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Generalne perspektywy rynku usług logistycznych

U biegły, 2020 rok, jak żaden inny w doświadczeniu aktyw
nych obecnie pokoleń, został zdefiniowany przez ogólno
światowy kryzys. Pandemia koronawirusa i wynikająca 
z niej recesja gospodarcza zmieniły życie, jakie znamy. 

Wybuch pandemii wymusił wprowadzenie przez rządy dotkli
wych restrykcji społecznogospodarczych. Szczególnie dewastu
jący wpływ miała pierwsza faza kwarantanny, podczas której 
w obawie przed nieznanymi skutkami pandemii w praktyce 
doprowadzono do zamrożenia życia społecznogospodarczego. 
W obliczu bezprecedensowych przeciwności wszelka aktywność, 
w tym działalność gospodarcza, musiała wykazać się odporno
ścią i za wszelką cenę musiała zachować sprawność. Niejedno
krotnie umiejętność przystosowania się do nowej sytuacji wy
magała przestawienia działalności na nowe tory.

Branży logistycznej bezpośrednio nie dotknęły restrykcje ad
ministracyjne, było od początku jasne, że zamykanie gospo darki 
w obawie przed transmisją wirusa SARSCov2 w żadnym razie 
nie może objąć tak żywotnej dla społeczeństwa dziedziny jak 
dostawa towarów, szczególnie żywności i lekarstw. Tym bardziej 
ważne było zapewnienie ciągłości operacji firm logistycznych  
w warunkach pandemii. Przedsiębiorstwa logistyczne podobnie 
jak wszystkie inne poddały się nadzwyczajnym środkom ogra
niczającym kontakt bezpośredni. Wprowadzono ograniczenia 
kontaktu własnych pracowników z pracownikami innych firm, 
kurierami, listonoszami. Wydzielono odrębne strefy dla pracow
ników własnych i obcych, przede wszystkim w magazynach. 
Zlikwidowano rozliczenia na zasadzie dokumentacji papierowej. 
Zaprowadzono pracę zdalną, podział pracowników na część  
dyżurującą w miejscu pracy i całą resztę wykonujących pracę  
w domu. Wprowadzenie procedur mających na celu zachowanie 
jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas przyjęcia  
i wydania towaru w różnych obszarach działalności logistycznej 
okazało się skuteczne, nie prowadząc do rozprzestrzeniania się 
wirusa.

Wpływ pandemii COVID19 na rynek usług logistycznych 
wykracza jednak poza samą powierzchowną zmianę organizacji 
pracy, z której w każdym momencie można się wycofać. W tym 
sensie tak swoją drogą oczekiwany powrót do normalności na 
tym rynku mógłby się okazać niemożliwy, gdyby rzeczywiście 
zaszły głębokie zmiany funkcjonowania systemów dostaw. Czy 
rzeczywiście tak się dzieje?

Chcielibyśmy wierzyć, że zebrane w trakcie pandemii, nieraz 
bardzo dotkliwe, doświadczenia nie zostaną zapomniane przez 
uczestników rynku. Weźmy choćby dla przykładu pod uwagę 
zastany stopień silnego uzależnienia od zamówień konkretnych 
branż, innymi słowy kompletny brak przygotowania na zawsze 
możliwy kryzys. W pierwszej fazie pandemii okazało się, jak dra
matycznie różna jest sytuacja firm logistycznych wyspecjalizowa
nych w dostawach artykułów pierwszej potrzeby (spożywczych, 
higienicznych, farmaceutycznych) od sytuacji firm obsługujących 
branże (a często są od tych relacji uzależnione), w których sprze
daż towarów w praktyce zamarła, jak np. samochodów i akce
soriów motoryzacyjnych.

Mówiąc o oczekiwaniach zmiany funkcjonowania systemów 
dostaw, mamy oczywiście na myśli przede wszystkim powszech
ną krytykę globalizacji. Kiedy na początku pandemii blokada 
dostaw z Chin zaczęła paraliżować odbiorców na całym świecie, 
zaczęto kwestionować paradygmat globalnych systemów dostaw, 
z jego obsesyjnym wymogiem redukcji kosztów zakupu towarów 
i obsługi logistycznej (likwidacja zapasów, dostawy w trybie just-

-in-time). Wydawało się, że wybuch pandemii na długo zasto
puje proces globalizacji gospodarki, integrowania się krajowych 
i regionalnych rynków w jeden globalny rynek po to, aby móc 
więcej sprzedawać i zarabiać. Wprawdzie początkowo wiele 
przedsiębiorstw wyraziło chęć dywersyfikacji swoich strategii 
zaopatrzenia, aby zmniejszyć swoją ekspozycję na globalne kry
zysy, ale ich przekonanie co do tego wydawało się jednak  
z czasem słabnąć. Za utworzeniem bardziej lokalnych łańcuchów 
dostaw, szczególnie w sektorach o strategicznym znaczeniu, 
takich jak opieka zdrowotna i zaopatrzenie w żywność, z całym 
przekonaniem opowiadały się natomiast rządy, których sprawczość 
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klientela spedycji morskich i lotniczych różni się od pozostałych, 
ale już nie tak zdecydowanie, a klienci firm z segmentu logisty
ka kontraktowa są bardziej skłonni rozwijać lokalne łańcuchy 
dostaw niż te odległe geograficznie.

W kontekście zmiany strategii organizacji dostaw w związku 
z pandemią COVID19 na ogół nie przewiduje się ograniczenia 
dostaw w trybie just-in-time. Wyjątek stanowi klientela firm 
transportowych, znacząca ich część (13%) zakłada ograniczenie 
tego rodzaju dostaw a tym samym zmniejszenie nacisku na ela
styczność dostawców w zakresie terminu wyładunku. Wydłuże
nie cyklu dostaw wynika z obaw, że w czasach kryzysu nie uda
je się mimo wysiłków zachować wymaganego poziomu minimum 
magazynowego. Czas pokaże, czy w tej kwestii uda się powrót 
do normalności z czasów sprzed pandemii.

Skoro zapowiadane są istotne zmiany strategii organizacji 
dostaw w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID19, 
to otwartym staje się pytanie o ewentualne zmiany w strategii 
outsourcingu logistycznego. Z faktu, że pandemia podniosła 
rangę logistyki, która stała się przedmiotem zainteresowania 
szerokiej opinii publicznej, nie musiała wcale wynikać zmiana 
podejścia samych zainteresowanych, zleceniodawców usług logi
stycznych. Zdecydowana większość z nich – zgodnie z tradycyj
nym podejściem – zawsze bowiem chciała zachować kontrolę 
nad zarządzaniem łańcuchem dostaw, bardzo niewielu (i to jedy
nie w przypadku wielkich przedsięwzięć) rozważało zlecić tę 
funkcję na zewnątrz. Jakkolwiek większość organizacji nadal 
postrzega logistykę jako swoją krytyczną kompetencję i chce 
zachować nad nią kontrolę, to obecnie aż co czwarta badana 
firma rozważa outsourcing operacji w przyszłości, co może przy
czynić się do znacznego wzrostu rynku usług logistycznych. 

w kwestii realizacji zaopatrzenia jest śladowa. „Jednak zalety 
zglobalizowanych łańcuchów dostaw dla produkcji i handlu wska
zują, że łańcuchy dostaw w przewidywalnej przyszłości zacho
wają swój globalny charakter”1.

O możliwość zmiany strategii organizacji dostaw w związku 
z pandemią COVID19 zapytaliśmy klientów czołowych firm logi
stycznych. Okazało się, że obecnie wola zmiany w tym zakresie 
w sumie wyraźnie przeważa nad niezdecydowaniem. Wynik na
leży uznać za znaczący z tym zastrzeżeniem, że nie znamy roz
kładu opinii przed wybuchem pandemii. W świetle cytowanej 
wyżej debaty na temat skutków globalizacji nie może dziwić 
przy tym, że żadna z opcji zmiany organizacji dostaw nie dominu
je i jedynie część klientów ma radykalny plan zmiany geografii 
źródeł zaopatrzenia.

Doświadczenie pandemii nauczyło wielu uczestników rynku, 
że nadmierne poleganie na pewnych lokalizacjach geograficznych 
jest słabością, którą pilnie należy się zająć. Dlatego aż blisko  
co piąta (18%) firma planuje zidentyfikowanie alternatywnych 
miejsc zaopatrzenia. Przeświadczenie badanych menedżerów 
logistyki, że zaopatrzenie będzie pochodziło z bardziej niż dotąd 
zróżnicowanych geograficznie lokalizacji, jest zapowiedzią głę
bokich zmian w tym zakresie. Trzeba tu wziąć pod uwagę całą 
złożoność łańcuchów dostaw i ryzyko związane ze zmianą opcji 
dostaw. Szybkie znalezienie wiarygodnego rynku będzie stano
wić wyzwanie, sprostanie tym wyzwaniom będzie oczywiście 
wymagać czasu i inwestycji kapitałowych. Interesujące jest zróż
nicowanie poglądów w tej kwestii klientów różnych firm, obe
znani z tą tematyką klienci spedycji morskich i lotniczych prawie 
dwukrotnie częściej niż klienci firm z segmentu logistyka kon
traktowa (22 do 12%) zamierzają rozważyć zmianę geograficznej 
lokalizacji dostawców. Choć generalnie nie występują pod tym 
względem różnice pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi 
a handlowymi, to klienci firm kurierskich z sektora produkcji są 
bardziej zainteresowani zmianą niż reprezentanci sektora handlu 
(26 do 16%), co daje wyobrażenie o odmienności skali ryzyka 
związanego z zerwaniem linii dostaw w czasie kryzysu u obu 
tych grup odbiorców.

Zmiana strategii organizacji dostaw zakładająca wybór zróż
nicowanych geograficznie lokalizacji jest trudna i kosztowna, 
dlatego więcej klientów badanych firm logistycznych zamierza 
bądź zmniejszyć liczbę dostawców (z którymi nawiązane zosta
ną bliższe relacje), bądź dla zapewnienia równowagi zaopatrze
nia zwiększyć liczbę dostawców (20 i 22%). Wszystko to może 
dać impuls do rozwoju lokalnych łańcuchów dostaw. Ponownie 

1 The Future Of Freight Forwarding In A Post-Covid World Survey,  
Ti-insighT.com, September 24, 2020.
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Blisko dwukrotnie niższe niż pozostałe grupy zainteresowanie 
outsourcingiem wyrażają zleceniodawcy firm transportowych 
(16%), co może obrazować mniejszą złożoność wykonywanych 
operacji. Bardzo pozytywne jest także to, że aż 62% badanych 
firm zamierza w przyszłości zlecać więcej operacji w łańcuchu 
dostaw na zewnątrz. Naszym zdaniem wszystkie te dane wska
zują na rewolucyjną zmianę podejścia klientów do kwestii out
sourcingu. Choć być może cofnięcie się kryzysu wywołanego 
pandemią zweryfikuje obecnie wygłaszane opinie.

W świetle obecnych doświadczeń z organizacją łańcucha 
dostaw interesująca wydawała się także kwestia zarządzania 
pulą dostępnych partnerów logistycznych. Z punktu widzenia, 
powiedzmy, operatora logistyki kontraktowej jest ważne za czym 
w tej kwestii opowiadają się klienci. Właśnie w tym segmencie 
rynku należy się spodziewać największych zmian, bo aż poło  
wa klientów zamierza zmienić liczbę partnerów logistycznych, 
co dla naszego operatora może być tak czy inaczej korzystne. 
Najmniej podatny na zmianę jest segment KEP, aż 2/3 klientów 
nie planuje zmian w tym zakresie. Strategie zarządzania łańcu
chem dostaw poprzez zmianę liczby partnerów logistycznych są 
szeroko popierane, ogółem 29% klientów planuje zwiększyć 
liczbę partnerów, z którymi współpracuje, a 12% planuje zmniej
szyć pulę partnerów. Dążenie do zmiany (szczególnie ich zwięk
szenia) liczby partnerów logistycznych może wskazywać na sła
bość organizacji logistyki u zleceniodawcy usług. Może wynikać 
także z: konieczności redukcji zbędnych/zbyt kosztownych za
sobów logistycznych w organizacji, potrzeby większej elastycz
ności i skalowalności działania w zakresie logistyki, zamiaru 
przeniesienia zarządzania ryzykiem operacji logistycznych na 
usługodawcę, chęci skoncentrowania się na podstawowych  
kompetencjach, poszukiwaniu niższych kosztów logistyki a także 

chęci uzyskania dostępu do nowych technologii2. Obie strategie 
mają swoje zalety i mogą pomóc zdywersyfikować ryzyko, wię
cej dostawców w czasach kryzysu może zapewnić zleceniodaw
com lepsze możliwości przesyłowe, podczas gdy mniejsza liczba 
silniejszych – ma się rozumieć – relacji z większymi dostawcami 
może dać ten sam (lub podobny) skutek w zakresie przesyłu 
towarów za pośrednictwem sieci poddostawców. W tym pierw
szym przypadku zleceniodawca zamierza sam kontrolować ope
racje, w drugim bardziej zdaje się na wiedzę i umiejętności part
nera logistycznego, godząc się na dodatkowy koszt z tego 
tytułu. Nie jest powiedziane, że w razie pogłębienia się kryzysu 
gospodarczego to ta druga strategia nie okaże się dominująca. 
Taka w każdym razie zaznaczyła się tendencja. Wyniki naszego 
badania pokazują, że w dobie pandemii klienci raczej ograni czali 
niż zwiększali liczbę zleceniobiorców (obecnie osiem firm logi
stycznych obsługuje przeciętnego klienta, gdy przed rokiem 
dziesięć).

Wyniki badania satysfakcji klientów pokazują, że sytuacja  
na rynku usług logistycznych w dobie pandemii COVID19 jest 
trudna, ale zarazem zróżnicowana ze względu na typ prowa
dzonej działalności, także ze względu na sposób organizacji 
dostaw. Aż 42,5% spośród ponad tysiąca ankietowanych mene
dżerów logistyki twierdzi, że pandemia generalnie niekorzystnie 
odbiła się sytuacji ich firm; tylko 16,1%, że generalnie miała na 
swój sposób korzystny wpływ na działalność. Wpływ ograniczeń  
związanych z pandemią utrwalił się wśród klientów różnych ty
pów firm logistycznych, klientów mających odmienne potrzeby 

2 Godsmark, Jo, Richards, Gwynne: The Logistics Outsourcing Hand-
book: A Step-by-Step Guide From Strategy Through to Implementa-
tion, London–New York–New Delhi 2020.
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w zakresie organizacji dostaw i różne kanały zbytu towarów. O ile 
znaczna część klientów firm wyspecjalizowanych w logistyce 
kontraktowej a szczególnie firm świadczących usługi ekspresowe 
i kurierskie w ogóle nie odczuła spadku zamówień w pierwszej 
fazie pandemii (odpowiednio 20,5% i 26,5%) i tylko co trzeci  
z nich odczuł negatywne skutki pandemii dla prowadzonej dzia
łalności, to wśród klientów firm transportowych i spedycyjnych 
proporcje pomiędzy „zadowolonymi” a „niezadowolonymi”  
z sytu acji są całkowicie odmienne: na jednego zadowolonego 
przypada czterech niezadowolonych (odpowiednio 10,1 i 12,8% 
do 46,9 i 45,0% zbadanych firm). O ile intuicyjnie wydaje się 
zrozumiałe, że duże firmy (przyjęliśmy granicę 500 zatrudnionych) 
oceniają swoją sytuację tylko nieznacznie lepiej niż pozostałe, 
szczególnie firmy małe (do 50 pracowników), to trudniej wyjaśnić 
zasadniczo gorszą sytuację na polskim rynku firm zagranicznych 

niż firm rodzimych. Wytłumaczeniem może być fakt, że dużo 
lepiej oceniają sytuację firmy skoncentrowane na rynku we
wnętrznym (do 75% całości operacji logistycznych wykonywanych 
w kraju) niż te, które są głównie zainteresowane wymianą to
warów z zagranicą (do 25% całości operacji logistycznych wy
konywanych w kraju). Najważniejsza linia podziału przebiega 
jednak pomiędzy sektorem handlu a sektorem produkcji. Wiele 
organizacji handlowych poprawiło swoją sytuację w okresie pan
demii, w przypadku przedstawicieli przemysłu taka sytuacja jest 
dość rzadka.

Wszystkie te czynniki bezpośrednio wpływają na sytuację 
operatorów logistycznych. Aby zobrazować te zależności posłu
żymy się wyrazistym przykładem czołowej firmy spedycyjnej IFB 
inTernaTional FreighTbridge (Poland), która osiągnęła w badaniu je
den z lepszych wyników lojalności klientów. Prawdopodobieństwo 
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polecenia usług tej firmy (Net Promoter Score) wynosi bowiem 
aż 78%. Skłonność do polecania operatora w podgrupach wy
różnionych ze względu na postrzegane skutki pandemii COVID19 
bardzo się jednak różni. Pierwszy nasuwający się wniosek: po
szkodowani mogą nie być lojalni, być może nawet skłonni prze
rzucać odpowiedzialność za napotykane trudności na operatora. 
O ile prawie połowa poszkodowanych (47%) być może w przy
szłości okaże się nielojalna i zmieni tego operatora, to prawie 
wszyscy pozostali (91%), którzy nie odczuli skutków pandemii, 
deklarują pełną lojalność. W segmentach rynku usług, które  
cechuje dość niska lojalność klientów (transport drogowy), wpływ 
sytuacji gospodarczej na lojalność zdaje się nie zaznaczać. Tam, 
gdzie jest wysoka (spedycja, szczególnie morska i lotnicza)  
zależność ta jest doskonale uchwytna.

Odpowiedzi na pytanie, czy klienci są skłonni szukać innego 
operatora, daje analiza wyników tej firmy i wielu podobnie wy
soko ocenianych firm (np. DIERA, DSV air & sea). Okazuje się, 
że już tak się aktualnie dzieje, gdy już została wybrana obsługa 
danej firmy. Klienci IFB obsługiwani na podstawie zleceń jedno
razowych generalnie wyżej oceniają i wykazują wyższą lojalność 
(85%) niż klienci związani kontraktami terminowymi, obsługi
wani na podstawie zleceń stałych (73%).

Czy rozwój wydarzeń na froncie walki z pandemią – rozpo
częty na przełomie roku program szczepień, który z czasem 
zbliżał nas będzie do momentu osiągnięcia odporności popula
cyjnej i powinien wyzwolić odłożony w czasie pandemii popyt 
konsumpcyjny – przywróci stan poszczególnych segmentów 
rynku usług logistycznych sprzed pandemii? Trzeba wziąć tu pod 
uwagę, że załamanie się popytu na usługi logistyczne podczas 
pierwszej fazy pandemii3 silnie odczuło blisko 2/3 (62%) firm 
transportowych, dokładnie odwrotnie niż firmy wyspecjalizo wane 
w logistyce kontraktowej czy usługach ekspresowych i kurier
skich! Firmy nie obciążone kosztownymi w utrzymaniu aktywa
mi okazały się o wiele bardziej elastyczne, mogąc o wiele szyb
ciej zareagować na zerwanie linii dostaw międzynarodowych 
czy na samą zmianę struktury zapotrzebowania na usługi. Lepiej 
niż firmy transportu drogowego poradziły sobie także spedycje 
drogowe (mniej niż połowa jej przedstawicieli deklarowało silny 
negatywny wpływ spadku popytu). Nie mówiąc już o spedycjach 
lotniczej i morskiej, które choć odczuły zerwanie łańcuchów do
staw międzynarodowych, to spadek popytu uznały za umiarko
wany, gdyż skokowy wzrost stawek z nawiązką wynagrodził 
spadek liczby i tonażu przesyłek4.

Poziom optymizmu przedstawicieli firm logistycznych, wyra
żany w prognozowaniu przychodów osiąganych w przyszłości 
(dane z października, badanie ciągłe Barometr, 2010–2020),  
z pozoru specjalnie nie wyróżnia żadnego z segmentów rynku. 
Plany poszczególnych grup firm wahają się w niewielkim prze
dziale 8–11%, za wyjątkiem firm spedycyjnych, które zakładają 
zerowe tempo wzrostu przychodów (wzrost wolumenów prze
wozów, ale spadek wyśrubowanych stawek przewozowych  
w transporcie lotniczym i morskim w przypadku normalizacji 
sytuacji w globalnej gospodarce). Na ogół ci, którym się nad
zwyczaj wiodło w ubiegłym roku (rekordowy przyrost sprzeda
ży firm kurierskich), zakładają spadek tempa wzrostu (kolejny 

3  por. sondaż DGC Rynek logistyczny w dobie pandemii COVID-19, nr 
1–3, kwiecień–czerwiec 2020.

4  W pierwszym półroczu 2020 r. czołowe globalne firmy, jak: agiliTy, 
damco, db schenker, dhl global Forwarding, exPediTors, kuehne+nagel 
zanotowały znaczne spadki wolumenu przewozów lotniczych, ale 
wszystkie uzyskały mimo to wzrost przychodów z tego tytułu – dam-
co aż o 63,2%. Global Freight Forwarding: 2020 Market Size & Growth. 
Ti Research, Ti-insighT.com, October 1, 2020.

rok tempa najwyższego na rynku!), natomiast ci, którzy odno
towali obniżkę sprzedaży (transport drogowy), jak jeden mąż 
wierzą, że uda im się w 2021 przebić poziom przychodów  
z 2019 r. Oznacza to jednak utrwalenie dystansu pomiędzy tymi 
grupami firm, podczas gdy jedne w ciągu 24 miesięcy zamie
rzają zwiększyć obroty o kilkanaście (operatorzy logistyki kon
traktowej) a nawet o kilkadziesiąt procent (firmy kurierskie),  
to pozostałe będą się tak naprawdę jedynie bronić przed obni
żeniem obrotów.

Jakkolwiek trudno nie odnotować z uczuciem ulgi ostatecz
nego rocznego wyniku branży logistycznej, który wskazuje,  
że mimo kwarantanny sprzedaż jej usług spadła jedynie o uła
mek procenta, to trzeba podkreślić, że całoroczna stopa zwrotu 
nie oddaje skali emocji, z jakimi mieliśmy do czynienia na prze
strzeni mijających 12 miesięcy. Spadki sprzedaży niektórych firm  
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8 raport  specja lny

szczególnie w drugim kwartale 2020 r. wynosiły nawet kilka
dziesiąt procent, co wskazuje na skalę trudności, które musiały 
pokonać, aby utrzymać się na rynku (a tylko takie przecież po
dzieliły się z nami swoimi danymi5). Wielkość sprzedaży usług 
logistycznych ewaluowała wraz z cyklem postępujących po sobie 
zamrażania i odmrażania życia gospodarczego. Pierwsze symp
tomy kryzysu były już odczuwane w pierwszych miesiącach roku, 
szczególnie przez firmy spedycji morskiej i lotniczej, kiedy zała
mał się handel z Chinami. Po udanym trzecim kwartale, podczas 
którego sytuacja w każdym segmencie rynku zaczęła się popra
wiać, w następnym kwartale, naznaczonym kolejną „narodową 
kwarantanną”, sprzedaż usług (z wyjątkiem kurierskich) zaczęła 
spadać, choć spadki nie były tak głębokie ja w drugim kwar  
tale roku.

Prognoza dla branży logistycznej na 2021 r., obok oceny 
stanu pandemii po wynalezieniu szczepionek, bierze też z pew
nością pod uwagę inne czynniki ryzyka. Rozstrzygnięcie wyborów 
prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i osiągnięcie kompro
misu w negocjacjach pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europej
ską zniosło bezpośrednie niebezpieczeństwo z nimi związane. 
Niesłychanie ważne dla krajów europejskich było też uchwale  
nie dodatkowego budżetu (mimo oporu autorytarnych rządów  
w Polsce i na Węgrzech), mającego zniwelować negatywne go
spodarcze skutki pandemii. Wydatki te będą finansowane po raz 
pierwszy w historii długiem. To rozwiązanie stawia współpracę 
europejską na wyższym niż dotąd poziomie.

Po naciskiem bieżących ciężkich przeżyć związanych z pande
mią, staramy się o jak najszybszy powrót do znanej nam z daw
na normalności, którą oczywiście idealizujemy. Zapominamy, że 
już w 2019 r. z kwartału na kwartał spadało tempo wzrostu 
sprzedaży, że prognozy na 2020 były kiepskie, co zapowiadało 
utrzymanie spadkowego trendu tempa wzrostu sprzedaży bran
ży logistycznej. Jak pisaliśmy w poprzednim raporcie: „Na za
stopowanie tempa wzrostu sprzedaży usług logistycznych de
cydujący wpływ miało stopniowe obniżanie się poziomu 
inwestycji firm z kapitałem zagranicznym”, związane z kryzysem 
na rynku pracy, przejawiającym się brakiem gwarancji znalezie
nia pracowników. Te problemy nie zniknęły, mimo że chwilowo 
rąk do pracy nie brakuje (ale tylko dlatego, że wiele dziedzin 
gospodarki nie działa normalnie). Tymczasem, mimo kryzysu, 
motorem gospodarki jest ciągle eksport. Z punktu widzenia 
sprzedaży usług logistycznych kluczowe znaczenie ma w szcze
gólności obrót towarów z centrów dystrybucyjnych ulokowanych 
w Polsce przez korporacje międzynarodowe. Po raz kolejny po
twierdzenie znajduje teza: „Zapotrzebowanie na dostawy krajo
we wśród badanych przez nas firm (badanie ciągłe DGC Operator 
Logistyczny Roku), m.in. dzięki nowemu impulsowi, którym jest 
wzrost ponadgranicznego handlu elektronicznego, stale maleje 
w stosunku do zapotrzebowania związanego z wymianą między
narodową. Odsetek usług logistycznych zlecanych przez klientów 
na rynku wewnętrznym w całości operacji jest w ostatnich latach 
najniższy od momentu rozpoczęcia badania”. Życzmy sobie zatem 
powrotu inwestycji zagranicznych, skoro już wrócimy do „nor
malności”.

Wywołany pandemią COVID19 kryzys dotychczasowego 
modelu globalnej gospodarki stawia na porządku dziennym  
potrzebę zasadniczych przekształceń organizacji rynku usług 

5  W bieżącym wydaniu badania Barometr, w odróżnieniu od poprzed
nich, nie udało się zebrać wystarczającej liczby danych o małych  
i średnich przedsiębiorstwach. Masowo odmawiały udziału w bada
niu. Może to mieć związek z ich sytuacją finansową. W efekcie struk
tura próby w tym badaniu odpowiada strukturze grupy największych 
firm logistycznych, znanej z badania Top500.

logistycznych. Menedżerowie polskich firm logistycznych zgod
nie wskazują (por. Prognozy ekspertów w niniejszym raporcie), 
że przy ograniczonych zasobach i spadającym popycie, muszą 
dążyć przede wszystkim do optymalizacji procesów logistycz
nych, ich automatyzacji, oraz digitalizacji obiegu informacji. Jak 
pokazują z kolei wyniki badania satysfakcji klientów firm logi
stycznych, po stronie zleceniodawców usług logistycznych głosy 
te spotykają się z pozytywnym odzewem. Istnieje tu wyraźna 
wola zmiany strategii organizacji dostaw, poczynając od geo
graficznego zróżnicowania źródeł zaopatrzenia, przez zmianę 
liczby partnerów logistycznych, po przekazanie operacji logi
stycznych całkowicie na zewnątrz tych przedsiębiorstw, w ramach 
outsourcingu.
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          Mariusz Borkowski, Country Manager w firmie ASSTRA Polska:  „Pandemia 
zwiększyła zaawansowanie techniczne branży logistycznej, doprowadzając do 
upowszechnienia digitalizacji obiegu informacji. Na przedsiębiorcach działających 
w warunkach kwarantanny została wymuszona automatyzacja procesów 
biznesowych, polegająca na ograniczeniu lub zastąpieniu ludzkiej pracy 
poprzez oddelegowanie części zadań systemom informatycznym. Tak szybkiego 
tempa rozwoju branży logistycznej w kierunku automatyzacji nie mogliśmy się 
spodziewać. Jest ona jednak niezbędna, aby zapanować nad zmianami popytu  
na usługi logistyczne. Jeśli rośnie zainteresowanie magazynami buforowymi  
i składowaniem tymczasowym, mające na celu zachowanie płynności dostaw 
w obliczu pandemii, albo usługami magazynowymi dostosowanymi do 
zamówień handlu elektronicznego, to trzeba mieć do tego niezbędne narzędzia 
informatyczne. Obecnie największym wyzwaniem dla branży logistycznej jest 
zarządzanie ostatnim etapem dystrybucji towarów (last mile delivery).  
Po wygaśnięciu pandemii podjęcia będą wymagały problemy zanieczyszczenia 
środowiska. Aby uniknąć katastrofy ekologicznej, transport towarów w krótkim 
czasie musi się stać bardziej „zielony”, z potwierdzonym zmniejszonym śladem 
węglowym”.

Mariusz Borkowski: Na przed-
siębiorcach działających  
w warunkach kwarantanny 
została wymuszona 
automatyzacja procesów 
biznesowych.

Marzena Piotrowicz: Korzystne 
wdrożenie w okresie kwa-
rantanny rozwiązań on-line (…) 
nie zrównoważy zagrożenia 
związanego ze spadkiem 
efektywności pracy (…)  
w warunkach pracy zdalnej.

          Marzena Piotrowicz, wiceprezes zarządu, BIAL-MICH:  „Popyt na usługi 
transportowe w bliskiej perspektywie będzie nadal silnie zależny od poziomu 
inwestycji na rynku międzynarodowym, zmiennego w czasie i zróżnicowanego 
branżowo. Z tego względu dywersyfikacja portfela zamówień będzie zwiększała 
szanse na utrzymanie zadowalającego poziomu dochodów. Wzrośnie niestety 
ryzyko niewypłacalności ze względu na coraz większe zatory płatnicze, oraz 
trudności w uzyskaniu kredytów inwestycyjnych oraz linii kredytowych. 
Pogorszenie możliwości udzielania kredytu kupieckiego dla zleceniodawcy 
transportu zwiększy ryzyko firm transportowych z powodu niewypłacalności.

Korzystne wdrożenie w okresie kwarantanny rozwiązań on-line, łącznie  
z rozliczeniami realizacji transportów, bez konieczności obrotu dokumentami 
papierowymi, nie zrównoważy zagrożenia związanego ze spadkiem efektyw-
ności pracy, stopnia zaangażowania oraz odpowiedzialności pracowników  
w warunkach pracy zdalnej. Brak motywacji, zwiększająca się frustracja, będą się 
przekładać na obniżenie poziomu zadowolenia klientów z usług transportowych.

Prognozuję pogłębienie trudności w prowadzeniu działalności przez firmy 
rodzinne na skutek rosnących kosztów działalności w wyniku nakładanych 
przez administrację rządową obciążeń. Wyższy poziom płacy minimalnej czy 
wprowadzenie podatku CIT dla spółek komandytowych spowoduje obniżenie 
opłacalności prowadzenia biznesu. Wzrost obciążeń, brak realnych korzyści 
dla podatnika. Stale rosnące koszty transportu doprowadzą do zamknięcia 
bądź wyprowadzania wielu biznesów z Polski. Wiele firm dokona gruntownej 
restrukturyzacji swojej działalności, będą zmuszone zadbać o utrzymanie popytu 
na swoje usługi na minimalnym poziomie. Zwiększy się stopień zadłużenia firm, 
co przełoży się na otwartość do inwestowania oraz podejmowania ryzyka  
w biznesie. Będziemy szukać oszczędności w postaci rezygnacji z benefitów dla 
pracowników, materiałów reklamowych oraz marketingowych, bądź ograniczać 
ich zakup do minimum.

Prognozy ekspertów
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Guillaume Sauzedde: usługi  
w zakresie logistyki kontraktowej, 
transportu i e-handlu w czasie 
pandemii stały się kluczowe dla 
zaspokojenia popytu gospodarstw 
domowych.

Dariusz Michalak: branża 
logistyczna jest barometrem stanu 
gospodarki zarówno lokalnie,  
jak i globalnie.

          Guillaume Sauzedde, Managing Director Eastern Europe, CEVA LOGISTICS: 
„Prognozowanie tego, co stanie się w ciągu roku, nie wspominając już o dłuższym 
okresie, stanowi wyzwanie. Niemniej jednak, biznes i gospodarka zawsze 
przynoszą nowe możliwości. Bycie częścią solidnej globalnej organizacji, takiej jak 
CMA CGM Group, światowego lidera w dziedzinie spedycji i logistyki, pozwoliło 
CEVA LOGISTICS wykorzystać możliwości w ostatnim okresie. Byliśmy świadkami 
dynamicznego rozwoju usług w zakresie logistyki kontraktowej, transportu  
i e-handlu, które w czasie pandemii stały się kluczowe dla zaspokojenia i utrzyma-
nia popytu konsumentów i gospodarstw domowych. E-commerce nabrał takiego 
tempa rozwoju, iż do końca tego roku wyprzedzi o kilka lat wszelkie wskaźniki 
dotyczące wzrostu tego obszaru usług. W tym okresie nastąpiło również szczególne 
przyspieszenie w zakresie innowacji, których wdrożenie zaplanowano za dwa lub 
trzy lata. Robotyzacja, sztuczna inteligencja, digitalizacja, automatyzacja niektórych 
procesów, czy komunikacja wideo nabrały innego znaczenia, zwłaszcza w dobie 
pracy zdalnej. Tego dynamicznego rozwoju nie da się już zatrzymać, więc ci, którzy 
nadążają za tym postępem, wygrają.

Z punktu widzenia CEVA LOGISTICS wierzymy, że logistyka kontraktowa i transport 
drogowy będą nadal rozwijać się bardzo dynamicznie, co jest związane z rozwojem 
obsługi omnichannel, a w szczególności z rozwojem e-commerce. Także potrzeby 
w zakresie usług oceanicznych będą oczywiście się rozwijały, co widzimy w chwili 
obecnej. Na rynek frachtu lotniczego duży wpływ ma zmniejszenie zdolności 
przewozowych wynikające z redukcji liczby lotów na całym świecie i minie kilka 
lat, zanim powrócimy do sytuacji z 2019 r. Wreszcie widzimy rosnący popyt na 
przewozy kolejowe między Azją a Europą, na które CEVA LOGISTICS jest w pełni 
przygotowana.

Patrząc na rozwój powierzchni magazynowych, Polska jest i nadal będzie atrak-
cyjnym miejscem do lokalizowania centrów dystrybucyjnych i organizowania 
łańcuchów dostaw do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dla przykładu, 
niedawno świętowaliśmy 20-letnią współpracę z Teksid Iron w Polsce, mającym 
tutaj centrum produkcyjne dla Europy światowym liderem w produkcji odlewów 
żeliwnych i motoryzacyjnych, dla którego CEVA LOGISTICS zarządza całą logistyką 
łańcucha dostaw. To oczywiście sprzyja rozwojowi różnych rodzajów transportu: 
drogowego, kolejowego i morskiego. W przypadku dwóch ostatnich gałęzi 
transportowych, w perspektywie średniookresowej szczególnie dużą rolę będą 
odgrywały ewentualne zmiany preferencji producentów. Po doświadczeniu 
lockdown’u i zamknięciu chińskiego rynku na wiosnę, mogą wybrać zakup 
półproduktów w krajach bliskich geograficznie (nearshoring). W tym kontekście 
szczególnie istotna jest zdolność CEVA LOGISTICS do zrozumienia działalności 
klientów i dostosowania rozwiązań do ich globalnych potrzeb w zakresie 
łańcuchów dostaw”.

          Dariusz Michalak, kierownik projektu, DIERA:  „Jak będzie rozwijała 
się pandemia? Jak bardzo ucierpi Polska gospodarka? Jak duży wpływ na 
funkcjonowanie naszych firm będzie miała recesja w Unii Europejskiej? Jakie 
branże w międzynarodowym łańcuchu dostaw ulegną efektowi domina? Czy i jak 
zmieni się sytuacja polityczna w Polsce i jaki to będzie miało wpływ na programy 

Na skutek dynamicznego wzrostu handlu elektronicznego utrzyma się wysokie 
tempo wzrostu w segmencie usług kurierskich. Osobiście uważam, że w naj-
bliższych latach dojdzie także do wyraźnego wzrostu w segmencie logistyki 
kontraktowej. Związane to będzie z potrzebą integracji zarówno wielkości dostaw, 
jak i utrzymania poziomu cen usług na rynku. Będzie to determinowało zmiany  
w sposobie zatrudniania przewoźników”.
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Przemysław Mormul: Obecny 
czas mocno weryfikuje siłę 
poszczególnych organizacji 
(biznesowych) wraz z ich 
zdolnością do adaptacji do 
nowych warunków.

Marek Gotowicki: stopniowy wzrost 
ruchu na rynku usług logistycznych 
(po okresie pandemii) jest 
nieunikniony.

pomocowe państwa dla przedsiębiorców? Usługi logistyczne są ściśle związane  
z kondycją całej gospodarki nie tylko w Polsce, ale w dużej mierze w ogóle w Unii. 
Pocieramy więc magiczną szklaną kulę i wypatrujemy jakiejś krótkoterminowej 
wizji, a tam tylko wielki znak zapytania. Jeśli pandemia w przyszłym roku zostanie 
opanowana, to światowa gospodarka zacznie lizać rany i szukać impulsów do 
dźwigania się z recesji. Pytanie brzmi, czy cała branża logistyczna w dzisiejszym 
kształcie podoła, czy w szybkim tempie będzie musiała się zmienić i dostosować 
do wymagań zmieniającego się na naszych oczach świata gospodarki. Na pewno 
warto naszą branżę wnikliwie obserwować, bo jest ona barometrem stanu 
wszystkich segmentów rynku, zarówno lokalnie, jak i globalnie.

Z obserwacji ostatnich miesięcy widać, że blisko dwumiesięczna przerwa  
w Chinach zaburzyła funkcjonowanie wielu branż w Europie. Ucierpiała spedycja 
lotnicza i morska, impuls dostała spedycja kolejowa. Nadal będzie się rozwijać 
e-handel i usługi kurierskie. Jeśli przemysł będzie dążył do wyrównania strat  
z pierwszego półrocza, to transport drogowy nie ma powodów do narzekania”.

          Przemysław Mormul, Sales Director & Global Key Account Manager,  
DSV AIR & SEA: „2020 to rok trudny, rok pełen nieznanych wcześniej wyzwań,  
a równocześnie to rok przełomowy dla wielu dziedzin życia gospodarczego oraz 
społecznego. Rzeczy, które wcześniej uznawaliśmy za pewne i niezmienne,  
w ciągu kilku miesięcy zostały całkowicie przeformułowane. Każdy z nas zdaje 
sobie doskonale sprawę, że świat oraz nasze życie w kolejnych latach będzie 
wyglądało inaczej. W wielu aspektach, to co jeszcze niedawno wydawało się 
powoli nadchodzącą przyszłością, dzisiaj stanowi już naszą nową rzeczywistość. 
Zmiany te szczególnie mocno dotyczą świata logistyki oraz transportu.

Ludzie w dobie pandemii, kiedy to izolacja staje się koniecznym zachowaniem,  
w dalszym ciągu muszą i chcą realizować swoje potrzeby. W bardzo szybki 
i dynamiczny sposób, odpowiadając na nie, wkracza w nasze życie wirtualna 
rzeczywistość z e-commerce i zakupami przez Internet, które z każdym miesiącem 
stanowią coraz większy udział naszych wydatków. To oczywiście ma również 
implikacje w rozwoju logistyki i jej przyszłości w nadchodzących latach. Przyszło-
ści opartej zarówno na jak najszybszym spełnianiu potrzeb finalnych odbiorców, 
jak i możliwe największej integracji łańcucha logistycznego, w którym wszystkie 
elementy będą spięte w jednym systemie teleinformatycznym. Pozwoli to na 
bardziej efektywną pracę oraz obniżenie ryzyka występującego na połączeniach 
między poszczególnymi ogniwami procesu.

Równoczesny trend, który będziemy obserwować w nadchodzących latach 
to dalsza konsolidacja firm w obszarze logistyki magazynowej i przepływów 
transportowych. Obecny czas mocno weryfikuje siłę poszczególnych organizacji 
wraz z ich zdolnością do adaptacji do nowych warunków. Rok 2020 to rok zmian,  
z jednej strony duże wyzwanie, a z drugiej duża szansa. Nie wszystkie firmy 
poradzą sobie z zmianą sposobu myślenia i sposobu pracy. Nie wszystkie 
przetrwają proces zmian, natomiast firmy, które będą w stanie dostosować się do 
nowych oczekiwań rynkowych, wyjdą zdecydowanie silniejsze z tego procesu”.

          Marek Gotowicki, wiceprezes zarządu, DTA: „Po ciężkim i trudnym okresie  
dla logistyki wywołanym skutkami pandemii czeka nas stopniowy wzrost ruchu  
na rynku usług logistycznych we wszystkich jego aspektach. Wynikać to będzie  
z rosnącej ogólnej konsumpcji oraz wzrostu działalności przedsiębiorstw chcących 
odbudować i wzmocnić swoją pozycję po trudnym pandemicznym 2020 r.  
Jest to nieuniknione, a wręcz konieczne i będzie dotyczyć wszystkich sektorów 
gospodarki, w tym również rynku usług logistycznych.
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Arkadiusz Jastrzębski: Pandemia 
doprowadziła do wielkich strat 
finansowych na rynkach, stała 
się zarazem potężnym bodźcem 
do zmian, reorganizacji, również 
w kontekście zupełnie innego 
spojrzenia na logistykę.

Przewiduję, że najbliższe lata będą dobre i bardzo ciekawe. Czeka nas dalszy 
postęp i duży nacisk na digitalizację procesów logistycznych wpływających na 
obniżenie kosztów oraz zwiększenie przychodów. Jeszcze więcej niż dotychczas 
zyska na znaczeniu outsourcing, który zapewni przedsiębiorcom ciągłość działania 
w wybranych obszarach, zmniejszenie ryzyka niedoborów kadrowych i pozwoli  
na szybką możliwość redukcji kosztów.

Na rynku usług celnych pojawi się istotna zmiana, pierwsza od szesnastu lat 
sytuacja zwiększenia zakresu odpraw celnych w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej. Niewątpliwie jest to ogromna szansa dla wszystkich firm 
działających w tym sektorze usług. Przy czym duże znaczenie będzie miało tu 
odpowiednie zaplecze oraz innowacyjne podejście do obsługi celnej, które 
zapewni spedycjom oraz przewoźnikom drogowym zachowanie aktualnych 
standardów wobec swoich odbiorców. W połowie roku czeka nas kolejna ważna 
zmiana, która wyrówna w całej UE przepisy dotyczące obsługi celnej przesyłek 
pocztowych i kurierskich. Efekt tych zmian wpłynie zdecydowanie pozytywnie  
na rozwój rynku e-commerce oraz logistyki kontraktowej w Polsce i otworzy  
szansę dla tych firm jak DTA.

Jeśli chodzi o najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi rynek logistyczny, to 
są nimi problemy z brakiem kierowców oraz wzrostem kosztów obsługi dostaw. 
Wzrastający poziom konsumpcji i jednoczesne większe zapotrzebowanie na 
transport spowodują, że dostęp do usług przewozowych stanie się trudniejszy  
i na pewno droższy”.

          Arkadiusz Jastrzębski, Country Manager, EKOL POLSKA:  „Pozytywne wyniki 
badań nad szczepionką na koronawirusa dały nam wreszcie na koniec trudnego 
roku 2020 nadzieję nakreślenia horyzontu czasowego powrotu do normalności. 
Dla usługowej branży logistycznej kluczowa będzie kondycja klientów. To od 
wielkości produkcji, sprzedaży, kondycji finansowej zleceniodawców zależy nasza 
– jako branży – sytuacja. Liczymy, że od wiosny 2021 r. firmy będą mogły nadrobić 
straty z miesięcy poprzednich. Oznaczać to może rozchwianie koniunktury, a co 
za tym idzie wolumenów, które mogą zacząć się stabilizować dopiero w drugiej 
połowie roku. Cały ten czas będzie na pewno trudny, bo część operatorów  
i przewoźników może mieć w tym czasie problemy operacyjne lub finansowe,  
które mogą wpływać na dostępność środków transportu.

Jesteśmy świadkami przyspieszenia rewolucji rynku e-commerce. Zmiana 
przyzwyczajeń konsumentów wraz z ograniczaniem mobilności w dobie 
pandemii wymusza zmiany w operacjach logistycznych. Na szczęście EKOL 
zajmuje się obsługą e-commerce od lat. Zauważamy rosnące zainteresowanie 
logistyką magazynową także w mniejszych firmach handlowych. Płynąc na fali 
wzrostów wolumenów handlu elektronicznego, firmy handlowe nie są w stanie już 
samodzielnie ich obsługiwać albo mają świadomość, że tylko wartość dodana  
w usłudze logistycznej może pomóc im w dalszym rozwoju. Widzę w tym ogromną 
szansę dla operatorów logistycznych, którzy są innowacyjni, którzy dysponują 
własnym know-how w zakresie inżynierii procesów, ale również rozwiązań 
informatycznych.

Pandemia doprowadziła do wielkich strat finansowych na rynkach, stała się 
zarazem potężnym bodźcem do zmian, reorganizacji, również w kontekście 
zupełnie innego spojrzenia na logistykę. Wiele firm rozpoczęło proces przeglądu 
istniejących rozwiązań, struktury centrów logistycznych, modelu logistyki. Jest 
to szansa dla firm, które mogą szybko i sprawnie zaproponować rozwiązania 
w zakresie logistyki magazynowej, również w kontekście wsparcia w procesie 
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Piotr Ozimek: logistyka wpisuje się 
w politykę zielonego ładu.

Tomasz Oczkowski: (ponieważ) 
przywrócenie stanu sprzed 
pandemii jest praktycznie 
niemożliwe – (dlatego) 
podejmowane przez nas działania 
mają na uwadze funkcjonowanie 
w nowej rzeczywistości.

zmiany. Właśnie ten element jest często czynnikiem hamującym szefów logistyki 
do podejmowania decyzji, np. o zmianie lokalizacji centrów dystrybucyjnych albo 
o samym procesie przeniesienia wolumenów. Dlatego rozmawiamy z naszymi 
klientami o szerszej perspektywie rozwiązań logistycznych, również w aspekcie 
czynników kosztów pośrednich. Przykładem jest dobór lokalizacji miejsca na 
centrum dystrybucyjne nie tylko z perspektywy średniej odległości dostawy, ale 
również uwzględniając koszty zatrudnienia, wsparcia lokalnego czy ładunków 
powrotnych”.

          Piotr Ozimek, prezes zarządu, EPO-TRANS LOGISTIC: „Uważam że w 
najbliższym roku nastąpi znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne  
w szczególności w zakresie konfekcjonowania i transportu dla branży e-commerce. 
Pandemia spowodowała szybszy rozwój tych gałęzi usług logistycznych, które 
przy wcześniejszym schemacie gospodarczym nie były tak mocno brane pod 
uwagę. Transport drogowy zmienia swoje oblicze. W miejsce pojazdów zasilanych 
tradycyjnym olejem napędowym wprowadzane są pojazdy zeroemisyjne.  
W długodystansowym transporcie drogowym rzeczy zastosowanie znajdują 
pojazdy zasilane LNG. Segment takich pojazdów będzie się w ciągu najbliższych 
lat mocno rozwijał. W całej Europie szybko powstaje infrastruktura pozwalająca 
użytkować te pojazdy. Również logistyka a także usługi kurierskie będą korzystały 
z tego rodzaju pojazdów – wpisuje się to w politykę zielonego ładu”.

          Tomasz Oczkowski, Commercial Director, FM LOGISTIC CENTRAL EUROPE: 
 „W FM LOGISTIC jesteśmy przekonani, że przywrócenie stanu sprzed pandemii  
jest praktycznie niemożliwe. Kreowane, planowane oraz podejmowane przez  
nas działania mają na uwadze funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. I tak,  
w dalszym ciągu nasza uwaga skupiać się będzie na zapewnieniu maksymalnego 
bezpieczeństwa pracownikom i operacjom logistycznym. Z kolei dla całej 
branży wyzwaniem pozostanie skuteczne przewidzenie fluktuacji wolumenów 
wynikających ze zmieniających się obostrzeń. Nie można też nie wspomnieć  
o otoczeniu ekonomicznym i samych skutkach gospodarczych pandemii, które 
w obecnej chwili są trudne do przewidzenia. Z całą pewnością jednak nadal 
będziemy obserwować przyspieszony rozwój kanału e-commerce. Operatorzy  
duży nacisk położą na rozwój usług fulfillmentowych i omnichannel.

W moim odczuciu w dłuższej perspektywie obserwować będziemy również 
postępującą dywersyfikację kanałów sprzedaży we wszystkich branżach. 
Decydującym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną operatorów 
będzie zatem kompleksowość usług dla omnichannel, proponowanie nowych 
rozwiązań i przejmowanie przez operatora części kompetencji od klienta,  
np. administrowanie sprzedażą.

Innym istotnym trendem, którego rozwój będzie musiał przyspieszyć, to logistyka 
miejska, czyli rozwiązania optymalizujące transport i logistykę w aglomeracjach 
miejskich. Dużym wyzwaniem, któremu supply chain będzie musiał sprostać, 
to także aktywne działania zmierzające do redukcji śladu węglowego, a więc 
wymiana floty na bardziej ekologiczną, poszukiwanie alternatywnych napędów, 
neutralne dla środowiska obiekty magazynowe.

W ostatnich miesiącach nasza uwaga zarówno lokalnie, jak i globalnie skupia 
się wokół pięciu punktów, w naszej ocenie są one adekwatne do kierunku 
rozwoju rynku, na nich opieramy strategię długoterminową FM LOGISTIC. Jest 
to digitalizacja i automatyzacja procesów, strategia dla logistyki omnichannel, 
wzmocnienie wagi zrównoważonego rozwoju i logistyki miejskiej, oraz 
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Marcin Turski: Przyszłością dla  
logistyki jest z rozwój automatyzacji 
oraz logistyki w duchu paperless.

zapewnianie jak najlepszych relacji z klientem poprzez otwartość na jego potrzeby 
i oczekiwania. W obliczu coraz większych wymagań konsumentów doskonałość 
operacyjna w każdym z tych aspektów, bez względu na segment rynku – moim 
zdaniem – będzie kluczowa”.

          Marcin Turski, dyrektor ds. sprzedaży i obsługi klienta, FRESH LOGISTICS 
POLSKA: „Przyszłością dla logistyki jest z całą pewnością rozwój automatyzacji oraz 
logistyki w duchu paperless. Automatyzacja i robotyzacja procesów i usług odbywa 
się na różnych płaszczyznach, może dotyczyć procesów fizycznych, procesów IT 
a także procesów biurowych (RPA). W ramach automatyzacji pojawiają się coraz 
to bardziej zaawansowane rozwiązania IT. W naszej firmie korzystamy z takich 
rozwiązań, jak platformy automatycznie przekazujące informacje dla klientów, 
platformy prezentujące ETA itp. W obszarze automatyki i robotyki magazynowej 
wdrażane są urządzenia mierzące przesyłki (wymiary oraz waga), autonomiczne 
i półautomatyczne wózki widłowe, a także sensory Internet of Things (IoT) i wiele 
innych rozwiązań zwiększających efektywność procesów magazynowania  
i transportu. W zakresie RPA (Robotic Process Automation) są to wdrożenia 
robotów software’owych wspomagających lub zastępujących pracę użytkow-
ników w poszczególnych aplikacjach operacyjnych lub na styku systemów IT.

Operatorzy logistyczni w coraz większym stopniu inwestują w maszyny  
a nawet roboty, które pozwalają realizować zaawansowane usługi z wartością 
dodaną (VAS). Przykładem mogą być tutaj roboty do przygotowywania 
jednostek logistycznych składających się z więcej niż jednego smaku danego 
produktu, np. tworzenie z palet homogenicznych palet wielosmakowych. 
Innym przykładem jest znakowanie lub tworzenie zestawów promocyjnych 
za pomocą zautomatyzowanych linii. Producent zyskuje nie tylko możliwość 
dynamicznego spełniania wymagań odbiorcy, ale też eliminuje ryzyko związane 
z wahaniami zapotrzebowania na towary podlegające dodatkowej obróbce, 
jeśli proces ten byłby realizowany w zakładzie produkcyjnym klienta. Operator 
logistyczny, dysponując zapasem towarów w swoim magazynie, realizuje takie 
usługi pod konkretne zamówienie odbiorcy. Automatyzacja procesu pozwala na 
krótszy czas reakcji, przy zachowaniu dużej elastyczności wolumenowej. Nadal 
czekamy na rozwiązania sprzętowe (roboty/automatyzacja) wspierające proces 
konfekcjonowania zleceń w magazynie (przygotowanie palet mieszanych  
z wielu różnych towarów). Ze względu na wymaganą bardzo dużą elastyczność  
i zmienność procesową, obecnie możliwość zastąpienia pracowników praktycz- 
nie nie występuje lub jest bardzo ograniczona.

Budowanie logistyki „bez papieru” jest kluczowe w perspektywie długofalowej. 
Choć standardy GS1 przynoszą duże korzyści całemu łańcuchowi dostaw, nadal 
bardzo mało firm wdraża proces wymiany informacji oraz przepływu towarów 
całkowicie oparty na podejściu paperless. W większości przypadków mamy 
do czynienia z fragmentarycznymi wdrożeniami standardu Order 2 Cash (O2C), 
najczęściej dotyczą one pojedynczych elementów procesu, na przykład składania 
zamówień w formie elektronicznej. Problemy z wdrożeniem pełnego standardu 
O2C często wynikają z ograniczeń technologicznych dotyczących obszaru IT 
(przestarzały system ERP, brak możliwości znakowania jednostek logistycznych 
etykietami GS1), kosztów wdrożenia, które ściśle są powiązane ze skalą dzia-
łalności danego uczestnika łańcucha dostaw. Małe firmy nie są zainteresowane 
wdrażaniem zmian w obszarze IT, gdyż często nie posiadają odpowiedniego 
know-how lub wystarczających zasobów IT, które byłyby w stanie obsłużyć różne 
oczekiwania ich klientów dotyczące wymiany danych i znakowania towarów. 
Największą jednak przeszkodą jest to, że poszczególni uczestnicy łańcucha 
dostaw nie rozumieją specyficznych wymagań innych uczestników, nie chcąc 

14 raport  specja lny



Małgorzata Markowska: 
pandemia jeszcze wzmacnia trend 
bardzo dynamicznego wzrostu 
wolumenu przesyłek B2C.

dostosować się do jednego standardu. Często dzieje się tak, że klient narzuca 
dostawcy swój firmowy standard wymiany danych i znakowania. Skutkiem 
takiego działania jest optymalizacja procesu z punktu widzenia pojedynczego 
uczestnika procesu (dotyczy tylko dwóch sąsiadujących ze sobą ogniw łańcucha 
dostaw). Wspomniane podejście prowadzi do sub-optymalizacji, co uniemożliwia 
stosowanie standardów obejmujących cały proces oraz ogranicza w bardzo 
znaczący sposób możliwość realizowania potencjalnych korzyści zarówno 
finansowych, jak i procesowych.

Czas pokaże, jak szybko uda się zdigitalizować łańcuch dostaw. FRESH LOGISTICS  
jako lider na rynku logistyki produktów świeżych dokłada wszelkich starań, aby 
budować świadomość potrzeby logistyki w duchu paperless poprzez organizacje 
warsztatów, śniadań biznesowych czy konferencji z udziałem wszystkich 
podmiotów uczestniczących w drodze produktu z „farmy na widelec”.

W dobie globalizacji, wysokiej konkurencji oraz dążenia do optymalizacji 
kosztowej coraz większe znaczenie zyskuje outsourcing. W obliczu kryzysu wielu 
producentów uświadomiło sobie, że outsourcing jest najlepszym rozwiązaniem, 
szczególnie biorąc pod uwagę nieprzewidywalność sytuacji związaną z do-
stępnością kierowców czy powierzchni magazynowych, a także wahaniami 
wolumenowymi. Wzajemne zaufanie pomiędzy podmiotami uczestniczącymi  
w łańcuchu dostaw wzrasta. Świadczy o tym fakt, iż coraz więcej firm/produ-
centów decyduje się na outsourcing usług logistycznych, a tym samym powierza 
swoje produkty w ręce innego podmiotu. Stajemy się coraz bardziej świadomi,  
że poprzez wspólne działania i synergię każdy z uczestników łańcucha dostaw  
jest w stanie odnieść sukces. Synergia opera się na współpracy i kooperacji, 
możliwa jest dzięki wzajemnemu zaufaniu. Rosnące wymagania klientów 
wymuszają na producentach produktów spożywczych poszukiwania coraz to 
nowych rozwiązań, w tym również logistycznych, tak aby towar, który trafia na 
sklepową półkę był zawsze świeży i najwyższej jakości”.

          Małgorzata Markowska, Marketing Manager, GLS POLAND:  „Już od kilku lat 
obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost wolumenu przesyłek B2C, a pandemia 
jeszcze ten trend wzmacnia. Jest to niewątpliwie dodatkowy impuls rozwojowy 
dla branży KEP, choć sprawne działanie i szybkie reakcje na oczekiwania rynku 
wymagają elastyczności i systematycznych inwestycji. W najbliższym roku, jeśli 
sytuacja pandemiczna i ekonomiczna radykalnie się nie zmienią, właśnie te 
elementy będą determinowały rozwój rynku.

W obecnej sytuacji bardzo trudno prognozować, jak będzie kształtował się rynek 
w dłuższej perspektywie. Istnieją podstawy, by przypuszczać, że pandemia 
przyhamuje gospodarkę, co oczywiście przełoży się również na zapotrzebowanie 
na usługi logistyczne. Z drugiej strony, dane makroekonomiczne po wiosennym 
zamrożeniu były zaskakująco pozytywne, co oczywiście wcale nie oznacza,  
że w bliższej lub dalszej przyszłości sytuacja będzie analogiczna. Reasumując:  
w tym równaniu jest na razie zbyt dużo zmiennych, by wyciągać jednoznaczne 
wnioski.

Usługi kurierskie szybko ewoluują, ponieważ coraz większego znaczenia nabiera 
segment przesyłek B2C. Odbiorcy indywidualni oczekują usług pozwalających na 
personalizację sposobu dostawy, czyli wskazanie miejsca, daty i formy odbioru. 
Coraz popularniejsze stają się również dostawy Out of home delivery, czyli poza 
miejscem zamieszkania lub pracy. Biorąc pod uwagę rosnący wolumen przesyłek 
e-commerce, coraz bardziej liczyć się będą również rozwiązania umożliwiające 
sprawną obsługę zwrotów, w tym transgranicznych.
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Yann Belgy: w dłuższej perspektywie 
ten kryzys wzmocni polski rynek 
usług logistycznych.

Rafał Nowakowski: Wprawdzie 
mniejsze firmy musiały szukać 
sposobów przeczekania 
trudniejszych okresów, to dla 
większych firm otworzyły się 
możliwości penetracji nowych 
rynków.

Firmy kurierskie planujące rozwój w sposób strategiczny, muszą dziś inwes-
tować w technologie informacyjne pozwalające na interaktywny kontakt 
z odbiorcami. Narzędzia cyfrowe pozwalają też optymalizować elementy 
łańcucha dostaw takie jak: trasy transportu czy logistyka ostatniej mili, 
w sposób i z efektami do niedawna nieosiągalnymi. Nie wolno przy tym 
zapominać o rozbudowie „twardej” infrastruktury bazowej i zagęszczaniu sieci 
operacyjnej. Cała gospodarka przestawia się też na tory zrównoważonego 
rozwoju. W branży KEP z pewności będzie rosła rola ekologicznych środków 
transportu. Raczej nie będzie to jedna technologia czy napęd, lecz mix różnych 
rozwiązań, dostosowywanych do lokalnych potrzeb”.

          Rafał Nowakowski, dyrektor finansowy, HEGELMANN TRANSPORTE:  
„Rynek usług logistycznych w 2020 r. nie będzie zwalniał tempa wzrostu pomimo 
pandemii. Wprawdzie mniejsze firmy musiały szukać sposobów przeczekania 
trudniejszych okresów, to dla większych firm otworzyły się możliwości penetracji 
nowych rynków. Jeśli uwzględnimy kwestię popytu i cenę za usługi, to okazuje się, 
że wstrzymane w związku z ograniczeniem rynku dostawy dla branży Automotive 
można było zastąpić zleceniami przewozu materiałów higienicznych i środków 
czystości.

Aktualne zjawisko ograniczonej swobody poruszania się konsumentów pokazuje 
potencjał handlu elektronicznego. E-commerce powierzchnie magazynowe 
zamienia w wielki hipermarket. Rosnąca rola zakupów dokonywanych w sieci 
daje niezwykłe szanse rozwoju usług kurierskich oraz firm, które obsługują 
przesyłki paczkowe. Przepływ dóbr w takich warunkach nie będzie się zmniejszał 
a zwiększał. Dobra będą wchodziły na rynek z innych dystrybucji, nastąpi tzw. 
przesunięcie lokalizacyjne towarów. Towar w ostateczności trafi bezpośrednio  
do odbiorcy.

Usługi kurierskie to najszybciej rozwijająca się dziedzina w branży TSL. Popyt na 
te usługi będzie napędzał rozwój innych dziedzin logistyki. Nie jest zagrożony 
stabilny wzrost przewozów drogowych, w tempie nawet do 10% w skali 
roku. Spedycja drogowa będzie rozwijała się wraz z transportem drogowym, 
jest to niejako pokłosie branżowe – bez spedycji wiele firm transportowych 
(przewoźników) by nie przetrwało. Rynek kontraktowy według mnie będzie się 
liberalizował, pójdzie jeszcze bardziej w kierunku Spot Market. Zauważmy, że 
kontrakty nie do końca sprawdziły się w sytuacji pandemicznej. Transport lotniczy 
ze względu na ograniczenia ruchu pasażerskiego nie jest w stanie oferować 
konkurencyjnych cen przewozów cargo. Jeśli chodzi o powierzchnie ładunkowe  
i pokonywanie wielkich odległości za w miarę niską cenę, to transport morski  
nie ma na razie porównywalnego konkurenta oraz mierzalnego substytutu.

Największym wyzwaniem w logistyce w najbliższych latach będzie szukanie 
rozwiązań dostaw z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Pomysłów 
w tej dziedzinie nie brakuje, zakładam, że wraz z coraz większą świadomością 
konieczności ograniczenia emisji CO2, branża znajdzie jak najtańsze i najbardziej 
niezawodne rozwiązania”.

          Yann Belgy, dyrektor zarządzający, ID LOGISTICS POLSKA:  „W perspektywie 
krótkoterminowej polski rynek logistyczny czekają trudne czasy, ze względu 
na bardzo nieprzewidywalne wolumeny, presję na koszty ze strony klientów 
borykających się z trudnościami finansowymi a nawet bankructwami i ograni-
czenia wywołane pandemią COVID-19 (dostępność pracowników, zamykanie 
magazynów, granic, sklepów czy fabryk). Jednocześnie pojawia się wiele nowych 
możliwości, związanych głównie – choć nie tylko – z dynamicznym rozwojem 
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Maciej Winiarski: Małe i średnie firmy 
logistyczne, chcąc przetrwać na coraz 
bardziej konkurencyjnym rynku, będą 
musiały łączyć siły.

Miłosz Witkowski: Mimo 
pandemicznego kryzysu nie 
zostały zawieszone technologiczne 
przemiany na rynku usług 
logistycznych, w tym „elektryczna 
rewolucja”.

e-commerce. Ta bardzo złożona sytuacja będzie wymagała od operatorów 
logistycznych wyjątkowej reaktywności i elastyczności, w dużo większym stopniu 
niż dotychczas. Firmy, którym się to uda, prawdopodobnie wyjdą z tego kryzysu  
z jeszcze silniejszą pozycją niż dotychczas. Drastycznie może się więc zmienić 
obraz sytuacji na całym rynku. 

Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie ten kryzys wzmocni polski rynek 
usług logistycznych. Jednym z powodów jest nieprzerwany rozwój e-commerce, 
który prowadzi do rozwoju logistyki omnichannel dla „tradycyjnych” klientów oraz 
uruchamiania dedykowanych centrów fulfillment dla szerszego geograficznie 
rynku, na którym działający w Polsce operatorzy logistyczni mają przewagę 
konkurencyjną. Innym powodem tego optymizmu jest udowodniona obecnie 
konieczność budowania przez międzynarodowe firmy bardziej odpornych 
łańcuchów dostaw, tak aby mogły stawić czoła nie tylko pandemii, ale także innym 
podobnym zagrożeniom, potencjalnym „czarnym łabędziom”, w tym wzrostowi 
międzynarodowych napięć. To prawdopodobnie zachęci firmy do zmniejszenia ich 
uzależnienia od produkcji w Azji i przenoszenia fabryk bliżej klienta. Polska będzie 
miała do odegrania dużą rolę w tym procesie, a to w konsekwencji doprowadzi  
do zwiększenia zapotrzebowania na usługi logistyczne w kraju.

ID Logistics działa przede wszystkim w segmencie logistyki kontraktowej. W per-
spektywie krótkoterminowej, działalność w logistyce kontraktowej uzależniona 
jest od sektorów, w których obsłudze specjalizuje się operator. ID LOGISTICS POLSKA 
cieszy się współpracą z klientami klasy blue chips, głównie z branży spożywczej, 
Retail i e-commerce. W DNA naszej firmy wpisana jest elastyczność, zawsze staramy 
się w ten sposób odpowiadać na potrzeby klientów. Dzięki temu 2020 r. będzie dla 
nas rekordowy pod względem wzrostu. Jednocześnie, w dłuższej perspektywie, 
bardzo pozytywnie oceniamy dalsze perspektywy rozwoju segmentu logistyki 
kontraktowej, który prawdopodobnie z tego kryzysu wyjdzie wzmocniony”.

          Miłosz Witkowski, Railfreight Product Manager & Sales Specialist, IFB 
INTERNATIONAL FREIHTBRIDGE (POLAND): „ W kolejnych falach pandemii COVID-19 
na znaczeniu zyskują jedne rodzaje usług logistycznych, podczas gdy inne 
tracą. Rynek przesyłek kurierskich najbardziej rośnie w tym okresie z uwagi na 
przerzucenie się większej części sprzedaży towarów do Internetu. Najgorsza jest 
natomiast sytuacja w branży lotniczej. Powrót do stabilizacji nie wydaje się w 
tej dziedzinie możliwy aż do momentu wygaśnięcia pandemii. W obecnej fazie 
generalnie rośnie znaczenie usług logistycznych. Rynek magazynowy zyskuje 
z uwagi na dynamiczny rozwój e-commerce. Transport kolejowy z Chin oraz 
przewozy intermodalne po Europie zyskują ze względu na ograniczenia  
w dostępie do innych środków transportu. Trzeba brać pod uwagę, że transport 
drogowy w razie zaostrzenia pandemii może być objęty zakazami wjazdowymi do 
poszczególnych krajów europejskich. Mimo pandemicznego kryzysu nie zostały 
zawieszone technologiczne przemiany na rynku usług logistycznych, w tym 
„elektryczna rewolucja”. Firmy transportowe przymierzają się do inwestowania 
w tę technologię, zamierzają stopniowo wprowadzać ekologiczne pojazdy 
elektryczne do swoich flot. Postępuje też proces digitalizacji całego sektora”.

          Maciej Winiarski, dyrektor logistyki, KMC-SERVICES: „Określanie przyszłości 
w perspektywie roku jest karkołomnym zadaniem biorąc pod uwagę obecną 
sytuację pandemiczną i ekonomiczną. Niemal pewne jest jednak, że rynek usług 
logistycznych będzie miał większy dostęp do niewykwalifikowanej i stosunkowo 
taniej siły roboczej. Dzięki temu rynek będzie mógł obsłużyć skokowy wzrost 
zleceń z branży e-commerce.
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Jakub Leiman: Pozytywnym 
doświadczeniem działalności 
w warunkach pandemii jest 
błyskawiczny powrót masy trans-
portowej do stanu pierwotnego 
praktycznie od razu po zakończeniu 
lockdown’u.

Paweł Moder: Niewykluczone jest 
przyspieszenie procesu konsolidacji 
branży transportowej.

W dalszej perspektywie nastąpi konsolidacja rynku usług logistycznych. Małe  
i średnie firmy logistyczne, chcąc przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnym 
rynku, będą musiały łączyć siły. Posiadanie szerokiej oferty zarówno usług, jak  
i lokalizacji magazynowych, będzie kluczowe w walce o klienta. Oczywistym jest 
dalszy, dynamiczny rozwój branży e-commerce, co pociągnie za sobą konieczność 
realizacji wielu projektów B+R mających na celu jeszcze szersze zastosowanie  
Big Data oraz sztucznej inteligencji w branży logistycznej.

Zarówno logistyka kontraktowa, jak i usługi kurierskie będą nakierunkowane 
na rozwój wyspecjalizowanych usług skierowanych do branży e-commerce. Oba 
te segmenty nie będą narzekały na brak zleceń. Stale rosnący popyt na usługi 
fulfillment i kurierskie spowoduje dynamiczny rozwój tych segmentów rynku 
logistycznego. Pozytywna sytuacja zachęci firmy do dalszego inwestowania  
w digitalizację, automatyzację i robotyzację procesów”.

          Jakub Leiman, kierownik operacyjny, KOIMEX: „Już pierwsza fala koronawirusa 
silnie uderzyła w gospodarkę stawiając wiele firm transportowych przed widmem 
bankructwa. Zaproponowane przez rząd pakiety wsparcia prawdopodobnie 
przedłużyły tylko ich agonię. Pogarszająca się sytuacja epidemiczna i widmo 
kolejnych lockdown’ów może być dla tych podmiotów śmiertelnym ciosem. 
Nawet przy dobrych chęciach rządzących środki budżetowe kiedyś się wyczerpią 
i zabraknie wsparcia. W związku z tym można przewidywać w krótkim okresie 
wyeliminowania wielu firm z rynku. Przetrwają tylko najsilniejsi, którzy skorzystają 
ze zwiększonej liczby dostępnych na rynku kierowców i frachtów. Pozytywnym 
doświadczeniem działalności w warunkach pandemii jest natomiast błyskawiczny 
powrót masy transportowej do stanu pierwotnego praktycznie od razu po 
zakończeniu lockdown’u i optymistyczne nastroje na rynku transportowym.

Jak pokazał rok 2020 sytuacja w rzeczywistości gospodarczej może zmieniać 
się bardzo szybko i wielu zjawisk nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tak jak 
nie spodziewaliśmy się tej pandemii, tak nie spodziewaliśmy się gwałtownego 
odbicia koniunktury zaraz po zniesieniu kwarantanny, a jednak taki scenariusz się 
spełnił. Bogatsi o te doświadczenia z większą rezerwą podchodzimy do wszelkich 
przewidywań. Tym niemniej jesteśmy przekonani, że sytuacja gospodarcza w miarę 
szybko się znormalizuje, jak tylko opadnie kolejna fala pandemii. Spodziewamy 
się powrotu do rozwoju gospodarczego i generalnie wzrostu zamówień, mimo że 
nadal będą obowiązywały niektóre obostrzenia. Przykładem zamrożenie logistyki 
targowej. O ile w dziedzinie transportu i spedycji drogowej wzrost popytu to 
prognoza, to w zakresie logistyki magazynowej popyt ze względu na rozwój branży 
e-commerce rośnie nieprzerwanie, co skłania nas do podejmowania inwestycji,  
w tym budowy nieruchomości”.

          Paweł Moder, dyrektor generalny, LINK:  „Przedsiębiorstwa transportowe  
w Polsce w perspektywie najbliższego roku czeka wiele wyzwań i niepewności zwią-
zanych z pandemią koronawirusa. Na ich sytuację gospodarczą przemożny wpływ 
będą także miały międzynarodowe uregulowania prawne, takie jak Pakiet Mobil- 
ności oraz wdrożenie Brexitu. Wszystkie te czynniki wpłyną na zwiększenie stałych 
kosztów transportu, będą też wymagały wprowadzenia w firmach transportowych 
nowych procesów operacyjnych i procedur dostosowawczych. Zmieniać się będzie 
otoczenie biznesowe w zakresie technologii, digitalizacji, automatyzacji czy ekologii. 
Branża transportowa musi brać pod uwagę wzrost znaczenia sektora e-commerce  
w dostawach usług. Stawki i struktura cen usług transportowych mogą ulec  
zmianie. Niewykluczone jest w związku z tym przyspieszenie procesu konsolidacji  
branży transportowej. Wzrośnie znaczenie elastyczności w biznesie, oraz cyfryzacji  
i automatyzacji działań operacyjnych i procesów.
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Bartosz Bielas: Pomimo 
pandemii w naszą pracę nie 
wdarł się chaos. Kolejne lata 
mogą być tylko lepsze!

Katarzyna Kwasiborska: Szansą jest 
rozwój e-commerce, który pozwoli 
utrzymać wolumeny sprzedaży na 
wysokim poziomie, chociaż z drugiej 
strony istnieje zagrożenie utraty siły 
nabywczej społeczeństwa z uwagi  
na możliwe pogorszenie się sytuacji  
na rynku pracy.

W dłuższej perspektywie na rynku TSL nastąpi większa konsolidacja sektora. 
Postępować też będą i nabiorą na sile już widoczne zjawiska automatyzacji 
procesów logistycznych i transportowych oraz cyfryzacji. W logistyce nastąpi 
jeszcze wyraźniejsze odchodzenie od pracy manualnej na rzecz inteligentnych 
systemów IT oraz automatyzacji. Coraz szersze będzie zastosowanie w praktyce 
w naszej branży aplikacji i programów wykorzystujących sztuczną inteligencję 
oraz rozwiązań eco–friendly dotyczących floty a także pojazdów autonomicznych. 
Wpływ na zmiany w sektorze TSL wywrze też jeszcze większy wzrost znaczenia 
e-commerce, który wymusza przemodelowanie wielu procesów w łańcuchach 
dostaw oraz magazynach. Przepisy legislacyjne oraz niedobory kierowców 
zwiększające koszty operacyjne firm transportowych wpłyną zarówno na wzrost 
cen transportu, jak i na konsolidację sektora transportowego.

Rynek transportu drogowego i spedycji, w którym się specjalizujemy będzie  
w najbliższym czasie rynkiem wymagającym dla dostawców usług, ze względu na 
niepewną sytuację związaną z pandemią, rosnące wymagania dotyczące ekologii 
oraz utrudnienia biurokratyczne dla firm transportowych z naszej części Europy. 
Wymagać będzie znaczących inwestycji w nowoczesne technologie, optymalizację 
i automatyzację procesów oraz dużej elastyczności i elastycznych managerów”.

          Katarzyna Kwasiborska, dyrektor ds. operacyjnych, LOCONI INTERMODAL: 
„Sytuacja w obszarze usług w transporcie intermodalnym zależy od kondycji 
importerów i eksporterów, obracających towarami, które wymagają transportu 
kontenerowego. A ta, jak wiadomo, w kilku branżach, tj. Fashion czy Automotive, 
pogorszyła się znacznie z powodu tegorocznego lockdown’u, zarówno w pier-
wszej połowie roku, jak i jesiennego zamknięcia rynków. Co prawda, wrzesień 
zakończył się najlepszym wynikiem w przewozach towarowych koleją w tym 
roku, a szczególnie w przewozach intermodalnych, kiedy to w okresie letnim 
ruszyła produkcja i nastąpiło odbicie rynków konsumenckich oraz import z Chin, 
to jednak przyszłość jest niepewna. Wszystko zależy od decyzji rządów w związku 
z pandemią koronawirusa i od tego, jak przystosuje się do tego zarówno rynek 
konsumencki, jak i producencki. Szansą jest rozwój e-commerce, który pozwoli 
utrzymać wolumeny sprzedaży na wysokim poziomie, chociaż z drugiej strony 
istnieje zagrożenie utraty siły nabywczej społeczeństwa z uwagi na możliwe 
pogorszenie się sytuacji na rynku pracy. Jednakże w dłuższej perspektywie czasu, 
wyraźnie widoczny rozwój przewozów intermodalnych utrzyma się i będzie 
rosnąć. Należy jednak pamiętać, iż potrzebne jest tutaj dalsze stymulowanie 
rozwoju tego segmentu usług. Ważne będą przyszłe decyzje rządu dotyczące 
restrukturyzacji linii kolejowych oraz przeniesienia części ładunków jadących  
w tranzycie przez Polskę z dróg na kolej. Do tego udrażnianie przepływu połączeń 
kolejowych z/do morskich terminali kontenerowych i stwarzanie tam nowych 
możliwości do wykorzystania transportu kolejowego w odwozie i przywozie 
kontenerów”.

          Bartosz Bielas, kierownik ds. logistyki, NORTHGATE LOGISTICS: „Rok 2020 
postawił wiele firm produkcyjnych i handlowych w ciężkiej sytuacji finansowej. 
Moim zdaniem w najbliższym roku firmy te będą dążyły do jak najszybszego 
odbudowania strat oraz będą poszukiwały nowych stabilnych rynków zbytu.  
Firmy z rynku usług logistycznych z pewnością będą miały co robić. Uważam,  
że powinien nastąpić wzrost zarówno importu, jak i eksportu towarów szczegól- 
nie w pierwszej połowie roku.

Zważywszy na fakt, że ubiegły rok przełożył wiele planów związanych z rozwojem 
firm produkcyjnych i handlowych na kolejne lata, sądzę, że firmy logistyczne na 
tym skorzystają. Wiele przedsiębiorstw będzie dążyło do ich odrobienia stratach 
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Bartłomiej Drożyński: Sztuczna 
inteligencja, autonomiczne 
pojazdy przestały być domeną SF.

Katarzyna Jaros: Digitalizacja procesów 
może doprowadzić do wchłonięcia 
mniejszych firm spedycyjnych (na 
skutek wykluczenia cyfrowego) przez 
platformy internetowe, które zostaną 
monopolistami w rynku.

poniesionych w 2020 r.. Upatrywałbym tutaj dużo szans na nowe kontrakty 
oraz umowy biznesowe, w których firmy będą upatrywały stabilności oraz 
zabezpieczenia swoich interesów.

NORTHGATE LOGISTICS świetnie sobie radzi w każdym segmencie rynku. Klienci, 
którzy nam zaufali, mogli cieszyć się jakością oferowanych przez nas usług oraz 
bezpieczeństwem powierzonych nam ładunków. Pomimo pandemii w naszą 
pracę nie wdarł się chaos. Kolejne lata mogą być tylko lepsze. Umacniamy swoją 
pozycję na rynku usług spedycyjnych, proponując nowe rozwiązania logistyczne. 
Podnosimy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej”.

          Bartłomiej Drożyński, kierownik regionu, NORTHGATE LOGISTICS:  
„W perspektywie roku logistyka zetrze się z problemami związanymi z Brexitem 
oraz ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną. Braki w kadrze oraz infrastrukturze 
celnej po stronie UK początkowo zdezorganizują przepływ dóbr do tego państwa. 
Co wymusi na części przewoźników, producentów i dostawców przeniesienie 
ciężaru ich działalności na inne europejskie rejony. Tym samym generując wzrost 
liczby ładunków oraz dostępnych środków transportu w Skandynawii, na południu 
i wschodzie Europy.

Poprzedni rok pokazał, które branże potrafią zachować stabilność, a które nie 
były gotowe na diametralne zmiany w funkcjonowaniu. Kolejne fale pandemii, 
związane z nią restrykcje oraz tempo jej zwalczania będą miały znaczący wpływ  
na wolumeny oraz rodzaj przewożonych ładunków. Elastyczność działań oraz  
wysoki poziom dostarczanych rozwiązań będą kluczowe w tym aspekcie.

Ustabilizowanie pandemii COVID-19 odmrozi działalność branż, które odczuły 
najdotkliwiej jej skutki. Co spowoduje zwiększenie liczby dostępnych ładunków, 
przez co rynek logistyczny urośnie. W dalszej perspektywie ogromną rolę 
odegra wdrażanie nowoczesnych technologii do logistyki. Sztuczna inteligencja, 
autonomiczne czy zdalnie sterowane pojazdy lądowe, powietrzne czy morskie 
przestały być domeną SF. Zaistnieją szerzej w naszej rzeczywistości, by w bliskiej 
przyszłości stać się codziennością. Niezmiennym pozostanie wspomniany wysoki 
poziom obsługi, zdolność zrozumienia potrzeb kontrahentów oraz ich spełnienie.

Sytuacja w poszczególnych segmentach rynku będzie zależna od działań rządów  
i tempa dostosowywania się do nich przez przedsiębiorców. Reakcja na te 
działania i sytuacja geopolityczna doprowadzi do wzrostu usług kurierskich oraz 
transportu drogowego na rynkach lokalnych. Przewoźnicy w dużej części będą 
musieli poszerzyć lub zmienić regiony swoich działań na arenie międzynarodowej, 
co z kolei przełoży się na wzrost w części rynku, w której my działamy”.

          Katarzyna Jaros, kierownik ds. logistyki, oddział Wrocław, NORTHGATE 
LOGISTICS: „Na początku roku czekają nas wyzwania związane z wyjściem UK z UE, 
co spowoduje wzrost cen usług transportowych, problemy z wjazdem i wyjazdem 
na wyspy. Ograniczenia, jakie mogą napotkać branże, wynikają z wprowadzanych 
przez poszczególne rządy obostrzeń powodujących zachwianie równowagi 
transportowej (brak możliwości wjazdu, brak wolnych samochodów po otwarciu 
możliwości wjazdu).

Zgodnie z przewidywanym wzrostem gospodarczym Polski wzrośnie 
zapotrzebowanie na usługi logistyczne. Zakończenie inwestycji przekopu 
helskiego spowoduje wzrost możliwości rozładunkowych portów zarówno 
kontenerowych, jak i innych rodzajów. Planowane utworzenie suchych portów 
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Krzysztof Sobiński: (Jeśli) Pandemia trwa 
do końca 2021 r. – przy tym scenariuszu 
nie przewiduję wzrostów obrotów  
w sektorze usług logistycznych.

spowoduje zwiększenie zainteresowanie ryku przewozami z tych miejsc towarów 
za pomocą spedycji drogowej i kolejowej. Wzrost gospodarczy zwiększy siłę 
nabywczą na rynku krajowym, a co za tym idzie możliwości importowe  
i eksportowe, które będą wymagały nowych rozwiązań zarówno logistycznych, 
jak i spedycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej zwiększy dostępność 
transportową.

Pakiet mobilności proponowany przez UE może spowodować brak możliwości 
dostosowania się polskich firm transportowych do wysokich wymagań 
dotyczących emisji spalin, co wiąże się z wymianą taboru, jednakże można to 
rozpatrywać również jako szansę na zwiększenie udziału spedycji kolejowej  
w rynku.

Postępująca digitalizacja procesów spowoduje wprowadzenie większej automa-
tyki poszukiwania najlepszych rozwiązań logistycznych, dopuszczam myśl, że 
zarządzanie procesami przejmie sztuczna inteligencja. Digitalizacja procesów  
może doprowadzić również do wchłonięcia mniejszych firm spedycyjnych  
(na skutek wykluczenia cyfrowego) przez platformy internetowe, które zostaną 
monopolistami w rynku”.

          Krzysztof Sobiński, kierownik ds. logistyki, NORTHGATE LOGISTICS:   
„Moim zdaniem przyszłość rynku usług logistycznych w perspektywie roku 
jest zależna od dwóch głównych czynników, które będą kreowały sytuację 
gospodarczą. Pierwszym z nich jest pandemia COVID-19 oraz Brexit. Analizując 
rynek pod kątem skutków pandemii, trzeba wziąć pod uwagę dwa scenariusze:

Zakończenie pandemii w pierwszym półroczu 2021 r. – w tym przypadku 
do zakończenia pandemii nie przewidywałbym wzrostów obrotów na rynku 
logistycznym, a raczej utrzymanie aktualnych obrotów. Dopiero po zakończeniu 
pandemii możliwy jest wzrost obrotów. Myślę, że wzrost ten będzie bardzo 
widoczny. Większość gałęzi gospodarki działa tylko w części swoich możliwości.  
Po odblokowaniu ograniczeń należy spodziewać się dużego pobudzenia gos-
podarki. Wzrost obrotów w sektorze usług logistycznych będzie proporcjonalny  
do ożywienia gospodarczego.

Pandemia trwa do końca 2021 r. – przy tym scenariuszu nie przewiduję wzrostów 
obrotów w sektorze usług logistycznych.

Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na usługi logistyczne jest Brexit.  
Już pod koniec ubiegłego roku dał się zauważyć wzrost stawek za transport 
związany z GB. Przewoźnicy, przewidując dodatkowe problemy w transporcie do 
lub z GB, próbują skompensować ryzyko wyższą stawką. Taka sytuacja na pewno 
utrzyma się w pierwszej połowie roku.

W najbliższym czasie sytuacja firm świadczących usługi kurierskie i dystrybucji 
paczek będzie nadal bardzo dobra. W związku z ograniczeniami w przemie- 
szczaniu konsumenci zmienili sposób robienia zakupów na te z dostawą do  
domu lub paczkomatów. Nawet po zakończeniu pandemii taka tendencja zosta-
nie na stałe. Usługi logistyki kontraktowej nie powinny odczuwać negatywnych 
skutków pandemii, korzystając na rozwoju e-handlu, który wymaga dyspono-
wania powierzchniami magazynowymi. Natomiast najgorsza sytuacja może 
dalej utrzymywać się w transporcie drogowym i lotniczym a to ze względu na 
ograniczenia w przemieszczaniu między krajami czy zamrożeniu ruchu  
lotniczego”.
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           Piotr Grelka, kierownik działu operacyjnego, TEXTRA POLAND:  „Rok 2020 
przyniósł nam ogromne zmiany związane z pandemią COVID-19. Świat stanął  
na głowie, branża TSL mocno to odczuwa. Obecnie trudno przewidzieć dalszy  
rozwój sytuacji w gospodarce, najistotniejsze są problemy kadrowe związane  
z przechodzeniem kwarantanny i zakażeniami pracowników, w tym magazynie-
rów i kierowców. Zwarzywszy na realia branża transportowa ma się dobrze. 
Przewoźnicy korzystają z tego, że ładunków jest sporo, a stawki wyższe niż  
w normalnym czasie. Według specjalistów taka sytuacja powinna potrwać do 
początku przyszłego roku. O ile poziom zakażeń drastycznie nie wzrośnie  
w przyszłym roku, to – szczególnie po wprowadzeniu szczepionki na wirusa – 
branża TSL stanie przed szansą na duży rozwój. Wtedy nawet widmo Pakietu 
Mobilności, kojarzone ze wzrostem kosztów i większą konkurencją ze strony 
firm zagranicznych, przestanie straszyć polskich przewoźników. Na dłuższą 
metę ważniejsze od najniższej ceny staną się terminowość, przepływ informacji, 
dostępność rozwiązań. Firmy transportowe winny w szczególny sposób 
dostosować swoją ofertę do obsługi mającej aktualnie swoje pięć minut branży 
e-commerce. Rzecz w tym, że taki stan rzeczy się utrzyma, zapotrzebowanie na 
przewozy zarówno drobnicowe, jak i kurierskie, będzie rosło szybciej niż innych 
usług transportowych”.

          Paweł Adamiok, kierownik działu sprzedaży, TSLOGISTIC TOMASZ SAWICKI: 
„Przyszłość rynku usług logistycznych w perspektywie najbliższych lat niestety 
opiera się na długoterminowych konsekwencjach wywołanych epidemią 
COVID-19. Wszystko zależy od tego jak długo okres pandemii będzie się 
utrzymywał, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone w perspektywie kolejnych 
miesięcy i co ważne, jak szybko sytuacja zostanie opanowana. Nasza branża 
w dużej mierze jest uzależniona od największych partnerów biznesowych. 
Analizując różne sektory rynku, możemy zauważyć, iż u największych dostawców 
jak i producentów, odnotowujemy zdecydowane mniejsze zapotrzebowanie. 
W ostatnich dwóch kwartałach pojawia się jeszcze jeden problem a mianowicie 
spadek ilości przewoźników/zatrudnienia kierowców, co w konsekwencji prowadzi 
do zmniejszenia liczby dostępnych środków transportu. Taka sytuacja rynkowa 
doprowadziła zarówno do dużych wahań cen frachtów, jak i zaburzeń  
w utrzymaniu łańcucha dostaw.

Kolejne lata, patrząc pod kątem ekonomicznym, będą dobrym momentem do 
rozwoju wielu firm, inwestowania nie tylko w nową flotę i otwieranie nowych 
miejsc pracy, ale również inwestowanie w nowe rozwiązania, które usprawnią 
procesy logistyczne. Z naszej strony, aktualnie najważniejszym aspektem jest 
utrzymywanie stałego poziomu jakości usług, ciągły rozwój, jak i przede wszystkim 
kontynuacja współpracy z zaufanymi partnerami w transporcie drogowym, 
morskim, kolejowym oraz lotniczym. Dzięki utrzymaniu stałej relacji, zapewniamy 
naszym klientom kompleksowość usług i gwarancję utrzymania łańcucha dostaw.

Obecnie możemy zaobserwować bardzo duże wahania na rynku usług drogowych, 
lotniczych, morskich oraz kolejowych. W przypadku frachtów drogowych 
odczuwamy deficyt dostępnej floty w stosunku do ilości ładunków na rynku. 
Jako TSLOGISTIC kierujemy się wizją budowania i utrzymywanie relacji z naszymi 
partnerami, aby zapewnić naszym klientom niezawodny, profesjonalny serwis. 
Stale się rozwijamy, pracując nie tylko z naszymi kooperantami, ale również 
inwestujemy we własną flotę oraz rozwiązania usprawniające procesy logistyczne. 

przedsiębiorstwa. Jednakże w związku ze znacznym wzrostem wolumenów im-
portowanych z Azji pojawiają się problemy z terminowością dostaw, dostępnością 
sprzętu, dodatkowe koszty i wzrost cen”.

Piotr Grelka: widmo Pakietu Mobilności, 
kojarzone ze wzrostem kosztów  
i większą konkurencją ze strony firm 
zagranicznych, przestanie straszyć 
polskich przewoźników.

Paweł Adamiok: Dzięki utrzymaniu stałej 
relacji, zapewniamy naszym klientom 
kompleksowość usług i gwarancję 
utrzymania łańcucha dostaw.
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Początek czwartego kwartału pokazuje nam zawirowania serwisowe, które dotyczą 
frachtów morskich oraz kolejowych. Aktualnie największym problemem nie jest cena, 
zdecydowanie wyższa niż w latach poprzednich, a dostępność wolnego miejsca. 
Obserwując rynek, można zauważyć, iż fracht kolejowy, a w drugiej kolejności fracht 
morski, stały się alternatywą dla bardzo ograniczonej ze względu na pandemię 
COVID-19 branży lotniczej. Powyższa tendencja będzie się utrzymywała co najmniej 
do pierwszego kwartału kolejnego roku –  takie dostajemy informacje od agentów.

W TSLOGISTIC szukamy takich rozwiązań, które pozwolą nam zminimalizować 
skutki wywołane pandemią. Zakładamy, że dla naszych partnerów biznesowych 
najważniejsze będzie poczucie bezpieczeństwa płynności dostaw. Rok 2021 
zapowiada się nie tylko walką z konsekwencjami pandemii, ale przede wszystkim 
będzie wymagał od nas starań w zdobyciu nowych klientów i zapewnienia komplek-
sowości usług. Pandemia, która przyniosła tak wiele doświadczeń, wymuszając 
podejmowanie ryzykownych decyzji, uświadomiła nam, jak silni rynkowo jesteśmy”.

          Jacek Bębenek, Department Manager, VAN GROUP: „Możliwą do wyobrażenia 
perspektywą krótko i średnioterminową wydaje się być kontynuacja trendu 
redefiniowania procesów, zadań, projektów, co może skutkować wyzwalaniem 
się potencjału nowych potrzeb biznesowych i miejscem do kooperacji na 
nowych płaszczyznach. Może to być przestrzeń ciągle rosnącej świadomości 
cyfrowej, ekologicznej czy dbałości o utrzymanie ciągłości biznesu w wielu 
obszarach funkcjonowania, ale też w logistyce. Dla profesjonalnych i elastycznych 
uczestników rynku mogą to być jedne z kluczowych czynników w budowaniu 
swojej pozycji rynkowej.

Wydaje się, że we wszystkich produktach w obszarze logistyki ponadczasowym  
i niezmiennym pozostanie odpowiedni serwis jakościowy i cena, która  
w sposób adekwatny odpowiada świadczonym usługom. Ewoluują natomiast 
oczekiwania w zakresie standardu obsługi, ciągłego doskonalenia, wykorzystania 
technologicznego wsparcia procesów, integracji danych, by możliwie skracać czas 
reakcji, profesjonalizować procesy i wyzwalać efektywność”.

          Paweł Todorow, członek zarządu, CCO Sea-Air-Rail, VGL GROUP : „Nadcho-
dzący rok będzie okresem wyjątkowo wymagającym dla całego rynku usług 
logistycznych. Niewiadomą dla dalszego rozwoju sytuacji jest pandemia COVID-19, 
która znacząco wpływa na poszczególne segmenty gospodarki i wyhamowanie 
PKB. Skutkiem jest obniżka zapotrzebowania na usługi z sektora TSL i operacyjne 
trudności w realizacji zleceń. Rynek w związku z tym będzie się przekształcał, 
najprawdopodobniej intensyfikacji ulegną procesy M&A, które doprowadzą 
do dalszej konsolidacji rynku i umacniania się pozycji znaczących operatorów 
logistycznych. Zważywszy na te kwestie należy przewidywać, że najbliższy rok 
może rozwarstwić rynek, pokazując, które firmy poradziły sobie z bieżącymi 
wyzwaniami, a w przypadku których zostały obnażone słabości, opóźniony czas 
reakcji oraz brak adaptacji do nowej rzeczywistości.

Ostatnie dwa lata to czas postępującej digitalizacji oraz rozwijającej się eks- 
pansji rozwiązań IT w procesach logistycznych. Dlatego należy przewidywać  
dalszy rozwój wdrażania nowych technologii, który jest nieunikniony, tak jak  
automatyzacja procesów i rozwiązań, które napędzają rozwój naszej branży.  
W dyskusji o trendach przyszłości zapominamy o tym, jak ważny jest czynnik ludzki, 
którzy schodzi na drugi plan. Okazało się jednak, że w specyficznych czasach, 
niepewnym i szybko zmieniającym się rynku globalnym, aspekt ludzki może zyskać 
na znaczeniu. Firmy posiadające odpowiednio wykwalifikowane i doświadczone 
zespoły, ukierunkowane na klientów, mogą zagwarantować przewagę 

Jacek Bębenek: w obszarze logistyki 
ponadczasowym i niezmiennym 
pozostanie odpowiedni serwis 
jakościowy i cena, która w sposób 
adekwatny odpowiada świadczonym 
usługom.

Paweł Todorow: pracujemy  
w czasach, w których elastyczność  
i innowacyjność nigdy nie miała  
tak dużego znaczenia.
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  konkurencyjną poprzez szybką adaptację do warunków rynkowych, poszukiwanie nowych rozwiązań i wskazywanie miejsc 
 

jest nie do przecenienia.

Moim zdaniem, najbliższe lata doprowadzą do większej krystalizacji rynku, przez co uwidoczni się podział na globalnych 
operatorów, lokalnych liderów rynku i portfolio mniejszych podmiotów, które często pozostaną zmuszone do wąskiej 

Konsekwencje wprowadzanych obostrzeń w związku z COVID-19 mają istotny wpływ na sytuację we wszystkich sektorach  
branży TSL. Bezpośrednio przekładają się na bardzo duże wahania popytu na poszczególne usługi logistyczne, prowadząc do 
znaczących i skokowych zmian cen za ich realizację, oraz utrudniają planowanie kosztów w czasie. Nie ma żadnych wyjątków  
–  problemy dotknęły obecnie każdą gałąź transportu, gdzie napotykamy opóźnienia w dostawach i rozpad dotychczas 
funkcjonujących łańcuchów dostaw, co więcej nic nie wskazuje na to, aby w krótkim czasie sytuacja ta miała się poprawić. 

W transporcie morskim przewidujemy wysokie ceny frachtów, które nie były notowane już od wielu lat. Wzrosty te spowodo-
wane są limitowaniem dostępności miejsc na statkach i brakiem pustych kontenerów. Armatorzy starają się kontrolować oraz 
ograniczać podaż na rynku, co przekłada się dla nich na maksymalizację zysków kosztem spadającej jakości usług dla klientów.

Poprzez problemy z terminowością produkcji i dostaw, na znaczeniu zyskał transport lotniczy, który okazał się strategicznym 
rozwiązaniem w aspekcie najpilniejszych dostaw sprzętu medycznego.

Wielu klientów pracujących w modelu dostaw Just-in-time powróciło do modelu częściowych zapasów. Ten trend wpływa na 
rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe. Ponadto czasy pandemiczne przyspieszyły już wcześniej rosnąca 
sprzedaż e-commerce, a ten fakt będzie widoczny w popycie na usługi kurierskie. Nieco inną sytuację będziemy obserwować 
w transporcie drogowym, gdzie należy spodziewać się okresowych i znaczących niedopasowań popytu z podażą, co będzie 
stanowić spore wyzwanie dla spedytorów, ale również da szansę dla tych, którym uda się zapewnić odpowiedni ładunek  

realizowane procesy i wymusiła zmiany w zarządzaniu łańcuchem dostaw – pracujemy w czasach, w których elastyczność  
i innowacyjność nigdy nie miała tak dużego znaczenia”.
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Podsumowanie wyników badania satysfakcji klientów

W przeprowadzonym w późniejszym niż zwykle ter
minie cyklicznym badaniu satysfakcji klientów 
Opera tor Logistyczny Roku (realizacja terenowa 
XIX edycji odbyła się nie w okresie koniec maja – 

początek lipca, lecz wrzesień – październik 2020 r.) staraliśmy się 
uchwycić zmianę zapotrzebowania na usługi logistyczne w okre
sie po pierwszej fali pandemii COVID19 i – jak przypuszczaliśmy – 
przed kolejną jej falą. Z obawy przed zafałszowaniem wyników 
pomiaru przez wpływ doraźnych wydarzeń, ze startem badania 
odczekaliśmy aż do ustabilizowania się sytuacji po odmrożeniu 
gospodarki. Choć na fali początkowego entuzjazmu z tego po
wodu moglibyśmy liczyć na wzmożone zainteresowanie udziałem 
firm logistycznych w naszym badaniu, to należało się zarazem 
spodziewać trudności w przeprowadzaniu wywiadów ankieto
wych wśród rzesz ich klientów. Co okazało się słusznym założe
niem, bo choć sporo zgłoszonych już firm wycofało się z czasem 
z udziału w badaniu, to sama terenowa realizacja badania prze
biegła gładko, w przewidzianym terminie, gdyż respondenci –  
w tym wyjątkowo liczna grupa klientów z zagranicy – mieli kom
fort pełnej oceny sytuacji rynkowej, która zdążyła się już usta
bilizować. Mieliśmy pod tym względem szczęście, gdyż zaraz 
po zakończeniu badania sprzyjające realizacji badania w terenie 
warunki się skończyły: zaczęła gwałtownie wzrastać liczba zaka
żonych, a 24 października cała Polska została ogłoszona czer
woną strefą.

Udział w programie badawczym Operator Logistyczny Roku 
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 jest w istocie rzeczy bardzo restrykcyjne i sprzy
ja wyłanianiu firm aspirujących do miana liderów w swoich spe
cjalizacjach rynkowych (transport i spedycja drogowa, spedycja 
lotnicza i morska, usługi ekspresowe i kurierskie, logistyka kon
traktowa, logistyka określonych towarów lub kanałów zbytu 
towarów), ale oczywiście tylko takich, które ogłaszanemu pu
blicznie osądowi klientów chcą się poddać. Liczba takich firm 
jest oczywiście ograniczona, nie można więc oczekiwać, że licz
ba uczestników będzie rosła ponad określony limit. W tak wy
selekcjonowanym gronie siłą rzeczy liczebnie przeważa grupa 
kilkudziesięciu największych w kraju przedsiębiorstw, które od
powiadają za olbrzymią część obrotu rynku usług logistycznych 
w Polsce. Przeciwwagę stanowi grupa szybko rozwijających się 
mniejszych firm, stawiających sobie najbardziej ambitne cele.

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. 
Trzeba dodać, że mierzona jest także pozycja rynkowa badanych 
firm, gdyż ich klienci nie tylko mają możliwość dokonania oceny 
każdego istotnego aspektu obsługi, ale także mają wolny wybór 
wskazania, która firma najlepiej spełnia ich oczekiwania.

Ten program badawczy zakłada z jednej strony trwałość ba
danej 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, pozostała już tyl
ko jedna firma (raben logisTics Polska), która bierze udział w ba daniu 
bez przerwy od samego początku. Trzeba zarazem nadmienić, 
że wielu z obecnych naszych partnerów ma równie długą historię 
uczestnictwa w badaniu czy to w niezmienionej formie organi
zacyjnej i tej samej nazwie, jak FM logisTic i sPedimex, czy w wy
niku przekształceń pod innymi już markami, jak diera (dawniej 
Frans maas/Promexim), dsV air & sea, dsV road i dsV soluTions 
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(uTi Poland/cargoForTe, dFds TransPorT, Frans maas). Wszystko to 
potwierdza istnienie naturalnej selekcji kandydatur do zajmowa
nia najwyższych pozycji w danych segmentach rynku. Liczba  
i skład uczestników odzwierciedlają panujące na rynku nastroje, 
gdy generalnie są lepsze, liczba pretendentów rośnie; gdy z kolei 
w danym segmencie usług sytuacja jest gorsza niż w innych,  

to udział reprezentantów tego segmentu maleje. Jeśli wysokość 
frekwencji ma zatem ścisły związek z koniunkturą rynkową, to tak
że z cyklicznością faz koniunktury. W bieżącym roku do badania 
przystąpiło ostatecznie 29 firm, aż o dziesięć mniej niż przed 
rokiem. Tak niska frekwencja wskazuje na dekoniunkturę, po któ
rej powinniśmy się prawem cyklu spodziewać lepszych czasów.
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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 uzupeł
nić ubytki spowodowane naturalnym procesem rezygnacji z udzia
łu w badaniu tych firm, które nie osiągnęły zadawalających dla 
siebie rezultatów. Organizatorów badania nadzieją napawa fakt, 
że obecnie takie firmy również się pojawiły. W tegorocznym ba
daniu zadebiutowały dwie firmy, przedstawicielki tego samego – 
słabo dotąd na ogół reprezentowanego – segmentu, transport 
drogowy: ePo-Trans logisTic i hegelmann TransPorTe. Znaczniejszy 
potencjał pod względem rekrutacji do badania drzemie zwykle 
w grupie firm, które program zdołały już wcześniej dobrze poznać, 
uczestnicząc w nim aktywnie, ale w ostatnich latach nie startowały. 
Także obecnie stanowią one większą grupę niż absolutni debiu
tanci. Po dłuższej lub krótszej przerwie do badania przystąpiły: 
dhl Parcel, Fresh logisTics, general logisTics sysTems Poland i iFb 
inTernaTional FreighTbridge (Poland). Ponownie silny jest skład grup 
firm reprezentujących tego samego korporacyjnego właściciela, 
różnych dywizji międzynarodowych marek: DHL, DSV czy raben.

Zmiany sytuacji rynkowej (relacja popytu do podaży, poziom 
konkurencji, wyspecjalizowanie w usługach) znajdują odzwier
ciedlenie w zmianach preferencji klientów, które są przedmiotem 
naszego badania. Warto przypomnieć, że zachodzi w tym względzie 
niezmienna sekwencja zdarzeń. W sytuacji niewydolności strony 
podażowej na rynku usług logistycznych, wywołanej rosną cym 
popytem, występuje wzrost zainteresowania klientów krytycznymi 
elementami w obsłudze logistycznej. Rosną wtedy obawy doty
czące realizacji dostaw. Klienci są skłonni przyznać większe niż 
normalnie znaczenie właściwie wszystkim branym w badaniu 
pod uwagę cechom realizacji dostaw (szybkość, terminowość, 
kompletność, bezbłędność). Kwestia ceny, o ile tylko odpowiada 
ona zakładanej jakości obsługi dostaw, schodzi jednak na drugi 
plan. Natomiast w razie odwrócenia relacji, osłabienia popytu 
aż do wystąpienia nadpodaży usług logistycznych, znaczenie 
przypisywane jakości obsługi dostaw generalnie ulega obniżeniu. 
Wtedy znaczenie ceny usług w relacji do jakości w stosunku do 
innych cech standardu obsługi rośnie, gdyż klienci są zmuszeni 
do szukania oszczędności.

Cykliczna zmiana preferencji wywiera określony wpływ na 
ewaluację. Krytyczne w danym momencie elementy obsługi lo
gistycznej, najczęściej realizacja dostaw bądź cena, podlegają 
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Indeks zadowolenia klientów uwzględniający 15 najważniejszych kryteriów wyboru 

nadzwyczaj ostrej ocenie. Często dochodzi 
do efektu rozwarcia się nożyc, rosną ocze
kiwania a maleje subiektywna ocena tych 
elementów obsługi, mimo że standard 
obsługi zasad niczo się nie zmienił (np. nie 
podniesiono stawek za usługi). Budzi to 
czasami konster nację menedżerów bada
nych firm logistycznych, którzy uważają, 
że skoro w danym okresie mierzalny wynik 
obiektywnych wskaźników (np. odsetek 
niedostarczonych przesyłek) nie uległ 
zmianie, to ocena klientów „nie powinna” 
się pogorszyć. Proponujemy jednak przy
jąć, że „klient ma zawsze rację”, uznając 
dla przykładu, że stawki konkurencyjnych 
firm mogą być jednak niższe bądź bardziej 
odpowiednie w stosunku do jakości usłu
gi itd. Zgodzimy się natomiast na pewno 
co do tego, że o wyjątkowo silnej pozycji 
rynkowej danej firmy świadczy, gdy war
tość obu wskaźników w opisanej sytuacji 
równomier nie się powiększa (nożyce się 
zwierają).

W szczycie koniunktury wymogi doty
czące nie tylko jakości realizacji dostaw, 
ale i kosztów obsługi wydają się jednak 
słabnąć, sądząc po spadku przypisywanego 
tym cechom znaczenia. Liczy się zapewnie
nie ciągłości i sprawności dostaw. Jeśli po
głębia się nie równowaga pomiędzy popy
tem a podażą, to klienci bynajmniej nie 
oczekują przecież dalszego śrubowania 
ani norm jakościowych, ani tym bardziej 
kosztów, lecz szybkiej odbudowy potencjału wykonawczego, 
innowacyjności i kompleksowej oferty obsługi. Zdając sobie spra
wę ze zmniejszającej się podaży usług logistycznych (np. z po
wodu braku kierowców), klienci poszukują w takiej sytuacji 
operatorów usług logistycznych, którzy potrafią zareagować na 
szybko zmieniające się zapotrzebowanie. Dało się zaobserwować 
, że mniejsze firmy (uczestnicy badania) nie były w stanie za
gwarantować lepszych warunków dostaw niż potentaci, co w 
normalnych warunkach im się udawało (wyższe noty za realizację 
przyjętych norm logistycznych), a tylko dzięki temu przecież 
skutecznie rywalizowały na rynku.

Biorąc pod uwagę doświadczenia 2020 r. naznaczonego wal
ką z pandemią COVID19, widać, że żaden z globalnych kryzysów 
ostatnich dekad nie miał tak destrukcyjnego wpływu na rynek 
usług logistycznych jak obecny. Pamiętajmy, że przynajmniej 
jeśli chodzi o Polskę, to przez długie lata mogliśmy mówić co 
najwyżej o tendencji do obniżania tempa wzrostu sprzedaży  
a nie o spadku sprzedaży. W tym sensie nie mieliśmy do czynie
nia z prawdziwą recesją, a jedynie z okresami stagnacji. Co cieka
we, deregulacja rynku w skrajnych sytuacjach, ożywienia i rece
sji, wydaje się przebiegać podobnie. Aby zapewnić ciągłość 
dostaw, jesteśmy w stanie zaak ceptować gorszą jakość obsługi 
i a przede wszystkim wyższe stawki, tak jak to się dzieje obec
nie. Preferowani są szczególnie ci partnerzy logistyczni, którzy 
w okresie kryzysu są w stanie zarządzać obiegiem informacji. 
Liczy się umiejętność komunikowania się, zarówno ta bezpo
średnia (wsparcie konsultanta), jak i za pomocą oprzyrządowa
nia informatycznego. Informatyzacja to obecnie najbardziej 
pożądana cecha operatora logistycznego, na co wskazuje rosnące 
znaczenie tego czynnika dla większości klientów. Poszukiwani 
są także operatorzy doświadczeni i nastwieni na wprowadzanie 
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innowacji organizacyjnych i technolo
gicznych. Ze względu na kruchość łań
cuchów dostaw w dobie pandemii 
ogromnie zyskują również liderzy do
staw o szerokim geograficznie zasięgu 
oraz kompleksowej obsługi dostaw. Naj
wyżej generalnie oceniane firmy wyróż
niają się właśnie posiadaniem wymie
nionych cech odnoszących się bardziej 
do umiejętności zarządzania procesem 
logistycznym (informatyzacja, komuni
kacja) i oferowanych warunków obsługi 
dostaw (zasięg geograficzny) niż bezpo
średnio do jakości realizacji dostaw (ter
minowość). Liderzy rankingu Operator 
Logistyczny Roku korzystają z ogromnej 
przewagi konkurencyjnej, jaką sobie wy
pracowali w zakresie informatycznych narzędzi komunikowania 
się. Dystans, jaki do liderów mają inne czołowe firmy, będzie 
trudny do odrobienia, bo wdrażanie nowych technologii jest 
kosztowne i pracochłonne. W ostatnim okresie dystans ten się 
nawet pogłębił. I to mimo postępu, jaki notuje czołówka firm 
logistycznych w zakresie organizacji obsługi dostaw: krajowych 
i międzynarodowych, obsłudze dostaw wybranych grup towarów, 
zarządzaniu łańcuchem dostaw, obsłudze ecommerce, skalo
walności działania.

Obecnie klienci nie obawiają się raczej, że realizacja dostaw 
będzie niesprawna a usługi zbyt drogie, jak jeszcze przed rokiem 
czy dwoma. Wtedy w przeważającej liczbie przypadków prze
wagę konkurencyjną utrzymywali jednak raczej nie liderzy jako
ści obsługi, lecz liderzy polityki cenowej. Odpowiadająca jakości 
cena usług, oraz doświadczenie i wiarygodność biznesowa firmy 
logistycznej to w okresie stagnacji cechy gwarantujące podtrzy
manie współpracy mimo ewentualnego spadku zaufania do ja
kości realizacji dostaw. Znaczenie przypisywane jakości realizacji 
dostaw wzrastało, co oznaczało utratę zaufania do wykonawców 
usług. W równym jednak stopniu podnosiło się znaczenie poli
tyki cenowej i wizerunku operatora, ale zaufanie pod tym wzglę
dem prawie się nie zmieniało. Wyraźnie więc widać, że chodziło 
nie o skutecznie wynegocjowanie jak najniższych cen i ustalenie 
wyśrubowanych norm wykonania usług, lecz o podtrzymanie 
relacji, o współpracę z wiarygodnym partnerem. Już wtedy sta
wiano kwestię poprawy sprawności komunikacji (wskaźnik: obieg 
informacji o stanie realizacji dostaw). Teraz w dobie recesji jest 
to kwestia pierwszoplanowa. Różnica jest taka, że nie chodzi już 
przede wszystkim o podtrzymanie relacji z partnerem logistycz
nym, lecz o zmianę w zakresie zarządzania informacją, o szybsze 
wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technolo
gicznych, ofertę bardziej kompleksowej obsługi, wreszcie posze
rzenia geograficznego zakresu usług.

W czasie obecnej recesji wysiłki operatorów logistycznych, by 
utrzymać sprawność operacyjną na dotychczasowym poziomie, 
nie zawsze kończą się powodzeniem, gdyż klienci zlecają teraz 
usługi mniejszej niż poprzednio liczbie firm logistycznych oraz 
zmniejszają zakres usług kupowanych u pojedynczego opera tora, 
co może oznaczać spadek udziału operatorów logistycznych w wy
datkach ich kluczowych klientów.

Można przyjąć, że wraz z rozwojem rynku usług logistycznych 
jakość dostaw obiektywnie stale się poprawia, zyskując także 
coraz większe subiektywne zadowolenie klientów z wykonania 
coraz bardziej wyśrubowanych norm ich realizacji. Rośnie zatem 
zaufanie do jakości obsługi, ale proces ten nie przebiega prosto
liniowo. Każdy gwałtowny wzrost zapotrzebowania, taki jaki od
notowaliśmy w 2018 r., przynosi jednak zwykle spadek zadowole

nia z jakości obsługi (indeks zadowolenia z realizacji norm logi 
stycznych z poziomu 77,9% obniżył się do 72,7% zadowolonych), 
co łatwo zrozumieć, (bo norm trudniej dotrzymać!) i odwrotnie, 
kiedy spadek zapotrzebowania przynosi wzrost zadowolenia  
z obsługi, co do zrozumienia jest bez porównania trudniejsze 
(bo teoretycznie norm łatwiej dotrzymać!). W okresach spadku 
popytu lub obniżenia tempa wzrostu popytu (2009, 2013, 2019–
2020) niespodziewanie zadowolenie klientów wyraźnie się pod
nosi. Zaznacza się też wtedy wzrost pozycji rynkowej ogółu 
badanych firm, mierzony poziomem zaufania klientów uważa
jących swoich partnerów logistycznych za najlepsze firmy na 
rynku (indeks zadowolenia uwzględnia 15 najważniejszych kry
teriów wyboru). W tej grze popytu i podaży ogromne znaczenie 
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odgrywa potencjał wykonawczy firm logistycznych, deficyt bądź 
nadmiar mocy przerobowych.

Mimo systematycznej poprawy oceny realizacji dostaw po
zycja rynkowa czołowych firm była w ostatnich latach 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 potrafiących 
wskazać najlepszej firmy, który w 2012 r. wynosił już 22,6% 
badanej populacji. Od tego czasu pozycja konkurencyjna czoło
wych operatorów zaczęła się jednak poprawiać. W latach 2013–

2018 liczba klientów nie znajdujących żadnych wyróżniających 
się firm logistycznych zmalała o połowę, aby jednak w latach 
2019–2020 ponownie wzrosnąć, do poziomu 16,5%. Poziom 
zaufania po obniżce w 2019 wzrósł do rekordowego poziomu 
64,5%, podobnie wskaźnik lojalności NPS, który wynosi obecnie 
rekordowe 64,2% (trochę więcej klientów niż poprzednio pole
ciłoby innym firmę logistyczną, z której usług korzystają, trochę 
mniej – odradziłoby korzystanie z jej usług). Oznacza to, że po
ziom zaufania klientów do czołowych operatorów usług logi
stycznych od historycznego zwrotu w 2004 r. stale rośnie. Na
leżałoby sobie życzyć, aby skład czołówki był coraz liczniejszy.
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L aureat pierwszej nagrody, złotego godła, tegorocznej dzie
więtnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
dhl exPress, to jedna z najsilniejszych marek na polskim ryn
ku, reprezentująca jedną z największych grup logistycznych 

w Polsce i na świecie, zdobywca nagrody głównej w 2004 i 2011 r., 
oraz – jako jedyny uczestnik programu – nagród i wyróżnień 
we wszystkich pozostałych jego edycjach począwszy od 2003 r.

DHL exPress jest jednym z beneficjentów ogromnego wzrostu 
zapotrzebowania na dostawy międzynarodowych przesyłek eks
presowych i kurierskich w dobie pandemii. Olbrzymi wzrost 
transgranicznego handlu elektronicznego (DHL odnotowała bli
sko 40% wzrost przychodów w segmencie międzynarodowego 
handlu elektronicznego B2C w ujęciu rok do roku) znacznie 
przewyższa tempo wzrostu handlu krajowego. Niewystarcza jąca 
podaż globalnej pojemności cargo (pogłębiona przez uziemienie 
samolotów pasażerskich, przewożących w ładowniach blisko 
połowę ogólnej liczby ładunków lotniczych) stawia tego czoło
wego operatora przesyłek lotniczych w uprzy
wilejowanej pozycji, windując poziom stawek 
przewozowych do rekordowych poziomów. 
Generalnie sektor przesyłek ekspresowych po
zwolił utrzymać gospodarkę w ruchu, dostar
czając w czasie kwarantanny niezbędne to wary 
bezpośrednio do mieszkań odbiorców. Podczas 
gdy inne sektory logistyki mniej lub bardziej 
ucierpiały w wyniku blokady gospodarki, rynek 
przesyłek ekspresowych i kurierskich odnoto
wuje najwyższą stopę wzrostu od 2010 r. za
równo na świecie1, jak i w Polsce. Zróżnicowa
ny profil klientów firm kurierskich, jak również 
brak dominacji ograniczonej liczby kluczowych 
klientów, pozwala im na zachowanie elastycz
ności i dywersyfikacji źródeł przychodów.

DHL exPress to dominujący dostawca usług 
logistycznych w sektorze międzynarodowych 
usług kurierskich, niezmiennie od lat najczę
ściej rekomendowana firma w całym sektorze 
usług kurierskich i ekspresowych. Strategią jest koncentracja na 
potrzebach klientów związanych z globalizacją współczesnej 
gospodarki, a sama marka DHL exPress została dedykowana  
w ramach grupy DHL do obsługi wymiany międzynarodowej. 
Miało to na celu wykorzystanie rosnącego tempa wzrostu między
narodowego rynku usług ekspresowych, który jednak dopiero 
w dobie pandemii zaczął rosnąć zdecydowanie szybciej niż rynek 
usług krajowych. Masowe przechodzenie klientów na zakupy 
elektroniczne w istocie ujawniło globalny charakter tego handlu.

Wyniki badania satysfakcji klientów dowodzą, że strategia 
skoncentrowana na dostarczaniu klientom coraz wyższego stan
dardu obsługi dostaw (znacznie lepszego niż bezpośrednich 
konkurentów; uzyskane oceny wyższe niż wszystkich innych ba
danych firm, szczególnie w zakresie zasięgu geograficznego, 
czasu, terminowości i bezbłędności dostaw) oraz narzędzi ko
munikowania się (najwyższa ocena ze wszystkich badanych firm 
dla platform informatycznych Track & Trace i ETA!) pozwoliła  
w sposób widoczny umocnić pozycję rynkową firmy DHL exPress 
oraz podnieść lojalność klientów na jeszcze wyższy poziom. 
Dzięki osiągnięciu tak wysokiego poziomu funkcjonalności  

1 Global Express & Small Parcels 2020, tiinsight.com, Transport Intel-
ligence, January 7, 2021

Laureaci nagrody Operator Logistyczny Roku

obsługi międzynarodowych przesyłek lotniczych i drogowych, 
firma zdecydowanie góruje w obsłudze wymiany zagranicznej.

Główny konkurent to obecnie firma UPS, wyraźnie dystansu
jąc innego globalnego gracza Fedex/TnT.

Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL exPress: „Serdecznie dzię
kuję za wyróżnienie dhl exPress w przedsięwzięciu Operator 
Logistyczny Roku 2020. Przyznany tytuł jest wynikiem zaanga
żowania naszych pracowników oraz kurierów. Ci każdego dnia 
dbają o to, by przesyłki w szybki i bezpieczny sposób docierały 
do odbiorców. To szczególnie ważne, biorąc pod uwagę niety
powe czasy, w których się znaleźliśmy. Dlatego też należą się im 
wielkie słowa uznania i podziękowania.

 
Niepewność spowodowana pandemią koronawirusa 

Pandemia koronawirusa znacznie zmieniła funkcjonowanie łańcu
chów dostaw zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. My także 
musieliśmy dostosować się do nowej sytuacji, aby nadal skutecz

nie dostarczać przesyłki do klientów.
Według danych Eurocontro2l, DHL exPress 

znalazł się wśród trzech operatorów, którzy 
zwiększyli swój ruch cargo w porównaniu do 
2019 r. Sytuacja ta nie zmienia faktu, że przysz
łość rynku międzynarodowych usług logistycz
nych w Polsce, czeka duża zmienność. Pande
mia obecnie ma i w najbliższych latach będzie 
miała trwały wpływ na łańcuchy dostaw, jednak 
trudno jest dziś dokładnie przewidzieć skalę 
tych konsekwencji. Tym bardziej, że wszystkie 
działania przeciwpandemiczne silnie wpływają 
na reakcje konsumentów, a w dłuższej perspek
tywie – na zachowania i przyszłość firm.

Pewne jest, że rynek międzynarodowych 
przesyłek ekspresowych będzie rósł, podobnie 
jak ruch cargo. Dzieje się tak, ponieważ całko
wita podaż globalnej pojemności samolotów 
cargo jest niewystarczająca nawet wobec spad
ku popytu, który towarzyszy pandemii.

Wykorzystanie technologii do cyfryzacji i automatyzacji usług

Tym, co da się przewidzieć w perspektywie kilku najbliższych lat 
jest wzrost wykorzystania przez firmy logistyczne zróżnicowanych 
rozwiązań technologicznych. Na pewno czeka nas proces cyfry
zacji i automatyzacji. To przyniesie wymierne korzyści dla klien
tów w postaci jeszcze szybszych i niezawodnych usług. Wśród 
zastosowań wymienić należy transakcje powtarzalne, czyli ko
rzystanie m.in. z botów na stronach internetowych czy robotów 
cyfrowych.

Przykładem rozwiązania wpływającego na automatyzację pro
cesów w DHL exPress jest Operational Volume Prediction. To na rzędzie, 
które umożliwia przewidywanie przepływu przesyłek. Jest szcze
gólnie przydatne w kontekście zwiększonego popytu na usługi, 
na przykład w okresie świąt. Wykorzystanie zaawanso wanych 
technologii, takich jak analityka, AI czy machine learning pozwa
la na tworzenie modeli predykcyjnych i preskryptywnych. Umoż
liwia lepsze i wydajniejsze pakowanie przesyłek oraz ich transport, 
co w rezultacie przekłada się na oszczędności i przyspieszenie 
procesów. Dzięki temu przesyłki docierają do klientów na czas.

2  https://www.pasazer.com/news/44842/eurocontrol,po,slabym,ozyw
ieniu,nastapilo,poglebienie,kryzysu.html
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Warto jednak zauważyć, że mimo rozwoju technologii, wiedza, 
ekspertyza i proaktywność człowieka będą równie ważne –  
o ile nawet nie ważniejsze od cyfryzacji procesów.

CSR i zielona logistyka

W dłuższej perspektywie firmy będą skupiały się na odpowie
dzialności społecznej swoich biznesów. W DHL exPress realizujemy 
globalną strategię Go Green. To duża inicjatywa adresująca wie
le różnych zadań dotyczących wpływu naszych działań na śro
dowisko naturalne. Ma ona na celu zmniejszenie do 2050 roku 
w grupie DP DHL szkodliwej emisji CO2 do zera. Dotyczy to za
równo działań związanych z transportem, jak również ze zuży
ciem energetycznym w naszych obiektach. Troska o środowisko 
naturalne od początku działalności jest bowiem integralną czę
ścią strategii grupy i kwestią, do której DHL exPress przykłada 
ogromną wagę.

W 2018 r. firma złożyła zamówienie na czternaście nowych 
Boeingów 777 Freighter, które weszły do użytku w następnych 

latach. Natomiast na początku 2021 r. zamówiliśmy osiem kolej
nych tego typu maszyn. Flota nowoczesnych samolotów obsługu
jących połączenia międzykontynentalne niewątpliwie umożliwia 
usprawnienie i przyspieszenie procesów logistycznych oraz zwięk
sza możliwości obsługi naszych klientów. Ważne też, że obniża 
jednostkową emisję zanieczyszczeń, przez co przybliża nas do 
realizacji założeń strategii Go Green.

Co roku DHL exPress wyznacza nowe cele środowiskowoener
getyczne. W Polsce również określamy takie krajowe cele doty
czące poprawy efektywności energetycznej. Ich realizację umożli
wiają nam m.in. umowy z dostawcami energii, którzy gwarantują 
zielone certyfikaty. Oznacza to, że mamy pewność, że energia, 
którą kupujemy do realizacji działań biznesowych, pochodzi z od
nawialnych źródeł.

Podsumowując, w logistyce międzynarodowej wśród kluczo
wych trendów na najbliższe lata wymienić należy elastyczność 
i gotowość firm na zmiany, rozwój i nastawienie na e-commerce, 
wykorzystanie technologii, a także troskę o środowisko”.

L aureat drugiej nagrody, srebrnego godła, tegorocznej dzie
więtnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
Maszoński Logistic, to firma, która jako pierwsza i jak dotąd 
jedyna spośród firm reprezentujących 

rodzimy kapitał wywalczyła pierwsze miejsce 
w tym programie, i to dwukro tnie, w 2014  
i 2018 r. Zdobywca nagród i wyróż nień w pra
wie wszystkich jego edycjach począwszy od 
debiutu w 2007 r. W sumie już po raz dziewią ty 
zajmuje jedno z trzech pierwszych miejsc  
w rankingu najlepszych firm logistycznych  
w kraju.

Maszoński Logistic, jak w porównywalnym 
stopniu żadna firma umieszczona w naszym 
zestawieniu, cieszy się najwyższym zaufaniem 
i lojalnością klientów. Warunkiem koniecznym 
zdobycia zadowolenia klientów, aby zapewnić 
sobie w tych klientach promotorów, którzy 
gotowi są rekomendować usługi firmy innym, 
wydawało się być utrzymywanie stałych ścisłych 
relacji z klientami. Prawdziwym testem tej  
realizowanej konsekwentnie od lat strategii 
nastawionej na klienta okazał się w okres pan
demii. Istotnie, jak pokazują wyniki badania, 
ścisła dotąd komunikacja osobista z każdym z klientów uległa 
rozluźnieniu. Ocena niektórych innych elementów komunikacji, 
takich jak platforma komunikacyjna do składania zleceń czy plat
forma komunikacyjna pozwalająca śledzić status przesyłki (Track 
& Trace) pogorszyła się. Nie przeszkadza to jednak klientom nadal 
uznawać firmę za najlepszą na rynku, co może oznaczać, że prio
rytety klientów uległy zmianie. Znamienne, że zarazem klienci 
jeszcze wyżej niż w poprzednim roku ocenili poszczególne narzę
dzia obsługi dostaw oferowane przez firmę, w tym organizację 
regularnych linii dostaw. O ile za pożądaną cechę tego operatora 
usług logistycznych klienci uważają doświadczenie w obsłudze 
dostaw wybranych grup towarów, to za absolutnie niezbędną 
dużo bardziej uniwersalną cechę – doświadczenie w zarządzaniu 
łańcuchem dostaw klientów. 

Mirosław Maszoński, właściciel Maszoński Logistic: „Miniony 
bezprecedensowy rok upłynął na rynku pod znakiem mnogości 
wyzwań. Pandemia uświadomiła wszystkim, że zarządzanie łań

cuchem dostaw ma znaczenie strategiczne, ale 
również ujawniła słabości w jego strukturze. 
Ostatni rok dobitnie pokazał, że łańcuchy do
staw muszą być bardziej inteligentne i elastycz
ne aniżeli kiedykolwiek w przeszłości, by móc 
szybko reagować na wszelkie zmiany i dostoso
wywać się do potencjalnych przeszkód. Więk
szość firm odczuła mniejsze lub większe trud
ności w obszarze logistyki, a niestabilne oto
czenie biznesowe w rezultacie wymusiło na nas 
zaktualizowanie strategii. Jednak dzięki elastycz
nemu podejściu do nowej rzeczywistości za
kończyliśmy 2020 r. z lepszym wynikiem niż 
pierwotnie przewidywaliśmy. Z mojego ponad 
25letniego doświadczenia wynika, że elastycz
ność i dynamizm w działaniu sprawdzają się 
doskonale w sytuacjach kryzysowych. Nasza 
przewagę konkurencyjną widzimy w budowaniu 
dedykowanych rozwiązań dla naszych klientów, 
świadczeniu usług wysokiej jakości. Takie po
dejście jest doceniane przez partnerów bizne

sowych, o czym świadczą wyniki badania satysfakcji klientów 
Operator Logistyczny Roku. Lojalność i zadowolenie klientów 
upewnia nas w przekonaniu, że nas zespół jest kompetentny i do
skonale wyczuwa potrzeby i oczekiwania klientów. Dla mnie jako 
właściciela jest to powód do dumy. Rozwój przedsiębiorstwa jest 
dla nas priorytetem. W kolejnych latach będziemy umacniać do
tychczasową pozycję na rynku, jak również rozwijać się w nowych, 
perspektywicznych obszarach biznesowych. Równolegle wychodzi
my naprzeciw wyzwaniom otaczającego nas świata zarówno  
w kontekście technologicznym, jak i środowiskowym – inwestując 
w automatyzację procesów oraz w niskoemisyjną flotę pojazdów 
zasilanych LNG. Zawsze jesteśmy gotowi podejmować wyzwania – 
zwłaszcza takie, które mogą mieć wpływ na zrównoważony rozwój. 
Fakt ten był, jest i będzie integralną częścią naszego biznesu”.



34 raport  specja lny

L aureat trzeciej nagrody, brązowego godła, tegorocznej 
dziewiętnastej edycji programu Operator Logistyczny 
Roku norThgaTe logisTics, to zeszłoroczny debiutant, kiedy 
zajął czwarte miejsce w rankingu i zdobył nagrodę Lider 

Logistyki 2019 w kategorii Najsprawniejsza organizacja trans-
portu ładunków. Firma założona w 2012 r. została w programie 
zauważona już wcześniej, dzięki rekomendacjom klientów innych 
firm uzyskała tytuł Perspektywiczna Firma Logistyczna 2016.

norThgaTe logisTics to znakomicie zorganizowana firma spedy
cyjna oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie organiza
cji transportu ładunków drogowych, lotniczych i morskich. Podsta
wą sukcesu tego spedytora jest nadzwyczaj ścisła komunikacja 
z klientami. Klienci żadnej innej badanej firmy nie oceniają tak 
wysoko wsparcia opiekuna handlowego oraz szybkości odpo
wiedzi na zapytanie ofertowe. Nie jest też rzeczą przypadku, co 
potwierdza kolejny pomiar, bardzo wysoki standard obsługi do
staw. Niezwykle bowiem rzadko mamy do czynienia z sytuacją, 
aby dosłownie wszyscy klienci danej firmy uznali, że spełnia  
w całej rozciągłości założone normy wykonania 
usług logistycznych, terminowości, kompletności 
i bezbłędności dostaw, jak w tym przypadku. 
Pozycja rynkowa w ocenie kluczowych klientów 
zwyżkuje także dzięki uznaniu dla doświadcze
nia i wiarygodności biznesowej, polityki ceno
wej oraz przede wszystkim elastyczności w dzia
łaniu. Wszystko to procentuje lojalnością klientów, 
którzy w znakomitej większości nie pozostają 
obojętni na relacje z firmą, skłonni bez zastrze
żeń polecić jej usługi innym.

Anna Krzyśko-Vaskovič, prezes zarządu 
norThgaTe logisTics: „Od lat z powodzeniem 
rozwijam swoją firmę logistyczną na włas-
nych zasadach. Firmę, która w chaosie od-
nalazła metodę na sukces. Dlatego dla nas 
nie ma rzeczy niemożliwych.

Polityka norThgaTe opiera się na pracowni
kach. Niecodzienne jest jednak to, że zatrud
niając pracowników, wybieramy osoby bez 
doświadczenia w branży. Każdego z nich kadra 
zarządzająca wprowadza w świat spedycji w trakcie wielomie
sięcznego szkolenia. W tej metodzie chodzi o standardy i wysoką 
jakość, które wymagają dużego nakładu pracy. W międzyczasie 
podejmowane były próby zatrudniania spedytorów z doświadcze
niem, jednak zauważyliśmy, że siła nawyków jest silniejsza niż 
możliwość adaptacji. Takie próby powodują czasem zamieszanie 
w szeregach firmy. Ma się wrażenie, że to chaos, ale w nim jest 
metoda. Trzeba sprawdzać wszystkie możliwości i maksymalnie 
je wykorzystywać. Tak się rozwijamy już od lat. Kształtujemy 
ludzi pod nasze wymogi, nasze standardy, nasz system pracy. 
Klienci nie muszą się zastanawiać, czy norThgaTe podoła wyzwa
niu. Oni wiedzą, że tak, bo w trakcie wieloletniej współpracy 
dostarczamy im usługi najwyższej jakości.

Zespół udaje się utrzymać na wysokim poziomie, bo każdy 
pracownik przechodzi wielomiesięczne szkolenie i każdy ma swo
jego indywidualnego opiekuna, który ściśle nadzoruje jego pra
cę. Zespół jest spójny i lojalny, a rotacja niewielka. W ten sposób 
wiedza zespołu i każdego z nas z osobna jest ustabilizowana. 
To działa i daje efekty. Metodologia działań sprawdza się, więc 
jej nie zmieniamy od lat. Jest to też mój sposób na zdobycie 
przewagi nad konkurencją.

Jesteśmy elastyczni, tworzymy złożone łańcuchy logistycz-
ne, stosujemy narzędzia optymalizacji, tak by korzyści były 
po stronie klienta i naszej. Organizujemy spedycję, która dzia
ła na rynku spotowym, wymagającym od nas energicznego po
dejmowania decyzji i szybkiej reakcji na zmieniające się środo
wisko. Nie podpisujemy długoterminowych umów biznesowych 
i reprezentujemy model spedycji czystej, obejmującej zakresem 
działania czynności związane ze spedycją właściwą. Działamy 
jako pośrednik w relacji: klient– przewoźnik. Naszym zadaniem 
jest zrównoważony transport i konkretne rozwiązania logistycz
ne. Działamy na zasadach zaufania od lat. Co ważne, zawsze 
zwracamy uwagę na dostarczanie korzyści każdej stronie trans
akcji. Używamy narzędzi, które pozwalają nam zachować stabi
lizację i wysoką jakość usług. Klient musi być pewny, że jego 
towar dotrze bezpiecznie, nieuszkodzony i na czas. W tym wszyst
kim nie wolno zapominać, że stoimy między przewoźnikiem a klien
tem, i istotne są dobre relacje po obu stronach. Każdy błąd za burza 
łańcuch logistyczny. Elastyczność w działaniu jest kluczowa. Co to 

oznacza? To pokazała pandemia. W tym trud
nym czasie firma poradziła sobie znakomicie. 
Umiejętności pracy na rynku spotowym dały 
nam swobodę działania i możliwość dopaso
wania się do zmieniających się oczekiwań klien
tów wymuszonych przez pandemię. Wielu 
klientów skupiło się na rynku lokalnym. My 
musieliśmy dostosować się błyskawicznie. 
Uczymy pracowników odnajdywania się w trud
nych sytuacjach. Musimy być gotowi do dzia
łania tu i teraz. Budujemy w zespole kreatyw
ność. I to procentuje. Gdy przykładowo ze 
względu na potrzeby rynku klienci ogranicza
ją produkcję i transport, my dostarczamy im 
rozwiązania w zakresie do tej pory im niezna
nym. Gdy klient ma nadmiar ładunku, to orga
nizujemy mu dodatkowe przestrzenie ładowne, 
minimalizując koszty, tak by mógł zamknąć się 
w ograniczonym budżecie. W tym cyklu pracy, 
gdy ciężko jest coś zaplanować i nie ma sta
bilizacji, my wygrywamy. Przedstawiamy plan 

działania na teraz, na dzisiaj i adekwatnie do budżetu. W ten 
sposób zachowujemy płynność.

Konieczne jest również ciągłe doskonalenie umiejętności 
i poznawanie wciąż nowych rozwiązań. Bardzo lubię zmiany, 
świetnie odnajduję się, pracując w chaosie i wciąż poszukuję 
innowacyjności. Staram się być o krok przed konkurencją i za
skakiwać obie strony naszych biznesowych relacji rozwiązaniami, 
które choć przez krótki czas są dostępne tylko u nas. To duża 
wartość dodana. Dzięki wewnętrznemu systemowi, na którym 
pracujemy, klient otrzymuje informacje tu i teraz. Dostarczamy 
mu tego, czego potrzebuje, nie czekając na jego zapytanie. Klient 
może zareagować błyskawicznie, gdyż ma kontakt z dedykowa
nym spedytorem i opiekunem całej operacji transportowej, któ
ry działa na jego rzecz i zabezpiecza jego interes. Sporo inno
wacji wprowadzamy w wewnętrznym funkcjonowaniu firmy, 
chociażby w zintegrowanych systemach tworzenia dokumenta
cji transportowej, faktur i archiwizacji. Więcej szczegółów wo
lałabym nie zdradzać, ale mogę pochwalić się, że praktycznie 
cały czas wprowadzane do systemu pomysły nadpisują program 
bazowy w celu jeszcze większej automatyzacji pewnych pro
cesów.
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Skostniała branża nagle musi się nauczyć elastyczności, na 
którą nie każdy jest gotowy. Sytuacja pandemii pokazała, że nie 
można przywiązywać się do utartych relacji biznesowych i tylko 
na ich podstawie budować firmę. Należy szukać nowych klientów, 
otwierać się na nowe branże i świadczyć usługi na kierunkach 
do tej pory omijanych. Model spotowy się sprawdza i należy 
uczyć się elastyczności. Branża musi się rozwijać, a gdy tak się dzie
je, ja się z tego cieszę. Kiedy nasza konkurencja rośnie w siłę, 
daje mi to ogromną motywację, by być wciąż krok przed nimi.

Rozwijamy firmę, gdyż wyznaję zasadę, że ten, kto stoi w miej
scu, cofa się! Jako pierwsi w branży logistycznej zdecydowaliśmy 
się na system partnerski w modelu franczyzowym. Usługa, któ
ra jest sama w sobie wartością, musi być dobrze wykorzystana. 
Korzystamy my, obecni i przyszli partnerzy spedycyjni. Ponieważ 

szukamy ludzi z podobną wizją rozwoju co my, postanowiliśmy 
podzielić się sukcesem i jednocześnie rozwijać naszą firmę. Po
trzebujemy ludzi ukierunkowanych na własny rozwój. Silnych 
liderów, tworzących zespół osiągający rewelacyjne wyniki finan
sowe, ale działający według naszych standardów. Tacy partnerzy 
powinni wyznawać tę samą filozofię biznesu co ja. Wtedy współ
praca zaprocentuje. Pierwsza umowa już została podpisana – 
startujemy w Kielcach. Nowy partner wraz z podpisaną umową 
trafia pod naszą opiekę: wprowadzany w branżę przechodzi cykl 
szkoleń. Ma dostęp do standardów, wiedzy, szkoleń, systemów, 
technologii. Działamy, bo sytuacja wymaga obecnie aktywności 
od liderów. Wskazywania bezpiecznej drogi rozwoju i gwarancji 
stabilnego jutra. Budujemy sieć partnerską norThgaTe, by klient 
naszej firmy zawsze otrzymał usługę, jakiej oczekuje”.

Laureaci nagrody Lider Logistyki

L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Najbardziej konkurencyjna firma spedycyjna tego
rocznej dziewiętnastej edycji programu Operator Logistyczny 
Roku dsV air & sea, to jedna z trzech lokalnych dywizji 

grupy DSV, zadebiutowała przed trzema laty jako najlepszy nowy 
partner programu. Nagrodę Lider Logistyki zdobywa po raz drugi.

W wyniku połączenia dsV air & sea z zorganizowaną częścią 
przedsiębiorstwa wydzieloną z firmy PanalPina Polska powstała 
najbardziej konkurencyjna firma spedycyjna na rynku. Działalność 
w zakresie spedycyjnej obsługi transportu lotniczego, morskiego 
i przybrzeżnego, oraz działalność wspomaga
jąca transport lądowy tak bardzo atrakcyjna 
dla klientów, należy od lat do jednych z najbar
dziej efektywnie zarządzanych na rynku (patrz 
wyniki rankingu Top500). Przejawem ciągłego 
usprawniania pracy spedycyjnej w celu zapew
nienia najwyższego standardu obsługi jest 
utrzymywanie komunikacji z klientami na nie
dościgłym dla wielu innych firm poziomie. 
Rozwój działalności w zakresie usług między
narodowej i krajowej spedycji lotniczej, morskiej 
i projektowej przy wsparciu agencji celnych, 
gwarantuje stale rosnące zaufanie kluczowych 
klientów do doświadczenia i wiarygodności 
biznesowej firmy.

Głównymi konkurentami firmy są przedsię
biorstwa z grupy DHL oraz DB schenker i kuehne+ 
nagel.

Przemysław Mormul, Sales Director & Global 
Key Account Manager, dsV air & sea: „2020 to 
rok trudny, rok pełen nieznanych wcześniej 
wyzwań, a równocześnie to rok przełomowy dla wielu dziedzin 
życia gospodarczego oraz społecznego. Rzeczy, które wcześniej 
uznawaliśmy za pewne i niezmienne, w ciągu kilku miesięcy 
zostały całkowicie przeformułowane. Każdy z nas zdaje sobie 
doskonale sprawę, że świat oraz nasze życie w kolejnych latach 
będzie wyglądało inaczej. W wielu aspektach, to, co jeszcze nie
dawno wydawało się powoli nadchodzącą przyszłością, dzisiaj 
stanowi już naszą nową rzeczywistość. Zmiany te szczególnie 
mocno dotyczą świata logistyki oraz transportu.

I nie mam tu na myśli tylko pandemii COVID19, ale również 
zmian, które już od dłuższego czasu zachodzą na globalnym 
rynku logistycznym, czego sztandarowym przykładem stało się 
kupno przez DSV firmy PanalPina za kwotę 4,6 mld USD. Nowa 

organizacja z 55 tys. osób w 80 krajach stała się jedną z naj
większych na rynku logistycznym. Integracja tak dużych dwóch 
organizacji to wyzwanie samo w sobie, które niesie ze sobą 
równie dużo szans, jak i zagrożeń.

Co tak naprawdę stało się przedmiotem kupna, wartością, 
na której zależy stronie przejmującej? Zważywszy na to, że Pa-
nalPina to firma oparta o model biznesowy asset-light, nie mówi
my tu więc o środkach trwałych. Rzeczywistą wartością jest 
potencjał biznesowy, określony przez wartość marki, klientów 
oraz know-how organizacji. Te dwie ostatnie kwestie związane są 

bezpośrednio z ludźmi, którzy stają się czynni
kiem decydującym o sensie przejęcia, jak rów
nież o późniejszym powodzeniu integracji.

Będąc bezpośrednim uczestnikiem połącze
nia, zarówno jako pracownik doświadczający 
zmian na sobie, jak i te zmiany kreujący, chciał
bym podzielić się kilkoma swoimi przemyśle
niami i doświadczeniami z tego procesu.

Integracja tak dużych organizacji to proces, 
który niesie ze sobą sporą liczbę niewiado
mych. Jeśli dołożymy do tego niebagatelny 
element, jakim stała się pandemia, uniemożli
wiająca regularne, wspólne spotkania na każ
dym poziomie, kompleksowość wzrasta nie
współmiernie. Wraz z tym elementem wzrasta 
również poczucie niepewności wśród pracow
ników dotyczące ich przyszłości w firmie.

Z uwagi na dużą liczbę niewiadomych, bar
dzo trudno jest przygotować pełny plan i opisać 
cały proces przed rozpoczęciem integracji, co 
może powodować poczucie chaosu u wielu 

osób (zwłaszcza mocno opartych o uporządkowane procesy i jasne 
procedury), a nawet podejrzenie, że zarząd firmy ukrywa jakieś 
informacje przed pracownikami. Bez stałej i regularnej komuni
kacji spada również bardzo mocno zaufanie pracowników do 
organizacji, co znacznie podnosi ryzyko odejść, które dodatkowo 
zwiększają kompleksowość całego procesu.

Podsumowując. Ważne jest, aby komunikacja była jasna, 
przejrzysta i prowadzona na wszystkich poziomach organizacji, 
najlepiej centralnie, ponieważ, jak się okazuje, wiele komunikatów 
„utyka” na poszczególnych jednostkach nie docierając do osób 
zainteresowanych. Dodatkowo, w czasie zmian, liczba przekazy
wanych informacji musi być zdecydowanie większa w stosunku 
do okresu standardowego, nawet jeśli te komunikaty nie wnoszą 
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nic nowego do aktualnie realizowanego planu. Daje to poczucie 
spokoju wśród pracowników oraz utwierdzenie, że zarząd firmy 
„wie co robi”.

Podobne obawy, mogą rodzić się również wśród klientów 
obawiających się o pogorszenie jakości serwisu z uwagi na zmiany 
personalne lub systemowe. Tutaj najważniejszą rolę do odegra
nia mają opiekunowie klientów, którzy, to poczucie bezpieczeń
stwa i pewności, muszą dać klientowi. Parafrazując powiedzenie, 
że „zadowolony pracownik nie gwarantuje zadowolonego klien
ta, ale niezadowolony pracownik już niezadowolonego klienta 
gwarantuje”, można powiedzieć, że pracownik obawiający się  
o swoją przyszłość i nie wierzący w nową organizację, będzie 
bardzo mocno swoje obawy na tych klientów przerzucał. Tym 
ważniejsza staje się więc rola menedżerów, których zadaniem 
jest właściwe kierowanie procesem integracji na wszystkich po
ziomach organizacji.

Culture eats strategy for breakfast. Proces połączenia to nie 
tylko „spięcie systemowe”, ujednolicenie procedur i standardów, 
ogłoszenie nowej strategii oraz struktury organizacyjnej, ale to 
przede wszystkim praca nad stworzeniem wspólnej kultury nowej 

organizacji, która stanowi o sukcesie nowej, połączonej firmy. 
Czym silniejsza kultura firmy oraz poczucie wśród pracowników 
bycia częścią czegoś ważnego, tym mniejsze zagrożenie, że zmia
ny procesowosystemowe będą wpływać na pogorszenie jakości 
oferowanych usług.

Zarówno w DSV, jak i w Panalpinie kwestia jakości ludzi oraz 
oferowanego serwisu zawsze była stawiana bardzo wysoko. Z mo
jej perspektywy jest to jeden z paradygmatów, które określają 
porządek kolejnych elementów. Określenie takich paradygmatów 
w procesie integracji bardzo pomaga podejmować właściwe 
decyzje w całym procesie. Z dzisiejszej perspektywy, możemy 
śmiało powiedzieć, że pomimo bardzo trudnego czasu pandemii 
z ograniczoną liczbą osobistych interakcji, udało się pokonać 
znaczącą drogę, nie tracąc przy tym kluczowych elementów za
równo z jednej, jak i z drugiej strony, a jak pokazują wyniki 
połączonej firmy, struktura biznesu oraz informacje zwrotne od 
klientów, nowa organizacja utrzymuje w dalszym ciągu wysoką 
jakość dostarczanych usług. Najlepszych dowodem, że te dzia
łania odnoszą właściwy skutek, jest sukces w przeprowadzonym 
badaniu Operator Logistyczny Roku”.

L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Najpełniejszy pakiet usług oferowanych przez spedy
tora tegorocznej dziewiętnastej edycji programu Opera tor 
Logistyczny Roku Vgl grouP, to firma, która zadebiuto

wała przed sześcioma laty jako najlepszy nowy partner progra
mu i od tej pory utrzymuje się w ścisłej czołówce rankingu. 
Nagrodę Lider Logistyki zdobywa już po raz trzeci.

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, drogowych i kolejowych, także w zakresie magazy
nowania, logistyki i dystrybucji. Działając jako holding osobnych 
przedsiębiorstw logistycznych, sukcesywnie rozszerzała zakres 
obsługi na te obszary, które stały się interesujące dla klientów – 
np. transport kolejowy z Chin jako alternatywa dla przewozów 
morskich bądź lotniczych, obsługa logistyczna importu towarów 
do wiodących sieci sprzedaży detalicznej oddawana w zarządzanie 
temu zewnętrznemu operatorowi wraz z rozwojem sieci. Dlatego 
kluczowe znaczenie dla pozycji firmy na rynku, obok oceny do
świadczenia i wiarygodności biznesowej, oraz odpowiedniości 
cen do oferowanej jakości, mają ocena kompleksowości świad
czonych usług oraz ocena geograficznego zasięgu dostaw. Wa
runkiem koniecznym utrzymania wysokiej pozycji na rynku jest 
stabilność wyśrubowanych wskaźników jakości obsługi dostaw.

Za największych konkurentów firmy klienci uważają między
narodowe korporacje: DB schenker, dhl i dsV, oraz firmę raben.

Zainicjowane w 2019 roku rozmowy na temat połączenia 
Vgl i solid logisTics („Solid”) przełożyły się na działania, dzięki 
którym fuzja wchodzi obecnie w kolejną fazę – fazę integracji. 
Efektem połączenia  będzie powstanie największej polskiej gru
py logistycznej pod nazwą Vgl solid grouP.

W sierpniu 2020 roku obie firmy zawarły umowę inwestycyj
ną, na podstawie której we wrześniu VGL nabyła 50% udziałów 
solid. W efekcie powiązania kapitałowego Solid stał się integralną 
częścią Grupy VGL. Na tym jednak nie koniec. Realizacja drugie

go etapu transakcji, obejmującego m.in. wymianę udziałów Vgl 
i solid, nastąpi w połowie 2021 roku. Po tym czasie obie grupy 
będą funkcjonowały pod nową, połączoną nazwą Vgl solid grouP. 
W najbliższych miesiącach wdrażany jest  opracowany wspólnie, 
optymalny model integracji. W efekcie połączenia powstanie 
wiodący polski operator logistyczny oferujący swoim klientom 
szeroki wachlarz kompleksowych i konkurencyjnych usług.

Połączenie VGL i solid w kontekście przyjętej strategii przy
bliżają nam członkowie zarządu VGL grouP oraz solid logisTics.

Paweł Gizicki, członek zarządu VGL grouP: „Połączenie VGL 
grouP z solid logisTics jest krokiem milowym na drodze do budo
wy wiodącego, polskiego operatora logistycznego. Zaproszenie 
do grona udziałowców VGL funduszu private equity wynikało  
z naszej strategii, w ramach której zdecydowaliśmy o przyspie
szeniu organicznego rozwoju naszej firmy poprzez akwizycje.  
W ostatnich 2 latach intensywnie pracowaliśmy nad realizacją 
tego celu, korzystając z doświadczenia i wsparcia partnerów  
z 21 Concordia. Efektem tej pracy jest transakcja z solid logisTics. 
Mając na uwadze pozycję rynkową obu firm, w tym m.in. port
folio klientów, oferowane usługi, obsługiwane wolumeny i kom
petencje naszych zespołów, jesteśmy przekonani, że połączenie 
będzie źródłem wielu synergii, dzięki czemu będziemy w stanie 
zaoferować naszym klientom dodatkowe korzyści.

W naszych działaniach koncentrujemy się na jakości i warto
ściach, które z nich wynikają. Ta zasada dotyczy również pro
jektów M&A. W ostatnich kilku latach prowadziliśmy rozmowy 
z różnymi podmiotami, jednak to fuzję z Solid oceniliśmy jako 
najlepszy scenariusz. Tym bardziej cieszymy się, że po długich 
negocjacjach udało nam się ostatecznie osiągnąć porozumienie, 
odkrywając te aspekty, które nas łączą, nie dzielą. Aktualnie 
naszym priorytetem jest możliwie  szybkie wdrożenie opraco
wanego wspólnie planu integracji”.

Bolesław Chełkowski, solid logisTics: „Kluczem do sukcesu po
łączenia naszych organizacji jest synergia potencjałów, które posia
damy. Dotyczy to zarówno nas – pracowników, naszych relacji  
z klientami i dostawcami, jak i naszej oferty produktowej, efektyw
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ności oraz elastyczności. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy dopiero 
na początku tej wspólnej drogi, ale wierzę, że łącząc to, co w nas 
naj lepsze, razem stworzymy nowe możliwości rozwoju przyszłej 
organizacji. 

W Vgl solid grouP będę odpowiadał za zarządzanie sprzedażą 
w ramach portfela obecnych klientów Solid Logistics i jednocześnie 
przejmę nadzór nad segmentem logistyki magazynowej. Już teraz 
widzę, że jednym z ważniejszych elementów, o jakie musimy się 
zatroszczyć, to odpowiednia komunikacja, zarówno wewnątrz 
firmy, jak i na zewnątrz. Zrozumienie potrzeb, otwartość na dialog, 
umiejętność słuchania i wyciągania wniosków, to konieczność 
zwłaszcza teraz, kiedy zarówno komunikacja, jak i integracja od
bywa się w głównej mierze online”.

Paweł Todorow, CCO Sea – Air – Rail Vgl grouP: „Obecni i po
tencjalni Klienci połączonych firm otrzymają dostęp do szersze
go niż dotychczas portfolio usług, zarówno w kontekście zasięgu 
geograficznego, jak i produktowego. Już widzimy, że w wielu 
miejscach kompetencje zespołów będą się nawzajem uzupełniać. 
Dzięki wymianie wiedzy, zwiększeniu siły zakupowej i wsparciu 
technologicznemu, połączony ze spół będzie w stanie pracować 
w oparciu o naj lepsze globalne praktyki, ale ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb lokalnych Klientów. Wspólna, zwięk
szona skala działania pozwoli nam skuteczniej konkurować  
w Polsce z największymi światowymi operatorami.

Elementem, który wyróżnia zarówno VGL, jak i Solid, i na 
który stawiamy najmocniej, to zadowolenie Klienta. Pozostanie on 
naszym priorytetem w relacji biznesowej, przy jednoczesnej 
komplementarności usług, które będziemy oferować.  Plasuje 
nas to jako partnera 4PL, który z jednej strony potrafi zarządzać 
całym łańcuchem dostaw, dostarcza odpowiednie do tego rozwią
zania IT, ale również w sposób ciągły poszukuje optymalizacji  
i usprawnień na każdym etapie łańcucha dostaw. Zespoły obu 
firm powstawały i zdobywały doświadczenie na przestrzeni wielu 
lat, jednocześnie każdego dnia wyznaczając wiele z rynkowych 
trendów”.

Anna Rączkiewicz, CEO Sea – Air – Rail: „Nie zapominamy 
również o nowych wyzwaniach, które dyktuje rynek, czy techno
logiach, które będą stanowić dodatkową siłę 
napędową dla naszego rozwoju. Dzięki po
łączeniu sił z solid logisTics będziemy odpo
wiednio przygotowani na rosnące potrzeby 
Klientów. To my, jako wiodący, polski opera
tor logistyczny, będziemy mogli wskazywać 
naszym Klientom odpowiednie kierunki 
zmian, optymali zować łańcuchy dostaw i pro
wa dzić ku innowacjom. Połączenie to z punk
tu widzenia segmentu Sea-Air-Rail jest  
istotne nie tylko ze względu na budowanie 
atrakcyjnej oferty, ale przede wszystkim na 
podwyższanie standardów obsługi, wymiany 
know-how, a także wspólnego wdrażania  
innowacji celem maksymalizacji ko rzyści dla 
naszych aktualnych i potencjalnych Klientów. 
W centrum naszej działalności pozostaje sze
reg inicjatyw dla obszaru zarządzania łańcu
chem dostaw, które prowadzą do uatrakcyjnie
nia naszej oferty pod względem wykorzystania 
nowych technologii i Big Data. Mówimy rów
nież o thinking supply chain, czyli o inteli
gentnych platformach wspomagających pro

jektowanie łańcuchów dostaw, za pomocą których możliwe  
jest zwiększenie produktywności firm. Cieszymy się, że wspólnie 
z solid logisTics będziemy eksplorować te obszary, które są nie
zwykle ważne dla przyszłości logistyki”.

Marek Ładzikowski, CEO Road: „Zmiana o której mówimy, 
nie może pozostać bez znaczenia także dla segmentu ROAD, dla 
którego jest naturalną szansą na dotarcie z ofertą do klientów 
organizacji, korzystających do tej pory z innych produktów Grupy. 
Cross-selling buduje wielopłaszczyznowe partnerstwo z Klientem. 
Dzięki połączeniu sił będziemy mogli jeszcze lepiej dyspono wać 
naszą flotą kontraktową, a powstałe dzięki niemu synergie będą 
widoczne zarówno w większej dostępności, jak i prze łożą się na 
optymalizacje kosztowe tj. zwiększenie wypełnienia czy minimali
zowanie pustych przebiegów.

W perspektywie wejścia w życie przyjętego przez Parlament 
Europejski w lipcu 2020 Pakie tu Mobilności, jednym z naszych 
głównych celów jest przygotowanie organizacji na zmiany wy
nikające z wprowadzanych regulacji. Naszą odpowiedzią na te 
wyzwania będzie zbudowanie silnej, wiarygodnej wszechstron
nej organizacji, cieszącej się zaufaniem Polskich klientów”.

Katarzyna Jankowska, HR Director: „W tym połączeniu sił 
„stawiamy na ludzi”! Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, jesteśmy świa
domi korelacji pomiędzy sukcesem organizacji, a zaangażo
waniem i satysfakcją pracowników ją tworzących. Jako firma  
z 20 letnim stażem, wiemy, że ludzie stanowią najcenniejszy 
kapitał naszej organizacji. Co więcej, to dzięki ich energii i de
terminacji możemy wspólnie wyznaczać standardy w branży.  
To od ich wiedzy, umiejętności, otwartości, a także stopnia,  
w jakim czują więź z pracodawcą, zależy realizacja naszych ce
lów strategicznych.

W obu łączących się firmach mamy prawdziwe talenty, za
równo te z wieloletnim doświadczeniem i ogromną wiedzą, 
które są mentorami dla pracujących z nami od niedawna. Nato
miast pracownicy z krótszym stażem często są iskrą zapalną do 
zmian, bo to właśnie oni patrząc na firmę i jej procesy świeżym 
okiem zadają pytania „dlaczego?”, „w jakim celu?” podważając 
tym samym dotychczasowe status quo. 



38 raport  specja lny

L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Najwyżej jakości usługi spedycyjne o indywidualnym 
charakterze tegorocznej dziewiętnastej edycji programu 
Operator Logistyczny Roku iFb inTernaTional FreighTbridge 

(Poland), to firma, która już w pierwszym roku swojej obecności 
w Polsce (2011) wzięła udział w badaniu, zdobywając wyróżnie
nie dla najlepszej nowej firmy na rynku. W roku jubileuszu a w swo
im ósmym starcie notuje najwyższe dotąd miejsce w ran kingu, 
po raz pierwszy otrzymuje też nagrodę Lider Logistyki.

Firma, najlepsza obecnie na rynku w organizacji przewozu 
skonteneryzowanych ładunków, oferuje kompleksowe usługi 
logistyczne nie tylko w zakresie transportu morskiego, ale też 
lotniczego, kolejowego i drogowego krajowego i międzynarodo
wego, oraz obsługę celną. IFB udanie integruje obsługę frachtu 
morskiego i lotniczego z logistyką kontraktową oraz dystrybucją 
towarów. Znakomicie skomunikowana z klientami, gwarantuje 
wysokiej jakości realizację dostaw, szczególnie wyróżnia się szyb
kością dostaw, oraz elastycznością w zakresie terminów i formy 
dostaw. Decyduje sprawność operacyjna realizacji konkretnych 
zleceń nie zaś potencjalne możliwości w zakresie rozwiązań in
formatycznych czy geograficznej siatki połączeń.

Maciej Przywrzej, prezes zarządu iFb inTernaTional FreighTbridge 
(Poland): „Silni Razem. Ubiegły rok zaskakiwał nas na każdym 
kroku. Nie tylko pandemią, na którą nikt nie był przygotowany, 
a której skutki odczuliśmy w nie malże każdym aspekcie życia, ale 

również jej konsekwencjami 
dla biznesu. Brak stabilizacji, 
„przewrotność” rynku, nie
pewność, zamknię cia granic, 
wstrzymywanie transportów 
oraz niespotykany wzrost sta
wek. To tylko niektóre aspek
ty rzeczywistości biznesowej, 
z którą przyszło nam się zmie
rzyć. Każdy dział firmy prze
szedł „szkołę życia”, a trudne 
sytuacje upewniły nas w prze
konaniu, że nie ma nieroz
wiązywalnych problemów, są 
natomiast wyzwania.

2020 był dla nas rokiem 
szczególnym, gdyż obchodzi
liśmy 10lecie działalności na 
polskim rynku. W ciągu tych 

kilku lat znacznie wzmocniliśmy swoją pozycję w branży TSL. 
Poszerzyliśmy zakres oferowanych usług, otworzyliśmy kilka no
wych oddziałów (w tym własną agencję celną), aż pięciokrotnie 
wzrósł poziom zatrudnienia. Poprzedni rok pokazał nam, że nie
zależnie od sytuacji, potrafimy trzymać się razem i pomagać sobie 

Łączenie dwóch firm, w kontekście łączenia zespołów, to dla 
nas duże wyzwanie, ponieważ zarówno zmianie, jak i budowa
niu nowej kultury organizacyjnej towarzyszą ludzkie emocje. 
Nasza organizacja po połączeniu Vgl grouP i solid logisTics będzie 
liczyła ok. 800 osób. Obie firmy działają w tej samej branży, 
jednak dotychczas każda samodzielnie budowała swoje firmowe 
DNA. Teraz łącząc te dwa organizmy, chcemy by była ona organi

zacją przyjazną dla wszystkich, miejscem pracy, w którym każdy 
pracownik traktowany jest z tym samym szacunkiem, zaufaniem 
i otwartością. Wierzę, że połączenie najlepszych praktyk z obu 
firm zaowocuje świetnym rezultatem, i właśnie dzięki temu stwo
rzymy jeszcze atrakcyjniejsze miejsce pracy dla ekspertów logi
styki i osób, które chcą się rozwijać pod ich okiem”.

w trudnych sytuacjach. Dotyczyło to środowiska wewnątrz firmy, 
jak również relacji z klientami, którzy docenili nasz trud i od
wdzięczyli się zaufaniem, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Pomimo różnego rodzaju przeciwności, udało nam się nie 
tylko utrzymać cały zespół i naszych stałych klientów, ale również 
pozyskiwać nowych. Dzięki determinacji wszystkich pracowników 
zamykamy rok 2020 z zyskiem, nowym oddziałem drogowym, 
wzrostem zatrudnienia i dobrymi perspektywami na kolejny rok. 

Z czym przyszło nam się mierzyć i jak sobie z tym poradziliś
my? Mimo części wspólnych, każdy rodzaj transportu rządzi się 
własnymi prawami i każdy zasługuje na oddzielny rozdział. O tym 
opowiedzą kierownicy poszczególnych produktów.

Fracht morski. Weronika Bellwon: Sytuacja w transporcie 
morskim była niezwykle dynamiczna. Tuż po Chińskim Nowym 
Roku, ograniczenie możliwości produkcyjnych na Dalekim Wscho

dzie sprawiło, że transport 
morski uległ chwilowemu 
spowolnieniu. W II połowie 
2020 r. nastąpił nagły wzrost 
popytu na towary. Rynek dy
n amicznie się odradzał. Nie 
oznaczało to, że było łatwo – 
wręcz przeciwnie. Dostępność 
alokacji na statkach była ogra
niczona do ekstremalnie ni
skich poziomów. Było to 
spowodowane największą 
jak dotąd utylizacją statków 
oraz niską produkcją konte
nerów w 2019 r. Niedobór 
sprzętu w Azji był i w dal
szym ciągu jest bardzo dotkli
wy. Skutkiem światowej pan
demii i zwiększonego popytu 

były liczne kongestie w portach zachodniego wybrzeża Ameryki 
oraz portach europejskich, z których kontenery nie wracały na 
rynek azjatycki.

Najważniejsze w tej całej sytuacji było znalezienie takich roz
wiązań, aby zapewnić ciągłość łańcucha logistycznego dla na
szych klientów. Wówczas nikt z nas nie spodziewał się przewro
tu, jaki miał miejsce w ostatnich miesiącach 2020 r. Do licznych 
blank sailings, braków pustych kontenerów, doszedł rekordowy 
wzrost poziomu kosztów transportu [kontenera 40” z Chin do 
Europy] przekraczający magiczną dotąd kwotę 10 tys. USD.

W tym ciężkim okresie, ogromna praca, jaką wykonał cały 
zespół w poszukiwaniu optymalnych warunków finansowych oraz 
alokacji, przyniosły bardzo dobre wyniki. W proces bukowania 
kontenerów zaangażowanych jest kilka osób. Zawsze można 
liczyć na pomoc koleżanki/ kolegi z zespołu. To duża wartość 
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dodana szczególnie w sytuacji, z którą przyszło nam się zmierzyć. 
Dzięki współpracy z siecią własnych oddziałów i zaufanymi part
nerami, byliśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych stałych 
klientów oraz pozyskiwać nowych, serwując nie tylko sam fracht, 
ale przede wszystkim serwis! 

Fracht lotniczy. Aleksandra Stypułkowska: Na początku 2020 r., 
kiedy wybuchła pandemia, samoloty zostały uziemione. Liczba 
połączeń lotniczych spadła o prawie 60%, co przełożyło się na 

drastyczne ograniczenie do
stępnego miejsca na załadu
nek. Brak bezpośrednich po
łączeń z Polską spowodował 
backlogs na większości euro
pejskich lotnisk tranzytowych. 
Ze względu na zawieszanie 
połączeń czas transportu nie 
był taki, do jakiego przywykli 
nasi klienci. Dodatkowo, ko
nieczność połączenia frachtu 
lotniczego z serwisem drogo
wym, na ostatnim odcinku 
tranzytowym, znacznie wydłu
żyła czas realizacji zleceń.

Problemem była również 
niepewność biznesu u na
szych klientów, którzy mieli 
obawy, czy zawierać nowe kon

trakty w tym szalonym okresie. Wyjątek stanowili importerzy, 
którzy chcieli przetransportować środki ochrony osobistej (PPE). 
Był to towar wysoce deficytowy w Europie, który należało szybko 
przetransportować, aby wypełnić zapotrzebowanie na tego rodza
ju artykuły.

W 2020 r. sieć własnych biur i konkurencyjność naszych roz
wiązań w transporcie lotniczym pozwoliły nam utrzymać termi
nowość dostaw, a naszym klientom wywiązać się z zawartych 
przez nich kontraktów biznesowych. Mimo, że sytuacja była 
trudna, klienci nie przestali powierzać nam przewóz ładunków. 
Nasze starania były nagradzane kolejnymi zleceniami. 

Wypracowane w ubiegłych latach relacje biznesowe pomogły 
nam przygotować takie rozwiązania, które pozwoliły uruchomić 
konkurencyjne przewozy charterowe. Pozyskaliśmy dzięki temu 
dodatkowe zlecenia i umocniliśmy naszą pozycję na rynku usług 
logistycznych. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie praca 
naszego zespołu, który zawsze był na bieżąco z potrzebami 
klientów. 

Fracht kolejowy. Miłosz Witkowski: W pierwszym kwartale, 
kiedy Chiny zamknęły prowincję Wuhan i zakazały poruszania 
się po kraju, były bardzo duże obawy, iż kolej stanie. Nic bardziej 
mylnego. Co prawda większość fabryk w Chinach miała zdecy
dowanie dłuższe przestoje niż zazwyczaj po Chińskim Nowym 
Roku, to obserwowaliśmy zwiększony popyt na produkty ochrony 
osobistej (PPE), które były pilnie potrzebne w Europie. 

W drugim kwartale tego roku, po otwarciu gospodarek Europy 
z pierwszego lockdown’u zapotrzebowanie na szybki transport 
znacznie wzrosło. Importerzy chcieli nadrobić jak najszybciej 
straty z początku roku. Taka sytuacja trwała aż do końca trze
ciego kwartału 2020 r. Pomogło to w otwieraniu nowych połą
czeń do Europy takich, jak serwisy do Kaliningradu, do węzła 
Česká Třebová, Wiednia, Mediolanu, czy otwarcie południowego 
korytarza przez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję do Turcji. 

Niestety zwiększone wo
lumeny doprowadziły do 
bardzo dużego zachwiania 
w przepływie kontenerów. 
Do Europy jechało 10 razy 
więcej kontenerów niż wraca
ło. Dodatkowo zwiększona 
liczba pociągów obciążyła 
znacznie infrastrukturę kole
jową wszystkich państw ma
jących udział w Jedwabnym 
Szlaku. Głównymi punktami 
zapalnymi stały się przejścia 
graniczne w Chinach i w Pol
sce. Chiny chcąc rozładować 
tłok na przejściach granicznych 
sztucznie nakazały wstrzy ma
nie części pociągów, co do

prowadziło do dużych opóźnień. Większość importerów zaczęła 
narzekać na wydłużone czasy tranzytu. 

Niezależnie od sytuacji, na którą nie mieliśmy wpływu, po
przez wypracowane kontakty z naszymi biurami na Dalekim 
Wschodzie, płynnie organizowaliśmy transporty. Dostarczaliśmy 
naszym klientom wszelkich bieżących informacji. W oparciu o na szą 
wiedzę i doświadczenie współuczestniczyliśmy w podejmowaniu 
decyzji o wyborze optymalnego środka transportu dla danego 
zlecenia.

Fracht drogowy. Karolina Janik: Rok 2020 był dla transportu 
drogowego bardzo wymagający. Wszystkie strony, zarówno nasi 
klienci, jak i przewoźnicy, starali się ciąć koszty. Klienci szukali tań

szych rozwiązań logistycz
nych, zachowując ciągłość 
produkcji.

Po pierwszym szoku wio
sennej fali pandemii cały ze
s pół zmobilizował się do 
wy tę żonej pracy. Zamknięte 
gra nice i co najważniejsze, 
wstrzy mane wszelkie dosta
wy z Chin zmusiły wiele firm 
do szukania dostawców na 
terenie Europy, co zwiększyło 
zapotrzebowanie na trans
port drogowy. Jednocześnie 
dostępność aut była znacznie 
mniejsza niż zwykle. Mieliśmy 
do czynienia z huśtawką in
formacyjną na temat zamk
nięcia kolejnych granic, o ko

nieczności odbycia kwarantanny dla kierowców itp. Dodatkowo 
kierowcy obawiali się wykonywać swoją pracę przez ryzyko 
zakażenia, co miało znaczący wpływ na liczbę dostępnych aut.

Tak nietypowy czas był świetną okazją na pokazanie charak
teru przez spedytorów. Każdy dokładał starań, aby klienci nie 
musieli zajmować się kwestiami, w których mogliśmy ich odcią
żyć. Robiliśmy wszystko, aby znaleźć rozwiązania dopasowane 
do ich potrzeb. To, jaki otrzymywaliśmy feedback od naszych 
klientów, było dla nas wsparciem i motywacją do działania.  
Co ważne, nie poprzestawaliśmy na stałych klientach, choć zda
waliśmy sobie sprawę z tego, że dla wielu firm nie był to okres 
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na poszukiwanie nowych partnerów. Także i pod tym względem 
dodatkowa praca i podjęte ryzyko opłaciły się.

Maciej Przywrzej: Na nasz sukces w 2020 r. złożyły się czte
ry czynniki: zaufanie, bezpieczeństwo, determinacja oraz relacje.

Zaufanie. Gdy przed dwoma laty zastanawialiśmy się nad 
najważniejszymi wartościami dla naszej firmy i podpisaliśmy się 
pod nową maksymą „Dostarczamy zaufanie”, nie mieliśmy po
jęcia, że w niedalekiej przyszłości zostaniemy poddani nieocze
kiwanej próbie. Traf chciał, że hasło, które wybraliśmy, towarzy
szyło nam we wszystkich trudnych momentach. Zarówno tych 
wewnątrz firmy, jak również dotyczących naszych klientów. 
Pomimo optymalizacji kosztów, nie zrezygnowaliśmy z pomagania 
podopiecznym z Domów Dziecka, akcji charytatywnych i wspie
rania sponsorowanie reprezentacji Polski w Amp futbolu. To co 
robiliśmy, dawało nam poczucie, że wartości pozostają dla nas 
ważne pomimo trwającej pandemii i chwilowych trudności.

Bezpieczeństwo dotyczące zarówno zatrudnienia dla pracow
ników, jak i współpracy z partnerami biznesowymi. Współpraca 
z siecią własnych oddziałów zapewniła nam bezpieczeństwo 
finansowe. Dzięki stabilizacji ofertowaliśmy naszym klientom 
konkurencyjne rozwiązania. Kluczowa w tym momencie termi
nowość dostaw umożliwiała wywiązanie się naszym klientom z 
zawartych przez nich kontraktów biznesowych, co zostało do
cenione i nagrodzone kolejnymi zleceniami.

Pracownicy całej sieci wykazali się determinacją w codziennej 
pracy. Byliśmy skoncentrowani na wykonaniu zadania, znajdując 
najbardziej optymalne rozwiązania.

Nie mniej ważne w osiągnięciu wspaniałego wyniku okazały 
się relacje. Każdy z naszych partnerów biznesowych oraz firmy 
z nami współpracujące były dla nas wsparciem w codziennych 
działaniach. Udowodniliśmy że współpraca z IFB nawet w tak 
niepewnych warunkach przynosi korzyści. Wieloletnie i sukce
sywne budowanie relacji biznesowych pomogło nam wypraco
wać takie rozwiązania, które umocniły naszą pozycję na rynku 
usług logistycznych, dzięki naszym klientom.

Plany na przyszłość. 2021 r. będzie pełen wyzwań. Pomimo 
stabilizowania się rynku przewozów, niezbędne będzie długoter
minowe planowanie. Aby zapewnić możliwości przewozowe, ko
nieczne będzie poznanie potrzeb klientów. Jest to niezbędne do 
rozmów z naszymi partnerami w celu zabezpieczenia odpowied
niej ilości miejsca we wszystkich środkach transportów. Zawiera
nie umów dotyczących dostępności miejsca oraz poprawna jego 
utylizacja staje się niezbędna. Takie podejście będzie gwaranto
wało dalszy rozwój naszej firmy oraz jej stabilne miejsce na rynku 
usług TSL. Poprzedni rok udowodnił, że jesteśmy doskonale na to 
przygotowani, skutecznie planujemy i odnajdujemy się w naszej 
roli i żadne wyzwania nie są nam straszne. Stąd już naprawdę 
blisko do kolejnych sukcesów, na które jesteśmy gotowi …”.

L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kategorii 
Najwyżej ceniona firma spedycyjna tegorocznej dziewiętna
stej edycji programu Operator Logistyczny Roku diera, to 
firma kontynuująca tradycję jednej z najstarszych prywat

nych firm spedycyjnych w Polsce, firmy Promexim. Pod obecną na
zwą w programie od trzynastu lat. Regularnie nagradzana, szcze
gólnie za koncepcję indywidualnego podejścia do klientów. 
Nagrodę Lider Logistyki zdobywa po raz drugi.

Niewątpliwie najlepsza na rynku firma łącząca spedycję drogo
wą z organizacją przewozów innymi środkami transportu (głównie 
spedycja lotnicza), oraz z magazynowaniem, zarządzaniem zapa
sami i konfekcjonowaniem towarów. Jak zmieniło się zapotrzebo
wanie na jej usługi w dobie pandemii? Proporcjonalnie więcej wśród 
klientów znajdziemy firm handlowych, zlecających więcej niż po
przednio operacji krajowych, zapewniających sobie obsługę dostaw 
na podstawie zleceń stałych. DIERA osiąga równie wybitne rezul
taty w realizacji dostaw zarówno zagranicznych, jak i krajowych, 
choć oczywiście nie rywalizuje z największymi spedycjami w orga
nizacji regularnych linii dostaw. Cenione jest jej doświadczenie 
zarówno w zakresie obsługi dostaw wybranych grup towarów, jak 
i w zarządzaniu łańcuchem dostaw klientów. Robi postępy w ob
słudze rynku e-commerce w Polsce i za granicą. Uzyskuje od lat 
nieosiągalne dla większości badanych firm wyniki w zakresie wy
pełniania założonych norm usług logistycznych. Kładzie nacisk na 
jakość usług i znajdowanie najlepszych, często dedykowanych, 
rozwiązań spedycyjnych, oraz bliskie partnerskie relacje w biznesie. 
W tym sensie jest nienowoczesna, gdyż nie polega na informatycz
nych narzędziach komunikowania się, nie oferuje też automa tycznie 
do wyboru siatki połączeń z całym światem. Jedyny zarzut: taki 
model biznesowy to oferta wyłącznie dla wybranych klientów.

Katarzyna Krasuska, prezes zarządu DIERA: „Kiedy 15 lat temu 
podjęliśmy decyzję o powstaniu firmy DIERA, zastanawialiśmy się, 

w jaki sposób zaistnieć na rynku, na którym nie brakowało prze
cież firm spedycyjnych świadczących usługi na bardzo wysokim 
poziomie. Bycie bardzo dobrym mogło nie wystarczać, dlatego 
musieliśmy poszukać miejsca dla siebie, być „jacyś”, odróżniać się 
od pozostałych.

Od początku wiedzieliśmy, że najważniejsze będą relacje, jakie 
uda nam się zbudować z klientami, to zawsze była dla nas jedna 
z wiodących wartości. Szczęśliwie osoby, które rozpoczynały z nami 
ten projekt, to ludzie nie tylko z wiedzą o branży i ogromnym 
doświadczeniu, ale także osoby, które chciały z nami te relacje 
budować. Dawało nam to pewien bufor bezpieczeństwa i nadzieję, 
że się uda. Kolejne osoby w nowych otwieranych oddziałach, które 
do nas dołączały, również świetnie wpasowały się w tę wizję. 
Oprócz powiększania wachlarza naszych usług, każdy współpra
cownik wzbogacał nas o swoje doświadczenia i dotychczasowe 
kontakty z klientami, które następnie razem pielęgnowaliśmy.

Zaangażowanie pozwoliło nam zdobyć lojalność klientów i part
nerów biznesowych, która sprawia, że ten ktoś przywiązuje się 
do naszej marki i ma ochotę na kontynuację relacji. Mamy pełną 
świadomość, że budowa lojalności wymaga z naszej strony pro
fesjonalnej rzetelności, oferowania usług najwyższej jakości oraz 
umiejętności dopasowywania się do potrzeb klientów. Na co dzień, 
nie od święta. Każdy telefon, e-mail, spotkanie mają znaczenie. 
Podczas codziennych kontaktów rodzą się emocje, tworzą się specy
ficzne bliskie i obustronne więzi, które pomagają we wzajemnym 
zrozumieniu. Mogą zadecydować o podjęciu bądź kontynuowaniu 
współpracy. Dbamy o to, aby lojalność była symetryczna, obie 
strony powinny być w stosunku do siebie zawodowo i po ludzku 
w porządku. W szczególności, nie można przecież oczekiwać lojal
ności od klientów, jeśli samemu się ich nie szanuje.

Zdolność komunikacji z klientami, jaką prezentują nasi pra
cownicy, pomoc w rozwiązywaniu problemów, a także umiejętność 
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dopasowania się do ich potrzeb, pozwala nam podjąć równą ry
walizację na rynku z największymi nawet firmami. Budowanie 
trwałych więzi z klientem pozwala wspólnie projektować rozwią
zania, których konkurenci nie są w stanie szybko powielić. Skala 
obecnych operacji logistycznych wymaga oczywiście coraz więk
szej automatyzacji procesów. Ale to także prosta droga do zgu
bienia tych czysto ludzkich relacji z klientem, który jest przecież 
najważniejszym ogniwem łańcucha transportowego.

Słyszymy coraz więcej o powstawaniu i rozwoju firm następ
nej generacji, spedytorów cyfrowych. W ich ogłoszeniach o pracę 
dominują zaproszenia na stanowiska informa
tyczne. To niewątpliwie bardzo ważny kierunek 
rozwoju, pozwalający na jeszcze dokładniejsze 
przesyłanie informacji o położeniu ładunku 
klienta, nawet w czasie rzeczywistym. Niewąt
pliwie to doskonała wiadomość dla wielu glo
balnych graczy w produkcji i handlu. Śledzimy 
z uwagą rozwój tego trendu i czerpiemy wiedzę 
przydatną dla nas. Ale zauważamy także ogra
niczenia. W instrukcjach jest wiele o formatach 
przesyłanych danych, przestrzeganiu cut-off 
time i innych obostrzeń. Dla wielu klientów bę
dzie to znakomita metoda na kontrolowanie 
ruchu towarów. Będą jednak też tacy użytkow
nicy, którzy skarżyć się będą na brak możliwo
ści wpływu na procesy, którym poddawany ma 
być ich towar. Tego typu klienci potrzebują być 
w pełni obsłużeni, razem z ich unikalnymi po
trzebami. Mają świadomość, że taka obsługa 
będzie droższa niż standardowy produkt masowej logistyki. Jednak 
ci klienci mają też wiedzę, że ich działy logistyczne są podporząd
kowane działom handlowym, które próbują zadowolić swoich 
klientów, łańcuszek zależności jest długi. DIERA przez ostatnie 15 lat 
skutecznie znajduje rozwiązania dla tego typu klientów.

Pandemia koronawirusa stała się testem dla nas wszystkich. 
Nałożone przez rządy obostrzenia, wstrzymały lub zreorganizo
wały dotychczasową pracę firm, a także wprowadziły nas wszyst
kich w rzeczywistość, która zmieniła swój dotychczasowy kształt. 
Bliski kontakt z naszymi klientami pozwala szybko reagować na 
zmieniające się warunki i znajdować nowe rozwiązania, kiedy jest 

taka potrzeba. Lojalność taka, jaką rozumieliśmy do tej pory, już 
w takiej formie nie istnieje. Dzisiaj jest ona definiowana jako part
nerstwo, czyli współpraca oparta o wysokie standardy, zapew
niające wzajemne wsparcie i dążenie do realizacji wspólnych celów. 
Oznacza to, że obie strony muszą dbać o budowanie poczucia 
bezpieczeństwa i stabilności w relacji biznesowej w każdej sytuacji.

Działania nagłe często stają się w obecnych czasach regułą  
a nie wyjątkiem. Lojalność spedytora ujawnia się dzisiaj jak na 
dłoni. Nie odpowie, że „nie da się tego zrobić”, tylko szuka roz
wiązania, jak pomimo przeszkód wykonać zadanie. Wymaga to 

zawsze dużo większego nakładu pracy, i tę pra
cę lojalny spedytor wykonuje. Każdy kryzys jest 
trudnym sprawdzianem dla partnerstwa, poka
zuje w innym świetle nawiązane relacje. To czas 
wymagający odpowiedzi na coraz mniej oczy
wiste pytania i podejmowania decyzji innych niż 
dotychczas. Jak mówi przysłowie „przyjaciół 
poznaje się w biedzie”.

Obserwujemy, jakie jest podejście firm w sto
sunku do siebie w tej trudnej sytuacji, kiedy 
skutki pandemii są bardzo widoczne i odczu
walne. „Być albo nie być” kontrahentów często 
oznacza to samo dla firm takich, jak nasza. Jesteś
my ogniwami łańcucha dostaw, a pęknięcie 
jednego ogniwa powoduje zerwanie go. Epide
mia koronowirusa od kilku miesięcy testuje nie 
tylko trwałość stosunków międzyludzkich w biz
nesie, ale umiejętność wzajemnego wsparcia. 
Ujawnia się ono nawet w tak prostych rzeczach, 

jak płatności. Nie mieliśmy w naszej historii okresu, w którym 
faktury byłyby płacone przez klientów tak sumiennie jak teraz.

Relacje, jak się okazało, są podstawą przetrwania nawet naj
gorszych czasów, a nie tylko istotnym elementem tworzenia prze
wagi konkurencyjnej w czasach najzupełniej normalnych. Mimo, 
że na szczególną uwagę zasługują relacje z osobami stojącymi na 
zewnątrz firmy, z jej klientami i dostawcami, to dla mnie od zawsze 
i na zawsze najważniejsze będą wyjątkowe relacje osób wewnątrz 
firmy, osób, które ją tworzą. W dużej mierze dzięki lojalności i za
ufaniu pracowników mogliśmy przetrwać w dobrej kondycji minio
ny już rok 2020. Bez nich to wszystko nie miałoby sensu”.

L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Transport drogowy i spedycja tegorocznej dziewięt
nastej edycji programu Operator Logistyczny Roku geo-
dis Polska, to jedna z najbardziej ekspansywnych firm na 

polskim rynku, konsekwentnie budująca wizerunek na wzorowej 
realizacji dostaw. Doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem do
staw idzie w parze z nadzwyczajnym bezpośrednim kontaktem 
z klientami. W programie uczestniczy stale od 2012 r., dwukrot
nie zdobywając jedną z głównych nagród.

Znakiem firmowym geodis jest nieprzeciętnie wysoki poziom 
realizacji dostaw, oraz kompleksowość i szeroki geograficzny 
zakres usług. Firma oferuje wiele wysoko ocenianych produktów, 
szczególnie w dziedzinie transportu i spedycji drogowej, ale o jej 
wyjątkowości decyduje co innego, indywidualne podejście do 
projektowania procesów logistycznych. Działania sprzedażowe 
i marketingowe, w tym szczególnie umacnianie tożsamości marki, 

są harmonizowane z możliwościami realizacji zobowiązań ope
racyjnych. Pozwala to wyrobić zaufanie do doświadczenia i wia
rygodności biznesowej, co przekłada się na wysoką lojalność 
klientów. W efekcie nie zdarza się, jak w przypadku niektórych 
innych czołowych firm logistycznych, aby klient zadowolony z ob
sługi nie był zarazem zagorzałym zwolennikiem tej firmy, lojalnym 
i skłonnym rekomendować ją jako pożądanego partnera.

Olivier Royer, Executive Vice President Road Transport GEODIS: 
„Rok 2020 stał pod znakiem wyzwań i strategicznych zmian dla 
całej gospodarki. Kolejne fale pandemii COVID19 dyktowały 
warunki funkcjonowania rynków i branż. Polska, trzeci co do wiel
kości rynek logistyczny w Europie, poradziła sobie stosunkowo 
dobrze, bez dramatycznych spadków – co potwierdzają ostatnie 
dane NBP (marzec 2021) o wzroście PKB na poziomie 4,1%.

Pandemia przyśpieszyła dalszą konsolidację rynku a także na kła
dy na innowacje: postępuje automatyzacja obsługi administracyjnej 
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i platformatyzacja (zamawianie usług on-line) oraz dalsza opty
malizacja sieci transportowych. Najmocniejszym motorem wzro
stu dla branży było przyśpieszenie w branży e-commerce. Według 
szacunków Santander Bank Polska, sprzedaż B2C wzrosła  
w Polsce w tym okresie o około 140%, co wygenerowało do
datkowy popyt na przewozy towarów do cen
trów logistycznych oraz klientów finalnych. 
PwC zwraca uwagę na równie istotny trend, 
który postępuje na głębszym poziomie – sektor 
wyciągnął lekcję z wiosny 2020, gdy łańcuch 
dostaw z Azji został przerwany, stąd trwają 
prace nad dywersyfikacją źródeł zaopatrzenia 
oraz planowanie alternatywnych tras.

Dla grupy GEODIS nasz kraj pozostaje klu
czowym rejonem z konsekwentnym tempem 
rozwoju oraz strategicznym położeniem, które 
po akwizycji PEKAES nabiera szczególnego 
znaczenia w kontekście strategii „Ambicja 
2023”. Ten rok otwiera przed nami perspekty
wę dynamicznej ewolucji naszej firmy w podmiot 
z TOP5 branży TSL, poprzez znaczącą dywer
syfikację usług i powiększoną bazę kliencką. 
Sprawna integracja pozostaje jednym z naszych 
głównych zadań w 2021 r. Ta operacja pozwoli 
nam rozwinąć sieć przewozów paletyzowanych 
w całej Europie, przy jednoczesnym wzmoc
nieniu pozycji w kraju. Linie multimodalne PEKAES poza grani
cami Polski to olbrzymia szansa rozwojowa dla tego środka 
transportu. Uzupełnią one nasze linie w Europie Zachodniej, 
które obecnie przeżywają silny wzrost stymulowany świadomo
ścią ekologiczną naszych klientów, wybierających transport o nie
wielkim wpływie na środowisko.

W praktyce ta operacja oznacza dla GEODIS koncentrację na 
trzech głównych obszarach:

Przedefiniowanie naszej oferty dla Europy Centralnej poprzez 
wzmocnioną pozycję w Polsce; promocja naszej nowej sieci drobni

cowej wśród obecnych klientów, ale także silniejsza penetracja 
rynków sąsiednich (Węgry, Rumunia, Słowacja, kraje bałtyckie  
i Rosja w zakresie przepływów multimodalnych),

Identyfikacja krótkoterminowych synergii z perspektywy 
operacyjnej (podwykonawstwo, informatyka, lokalizacje itp.)  

i perspektywy produktowej (poprzez zwięk
szenie zdolności transportowych oraz spedycji 
lotniczej i morskiej),

Przyspieszenie rozwoju GEODIS w Europie 
Wschodniej poprzez poszukiwanie możliwo-
ści sprzedaży typu cross-selling i powielanie 
sprawdzonego modelu biznesowego PEKAES 
dla transportu LTL.

GEODIS jako światowy lider branży logi
stycznej ma długą historię realizowanych z suk
cesem projektów. Wierzymy, że także ten naj
nowszy przykład z polskiego podwórka po
mnoży potencjał Grupy i znacząco przełoży się 
na konkurencyjność GEODIS w Polsce, rozwój 
zespołu, a przede wszystkim satysfakcję klien
tów. GEODIS po akwizycji PEKAES to zespół 
prawie 1500 pracowników w ponad 40 loka
lizacjach w Polsce, w tym w około dwudziestu 
hubach rozmieszczonych na całym terytorium.

GEODIS to najwyżej oceniany, globalny 
operator łańcucha dostaw, uznany za zaanga

żowanie w pomaganie klientom w pokonywaniu ograniczeń 
logistycznych. Oferta GEODIS ukierunkowana na rozwój (opty
malizacja łańcucha dostaw, spedycja, logistyka kontraktowa, 
dystrybucja i ekspres oraz transport drogowy) w połączeniu  
z prawdziwie globalnym zasięgiem firmy dzięki bezpośredniej 
obecności w 67 krajach i globalnej sieci obejmującej 120 krajów 
przekłada się w czołowych rankingach biznesowych, #1 we Francji, 
#6 w Europie i #7 na świecie. W 2020 roku GEODIS zatrudniał 
ponad 41 tys. pracowników na całym świecie i wygenerował 
sprzedaż w wysokości 8,3 miliarda euro”.

L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Najbardziej wiarygodny dostawca usług całopojazdo
wych tegorocznej dziewiętnastej edycji programu Operator 
Logistyczny Roku omega Pilzno iTis godawski & godawski, 

to polska firma utrzymująca się na rynku już od 30lat, noto
wana w rankingu od 2006 r., kilkukrotnie wyróżniana za wyso
ką jakość usług i konsekwentne rozwijanie działalności w kie
runku coraz bardziej złożonych operacji logistycznych. Nagrodę 
Lider Logistyki zdobywa po raz drugi.

omega Pilzno korzysta ze strategicznego położenia Polski na 
przecięciu unijnych korytarzy transportowych oraz dynamiczne
go wzrostu handlu zagranicznego. Coraz skuteczniej wykorzy
stuje posiadany potencjał, budując przewagę konkurencyjną. 
Badanie satysfakcji kluczowych klientów wskazuje na systema
tyczny wzrost pozycji rynkowej tej firmy, w ostatnim roku wzrost 
ten miał charakter skokowy. Firma należy do najwyżej cenionych 
dostawców towarów za granicę, stamtąd pochodzi większość 
przychodów firmy, na wymianie towarów z zagranicą koncen
trują się coraz bardziej klienci firmy. Atutem prowadzonej dzia
łalności jest brak występowania sezonowości, osiągnięty dzięki 

zgromadzeniu zróżnicowanego grona klientów, w tym działają
cych w branżach charakteryzujących się mniejszą wrażliwością 
na zmiany koniunktury (np. spożywczą czy przemysłowych dóbr 
konsumpcyjnych). Klienteli zależy, aby firma zawierała kontrakty 
długoterminowe, co dodatkowo stabilizuje sytuację firmy. Obserwo
wanemu od lat zwiększaniu przychodów i skali biznesu towarzy
szy uzupełnienie katalogu świadczonych usług, co ma prowa dzić 
do utrzymania/zwiększenia udziału w rynku usług transporto
wych i logistycznych. Zwiększaniu przychodów z usług trans
portowych może też służyć rozwój działalności spedycyjnej, 
deklarowany przez rosnącą liczbę badanych przez nas kluczowych 
klientów firmy.

Jeśli firma omega Pilzno stawia sobie za „strategiczny cel osią
gnięcie pozycji lidera na rynku usług transportowych i logistycz
nych” [cyt. za Sprawozdanie finansowe spółki za 2019 r.], to 
udaje się jej wypełnić, jak pokazują wyniki badania, konieczny 
warunek tego zadania, stając się „najważniejszym dostawcą 
usług w transporcie i logistyce dla naszych [swoich] klientów”.

Dążąc do osiągnięcia tego celu, omega Pilzno rzuca wyzwanie 
konkurentom na polu nowoczesnego działania. Przechodząc od 
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słów do czynów w zakresie efektywności energetycznej, firma 
wyznacza wyższy standard zrównoważonego rozwoju w polskim 
sektorze logistycznym. Największe efekty obniżki śladu węglowe
go przyniosła wymiana ciągników siodłowych na spełniające naj
nowsze normy Euro 6, a także a modele z napędem gazowym (LNG). 
Ważną rolę w redukcji CO2 odgrywają systemy IT, poprawiające 
efektywność transportu, eliminujące puste przebiegi. omega Pilzno 
raportuje, że firmie udało się w 2020 r. ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych (GHG) o 1,3 %, do poziomu 62,7 tys. ton.

Adam Godawski, wiceprezes zarządu omega 
Pilzno: „Ubiegły rok upłynął na całym świecie 
pod znakiem pandemii. Branża TSL nie była wy
jątkiem i musiała stawić czoła nowej rzeczywi
stości. Choć transport i spedycja mierzyły się  
z wieloma trudnościami, to logistyka zaliczyła 
niespodziewany wzrost. Zamknięcie granic w wy
niku pandemii koronawirusa wywołało olbrzymi 
niepokój w branży, jednak szybko okazało się, 
że transportu nie można zatrzymać. Z powodu 
pandemii w 2020 r. zwiększyło się znaczenie 
sektora e-commerce, które przełożyło się rów
nież na wzrost zainteresowania usługami logi
styki magazynowej. Wprowadzone przepisy 
Pakietu Mobilności odbiły się szerokim echem 
w całej Europie, a szczególnie w krajach „nowej 
Unii”. Rok minął dla przewoźników z Unii Euro
pejskiej również pod znakiem przygotowań 
formalnych do brexitu. Ubiegły rok pokazał 
również, że polityka zrównoważonego rozwoju 
na skutek coraz większej dostępności ekologicz
nych rozwiązań w transporcie staje się nieodzownym elementem 
strategii firm logistycznych.

Chciałbym się skupić na tym ostatnim zagadnieniu. Wzrasta 
zainteresowanie klientów operatorów logistycznych polityką 
zrówno ważonego rozwoju, której celem jest obniże nie śladu wę
glowego przez każdego uczestnika rynku. Wzrastająca w biznesie 
świadomość zmian klimatycznych wywołanych emisją gazów cie
plarnianych, oraz zagrożeń dla zdrowia związane z zanieczyszcze
niem atmosfery, doprowadziły do ekologicznego zwrotu w trans
porcie. Przewozy drogowe mogą stać się bowiem elementem 
proekologicznej polityki firm, oczywiście 
pod warunkiem, że będą świadczone  
z wykorzystaniem niskoemisyjnych środ
ków transportu.

omega Pilzno jako jedna z pierwszych 
firm w Polsce zainwestowała w budowę 
floty niskoemisyjnych pojazdów cięża
rowych, napędzanych gazem ziemnym. 
Tabor pojazdów liczący 50 ciągników 
siodłowych spalających LNG, wyruszył 
w ubiegłym roku (2020) w swoją pierw
szą trasę, rozpoczynając tym samym 
nowy rozdział w rodzimym transporcie 
drogowym. Czynimy kolejne inwestycje 
na rzecz zwiększenia niskoemisyjnego 
taboru, między innymi dokonaliśmy za
kupu taboru chłodniczego, wyposażo
nego w agregaty z panelami słoneczny
mi, jak również powiększamy tabor 
ciągników za silanych gazem LNG. Warto 
dodać, że już teraz blisko 90% naszej 
floty spełnia najwyższe normy środo
wiskowe (Euro 6). Zwracamy również  
uwagę na proekologiczne rozwiązania 

w obszarze logistyki kontraktowej, m.in. korzy stając w naszych 
obiektach z insta lacji fotowoltaicznych.

Troska o środowisko jest w biz nesie coraz bardziej powszechna, 
a firmy szukają zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą na 
utrzy manie wysokiego stopnia rozwoju, jednocześnie minimalizu
jąc szkody wyrządzone naturze. Klienci branży TSL już teraz aktyw
nie poszukują firm, które są w stanie zaoferować takie możliwości. 
Choć trend ten jest najbardziej zauważalny w Europie Zachodniej, 
to również na naszym rodzimym rynku nie brakuje przedsię

biorstw, którym bliskie są ekologiczne wartości. 
Ekologiczna flota omegi Pilzno jeździ zarówno 
w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym.

Chcąc zapewnić naszym klientom możliwie 
szeroki wybór „zielonych” rozwiązań transpor
towych, dodaliśmy do oferty ekologiczne ze
stawy ciężarowe. Stanowią one kompleksową 
propozycję dla firm, szczególnie zaangażowa
nych w minimalizowanie emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery. Zakup 50 niskoemisyj
nych ciągników siodłowych napędzanych LNG 
pozwolił nam z miejsca wejść do czołówki pol
skich firm transportowych, które oferują eko
logiczne rozwiązania w przewozie rzeczy. Z tej 
pozycji dobrze widać, że transport może być 
przyjazny dla środowiska jedynie wtedy, gdy 
firmy branży TSL podejdą do tematu na poważ
nie. Rzeczywistą redukcję emisji gwarantują 
tylko kompleksowe rozwiąza nia, których na 
rynku jest najmniej. Choć ciąg niki siodłowe na
pędzane gazem ziemnym lub biometanem same 

w sobie cechują się znacznie obniżoną emisją szkodliwych sub
stancji, to ich ekologiczne właściwości można poprawić. Dołącze
nie do pojazdu z silnikiem LNG naczepy o zmniejszonej masie 
własnej i wyposażenie całego zestawu w opony ciężarowe o zop
tymalizowanej efektywności paliwowej, pozwala na znaczne ob
niżenie spalania, co owocuje zauważalnym zmniejszeniem emisji. 
W omega Pilzno staramy się tworzyć kompleksowe rozwiązania, 
sprzyjające ekologii. Systematycznie monitorujemy również głów
ne obszary naszej działalności i jej wpływ na środowisko natural
ne, między innymi mierząc ślad węglowy naszej organizacji”.
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L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Skokowe umocnienie pozycji rynkowej tegorocznej 
dziewiętnastej edycji programu Operator Logistyczny 
Roku arra grouP, to zeszłoroczny debiutant, kiedy zdobył 

wyróżnienie na najlepszą organizację dostaw za granicę. Firma 
specjalizuje się w ekspresowych dostawach leków w tempera
turze kontrolowanej, do niedawna wyłącznie międzynarodo
wych.

Jakkolwiek głównymi klientami arra grouP są ciągle europej
skie i globalne firmy logistyczne, a także klienci specjalizujący 
się w imporcie równoległym produktów leczniczych, to firma 
intensywnie rozwija także usługi przewozu towarów (głównie 
leków) pomiędzy partnerami handlowymi na rynku polskim. 
Przewidywany rozwój zakłada rozszerzanie działalności na rynku 
krajowym, oraz wzbogacenie oferty transportu drogowego  
o usługi transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jak  
również groupage. Porównanie wyników badania satysfakcji 
klientów potwierdza zachodzące zmiany struktury usług, znacz
ne rozszerzanie zakresu działalności, wzrost 
zleceń stałych, pozyskanie klientów z sek
tora produkcji czy poszerzenie operacji na 
rynku krajowym. Zmiany w ilości i różno
rodności usług wywołały prawdziwy skok 
jakościowy pod względem pozycji firmy  
na rynku. O ile dotychczas klienci postrze
gali firmę bardziej przez pryzmat znakomi
tej jakości obsługi (szybkości, terminowości 
i bezbłędności dostaw) i odpowiadającej 
jakości cenie za usługi, to obecnie klienci 
podkreślają już nie tylko wysoki standard 
realizacji dostaw, lecz – cechy bardziej ogól
ne – konkurencyjne warunki współpracy 
(zasięg geograficzny dostaw, elastyczność 
systemu dostaw czy kompleksowość obsłu
gi). Najbardziej zyskał, co znamienne,  
wizerunek firmy – kluczowi klienci uznali, 
że doświadczenie i wiarygodność bizne
sowa firmy wyrasta ponad poziom konku
rentów.

Artur Ratajczak, prezes zarządu arra 
grouP: „Biorąc pod uwagę trudności mija
jącego roku, przyznana nam nagroda potwierdza, że obrana 
przez firmę ścieżka rozwoju jest prawidłowa. To wyróżnienie 
motywuje nas do dalszego działania.

Pierwsze dwa miesiące ubiegłego roku upłynęły na nieza
kłóconej realizacji planów biznesowych. Jednak już w marcu ten 
ustalony porządek zachwiał się. Jak doskonale pamiętamy, nasze 
życie zawodowe i prywatne diametralnie się zmieniło. Światowa 
gospodarka uległa wówczas spowolnieniu, a niektóre jej sek tory 
niemal całkowitemu zatrzymaniu. Jednak jak przystało na bran
żę TSL, stanowiącą krwioobieg każdej gospodarki, o wstrzyma
niu dostaw, nie tylko farmaceutycznych, nie mogło być mowy.

Transport farmaceutyków jest niezwykle wymagającą gałęzią 
branży TSL, podlegającą bezkompromisowym zasadom i regu
lacjom. Ponieważ jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, nie 
mieliśmy problemów z dostosowaniem się do nowej rzeczywi
stości i skoncentrowaliśmy się na jak najszybszym zaadaptowa
niu do panujących warunków. Naszych pracowników natychmiast 
zaopatrzyliśmy w niezbędne środki sanitarne, które umożliwiły 
im bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków. Wprowadzo
ne we wcześniejszych latach elektroniczne potwierdzenia do
stawy (eDD), zyskały aprobatę klientów, którzy do tej pory 
wybierali tradycyjną formę, opartą na fizycznym dostarczeniu 

dokumentów przewozowych. Okres wzmożonego dbania o bez
pieczeństwo całego społeczeństwa spowodował, iż automaty
zacja, digitalizacja, a także robotyzacja zostały wpisane w pod
stawowe działania rozwojowe przedsiębiorstw.

Kiedy sytuacja nieco się unormowała, powróciliśmy do reali
zacji naszych planów na rok 2020 i kolejne lata. Pomimo panu
jącej sytuacji, zaczęliśmy urzeczywistniać nasz zamiar przekształ
cenia się w globalnego farmaceutycznego operatora logistycz
nego.

W arra grouP rozumiemy, że siłą organizacji są ludzie, zgra
ny zespół profesjonalistów, który chce i potrafi zwyciężać. Dla
tego zdecydowaliśmy się na zreorganizowanie struktur firmy. 
Postawiliśmy na doświadczone, pełne pasji osoby, które wyzwa
nia traktują jak okazję do realizacji celów przy zapewnieniu naj
wyższej jakości obsługi klienta. Oprócz rozbudowy siedziby  
firmy w Głogowie, a także jej oddziałów: krajowego w Toruniu 
i międzynarodowego we Wrocławiu, w Niemczech otworzyliśmy 
spółkę ARRA GmbH. Dzięki temu jesteśmy bliżej naszych klientów 

zarówno z Polski, jak i z Europy Zachodniej, 
co w obecnych czasach jest dla nas priory
tetem.

Rozpoczęliśmy również przygodę z lo
gistyką kontraktową. W Robakowie pod 
Poznaniem uruchomiliśmy magazyn, mają
cy pełnić rolę centrum dystrybucyjnego. 
Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania 
niezbędnych zezwoleń i mamy nadzieję na 
jak najszybsze podjęcie działalności w tym 
zakresie.

Naszą flotę zwiększyliśmy o kolejne 80 
nowoczesnych vanów. Obecnie posiadamy 
więc już ponad 300 pojazdów, dostosowa
nych do przewozu towarów w warunkach 
temperatury kontrolowanej z całodobowym 
monitoringiem online. Dzięki temu w razie 
jakiejkolwiek nieprzewidzianej sytuacji, 
mamy możliwość błyskawicznej reakcji  
i podstawienia innego pojazdu. Daje to na
szym klientom poczucie pełnego bezpie
czeństwa.

W międzyczasie rozwijaliśmy systemy 
informatyczne i telematyczne. Zaczęliśmy stosować programy, 
mające na celu ułatwienie pracy nie tylko nam, ale również na
szym klientom i part nerom biznesowym. Działalność Control 
Tower umożliwia śledze nie transportu na każdym jego etapie 
oraz kontakt z kierowcą 24/7/365.

Każdego dnia mamy również na uwadze bezpieczeństwo 
przesyłek klientów, dlatego wprowadzamy system TAPA, dzięki 
któremu nasi klienci mogą spać spokojnie. Certyfikat transportu 
TAPA, jako kluczowy element systemu zarządzania łańcuchem 
dostaw, potwierdza zaangażowanie arra grouP w zwiększanie 
poziomu bezpieczeństwa i doskonalenie usług.

Dzięki tym wszystkim działaniom rozwój firma trwa pomimo 
kolejnych fal pandemii. Wydaje mi się, że kluczowa w pokony
waniu trudności było dostosowanie się do nowej sytuacji: umie
jętność reakcji, kompetencyjność, elastyczność i szybkość dzia
łania. Te cechy sprawiły, że z optymizmem patrzymy w przyszłość. 
Mamy wizję zmiany, której kolejne etapy będą realizowane  
w nadchodzącym roku. Jest to możliwe dzięki pasji i zaangażo
waniu specjalistów zatrudnianych przez arra grouP, którym 
chciałbym w tym miejscu podziękować za fantastyczne osiągnię
cia i doskonale wykonywaną pracę. Bez nich zdobycie tej nagrody 
nie byłoby możliwe!”.
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L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Rynek logistyki produktów świeżych tegorocznej 
dziewiętnastej edycji programu Operator Logistyczny 
Roku Fresh logisTics Polska, to firma, która w tym samym 

2002 roku, w którym sama powstała, przystąpiła do badania 
satysfakcji klientów w ramach pierwszej edycji tego programu. 
Uczestniczyła w badaniu przez kolejnych dziesięć edycji, zdoby
wając wiele wyróżnień. W latach 2012–2019 nie brała udziału  
w programie, w odróżnieniu od innych firm z grupy raben. Na
grodę Lider Logistyki otrzymuje po raz pierwszy.

Fresh logisTics korzysta z przewagi technicznej na polu infor
matyzacji i integracji systemów operacyjnoinformatycznych, jaką 
nad konkurentami wypracowała grupa raben. Dzięki takim za
awansowanym narzędziom, jak platforma komunikacyjna do 
składania zleceń, jest w stanie utrzymać status preferowanego 
partnera logistycznego największych sieci sprzedaży detalicznej 
w Polsce, mając prawo do stałych godzin awizacji. Ponieważ na 
mocy porozumienia w ramach European Food Network, Fresh 
logisTics nie prowadzi działalności w Niemczech, zachodzi pytanie 
o możliwe tereny ekspansji, inne niż Czechy i kraje nadbałtyckie. 
Być może firma, która specjalizuje się w obsłudze klientów w re
lacjach Business to Business (B2B), oferując 
usługi dystrybucji krajowej i międzynarodowej, 
oraz magazynowania dla producentów świeżej 
żywności, zwróci się w którymś momencie  
w kierunku obsługi klientów w relacjach Business 
to Consumer (B2C), skoro kwarantanna w okre
sie pandemii wykazała tak olbrzymi rozdźwięk 
między popytem a podażą tego rodzaju usług?

Jedynym poważnym konkurentem firmy  
w Polsce jest nagel grouP.

Tomasz Olenderek, dyrektor generalny Fresh 
logisTics Polska: „Rok 2020 był najbardziej nie
typowym rokiem w historii naszej firmy. W bar
dzo krótkim cza sie musieliśmy dostosować się 
do nowej rzeczywistości. Z dzisiejszej perspek
tywy mogę potwierdzić, że zdaliśmy egzamin. 
Większość planowanych projektów została zre
alizowana, utrzymaliśmy stabilność organiza
cyjną, a co najważniejsze wysoką jakość usług 
dla naszych klientów, czego najlepszym dowo
dem jest tegoroczny rekordowy wskaźnik NPS. 
Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy właściwie stale nie podlegali 
transformacji. Better Everyday – to hasło programu ciągłego 
doskonalenia biznesu, opartego na narzędziach Lean Manage-
ment, który jest istotną częścią naszej kultury biznesowej. Ciągła 
optymalizacja procesów, tworzenie angażującego środowiska 
pracy to zadania długofalowe, które sukcesywnie implemento
wane przyczyniają się do efektywnego stawienia czoła każdemu  
kryzysowi. Takich działań nie można prowadzić ad hoc – tylko 
strategiczne podejście jest gwarantem sukcesu, czyli zadowole
nia nawet najbardziej wymagającego klienta. Właśnie dzięki 
takiemu strategicznemu działaniu udało nam się pokonać trud
ności 2020 r.

Nasze starania przełożyły się na bardzo wysoki wskaźnik NPS, 
co z kolei wpłynęło na zwiększenie portfolio obsługiwanych klien
tów. Cieszymy się, że rynek dostrzegł i docenił nasz rozwój, stan
daryzację procesów oraz wysoką jakość. Jest to najlepszy dowód 
na to, że firma podąża w dobrym kierunku, a partnerskie podej
ście i elastyczność zaowocowały nowymi, ciekawymi projektami.

Rok 2020 to także rok nowych inwestycji. Realizując strategię 
ciągłego doskonalenia, zainwestowaliśmy w nowoczesne hale 
magazynowe o łącznej powierzchni 16 tys. m2, w Wojanowie 
oraz Nowej Wsi Wrocławskiej. Obecnie dysponujemy łącznie  

powierzchnią magazynową ponad 55 tys. m2, przeznaczoną  
do składowania świeżych produktów spożywczych. Nowe inwe
stycje dają możliwość magazynowania towarów wymagających 

różnych zakresów temperatur od 0°C do +15°C, 
oraz realizacji usług dodatkowych m.in. takich 
jak co-packing czy etykietowanie, a także możli
wość składowania produktów mrożonych, oraz 
wykonywania operacji przeładunkowych jed
nostek kontenerowych.

Warto również nadmienić, że w minionym 
roku Jarosław Gulowaty, dyrektor logistyki kon
traktowej w naszej firmie, został przewodniczą
cym rady GS1 Polska na lata 2020–2024. Fresh 
logisTics od lat współpracuje z organizacjami 
zewnętrznymi, aktywnie angażując się w budo
wanie logistyki w duchu paperless, np. imple
mentując działania zmierzające do budowania 
świadomości i upowszechniania standaryzacji 
procesów poprzez wdrożenie i promocję rozwią
zania Order-2-Cash. Co najważniejsze, skupiamy 
się na obszarach związanych ze standaryzacją 
procesów nie tylko w naszej firmie, ale wśród 
wszystkich podmiotów uczestniczących w łań
cuchu dostaw.

Nasza firma od wielu lat podejmuje i promuje działania z za
kresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Do koncepcji CSR pod
chodzimy w sposób kompleksowy, integrując działania społecz nie 
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L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Największe doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem 
dostaw w strategii omnichannel tegorocznej dziewiętna
stej edycji programu Operator Logistyczny Roku Fm logisTic, 

to wyspecjalizowana w logistyce kontraktowej 
firma o największym w kraju potencjale w za
kresie wielkopowierzchniowych centrów maga
zynowych. Uczestniczy w programie od po
czątku, wielokrotnie wyróżniana, do tej pory 
jedną z trzech głównych nagród zdobyła już 
pięciokrotnie, po tytuł najlepszej firmy logi
stycznej w kraju sięgnęła trzy lata temu. Nagro
dę Lider Logistyki zdobywa po raz trzeci.

Fm logisTic znana jest z umiejętności od
czytania zmian wymagań klientów i odpowied
niej reakcji na te zmiany. To ta firma wdrożyła 
przed laty koncepcję platform multiklienckich 
i uruchomiła usługę konsolidacji dostaw do 
magazynów centralnych sieci handlowych. Sys
tem optymalizacji pozwalał na zwiększenie 
wypełnienia pojazdów i ich lepsze wykorzysta
nie w dystrybucji. Od integracji łańcuchów 
dostaw przedsiębiorstw handlowych i produ
centów dóbr FMCG pozostał już tylko krok do 
organizacji dystrybucji do różnych kanałów 
sprzedaży. Zwieńczeniem koncepcja omnichannel, połączenia 
kanałów sprzedaży z kanałami komunikacji. Trzeba przyznać, że 
Fm logisTic w najbardziej zaawansowany sposób ze wszystkich 

badanych firm łączy wymagane w tej strategii narzędzia komu
nikacji z narzędziami obsługi dostaw. Dysponuje zarazem ocenia
ną przez klientów jako jedną z najlepszych platformę komuni
kacyjną do składania zleceń, jak i wysoce konkurencyjnymi 

narzędziami do zarządzania łańcuchem dostaw 
klientów, narzędziami obsługi rynku e-com-
merce w Polsce i za granicą czy narzędziami 
obsługi dystrybucji wielokanałowej. Komplekso
wość rozwiązań dla łańcucha dostaw wspie
rających klientów we wdrażaniu ich strategii 
omnichannel jest imponująca. Zapewnia zarów
no sprawną dostawę przesyłek, jak i przepływ 
informacji wśród osób, które są związane z łań
cuchem dostaw.

Głównym konkurentem firmy jest raben 
logisTics.

Tomasz Oczkowski, Commercial Director 
FM logisTic cenTral euroPe: „2020 to był bardzo 
szczególny rok dla naszej firmy. Dokładnie 25 lat 
temu pierwsza paleta wjechała do platformy 
magazynowej we Mszczonowie rozpoczynając 
tym samym działalność FM logisTic na rynku 
polskim. Dzisiaj Polska wspólnie z Czechami, 
Słowacją i Węgrami tworzą wspólny region FM 
logisTic cenTral euroPe. Łączy je spójny know-how, 

dorobek i wyjątkowa kultura organizacyjna. Chociaż ze względu 
na okoliczności nie mogliśmy celebrować tej okrągłej rocznicy 
tak, jak chcieliśmy, to mamy poczucie, że pandemia COVID19 

odpowiedzialne ze strategią biznesową organizacji. Również  
teraz, w obliczu pandemii, Fresh logisTics nie mogło pozostać bier
ne wobec potrzebujących. Zaangażowaliśmy się w charytatywne 
transporty, pomoc medykom, a także aktywnie wspieraliśmy 
Banki Żywności. Łącznie przewieźliśmy ponad 180 ton produktów 
spożywczych dla Banków Żywności oraz wspólnie z naszymi part
nerami biznesowymi dostarczyliśmy ponad 12 tys. dań gotowych 

do szpitali, ośrodków pomocy oraz domów dziecka. Nasza firma 
stworzyła również specjalną edycję kampanii #FreshExpress – 
Świeżo czyli Zdrowo, której głównym celem jest propagowanie 
zdrowego odżywiania oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Tym 
razem w rolę influencer’ów wcielili się nasi pracownicy, którzy 
motywowali innych do aktywnego trybu życia oraz zdrowego 
odżywiania w czasie pandemii”.
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dowiodła, że długoletnia tradycja grupy, doskonałość operacyj
na i unikalne relacje z klientami są właściwą podstawą umożli
wiającą nam wzrost i kierowanie dalszym rozwojem firmy. Mimo 
że warunki były niecodzienne, staraliśmy się konsekwentnie 
realizować naszą strategię.

W ubiegłym roku działania FM logisTic CE skupiły się w dużej 
mierze na wsparciu naszych klientów w rozwoju strategii omni-
channel. Choć jest to usługa, którą opracowaliśmy i świadczyliśmy 
jeszcze przed pandemią, to obostrzenia z nią związane i prze
sunięcie modelu zakupowego w kierunku e-commerce zmusiło 
naszych klientów do szukania innych dróg dotarcia do klienta  
i tu nasza propozycja okazała się idealną odpowiedzią na te 
potrzeby. Z uwagi na to, że sprzedaż w nowym kanale jest „budo
wana” od zera, a prognozowanie popytu jest trudne, klienci 
decydują się na powierzenie całego zapasu i operacji magazy
nowych w ręce jednego operatora logistycznego, będącego  
w stanie zapewnić kompleksową obsługę wszystkich kanałów 
sprzedaży pod jednym dachem i wypracować synergie. Obsłu
gując klienta omnichannel należy zadbać zarówno o potrzeby 
klientów B2B, jak i B2C. I tak poza logistyką kontraktową uwzględ
nić trzeba logistykę dla e-commerce, czyli fulfillment. Podobnie 
w obszarze transportu, gdzie nie mówimy już tylko o usłudze 
FTL, LTL, czy drobnicy ale również o serwisie kurierskim, czyli 
dostarczaniu paczek. Ukoronowaniem tego jest scentralizowana 
obsługa klienta/konsumenta – bez względu na kanał sprzedaży 
– i jeden punkt kontaktu dla klienta, bez względu na to, czy 
chodzi o usługę magazynową, transportową, czy co-packing. 
Ten trend będzie się stale nasilał, dlatego w FM logisTic CE wciąż 
udoskonalamy naszą usługę i wdrażamy nowe rozwiązania. 
Wsparcie jakiego udzieliliśmy naszym klientom w czasie pande
mii zaowocowało dłuższą współpracą w zakresie omnichannel. 
I tak w roku 2020 uruchomiliśmy stałą obsługę kanału e-com-
merce m.in. dla producenta suplementów diety. Kolejne wdro
żenia, w tym dla dużych marek z różnych branż, są planowane 
na ten rok, o czym oczywiście będziemy informować.

Wiele możliwości w doskonaleniu usług logistycznych i two
rzeniu wartości dodanej daje też automatyzacja i innowacje 
technologiczne. To kierunek, w który jako firma zorientowana 
na przyszłość, inwestowaliśmy w ubiegłym roku, ale także mamy 
w planach rozwijać go w najbliższych latach. W FM logisTic mię
dzy innymi na innowacyjności chcemy budować swoją przewa
gę konkurencyjną, dlatego też w 2020 zdecydowaliśmy się na 
uruchomienie programu FM OpenLab. Inicjatywa ta opiera się 
na trzech filarach: finansowanie, know-how i mentoring. Wspie
ramy startujących przedsiębiorców pomagając im uzyskać środki 
z funduszy inwestycyjnych, dając dostęp do naszej infrastruktu
ry, dostarczając dane operacyjne, pomoc ekspertów oraz moż
liwość testowania rozwiązań w rzeczywistej przestrzeni bizne
sowej. Jednocześnie zapewniamy naszej firmie pierwszeństwo 
w dostępie do nowych technologii. Od początku program spo
tkał się z dużym zainteresowaniem. Zgłoszono wiele projektów 
dotyczących m.in.: alternatywnych napędów, redukcji dokumen
tacji transportowej, planowania transportów z użyciem SI, po
miarów kartonów i palet za pomocą kamery 3D i analizy obrazu. 
Z kilkoma startup’ami jesteśmy w fazie testów ich rozwiązań. 
Podpisaliśmy też wstępne dokumenty z funduszem w kwestii 
finansowania. Liczymy, że w tym roku inicjatywa ta nabierze 
tempa i będziemy mogli wdrażać pierwsze opracowane wspólnie 
rozwiązania.

Obserwowaliśmy z zainteresowaniem, że sytuacja gospodar
cza nie osłabiła trendu inwestowania w cyfryzację i innowacyj
ność w logistyce, który moim zdaniem utrzyma się w kolejnych 
latach, ponieważ przekłada się bezpośrednio na zwiększenie 
konkurencyjności firmy. Robotyzacja i automatyzacja procesów, 

poprzez poprawę bezpieczeństwa pracy, zwiększenie wydajno
ści i eliminację błędów ludzkich, oznacza niższe koszty obsługi 
i skrócenie czasu realizacji zamówienia. W ostatnich latach bo
wiem radykalnie zmienił się stosunek całkowitych kosztów posia
dania robotów do korzyści, które przynoszą. Szczególny poten
cjał zaś drzemie w RPA, czyli robotyzacji powtarzalnych procesów 
administracyjnych. To projekt, który konsekwentnie rozwijamy 
w FM logisTic, gdyż dzięki automatyzacji powtarzalnych procesów 
biznesowych z wykorzystaniem programów komputerowych 
można szybko i niedużym nakładem uzyskać wymierne korzyści, 
chociażby poprzez usprawnienie prac administracyjnych. Roz
wiązania tego typu wdrażamy nie tylko w działach operacyjnych, 
ale też chociażby do zarządzania zasobami ludzkimi. W ubiegłym 
roku wdrożyliśmy system Workday, dzięki temu zautomaty
zowaliśmy procedury i zgromadziliśmy wszystkie dane, na przy
kład związane z pracą rotacyjną naszych zespołów, w jednym 
narzędziu.

Co więcej, niezmiennie ważnym elementem wpisanym  
w nasze DNA są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
nie inaczej było w roku ubiegłym. Dokładamy wszelkich starań, 
aby nasze budynki magazynowe były jak najbardziej neutralne 
dla środowiska. Przykładem takiego obiektu jest platforma lo
gistyczna w Będzinie, która jako pierwszy obiekt FM logisTic  
w Polsce w roku 2020 uzyskała certyfikat LEED v4. zdobywając 
punkty w takich kategoriach jak: zrównoważone zagospodaro
wanie terenu, efektywne wykorzystanie wody, energia i atmos
fera, materiały i surowce, jakość środowiska wewnętrznego, 
innowacyjność operacyjna i priorytety regionalne. Kolejne nasze 
inwestycje również będą budowane zgodnie z tą ideą. Z końcem 
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ubiegłego roku podpisaliśmy też umowy z naszymi dostawcami 
energii elektrycznej na dostawy zielonej energii. Tym samym od 
stycznia 2021 r. wszystkie magazyny w Centralnej Europie, któ
rych jesteśmy właścicielami są w 100% zasilane energią elek
tryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. Od strony biznesowej 
nie sposób nie dodać tutaj realizacji kolejnych proekologicznych 
projektów m.in. związanych z powiększeniem floty pojazdów 
elektrycznie ładowanych czy technologią do wytwarzania wo
doru.

W FM logisTic dbamy nie tylko o środowisko naturalne, ale 
również, a może nawet warto podkreślić, że przede wszystkim 
angażujemy się w pomoc dla najbardziej potrzebujących. W ra
mach FM Foundation realizujemy długofalowy projekt wspiera

jący dzieci i młodzież z pieczy zastępczej będące pod opieką 
fundacji Samodzielni Robinsonowie. Za prowadzone dotychczas 
działania zostaliśmy docenieni zdobywając tytuł Dobroczyńcy 
Roku 2020 w kategorii pomoc społeczna.

Rok 2020 był dla nas w FM logisTic CE rokiem wytężonej 
pracy. Dzięki elastycznemu podejściu, natychmiastowej reakcji  
i dobrym decyzjom dość szybko udało nam się odnaleźć w nie
typowych okolicznościach pandemicznych. Z najwyższą troską 
o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników dostosowa
liśmy działania operacyjne tak, aby udowodnić naszą doskonałość 
operacyjną i sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Myślę, że 
udało nam się to całkiem dobrze, z optymizmem patrzymy w przy
szłość i jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania”.

L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kategorii 
Najwyższy na rynku standard obsługi dostaw tegorocznej 
dziewiętnastej edycji programu Operator Logistyczny 
Roku raben logisTics Polska, to jedyna firma notowana we 

wszystkich edycjach rankingu, czterokrotna dotąd zwyciężczyni 
programu: pierwszej jego edycji w 2002, ósmej w 2009, czter
nastej w 2015 i osiemnastej w 2019 r.

Firma broni pozycji lidera rynku, nieustannie udoskonalając 
standard obsługi dostaw. W porównaniu z poprzednim pomia
rem stwierdzamy rozszerzenie zakresu i kompleksowości ofero
wanych usług, a szczególnie rozwój narzędzi 
informatycznych. Znamienne, że klienci niektó
rych firm logistycznych zdają się nie doceniać 
innowacyjnych rozwiązań logistycznych, od
wrotnie zachowują się kluczowi klienci takich 
firm jak raben logisTics. Firma wypracowała nad 
wszystkimi innymi firmami olbrzymią przewagę 
techniczną na polu informatyzacji i integracji 
systemów operacyjnoinformatycznych (plat
forma komunikacyjna do składania zleceń, 
platforma komunikacyjna do śledzenia statusu 
przesyłek, rozwiązania umożliwiające przewi
dywanie czasu dostawy). Daje to znakomitą 
szansę na wzrost sprzedaży. Wielkie nadzieje 
firma wydaje się wiązać z najbardziej innowacyj
nymi rozwiązaniami logistycznymi, wychodząc 
z założenia, że klienci szukają narzędzi, które 
ułatwią im zarządzanie łańcuchem dostaw.  
„W 2020 roku oraz latach kolejnych raben  
logisTics Polska sP. z o.o. planuje przyjąć strategię 
ukierunkowaną na organiczny wzrost oraz 
optymalizację kosztów” [cyt. za Sprawozdanie finansowe spółki 
za 2019 r.]. Wydaje się to o tyle mało ambitne zadanie, że już 
obecnie wyniki finansowe firmy lokują je w pierwszej dziesiątce 
rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne. 

Największą konkurencję dla firmy stanowią ekspansywni ry
wale, tacy jak DB schenker, oraz ROHLIG SUUS logisTics i PEKAES, 
szczególnie w ich aktywności na najważniejszym dla firmy polu, 
krajowej sieci drobnicowej.

Janusz Anioł, dyrektor generalny raben logisTics Polska: „Branża 
logistyczna zmaga się z wieloma wyzwaniami. W 2020 r. były 
one szczególne dla nas wszystkich. Z jednej strony zagrożenie 
epidemiczne i zmieniające się obostrzenia, koszty związane  
z zabezpieczeniami przed możliwością rozprzestrzenienia się 
wirusa, zmiana organizacji pracy, a z drugiej – niestabilne po
ziomy sprzedaży klientów i konieczność bardziej elastycznego 
podejścia do ich potrzeb. 

W firmie raben priorytetami niezmiennie są zarówno jak naj
wyższa jakość obsługi, jak i stabilność współpracy z partnerami. 
W trudnym dla wszystkich okresie pandemii w ramach hasła 
„Zabezpieczamy Twój biznes!”, robiliśmy wszystko, aby towary 
naszych klientów, nie tylko były właściwie magazynowane, ale 
by także wszystkie dostawy realizowane bez zakłóceń, z jak naj
lepszymi parametrami jakościowymi, począwszy od terminowo
ści. Nawet w najtrudniejszych tygodniach, w marcu 2020 r., nie 
było opóźnień lub zatrzymania dostaw w związku z pandemią. 
Na bieżąco dostosowywaliśmy także nasze plany ciągłości działa

nia, stosownie do pojawiających się obostrzeń 
i zaleceń. Wszystko po to, by nasi klienci mogli 
spać spokojnie, ale także po to, by zapewnić 
bezpieczeństwo naszym pracownikom w biu
rach, magazynach czy „za kółkiem”.

Duże znaczenie przywiązujemy również do 
rozwoju i doskonalenia rozwiązań informatycz
nych i automatyzacji. Digitalizacja przyspieszyła 
w dobie pandemii. Klienci doceniają połączenia 
i wymianę danych z systemami operacyjnymi 
i platformami internetowymi typu myRaben. 
Działa internetowa wycena transportów mię
dzynarodowych w połączeniu z przesłaniem 
zlecenia na ww. platformie, czy Picture Con
firming Delivery (PCD) – bezpłatna usługa 
umożliwiająca bezpieczne potwierdzenie do
stawy w oparciu o zdjęcia przesyłki (zamiast 
podpisu odbiorcy). Pracę naszym zespołom 
ułatwia zastosowanie rozwiązań RPA (Robotic 
Process Automation). 

Pomimo trudności i nowych wyzwań uda
ło się nam zakończyć kilka inwestycji, w tym między innymi: 
nową siedzibę oddziału w Olsztynie; nowoczesne magazyny  
w Adamowie z innowacyjnym systemem sortującym, rozbudowę 
oddziału w Sosnowcu, centrum logistyczne w Rudzie Śląskiej czy 
nowy oddział w Legnicy. Kolejne inwestycje infrastrukturalne 
planowane są także na lata 2021–23. 

Choć gospodarka została osłabiona przez pandemię, naszą 
przewagą jest multiproduktowość i kompleksowa oferta. Rok 
2020 ukazał też umiejętność raben logisTics Polska i jej zespołu 
do zaadaptowania się do nowej sytuacji, daleko pojętą elastycz
ność czy otwartość na zmiany. To są cechy naszych pracowników, 
People with Drive! Wierzę, że stabilna firma z takimi ludźmi to 
gwarancja wysokiej jakości operacji i zabezpieczenie biznesu 
naszych klientów. Musimy tylko dalej rozwijać się i doskonalić 
wraz z nimi, by nadal aktualne było także hasło „Twój partner 
w logistyce” („Your Partner in Logistics”)”.
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Wyróżnienia specjalne  
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

Laureaci XV 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: 8 – 8 – 6 general logisTics sysTems Poland

Pozycja w rankingu w trzech ostatnich latach: 111 – 7 – 7 raben logisTics Polska

Pozycja w rankingu w trzech ostatnich latach: 12 – 18 – 10 dsV air & sea

Wyróżnienia honorowe w programie badawczym
OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2020

Kompleksowe i spersonalizowane usługi logistyczne TslogisTic

Najlepsza obsługa morskich przewozów drobnicowych eV cargo global Forwarding

Najlepsza sieć operacyjna na rynku usług kurierskich general logisTics sysTems Poland

Najlepszy dostawca usług logistycznych w e-commerce dhl Parcel

Organizacja regularnych linii dostaw wewnątrz kraju Frigo logisTics

Optymalizacja regularnych linii dostaw transportowych na rynku europejskim link

Integracja przepływów towarów w transporcie na rzecz operatorów logistycznych hegelmann TransPorTe

Najlepsze wypełnianie założonych norm usług w transporcie ePo-Trans logisTic

Laureaci programu badawczego 
Nagroda główna

OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2020

DHL EXPRESS NORTHGATE LOGISTICSMASZOŃSKI LOGISTIC

Laureaci programu badawczego 
Nagroda LIDER LOGISTYKI

OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2020
Najbardziej konkurencyjna firma spedycyjna dsV air & sea

Najpełniejszy pakiet usług oferowanych przez spedytora Vgl grouP

Najwyżej jakości usługi spedycyjne o indywidualnym charakterze iFb inTernaTional FreighTbridge (Poland)
Najwyżej ceniona firma spedycyjna diera
Transport drogowy i spedycja geodis Polska

Najbardziej wiarygodny dostawca usług całopojazdowych omega Pilzno

Skokowe umocnienie pozycji rynkowej arra grouP

Rynek logistyki produktów świeżych Fresh logisTics

Największe doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw w strategii omnichannel Fm logisTic

Najwyższy na rynku standard obsługi dostaw raben logisTics Polska
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RANKING FIRM LOGISTYCZNYCH 2020     
I. Zakres i ocena świadczonych usług logistycznych
II. Wypełnianie założonych norm usług logistycznych
III. Ocena narzędzi komunikowania się
IV. Ocena narzędzi obsługi dostaw
V. Pozycja rynkowa [ocena szczegółów standardu obsługi jako najlepszego na rynku przez kluczowych klientów danej firmy]
VI. Pozycja rynkowa [ocena szczegółów standardu obsługi jako najlepszego na rynku przez klientów wszystkich firm]
VII. Lojalność kluczowych klientów
VIII. Lider rynku [w generalnej ocenie kluczowych klientów danej firmy]
IX. Najbardziej konkurencyjna firma [w generalnej ocenie klientów wszystkich firm]

2018 2019 2020 I II III IV V VI VII VIII IX

Uwagi do tabeli:
Generalną pozycję danej firmy w rankingu wyznacza suma miejsc w poszczególnych poddanych badaniu kategoriach. Liczba branych pod uwagę kategorii 
w zeszłym roku uległa zmianie po raz pierwszy od początku prowadzenia badania. Dodano ocenę narzędzi komunikowania się z klientami oraz narzędzi 
obsługi dostaw. Poprzednio w 2014 r. zmienił się natomiast układ kategorii, wprowadzono wskaźnik lojalności kluczowych klientów.

7 12 1 DHL ExprEss 2 13 3 6 2 2 11 4 3

1 3 2 Maszoński Logistic 10 12 6 1 1 22 1 1 8

– 4 3 Northgate Logistics 22 1 15 2 4 3 2 4 14

2 16 4 FM Logistic 1 16 2 5 14 6 23 6 2

15 1 5 rabeN Logistics PoLska 14 24 1 10 11 1 12 6 1

5 20 6 Diera 23 2 12 3 3 4 3 14 17

– – 7 iFb iNterNatioNaL FreightbriDge (PoLaND) 11 3 9 17 5 7 6 9 17

7 8 8 VgL grouP 7 8 20 9 6 9 9 8 9

– – 9 Fresh Logistics PoLska 13 20 4 13 7 5 16 2 6

3 2 10 geoDis PoLska 4 6 10 8 17 12 14 11 6

7 – 11 geNeraL Logistics systeMs PoLaND 21 14 8 16 10 10 8 9 10

– 24 12 arra grouP 9 9 21 4 9 13 10 13 23

10 21 13 eV cargo gLobaL ForwarDiNg 12 11 14 15 13 14 3 12 24

19 13 14 tsLogistic 8 4 19 7 18 20 7 20 25

– – 15 DhL ParceL 20 16 5 14 8 11 21 17 17

17 9 16 DsV air & sea 24 25 7 20 15 17 18 21 4

– 31 17 Frigo Logistics 3 10 27 11 20 21 27 24 15

6 23 18 DhL gLobaL ForwarDiNg 19 7 23 21 21 25 12 22 17

17 35 19 oMega PiLzNo 26 18 28 24 12 8 20 16 21

23 14 20 sPeDiMex 5 19 10 23 23 24 19 25 26

11 5 21 DsV roaD 16 28 13 25 26 15 22 28 5

– – 21 hegeLMaNN traNsPorte 28 23 18 27 16 18 29 3 16

25 33 23 DhL Freight 15 26 26 21 19 19 26 17 12

– – 24 ePo-traNs Logistic 27 5 16 19 25 27 5 29 29

28 28 25 DsV soLutioNs 18 27 22 12 24 26 25 19 13

27 38 26 LiNk 29 29 17 26 22 23 23 15 10

– 25 27 ekoL Logistics 6 21 29 29 27 16 17 26 27

26 27 28 coLiaN Logistic 17 15 24 28 28 29 15 27 28

29 37 29 xPo traNsPort soLutioNs PoLaND 25 22 25 18 29 28 28 23 22
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OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2020
Pozycja

1 DHL ExprEss
oPerator LogistyczNy roku 2004, 2011, 2020

Złote Godło. Beneficjent ogromnego wzrostu zapotrzebowania na dostawy międzynarodowych przesyłek 
ekspresowych i kurierskich w dobie pandemii. Dzięki osiągnięciu wysokiego poziomu funkcjonalności ob-
sługi międzynarodowych przesyłek lotniczych i drogowych, firma zdecydowanie góruje w obsłudze wymiany 
zagranicznej. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

2 Maszoński Logistic
oPerator LogistyczNy roku 2014, 2018

Srebrne Godło. Cieszy się najwyższym zaufaniem i lojalnością klientów. Mniej o tym decyduje ścisła dotąd 
komunikacja osobista z każdym z klientów, coraz więcej doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw. 
W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

3 Northgate Logistics

Brązowe Godło. Znakomita organizacja. Kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji transportu ładun
ków drogowych, lotniczych i morskich. Wypełnia w całej rozciągłości założone normy wykonania usług 
logistycznych. Pozycja rynkowa zwyżkuje dzięki uznaniu dla doświadczenia, polityki cenowej oraz elastycz-
ności w działaniu.

4 FM Logistic
oPerator LogistyczNy roku 2017

Lider Logistyki w kategorii Największe doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw w strategii omni-
channel. W najbardziej zaawansowany sposób ze wszystkich badanych firm łączy narzędzia komunikacji  
z narzędziami obsługi dostaw. Dysponuje jedną z najlepszych platform komunikacyjnych do składania zleceń, 
oraz narzędziami obsługi rynku ecommerce i narzędziami obsługi dystrybucji wielokanałowej. W czołówce 
rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

5
rabeN Logistics
oPerator LogistyczNy roku 2002, 2009, 
2015, 2019

Lider Logistyki w kategorii Najwyższy na rynku standard obsługi dostaw. Wypracowała nad wszystkimi 
innymi firmami olbrzymią przewagę techniczną na polu informatyzacji i integracji systemów operacyjno-
informatycznych. W odróżnieniu od wielu innych firm wychodzi z założenia, że klienci szukają narzędzi, 
które ułatwią im zarządzanie łańcuchem dostaw. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane 
Firmy Logistyczne

6 Diera

Lider Logistyki w kategorii Najwyżej ceniona firma spedycyjna. Kładzie nacisk na znajdowanie najlepszych, 
często dedykowanych, rozwiązań spedycyjnych, oraz bliskie partnerskie relacje w biznesie. Niewątpliwie 
najlepsza na rynku firma łącząca spedycję drogową z organizacją przewozów innymi środkami transportu 
(głównie spedycja lotnicza), oraz z magazynowaniem, zarządzaniem zapasami i konfekcjonowaniem towarów.

7 iFb iNterNatioNaL FreightbriDge

Lider Logistyki w kategorii Najwyżej jakości usługi spedycyjne o indywidualnym charakterze. Znakomicie 
skomunikowana z klientami, gwarantuje wysokiej jakości realizację dostaw. Decyduje sprawność operacyjna 
realizacji konkretnych zleceń nie zaś potencjalne możliwości w zakresie rozwiązań informatycznych czy 
geograficznej siatki połączeń.

8 VgL grouP

Lider Logistyki w kategorii Najpełniejszy pakiet usług oferowanych przez spedytora. Sukcesywnie rozszerza 
zakres obsługi na te obszary, które stały się interesujące dla klientów. Dlatego kluczowe znaczenie dla 
pozycji firmy na rynku mają ocena kompleksowości świadczonych usług oraz ocena geograficznego zasięgu 
dostaw. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

9 Fresh Logistics

Lider Logistyki w kategorii Rynek logistyki produktów świeżych. Dzięki technologicznemu zaawansowaniu 
jest w stanie utrzymać status preferowanego partnera logistycznego największych sieci sprzedaży detalicznej 
w Polsce. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

10 geoDis
Lider Logistyki w kategorii Transport drogowy i spedycja. Oferuje wiele wysoko ocenianych rozwiązań w dzie
dzinie transportu i spedycji drogowej, o ich wyjątkowości decyduje indywidualne podejście do projektowania 
procesów logistycznych.

11 geNeraL Logistics systeMs

Wyróżnienie: Najlepsza sieć operacyjna na rynku usług kurierskich. 41 filii oraz ponad 1300 punktów 
nadawania i odbioru paczek Szybka Paczka/ParcelShop. Firma realizuje odmienną niż konkurenci strategię 
koncentrowania się na efektywności działań sprzedażowych. Żeby pobierać wysokie marże, musi oferować 
usługę najwyższej próby. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

12 arra grouP

Lider Logistyki w kategorii Skokowe umocnienie pozycji rynkowej. Firma znana już nie tylko nielicznym ze 
znakomitej jakości obsługi (szybkości, terminowości i bezbłędności dostaw) i odpowiadającej jakości cenie 
za usługi, lecz wielu z konkurencyjnych warunków współpracy (zasięg geograficzny dostaw, elastyczność 
systemu dostaw czy kompleksowość obsługi).

13 eV cargo gLobaL ForwarDiNg

Wyróżnienie: Najlepsza obsługa morskich przewozów drobnicowych. Kompleksowa obsługa frachtu drogo-
wego, morskiego i lotniczego, wraz z obsługą magazynową, pozwala na przejęcie zarządzania całym geogra
ficznie rozproszonym łańcuchem dostaw strategicznych partnerów. Najwyższa ocena dla pełnokontenerowego 
oraz drobnicowego serwisu z Chin do Polski!

14 tsLogistic

Wyróżnienie: Kompleksowe i spersonalizowane usługi logistyczne. Niezwykle ceniona firm spedycyjna. 
Pojawia się jako firma pierwszego wyboru wszędzie tam, gdzie rywale oferujący węższy zakres usług nie są 
wystarczająco kompetentni, krajowych przewozach drogowych, przewozach kolejowych i multimodalnych, 
przewozach częściowych, przewozach kontenerów.

15 DhL ParceL

Wyróżnienie: Najlepszy dostawca usług logistycznych w ecommerce. Wykorzystanie nowych technologii, 
w czym firma przoduje, pozwala otwierać się na nowe możliwości biznesowe, jakie oferuje rynek. W czołówce 
rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

16 DsV air & sea

Lider Logistyki w kategorii Najbardziej konkurencyjna firma spedycyjna. Konsoliduje dwie znaczące firmy 
w obszarze przepływów transportowych. Dąży do integracji łańcucha logistycznego, w którym wszystkie 
elementy będą spięte w jednym systemie teleinformatycznym. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej 
Zarządzane Firmy Logistyczne
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17 Frigo Logistics

Wyróżnienie: Organizacja regularnych linii dostaw wewnątrz kraju. Operator logistyczny produktów głę-
boko mrożonych. Oferuje pełen wachlarz usług związanych z obsługą łańcucha dostaw: od odbioru towaru 
u producenta po transport i dystrybucję do końcowego odbiorcy. Najwyższa ocena dla dystrybucji produk-
tów gotowych, magazynowania, zarządzania zapasami i konfekcjonowania, obsługi klienta końcowego!

18 DhL gLobaL ForwarDiNg

Celem firmy jest bycie firmą pierwszego wyboru dla klientów. Wdraża nowe narzędzia informatyczne, w tym – 
poprzednio zawieszoną w trakcie instalacji  zintegrowaną platformę obsługi klientów, aby technologicznie 
osiągnąć standard osiągnięty przez inne dywizje grupy DPDHL. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej 
Zarządzane Firmy Logistyczne

19 oMega PiLzNo

Lider Logistyki w kategorii Najbardziej wiarygodny dostawca usług całopojazdowych. Korzysta ze strate-
gicznego położenia Polski na przecięciu unijnych korytarzy transportowych oraz dynamicznego wzrostu 
handlu zagranicznego. Należy do najwyżej cenionych dostawców towarów za granicę, stamtąd pochodzi 
większość przychodów firmy, na wymianie towarów z zagranicą koncentrują się coraz bardziej klienci firmy.

20 sPeDiMex
Pozycja na rynku zależy od zwiększania możliwości operacyjnych w zakresie logistyki kontraktowej, uzyskanych 
dzięki rozbudowie sieci dystrybucyjnej.

21 DsV roaD
Firmę wyróżnia zarówno krajowa, jak i zagraniczna sieć drobnicowa. Łączy elastyczne dedykowane rozwiązania 
logistyczne z kompleksowością obsługi standardowych dostaw.

21 hegeLMaNN traNsPorte

Wyróżnienie: Integracja przepływów towarów w transporcie na rzecz operatorów logistycznych. Największa 
firma transportowa w Polsce. W krótkim czasie awans do pierwszej dziesiątki największych firm z branży 
usług logistycznych dzięki zmonopolizowaniu przewozów dla paneuropejskich operatorów logistycznych.  
W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

23 DhL Freight
Sieć międzynarodowych linii drobnicowych i terminali przeładunkowych czyni z firmy lidera rynku spedycji drob ni
cowej i całopojazdowej. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

23 ePo-traNs Logistic

Wyróżnienie: Najlepsze wypełnianie założonych norm usług w transporcie. Stawia na współpracę z kon-
trahentami opartą na partnerstwie, pozwalającą wypracować oczekiwaną przez klientów jakość usług lo-
gistycznych mierzoną dostępnością przewożonych towarów oraz na optymalizacji kosztów działalności 
operacyjnej.

25 DsV soLutioNs

Jeden z najczęściej rekomendowanych przez klientów korporacyjnych operatorów logistyki kontraktowej. 
Najwyższa ocena dla obsługi logistycznej w magazynie! Ceniony najbardziej za doświadczenie we wdraża-
niu projektów logistycznych, w zarządzaniu sprzedażą, zapasami i dystrybucją. Wyróżniająca dynamika 
wzrostu skali działania.

26 LiNk

Wyróżnienie: Optymalizacja regularnych linii dostaw transportowych na rynku europejskim. Lider między-
narodowych przewozów drogowych do północnozachodniej Europy. Postrzega opuszczenie UE przez Wielką 
Brytanię jako szansę na wykorzystanie swojej eksperckiej wiedzy operacyjnej oraz sieci kontaktów na rynku 
brytyjskim.

27 ekoL Logistics
Dostawca zintegrowanych usług logistycznych. Oprócz połączeń intermodalnych z Turcją i Bliskim Wschodem, 
oferuje w Polsce nadzwyczaj szeroki wachlarz usług. Liczna grupa lojalnych klientów. Wysoka pozycja rynkowa.

28 coLiaN Logistic
Potencjał wypracowany we współpracy z klientami z branży spożywczej, wykorzystuje w obsłudze produ-
centów wielu innych branż. Lider krajowych dostaw całopojazdowych, realizuje coraz więcej przewozów 
międzynarodowych. Jeden z najlepszych serwisów dystrybucyjnych.

29 xPo traNsPort soLutioNs
Należy się spodziewać dalszej ewolucji strategii firmy w stronę współpracy z podwykonawcami oraz stopnio
wej redukcji usług realizowanych przy pomocy floty własnej, a tym samym kontynuacji rozwoju logistyki 
kontraktowej.
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I. ZAKRES I OCENA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Pozycja Wskaźnik zakresu pozytywnie ocenianych 

usług

2018 2019 2020 2018 2019 2020

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 31,5%), równie wysokim jak rok i dwa wcześniej oraz  
zdecydowanie wyższym w porównaniu do poprzednich lat.

1 7 1 FM Logistic 39,7% 37,3% 42,90%

10 9 2 DHL ExprEss 33,7% 35,7% 40,98%

– 15 3 Frigo Logistics – 33,5% 40,61%

2 21 4 geoDis PoLska 38,0% 30,6% 38,73%

17 2 5 sPeDiMex 31,8% 40,0% 37,42%

– 10 6 ekoL Logistics – 34,9% 35,70%

21 11 7 VgL grouP 29,5% 34,8% 35,50%

6 16 8 tsLogistic 34,3% 33,0% 34,04%

– 31 9 arra grouP – 27,4% 33,01%

5 18 10 Maszoński Logistic 34,8% 31,3% 32,78%

– – 11 iFb iNterNatioNaL FreightbriDge (PoLaND) – – 32,15%

11 27 12 eV cargo gLobaL ForwarDiNg 33,6% 29,1% 32,06%

– – 13 Fresh Logistics PoLska – – 31,77%

14 1 14 rabeN Logistics PoLska 32,8% 40,3% 31,40%

22 34 15 DhL Freight 29,4% 25,3% 31,37%

9 8 16 DsV roaD 34,9% 36,0% 31,20%

28 30 17 coLiaN Logistic 23,0% 28,1% 30,84%

26 14 18 DsV soLutioNs 25,3% 34,1% 30,81%

7 19 19 DhL gLobaL ForwarDiNg 34,3% 30,9% 30,68%

– – 20 DhL ParceL – – 30,29%

13 – 21 geNeraL Logistics systeMs PoLaND 33,4% – 29,18%

– 29 22 Northgate Logistics – 28,2% 28,68%

20 28 23 Diera 30,4% 29,0% 28,25%

25 4 24 DsV air & sea 26,8% 38,7% 27,99%

24 37 25 xPo traNsPort soLutioNs PoLaND 27,0% 23,7% 27,01%

12 33 26 oMega PiLzNo 33,5% 25,5% 26,99%

– – 27 ePo-traNs Logistic – – 25,03%

– – 28 hegeLMaNN traNsPorte – – 21,00%

29 39 29 LiNk 21,6% 19,6% 19,20%
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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) Maszoński DIERA NoRthgAtE EV CARgo gEoDIS
2. Krajowe tsLogistic FRESh NoRthgAtE FRIgo RAbEN

3. Międzynarodowe Maszoński NoRthgAtE EV CARgo DhL gF DhL ExpRESS

4. Kolejowe i kombinowane tsLogistic EV CARgo EkoL DSV A&S IFb
5. Morskie eV cargo DSV A&S IFb VgL DhL gF
6. Lotnicze cargo DHL ExprEss DhL gF DSV A&S EV CARgo IFb
7. Drobnicowe eV cargo RAbEN NoRthgAtE DIERA EkoL

8. Częściowe Northgate tSLogIStIC DSV RoAD FRESh DhL FREIght

9. Całopojazdowe oMega Maszoński gEoDIS Epo hEgELmANN

10. Kontenerowe iFb tSLogIStIC VgL EV CARgo DSV A&S
11. Ogólnie: magazynowanie DsV soLutioNs FRIgo Fm SpEDImEx FRESh

12.Przyjęcie towaru DsV soLutioNs FRIgo Fm SpEDImEx FRESh

13.Składowanie Frigo DSV SoLutIoNS Fm SpEDImEx FRESh

14. Wysyłka Frigo DSV SoLutIoNS Fm SpEDImEx DSV RoAD

15. Ogólnie: obsługa klienta końcowego Frigo FRESh Fm SpEDImEx Maszoński
16. Obsługa zamówień Frigo Fm FRESh gEoDIS DhL pARCEL

17. Obsługa zwrotów Frigo FRESh Fm DhL pARCEL SpEDImEx

18. Ogólnie: usługi kurierskie DHL ExprEss gLS DhL pARCEL RAbEN SpEDImEx

19. Dostawa tego samego dnia DHL ExprEss gEoDIS SpEDImEx gLS DhL pARCEL

20. Dostawa w następny dzień roboczy DHL ExprEss DhL pARCEL gLS RAbEN SpEDImEx

21. Gwarantowana godzina dostawy następnego dnia DHL ExprEss gLS DhL pARCEL gEoDIS SpEDImEx

22. Serwis międzynarodowy drogowy DHL ExprEss gLS DhL pARCEL gEoDIS RAbEN

23. Serwis międzynarodowy lotniczy DHL ExprEss DhL pARCEL gLS RAbEN gEoDIS
24. Typ przesyłki: waga do 1 kg DHL ExprEss DhL pARCEL gLS gEoDIS DSV SoLutIoNS

25. Typ przesyłki: paczki gLs DhL pARCEL DhL ExpRESS SpEDImEx gEoDIS
26. Ogólnie: VAS gLs DhL pARCEL RAbEN DhL ExpRESS Fm
27. Przepakowywanie FM DhL pARCEL RAbEN DhL ExpRESS EkoL

28. Elektroniczne powiadomienia odbiorców gLs DhL pARCEL DhL ExpRESS RAbEN EkoL

29. Obsługa punktów nadawania i odbioru przesyłek DhL ParceL gLS RAbEN DhL ExpRESS EkoL

30. Usługi celne DHL ExprEss DhL gF DSV A&S IFb EV CARgo

31. Magazynowanie, zarządzanie zapasami i konfekcjonowanie Frigo Fm SpEDImEx DIERA DSV SoLutIoNS

32. Spedycja Diera tSLogIStIC NoRthgAtE gEoDIS EV CARgo

33. Logistyka kontraktowa FM FRIgo LINk xpo FRESh

34. Zaopatrzenie produkcji geoDis DSV RoAD xpo LINk Maszoński
35. Dystrybucja produktów gotowych Frigo DSV SoLutIoNS FRESh SpEDImEx Fm
36. Dostawy w trybie just-in-time Maszoński xpo ARRA FRIgo gEoDIS
37. Dostawy w ramach e-commerce DhL ParceL gLS DSV SoLutIoNS DhL ExpRESS DhL gF
38. Ogólnie: dostawy produktów spożywczych FrEsH FRIgo Fm omEgA gEoDIS
39. Produkty świeże FrEsH omEgA ARRA DSV RoAD CoLIAN

40. Produkty głęboko mrożone Frigo FRESh omEgA ARRA CoLIAN

41. Kompleksowa obsługa logistyczna produktów spożywczych Frigo FRESh Fm ARRA omEgA

42. Magazynowanie produktów spożywczych Frigo Fm FRESh DSV RoAD omEgA

43. Cross docking produktów spożywczych FM FRIgo FRESh

44. Dystrybucja krajowa produktów spożywczych Frigo FRESh Fm DSV RoAD CoLIAN

45. Dystrybucja międzynarodowa produktów spożywczych FrEsH omEgA gEoDIS ARRA DSV RoAD

46. Certyfikowane usługi w zakresie magazynowania
 i transportu produktów BIO/EKO Frigo DSV RoAD omEgA FRESh

47. Dostawy kurierskie produktów spożywczych gLs
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II.  WYKONANIE ZAŁOŻONYCH NORM USŁUG LOGISTYCZNYCH  
W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Terminowość Kompletność Bezbłędność Ogółem

2019 2020  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020

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 opakowań). 
Ogólny wskaźnik przedstawia odsetek klientów danej firmy, którzy jednocześnie wysoko oceniają wykonanie wszystkich branych pod uwagę norm.
Ocena wykonania norm terminowości, kompletności i bezbłędności dostaw w ciągu ostatnich lat jest na ogół zdecydowanie wyższa niż w okresie koniunk-
tury z lat 2005–2008. Średnia wartość ogólnego wskaźnika wynosi 80,3% (2019 r. – 77,9%, 2018 r. – 72,7%, 2017 – 77,9%, 2016 – 78,2%, 2015 – 76,1%, 
2014 – 72,6%, 2013 – 78,1%, 2012 – 72,9%, 2011 – 72,6%, 2010 – 70,2%, 2009 – 77,5%, 2008 – 68,7%, 2007 – 66,3%, 2006 – 66,4%, 2005 – 68,3%).

1 1 Northgate Logistics 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8 2 Diera 89,8% 96,0% 91,8% 100,0% 91,8% 96,0% 94,0%

– 3 iFb iNterNatioNaL FreightbriDge (PoLaND) – 92,0% – 98,0% – 98,0% 92,0%

7 4 tsLogistic 96,0% 92,2% 94,0% 96,1% 96,0% 96,1% 90,2%

– 5 ePo-traNs Logistic – 93,1% – 100,0% – 93,1% 89,7%

1 6 geoDis PoLska 100,0% 94,1% 100,0% 100,0% 100,0% 88,2% 88,2%

24 7 DhL gLobaL ForwarDiNg 90,2% 92,0% 94,1% 96,0% 84,3% 94,0% 88,0%

21 8 VgL grouP 87,2% 86,3% 100,0% 96,1% 92,3% 96,1% 86,3%

9 9 arra grouP 94,6% 94,4% 94,6% 97,2% 94,6% 86,1% 86,1%

30 10 Frigo Logistics 96,8% 92,3% 77,4% 88,5% 64,5% 88,5% 84,6%

9 11 eV cargo gLobaL ForwarDiNg 91,9% 92,0% 97,3% 96,0% 94,6% 92,0% 84,0%

1 12 Maszoński Logistic 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 83,3% 83,3%

6 13 DHL ExprEss 94,1% 94,1% 98,0% 92,2% 96,1% 88,2% 82,4%

– 14 geNeraL Logistics systeMs PoLaND – 96,0% – 94,0% – 88,0% 82,0%

15 15 coLiaN Logistic 92,9% 87,8% 89,3% 91,8% 92,9% 89,8% 81,6%

– 16 DhL ParceL – 88,0% – 94,0% – 82,0% 80,0%

37 16 FM Logistic 70,0% 80,0% 80,0% 80,0% 50,0% 80,0% 80,0%

28 18 oMega PiLzNo 78,3% 82,4% 80,4% 88,2% 78,3% 88,2% 79,4%

29 19 sPeDiMex 76,3% 77,3% 89,5% 90,9% 86,8% 90,9% 77,3%

– 20 Fresh Logistics PoLska – 86,3% – 90,2% – 80,4% 76,5%

19 21 ekoL Logistics 83,3% 83,3% 88,9% 95,2% 88,9% 83,3% 73,8%

37 22 xPo traNsPort soLutioNs PoLaND 50,0% 73,3% 83,3% 80,0% 66,7% 80,0% 73,3%

– 23 hegeLMaNN traNsPorte – 77,8% – 77,8% – 88,9% 72,2%

13 24 rabeN Logistics PoLska 92,0% 78,0% 98,0% 94,0% 96,0% 86,0% 72,0%

1 25 DsV air & sea 100,0% 80,8% 100,0% 96,2% 100,0% 82,7% 71,2%

31 26 DhL Freight 66,0% 76,0% 78,0% 84,0% 72,0% 80,0% 70,0%

36 27 DsV soLutioNs 69,2% 77,8% 76,9% 88,9% 69,2% 77,8% 66,7%

12 28 DsV roaD 88,5% 66,7% 100,0% 85,0% 100,0% 87,5% 65,0%

32 29 LiNk 76,5% 70,0% 88,2% 80,0% 82,4% 100,0% 60,0%
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III.  OCENA NARZĘDZI KOMUNIKOWANIA SIĘ

Platforma  
komunikacyjna 
do składania 

zleceń

Platforma  
komunikacyjna  
pozwalająca 
śledzić status 

przesyłki  
(Track & Trace )

Rozwiązania 
umożliwiające 
przewidywanie 
czasu dostawy 
(ETA, Estimated 
Time of Arrival )

Komunikacja 
telefoniczna

Komunikacja 
mailowa

Komunikacja 
osobista

Pozycja
2020

Pozycja
2019

Uwagi do tabeli:
Generalną pozycję danej firmy w rankingu wyznacza suma miejsc w poszczególnych poddanych badaniu kategoriach. Podane wartości procentowe 
odnoszą się do odsetek zdecydowanie pozytywnych ocen poszczególnych elementów komunikowania się.

rabeN Logistics PoLska 74,0% 64,0% 54,0% 68,0% 72,0% 60,0% 1 3

FM Logistic 50,0% 30,0% 30,0% 90,0% 90,0% 80,0% 2 18

DHL ExprEss 56,9% 64,7% 58,8% 43,1% 60,8% 49,0% 3 18

Fresh Logistics PoLska 56,9% 39,2% 37,3% 62,7% 70,6% 56,9% 4 –

DhL ParceL 56,0% 56,0% 44,0% 48,0% 64,0% 52,0% 5 –

Maszoński Logistic 33,3% 33,3% 50,0% 66,7% 83,3% 50,0% 6 2

DsV air & sea 19,2% 26,9% 34,6% 84,6% 92,3% 50,0% 7 14

geNeraL Logistics systeMs PoLaND 44,0% 54,0% 40,0% 54,0% 66,0% 48,0% 8 –

iFb iNterNatioNaL FreightbriDge (PoLaND) 22,0% 24,0% 38,0% 82,0% 86,0% 50,0% 9 –

geoDis PoLska 17,6% 29,4% 23,5% 76,5% 88,2% 64,7% 10 1

sPeDiMex 22,7% 22,7% 22,7% 81,8% 90,9% 59,1% 10 15

Diera 26,0% 14,0% 22,0% 92,0% 88,0% 56,0% 12 23

DsV roaD 32,5% 30,0% 22,5% 65,0% 75,0% 70,0% 13 4

eV cargo gLobaL ForwarDiNg 16,0% 28,0% 32,0% 76,0% 84,0% 56,9% 14 16

Northgate Logistics 29,4% 20,6% 17,6% 91,2% 91,2% 41,2% 15 8

ePo-traNs Logistic 17,2% 17,2% 13,8% 93,1% 89,7% 51,7% 16 –

LiNk 10,0% 20,0% 10,0% 90,0% 80,0% 70,0% 17 38

hegeLMaNN traNsPorte 27,8% 16,7% 27,8% 72,2% 66,7% 66,7% 18 –

tsLogistic 27,5% 21,6% 25,5% 78,4% 82,4% 37,3% 19 22

VgL grouP 9,8% 15,7% 25,5% 86,3% 92,2% 43,1% 20 7

arra grouP 11,1% 16,7% 25,0% 72,2% 77,8% 66,7% 21 11

DsV soLutioNs 22,2% 22,2% 22,2% 66,7% 77,8% 55,6% 22 28

DhL gLobaL ForwarDiNg 24,0% 32,0% 30,0% 56,0% 72,0% 42,0% 23 27

coLiaN Logistic 20,4% 18,4% 16,3% 77,6% 72,9% 38,8% 24 34

xPo traNsPort soLutioNs PoLaND 20,0% 33,3% 26,7% 53,3% 66,7% 38,5% 25 37

DhL Freight 26,0% 42,0% 30,0% 46,9% 59,2% 30,0% 26 28

Frigo Logistics 34,6% 19,2% 19,2% 53,8% 61,5% 42,3% 27 31

oMega PiLzNo 2,9% 2,9% 5,9% 78,8% 75,8% 58,8% 28 35

ekoL Logistics 9,5% 7,1% 4,8% 59,6% 71,4% 33,3% 29 12
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FIRMY NAJWYŻEJ OCENIANE PRZEZ SWOICH KLUCZOWYCH KLIENTÓW  
W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

Firmy najwyżej oceniane

 Rodzaj narzędzia I II III IV V

1. Platforma komunikacyjna do składania zleceń rabEn DhL ExpRESS FRESh DhL pARCEL Fm

2.  Platforma komunikacyjna pozwalająca śledzić status  
przesyłki (Track & Trace ) DHL ExprEss RAbEN DhL pARCEL gLS DhL FREIght

3.  Rozwiązania umożliwiające przewidywanie czasu dostawy 
(ETA, Estimated Time of Arrival ) DHL ExprEss RAbEN Maszoński DhL pARCEL gLS

4. Komunikacja telefoniczna Epo DIERA Fm NoRthgAtE LINk

5. Komunikacja mailowa DsV air & sea VgL NoRthgAtE SpEDImEx Fm

6. Komunikacja osobista FM LINk DSV RoAD ARRA hEgELmANN

ZABEZPIECZAMY
TWÓJ BIZNES 
MAMY ROZWIĄZANIA WŁAŚNIE DLA CIEBIE
NIEZALEŻNIE OD TEGO, Z KTÓRYCH 
USŁUG SKORZYSTASZ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZEZ 
WWW.RABEN-GROUP.COM
LUB NAPISZ NA POLAND.INFO@RABEN-GROUP.COM

SPRAWDŹ NAS!
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IV.  OCENA NARZĘDZI OBSŁUGI DOSTAW
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Uwagi do tabeli:
Generalną pozycję danej firmy w rankingu wyznacza suma miejsc w poszczególnych poddanych badaniu kategoriach. Podane wartości procentowe 
odnoszą się do odsetek zdecydowanie pozytywnych ocen poszczególnych elementów obsługi dostaw.

Maszoński Logistic 83,3% 66,7% 66,7% 66,7% 50,0% 83,3% 33,3% 33,3% 66,7% 1 3

Northgate Logistics 64,7% 47,1% 64,7% 44,1% 61,8% 55,9% 29,4% 23,5% 50,0% 2 1

Diera 56,0% 34,0% 62,0% 34,0% 64,0% 48,0% 22,0% 20,0% 56,0% 3 20

arra grouP 47,2% 27,8% 58,3% 50,0% 66,7% 38,9% 13,9% 16,7% 52,8% 4 11

FM Logistic 60,0% 50,0% 10,0% 0,0% 60,0% 70,0% 30,0% 30,0% 60,0% 5 24

DHL ExprEss 31,4% 23,5% 68,6% 56,9% 45,1% 33,3% 23,5% 23,5% 60,8% 6 25

tsLogistic 54,9% 25,5% 64,7% 35,5% 56,9% 41,2% 17,6% 21,6% 47,1% 7 12

geoDis PoLska 47,1% 23,5% 52,9% 35,3% 52,9% 52,9% 23,5% 23,5% 52,9% 8 2

VgL grouP 49,0% 21,6% 47,1% 47,1% 72,5% 52,9% 15,7% 23,5% 23,5% 9 18

rabeN Logistics PoLska 48,0% 34,0% 54,0% 36,0% 48,0% 46,0% 14,0% 18,0% 52,0% 10 6

Frigo Logistics 76,9% 69,2% 3,8% 0,0% 73,1% 57,7% 3,8% 3,8% 61,5% 11 27

DsV soLutioNs 66,7% 55,6% 22,2% 22,2% 55,6% 33,3% 11,1% 11,1% 66,7% 12 32

Fresh Logistics PoLska 62,7% 51,0% 13,7% 11,8% 68,6% 58,8% 7,8% 7,8% 58,8% 13 –

DhL ParceL 64,0% 46,0% 16,0% 16,0% 44,0% 40,0% 26,0% 30,0% 56,0% 14 –

eV cargo gLobaL ForwarDiNg 52,0% 36,0% 48,0% 32,0% 52,0% 52,0% 12,0% 12,0% 40,0% 15 22

geNeraL Logistics systeMs PoLaND 62,0% 50,0% 34,0% 30,0% 36,0% 34,0% 18,0% 22,0% 48,0% 16 –

iFb iNterNatioNaL FreightbriDge (PoLaND) 46,0% 30,0% 42,0% 26,0% 54,0% 42,0% 24,0% 20,0% 48,0% 17 –

xPo traNsPort soLutioNs PoLaND 55,6% 33,3% 40,0% 40,0% 26,7% 40,0% 26,7% 20,0% 40,0% 18 31

ePo-traNs Logistic 20,7% 20,7% 58,6% 51,7% 58,6% 44,8% 6,9% 6,9% 51,7% 19 –

DsV air & sea 25,0% 23,1% 46,2% 32,7% 53,8% 38,5% 23,1% 21,2% 55,8% 20 34

DHL Freight 30,0% 22,0% 50,0% 46,0% 40,0% 38,0% 24,0% 22,0% 44,0% 21 36

DhL gLobaL ForwarDiNg 32,0% 24,0% 48,0% 34,0% 40,0% 38,0% 16,0% 18,0% 66,0% 21 29

sPeDiMex 59,1% 36,4% 31,8% 18,2% 50,0% 54,5% 13,6% 13,6% 27,3% 23 22

oMega PiLzNo 11,8% 8,8% 70,6% 55,9% 52,9% 38,2% 2,9% 2,9% 44,1% 24 39

DsV roaD 35,0% 35,0% 45,0% 37,5% 42,5% 42,5% 2,5% 2,5% 45,0% 25 4

LiNk 20,0% 20,0% 80,0% 70,0% 40,0% 40,0% 0,0% 0,0% 10,0% 26 26

hegeLMaNN traNsPorte 22,2% 16,7% 72,2% 55,6% 33,3% 33,3% 5,6% 5,6% 16,7% 27 –

coLiaN Logistic 59,2% 40,8% 26,5% 16,3% 38,8% 34,7% 6,1% 6,1% 22,4% 28 37

ekoL Logistics 21,4% 9,5% 40,5% 21,4% 26,2% 23,8% 4,8% 4,8% 26,2% 29 17
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FIRMY NAJWYŻEJ OCENIANE PRZEZ SWOICH KLUCZOWYCH KLIENTÓW  
W ZAKRESIE OBSŁUGI DOSTAW

Firmy najwyżej oceniane

 Rodzaj narzędzia I II III IV V

1. Dostawa towarów wewnątrz kraju Maszoński FRIgo DSV SoLutIoNS NoRthgAtE DhL pARCEL

2. Organizacja regularnych linii dostaw wewnątrz kraju Frigo Maszoński DSV SoLutIoNS FRESh gLS

3. Dostawa towarów za granicę LiNk hEgELmANN omEgA DhL ExpRESS Maszoński

4. Organizacja regularnych linii dostaw za granicę LiNk Maszoński DhL ExpRESS omEgA hEgELmANN

5. Doświadczenie w obsłudze dostaw wybranych grup towarów Frigo VgL FRESh ARRA DIERA

6. Doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw klientów Maszoński Fm FRESh FRIgo NoRthgAtE

7.  Doświadczenie w obsłudze rynku ecommerce w Polsce 
 i za granicą

Maszoński Fm NoRthgAtE xpo DhL pARCEL

8.  Wielokanałowość (możliwość obsługi zarówno ecommerce, 
jak i B2B)

Maszoński DhL pARCEL Fm gEoDIS DhL ExpRESS

9.  Skalowalność działalności (obszar geograficzny, infrastruktura, 
zasoby personalne)

DsV soLutioNs Maszoński DhL gF FRIgo DhL ExpRESS
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V. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Ważony wskaźnik satysfakcji

2018 2019 2020 2018 2019 2020

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 badanej grupy firm wynosi 64,5%.

1 1 1 Maszoński Logistic 92,17% 92,40% 99,05%

11 9 2 DHL ExprEss 68,58% 71,86% 81,47%

2 12 3 Diera 79,35% 70,59% 79,99%

– 3 4 Northgate Logistics – 77,55% 78,94%

– – 5 iFb iNterNatioNaL FreightbriDge (PoLaND) – – 76,43%

6 5 6 VgL gRoup 73,37% 75,64% 73,76%

– – 7 Fresh Logistics PoLska – – 72,52%

– – 8 DhL ParceL – – 72,18%

– 32 9 arra grouP – 47,43% 71,84%

7 – 10 geNeraL Logistics systeMs PoLaND 73,10% – 71,63%

21 4 11 rabeN Logistics PoLska 55,80% 76,88% 71,14%

20 28 12 oMega PiLzNo 56,12% 48,89% 70,29%

10 17 13 eV cargo gLobaL ForwarDiNg 69,05% 65,41% 68,16%

5 11 14 FM Logistic 73,83% 71,22% 66,45%

14 7 15 DsV air & sea 62,69% 72,98% 65,53%

– – 16 hegeLMaNN traNsPorte – – 64,60%

3 2 17 geoDis PoLska 77,14% 81,67% 64,19%

25 16 18 tsLogistic 50,62% 67,55% 60,80%

23 26 19 DhL Freight 51,31% 53,34% 60,25%

– 30 20 Frigo Logistics – 47,80% 55,71%

12 22 21 DhL gLobaL ForwarDiNg 68,45% 62,00% 54,95%

18 37 22 LiNk 58,93% 39,73% 52,78%

19 10 23 sPeDiMex 56,38% 71,55% 52,64%

24 23 24 DsV soLutioNs 50,85% 57,47% 49,19%

– – 25 ePo-traNs Logistic – – 49,03%

15 21 26 DsV roaD 59,86% 63,09% 46,32%

– 31 27 ekoL Logistics – 47,70% 44,87%

27 29 28 coLiaN Logistic 46,20% 48,38% 33,41%

28 35 29 xPo traNsPort soLutioNs PoLaND 45,18% 43,43% 31,39%
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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 Northgate DIERA Maszoński IFb DhL ExpRESS

b. Wsparcie konsultanta/opiekuna handlowego Maszoński DIERA NoRthgAtE DhL ExpRESS IFb

c. Kultura pracownika realizującego przewóz towaru Maszoński DIERA IFb DhL ExpRESS VgL

d. Doświadczenie i wiarygodność Maszoński DIERA DhL ExpRESS Fm gLS

e. Cena usług odpowiada jakości Maszoński DIERA NoRthgAtE DhL ExpRESS RAbEN

f. Informatyzacja i integracja systemów operacyjnoinformatycznych Maszoński DhL ExpRESS FRESh RAbEN DhL pARCEL

g. Kompleksowość usług Maszoński DhL ExpRESS DIERA Fm FRESh

h. Zasięg geograficzny dostaw Maszoński DhL ExpRESS VgL DhL pARCEL ARRA

i. Elastyczność (terminy i forma dostaw) Maszoński NoRthgAtE IFb DIERA EV CARgo

j. Czas od zamówienia do dostawy Maszoński IFb NoRthgAtE FRESh DIERA

k. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) Maszoński DIERA DhL ExpRESS NoRthgAtE FRESh

l. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) Maszoński DhL ExpRESS DIERA NoRthgAtE VgL

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

Maszoński DIERA DhL ExpRESS FRESh Fm

n. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji Maszoński IFb DhL ExpRESS NoRthgAtE gLS

o. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych Maszoński DhL ExpRESS ARRA FRESh DhL pARCEL

FM_Logistic_Omnichannel_203x135_DGC.indd   1FM_Logistic_Omnichannel_203x135_DGC.indd   1 28/04/2021   13:5628/04/2021   13:56
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VI. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE OGÓŁU KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2018 2019 2020 2018 2019 2020

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 70% wskazań objęło którąś z 29 firm uczestniczących w badaniu, a w co szóstym przypadku klienci nie potrafili wskazać firmy najlepszej w danej dzie-
dzinie, w reszcie sytuacji klienci wskazywali na inne wymienione z nazwy firmy.

3 1 1 rabeN Logistics PoLska 3,22% 4,48% 4,06%

6 4 2 DHL ExprEss 3,07% 3,18% 3,77%

– 9 3 Northgate Logistics – 2,64% 2,91%

8 18 4 Diera 2,90% 2,33% 2,86%

– – 5 Fresh Logistics PoLska – – 2,80%

1 2 6 FM Logistic 3,77% 3,42% 2,79%

– – 7 iFb iNterNatioNaL FreightbriDge (PoLaND) – – 2,77%

16 29 8 oMega PiLzNo 2,35% 1,61% 2,70%

10 11 9 VgL grouP 2,61% 2,62% 2,66%

9 – 10 geNeraL Logistics systeMs PoLaND 2,85% – 2,65%

– – 11 DHL Parcel – – 2,62%

4 5 12 geoDis PoLska 3,21% 3,15% 2,52%

– 33 13 arra grouP – 1,53% 2,51%

15 22 14 eV cargo gLobaL ForwarDiNg 2,36% 2,08% 2,47%

19 16 15 DsV roaD 2,22% 2,39% 2,39%

– 30 16 ekoL Logistics – 1,58% 2,32%

12 3 17 DsV air & sea 2,49% 3,27% 2,31%

– – 18 hegeLMaNN traNsPorte – – 2,18%

18 24 19 DhL Freight 2,29% 1,91% 2,17%

25 20 20 tsLogistic 1,84% 2,19% 2,10%

– 32 21 Frigo Logistics – 1,55% 2,03%

2 15 22 Maszoński Logistic 3,76% 2,40% 2,00%

21 37 23 LiNk 2,10% 1,36% 1,95%

23 8 24 sPeDiMex 2,05% 2,65% 1,93%

7 17 25 DhL gLobaL ForwarDiNg 2,98% 2,36% 1,92%

26 26 26 DsV soLutioNs 1,79% 1,85% 1,77%

– – 27 ePo-traNs Logistic – – 1,69%

28 36 28 xPo traNsPort soLutioNs PoLaND 1,73% 1,42% 1,36%

27 27 29 coLiaN Logistic 1,74% 1,79% 1,15%
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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 rabEn Northgate Diera DHL ExprEss iFb

b. Wsparcie konsultanta/opiekuna handlowego rabEn DHL ExprEss FM Northgate iFb

c. Kultura pracownika realizującego przewóz towaru rabEn DHL ExprEss iFb Diera FM

d. Doświadczenie i wiarygodność rabEn DHL ExprEss Diera Northgate FrEsH

e. Cena usług odpowiada jakości rabEn DHL ExprEss Diera Northgate DsV roaD

f. Informatyzacja i integracja systemów operacyjnoinformatycznych rabEn DHL ExprEss FM gLs FrEsH

g. Kompleksowość usług rabEn DHL ExprEss FM FrEsH DsV roaD

h. Zasięg geograficzny dostaw DHL ExprEss rabEn VgL DhL ParceL FrEsH

i. Elastyczność (terminy i forma dostaw) rabEn Northgate DHL ExprEss iFb Diera

j. Czas od zamówienia do dostawy DHL ExprEss rabEn Northgate FrEsH iFb

k. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) DHL ExprEss rabEn Diera Northgate FrEsH

l. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) DHL ExprEss rabEn FM Diera Northgate

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

rabEn DHL ExprEss FM Diera FrEsH

n. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji rabEn DHL ExprEss iFb Northgate gLs

o. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych rabEn DHL ExprEss gLs DhL ParceL FrEsH
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Doświadczenie i wiarygodność

Uczestnicy badania Inne firmy

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Kultura pracownika realizującego przewóz towaru

Uczestnicy badania Inne firmy

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Wsparcie konsultanta/opiekuna handlowego

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy
1. Raben Logistics 1. DB Schenker
2. Northgate Logistics 2. Kuehne+Nagel
3. DIERA 3. Nagel Group
4. DHL Express 4. ROHLIG SUUS Logistics
5. IFB International Freightbridge 5. Dachser
6. Omega Pilzno 6. DPD
7. VGL Group 7. TNT
8. Arra Group 8. cargo-partner spedycja
9. Spedimex 9. Hellmann Worldwide Logistics

10. DHL Global Forwarding 10. ENPIRE Transport

1. Raben Logistics 1. ROHLIG SUUS Logistics
2. DHL Express 2. Kuehne+Nagel
3. FM Logistic 3. DPD
4. Northgate Logistics 4. DB Schenker
5. IFB International Freightbridge 5. TNT
6. DIERA 6. Nagel Group
7. GLS 7. Dachser
8. VGL Group 8. PEKAES
9. DSV Air & Sea 9. GEFCO

10. Fresh Logistics 10. ENPIRE Transport

1. Raben Logistics 1. DB Schenker
2. DHL Express 2. UPS
3. IFB International Freightbridge 3. Kuehne+Nagel
4. DIERA 4. DPD
5. FM Logistic 5. TNT
6. Northgate Logistics 6. Dachser
7. GLS 7. ROHLIG SUUS Logistics
8. VGL Group 8. Nagel Group
9. Fresh Logistics 9. FedEx

10. Omega Pilzno 10. ENPIRE Transport

1. Raben Logistics 1. UPS
2. DHL Express 2. DB Schenker
3. DIERA 3. Kuehne+Nagel
4. Northgate Logistics 4. Dachser
5. Fresh Logistics 5. DPD
6. VGL Group 6. Hellmann Worldwide Logistics
7. IFB International Freightbridge 7. TNT
8. FM Logistic 8. ROHLIG SUUS Logistics
9. Omega Pilzno 9. STALKO Przybysz i Wspólnicy

10. GLS 10. Omida
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Zasięg geograficzny dostaw

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Informatyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy
1. Raben Logistics 1. UPS
2. DHL Express 2. ROHLIG SUUS Logistics
3. DIERA 3. PEKAES
4. Northgate Logistics 4. DPD
5. DSV Road 5. TNT
6. Omega Pilzno 6. Nagel Group
7. IFB International Freightbridge 7. InPost
8. GLS 8. DB Schenker
9. Fresh Logistics 9. Kuehne+Nagel

10. DHL Parcel 10. Dachser

1. Raben Logistics 1. UPS
2. DHL Express 2. Dachser
3. FM Logistic 3. DB Schenker
4. GLS 4. DPD
5. Fresh Logistics 5. TNT
6. DHL Parcel 6. Kuehne+Nagel
7. Omega Pilzno 7. ROHLIG SUUS Logistics
8. DSV Road 8. cargo-partner spedycja
9. Maszoński Logistic 9. NewCold

10. Arra Group 10. FedEx

1. Raben Logistics 1. DB Schenker
2. DHL Express 2. ROHLIG SUUS Logistics
3. FM Logistic 3. DPD
4. Fresh Logistics 4. UPS
5. DSV Road 5. Kuehne+Nagel
6. IFB International Freightbridge 6. TNT
7. DIERA 7. Dachser
8. Northgate Logistics 8. a. hartrodt
9. DHL Parcel 9. Hellmann Worldwide Logistics

10. GEODIS 10. PEKAES

1. DHL Express 1. UPS
2. Raben Logistics 2. DB Schenker
3. VGL Group 3. DPD
4. DHL Parcel 4. ROHLIG SUUS Logistics
5. Fresh Logistics 5. Dachser
6. GEODIS 6. Nagel Group
7. FM Logistic 7. Hellmann Worldwide Logistics
8. Omega Pilzno 8. Kuehne+Nagel
9. Arra Group 9. FedEx

10. Northgate Logistics 10. TNT
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości)

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Czas od zamówienia do dostawy

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy
1. Raben Logistics 1. UPS
2. Northgate Logistics 2. Nagel Group
3. DHL Express 3. DB Schenker
4. IFB International Freightbridge 4. Dachser
5. DIERA 5. Kuehne+Nagel
6. Omega Pilzno 6. ROHLIG SUUS Logistics
7. EV Cargo Global Forwarding 7. TNT
8. DHL Parcel 8. Hellmann Worldwide Logistics
9. VGL Group 9. DPD

10. Fresh Logistics 10. FedEx

1. DHL Express 1. UPS
2. Raben Logistics 2. Dachser
3. Northgate Logistics 3. DB Schenker
4. Fresh Logistics 4. DPD
5. IFB International Freightbridge 5. ROHLIG SUUS Logistics
6. DIERA 6. TNT
7. DHL Parcel 7. Nagel Group
8. Omega Pilzno 8. Kuehne+Nagel
9. GLS 9. FedEx

10. Arra Group 10. a. hartrodt

1. DHL Express 1. UPS
2. Raben Logistics 2. DB Schenker
3. DIERA 3. DPD
4. Northgate Logistics 4. Kuehne+Nagel
5. Fresh Logistics 5. Dachser
6. GLS 6. TNT
7. Omega Pilzno 7. ROHLIG SUUS Logistics
8. IFB International Freightbridge 8. Nagel Group
9. DHL Parcel 9. ENPIRE Transport

10. Arra Group 10. a. hartrodt

1. DHL Express 1. UPS
2. Raben Logistics 2. DB Schenker
3. FM Logistic 3. Dachser
4. DIERA 4. Kuehne+Nagel
5. Northgate Logistics 5. TNT
6. Fresh Logistics 6. ROHLIG SUUS Logistics
7. VGL Group 7. Nagel Group
8. DHL Parcel 8. ENPIRE Transport
9. GLS 9. a. hartrodt

10. Omega Pilzno 10. Hellmann Worldwide Logistics
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy

Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Bezbłędność dostaw (dostawy bez uchybień dokumentacji i znakowania, uszkodzeń towarów lub opakowań)

Uczestnicy badania Inne firmy
1. Raben Logistics 1. UPS
2. DHL Express 2. ROHLIG SUUS Logistics
3. FM Logistic 3. Dachser
4. DIERA 4. TNT
5. Fresh Logistics 5. DB Schenker
6. IFB International Freightbridge 6. ENPIRE Transport
7. Northgate Logistics 7. Greenyard Logistics
8. VGL Group 8. Kuehne+Nagel
9. DHL Parcel 9. a. hartrodt

10. Omega Pilzno 10. Hellmann Worldwide Logistics

1. Raben Logistics 1. UPS
2. DHL Express 2. Dachser
3. IFB International Freightbridge 3. DPD
4. Northgate Logistics 4. Nagel Group
5. GLS 5. ROHLIG SUUS Logistics
6. FM Logistic 6. Kuehne+Nagel
7. Omega Pilzno 7. TNT
8. DIERA 8. Hellmann Worldwide Logistics
9. VGL Group 9. ENPIRE Transport

10. EV Cargo Global Forwarding 10. InPost

1. Raben Logistics 1. DB Schenker
2. DHL Express 2. UPS
3. GLS 3. InPost
4. DHL Parcel 4. Kuehne+Nagel
5. Fresh Logistics 5. Dachser
6. Omega Pilzno 6. ROHLIG SUUS Logistics
7. Arra Group 7. DPD
8. FM Logistic 8. cargo-partner spedycja
9. Maszoński Logistic 9. Hellmann Worldwide Logistics

10. EV Cargo Global Forwarding 10. TNT
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VII. LOJALNOŚĆ KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2019 2020 NPS 2019 Krytycy Obojętni Promotorzy NPS 2020

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.

4 1 Maszoński Logistic 85,7% 0,0% 16,7% 83,3% 83,3%

1 2 Northgate Logistics 100,0% 2,9% 11,8% 85,3% 82,4%

20 3 eV cargo gLobaL ForwarDiNg 67,6% 4,0% 12,0% 84,0% 80,0%

6 3 Diera 83,7% 2,0% 16,0% 82,0% 80,0%

– 5 Epo–tRANS LogIStIC – 3,4% 13,8% 82,8% 79,3%

– 6 iFb iNterNatioNaL FreightbriDge (PoLaND) – 2,0% 18,0% 80,0% 78,0%

7 7 tsLogistic 82,0% 5,9% 11,8% 82,4% 76,5%

– 8 geNeraL Logistics systeMs PoLaND – 0,0% 24,0% 76,0% 76,0%

10 9 VgL grouP 79,5% 3,9% 19,6% 76,5% 72,5%

5 10 arra grouP 83,8% 5,6% 16,7% 77,8% 72,2%

31 11 DHL ExprEss 47,0% 2,0% 29,4% 68,6% 66,7%

22 12 DhL gLobaL ForwarDiNg 62,7% 2,0% 30,0% 68,0% 66,0%

8 12 rabeN Logistics PoLska 80,0% 2,0% 30,0% 68,0% 66,0%

11 14 geoDis PoLska 75,0% 5,9% 23,5% 70,6% 64,7%

21 15 coLiaN Logistic 64,3% 6,1% 24,5% 69,4% 63,3%

– 16 Fresh Logistics PoLska – 0,0% 37,3% 62,7% 62,7%

14 17 ekoL Logistics 72,2% 4,8% 28,6% 66,7% 61,9%

8 18 DsV air & sea 80,0% 5,8% 26,9% 67,3% 61,5%

19 19 sPeDiMex 68,4% 4,5% 31,8% 63,6% 59,1%

30 20 oMega PiLzNo 47,8% 5,9% 29,4% 64,7% 58,8%

– 21 DhL ParceL – 8,0% 26,0% 66,0% 58,0%

17 22 DsV roaD 69,2% 5,0% 37,5% 57,5% 52,5%

24 23 FM Logistic 60,0% 0,0% 50,0% 50,0% 50,0%

39 23 LiNk 11,8% 10,0% 30,0% 60,0% 50,0%

23 25 DsV soLutioNs 61,5% 11,1% 33,3% 55,6% 44,5%

36 26 DhL Freight 28,0% 12,0% 40,0% 48,0% 36,0%

37 27 Frigo Logistics 19,3% 19,2% 26,9% 53,8% 34,6%

32 28 xPo traNsPort soLutioNs PoLaND 33,3% 20,0% 26,7% 53,3% 33,3%

– 29 hegeLMaNN traNsPorte – 22,2% 33,3% 44,4% 22,2%
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VIII. LIDER RYNKU W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2018 2019 2020 2018 2019 2020

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 bardzo wysoki i wynosi 58,6% (2019 r. – 58,4%, 2018 r. – 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% 100,0% 83,3%

– – 2 Fresh Logistics PoLska – – 76,4%

– – 3 hegeLMaNN traNsPorte – – 72,2%

11 16 4 DHL ExprEss 66,0% 64,7% 70,6%

– 4 4 Northgate Logistics – 80,0% 70,6%

5 19 6 FM Logistic 71,4% 60,0% 70,0%

13 5 6 rabeN Logistics PoLska 60,8% 78,0% 70,0%

3 8 8 VgL grouP 72,0% 71,8% 68,6%

7 – 9 geNeraL Logistics systeMs PoLaND 68,6% – 68,0%

– – 9 iFb iNterNatioNaL FreightbriDge (PoLaND) – – 68,0%

2 1 11 gEoDIS poLSkA 81,8% 100,0% 64,7%

12 18 12 eV cargo gLobaL ForwarDiNg 65,5% 62,2% 64,0%

– 35 13 arra grouP – 40,5% 63,9%

8 25 14 Diera 67,4% 53,1% 62,0%

23 34 15 LiNk 50,0% 41,2% 60,0%

14 30 16 oMega PiLzNo 60,0% 45,7% 58,8%

29 36 17 DhL Freight 40,7% 40,0% 56,0%

– – 17 DhL ParceL – – 56,0%

23 24 19 DsV soLutioNs 50,0% 53,8% 55,6%

27 13 20 tsLogistic 46,0% 66,0% 54,9%

17 19 21 DsV air & sea 58,8% 60,0% 53,8%

9 17 22 DhL gLobaL ForwarDiNg 66,7% 62,7% 48,0%

23 37 23 xPo traNsPort soLutioNs PoLaND 50,0% 33,3% 46,7%

– 31 24 Frigo Logistics – 45,2% 46,2%

19 9 25 sPeDiMex 53,3% 68,4% 45,5%

– 37 26 ekoL Logistics – 33,3% 42,9%

19 12 27 coLiaN Logistic 53,3% 67,9% 40,8%

14 7 28 DsV roaD 60,0% 73,1% 40,0%

– – 29 ePo-traNs Logistic – – 31,0%

23 14 30 oMega PiLzNo 52,0% 60,0% 45,7%

– – 31 Frigo Logistics – – 45,2%

– – 32 agiLity Logistics – – 44,7%

– – 33 iNPost – – 42,0%

32 23 34 LiNk 37,9% 50,0% 41,2%

– – 35 arra grouP – – 40,5%

31 29 36 DhL Freight 39,6% 40,7% 40,0%

33 3 37 ekoL Logistics 33,3% – 33,3%

37 23 37 xPo traNsPort soLutioNs PoLaND 25,0% 50,0% 33,3%

– – 39 cis Logistics – – 28,6%



70 raport  specja lny

IX. 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

2018 2019 2020 2018 2019 2020

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 (1029) co dziewiąta (110) wskazała firmę Raben Logistics jako bezwzględnie 
najlepszą lub będącą największym konkurentem innych badanych firm.

1 1 1 rabeN Logistics PoLska 2,177 2,740 2,200

2 3 2 FM Logistic 2,143 1,700 1,900

3 10 3 DHL ExprEss 1,360 1,471 1,431

14 16 4 DsV air & sea 0,725 0,800 1,096

10 2 5 DsV roaD 0,800 1,731 0,975

– – 6 Fresh Logistics PoLska – – 0,882

7 4 6 geoDis PoLska 0,909 1,625 0,882

4 12 8 Maszoński Logistic 1,300 1,000 0,833

15 13 9 VgL grouP 0,720 0,872 0,804

13 – 10 geNeraL Logistics systeMs PoLaND 0,784 – 0,800

19 32 10 LiNk 0,688 0,530 0,800

9 26 12 DhL Freight 0,814 0,580 0,780

24 31 13 DsV soLutioNs 0,583 0,538 0,778

– 14 14 Northgate Logistics – 0,850 0,735

– – 15 Frigo Logistics – – 0,731

– – 16 hEgELmANN tRANSpoRtE – – 0,722

– – 17 IFb INtERNAtIoNAL FREIghtbRIDgE (poLAND) – – 0,680

16 29 17 Diera 0,717 0,551 0,680

– – 17 DhL ParceL – – 0,680

5 11 17 DhL gLobaL ForwarDiNg 1,255 1,078 0,680

8 30 21 oMega PiLzNo 0,822 0,544 0,676

23 23 22 xPo traNsPort soLutioNs PoLaND 0,600 0,666 0,667

– 37 23 arra grouP – 0,405 0,666

22 24 24 eV cargo gLobaL ForwarDiNg 0,655 0,649 0,640

27 17 25 tsLogistic 0,500 0,780 0,569

10 18 26 sPeDiMex 0,800 0,763 0,500

– 38 27 ekoL Logistics – 0,389 0,429

21 15 28 coLiaN Logistic 0,666 0,822 0,408

– – 29 ePo-traNs Logistic – – 0,310
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ArrA Group – arra.pl – jest operatorem logistycznym, specja
lizującym się w transporcie farmaceutyków i innych produktów, 
wymagających warunków temperatury kontrolowanej od –25oC 
do +25oC. Firma działa od blisko 20 lat na rynku krajowym  
i międzynarodowym, a oferowane usługi obejmują spedycję 
drogową, kolejową, morską oraz lotniczą. Firma dysponuje wła
sną flotą ponad 300 pojazdów. Nowoczesne samochody z zabu
dową chłodniczą umożliwiają transport towaru w dwóch nieza
leżnych zakresach temperatury. Każdym transportem zajmuje się 
dedykowany zespół spedytorów, czuwających nad bezpieczeń
stwem przewozu. Wiedza i formalne uprawnienia umożliwiają 
transport wszystkich rodzajów leków. Bezpieczeństwo zawiera
nych umów i przewozu potwierdzają odpowiednie certyfikaty, 
m.in. poświadczający spełnienie wymogów w zakresie zarządza
nia jakością ISO 9001:2015, zapewniający zrealizowanie najwyż
szych wymagań stawianych przez Dobrą Praktykę Dystrybucyjną 
UE GDP, gwarantujący bezpieczne zarządzanie informacjami  
ISO 27001:2015. Kompleksową obsługę klientów na najwyższym 
poziomie zapewnia pełniący funkcję centrum dystrybucyjnego 
nowoczesny magazyn. Możliwości logistyczne pozwalają na zor
ganizowanie transportu kolejowego, morskiego czy lotniczego 
do dowolnego miejsca na świecie. Doświadczeni i oddani kierow
cy docierają do wszystkich zakątków Europy a także do Kazach
stanu, Turcji czy Afryki Północnej. Nie ma trudnych kierunków 
czy niemożliwych do zrealizowania zleceń. arra grouP współpracę 
biznesową opiera na zrozumieniu potrzeb klientów i wychodze
niu im naprzeciw.

ColiAn loGistiC – www.colianlogistic.pl – będąca częścią grupy 
colian skupiającej znane marki słodyczy, przypraw i napojów 
takich, jak Grześki, Jeżyki, Śliwka Nałęczowska, Oranżada Hellena, 
świadczy kompleksowe usługi logistyczne na terenie kraju oraz 
poza jego granicami. colian logisTic odpowiada za logistykę we
wnętrzną grupy colian w zakresie produkcji, magazynowania, 
transportu oraz dystrybucji. Specjalizuje się także w logistyce 
kontraktowej i dostarcza kompleksowe rozwiązania logistyczne 
w całym łańcuchem dostaw także partnerom biznesowym nie wcho
dzących w skład grupy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w bez
pośredniej obsłudze firm produkcyjnych, w szczególności branży 
FMCG, spółka dostarcza rozwiązania wynikające z indywidual
nych potrzeb klientów. Spółka posiada magazyny o łącznej po
wierzchni 60 tys. m2 w na terenie całego kraju a posiadana flota 
450 pojazdów ciężarowych zapewnia elastyczne dostosowanie 
się do potrzeba każdego klienta. W tym celu został wdrożony 
system zarządzania jakością, spełniający normy EN ISO 9001:2008 
oraz HACCP. Potwierdzeniem kompetencji spółki są otrzymane 
wyróżnienia. colian logisTic została ostatnio wyróżniona przez 
Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie analizy wyników 
finansowych tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2020 oraz Gepard 
Biznesu 2020.

Partnerzy programu 2020

DHl ExprEss (polAnD) – www.dhlexpress.pl – świadczy usłu
gi przewozu międzynarodowych przesyłek ekspresowych dla firm 
instytucjonalnych, oraz małych i średnich firm ze wszystkich 
branż. Dzięki globalnej sieci połączeń w 220 krajach i terytoriach 
łączy firmy i wspiera handel transgraniczny. DHL exPress w Polsce 
wyróżnia się wysoką jakością obsługi świadczoną przez między
narodowo wykwalifikowany zespół pracowników i kurierów. Od 
lat stosuje kulturę orientacji na klienta, wykorzystując m.in. bada
nie satysfakcji i zadowolenia klienta NPA. Za swoje osiągnięcia 
firma otrzymała wiele prestiżowych nagród. Jest zdobywcą Złote
go Godła w programie Quality International w latach 2015–2017 
i wielokrotnym laureatem programu Operator Logistyczny Roku. 
W latach 2014–2017 oraz 2021 uzyskała prestiżową certyfikację 
Top Employers na szczeblu krajowym i międzynarodowym za 
wyjątkową politykę zatrudnienia.

DHl FrEiGHt – www.dhl.com.pl/freight – to lider europejskiego 
transportu lądowego, dysponujący ponad 200 terminalami dro
gowymi w ponad 40 krajach oraz dwoma tysiącami regularnych, 
międzynarodowych linii drobnicowych. W Polsce tworzy wraz  
z DHL Parcel jeden podmiot prawny. Firma specjalizuje się w mię
dzynarodowej spedycji drobnicowej, całopojazdowej i targowej 
na terenie Europy, oraz w wybranych krajach Afryki Północnej  
i Azji. Na wszystkich tych rynkach firma zapewnia klientom naj
wyższą jakość usług, łącząc stałą obecność z doświadczeniem  
i znajomością lokalnej specyfiki. Kluczowe dla sukcesu 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 międzynarodowa spedycja całopojazdowa w kontrolowanej 
temperaturze przewozu, dodatkowe ubezpieczenie do 120% 
wartości towaru, czy – we współpracy z AC gerlach – komplek
sowa obsługa celna. Rozwiązania logistyczne DHL FreighT dopaso
wywane są do specyficznych potrzeb klienta i wymogów branży, 
w jakiej działa, dzięki czemu są one unikalne i stanowią realną 
wartość dodaną dla firm, którym są dedykowane. W Polsce  
DHL FreighT zatrudnia 280 wysoko kwalifikowanych specjalistów, 
działa w oparciu o certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, a także  
ISO 50001 i OHSAS 18001, w zakresie zarządzania projektami 
stosuje metodologię LEAN & Six Sigma.

DHl GlobAl ForwArDinG – www.dhl.pl – to światowy lider 
usług spedycji morskiej i lotniczej, wchodzący w skład deuTsche PosT 
DHL grouP. Firma oferuje szereg produktów związanych z obsłu
gą spedycyjną łańcuchów dostaw oraz usług specjalistycznych, 
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m.in. obsługę towarów niebezpiecznych, przesyłek ponadgaba
rytowych, przesyłek w temperaturze kontrolowanej, ubezpiecze
nia cargo. W Polsce DHL global Forwarding działa od 2002 r., 
zapewniając klientom unikalną ofertę usług świadczonych glo
balnie. Siedziba DHL global Forwarding w Polsce znajduje się  
w Warszawie, poza tym firma posiada 9 oddziałów regionalnych, 
które zlokalizowane są na terenie całego kraju (Gdańsk, Łódź, 
Kraków, Piaseczno, Poznań, Wrocław, Małaszewicze). DHL global 
Forwarding zatrudnia w Polsce 250 pracowników. Działa w opar
ciu o system jakości ISO: 9001:2009, WSK oraz AEO, zapewniając 
swoim klientom najwyższą jakość usług.

DHl pArCEl – dhlparcel.pl – wchodzi w skład dywizji eCom
merce Solutions w deuTsche PosT DHL grouP. Obecnie spółka jest 
liderem polskiego rynku przesyłek krajowych i prekursorem in
nowacyjnych rozwiązań ecommerce, dedykowanych klientom 
w Polsce i w Europie. Rozwija portfel krajowych usług zarówno 
dla klientów z sektora B2C, jak i dla klientów z sektora B2B. 
Korzysta ze wzrostu udziału międzynarodowych przesyłek eko
nomicznych (drogowych) oraz wzrostu importu z tytułu zakupów 
realizowanych za granicą, co wiąże się dynamicznym rozwojem 
segmentu ecommerce, ale także z rosnącym zaufaniem Polaków 
do zakupów w zagranicznych sklepach internetowych. Wykorzy
stanie nowych technologii pozwoli nie tylko optymalizować 
procesy, pozytywnie wzmocnić cyfrowe doświadczenia pracow
ników i klientów, ale także otwierać się na nowe możliwości 
biznesowe, jakie oferuje rynek. W przypadku DHL Parcel również 
działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 
są traktowane strategicznie i nastawione na osiąganie konkret
nych wyników. Firma prowadzi szereg akcji społecznych, skon
centrowanych wokół kierunków: go help, go teach i go green. 
Spółka aktywnie działa także w obszarze elektromobilności dążąc 
do osiągnięcia zerowej emisji CO2.

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 Czechach. Firmę diera wyróżnia niestandardowe podejście do 
operacji w zakresie spedycji drogowej, morskiej i lotniczej. Firmo
we hasło „Elastyczne rozwiązania” jest wyrazem klarownej stra
tegii, która zakłada, że istnieje wielu klientów, którzy poszukują 
spedytorów „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 
regularne połączenia drogowe, a dzięki wieloletniemu członko
stwu w WACO – ekskluzywnej światowej organizacji agentów 
lotniczych i morskich – jest w stanie świadczyć usługi spedycji 

lotniczej i morskiej w ponad 120 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 – piąty co do wielkości, globalny dostaw
ca usług transportowych i logistycznych. Posiada biura i oddziały 
w ponad 80 krajach, świadcząc usługi na całym świecie, zatrud
niając ponad 55 tys. pracowników. W Polsce działa od 1995 r., 
zatrudnia blisko trzy tysiące osób, generując roczne przychody 
na poziomie przekraczającym xxx mln złotych ,co plasuje DSV 
w ścisłej czołówce największych i najbardziej rentownych firm 
w branży TSL w kraju. Działalność operacyjna podzielona jest 
pomiędzy trzy dywizje operacyjne, współpraca pomiędzy nimi 
pozwala zaproponować elastyczne, dedykowane rozwiązania 
logistyczne, łączące różne rodzaje transportu, magazynowania 
i usług dodatkowych. DSV poza stałym rozwojem organicznym 
stawia także na akwizycję, czego potwierdzeniem są dwa duże 
przejęcia w ostatnim czasie spółek PanalPina oraz Primecargo.  
Integracje nie tylko pozwalają na rozwój w wymiarze finansowym 
i wolumenowym, ale także bardzo istotnym wymiarze wiedzy i do
świadczeń.

DsV Air & sEA specjalizuje się w obsłudze frachtu morskiego, 
lotniczego oraz kolejowego, jak również w zaawansowanych 
rozwiązaniach dla transportów ponadgabarytowych, projekto
wych oraz militarnych. Dzięki szerokiej ofercie alternatywnych 
rozwiązań oraz wysokiej elastyczności, operator dostosowuje się 
do najbardziej restrykcyjnych wymagań logistycznych na całym 
świecie, obsługując rocznie ponad 2,6 mln TEU frachtu morskie
go oraz 1,7 mln ton frachtu lotniczego. W Polsce DSV air & sea 
zajmuje obecnie czołową pozycję w rankingu IATA oraz w spe
dycji morskiej całokontenerowej i drobnicowej. Szczególne kompe
tencje związane są ze spedycją produktów farmaceutycznych, 
oraz kompleksową obsługą logistyczną dla produktów żywno
ściowych i szybko psujących się. W tym celu powstał dedyko
wany dział zajmujący się obsługą transportów w temperaturze 
kontrolowanej. Dzięki doskonałej znajomości branży oraz naj
nowocześniejszym systemom IT, firma zapewnia globalnie zinte
growane rozwiązania spedycyjne door-to-door dostosowane 
indywidualnie do potrzeb klientów.

DsV roAD realizuje usługi w zakresie krajowej i międzynarodo
wej spedycji, oraz transportu drogowego. Specjalizuje się w kom
pleksowej obsłudze następujących branż: Automotive, Pharma 
& Healthcare, Chemicals, Food & Beverages, HVC (High Value 
Cargo) Firmę wyróżnia międzynarodowa i krajowa sieć drobni
cowa w pełni przystosowana do przewozu przesyłek ADR oraz 
przesyłek w temperaturze kontrolowanej podlegających Polskie
mu Prawu Farmaceutycznemu. Terminale i biura spedycyjne 
znajdują się w różnych częściach Polski, jak najbliżej siedzib 
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intermodalne z Turcją i Bliskim Wschodem. Oprócz rozwiązań 
intermodalnych, przedsiębiorstwo oferuje w Polsce również usługi 
bardziej konwencjonalne, takie jak: krajowy i międzynarodowy 
transport drogowy (wszelkiego rodzaju przesyłek), oraz transport 
kolejowy, lotniczy i morski. Uzupełnieniem usług transportowych 
oferowanych przez ekol Polska są usługi związane z odprawą 
celną oraz składami celnymi, jak również szeroki zakres usług 
logistyki kontraktowej, które stanowią jeden z kluczowych atutów 
tego przedsiębiorstwa. Firma pracuje w oparciu o własne pro
gramy komputerowe (np. WMS czy TMS). ekol posiada pozwo
lenie AEO.

Epo-trAns loGistiC – www.epotrans.com.pl – to jedna z naj
większych polskich firm transportowych, specjalizuje się w prze
wozie ładunków całopojazdowych, częściowych i transportów 
dedykowanych na obszarze UE. Założona w 1987 r., ma siedzibę 
w Tychach. Jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Prze
woźników Drogowych w Polsce (ZMPD) oraz Międzynarodowej 
Unii Transportu Drogowego (IRU). Strategią ePo-Trans logisTic 
jest stały rozwój, poprzez dążenie do wzrostu liczby klientów, 
doskonalenia jakości wykonywanych usług oraz unowocześniania 
środków transportu. Firma stawia na współpracę z kontrahen
tami opartą na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu, pozwala
jącą wypracować oczekiwaną przez klientów jakość usług logi
stycznych mierzoną dostępnością przewożonych towarów oraz 
optymalizacji kosztów działalności operacyjnej. Firma świadczy 
swoje usługi nowoczesnym i ekologicznym taborem świadoma, 
że nowsze modele silników pozwalają na oszczędności w zuży
ciu paliw oraz korzystanie z niższej taryfy za przejazdy płatnymi 
drogami. Dywersyfikacja floty ciągników ze względu na rodzaj 
paliwa dzięki nabyciu ciągników zasilanych skroplonym gazem 
ziemnym (LNG) była posunięciem pionierskim na polskim rynku. 
ePo-Trans logisTic obecnie oferuje zeroemisyjne połączenie dro
gowego transportu LNG z transportem intermodalnym.

EV CArGo GlobAl ForwArDinG (poprzednia nazwa: allPorT 
cargo serVices Poland) – www.evcargoglobalforwarding.com – jest 
częścią grupy EV cargo, która jest właścicielem takich marek, jak: 
eV cargo logisTics, eV cargo soluTions, eV cargo Technology, PalleT-
Force i energVesT. Jako grupa dysponuje łącznie około 300 tys. m2 
powierzchni magazynowej, 20 tys. ciężarówek, zatrudniając po
nad 5 tys. specjalistów logistyki. Grupa działa w czterech głów
nych segmentach, oferując rozwiązania w zakresie spedycji, 
dostaw ekspresowych, logistyki kontraktowej i magazynowej, 
oraz rozwiązań technologicznych. eV cargo global Forwarding 
posiada swoje oddziały w Warszawie, Gdyni oraz Krakowie; 
świadczy kompleksowe usługi spedycji morskiej, lotniczej i drogo
wej dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. W zakresie 
spedycji drogowej realizuje transporty FTL i LTL w Polsce, oraz 
Europie, z mocno rozwiniętym regularnym serwisem drobnico
wym do i z UK oferującym konkurencyjne terminy dostaw. Usługi 
spedycji morskiej obejmują cały świat. Jako operator NVOCC 
przewozi w ramach Far East Cargo Line ponad 100 tys. TEU 
rocznie oferując serwis pełnokontenerowy oraz drobnicowy  

klientów. Dzięki globalnemu zasięgowi DSV, klienci korzystają  
z jednolitych standardów obsługi handlowooperacyjnej w języku 
odbiorcy. Certyfikowane systemy zarządzania jakością, oraz bez
pieczeństwem i higieną pracy, a także zarządzania środowiskowe
go, świadczą o tym, że jakość usług jest priorytetem. Przewozy 
realizowane są wyłącznie za pośrednictwem zaufanych i profesjo
nalnych partnerów.

DsV solutions specjalizuje się w logistyce kontraktowej i za
rządzaniu łańcuchem dostaw, a zakres jej usług obejmuje całość 
procesu logistycznego na wszystkich poziomach planowania.  
W ramach kompleksowych usług magazynowych oferuje zarówno 
rozwiązania indywidualne, jak i ustandaryzowany serwis logi
styczny. Ponadto w swojej ofercie posiada szeroko rozumiany 
zakres usług wartości dodanej (VAS) czy też kompleksowe roz
wiązanie dotyczące procesu zwrotów. DSV posiada w Polsce 
dedykowane powierzchnie magazynowe dla branży Retail, prze
mysłowej i FMCG, a znaczący udział działalności firmy stanowi 
obsługa logistyczna dla farmacji. Na świecie operator posiada 
blisko 6 mln m2 powierzchni logistycznej. Projektując swoje usługi 
DSV uwzględnia specyfikę każdego klienta oraz jego oczekiwa
nia wobec outsourcingu procesów logistycznych. Wynikiem tego 
jest obsługa szyta na miarę potrzeb i zwiększająca ogólną efek
tywność działalności klientów. Kluczowe atuty DSV to między
narodowe doświadczenie we wdrażaniu projektów logistycznych, 
a także w zarządzaniu sprzedażą, zapasami i dystrybucją, wsparte 
zastosowaniem profesjonalnych narzędzi informatycznych.

Ekol loGistiCs – www.ekol.com – to operator logistyczny wy
wodzący się z Turcji. Założona w 1990 r. firma specjalizuje się 
w transporcie intermodalnym. ekol znajduje się w gronie pio
nierskich dostawców zintegrowanych usług logistycznych. Dyspo
nując magazynami oraz ekologiczną flotą transportową, oferuje 
usługi transportowe i magazynowe, oraz rozwiązania z zakresu 
eksportu, importu i zarządzania łańcuchem dostaw. Centra  
dystrybucyjne o łącznej powierzchni 1 mln m² rozlokowane są 
w 13 krajach (w Turcji, Niemczech, Włoszech, Grecji, Francji, 
Ukrainie, Rumunii, na Węgrzech, w Hiszpanii, Czechach, Szwecji, 
Słowenii oraz Polsce). Firma zatrudnia 7,5 tys. pracowników  
z wielu krajów. Będąc właścicielem dwóch portów morskich oraz 
6 tys. środków transportu, ekol jest w stanie tworzyć sieć połą
czeń kolejowych w Europie (tygodniowo pięćdziesiąty dwa dedy
kowane pociągi). Dzięki temu firma jest w stanie oferować roz
wiązania intermodalne, które zapewniają korzyści środowiskowe, 
finansowe, społeczne (dla kierowców) oraz operacyjne. Jak ob
liczono, dzięki rozwiązaniom intermodalnym ekol oszczędza 
około 365 tys. drzew miesięcznie. Firma stale zwiększa wolumen 
dostaw wielu grup produktowych, m.in. motoryzacyjnych, tek
styliów, dóbr szybkozbywalnych, przemysłowych i farmaceuty
ków. Na tle innych operatów logistycznych ekol logisTics wyróż
nia się innowacyjnością, nakłady na prace badawczorozwojowe 
pochłaniają około sześciu milionów EUR rocznie. Własny dział 
badań i rozwoju zatrudnia ponad 100 osób, które pracują nad 
więcej niż stu projektami. ekol utworzył spółkę na terenie Polski 
w 2015 r. Firma posiada oddziały w Poznaniu, Sosnowcu, War
szawie, Wrocławiu oraz Tychach. Firma oferuje m.in. połączenia 
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z Chin do Polski via Hamburg, oraz Gdańsk i Gdynię. W ofercie 
proponowanych rozwiązań coraz większą popularnością cieszy 
się serwis kolejowy z Azji do Polski. Dużą zaletą tego rozwiąza
nia jest znaczne skrócenie czasu dostawy w stosunku do trans
portów drogą morską. Realizowane przez nas usługi spedycji 
lotniczej realizowane są zarówno przez porty polskie, jak i bez
pośrednio przez główne huby europejskie. Unikatowe rozwiązania 
grupy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw umożliwiają 
pełną przejrzystość procesów logistycznych. Planowanie, progno
zowanie, optymalizacja ładunków, sterowanie, kontrola przepły
wu, analiza, szybkie reagowanie w sytuacji krytycznej – wszyst
kie elementy są dostępne w czasie rzeczywistym dla każdego 
uczestnika w globalnym łańcuchu dostaw. Indywidualnie zapro
jektowany program pod konkretne potrzeby, pozwala klientom 
efektywnie zarządzać całościowym przepływem towarów od 
źródła do miejsca przeznaczenia w sposób przejrzysty i szybki. 
Dla klientów zainteresowanych wejściem na rynek chiński oferu
jemy gotowe rozwiązania zarówno w branży Retail, jak i spożyw
czej. eV cargo global Forwarding to zespół doświadczonych spe
cjalistów działających z pasją, skoncentrowanych na potrzebach 
klienta, zapewnieniu optymalnych rozwiązań i wysokiej jakości 
usług. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz status AEO. 
Jest członkiem IATA, PISIL, oraz grupy WCA i FECL.

FM loGistiC CEntrAl EuropE – www.fmlogistic.pl – jest czę
ścią Grupy FM, międzynarodowego operatora logistycznego 
powstałego w 1967 r. we Francji, obecnego dzisiaj na 3 konty
nentach, w 14 krajach na świecie. W regionie Centralnej Europy 
firma działa w 4 krajach: Polsce, Czechach, na Słowacji i Wę
grzech.  FM logisTic CE posiada obecnie 17 platform logistycznych, 
30 magazynów przeładunkowych i zatrudnia ponad 5,5 tys. 
pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 tys. m2 powierzchni 
magazynowej tworząc ponad 1 mln miejsc paletowych, a także 
flotą liczącą ok. 2,5 tysiąca pojazdów. Główni klienci firmy re
prezentują branże: Retail, FMCG, kosmetyczną, farmaceutyczną, 
oraz Automotive i przemysł. Jako czołowy operator logistyczny 
w regionie, firma oferuje swoim klientom usługi związane z ma
gazynowaniem, składowaniem, comanufacturingiem, copackin
giem, oraz transportem i dystrybucją towarów. W ostatnich latach 
uwaga organizacji jest skoncentrowana na kompleksowych rozwią
zaniach dla łańcucha dostaw wspierających klientów we wdra
żaniu ich strategii omnichannel. W ramach FM logisTic CE funk
cjonują również dwa odrębne brandy FM Health oraz FM Fresh. 
Pierwszy obejmuje specjalistyczne magazyny dla branży farma
ceutycznej posiadające szereg zabezpieczeń i spełniające wyso
kie wymagania prawa farmaceutycznego. W ramach regionu, 
pod marką FM Health działa platforma logistyczna w Błoniu pod 
Warszawą. Jest to największe centrum dystrybucyjne dla farmacji 
w całej Centralnej Europie. FM Fresh to marka, w ramach której 
obsługiwane są produkty świeże i schłodzone. Jako firma zorien
towana na przyszłość, organizacja skupia się także na promo
waniu rozwoju nowych technologii. W 2020 r. uruchomiła pro
jekt FM OpenLab dedykowany startupom. Program ten oparty 
na zasadzie win-win, przy udziale venture capital oferuje młodym 
przedsiębiorcom rzeczywistą przestrzeń biznesową do testowa
nia swoich rozwiązań jednocześnie zapewniając operatorowi 
pierwszeństwo w dostępie do nowych rozwiązań. Od kilku lat 
FM logisTic CE jest organizatorem corocznej konferencji Open 
Minds Debate stanowiącej przestrzeń do rozważań na temat 
przyszłości i nowych technologii. W tym samym duchu w grudniu 

tego roku we współpracy z firmą foresightową 4CF operator 
opublikował raport „Logistyka 2040” prowokując do dyskusji na 
temat przyszłości logistyki. Kluczowy element w strategii firmy 
stanowi zrównoważony rozwój. FM logisTic stworzyła projekt 
CityLogin, obejmujący przyjazne dla środowiska rozwiązania dla 
ostatniej mili, które są wykorzystywane również w Polsce, a mia
nowicie w Warszawie. Ponadto firma realizuje postulaty związa
ne z wpływem działalności na środowisko, jak budynek neutralny 
2030, gospodarka o obiegu zamkniętym i zmniejszenie śladu 
węglowego. Z początkiem 2021 r. w Polsce rozpocznie się inwe
stycja instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach należących 
do operatora. W strukturach firmy od kilku lat funkcjonuje też 
FM Foundation. Jest to fundacja korporacyjna Grupy FM działają
ca na rzecz dzieci i młodzieży w niekorzystnej sytuacji. Fundacja 
wspiera integrację społeczną wykorzystując środowisko pracy. 
W tym roku za tę działalność fundacja otrzymała tytuł “Dobro
czyńcy Roku 2020”.

FrEsH loGistiCs polskA – polska.rabengroup.com – spółka z gru
py raben, która powstała w 2002 r., zajmuje się kompleksową 
logistyką produktów świeżych, wymagających kontrolowanej 
temperatury. Towary obsługiwane są w dwóch grupach temperatu
rowych: od 0 do +2°C towary ultra świeże (świeże mięso i świeże 
ryby) oraz od +2 do +6°C pozostałe towary świeże (wyroby mle
czarskie, produkty mięsne, dania gotowe, oraz warzywa i owoce). 
Obecnie w Polsce znajduje się osiem oddziałów, a firma zatrudnia 
ponad 650 osób. Do dyspozycji klientów jest około 600 środków 
transportu oraz ponad 55 tys. m2 powierzchni magazynowej. 
Wszystkie działania i procedury są ukierunkowane na łańcuch 
dostaw w kontrolowanej temperaturze. Firma specjalizuje się  
w obsłudze klientów w relacjach Business to Business (B2B), ofe
rując usługi dystrybucji krajowej i międzynarodowej, oraz ma
gazynowania dla producentów świeżej żywności w całej Europie. 
Fresh logisTics Polska to operator logistyczny działający w duchu 
Lean Management. Od ponad czterech lat realizuje program 
doskonalenia biznesu Better Everyday. Jest to podejście do zarzą
dzania firmą koncentrujące się na dostarczaniu klientom (ze
wnętrznym i wewnętrznym) tych wartości, których oczekują, 
poprzez doskonalenie procesów biznesowych, budowanie innowa
cyjnych rozwiązań oraz identyfikację i eliminację marnotrawstw.

FriGo loGistiCs – www.frigologistics.pl – założona w 2001 r., 
od 2004 r. stanowi własność japońskiego koncernu nichirei nale
żącego do ścisłej czołówki światowych operatorów logistycznych 
świadczących usługi wymagające kontrolowanej temperatury. 
Frigo logisTics to operator logistyczny produktów głęboko mrożo
nych; realizuje usługi w czterech mroźniach o łącznej powierzchni 
magazynowej ponad 43 tys. miejsc paletowych. Dwa główne 
centra dystrybucyjne zlokalizowane są w Żninie i Radomsku. 
Oferta Frigo logisTics obejmuje pełen wachlarz usług związanych 
z obsługą łańcucha dostaw: od odbioru towaru u producenta, 
składowania, kompletacji, przepakowywania, etykietowanie po 
transport i dystrybucję do końcowego odbiorcy. Spełniając indy
widualne, bardzo wysokie wymagania jakościowe oraz opera
cyjne, Frigo logisTics pełni funkcję magazynu centralnego dla 
siedmiu wiodących sieci handlowych w Polsce. Realizując usługi 
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logistyczne składowania i dystrybucji dla wielu producentów, 
dystrybutorów i firm handlowych zlokalizowanych na terenie 
całego kraju, Frigo logisTics dostarcza towar do ponad 3500 punk
tów dostaw. Każdego dnia Frigo logisTics realizuje bezpośrednie 
dostawy do hurtowni, do klientów segmentu HoReCa oraz bez
pośrednio do sklepów lub magazynów centralnych sieci handlo
wych posiadających własne centra dystrybucyjne. Firma Frigo 
logisTics działa w oparciu o certyfikaty potwierdzające realizację 
usług w oparciu o standardy systemu zarządzania jakością  
ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015, ISO 500001:2011, BS OHSAS 
18001:2007,   IFS oraz wymagań systemu zapewnienia bezpie
czeństwa zdrowotnego żywności HACCP.

GEnErAl loGistiCs systEMs polAnD – www.glsgroup.eu – to 
firma, której dewizą jest bycie „Liderem jakości w europejskiej 
logistyce przesyłek”. W codziennej pracy grupa GLS kieruje się 
takimi wartościami jak: niezawodność, bezpieczeństwo, przej
rzystość, elastyczność i zrównoważony rozwój. general logisTics 
sysTems Poland to spółka córka europejskiej grupy GLS, która od lat 
świadczy dla ponad 240 tys. klientów w całej Europie niezawodne 
usługi kurierskie, uzupełnione o usługi logistyczne i ekspresowe. 
Aby sprostać stawianym przed firmą oczekiwaniom, GLS nieustan
nie rozbudowuje swoją sieć, która obecnie obejmuje 40 krajów, 
a tworzą ją spółki własne oraz partnerzy grupy. GLS działa w Eu
ropie, a także w ośmiu stanach USA oraz w Kanadzie. W roku 
obrotowym 2019/2020 grupa GLS osiągnęła przychody w wy
sokości 3,6 mld euro i dostarczyła 667 mln przesyłek. Sieć GLS 
składa się z ok. 70 centralnych i regionalnych punktów przeła
dunkowych oraz ok. 1400 oddziałów, które są obsługiwane przez 
ok. 28 tys. samochodów kurierskich oraz ok. 4 tys. samochodów 
liniowych na długich dystansach. GLS zatrudnia ok. 19 tys. osób. 
W Polsce firma świadczy usługi za pośrednictwem 41 filii oraz 
ponad 1300 punktów nadawania i odbioru paczek Szybka Paczka/ 
ParcelShop zlokalizowanych w całym kraju. Wdrożony w GLS 
Poland system zarządzania jakością ISO 9001:2008 gwarantuje 
najwyższą jakość świadczonych usług. Firma chętnie angażuje się 
w liczne akcje z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, 

między innymi wspierając akcję Poland Business Run. GLS szczegól
ną wagę przywiązuje do kwestii dbałości o środowisko naturalne, 
z największym zaangażowaniem realizując na co dzień zasady 
inicjatywy ThinkGreen oraz wdrożonego w 2008 r. systemu zarzą
dzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. GLS Poland 
to laureat prestiżowych nagród i wyróżnień – ostatnio firma 
zdobyła tytuł Superbrands 2019, Great Place to Work oraz godło 
Firmy Przyjaznej Klientowi.

GEoDis polAnD – www.geodis.pl – jest częścią globalnej 
grupy GEODIS, należącej do francuskiego operatora kolejowego 
SNCF. GEODIS to światowy lider w zakresie transportu i logistyki. 
Uznanie, jakie buduje ekspercką wiedzą oraz doświadczeniem 
w zakresie wszelkich aspektów łańcucha dostaw pozwala firmie 
stać się wiarygodnym partnerem w rozwoju klientów. Marka 
GEODIS należy do TOP10 branży – pod względem wielkości jest 
#7 na świecie oraz #4 w Europie. Na działalność firmy składa się 
pięć linii biznesowych: Supply Chain Optimization (optymaliza
cja łańcucha dostaw 4PL), Freight Forwarding (spedycja lotnicza, 
morska, kolejowa oraz kompleksowa obsługa celna), Contract 
Logistics (logistyka kontraktowa), Distribution & Express (sieć 
drobnicowa i dostawy ekspresowe) oraz Road Transport (trans
port drogowy). Organizację tworzy globalna sieć obejmująca 
120 krajów podzielona na regiony obecne na wszystkich konty
nentach. GEODIS dysponuje 6,5 mln m² powierzchni magazyno
wej i zatrudnia ponad 41 tys. pracowników. W 2018 r. firma 
obsłużyła 165 tys. klientów, notując przychody 8,2 mld EUR.  
W Polsce marka GEODIS jest obecna od 2001 r. Poza centralą  
w Warszawie posiada oddziały w Gdyni, Strykowie, Wrocławiu, 
Tyńcu Małym i Czeladzi. GEODIS Poland realizuje usługi „szyte 
na miarę” dla klientów z rynku Automotive (branża motoryza
cyjna), Retail (sektor meblowy), FMCG (sektor farmaceutyczny) 
oraz wspiera realizację wydarzeń sportowych, targów i wystaw. 
Oferuje serwis w zakresie transportu drogowego, morskiego, 
lotniczego, kolejowego, ładunków ponadgabarytowych, obsługi 
celnej oraz logistyki kontraktowej, jak również wachlarz usług 
dodatkowych. Wieloletnie doświadczenie GEODIS przekłada się 
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na wysoką jakość świadczonych usług i dużą elastyczność, co cenią 
klienci nagradzając firmę lojalnością i zaufaniem. Strategia  
zarządzania kapitałem ludzkim (potwierdzona przez certyfikaty 
ISO 9001, ISO 14001, AEO, WSK oraz Investors in People) oraz 
indywidualne podejście do każdego klienta to stabilne funda
menty dla dynamicznego rozwoju.

HEGElMAnn trAnsportE – www.hegelmann.pl – prowadzi 
działalność transportową w oparciu o własny tabor na terenie 
Unii Europejskiej. Usługi wykonywane są w większości dla pod
miotów zagranicznych. Do zakresu usług należą transport ciężki, 
transport materiałów niebezpiecznych (chemii przemysłowej),  
w zakresie ładunków kompletnych i częściowych. hegelmann ofe
ruje transporty standardowe, specjalne, just-in-time oraz ekspre
sowe (realizowane tego samego dnia; pozostałe przewozy reali
zowane są w przeciągu 1–2 dni od momentu przyjęcia zlecenia). 
Firma dysponuje własną, wyspecjalizowaną flotą składającą się 
z ciągników marek MercedesBenz, Scania oraz MAN odpowiada
jących standardowi Euro 5 i Euro 6. Średni wiek pojazdów to 
2–3 lata. hegelmann TransPorTe wykorzystuje nadwyżkę popytu 
nad podażą usług transportowych wywołaną rozwojem gospo
darczym na rynku europejskim, zwiększając posiadaną flotę 
pozyskuje nowych klientów. Nowe oddziały firmy, rozbudowa 
bazy parkingowej, inwestycje w specjalistyczny tabor służą roz
szerzaniu profilu i zakresu prowadzonej działalności. Strategia 
gospodarcza firmy zakłada systematyczne wzmacnianie pozycji 
na rynku transportowym. hegelmann TransPorTe stała się w krótkim 
czasie największą firmą transportową w Polsce, awansując do 
pierwszej dziesiątki największych firm z branży usług logistycz
nych. Pomysłem na generowanie rosnących przychodów jest 
mieszanka różnych modeli biznesowych. hegelmann TransPorTe 
występuje zarówno jako organizator rynku (organizuje usługi 
transportowe na rynku bezpośrednim), dostawca usług w łań
cuchach logistycznych (dostarcza towary i usługi na rynek bez
pośrednio), broker (pośredniczy w usługach transportowych  
i spedycyjnych), jak i integrator (koordynuje przepływ wyrobów 
od dostawców do partnerów i nabywców, oraz nadzoruje relacje 
między uczestnikami). Częściowo działa też w modelu afiliacyj
nym, korzysta z przychodów z poddzierżawy środków transpor
tu dla swoich podwykonawców. Pod względem penetracji rynku 
hegelmann TransPorTe koncentruje się głównie na rynkach rozwi
niętych, niemieckim i francuskim. Zdecydowana większość przy
chodów firma osiąga ze sprzedaży nie kontraktowej. Główni 
odbiorcy usług firmy to najważniejsi gracze europejskiego rynku 
logistycznego (DB schenker, dsV PanalPina, kuehne+nagel, dP-dhl), 
które działają głównie poprzez zlecenia typu Spot Market (bez 
kontraktu). Główna zasada, która przyświęca prowadzonej dzia
łalności, to zapewnienie ciągłego ruchu pojazdów (samochód, 
który stoi, nie zarabia). Działalność firmy determinowana jest 
sprawnością, efektywnością i liczbą pojazdów, jakimi wykonuje 
powierzone zlecenia w transporcie krajowym i międzynarodo
wym. Rozbudowana baza noclegowa na terenie Europy daje 
firmie przewagę nad konkurencją, umożliwiając maksymalne 
wykorzystanie floty pojazdów, jak również zapewnienie pracow
nikom optymalnego komfortu pracy – rozwój bazy noclegowej 
ma istotne znaczenie z perspektywy regulacji prawnych doty
czących czasu wypoczynku kierowców. Motto firmy nieprzypad
kowo brzmi: „Individuelle lösungen ohne umwege direkt aus 
einer hand!” (Indywidualne rozwiązania z jednego źródła bez 
opóźnień!).

iFb intErnAtionAl FrEiGHtbriDGE (polAnD) – ifbpoland.pl – 
jest częścią grupy IFB, która działalność na międzynarodowym 
rynku usług spedycyjnologistycznych rozpoczęła w 1980 r. Dzisiaj 
grupa liczy ponad 50 oddziałów i zatrudnia ponad 850 specja
listów. Rozbudowana infrastruktura oddziałów IFB w Europie i Azji, 
oraz sieć agentów i partnerów w innych regionach, pozwala 
firmie na organizację transportów we wszystkich zakątkach globu. 
IFB inTernaTional FreighTbridge (Poland) realizuje potrzeby klientów 
za pośrednictwem oddziałów w Gdyni, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. Oferuje kompleksowe usługi logistyczne, 
w zakresie transportu morskiego, lotniczego, kolejowego i drogo
wego, krajowego i międzynarodowego, oraz obsługę celną. Zespół 
iFb Poland liczy ponad 50 profesjonalistów z kilkunastoletnim 
doświadczeniem w branży, gwarantujących wysoką jakość usług 
o indywidualnym charakterze. Utrzymują z klientami długotrwałe 
relacje zgodnie z firmowym hasłem: „Dostarczamy zaufanie”. 
Firma posiada certyfikat AEO. Angażuje się społecznie (pomoc 
dla placówki opiekuńczej, sponsorowanie reprezentacji Polski  
w Amp futbolu). W tym roku obchodzi jubileusz 10letniej działal
ności na polskim rynku, na którym zajmuje wyróżniającą pozycję 
(nagrody „Najlepsza nowa firma na rynku” (2011), „Integrowanie 
usług frachtu morskiego i lotniczego z logistyką kontraktową 
oraz dystrybucją” (2015) w programie badawczym Operator 
Logistyczny Roku).

link – www.linktransport.eu – to wiodący dostawca nowocze
snych rozwiązań i usług w branży TSL. link inTernaTional TransPorT 
specjalizuje się w transporcie drogowym oraz spedycji na terenie 
całej Europy, główne kierunki to: Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, 
Holandia, Francja, Włochy oraz Polska. Ponad trzydziestoletnie 
doświadczenie rynkowe w optymalizacji procesów transportowo
logistycznych, zespół ponad 800 specjalistów TSL oraz nieustan
ne, liczne inwestycje w najnowsze technologie, digitalizację, 
efektywną komunikację i nowoczesną flotę pozwalają firmie link 
dostarczać usługi najwyższej jakości. Firma oferuje głównie trans
port ładunków całopojazdowych (FTL) uzupełniony o transport 
ładunków częściowych (LTL). Transporty realizowane są również 
w systemie just-in-time. Flota własna firmy link obejmuje 1200 
jednostek transportowych, w tym kilkaset nowoczesnych ciągni
ków siodłowych (średni wiek to niecałe 1,5 roku, wszystkie samo
chody spełniają normy EURO 6) oraz kilkaset naczep typu MEGA 
i MEGA BDE, wspieranych przez dodatkowe zasoby podwyko
nawców. link oferuje profesjonalną obsługę, elastyczne rozwiąza
nia, wysoką jakość świadczonych usług, wsparcie nowoczesnymi 
systemami IT, bezpieczeństw oraz terminowość. Spółka posiada 
liczne pozwolenia, licencje oraz certyfikaty wg normy PNEN ISO 
9001, ISO14001, ISO 45001 i SQAS. Spółka otrzymała wiele nagród 
i wyróżnień branżowych, które potwierdzają sukces organiza
cyjny i biznesowy firmy. Cały proces transportu i obsługi klientów 
w firmie odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 
informatycznych oraz telematycznych. Optymalna lokalizacja baz 
transportowych LINK w miejscach strategicznych pod względem 
komunikacji w transporcie z krajami Europy wpływa na elastyczną 
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obsługę. LINK posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze 
dużych, międzynarodowych klientów z takich sektorów, jak: 
Automotive, AGD, surowce i komponenty, chemia przemysłowa, 
FMCG, materiały budowlane oraz e-commerce. Współpracę  
z partnerami biznesowymi link opiera na budowaniu partnerskich 
relacji i wzajemnym zaufaniu w biznesie. Osiągając cele bizne
sowe spółka dba także o zrównoważony rozwój, ekologię oraz 
społeczną odpowiedzialność prowadzonego biznesu. Od lipca 
2017 r. właścicielem spółki link jest koncern waberer’s inTernaTional 
nyrT., lider na europejskim rynku przewozów całopojazdowych 
(FTL), obsługujący szeroką gamę klientów w segmencie między
narodowym w krajach europejskich w różnych sektorach.

Maszoński Logistic – www.maszonski.pl – od ponad 25 lat 
skutecznie realizuje kompleksowe usługi transportowologistycz
ne na terenie krajów Unii Europejskiej. Niezmiennie skupia się na 
analizie potrzeb klientów i na ich podstawie proponuje skutecz
ne rozwiązania logistyczne najwyższej jakości. Firma jest liderem 
w branży przewozów objętościowych, sukcesywnie rozwija flotę, 
która obecnie liczy już ponad 450 nowoczesnych pojazdów. W swo
jej pracy wykorzystuje zestawy symetryczne i niesymetryczne 
Jumbo, zestawy MEGA oraz kontenery wymienne BDF, jak również 
zestawy z wózkami widłowymi. Cała flota Maszoński Logistic speł
nia europejskie normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
EURO 6. Jest regularnie odnawiana i poddawana rygorystycznym 
przeglądom technicznym, wyposażona w zintegrowane systemy 
komunikacyjne, a także w najnowsze technologie, które zwięk
szają bezpieczeństwo kierowców oraz przewożonego ładunku. 
Spółka stale inwestuje nie tylko w systemy IT, ale także rozwiąza
nia ekologiczne. W tym roku flotę firmy rozbudowano o 70 po
jazdów napędzanych LNG – inwestycja ta stanowi część szerszej 
koncepcji firmy na budowanie oferty ekologicznych rozwiązań 
logistycznych. Nad tym wszystkimi czynnościami opiekę sprawu
je doświadczony i zaangażowany zespół ponad 750 pracowników, 
nakierowany na wspólne osiąganie celów. To właśnie takie działa
nie pozwala firmie zdobyć pozycję jednego z liderów branży TSL 
na rynku europejskim. Firma od lat współpracuje ze znaczącymi 
europejskimi producentami takich sektorów jak: Automotive, 
elektronika, opakowania czy AGD. Spółka realizuje strategię Spo
łecznej Odpowiedzialności Biznesu. Aktywnie działa na rzecz 
etyki w biznesie, bezpieczeństwa w miejscu pracy, lokalnych spo
łeczności oraz ochrony środowiska, a jej efektywną działalność 
potwierdzają zdobyte wyróżnienia i nagrody.

nortHGAtE loGistiCs – northgatelogistics.pl – to wiodąca firma 
spedycyjna na rynku, skupiająca wysoko wyspecjalizowaną kadrę, 
dzięki czemu jej oferta jest uważana za jedną z najkorzystniej
szych. Posiada doświadczenie w przewozie towarów na terenie 
51 państw, spedytorzy są otwarci na realizację transportów do 
każdego państwa świata. Dzięki doświadczeniu połączonemu 
ze znajomością zasad jest kompetentnym i zaufanym partnerem. 
Jej siła wynika ze zrozumienia trudnego rynku transportowego, 
a ochrona, jaką otacza każde działanie, gwarantuje kontrahentom 
pewność i stabilność każdej transakcji. Świadczy kompleksowe 

usługi w dziedzinie planowania i realizacji przewozu ładunków 
dla kluczowych podmiotów w polskiej gospodarce. Posiada 
ogromne doświadczenie wraz ze specjalistyczną wiedzą doty
czącą transportu, prawa przewozowego oraz konwencji CMR, 
regulującej przewóz ładunków każdego rodzaju. norThgaTe logisTics 
to zespół wysoko wykwalifikowanych spedytorów, związanych 
z Polską Izbą Spedycji i Logistyki oraz Pomorskim Stowarzysze
niem Przewoźników Drogowych. Firmę tworzy obecnie sieć od
działów zlokalizowanych na północy, południu i centrum kraju 
wraz z centralą w Pruszczu Gdańskim. Każdy z oddziałów świad
czy usługi: spedycji drogowej – obsługując ładunki systemem 
drobnicowym, całopojazdowym, niebezpieczne (ADR), ponad
gabarytowe, płynne, ciała stałe, gazy, wymagające obróbki ter
micznej, paletyzowane, luzem; spedycji lotniczej – obsługując 
ładunki niebezpieczne (DGR), towary wartościowe (VAL), prze
syłki ponadgabarytowe (Oversize), towary łatwo psujące się: 
mrożonki, żywność PER; spedycji morskiej – transport konte
nerowy FCL, transport drobnicowy LCL, transport ładunków ADR/
IMO; doradztwa (usługi celne, reklamacje) oraz ubezpieczenia 
CARGO. Specjalizację i kompetencje potwierdzają otrzymane 
wyróżnienia: Gryf Gospodarczy 2019; Gazele Biznesu, Złoty Płat
nik, Rzetelna Firma. norThgaTe logisTics rozwija również pierwszy 
na rynku spedycyjnym system partnerski, oparty na zasadzie 
franczyzy.

oMEGA pilzno itis GoDAwski & GoDAwski – www.omega
pilzno.com.pl – to jeden z wiodących  operatorów logistycznych 
na polskim rynku. Firma oferuje usługi w obszarze całopojazdo
wego transportu międzynarodowego i krajowego, logistyki  
kontraktowej oraz logistyki morskiej. Od wielu lat plasuje się  
w ścisłej czołówce branżowych rankingów. Zarządzanie poprzez 
wartości i realizowanie strategii w oparciu o jasno wytyczone 
cele gwarantuje stały rozwój i umacnianie pozycji rynkowej.  
Prawie 30letnie doświadczenie w branży TSL, wspierane imple
mentacją nowoczesnych narzędzi technologicznych, pozwala  
na stosowanie optymalnych, kompleksowych rozwiązań i efektyw
ną obsługę klientów w kraju i zagranicą. Zróżnicowana flota 
licząca blisko 700 pojazdów, 5 magazynów logistycznych klasy 
A o łącznej powierzchni blisko 140 tys. m2, ponad 1000 pra
cowników to efekt ciągłej pracy, budowania długofalowych  
relacji z klientami i dopasowania działalności do potrzeb rynku. 
W OMEGA Pilzno dostarczamy rozwiązania logistyczne wspie
rające firmy w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. 
Firma posiada największą w Polsce ekologiczną flotę ciągników 
LNG, co stanowi część szerszej koncepcji na budowanie ekolo
gicznych rozwiązań. Do grupy Omega Pilzno należą również 
autoryzowane serwisy samochodów ciężarowych MAN i Volvo, 
stacje benzynowe i diagnostyczne oraz spółka STC, autoryzo 
wany dealer i serwis marki IVECO. Grupa posiada swoje oddziały 
w Pilźnie, Rzeszowie, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdyni 
oraz Żywcu.

rAbEn loGistiCs polskA – www.rabengroup.com – oferuje 
usługi z zakresu dystrybucji krajowej, międzynarodowej, oraz 
kompleksowej obsługi logistycznej i copackingu, a także frachtu 
morskiego i lotniczego. W Polsce firma raben istnieje już 30 lat 
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(początek działalności to 1991 r.). Zdobyte w tym czasie do
świadczenie i pozycja na rynku gwarantują świadczenie najwyż
szej jakości kompleksowych usług logistycznych. Funkcjonująca tu 
od wielu lat stabilna sieć oddziałów ułatwia szybkie i bezpiecz
ne przemieszczanie przesyłek. Firma posiada w Polsce 35 lokali
zacji. W Europie Grupa raben działa już 90 lat (od 1931 r.) dyspo
nując własnymi oddziałami zlokalizowanymi nie tylko na terenie 
Polski, ale również w Czechach, Estonii, Holandii, Niemczech, 
Rumunii, Bułgarii oraz na Litwie, Łotwie, Słowacji, Ukrainie, Węg
rzech i we Włoszech. Firma raben logisTics Polska zatrudnia  
ok. 3700 pracowników, dysponuje zróżnicowanymi magazynami 
o powierzchni około 500 tys. m2 i ma do swojej dyspozycji po
nad 3 tys. nowoczesnych środków transportu. raben zajmuje się 
obsługą wielu grup produktowych, min. artykułów spożywczych 
(wymagających kontrolowanej temperatury), FMCG, kosmetyków, 
artykułów przemysłowych, artykułów chemicznych, produktów 
niebezpiecznych. raben logisTics Polska posiada certyfikaty jakości 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (spełniający także normę HACCP) 
oraz OHSAS 18001, SQAS czy IFS.

spEDiMEx – www.spedimex.pl – jest wiodącym polskim opera
torem logistycznym. Już od 28 lat pomaga optymalizować kosz
ty logistyki przedsiębiorstw. Oferuje sprawdzone rozwiązania 
magazynowe i dystrybucyjne. Specjalizacja firmy to obsługa 
wielokanałowej sprzedaży (omnichannel), branży odzieżowej, 
sportowej, artykułów dziecięcych, e-commerce oraz beauty.  
sPedimex projektuje i wdraża kompleksowe projekty magazynowo
dystrybucyjne. Firma dysponuje siecią terminali przeładun
kowych zlokalizowanych w strategicznych regionach Polski.  
W oparciu o transport drogowy oferuje serwis dystrybucyjny na 
terenie kraju i Europy, w tym pełną obsługę transportów drob
nicowych i całopojazdowych. Ponadto sPedimex zarządza ponad 
180 tys. m² powierzchni magazynowej. Oprócz standardowych 
usług składowania firma oferuje wszystkie czynności towarzy
szące logistyce, takie jak: pakowanie i sortowanie towarów, 
etykietowanie, składanie zestawów, obsługę zwrotów czy kon
trolę jakości. sPedimex konsekwentnie realizuje politykę rozwoju 
firmy opartą na wysokiej jakości usług, budowaniu i utrzymy
waniu trwałych relacji z klientami, oraz doskonaleniu procesów 
operacyjnych.

tsloGistiC – www.tslogistic.com.pl – to prężnie rozwijająca 
się firma, która wkroczyła na rynek w 2010 r. Dziś może się 
pochwalić ośmioma oddziałami w Polsce, zatrudniając blisko stu 
pracowników. Dzięki doświadczonemu i kreatywnemu zespo  
łowi realizuje kompleksową obsługę ładunków drogowych, mor
skich, lotniczych i kolejowych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło 
TslogisTic zyskać zaufanie najbardziej wymagających klientów, 
którym oferuje usługi zgodnie z procedurami bezpieczeństwa 
przewozu TAPA. Codzienne sukcesy znajdują odbicie w najważniej
szych dla branży nagrodach i wyróżnieniach: w latach 2014–2019 
TslogisTic została nagrodzona Gazelami Biznesu, zajmując czoło
we miejsca pośród firm branży TSL. Wielokrotnie została wyróż
niona Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej przyznawany 
przez bisnode. Jest członkiem prestiżowego Business Center Club 
w Warszawie. Wyznacznikiem pozytywnej oceny jakości usług 

było przyznanie nagrody w programie badawczym Operator 
Logistyczny Roku 2016 za wyróżniające wykonanie założonych 
norm usług logistycznych. W 2018 r. firma została nagrodzona 
w rankingu miesięcznika Forbes zdobywając Diament Forbesa. 
Nie można też pominąć certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001 potwierdzanego kolejnymi audytami kontrolnymi.  
TslogisTic nie spoczywa na laurach i sukcesywnie rozszerza 
swoją ofertę, począwszy od 2019 r. oferuje swoim klientom 
możliwość korzystania z powierzchni magazynowej pod Pozna
niem oraz serwisu drobnicowego do krajów skandynawskich. 
Rok ubiegły firma zamknęła wyróżnieniem w kategorii „Szybkość 
i terminowość dostaw” przyznanym podczas gali Operator  
Logistyczny Roku 2019. W 2020 r. pomimo zawirowań rynko
wych, firma otworzyła kolejny oddział morski oraz lotniczy miesz
czący się w Warszawie.

VGl Group – www. vglgroup.com – to czołowy polski opera
tor logistyczny z 20letnim doświadczeniem rynkowym. Oferuje 
pełen portfel usług z zakresu transportu, spedycji, logistyki i za
rządzania łańcuchem dostaw. Wspiera je rozwiązaniami techno
logicznymi umożliwiającymi kontrolę nad całym procesem, a na 
co dzień odpowiada za obsługę logistyczną takich marek, jak: 
PePco Poland, lPP, home & you, esoTiq & henderson, gruPa ToPex, smyk 
i wiele innych. Aktualnie VGL grouP zatrudnia blisko 500 pracowni
ków w kilkunastu oddziałach w Polsce, a umiejętność dostoso
wywania odpowiednich rozwiązań logistycznych bazująca na ich 
wiedzy i doświadczeniu jest szczególnie doceniana przez klientów 
tej firmy. Ich grono się stale powiększa, a roczny obsługiwany 
wolumen to już blisko 80 tys. TEU i 125 tys. zleceń drogowych 
generujących obroty na poziomie 600 mln zł. W 2021 r. ten po
tencjał powiększy się znacząco ze względu na dołączenie solid 
logisTics do grupy VGL. W następstwie tego połączenia orga nizacja 
dodatkowo rozszerzy kompleksowość swojej oferty i umocni 
dotychczasową pozycję w roli wiodącego polskiego operatora 
logistycznego na rodzimym rynku. Rok 2020 należy do udanych 
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nie tylko ze względów na podjęte działania z zakresu M&A, czy 
jubileusz 20lecia działalności grupy, ale również przez potwier
dzenie aktualnej pozycji poprzez uzyskanie tytułu zwycięzcy  
25. Rankingu TSL dziennika Rzeczpospolita w kategorii „Spedycja 
morska i oceaniczna”. Patrzymy dalej, widzimy więcej, dostar
czamy pewniej – oficjalna misja jasno określa kolejne cele VGL 
grouP, jednak to rosnąca liczba zadowolonych klientów i stale 
zwiększający się udział w rynku są najlepszą miarą sukcesu.

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, technologii oraz aktywów fizycznych w 31 krajach  
w Europie, Ameryce Północnej i Azji. XPO zatrudnia ponad 90 tys. 
pracowników w 1435 lokalizacjach, zarządza łączną powierzch
nią magazynową 14 mln m2. Siedziba firmy znajduje się w Green
wich, Connecticut, USA. Firma posiada dwa profile działalności: 
transport drogowy, morski i lotniczy, oraz logistykę kontraktową. 
W zakresie usług logistycznych XPO suPPly chain oferuje pełen 
wachlarz dedykowanych, szytych na miarę rozwiązań oraz usług 
z wartością dodaną, zarówno dla dużych grup, jak również ma
łych i średnich przedsiębiorstw. Kompleksowe usługi z zakresu 
logistyki e-commerce, zarządzania zwrotami, magazynowania, 
copackingu, oraz dystrybucji i transportu realizowane są zawsze 
aby osiągnąć nadrzędny cel – poprawę wydajności łańcucha do
staw. XPO dysponuje największą flotą samochodów ciężarowych 
w Europie, przestrzegającą najbardziej wymagających norm śro
dowiskowych. Najwyższą, światową jakość obsługi zapewnia za 
pośrednictwem wysoko wyspecjalizowanych technologii infor
matycznych oraz inwestycji w automatykę. Ogólnoświatowy 
zespół, liczący ok. 1600 informatyków, projektuje i wdraża de
dykowane rozwiązania dopasowane do konkretnych sektorów, 
z uwzględnieniem wielorakich 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 końcowych, szukając możli
wości innowacji oraz doskonalenia.

xpo trAnsport solutions polskA – pl.xpo.com – należąca 
do grupy xPo logisTics istnieje na polskim rynku od 1990 r. Za
trudnia 420 pracowników, prowadząc swoją działalność w Zielo
nej Górze, Poznaniu, 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 całopojazdowego międzynarodowego  
i krajowego, transportu intermodalnego, morskiego i lotniczego. 
Firma świadczy usługi dla szerokiego portfolio klientów z branż: 
motoryzacyjnej, Retail, FMCG, budowlanej, paliwowej a także 
e-commerce. Specjalizuje się w obsłudze dużych i nieregularnych 
wolumenów. Głównymi obszarami działalności transportowej są 
Polska, Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Hiszpania. Oprócz 
działalności biznesowej firma angażuje się w rozwój społecznie 
odpowiedzialnego biznesu, co odnajduje swoje odzwierciedlenie 
w zaangażowaniu w zmniejszanie emisji CO2 i zwiększanie bez
pieczeństwa na drogach, oraz działaniach na rzecz społeczności 
lokalnej.
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