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By tworzyć historię, należy odważnie spoglądać w przyszłość. Grupa FM Logistic nieustannie wprowadza pionierskie, 
przyszłościowe rozwiązania, optymalizujące łańcuchy dostaw. Jest autorem koncepcji, takich jak pooling (wspólne 
zarządzanie zasobami transportowymi i logistycznymi) i Collaborative Routing Centre (łączenie przepływu towarów wielu 
klientów i dostawców) oraz innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w „magazynach jutra”, takich jak: AGV, drony, 
roboty, Big Data. 

To właśnie wizja ciągłego rozwoju sprawiła, że rodzinna firma założona we Francji w 1967 roku jest obecnie jednym 
z międzynarodowych liderów w dziedzinie magazynowania, transportu i pakowania, ekspertem w obsłudze logistycznej 
klientów z sektora dóbr konsumpcyjnych, środków czystości i kosmetyków, artykułów przemysłowych oraz produktów 
ochrony zdrowia.  

Firma z historią, która 
tworzy przyszłość. 
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Generalne perspektywy rynku usług logistycznych

„D id you know that Poland’s road freight market is set 
to grow by just 3.5% in real terms in 2019? Its lowest 
rate since 2013”, pyta z lekka zaskoczony portal  
ti-insight.com. Potwierdzamy te dane, na podstawie 

sondażu DGC (badanie ciągłe Barometr, 2010– 2019) z paździer
nika szacujemy, że ogólnie przychody firm logistycznych w sto
sunku do roku poprzedniego wzrosną średnio jedynie o 4,8%. 
Dane szacunkowe są znacząco niższe od prognozowanych rok 
temu (9,1%). Przychody firm transportowych wzrosną jeszcze 
mniej, natomiast firm wyspecjalizowanych w logistyce kontrak
towej znacznie więcej, co utrwali dystans pomiędzy tymi gru
pami. Wynik ten oznacza podtrzymanie spadkowego trendu 
tempa wzrostu sprzedaży rozpoczętego w 2012 r. Jest już tylko 
jednocyfrowe. I o ile wydawało się, że dobre wyniki osiągnięte 
przez branżę w ubiegłym roku (badanie ciągłe DGC Top500, 
2004– 2019, pokazujące wzrost sprzedaży aż o 12,1%) stanowią 
zapowiedź wyłamania się z tego trendu, to tegoroczne szacunki 
wyników sprzedaży i prognoza na 2020 r. dowodzą czegoś prze
ciwnego, gwałtownego załamania. W przyszłym roku wzrośnie 
ryzyko pogłębienia kryzysu na rynku pracy (przesunięte o rok 
otwarcie niemieckiego rynku dla obywateli Ukrainy), co wyhamu
je inwestycje (brak gwarancji znalezienia pracowników), co oznacza 
obniżenie tempa rozwoju gospodarczego. Załamanie odczuwa
my już obecnie, w ciągu ostatnich miesięcy notujemy drama
tyczny spadek przychodów branży logistycznej. Jeśli w zeszłym 
roku z kwartału na kwartał rosło tempo wzrostu sprzedaży, to 
w obecnym systematycznie spada. Coraz trudniej było przebić 
rekor dowe wyniki sprzedaży a w ostatnim kwartale po raz pierw
szy od lat spodziewany jest (o 0,1%) spadek sprzedaży w porów
naniu do poprzedniego roku.

Można zapytać, co poszło nie tak, że w gruzach legły buń
czuczne obietnice, że Polska gospodarczo dogoni Niemcy? Wyraź
nie przestraszony lider obozu władzy Jarosław Kaczyński jedno
znacznie przyznaje się do porażki i wzywa do odwrotu, mówiąc 
8 listopada: „chcemy odeprzeć także niebezpieczeństwa, które 
mogą się pojawić, np. związane z możliwym poważniejszym spo
wolnieniem gospodarczym, bo nie chcę używać słowa kryzys”. 
Mści się administracyjne podnoszenie dochodów bez nacisku na 
wzrost wydajności pracy, ślepa wiara, że zwiększona konsumpcja 
nakręci gospodarkę. Zagraniczni inwestorzy przecież nadal inwe
stowali, często przenosząc fabryki z Zachodniej Europy, mimo po
gorszenia klimatu inwestycyjnego, w tym obniżenia zaufania do 
niezawisłości sądów. Presja płacowa i wzrost kosztów czynią jednak 
Polskę coraz mniej konkurencyjną na rynku między narodowym.

To wzrost eksportu, a w szczególności obrót towarów z cen
trów dystrybucyjnych ulokowanych w Polsce przez korporacje 
międzynarodowe, odpowiada za wzrost sprzedaży usług logi
stycznych. Zapotrzebowanie na dostawy krajowe wśród bada
nych przez nas firm (badanie ciągłe DGC Operator Logistyczny 
Roku, 2002–2019), 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.

Na zastopowanie tempa wzrostu sprzedaży usług logistycz
nych decydujący wpływ miało stopniowe obniżanie się poziomu 
inwestycji firm z kapitałem zagranicznym w ostatnim okresie. 
To dzięki temu przez lata niesłabnącemu napływowi inwestycji 
polskie przedsiębiorstwa miały dostęp do globalnych łańcuchów 

dostaw a gospodarka w Polsce mogła się rozwijać szybciej niż 
w otaczających krajach, nawet w czasach globalnej recesji sprzed 
z górą dziesięciu lat pozostać „zieloną wyspą” (jako jedna z nie
licznych notować wzrost dochodu narodowego). Jeśli prawdą jest, 
że gospodarka rosła mimo planu Morawieckiego, stawiającego 
na gigantyczne państwowe inwestycje (w praktyce nie podjęte) 
zarządzane przez specjalnie tworzone konglomeraty (podział 
stanowisk stał się przedmiotem przetargu we frakcjach obozu 
władzy), to tym bardziej prawdziwe jest stwierdzenie, że plan 
ten nie będzie remedium na recesję. Plan ów jest wyrazem poli
tyki, która ignoruje drugi zasadniczy problem gospodarki, brak 
rąk do pracy. Wystarczy powiedzieć, że polityka ta jest ideowo 
niechętna obcym podejmującym w Polsce pracę, a przecież wia
domo, że gdyby nie wkład pracy ponad miliona zagranicznych 
pracowników, głównie z Ukrainy, nie udałoby się utrzymać wzro
stu gospodarki. Bez imigrantów wiele przedsiębiorstw, także 
logistycznych, po prostu by stanęło.

Niezależnie od trudnej sytuacji zewnętrznej, plany inwesty
cyjne hamują przewidywania odnośnie skokowo rosnących kosz
tów pracy, głównie wskutek nieumiarkowanego podnoszenia płacy 
minimalnej. Jeśli w ubiegłym roku kluczowa dla tempa rozwoju 
gospodarczego wartość inwestycji zagranicznych spadła do pozio
mu 2% PKB, pośrednio ze względu na zakwestionowanie nie za
leżności sądownictwa przez władze ustawodawczą i wykonaw czą, 
a bezpośrednio ze względu na brak rąk do pracy, to należałoby 
podjąć działania, aby inwestycje ruszyły. Tego rodzaju wezwania 
nie znajdują odzewu. Więcej, decyzja o obniżeniu wieku emerytal
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całkowicie na zewnątrz tych przedsiębiorstw, w ramach outso
urcingu”.

Skoro tempo rozwoju rynku logistycznego w Polsce tak dra
stycznie się obniża, to cena usług ponownie zacznie pełnić decy
dującą rolę przy wyborze operatora tych usług. Spadające zapotrze
bowanie klientów nie rozwiąże deficytu kierowców i aut na rynku, 
generującego wzrost kosztów. Wymusza to działania przystosowaw
cze, w tym przyspieszoną optymalizację procesów logistycznych, 
sprawnych i szybkich przepływów towarów przy ograniczeniu za
angażowanych środków. Niedobór pracowników i rosnące koszty 
wynagrodzeń sprawią, że coraz większy sens będzie miało wdraża
nie zautomatyzowanych rozwiązań tam, gdzie jest to możliwe.

Optymalizacji kosztów w logistyce będzie się szukało w prze
organizowaniu procesu dostaw dlatego, że dalsze obniżanie 
niskich już stawek nie wchodzi w rachubę, chociażby ze wzglę
du na wzrost kosztów pracy. Konieczność optymalizacji kosztów 
własnych wymusza zmiany struktury rynku, powinien wzrastać 
udział logistyki kontraktowej, pogłębiać się specjalizacja usług. 
Operatorzy logistyczni powinni wystąpić z ofertą optymalizacji 
kosztów oraz procesów logistycznych klienta. Jednakże ze względu 
na postępujący wzrost stawek przewozowych kontynuowany 
będzie proces konsolidacji. Głośne są tymczasem bankructwa 
dużych firm, ale nie na nich winna się skupiać nasza uwaga. 
Mniej się publicznie mówi o zakulisowych działaniach mających 
na celu przejęcie dobrze zarządzanych firm, znajdujących się  
w bardzo dobrej kondycji finansowej. Przejmowanie lub łączenie 
sił z konkurencyjnymi firmami wiąże się w obecnej sytuacji bar
dziej z wymogiem podniesienia rentowności i ograniczenia kosz
tów prowadzenia działalności niż z dążeniem do utrzymania 
silnej pozycji, dzięki wyeliminowaniu konkurenta. Uważa się,  
że polski rynek jest bardzo rozdrobniony, a więc może dojść do 

nego z początku kadencji rządu czy plan podnoszenia płacy mini
malnej do poziomu obecnej średniej płacy – z końca kadencji, 
wyznaczają odmienną perspektywę – służenie woli ludu (czytaj: 
elektoratu). Przykładowo, ponieważ w opinii ludu (wyrażanej 
przez wyznawców teorii spiskowych) wytwarzanie energii wiatro
wej jest szkodliwe dla zdrowia, stopujemy rozwój tej gałęzi ener
getyki, utrzymując, że nie jest do niczego potrzebna, gdyż je
steśmy samowystarczalni dzięki nieograniczonym zasobom 
„czystej”, według Donalda Trumpa, energii z węgla. Nie chcemy 
też pozbawić rzesz górników źródła utrzymania, dlatego dotu
jemy nierentowne kopalnie. A wszystko to dzieje się w warunkach 
nasilającego się kryzysu ekologicznego, co wzmacnia absurdal
ność tego rozumowania. Sztandarowy dla obozu władzy pomysł 
autarkii w energetyce opartej na węglu okazuje się czystą fikcją, 
węgiel trzeba sprowadzać z kraju natrętnie przedstawianego jako 
wrogi, sprowadzać nawet ze strefy nieprawnie przez ten kraj 
okupowanej. Podobnie przecież rzecz się ma z planami budowy 
własnymi siłami elektrowni atomowej, planami wyprodukowania 
miliona samochodów elektrycznych czy planami wyznaczającymi 
„lotniska na rżysku” itp. Dążenie do dokonania „cywilizacyjnego 
skoku” dzięki zaspakajaniu potrzeb gospodarki w ramach włas
nych możliwości a nie dzięki zacieśnianiu współpracy międzynaro
dowej jest mrzonką.

Atrakcyjność inwestycyjna naszego kraju, która była motorem 
wzrostu produktu krajowego, wyraźnie słabnie. A zależała prze
cież dotąd w sposób oczywisty od posiadania stosunkowo taniej 
i wykształconej siły roboczej. Główne zagrożenie dla stabilnego 
wzrostu rynku usług logistycznych stanowią gwałtownie rosnące 
koszty pracy, spowodowane niedoborem siły roboczej, zwłaszcza 
kierowców. Pogłębiające się z roku na rok, ograniczenie tempa 
dyna miki wzrostu rynku usług logistycznych, z czym mamy do czy
nienia, może być oznaką, że dotychczasowy model gospodarki 
oparty na taniej sile roboczej tak czy inaczej wyczerpuje się.

Jeśli przyjmiemy, że polska branża logistyczna, stawiając  
na szybki rozwój godziła się na minimalne marże ze sprzedaży, 
i osiągała zysk jedynie dzięki niskim kosztom siły roboczej,  
to zachodzi uzasadniona obawa, jak poradzi sobie z nadchodzą
cą recesją. Operatorzy, działający z reguły na niskich marżach 
ze sprzedaży, nie mogą liczyć na bezpośrednie i pełne przeło
żenie wzrostu kosztów na klientów kontraktowych ze względu 
na to, że przegrywają na ogół walkę o pracowników z przedsię
biorstwami produkcyjnymi lub handlowymi. W reakcji na brak 
pracowników wzrastają stawki, ale w tych warunkach klienci 
wcale nie będą chcieli płacić każdej ceny, lecz ceny uzasadnione 
jakością dostaw. Jest pewne, że klienci będą umacniali relacje  
z tymi dostawcami usług, którzy z bieżącymi wyzwaniami po
radzą sobie najlepiej.

Czy branża logistyczna jest przygotowana do reorganizacji 
w związku z kryzysem dotychczasowego modelu gospodarki? 
Istnieje potrzeba zasadniczych przekształceń organizacji firm 
logistycznych w związku ze zmianą modelu gospodarczego. Jesz
cze do niedawna w związku z niedostępnością zasobów, przede 
wszystkim siły roboczej, ale także powierzchni magazynowych 
i wyposażenia, popyt przewyższał podaż usług, co kwestię mo
dernizacji oddalało w czasie. Obecnie przy nadal ograniczonych 
zasobach, ale spadającym popycie, operatorzy logistyczni muszą 
dążyć do optymalizacji procesów logistycznych oraz ich auto
matyzacji, aby utrzymać ich rentowność. Jak pisaliśmy przed 
rokiem, cytując Tomasza Przybyła, pełniącego funkcję Head of 
Business Development w firmie Fiege, „Być może niska dostępność 
pracowników i zjawisko rosnących płac dokonają samoczynnie 
tego, czego nie udało się nigdy dotąd przeprowadzić operatorom 
usług logistycznych na drodze perswazji wobec znaczącej części 
potencjalnych klientów – przekazania operacji logistycznych  
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Quo vadis homo logisticus?

[Tekst powstał na zamówienie wydawcy. Autor Wojtek Gąsiorow-
ski od 25 lat jest zawodowo związany z rynkiem usług logistycz-
nych oraz doradztwa personalnego. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał w uznanych firmach logistycznych, przez dziesięć lat był 
dyrektorem sprzedaży w FM Logistic, następnie prezesem zarządu  
w odratrans i dyrektorem sprzedaży w PEKAES. Brał też udział  
w projektach logistycznych dla wielu innych firm. Od dwunastu lat 
jako partner zarządzający w assaP ExEcutivE sEarch specjalizuje się 
w rekrutacjach na stanowiska kierownicze, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektorów: logistyka, transport, spedycja, oraz handel 
detaliczny i produkcja.]

 Uważa się, że najstarszy zawód świata 
to „ta” profesja. Ale to nieprawda, 
gdyż najstarszym zawodem świata bez 
wątpienia jest logistyk. Wynalazca koła 

nie myślał o jego pięknie tylko o usprawnianiu 
procesów łańcucha dostaw. Logistyka towa
rzyszy nam każdego dnia a jej procesy, pole
gające na planowaniu, realizowaniu oraz kon
trolowaniu przepływu towarów, usług i ludzi, 
muszą być przygotowane i nad zorowane przez 
jak najlepiej wyszkolonych do tego pracowni
ków. I to właśnie nic innego tylko zna lezienie 
najlepiej wykfalifikowanej kadry obecnie spę
dza sen z powiek pracodawcom.

O tym, jak wielkie jest zapotrzebowanie na pracowników, 
łatwo można się przekonać, widząc na portalach rekrutacyjnych 
ogromną liczbę ofert dotyczących osób odpowiedzialnych za 
zatrudnianie, czyli managerów działu HR w przedsiębiorstwach 
logistycznych. Rzecz w tym, czego wymaga się o tego rodzaju 
specjalisty. Okazuje się, że najlepiej by było, żeby potrafili ma
sowo rekrutować, współpracować z agencjami pracy tymczaso
wej, a tak w ogóle, to „upiększać” wizerunek pracodawcy. 
Wszystko to ma jednostronnie pozytywny wydźwięk. Super, ale 
czy przypadkiem nie za bardzo zapominamy o negatywnych 
scenariuszach, o zagrożeniach rynkowych i nowych wyzwaniach 
stojących przed managerem HR? Dlaczego w ogóle nie szukamy 
specjalistów od zwolnień masowych? Albo specjalistów wspiera
jących zwalnianych pracowników?

Pogoń za pracownikiem, tworzenie wrażenia, że rynek wchłonie 
każdą liczbę kierowców, operatorów wózków widłowych czy 
handlowców, to – w moim przekonaniu – pozbawiony refleksji 
udział w kreacji mitu, że mamy do czynienia z idealnym rynkiem 
pracownika. Tworzy się przy okazji złudzenie, że tak będzie zawsze, 
że rozwój naszej gospodarki będzie wieczny. A jeśli tak nie będzie? 
Czy działy HR będą umiały szybko się dostosować do nowej 
rzeczywistości? Czy zwalniać tych najgorzej wykwalifikowanych 
czy najmłodszych pracowników? Czy zwalniani będą najstarsi 
czy najmniej efektywni? W końcu, jak taki proces przeprowadzić?

Nasuwa się także pytanie o jakość tej masowej rekrutacji. 
Spójrzmy na ten proces z punktu widzenia wymagań nowocze
sności. Rewolucja technologiczna, pogoń za automatyzacją pro
cesów, wdrażanie nowych technologii przez liderów branży to 
czynniki często decydujące w wyborze pracodawcy przez młode 
„technologiczne” pokolenie. To pokolenie ceni sobie pracę u reno
mowanego pracodawcy, o ugruntowanej pozycji i opinii innowa
tora, stabilność zatrudnienia u takiego pracodawcy to wciąż poza 
zarobkami jeden z kluczowych motywatorów.

Ciągle słyszymy narzekania pracodawców na brak rąk do 
pracy. Najprościej sprowadzić cudzoziemców, którzy zapełnią 

luki na rynku, ale taka polityka personalna  
wydaje się zbyt jednostronna i krótkowzroczna. 
Nie uwzględnia np. w ogóle aktywizacji pra
cowników 50+ czy 60+, ciągle sprawnych  
a przy tym doświadczonych i lojalnych, czego 
nie można często powiedzieć o przedstawicie
lach młodszych pokoleń. W sytuacji prawdo
podobnego kryzysu i recesji, która już puka do 
naszych drzwi, mogą oni stanowić bezcenny 
zasób, gdyż będą gotowi na bardziej elastycz
ne godziny pracy.

Nie chcemy pamiętać, że całkiem niedawno, 
bo w 2008 r., wybuchł globalny kryzys spowo
dowany chciwością bankierów oraz zwykłych 
konsumentów. Jak Polska długa i szeroka na 

sprzedaż stały wystawione prawie nowe ciągniki i naczepy.  
Tysiące małych przewoźników i kierowców z dnia na dzień  
zostało pozbawionych źródeł utrzymania. Bardzo prawdopo dob
ne, że za rok czy dwa historia się powtórzy. Już czytamy o ban
kach oferujących toksyczne produkty łudząco podobne do tych, 
które spowodowały światowy kryzys gospodarczy jedenaście  
lat temu.

Nasuwa się pytanie, czy pracodawcy są przygotowani na 
szybko zmieniające się realia rynkowe? Otóż twierdzę, że nie są, 
na rynku wciąż dominują pracodawcy, którzy nie są przygoto
wani, gdyż na skutek nadzwyczajnie długiego okresu dobrej 
koniunktury nie mają żadnego doświadczenia w tym względzie. 
Nie potrafią też w wystarczającym stopniu wykorzystać nowo
czesnych narzędzi komunikacji, niezbędnych do przyciągnięcia 
wartościowych pracowników, co osłabia ich pozycję konkuren
cyjną. Które przedsiębiorstwa zapewnią stabilność zatrudnienia 
dla kluczowych grup pracowników? Które uratują się, wykorzy
stując nieuchronny kryzys do obniżania kosztów poprzez reduk
cję płac i zatrudnienia? Które na skutek nieudolności działów 
personalnych upadną, przyczyniając się do zamienienia aktyw
nych zawodowo w rzesze bezrobotnych? Nie wiem, na ile głębo
ka recesja jest prawdopodobna. Ale od sposobu przygotowania 
na takie scenariusze jak ten zależy przyszłość przedsiębiorstw, 
w których pracujemy.

kolejnych fuzji i przejęć. Najbardziej aktywne pozostaną duże 
firmy logistyczne, dokonując przejęć w celu poszerzenia obszaru 
i skali swojej działalności. To pozwoli im rozwijać nowe techno
logie w obszarze procesów magazynowych i transportu. Najbar
dziej prawdopodobna na polskim rynku jest konsolidacja firm 
w obszarze logistyki magazynowej i przepływów transportowych, 

ze względu na to, że ten segment rynku jest najbardziej konku
rencyjny. Operatorzy logistyczni będą zyskiwali na roli partnera 
współtworzącego łańcuchy dostaw, partnera, który z racji swo
jej roli, doświadczenia i możliwości będzie brał aktywny udział 
w projektowaniu przestrzeni magazynowych oraz sieci dystry
bucyjnych dedykowanych dla danego klienta.



Prognozy ekspertów

          Karolina Gasińska-Byczkowska, Country Manager w firmie Agility logistics: 
„Przyszłość oraz dalsze kierunki rozwoju rynku usług TSL w Polsce, tak jak na 
świecie, wyznaczać będzie automatyzacja i robotyzacja. Musimy też liczyć się  
z tym, że coraz większy wpływ na wszelkie dziedziny logistyki będzie miała 
sztuczna inteligencja. Tej tendencji będzie towarzyszyć konieczna transformacja 
roli, jaką tradycyjnie odgrywają działy operacyjne i handlowe, niezbędna do 
tego, abyśmy mogli się bezproblemowo odnaleźć się w nowym, cyfrowym 
świecie. Na rynek usług logistycznych, co obserwujemy już od dłuższego 
czasu, nadal będą miały wpływ kwestie związane z zatrudnieniem, a zwłaszcza 
trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry i związany z tym wzrost kosztów 
pracowniczych.

Na dalszy rozwój spedycji międzynarodowej, drogowej, lotniczej i morskiej, 
największy wpływ będzie miała sytuacja geopolityczna na rynkach globalnych,  
w tym szczególnie wojna handlowa między USA i Chinami, wciąż nieznane 
warunki na jakich odbędzie się Brexit czy już odczuwalne spowolnienie 
gospodarcze na największych rynkach światowych, w Chinach, USA i Europie.  
Być może nawet powinniśmy przygotować się w 2020 r. na globalną recesję?  
Coraz większy i coraz bardziej znaczący wpływ na biznes logistyczny, w tym koszty 
usług, będą też miały kwestie ekologiczne. To będzie się wiązać także  
z sukcesywnie wprowadzanymi przepisami i procedurami prośrodowiskowymi, 
takimi jak na przykład IMO 2020 (limit emisji tlenków siarki) w przypadku 
transportu morskiego. Moim zdaniem, dużo bardziej optymistycznie będzie 
wyglądała sytuacja na naszym krajowym rynku TSL. Polska będzie się nadal 
dynamicznie rozwijać jako wiodące zaplecze magazynowo-logistyczne w Europie”.

          Artur Ratajczak, CEO & Founder w firmie ArrA group: „Na podstawie rozmów 
z naszymi partnerami biznesowymi mogę powiedzieć, że to właśnie w przyszłym 
roku będziemy mogli dostrzec pierwsze symptomy spowolnienia gospodar- 
czego. Sukces wielu firm będzie zależał od tego, jak efektywnie były zarządzane  
w latach poprzednich, oraz jakimi zasobami będą dysponować w przyszłym roku. 
Kolejne firmy wykonają krok w stronę dostaw bezpośrednich w celu poprawy 
marży poprzez pominięcie pośredników. Działanie to z pewnością wymusi zmiany 
również w naszym sektorze. Kluczowe dla branży transportowej będzie jak 
najlepsze dopasowanie usług do potrzeb swoich klientów oraz upewnienie się,  
że oferowane przez nas usługi są dobrze zoptymalizowane zarówno pod 
względem kosztów, jak również efektywności pro-klienckiej. W mojej opinii  
polskie firmy, które sobie z tym nie poradzą, zostaną wyparte z rynku przez 
tańszych konkurentów coraz śmielej poruszających się po polskim rynku  
a zarazem pukających do drzwi rynków zachodnich. 

Transport drogowy z pewnością wykonuje zwrot w stronę klienta ostatecznego 
oraz dostaw bezpośrednich zwłaszcza w przypadku szeroko rozumianego 
segmentu Healthcare. Spodziewamy się również wzrostu współpracy z Indiami 
oraz Państwem Środka w najbliższych latach głównie w zakresie transportu 
morskiego. Liczymy również na zwiększenie naszego udziału w transporcie 
lotniczym w odniesieniu do części klientów z Bliskiego Wschodu”.

          Mariusz Borkowski, Country Manager w firmie AsstrA polskA: 
„Kompleksowość oferty oraz elastyczne podejście do odbiorcy usługi logistycznej 
to dominujące trędy w obsłudze dostaw w obecnym roku. Nasza firma kładzie 

Karolina Gasińska-Byczkowska: 
dalsze kierunki rozwoju  
rynku usług logistycznych  
wyznaczać będzie automatyzacja 
i robotyzacja.

Artur Ratajczak: Transport 
drogowy wykonuje zwrot  
w stronę klienta ostatecznego 
oraz dostaw bezpośrednich  
w celu poprawy marży poprzez 
pominięcie pośredników.

Mariusz Borkowski: Polskę  
w infrastrukturze transportowo-
logistycznej dzieli dystans  
do krajów Zachodniej Europy.
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szczególny nacisk na technologię i bezpieczeństwo w transporcie. Ponieważ mamy 
do nadrobienia spory dystans w infrastrukturze transportowo-logistycznej do 
Europy Zachodniej, wierzę, że prace przyspieszą, a operatorzy logistyczni pomogą  
w realizacji planów inwestycyjnych. Tym niemniej we wszystkich segmentach 
rynku, w których działa nasza firma, za wyjątkiem transportu drogowego, 
przewiduję wzrost sprzedaży usług”.

          Marzena Piotrowicz, szef działu spedycji BiAl-Mich: „W perspektywie 
nadchodzącego roku za najważniejsze zjawisko uznaję większy nacisk kładziony 
na automatyzację procesów informacyjnych. Coraz bardziej powszechne staną się 
systemy pozwalające na bieżący monitoring statusów przesyłek, niejednokrotnie 
bez udziału samych kierowców czy dyspozytorów. Podyktowane jest to 
niesłabnącą potrzebą bezpieczeństwa i kontroli nad przesyłką. Niezależną  
kwestią będą wzrosty cen usług w logistyce podyktowane poziomem inflacji,  
wzrostem kosztów wynagrodzeń oraz wzrostem cen obsługi nieruchomości.  
W dalszej perspektywie zaobserwujemy wzrost digitalizacji procesów 
logistycznych w różnych obszarach oraz konieczność korzystania z platform 
internetowych przy obsłudze klientów.

Docierają do mnie założenia niektórych globalnych operatorów logistycznych 
dotyczące automatyzacji procesów w przepływie przesyłek. Mówi się  
o przewidywalnych zagrożeniach dla funkcji spedytora w łańcuchu dostaw.  
O ile wierzę w optymalizację przepływu przesyłek kurierskich oraz drobnicowych  
z wykorzystaniem założeń wdrażanych projektów, to obserwuję odwrotne od 
zakładanego zjawisko wyboru tylko zaufanych spedytorów do obsługi. Ma 
to na celu współpracę opierającą się na zaangażowaniu, odpowiedzialności 
oraz znajomości zasad współpracy z danym klientem. Często spotykam się ze 
stwierdzeniem, że klient przedkłada bezpieczeństwo procesu, zaangażowanie 
i szybkość reakcji nad cenę za obsługę spedycyjną. O ile do obsługi wielkich 
ponadnarodowych przedsiębiorstw przytoczone walory zdecydowanie nie 
wystarczą, to pozwalają firmie spedycyjnej z powodzeniem rozwijać swoją 
działalność.

Z punktu widzenia mojej firmy za istotne zjawisko w długiej perspektywie uważam 
zwiększenie liczby pociągów kontenerowych jadących z Chin przez Polskę jedynie 
tranzytem. Zmiana miejsca przeładunku kontenerów z kolei na transport drogowy 
mocno ograniczy podaż ładunków na podwozia z załadunkiem w naszym kraju”.

          Piotr Zaitz, Contract Logistics Director w firmie cEVA logistics polAnd: 
 „W perspektywie następnych dwunastu miesięcy rynek logistyczny będzie wciąż 
stabilny, z podobnymi wskaźnikami wzrostu jak w ostatnich latach. To efekt  
dobrze rozpędzonej gospodarki w Polsce, rozbudzonej konsumpcji i trwających 
kontraktów zarówno w logistyce produkcji, jak i dystrybucji. W dłuższej 
perspektywie będzie to czas, kiedy sektor usług logistycznych, zwłaszcza  
logistyka kontraktowa, będzie mierzyć się z wpływem zapowiadanych zmian  
w płacy minimalnej oraz zapowiadaną przez wielu analityków recesją, na co już 
wskazują niektóre wskaźniki makroekonomiczne. Logistyka w Polsce jest wciąż 
mocno tradycyjna, oparta na pracy ludzkich rąk. W obliczu tych zmian, po stronie 
kosztowej musi nastąpić wzrost znaczenia innowacji w tym obszarze. Dotychczas 
nieopłacalne rozwiązania, takie jak robotyzacja czy pełna automatyzacja nagle 
mogą zyskać status „wdrażalnych”, dając odpowiedni zwrot z inwestycji w stosunku 
do kosztów pracy bezpośredniej. Oczywiście taka zmiana w sektorze zajmie więcej 
niż trzy lata, ale to właśnie będzie jej początek. CEVA Logistics już zainwestowała  
w dedykowany dział, który zajmuje się wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań  
w logistyce kontraktowej i w procesach magazynowych.

Marzena Piotrowicz: klient 
przedkłada bezpieczeństwo  
procesu, zaangażowanie  
i szybkość reakcji nad cenę  
obsługi spedycyjnej.

Piotr Zaitz: w poszukiwaniu 
dostępnego pracownika (następuje) 
przepływ nowych inwestycji 
produkcyjnych na wschód (kraju), 
co zmieni … logistyczną mapę 
Polski.
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Wzrost gospodarczy ostatnich lat, w połączeniu z kilkoma innymi czynnikami, 
sprawił, że mamy dzisiaj rynek pracownika. Niedobór odpowiedniej kadry, 
zwłaszcza w rejonie tzw. węzłów logistycznych, powoduje kłopoty z utrzymaniem 
odpowiedniej jakości i wydajności istniejących operacji, w tym ich rozwoju, a co za 
tym idzie również dochodowości. Nakładają się na to dodatkowo ruchy płacowe, 
wymuszone niekoniecznie tylko i wyłącznie rynkowymi czynnikami, co tylko 
wzmaga wzrost kosztów bezpośrednich. Dlatego będziemy obserwować zmiany 
w co najmniej dwóch obszarach równocześnie. Po pierwsze zmieni się logistyczna 
mapa Polski. Już widzimy przepływ nowych inwestycji produkcyjnych na wschód, 
podążają za tym trendem również deweloperzy magazynowi, rozwijając takie 
miasta jak Lublin, Białystok, Kielce. To wszystko w poszukiwaniu dostępnego 
pracownika. Po drugie firmy będą poszukiwać utrzymania dochodowości  
w innowacjach i inwestycjach w automatykę i sztuczną inteligencję. Obie 
te zmiany zmierzają do zastąpienia brakujących rąk ro pracy, podniesienia 
wydajności pracy i konkurencyjności. Natomiast w obszarze dystrybucji nadal 
mocno będzie rósł sektor e-commerce, a wraz z nim koncepcja „urban distribution 
centers”, aby być bliżej, dostarczyć szybciej i w każde miejsce wskazane przez 
klienta internetowego”.

          Tomasz Kosik, prezes zarządu coliAn logistic: „Rynek usług logistycznych 
w perspektywie roku nie powinien się zmienić znacząco. Większe zmiany mogą 
nastąpić w perspektywie raczej trzech lat. Wyzwaniem dla logistyki jest sytuacja 
na rynku pracy, trudności z pozyskiwaniem pracowników magazynowych, 
administracyjnych czy kierowców. Nie do końca wiadomo jak rozwinie się sytuacja 
z pracownikami z Ukrainy, których bardzo wielu pracuje dzisiaj w Polsce, czy nie 
wyjadą do Niemiec. Rosnące wynagrodzenia i podatki mogą nagle zmniejszyć 
atrakcyjność Polski w oczach inwestorów zagranicznych oraz osłabiać eksport. 
Widać już pierwsze symptomy schładzania się gospodarki, spadek produkcji 
w czerwcu i sierpniu rok do roku, nie najlepsza sytuację u naszych głównych 
partnerów handlowych. Prawdopodobny jest spadek dynamiki rozwoju usług 
logistycznych w Polsce w stosunku do lat ubiegłych. Brexit oraz pakiet mobilności 
mogą przyczynić się do zmniejszenia udziału polskiego transportu w Europie. 
Dodatkowo z uwagi na trudności na rynkach zagranicznych może się zwiększyć 
podaż usług na rynku krajowym.

Na pewno rynek będzie się konsolidował. Firmy będą musiały poprawiać swoją 
efektywność i rywalizować rozwiązaniami cyfrowymi. I tworzyć wartość dodaną 
dla klientów za pomocą nowoczesnych rozwiązań i technologii. Coraz większe 
znaczenie będzie miała automatyzacja magazynów czy poszczególnych procesów 
magazynowych. Zmieniał się będzie nadal handel z modelu tradycyjnego na 
elektroniczny”.

          Paweł Pietrzak, dyrektor ds. sprzedaży i obsługi klienta dhl FrEight: 
„Najważniejszym zjawiskiem w branży transportowej stanie się automatyzacja 
procesów. Niedobór środków transportu wywołany brakiem kierowców wymusi 
skrócenie czasu załadunków, zwiększy się nacisk na zwiększenie efektywności 
transportów poprzez lepsze planowanie tras, zmniejszenie liczby pustych 
przebiegów. W dłuższej perspektywie znaczący wpływ na usługi logistyczne 
będzie miała koncentracja wszystkich graczy na digitalizacji procesów 
operacyjnych, prawdopodobnie nastąpi dalsza konsolidacja rynku i zwiększenie 
udziału <<dużych graczy>>. W związku z przewidywanym spowolnieniem 
gospodarczym istnieje zagrożenie dla funkcjonowania średnich i małych firm, 
które odnotowały znaczący przyrost floty w oparciu o zewnętrzne finansowanie, 
lub które na skutek zastosowanych mechanizmów finansowych mają nega-
tywny współczynnik dźwigni finansowej. Konkurencyjność rynku w zakresie 
międzynarodowych i krajowych usług transportowych przesunie się z walki 

Tomasz Kosik: z uwagi 
na trudności na rynkach 
zagranicznych może się  
zwiększyć podaż usług 
transportowych na rynku 
krajowym.

Paweł Pietrzak: Konkurencyjność 
rynku w zakresie międzyna-
rodowych i krajowych usług 
transportowych przesunie się  
z walki cenowej na zapewnienie 
jak największej zdolności 
przewozowej.
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cenowej na zapewnienie jak największej zdolności przewozowej, koncentracji na 
jakości świadczonych serwisów oraz zmaksymalizowaniu efektu digitalizacji”.

          Marcin Solnica, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu dhl gloBAl ForwArding: 
„To jaka będzie sytuacja usług logistycznych w Polsce w dużej mierze zależy 
od finalnej decyzji w sprawie Brexitu. Ewentualne <<twarde wyjście>> będzie 
wyzwaniem dla całej branży. Wielka Brytania jest w tym momencie trzecim  
co do wielkości rynkiem eksportowym dla polskich towarów. Przywrócenie  
kontroli granicznych utrudni dostawy, co będzie problematyczne szczególnie  
w dostawach typu just-in-time. Spodziewamy się, że część dostawców, którzy do 
tej pory korzystali z transportu drogowego, będzie zainteresowana przerzuceniem 
swoich towarów na transport lotniczy lub morski. Wyczekiwana już od jakiegoś 
czasu recesja, która może zostać pogłębiona trwającą wojną handlową ze 
Stanami Zjednoczonymi, a także możliwymi skutkami wyjścia Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej zwiastuje trudne czasy dla branży logistycznej. Ewentualne 
zmniejszenie dynamiki wzrostu przewożonych wolumenów lub ich spadek, 
zwiększy konkurencję między firmami i wymusi większą kontrolę kosztów. 

Spedycja lotnicza i morska zaczyna intensywnie wykorzystywać technologię 
i wdrażać zautomatyzowane systemy interakcji z klientem. Coś co od dawna 
spotykamy np. w sektorze usług kurierskich czy bankowych powoli, ale 
konsekwentnie wdrażane jest w spółkach zajmujących się transportem morskim 
i lotniczym. W ciągu następnych pięciu lat komunikacja z klientem, realizującym 
transport morski lub lotniczy zostanie znacznie uproszczona i przyspieszona,  
a większość czynności klient będzie mógł wykonać z poziomu swojego telefonu”.

          Anna Kania-Okieńczyc, członek zarządu, dyrektor ds. marketingu dhl pArcEl: 
„Rok 2020 to dla branży logistycznej kolejny rok  transformacji cyfrowej  
w przedsiębiorstwach, której celem jest usprawnianie procesów i podnoszenie 
wydajności obsługi rosnącej dzięki e-commerce liczby przesyłek. Wiele  
z przedsiębiorstw w naszej branży testuje nowe technologie a na ich pełne 
wdrożenie w całej firmie potrzeba czasu. Nowoczesne narzędzia do optymalizacji 
tras, inteligentne systemy do raportowania, sztuczna inteligencja do obsługi 
procesów, technologia ICT integrująca systemy klienckie z fullfilment’em  
i obsługą przesyłek, aż po automatyzację w całej sieci operacyjnej czy elektryczne 
samochody w logistyce miejskiej, wszystko z poszanowaniem i dbałością  
o środowisko. Ale już dziś pojawiają się kolejne możliwości, których pełne 
wdrożenie przypadnie na najbliższe trzy lata: powszechne doręczenie przesyłki 
tego samego dnia, interaktywne aplikacje dla odbiorców pozwalające na 
inteligentne zarządzanie dostawą, doręczenie do bagażników samochodowych 
lub innych definiowanych przez odbiorców miejsc czy logistyka z wykorzystaniem 
dronów w wybranych branżach, np. medycznej. 

Branża logistyczna, pomimo planowanego spowolnienia całej gospodarki będzie 
nadal szybko rosła głównie ze względu na rosnący rynek e-commerce. W 2019 r. 
kanał on-line szacuje się na 14% całej sprzedaży detalicznej, a w 2023 r. będzie 
on wynosił już ok. 22%. To duży wybór produktów i bardzo konkurencyjne 
ceny, dlatego kolejna cześć sprzedaży detalicznej z pewnością przeniesie się do 
tego kanału. Wyzwaniem dla naszej branży jest obsługa tego szybko rosnącego 
wolumenu na najwyższym poziomie z możliwością opłacalnego zwrotu  
z poniesionych nakładów w świetle niezbędnych inwestycji, oraz zmieniających się 
oczekiwań nadawców i odbiorców. DHL jest liderem w branży w wielu obszarach, 
dlatego dobrze wiemy, że aby tworzyć i utrzymywać przewagi konkurencyjne,  
a przy tym maksymalizować wartość firmy dla inwestorów, trzeba stale wzmacniać 
swoje mocne strony”.

Marcin Solnica: Spedycja  
lotnicza i morska zaczyna  
wdrażać zautomatyzowane 
systemy interakcji z klientem.

Anna Kania-Okieńczyc: 
Wyzwaniem dla naszej branży 
jest obsługa szybko rosnącego 
wolumenu na najwyższym 
poziomie z możliwością 
opłacalnego zwrotu  
z poniesionych nakładów.
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          Dariusz Michalak, kierownik projektu diErA: „Na pierwszy plan wysunął 
się dramatyczny brak kierowców i pracowników w logistyce kontraktowej. 
Masowe zatrudnianie kierowców z Ukrainy, a także z Azji, nie rozwiązuje już 
problemu. Ucierpi przede wszystkim dystrybucja lokalna. Należy spodziewać się 
wzrostu kosztów transportu i usług magazynowych w związku z nieuniknionym 
wzrostem płac. Nie bez znaczenia jest skokowe podniesienie płacy minimalnej. 
Wszystkie w zasadzie segmenty rynku muszą się zmierzyć z brakiem rąk do 
pracy. Nie do oszacowania są skutki polityki rządu w kwestii wzrostu płacy 
minimalnej. Całą naszą branżę czekają renegocjacje kontraktów z klientami  
i nieuniknione wydaje się podnoszenie cen usług. W najbliższych latach pro-
gnozowany jest kryzys ekonomiczny a przynajmniej znaczące spowolnienie 
rozwoju. Poprzednio branża TSL odczuła to bardzo dotkliwie. Dotyczy to  
w szczególności firm transportowych współpracujących na stałe z partnerami  
z Unii.

Nie będzie natomiast słabnąć dynamika rozwoju branży e-commerce i należy 
spodziewać się działań firm logistycznych dostosowujących obecną strukturę 
i środki do wymagań tego segmentu rynku. Wydaje się, że będzie rosło 
zapotrzebowanie na usługi transportowe przewoźników dysponujących flotą 
małych aut na dostawy ekspresowe i kurierskie. Niewykluczony jest rozwój 
całkiem nowych sposobów dystrybucji. Trudne do określenia są prognozy 
spowolnienia gospodarczego i skutki Brexitu”.

          Maciej Walenda, Executive Vice President CEE and Russia w firmie dsV 
solutions: „Każdego W odpowiedzi na pytanie o przyszłość rynku logistycznego 
w Polsce częściej niż w ubiegłych latach słychać obawę generowaną głównie 
przez czynniki o charakterze geopolitycznym. Nie wiemy, jak duży wpływ będzie 
mieć Brexit, nie wiemy, w jakim stopniu relacje USA i Chin odbiją się na rynku 
polskim, jak wyglądać będzie sytuacja pewnych sektorów, a co najważniejsze, 
czy rzeczywiście zapowiadany kryzys wstrząśnie całą gospodarką. W mojej 
ocenie dyskusja na powyższe tematy wywołała bardziej ostrożne podejście 
do wielu działań biznesowych. Cały czas myśląc o czającym się za rogiem 
zagrożeniu, w naturalny sposób dopasowujemy działania do potencjalnego 
ryzyka. Polska jest bardzo przedsiębiorczym krajem i nie raz udowadnialiśmy, 
że potrafiliśmy znaleźć alternatywne ścieżki rozwoju wielu branż i wytworzyć 
zapotrzebowanie, którego do tej pory nie było. Jestem przekonany, że podobnie 
będzie z rynkiem logistycznym. Poza nowymi produktami i nowymi kanałami 
rozwoju, pamiętajmy, z jak dużą fragmentacją podmiotów mamy do czynienia. 
Istnieje wiele przestrzeni dla ciekawych synergii i niezmiennie w dowolnej 
perspektywie pozostaję optymistą”.

       Patrycja Mamińska, prezes zarządu dtA: „Przyszłość rynku usług 
logistycznych w Polsce w perspektywie roku to spadek przychodów lub 
wyhamowanie tempa wzrostu. Oznaki spowolnienia w gospodarce Niemiec 
i połączonej z nią gospodarce Polski już są widoczne. Natomiast nie ma 
powodów do paniki, cykle koniunktury są rzeczą normalną i większość firm bez 
problemów się do nich dostosowuje. Kolejną przeszkodą natury politycznej, 
więc nieprzewidywalną, jest Brexit. W tej chwili nikt nie określi ze stuprocentową 
pewnością, co przyniesie brytyjsko-europejska awantura i w jakim terminie 
odczujemy jej skutki. W dłuższej perspektywie, nawet uwzględniając 
przejściowe problemy, jesteśmy optymistami. Uważnie przyglądamy się 
chińskiej inicjatywie Pasa i Szlaku, jak teraz określany jest przez Chińczyków 
projekt Nowego Jedwabnego Szlaku. Niezależnie od rozwoju lądowego 
transportu przez Rosję, Białoruś i Polskę na zachód Europy, ChRL stawia również 
na dalsze wzmocnienie oceanicznego transportu towarów z włączeniem 
portów w Wietnamie, Bangladeszu, Indiach i Pakistanie. Wszystko to rysuje na 
horyzoncie wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne.

Dariusz Michalak: (w związku  
z rozwojem branży e-commerce) 
będzie rosło zapotrzebowanie 
na usługi transportowe 
przewoźników dysponujących 
flotą małych aut na dostawy 
ekspresowe i kurierskie.

Maciej Walenda: Polska jest 
bardzo przedsiębiorczym krajem 
i nie raz udowadnialiśmy, że 
potrafiliśmy znaleźć alternatywne 
ścieżki rozwoju.
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Podstawową usługą świadczoną przez grupę DTA jest obsługa celna. Ten 
segment usług zderzył się z utrudnieniami spowodowanymi przez nowy 
unijny kodeks celny. Pojawiły się nowe obowiązki – posiadanie dodatkowych 
zabezpieczeń na miejsca uznane, magazyny czasowego składowania i składy 
celne. Zwiększyła się liczba kontroli celnych odnośnie posiadanych pozwoleń 
i spełnienia innych wymogów formalnych, jak również liczba kontroli 
postimportowych. Wprowadzono zmiany w zakresie stosowania procedury 
uproszczonej, obowiązek działania jedynie na upoważnieniu pośrednim, co 
stanowi dodatkowe utrudnienie dla agencji celnych. Ograniczenia w dostępie  
do zabezpieczeń wymuszają na nich wprowadzenie ostrzejszej weryfikacji 
klientów. Rośnie też ryzyko finansowe popełnienia błędu proceduralnego”.

          Arkadiusz Jastrzębski, Country Manager w firmie Ekol logistics: „Część 
ekspertów prognozuje delikatne zwolnienie gospodarek w roku 2020. Sytuacja 
geopolityczna związana z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej również 
może mieć wpływ na utrudnienia w przepływie towarów i usług. Logistyka 
będąca najlepszym barometrem gospodarki już w 2019 r. w niektórych 
segmentach sygnalizowała nowe wyzwania. Oprócz presji regulacyjnych np. 
w obszarze pracy kierowców, mogą się pogłębić wyzwania w obszarze braku 
lub nierównomierności wykorzystania środków transportu. W perspektywie 
najbliższych lat przewiduję duże zmiany na rynku usług. Dalsze konsolidacje, 
wejścia nowych silnych graczy z rynków wschodzących, nowe wyzwania  
w przepływach między Wielką Brytanią a Unią Europejską. To wszystko wymusi 
zmiany na firmach logistycznych, a przede wszystkim na ich klientach. Musi być 
znaleziony środek między rosnącą presją na redukcję kosztów oraz akceptacją  
ich wzrostu wynikającego z kwestii niezależnych od dostawców.

Zmiany w przepływach towarów i usług, rosnąca baza kosztowa, to wszystko 
będzie stymulatorem do nowego spojrzenia na organizację i koszty logistyki. 
Tak jak do tej pory przetargi klientów były w zasadzie corocznym powielaniem 
pewnego modelu logistyki, tak w tej chwili zauważamy, że próbowane są 
różne koncepcje, zakładające użycie zupełnie nowych rozwiązań. Otwiera to 
szersze pole do rozwoju zarówno nowych kanałów transportu, tj. logistyki 
multimodalnej, przewozów kolejowych, jak i nowej koncepcji logistyki 
kontraktowej. Zwłaszcza rozwój tego ostatniego produktu jest szansą dla 
firm, które będąc cały czas w fazie wzrostu, dysponując własnym know-how 
organizacyjno–technologicznym, mogą dostosowywać rozwiązania dokładnie 
według oczekiwań klienta, niejednokrotnie wychodząc z propozycjami 
optymalizacji łańcucha dostaw. W firmie Ekol mamy własny dział badań  
i rozwoju gdzie 120 osób pracuje nad ponad 100 projektami i dysponuje  
rocznym budżetem 6 mil EUR, tam powstają innowacyjne rozwiązania, które 
świadczymy dla naszych klientów.

Z jednej strony wejście nowych silnych graczy w segment usług logistycznych 
będzie oznaczało presję na standaryzację usług. Z drugiej strony poważni  
klienci, którzy skupiają się na budowie przewagi konkurencyjnej, będą 
poszukiwać indywidualnych koncepcji logistyki, elementu kluczowego, jeśli 
chodzi o realizację strategii rozwoju”.

          Jarosław Jankowski, Business Development Director w firmie FrAcht Fwo 
polskA: „Mówiąc o przyszłości procesów logistycznych i prognozując kierunek 
rozwoju branży, nie sposób wspomnieć o Logistyce 4.0, która dla procesów 
logistycznych będzie znaczyć tyle co Era 4.0 dla produkcji. Powszechna 
cyfryzacja, digitalizacja i automatyzacja procesów to nowe trendy w rozwoju 
logistyki. Szybciej, bezpieczniej, taniej to cel na najbliższe lata. Pozwolą 
go osiągnąć nowe technologie, takie jak automatyczne ciężarówki, drony, 

Arkadiusz Jastrzębski: poważni 
klienci, którzy skupiają się na budowie 
przewagi konkurencyjnej, będą 
poszukiwać indywidualnych koncepcji 
logistyki, elementu kluczowego, jeśli 
chodzi o realizację strategii rozwoju.

Patrycja Mamińska: Oznaki 
spowolnienia w gospodarce  
Niemiec i połączonej z nią  
gospodarce Polski już są  
widoczne.
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zautomatyzowane centra magazynowe, drukarki 3D. Dynamika zmian w obrębie 
procesów logistycznych jest tak duża, że ciężko prognozować ich szybkość. 
Internet Rzeczy, sieci 5G, sztuczna inteligencja spowodują skok na niewyobrażalną 
skalę. Zmiany, które już teraz obserwujemy w Azji i Ameryce, wyprzedzają procesy 
dokonujące się w Europie o kilka lat i wskazują kierunki rozwoju.

Dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce w Azji na poziomie 30%  
a w Polsce 18% (rynek wart 50 mld PLN w 2018 r., 28 mln użytkowników) będzie 
wyznaczać nowe trendy w logistyce. Rosnąca świadomość konsumentów 
spowoduje konieczność gromadzenia i analizowania dużej liczby danych na 
temat pochodzenia produktu i całego łańcucha dostaw. Nowe systemy pomogą 
kontrolować i zarządzać świeżością produktów przez bardziej efektywne i do-
kładne monitorowanie łańcucha chłodniczego. To cele na najbliższą przyszłość.

Nowym tendencjom rozwojowym w handlu nie oprą się systemy magazynowe 
i powierzchnie logistyczne. Magazyny przestały być już miejscem rozładunku, 
składowania i załadunku palet. Wkracza tu coraz powszechniejsza automatyzacja 
i robotyzacja procesów magazynowych. Nowoczesny magazyn to już teraz 
zespół powiązanych stref składowania, kompletacji, operacyjnych i logistyki 
zwrotów. Drony inwentaryzujące zapasy to wciąż przyszłość, ale codziennością 
są już nowoczesne ekosystemy magazynowe, wyposażone w linie sortujące, 
wielopoziomowe pick towers i technologie M2M (Machine to Machine). Główny 
trend e-commerce, szybkość dostawy, wyznacza nowe koncepcje logistyczne, 
takie jak last mile delivery. Małe magazyny i parki logistyczne lokowane w dużych 
miastach mają maksymalnie skrócić czas dostawy produktów zamówionych przez 
Internet. W USA to nawet  godzina.

Transport jest papierkiem lakmusowym kondycji gospodarki, ma swoje 
cykle wzrostu i spowolnienia. Wyhamowanie wzrostu w Europie Zachodniej, 
spowolnienie w Niemczech i spadek eksportu już teraz wpływają na polską 
branżę transportową. Gdy dołożymy do tego niedobór pracowników (ok. 100 
tys. kierowców), zadłużenie firm transportowych, zatory płatnicze i dodatkowo 
widmo niepewności związanej z Brexitem, to mamy pełen obraz sytuacji. Polskie 
firmy transportowe odpowiadają za 20% przepływów towarowych z i do Wielkiej 
Brytanii. To dziennie 1200 tirów polskich przemierzających kanał. Ta pozycja 
jest jednak zagrożona w obliczu niepewnych przepisów. Aby utrzymać pozycję 
lidera na rynku europejskim, firmy transportowe muszą wnikliwie śledzić zmiany 
legislacyjne, dbać o stan taboru, ostrożniej planować wydatki i inwestycje.

Niepewność związana z Brexitem i zmniejszenie eksportu towarów przez 
Niemcy, kładzie się piętnem na transport lotniczy w Europie. Sytuacja na rynku 
światowym też nie jest budująca. Umacnia się, notowany od 2018 r., spadek 
popytu na przewozy globalnego frachtu lotniczego. Sprzyja temu polityka 
protekcjonistyczna rządów, wydarzenia polityczne, spadek zaufania konsumentów 
i globalne osłabienie handlu. Analitycy IATA zapowiadają utrzymanie spadków  
(w 2018 o 3,4%) do końca 2019 i zapewne w kolejnym roku. Główne polskie 
lotnisko w Warszawie, generujące 80% przewozów lotniczych w kraju, odnotowało 
w 2018 wzrost o ok. 9%. Port lotniczy w Pyrzowicach inwestuje w rozwój cargo 
lotniczego. Na rozwój nowoczesnego terminala towarowego stawia też Rzeszów 
Jasionka. Mogłoby się zatem wydawać, że sytuacja jest korzystna. Jednak polski 
rynek lotniczy cargo to zaledwie 1% europejskiego rynku. Cel na najbliższe lata to 
inwestycje w infrastrukturę naziemną i stworzenie dużego lotniska – hub’u. Ma on 
być zrealizowany dzięki CPK [Centralny Port Komunikacyjny], ale to perspektywa 
dziesięciu lat. Zamiast tego możemy obecnie dopingować Budapeszt, jak staje się 
oknem na Europę dla dostaw lotniczych z Chin”.

Jarosław Jankowski: Transport 
jest papierkiem lakmusowym 
kondycji gospodarki, ma swoje 
cykle wzrostu i spowolnienia.
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          Tomasz Fiedor, dyrektor handlowy, gEFco polskA: „Rynek transportowy 
będzie zmieniał się pod wpływem kilku istotnych czynników. Przede wszystkim 
możemy spodziewać się dalszego wzrostu wolumenów zarówno w imporcie, jak  
i w eksporcie, przy jednoczesnej presji na optymalizację operacji logistycznych  
i kosztów. Ważnym motorem zmian będą nowe technologie i dalsza auto-
matyzacja procesów. Digitalizacja obejmie usługi i procesy logistyczne, które  
będą mogły czerpać z dobrodziejstw sztucznej inteligencji i rozwoju telematyki. 
Trudno sobie wyobrażać rozwój branży bez inwestycji w obszar digitalizacji.

Pomimo wielu pozytywnych trendów w logistyce przyjdzie się też zmierzyć  
z kilkoma poważnymi wyzwaniami. Coraz bardziej odczuwalne niedobory na 
rynku – chociażby brak kierowców – nie zostaną w najbliższych latach w pełni 
zrekompensowane przez technologię. Pomimo wielu starań, wizja zastąpienia 
tradycyjnej ciężarówki konwojami pojazdów autonomicznych wydaje się być  
wciąż relatywnie odległa. Zachowania konsumenckie będą zmieniać się  
w kierunku „zamówień z mniejszymi wolumenami”.  Jeśli operatorzy logistyczni  
nie dokonają w zakresie obsługi e-commerce zasadniczych zmian techno-
logicznych, najwięksi klienci będą budować własne zaplecza logistyczne.  
Szansą dla Polski i naszych przedsiębiorców będzie zdobywanie nowych  
rynków, a rola składu celnego będzie rosła.

Procesy sprzedażowe wśród firm logistycznych ulegną sporym zmianom. Klienci 
będą oczekiwać jeszcze większej transparentności w zakresie obsługi logistycznej, 
co oznacza wiedzę na temat sposobu realizacji kontraktu, roli partnerów  
i podwykonawców. W transporcie morskim widać zachwiane proporcje rozwoju  
– flota rośnie znacznie szybciej niż wolumeny towarów, a stawki spadają nawet  
w tzw. wysokim sezonie. Dla części klientów alternatywą dla tego rodzaju 
transportu będzie intermodal. Jego udział w transporcie towarów może wzrosnąć 
ze względu na koszty i czasy dostaw. Bardzo dynamicznie będzie rozwijać się 
transport kolejowy, a w przypadku transportu lotniczego nadal priorytetowymi 
branżami będą medyczna i elektroniczna, oraz te, w których liczy się szybka 
dostępność i zlecany jest transport dóbr o wysokiej wartości. W tym wszystkim 
Polska będzie wciąż postrzegana jako kraj reeksportowy”.

          Małgorzata Markowska, Marketing Manager w firmie gls polAnd: „Rynek 
KEP stale się rozwija. Korzystają na tym klienci, zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. 
Jednym z kluczowych punktów w strategii GLS jest wzbogacanie i optymalizacja 
usług związanych z dostawą na tzw. ostatniej mili, rozbudowa sieci Szybkiej 
Paczki oraz ParcelShop, czyli punktów nadania i odbioru, a także rozwój usług 
związanych ze zwrotami. Punktem wspólnym i celem wszystkich tych działań 
jest sukcesywna personalizacja usług. To istotne z dwóch powiązanych ze sobą 
powodów: oczekiwania odbiorców i nadawców indywidualnych są coraz lepiej 
sprecyzowane, a rozwój e-commerce sprawia, że liczba klientów indywidualnych 
systematycznie rośnie. Należy się spodziewać, że motorem napędowym dla rynku 
KEP będzie e-commerce. Utrzyma się wysoka dynamika rozwoju tego segmentu. 
Porównanie do krajów zachodnich pokazuje, że Polska ma pod tym względem 
nadal duży potencjał wzrostu. Obecnie szacuje się, że 56% internautów w Polsce 
kupuje on-line, a np. w Holandii czy Niemczech ta wartość wynosi już ok. 80%. 
Znaczenie ma też fakt, że Polacy coraz częściej robią zakupy on-line za granicą, 
a z drugiej strony polskie e-sklepy są coraz bardziej konkurencyjne na rynkach 
zagranicznych. Wynika z tego, że nadal będzie rosło znaczenie przewozów na 
trasach międzynarodowych.

Na rynek usług kurierskich w długiej perspektywie największym stopniu będzie 
wpływał rozwój e-commerce. Oprócz rozszerzania wachlarza usług związanych  
z tym segmentem, przewagę konkurencyjną zyskają te firmy, które już teraz stale 

Małgorzata Markowska: Polacy 
coraz częściej robią zakupy on-line 
za granicą, a polskie e-sklepy są 
coraz bardziej konkurencyjne na 
rynkach zagranicznych.

Tomasz Fiedor: Jeśli operatorzy 
logistyczni nie dokonają w zakresie 
obsługi e-commerce zasadniczych 
zmian technologicznych, najwięksi 
klienci będą budować własne 
zaplecza logistyczne
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inwestują w rozbudowę infrastruktury, automatyzację oraz oczywiście rozwijają 
technologię IT, którą wykorzystują w swojej działalności. Poza tym, w transporcie 
coraz większe znaczenie będą miały technologie i rozwiązania ekologiczne. 
Wszystko wskazuje na to, że będzie ich coraz więcej i będą wykorzystywane 
na coraz większą skalę. GLS wprowadził już do floty, na razie na trasach 
dalekodystansowych, pojazdy napędzane LNG. Podsumowując: w przypadku 
firm kurierskich strategiczne inwestycje, w różnych obszarach działania, są dziś 
konieczne. Natomiast o sytuacji w poszczególnych segmentach rynku  
zadecydują też czynniki makroekonomiczne, które trudno dziś przewidywać”.

          Yann Belgy, dyrektor generalny id logistics: „Spodziewamy się dalszego, 
dużego wzrostu popytu na usługi logistyczne na rynku w ogóle, a w szczegól- 
ności na usługi świadczone przez ID Logistics, między innymi dzięki urucho-
mieniu na początku 2020 r. nowych, bardzo dużych centrów dystrybucyjnych. 
Największym wyzwaniem, podobnie jak w ostatnich latach, będzie możliwość 
pozyskania i utrzymania niezbędnych pracowników produkcyjnych, 
magazynowych i kierowców. Wzrośnie również złożoność i wartość dodana 
świadczonych usług, przy czym klienci wymagać będą dodatkowych usług 
typu 4PL czy zarządzanie zamówieniami dostawców. Zwiększy się również 
zapotrzebowanie na umiejętności inżynieryjne i zdolności finansowania,  
ze względu trendy i dążenie do automatyzacji procesów magazynowych.

Podstawy gospodarki i logistyki w Polsce są nadal bardzo dobre, dlatego 
spodziewamy się dalszego wzrostu popytu na usługi logistyczne, wspieranego 
przez rozwijającą się sieć infrastruktury. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę 
na dwa główne zagrożenia, które mogą mieć poważny wpływ na rozwój usług 
logistycznych w Polsce w ciągu najbliższych 3 lat.

Potencjalne spowolnienie gospodarcze w Europie. Polska logistyka, choć  
w coraz większym stopniu opiera się na krajowej konsumpcji, która ma się dobrze, 
nadal jest bardzo zależna od innych krajów europejskich. Ewentualna recesja 
największych gospodarek europejskich, zwłaszcza Niemiec, mogłaby mieć zatem 
poważny wpływ na polski rynek usług logistycznych.

Brak siły roboczej i rosnące płace produkcyjne. Logistyka pozostaje sektorem 
zależnym od stosunkowo niskich kwalifikacji i taniej siły roboczej. Odczuwany od 
kilku lat brak polskich pracowników dotychczas rekompensowany był głównie 
przez pracowników ukraińskich oraz, choć jeszcze tylko na niewielką skalę, 
automatyzację procesów. Kierunek jest znany, z pewnością magazyny będą coraz 
bardziej zautomatyzowane, ale nagły brak siły roboczej (pracownicy ukraińscy 
wyjadą z Polski do Niemiec?) i/lub zbyt szybkie podwyżki wynagrodzeń mogą 
nie dać sektorowi wystarczająco dużo czasu na przystosowanie się, co może 
częściowo go sparaliżować, wraz z całą polską gospodarką”.

          Rafał Brzoska, prezes zarządu inpost: „Jesteśmy przekonani, że 
nadchodzący rok będzie charakteryzował się podobną dynamiką jak mijający. 
Rosnąca sieć Paczkomatów przyciągnęła wielu nowych klientów nie tylko na 
rynku krajowym, ale również klientów zagranicznych. Według nas ten trend 
będzie się utrzymywał ze względu na wielkość i atrakcyjność krajowego rynku 
e-commerce charakteryzującego się wzrostami kilkunastoprocentowymi rok do 
roku. W 2020 r. rynek usług logistycznych stanie przed kolejnymi wyzwaniami, 
jakimi są radykalny wzrost płacy minimalnej oraz czający się w oddali kryzys 
gospodarczy. Kryzys zwiększy presję na operatorów logistycznych, którzy aby 
utrzymać konkurencyjność swoich usług, będą musieli zmierzyć się z wyzwaniem, 
jakim będzie optymalizacja kosztów, a w szczególności ostatniej mili.

Rafał Brzoska: Rynek usług  
kurierskich z dostawą przesyłek  
do domu w przeciągu najbliższych 
lat przestanie być dominującą formą 
dostawy na rzecz dostaw  
do Paczkomatów.

Yann Belgy: podwyżki [płacy 
minimalnej] mogą nie dać sektorowi 
wystarczająco dużo czasu na 
przystosowanie się, co może 
częściowo go sparaliżować, wraz  
z całą polską gospodarką.
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Kolejne lata będą charakteryzowały się wzrastającym z roku na rok udziałem 
dostaw B2C przy jednoczesnym spadku udziału wolumenów pochodzących 
z rynku B2B i utrzymującym się udziałem rynku C2X. Rynek usług kurierskich 
z dostawą przesyłek do domu w przeciągu najbliższych lat przestanie być 
dominującą formą dostawy na rzecz dostaw do Paczkomatów czy też odbiorów  
z punktu. Spodziewamy się, że darmowa forma dostawy w kolejnych latach stanie 
się dominującą propozycją u większości polskich firm z sektora e-commerce  
i w tym wypadku nie będziemy odbiegali od ogólnoświatowych trendów. 

Według nas rynek dostaw do Paczkomatów będzie cieszył się niesłabnącym 
zainteresowaniem. Polacy cenią sobie swobodę, niezależność oraz możliwość 
wyboru kiedy i o jakiej godzinie odbiorą zamówione zakupy bez konieczności 
czekania na kuriera czy też stania w kolejce w sklepie czy urzędzie pocztowym. 
Wzrost rynku e-commerce przełoży się na wzrost zapotrzebowania na przestrzeń 
magazynową, wymusi jeszcze większą automatyzację procesów, a firmy handlowe 
będzie kierował w stronę poszukiwania rozwiązań optymalizujących łańcuch 
dostaw takich, jak fulfilment. Najbliższe lata ze względu na wzrastające koszty 
transportu kołowego, również ze względu na ceny paliwa, będą ukierunkowane  
na próby wprowadzenia do masowego wykorzystania samochodów 
elektrycznych, dzięki którym w znaczny sposób będzie można ograniczyć  
koszty z jednoczesną korzyścią dla środowiska naturalnego”.

          Paweł Moder, Chief Executive Officer w firmie link: „Rynek transportu 
drogowego i spedycji, w którym się specjalizujemy będzie w najbliższym czasie 
rynkiem wymagającym dla dostawców usług, ze względu na utrudnienia 
biurokratyczne dla firm transportowych z naszej części Europy. Wymagać też 
będzie dużej elastyczności i inwestycji w nowoczesne rozwiązania. Przepisy 
legislacyjne oraz niedobory kierowców zwiększające koszty operacyjne wpłyną 
zarówno na wzrost cen transportu, jak i na większą konsolidację sektora 
transportowego.

W perspektywie najbliższego roku rynek stanie w obliczu niepewności w związku 
z naciskami biurokratyczno–politycznymi i uregulowaniami prawnymi,  mającymi 
na celu w gruncie rzeczy ograniczenie firmom z Europy Środkowo-Wschodniej 
dostępu do wolnego rynku przewozowego na terenie całej Europy. Może to 
wymusić wzrost cen usług transportowych, przyczyniając się do fali upadków 
mniejszych firm. 

W dłuższej perspektywie na rynku TSL nastąpi większa konsolidacja sektora. 
Postępować też będą 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 
pojazdów autonomicznych oraz rozwiązań eco-friendly. Wpływ na zmiany  
w sektorze TSL wywrze też coraz większy wzrost e-commerce, który wymusza 
przemodelowanie wielu procesów w magazynach i łańcuchu dostaw”.

          Bartosz Bielas, kierownik ds. logistyki northgAtE logistics: „Przyszłość na rynku 
usług logistycznych w perspektywie roku niesie za sobą wiele niewiadomych, 
jedną z nich jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Klienci w związku  
z tą sytuacją będą od nas wymagali znajomości zagadnień związanych z Brexitem, 
bez czego nie będziemy w stanie świadczyć usług logistycznych na odpowiednim 
poziomie. W dalszej perspektywie transport drogowy otworzy się w większym 
stopniu na nowe kierunki, takie jak Bliski i Daleki Wschód. Klienci w segmencie 
logistyki będą potrzebowali większego wsparcia spedytorów. Otwarcie się na 

Paweł Moder: Utrudnienia 
biurokratyczne dla firm 
transportowych z naszej części 
Europy (…) mają na celu 
ograniczenie (…) dostępu do 
wolnego rynku przewozowego  
na terenie całej Europy.

Bartosz Bielas: Jedynie 
spedycje i firmy transportowe 
dostosowujące się do potrzeb 
klientów są w stanie zbudować 
sobie wysoką pozycję na rynku.
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nowe kierunki w transporcie drogowym z pewnością będzie miało wpływ na 
wzrost przychodów przedsiębiorstw logistycznych. Myślę, że popyt na usługi 
nadal będzie rósł. Klienci będą nadal potrzebowali firm które zapewniają 
bezpieczeństwo ich ładunków oraz zapewniają obsługę na jak najwyższym 
poziomie. Jak pokazały poprzednie, lata rynek usług logistycznych jest stabilny  
i ciągle rośnie zapotrzebowanie na te usługi. Jedynie spedycje i firmy 
transportowe dostosowujące się do potrzeb klientów są w stanie zbudować  
sobie wysoką pozycję na rynku. Najważniejsze, żeby ciągle się doskonalić  
i dopasowywać do zmian, które są bardzo dynamiczne w tej branży”.

          Zbigniew Gawęda, Sales & Business Development Manager w firmie  
priME cArgo polAnd: „Rynek usług logistycznych w najbliższym roku przedstawia 
się pozytywnie. Wciąż istnieje duże zainteresowanie naszym rynkiem wśród 
podmiotów zainteresowanych obniżeniem kosztów prowadzenia logistyki  
poprzez przeniesienie istotnego trzonu operacji do Polski. Trzeci kwartał 2019 r. 
może nie był tak intensywny jak w trakcie poprzednich 2-3 lat, niemniej dla firm 
takich jak Prime Cargo tj. specjalizujących się w obsłudze wciąż intensywnie 
rosnącego rynku e-commerce, wciąż istnieje bardzo dobra koniunktura.

Nadchodzi spowolnienie, a o tym jak będzie duże niestety nie zadecydują 
tylko same dane makroekonomiczne w Polsce czy w Niemczech, ale bardziej 
niepewność co do dalszych działań rządu w sferze podatkowej. Planowany 
znaczny wzrost płacy minimalnej zaprezentowany w trakcie kampanii wyborczej 
może negatywnie wpłynąć na rozwój naszego rynku. Jeśli to nastąpi to bez 
wątpienia każdy z graczy będzie zmuszony mocno zainwestować  
w automatyzację, aby uniezależnić się od rosnących kosztów pracy”.

          Marta Kunikowska, kierownik ds. marketingu rhEnus logistics: „Polski  
rynek usług logistycznych w ostatnich latach przeżywa zdecydowany rozkwit, 
który wynika z dobrej koniunktury gospodarczej kraju, a także rozwoju 
infrastruktury magazynowej i transportowej. Kołem zamachowym dla polskiej 
logistyki jest popyt generowany przez branżę e-commerce. Znane światowe 
marki i platformy sprzedaży on-line lokalizują centra fulfillment w Polsce z uwagi 
na atrakcyjne koszty zatrudnienia, dostępność powierzchni i zasobów, a także 
lokalizację umożliwiającą dystrybucję w regionie. Raport firmy EY „Attractiveness 
Survey Europe” z czerwca 2019 r. pokazuje, że Europa Centralna i Wschodnia 
zyskały na atrakcyjności dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a Polska 
wciąż pozostaje liderem regionu w tym obszarze. Warto tu wspomnieć, że Polska 
jest szóstym rynkiem w Europie pod względem liczby projektów bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w 2018 r. PKB w UE w II kwartale 2019 r. wzrósł 1,4%., 
podczas gdy w Polsce 4,2%. Projekty logistyczne, które pojawiły się i wciąż 
napływają do Polski, będą stymulować rynek przez najbliższe lata. Bardzo 
pozytywne prognozy dotyczą również polskiego rynku e-commerce. Według 
najnowszych danych z raportu firmy Statista „Digital Market Outlook”, krajowy 
e-commerce znajduje się na trzynastym miejscu w zestawieniu najszybciej 
rosnących rynków na świecie. Prognozy na 2019 r. wskazują wzrost sprzedaży 
handlu elektronicznego do poziomu 50 mld PLN. Biorąc pod uwagę powyższe 
dane, sądzę, że najbliższy rok nie powinien przynieść zaskakujących zmian na 
rynku TSL. Trudności, z jakimi boryka się branża, to przede wszystkimi malejąca 
dostępność pracowników, w tym również wykfalifikowanych kierowców, 
spadek rentowności spowodowany m.in. wzrostem kosztów pracy oraz rosnące 
wymagania wobec kierowcy i przewoźnika (dla przykładu w wprowadzony 
w 2018 r. system SENT, a w 2019 r. obowiązek montażu w fabrycznie nowych 
autach inteligentnych tachografów). Jeśli chodzi o perspektywę długoterminową, 
należy przyjąć, że spowolnienie gospodarcze w Europie zapewne nie pozostanie 
bez wpływu na wymianę handlową z tymi rynkami, będzie to miało również 

Marta Kunikowska: Kołem 
zamachowym dla polskiej 
logistyki jest popyt generowany 
przez branżę e-commerce.

Zbigniew Gawęda: znaczny  
wzrost płacy minimalnej 
zaprezentowany w trakcie  
kampanii wyborczej może 
negatywnie wpłynąć na  
rozwój naszego rynku.
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przełożenie na rynek TSL w Polsce, zwłaszcza transport. Kolejnym aspektem 
spowolnienia jest ewentualny spadek popytu na dobra konsumpcyjne, których 
obsługa logistyczna realizowana jest z polskich centrów magazynowych”.

          Adam Galek, członek zarządu odpowiedzialny za logistykę kontraktową oraz 
dystrybucję krajową rohlig suus logistics: „Uważam, że rynek usług logistycznych 
będzie się rozwijał podobnie w perspektywie zarówno roku, jak i trzech lat.  
W dalszym ciągu widzimy olbrzymi potencjał biorąc pod uwagę rozwój poszcze-
gólnych branż. Obecnie wiele inwestycji w obszarze produkcji jest w toku oraz 
słyszymy od naszych klientów o kolejnych. Należy też zwrócić uwagę na fakt, 
że stopień rozwoju rynku magazynowego w Polsce w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w dalszym ciągu zdecydowanie odstaje od wskaźnika u naszych 
zachodnich i południowych sąsiadów. Myślę, że będzie rosło zapotrzebowanie na 
usługi magazynowe w tym szczególnie w obszarze e-commerce. Wyzwaniem  
z pewnością będzie dla przewoźników pozyskiwanie kierowców do pracy, co  
z pewnością będzie implikować rynek usług spedycji drogowej. Tutaj w naszej  
ocenie będą rosły koszty transportowe a co za tym idzie można się spodziewać 
wzrostu stawek w tym obszarze”.

          Piotr Lenkiewicz, dyrektor transportu i logistyki tArgor–truck: „Przyszły rok 
zaznaczy się kolejnym wzrostem przewozów w transporcie krajowym. Ale także 
pogłębiającym się niedoborem kierowców, związanym przede wszystkim  
z niską atrakcyjnością tego zawodu, co w efekcie przyniesie dalszy wzrost kosztów 
wynagrodzeń. Rok 2020 to również otwarcie niemieckiego rynku pracy na osoby 
spoza UE, co wywołuje uzasadnioną obawę polskich pracodawców o utratę rąk do 
pracy. Chodzi głownie o pracowników pochodzących z Ukrainy. Znacząco spadło 
zainteresowanie obywateli tego kraju pracą w Polsce, wielu traktuje Polskę jako 
kraj tranzytowy. Inna sprawa to bardzo długi czas oczekiwania cudzoziemców na 
kartę pobytu. Kolejnym zagrożeniem będzie rosnąca niechęć kierowców do pracy 
weekendowej, niezbędnej z punku widzenia oczekiwań klientów z branży FMCG, 
której obsługa stanowi tak ważną część przychodów firm transportowych.  
Wyzwania te mogą stanowić wielki problem dla małych firm transportowych,  
z czego mogą skorzystać większe firmy. Pogłębiający się niedobór kierowców  
w dalszej perspektywie wpłynie bardzo negatywnie na dynamikę rozwoju  
i wzrostu obrotów firm transportowych. Obecny kształt sieci transportowych  
wpłyną zmiany w prawie europejskim, co w konsekwencji może spowodować 
wejście firm transportowych z krajów UE na rynek Polski. Mamy wiele niewiado-
mych: braki kadrowe, zmieniające się przepisy, rosnące koszty. Pewny jest  
natomiast dalszy wzrost tonażu przewożonych towarów”.

          Marek Urbański, kierownik ds. transportu i logistyki tpu trAnsport  
i logistykA: „Według rankingu Banku Światowego Polska z punktu widzenia oceny 
wartości rynku usług logistycznych znajduje się na siódmym miejscu wśród 
krajów europejskich, co świadczy o rosnącej randze naszego kraju na logistycznej 
mapie Europy oraz o jego atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów. Najbliższa 
przyszłość rynku usług logistycznych w Polsce to rozwój rynku e-commerce, który 
aktualnie jest głównym motorem napędowym usług logistycznych w naszym kraju. 
Według prognoz wartość wspomnianego rynku w mijającym roku wzrośnie o około 
20%. Wyzwaniem stającym przed polskimi firmami logistycznymi jest dostosowanie 
swojej oferty Digital Economy. Mowa tu przede wszystkim o aplikacjach mobilnych 
i internetowych, które mają na celu ułatwienie, przyspieszenie i uczynienie bardziej 
intuicyjnym całego procesu obiegu towarów. Klienci oczekują dostawy towaru 
nawet w kilka godzin od dokonania zamówienia, chcą też mieć na bieżąco dostęp 
do informacji o miejscu położenia przesyłki, a co więcej, oczekują możliwości 
zamawiania usługi transportowej z urządzeń mobilnych, o każdej porze dnia.

Adam Galek: stopień rozwoju 
rynku magazynowego w Polsce 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w dalszym ciągu 
zdecydowanie odstaje od 
wskaźnika u naszych zachodnich  
i południowych sąsiadów.

Piotr Lenkiewicz: Mamy wiele 
niewiadomych: braki kadrowe, 
zmieniające się przepisy, rosnące 
koszty. Pewny jest natomiast dalszy 
wzrost tonażu przewożonych  
towarów.

Marek Urbański: Z roku na rok 
obserwujemy wzrost powierzchni 
handlowych w dyspozycji sieci 
handlowych, co (oznacza) wzrost 
zapotrzebowania na usługi 
transportowe.
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Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską transport jest jedną  
z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki europejskiej.  
W skali kraju transport wytwarza obecnie 6,0% PKB Polski, będąc trzecią co do 
znaczenia gałęzią gospodarki: po przemyśle i handlu, a przed budownictwem.  
Nasza firma specjalizuje się głownie w transporcie towarów świeżych, szybko 
psujących się, do sieci supermarketów oraz dyskontów. Z roku na rok obser- 
wujemy wzrost powierzchni handlowych w dyspozycji sieci handlowych,  
co przekłada się bezpośrednio na wzrost sprzedaży, a co za tym idzie  – wzrost 
zapotrzebowania na usługi transportowe”.

          Maciej Seiffert, dyrektor zarządzający tslogistic: „Zgodnie z zapowiedziami 
prognostów kolejny rok to dalszy wzrost produkcji oraz związany z tym większy 
popyt na usługi transportowe. Nie znikną główne problemy, z jakimi borykają się 
wszyscy gracze na rynku usług transportowych, tj. brak kierowców, rosnące  
ceny paliwa i zmieniające się nieustannie regulacje poszczególnych państw  
w Europie dotyczące handlu na stopie międzynarodowej, jak również tranzytu. 
Branża transportowa musi nadążyć za dynamiczną sytuacją na rynku, dlatego 
otwiera się na nowe rozwiązania, które w przyszłości pomogą zminimalizować  
koszty i usprawnić proces obsługi. W trendach dla branży logistycznej wyraźnie 
wyróżnia się cyfryzacja obecna na każdym etapie realizacji usługi transportowej,  
od innowacjach na poziomie zarządzania po monitoring aut i planowanie tras. 
Kolejną ważną innowacją ma być wprowadzenie na rynek pojazdów ciężarowych 
zasilanych paliwami alternatywnymi zaplanowane już na rok 2020. Rynek usług 
logistycznych w Polsce jest nie tylko duży, ale też ogromnie zróżnicowany.  
Aby móc się cieszyć udaną współpracą ze swoimi kontrahentami, trzeba  
odpowiadać na ich potrzeby, a niejednokrotnie wychodzić im naprzeciw, 
proponować nowe, innowacyjne rozwiązania”.

          Agnieszka Meler, dyrektor zarządzający uni-logistics: „Usługi logistyczne z uwagi  
na dobrą koniunkturę przez najbliższy rok powinny utrzymać tempo dotychcza-
sowego wzrostu. Niewiadomym jest wpływ Brexitu na rynek logistyczny w Polsce, 
jednakże zdaje się, że wszelkie przedsiębiorstwa, których obrót w dużej mierze  
opiera się o wymianę z Wielką Brytanią, są już na ten scenariusz przygotowane.
Pomimo to wymiana dóbr może spowolnić w przypadku nałożenia na towary 
obciążeń celnych. Dobrze rozwijać się będzie logistyka kontraktowa, wiele  
z zaplanowanych inwestycji w ostatnim kwartale 2019 r. planuje oddanie nowych 
powierzchni do użytku. Zagrożeniem dla tego trendu może być spowolnienie 
gospodarcze.

W perspektywie w kolejnych lat rysuje się szczególna szansa dla dużych przed-
siębiorstw logistycznych. Na rynku będą następowały konsolidacje, najbardziej 
wśród przedsiębiorstw transportowych, co wymuszone zostanie poprzez zmie-
niające się ustawodawstwo w UE, oraz trendy rynkowe wymuszające na firmach 
wprowadzanie coraz to nowych rozwiązań technologicznych wspomagających 
transport i logistykę, a te obciążenia możliwe będą do poniesienia jedynie przez 
większe przedsiębiorstwa. Nowe regulacje socjalne na rynku EU spowodują, że 
wielu przewoźników przeniesie swoje usługi na rynek krajowy. Nadal realizowane 
będą inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową. Rosnące koszty: paliwa, pracy, 
obciążenia socjalne będą musiały wpłynąć na wzrost cen usług logistycznych.

Transport drogowy jest największą gałęzią transportu i niewątpliwie będzie się  
nadal rozwijał, jednakże nowe regulacje wpłyną na jego kształt, rozkład geogra- 
ficzny świadczonych usług oraz na dynamikę wzrostu. Niewątpliwie spedycja  
morska nadal będzie rosła w siłę. Niezbędne są zapoczątkowane już inwestycje  
w polskich portach, co musi pozytywnie wpłynąć na lepszą efektywność 
wykorzystania potencjału portów. Nie bez znaczenia dla transportu morskiego  
będą obostrzenia środowiskowe nakładane na armatorów.  

Agnieszka Meler: przedsiębiorstwa, 
których obrót w dużej mierze  
opiera się o wymianę z Wielką  
Brytanią, są już na Brexit  
przygotowane.

Maciej Seiffert: Branża transportowa 
musi nadążyć za dynamiczną sytuacją 
na rynku, dlatego otwiera się na  
nowe rozwiązania, które w przyszłości 
pomogą zminimalizować koszty  
i usprawnić proces obsługi.
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Nie zmniejszy to apetytu na ciągły rozwój, jednakże nakłady na ochronę 
środowiska, konieczne do spełnienia przez armatorów, przełożą się na cenę usługi. 
Transport lotniczy już dziś notuje niewielkie, ale jednak wzrosty. Trend ten będzie 
się utrzymywał, jednakże ze względu na specyfikę tego transportu będą to raczej 
wzrosty jednocyfrowe. Logistyka kontraktowa w najbliższych latach będzie się 
rozwijała dynamicznie, a Polska z uwagi na swoją lokalizację na mapie Europy jest 
bardzo pożądanym miejscem na otwieranie jeszcze większej liczby magazynów lub 
hub’ów przeładunkowych. Duże nadzieje pokładamy w transporcie kolejowym.  
Z uwagi na jego inwestochłonność zmiany w tej gałęzi nadchodzą najwolniej, 
jednakże w perspektywie kolejnych dziesięciu lat powinny nastąpić oczekiwane 
rezultaty. W pierwszej kolejności z rozwoju infrastruktury kolejowej skorzystają 
porty. Z uwagi na takie inicjatywy, jak Nowy Jedwabny Szlak, Polska może stać się 
ważnym punktem dla ruchu towarów z Chin z Europy”.

         Jacek Bębenek, Department Manager w firmie VAn group: „Choć zapewne 
istnieje katalog szans czy zagrożeń, które mogą pojawiać się niespodziewanie, 
to w najbliższym czasie nie należy spodziewać się istotnie dynamicznych zmian 
rynkowych. W ujęciu średnioterminowym da się natomiast wyróżnić coraz bardziej 
innowacyjne podejście wielu przedsiębiorców do rynku logistycznego, wyrażające 
się intensywną digitalizacją biznesu, rozwijaniem telematyki itd. Otworzy to 
uczestnikom tego procesu szersze spektrum szans rozwoju. Wydaje się, że cały 
rynek usług logistycznych, nie zagłębiając się szczegółowo w podział produktowy, 
podobnie jak szersze otoczenie biznesowe, będzie miał potrzebę coraz większej 
profesjonalizacji. Naszym zdaniem może to przejawiać się  
w oczekiwaniu specjalizacji świadczonych usług, czy bardziej intensywnego 
wspierania biznesu przez technologie, tak by podążać w stronę umacniania serwisu 
jakościowego i w konsekwencji budowania mocniejszej pozycji konkurencyjnej 
przez uczestników rynku”.

          Anna Rączkiewicz, CEO Sea-Air-Rail, Paweł Todorow, CCO Sea-Air-Rail, 
Marek Ładzikowski, CEO Road w firmie Vgl group: „Logistyka ze względu na 
swoją specyfikę ulega nieustannym zmianom, a dyktowane one są przez rosnące 
wymagania współczesnego biznesu. Przewidywane trendy będą wyznaczały 
kierunki rozwoju logistyki przyszłości i to zarówno dla perspektywy rocznej, jak  
i nadchodzących trzech lat. Współczesna natura megakonsumpcji i nieustającego 
rozwoju e-commerce są jednymi z fundamentów dla nadchodzących zmian. 
Przed nami nie tylko ewolucja w zakresie modeli rozwoju usług logistycznych, 
nowoczesnych technologii oraz digitalizacji usług, ale także dalsze konsolidacje 
spedycji oraz armatorów. Istotnym aspektem, który wpłynie na logistykę, jest 
rosnąca potrzeba poprawy wyników finansowych poprzez centralizację procesów 
operacyjnych. To przełoży się bezpośrednio na obniżanie kosztów, maksymalizację 
utylizacji dostępnej floty, lepsze wykorzystanie zasobów i dostępnych sieci,  
a także oferowanie komplementarnych usług. Myślenie o przyszłości nabiera  
coraz częściej szerszej perspektywy, w której nie może zabraknąć spojrzenia  
na kontekst ekologiczny czy geopolityczny.

Sytuacja w transporcie morskim będzie kształtowała się nadal w okolicznościach 
wysokiej niestabilności cenowej z uwagi na IMO 2020. O wprowadzenie tych 
znaczących zmian zabiegała Międzynarodowa Organizacja Morska, z myślą  
o ochronie środowiska w związku ze znaczącym wpływem transportu morskiego  
na środowisko. Troska o środowisko i konieczność ograniczenia emisji tlenków  
siarki muszą mieć swoją cenę – lepsza jakość paliwa oznacza wyższą cenę, a ten 
koszt z kolei automatycznie armatorzy przełożą na odbiorców końcowych.  
W związku z tym nadchodzi perspektywa wzrostu cen we wszystkich obszarach 
gospodarki.

Jacek Bębenek: bardziej  
intensywne wspieranie biznesu  
przez technologie, tak by umacniać 
serwis jakościowy i w konsekwencji 
budować mocniejszą pozycję 
konkurencyjną.

Anna Rączkiewicz, Paweł Todorow, 
Marek Ładzikowski: Przed nami  
nie tylko ewolucja w zakresie 
modeli rozwoju usług logistycznych, 
nowoczesnych technologii oraz 
digitalizacji usług, ale także dalsze 
konsolidacje spedycji (ze względu na) 
rosnącą potrzebę poprawy wyników 
finansowych poprzez centralizację 
procesów operacyjnych.
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W transporcie drogowym będziemy mieli problem z brakiem kierowców – wielu 
analityków od dłuższego czasu określa ten stan jako krytyczny i tak też się 
prezentuje w ogólnej perspektywie, gdy na ten problem dodatkowo nałożymy 
trendy makroekonomiczne, tj. zwiększające się zapotrzebowanie na transport 
wynikające z rosnącej konsumpcji, czy wzrosty wydajności wielu przedsiębiorstw 
i ich polepszającą się sytuację makroekonomiczną. Wystarczy dodać również 
niekorzystne regulacje prawne, które pogłębiają problematyczną sytuację trans-
portu drogowego. Wprowadzane regulacje dotyczące przepisów i zarobków rodzą 
problem z zachowaniem przewagi konkurencyjnej przez polskich przewoźników.

Z kolei w transporcie lotniczym mam do czynienia ze stagnacją. Dobrą wia-
domością jest dalszy rozwój transportu kolejowego, dla którego prognozowany 
jest dalszy wzrost, głównie przez atrakcyjną lokalizację Polski. Nasz kraj ze 
względu na swoje położenie geograficzne zajmuje kluczowe miejsce na Nowym 
Jedwabnym Szlaku. Terminal w Małaszewiczach, który jest położony 5 km od 
granicy z Białorusią, notuje coraz większą liczbę transportów kolejowych z Chin. 
Towary, które trafiają do naszego kraju, są dalej dystrybuowane do pozostałych 
państw Europy Centralnej. Europejscy przedsiębiorcy coraz częściej obierają ten 
kierunek, widząc w nim spory potencjał na rozwój swojego biznesu, a wynika to  
z kilku aspektów: Chiny są ogromnym rynkiem konsumpcyjnym, z ponad 
miliardem potencjalnych odbiorców i rozpędzoną siłą nabywczą. Z tym również 
wiąże się rozwój sektora logistyki kontraktowej, gdzie przewidujemy dalszy rozwój 
tych usług. Zwiększają się powierzchnie magazynowe oraz parki logistyczne. 
Wzrost konsumpcji oraz rozwój e-commerce napędzają rozwój w tej gałęzi 
logistyki, a także zapotrzebowanie na usługi kurierskie. Analizując wszystkie 
powyższe trendy, nie można nie wspomnieć o nowej roli operatora logistycznego 
w łańcuchu dostaw – to już nie tylko dostarczanie usług, ale przede wszystkim 
wsparcie w zarządzaniu informacjami i udostępnianie odpowiednich do tego 
narzędzi. Przed nami informacyjna ewolucja w tym obszarze”.
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Podsumowanie wyników badania satysfakcji klientów

 B adanie satysfakcji klientów Operator Logistyczny Roku 
zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2019 r. po raz 
osiemnasty. Udział w tym programie badawczym jest 
otwarty, ograniczony jedynie aspiracjami uczestników  

do zajmowania najwyższych miejsc w rankingu tworzonym  
w wyniku badania. Przyjęcie za cel badania pomiaru pozycji 
rynkowej firm logistycznych sprzyja wyłanianiu się firm aspiru
jących do miana liderów w swoich specjalizacjach rynkowych 
(transport i spedycja drogowa, spedycja lotnicza i morska,  
usługi ekspresowe i kurierskie, logistyka kontraktowa), ale oczy
wiście tylko takich, które ogłaszanemu publicznie osądowi klien
tów chcą się poddać. Nie dziwi, że w tak wyselekcjonowanym 
gronie przeważa grupa kilkudziesięciu największych w kraju 
przedsiębiorstw, które odpowiadają za grubo ponad jedną  
piątą obrotu rynku usług logistycznych w Polsce, uzupełnionych 
zwykle kilkunastoma szybko rozwijającymi się mniejszymi  
firmami.

Przez odniesienie ocen jakości obsługi do potrzeb i oczekiwań 
klientów, oraz do postrzegania przez nich całego otoczenia 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  
badanej 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 
tylko jedna firma (Raben Logistics PoLska), która bierze udział w bada
niu 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 organiza
cyjnej i tej samej nazwie, jak FM Logistic i sPedimex, czy w wyniku 
przekształceń pod innymi już markami, jak dieRa (dawniej  
FRans maas/PRomexim), dsV aiR & sea, dsV Road i dsV soLutions 
(uti PoLand/caRgoFoRte, dFds tRansPoRt, FRans maas). Potwierdza 
to tylko istnienie naturalnej selekcji kandydatur do zajmowania 
najwyższych pozycji w danych segmentach rynku. Liczba i skład 
uczestników odzwierciedlają panujące na rynku nastroje, gene
ralnie gdy są lepsze, liczba pretendentów rośnie; z kolei gdy  
w danym segmencie usług sytuacja jest gorsza niż w innych,  
to udział reprezentantów tego segmentu maleje. Jeśli wysokość 
frekwencji ma zatem ścisły związek z koniunkturą rynkową,  
to także z cyklicznością faz koniunktury. W bieżącym roku do 
badania przystąpiło ostatecznie 39 firm, aż o dziesięć więcej niż 
przed rokiem. Ta wysoka frekwencja jest podobna do tej ze 
szczytu koniunktury z lat 2007– 2008, co wskazywałoby, że  
w przyszłym roku grozi nam zwrot ku dekoniunkturze (i spadek 
frekwencji w badaniu, o co mniejsza), podobnie jak na przełomie 
lat 2008– 2009.

Decydujące znaczenie dla powodzenia programu ma zainte
resowanie uczestnictwem zupełnie nowych firm, przypuszczalnie 
takich, których kierownictwo uznało, że właśnie osiągnęły taki 
poziom rozwoju, że mogą bez obaw zmierzyć się z czołówką. 
Utrzymuje się niezmiennie od momentu rozpoczęcia badania, 
choć oczywiście z różnym nasileniem. Nabór ten pozwala uzu
pełnić ubytki spowodowane naturalnym procesem rezygnacji  
z udziału w badaniu tych firm, które nie osiągnęły zadawalających 
dla siebie rezultatów. W tym roku liczba nowych firm w gronie 
uczestników była rekordowa. W tegorocznym badaniu zadebiuto
wały: aRRa gRouP, cis Logistics, FRigo Logistics, gRuPa tRansPoRtowa, 
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inPost, noRthgate Logistics i RohLig suus Logistics. Jak się okazuje, 
jeszcze potężniejszy potencjał drzemie w grupie firm, które  
w programie wprawdzie startowały, ale nieregularnie bądź  
okazjonalnie. Stanowią one znaczniejszą liczebnie grupę partne
rów tegorocznego badania niż absolutni debiutanci. Do udziału 
po dłuższej lub krótszej przerwie przystąpiły: agiLity Logistics, 
dhL suPPLy chain, ekoL Logistics, enteRPRise Logistics, PaRtneRsPoL gRouP, 
Poczta PoLska, Raben tRansPoRt i textRa PoLand. Ponownie silny 
jest skład grup firm reprezentujących tego samego korporacyj
nego właściciela, różnych dywizji międzynarodowych marek: 
DHL, DSV czy Raben, ale nie dominują one nad pozostałymi 
uczestnikami, jak to miało miejsce przed dwoma laty.

Zmiany sytuacji rynkowej (relacja popytu do podaży, poziom 
konkurencji, wyspecjalizowanie w usługach) znajdują odzwier
ciedlenie w zmianach preferencji klientów. Zachodzi w tym 
względzie niezmienna sekwencja zdarzeń. W sytuacji niewydol
ności strony podażowej na rynku usług logistycznych, wywoła
nej rosnącym popytem, występuje wzrost zainteresowania klien
tów krytycznymi elementami w obsłudze logistycznej. Rosną 
wtedy obawy dotyczące realizacji dostaw. Klienci są skłonni 
przyznać większe niż normalnie znaczenie właściwie wszystkim 
branym w badaniu pod uwagę cechom obsługi dostaw. Kwestia 
ceny, o ile tylko odpowiada ona zakładanej jakości obsługi  

dostaw, schodzi jednak na drugi plan. Natomiast w razie odwró
cenia 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 ob
sługi rośnie, gdyż klienci są zmuszeni do szukania oszczędności.
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W przypadku pojawienia się wzmożonego popytu, poczucie 
niepewności dotyczące niewydolności strony podażowej potrafi 
być tak dominujące, że obawy dotyczące jakości realizacji dostaw 
i rosnących kosztów obsługi zupełnie bledną. Gwałtownie spada 
znaczenie przypisywane tym cechom obsługi. Tak działo się  
jeszcze przed rokiem, ponieważ pogłębiła się nierównowaga 
pomiędzy podażą a popytem. Wprawdzie tempo wzrostu popy
tu przestało wzrastać, ale w związku z brakiem rąk do pracy 
zmniejszyła się podaż usług logistycznych. Trwały poszukiwania 
takich operatorów usług logistycznych, którzy potrafili zareago
wać na szybko zmieniające się zapotrzebowanie. Klienci nie 
oczekiwali dalszego śrubowania ani kosztów, ani norm jako
ściowych, lecz szybkiej odbudowy potencjału wykonawczego, 
innowacyjności i kompleksowej oferty obsługi, poszerzenia geo
graficznego zakresu usług, doświadczenia i wiarygodności biz
nesowej partnerów. Mniejsze firmy nie były w stanie zagwaran
tować lepszych warunków dostaw niż potentaci, a tylko dzięki 
temu mogły skutecznie podjąć rywalizację na rynku. Jednym  
z najważniejszych kryteriów wyboru operatora usług logistycz
nych stały się obok niezawodności dostaw (a na tym polu mniej
sze firmy zaczęły przegrywać rywalizację) potencjał wykonawczy 
i możliwość oferowania kompleksowej obsługi. Wymienione 

cechy najbardziej przybrały na znaczeniu, co oznaczało, że te 
właśnie elementy stały się najważniejszym obiektem przetargo
wym w walce rynkowej.

W przypadku przedłużania się stagnacji gospodarczej kwestia 
preferencji usługobiorców komplikuje się. Wzmaga się poczucie 
niepewności, co do kierunku zachodzących zmian, co wyraża się 
wzrostem znaczenia przypisywanego zarówno jakości obsługi 
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Pozycja rynkowa/brak zaufania: 
ODSETEK KLIENTÓW WSKAZUJĄCYCH INNE FIRMY NIŻ GRUPA BADANA 

Indeks zadowolenia klientów uwzględniający 15 najważniejszych kryteriów wyboru 

dostaw, jak i utrzyma niem nacisku na uzy
skanie odpowiedniej ceny. Klienci obawia
ją się, że realizacja dostaw będzie nie
sprawna a usługi zbyt drogie, i na tym się 
koncentrują. W przeważającej liczbie przy
padków przewagę konkurencyjną utrzy
mują jednak nie liderzy jakości obsługi, 
lecz liderzy polityki cenowej. Odpowiada
jąca jakości cena usług, oraz doświadcze
nie i wiarygodność biznesowa firmy logi
stycznej to w okresie stagnacji cechy 
gwarantujące podtrzymanie współpracy 
mimo ewentualnego spadku zaufania do 
jakości realizacji dostaw. Znaczenie przy
pisywane jakości realizacji dostaw wzrasta, 
co oznacza na ogół utratę zaufania do wy
konawców usług, że ci są w stanie utrzy
mać najwyższy standard usług. W rów nym 
jednak stopniu podnosi się znaczenie po
lityki cenowej i wizerunku operatora, ale 
zaufanie pod tym względem prawie się 
nie zmienia. To są prawdziwe kotwice 
współpracy. Posiadanie tych cech jest wa
runkiem koniecznym podjęcia/podtrzyma
nia współpracy z operatorem logistycz
nym. Wyraźnie więc widać, że nie chodzi 
wtedy o skutecznie wynegocjowanie jak 
najniższych cen i ustalenie wyśrubowa
nych norm wykonania usług, co byłoby 
możliwe z niedoświadczonym bądź zde
terminowanym operatorem logistycznym, 
lecz o współpracę z partnerem przewidy
walnym i wiarygodnym.

Obecnie sytuacja zbliża się do zarysowanego wyżej modelu 
stagnacyjnego ze względu na pogłębienie się niepewności (groź
ba wojen handlowych Stanów Zjednoczonych z Chinami i Unią 
Europejską1, Brexit) oraz objawy recesji w Niemczech (spadek 
zamówień). Tempo wzrostu popytu zaczęło gwałtownie spadać 
(ujemne według prognozy DGC w IV kwartale), ale w związku 
z brakiem rąk do pracy jeszcze szybciej zmniejszała się podaż 
usług logistycznych. W reakcji na – tu tylko zasygnalizowane – 
zmiany rynkowe zasadniczym przekształceniom uległy preferen
cje klientów (w porównaniu z rokiem poprzednim). Klienci ze 
względu na deficyt mocy przewozowych za priorytet uznają 
zachowanie jakości realizacji dostaw, w tym przede wszystkim 
ich terminowości. Za prawie równie ważne dla podtrzymania 
współpracy z operatorem logistycznym wskazują jego doświad
czenie i wiarygodność biznesową, oraz kwestię sprawności komu
nikacji (wskaźnik: obieg informacji o stanie realizacji dostaw). 
Odpowiadająca jakości cena usług oraz elastyczność działania to 
w tej sytuacji cechy wspomagające. Ważne, że klienci nie ocze
kują, tak jak jeszcze rok temu, szybkiej odbudowy potencjału 
wykonawczego, innowacyjności i kompleksowej oferty obsługi, 
poszerzenia geograficznego zakresu usług. To zupełnie przestaje  
być ważne. Nie chodzi też o dalsze śrubowanie ani kosztów, ani 
norm jakościowych, lecz o zwykłe podtrzymanie relacji. 

1 Jak przypomina światowej sławy bułgarski politolog Iwan Krastew: 
„W spodziewanej wojnie handlowej między Unią a Stanami Zjedno
czonymi, czego efektem może być zwiększenie ceł na niemieckie 
samochody, najbardziej stracą gospodarki środkowoeuropejskie”, 
całkowicie uzależnione – jak Węgry – od zamówień niemieckich kon
cernów motoryzacyjnych. Wywiad Bartosza T. Wielińskiego „Dziwi 
was fala populizmu? A co w niej dziwnego?, Gazeta Wyborcza,  
12 października 2019.
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Widocznym skutkiem nierównowagi pomiędzy podażą a po
pytem jest znacznie większa liczba klientów, którzy lokują swe 
wydatki na logistykę prawie całkowicie na zewnątrz (kupując 
usługi logistyczne w wyspecjalizowanych firmach, rezygnując  
z własnych działów transportu, spedycji czy magazynowania). 
Także w strukturze przychodów firm logistycznych znaczenie tej 
grupy klientów rośnie. Tym niemniej, o ile zaangażowanie opera
torów logistycznych w optymalizację procesów logistycznych 
klientów jest coraz bardziej doceniane, to wzmocnienie relacji 
partnerskich nie przekuwa się w outsourcing logistyki. Opera
torzy logistyczni nie są w stanie rozszerzyć relacji opartych  
o outsourcing na proporcjonalnie większy odsetek klientów.

Utrzymanie tempa wzrostu sprzedaży wymaga rozszerzenia 
przez operatorów usług logistycznych listy usługobiorców, tak
że mniej rentownych, aby utrzymując wolumen dostaw na pla
nowanym poziomie, zapewnić płynność 
finansową (aby spłacać zadłużenie muszą 
dużo sprzedawać, nawet po niskich ce
nach). Wiąże się to też ze wzrostem udzia
łu operatorów logistycznych w wydatkach 
ich kluczowych klientów, kosztem po
mniejszych wykonawców usług, bo klien
ci zlecają wprawdzie usługi ciągle stosun
kowo dużej liczbie firm logistycznych, ale 
stale zwiększa się zakres usług kupowa
nych przez klientów u pojedynczego ope
ratora. Długookresowo na wzrost przy
chodów mogą liczyć duże i średnie firmy 
logistyczne, sukces mniejszych jest mniej 
prawdopodobny, gdyż ich przychody ule
gają ogromnej fluktuacji.

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 prostoliniowo. Każ
dy gwałtowny wzrost zapotrzebowania, taki jaki odnotowaliśmy 
w 2018 r., przynosi jednak zwykle spadek zadowolenia z jakości 
obsługi (indeks zadowolenia z realizacji norm logistycznych  
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 obsłu
gi, co do zrozumienia jest bez porównania trudniejsze (bo norm 
łatwiej dotrzymać!). W okresach spadku popytu (2009, 2013, 
2019) niespodziewanie zadowolenie klientów wyraźnie się pod
nosi. Zaznacza się też wtedy wzrost pozycji rynkowej ogółu 
badanych firm, mierzony poziomem za
ufania klientów uważających swoich part
nerów logistycznych za najlepsze firmy  
na rynku (indeks zadowolenia uwzględnia 
15 najważniejszych kryteriów wyboru).  
W tej grze popytu i podaży ogromne zna
czenie odgrywa potencjał wykonawczy 
firm logistycznych, deficyt bądź nadmiar 
mocy przerobowych.

Mimo systematycznej poprawy oceny 
realizacji dostaw pozycja rynkowa czoło
wych firm była w ostatnich latach bardzo 
chwiejna. Jeśli w 2006 r. klientów uzna
jących badane firmy za najlepsze na ryn
ku było 62,7%, to w 2015 r. już tylko 
54,0%. Najważniejszym wyznacznikiem 
procesu erozji przywództwa rynkowego 
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był stale rosnący odsetek klientów nie 
potrafiących wskazać najlepszej firmy, 
który w 2012 r. wynosił już 22,6% ba
danej populacji. Od tego czasu pozycja 
konkurencyjna czołowych operatorów  
zaczęła się jednak poprawiać. W ostat
nich sześciu latach liczba klientów nie 
znajdujących żadnych wyróżniających 
się firm logistycznych zmalała o połowę, 
aby jednak 2019 r. ponownie wzrosnąć, 
do poziomu 16,5%. Poziom zaufania 
obniżył się do poziomu 60,6%, podob
nie wskaźnik lojalności NPS, który wy
nosi obecnie 61,4% (trochę mniej klien
tów niż poprzednio poleciłoby innym 
firmę logistyczną, z której usług korzy
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stają, trochę więcej – odradziłoby korzystanie z jej usług). Może
my jednak ten słabszy ogólny wynik położyć na karb wzrostu 
liczby obserwowanych firm. Jeśli bowiem skupimy uwagę  
na dziesięciu najwyżej ocenianych, to okaże się, że ich pozycja 

nie uległa zachwianiu, a co więcej dystans pomiędzy firmami  
z czołówki a ich bezpośrednim zapleczem wręcz się zmniejsza. 
Miejmy nadzieję, że skład czołówki firm na rynku będzie coraz 
bardziej liczny a poziom zaufania klientów coraz wyższy.
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 L aureat pierwszej nagrody, złotego godła, tegorocznej 
osiemnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
Raben Logistics Polska, to jedyna firma notowana we 
wszystkich edycjach rankingu, trzykrotna dotąd zwycięż

czyni programu: pierwszej jego edycji w 2002, ósmej w 2009  
i czternastej w 2015 r.

Długoletnie doświadczenie z czasem może stać się nieprzy
datne, wiarygodność biznesową można łatwo utracić, potencjał 
konkurencyjny mogą podkopać ekspansywni rywale, zróżnico
wany i kompleksowy pakiet usług może nie odpowiadać aktual
nym potrzebom. Tymczasem firma Raben Logistics od blisko trzech 
dekad stale odgrywa znaczącą rolę w rozwoju rynku usług logistycz
nych w Polsce, niejednokrotnie wyznaczając 
kierunek zmian. Skupia naszą uwagę ze wzglę
du na umiejętność zdobycia i utrzymania przez 
lata przodującej pozycji na tym rynku. Podziwia
na za umiejętność dostosowania się do zmian 
rynkowych, cechę szczególnie wyróżniającą  
w dobie kryzysu gospodarczego. Coraz śmielej, 
także dzięki fuzjom i przejęciom, rozwija dzia
łalność za granicą i to nie tylko – idąc śladem 
wielu firm prowadzących ekspansję z tery
torium Polski – na Wschodzie, ale jako jedna 
z nielicznych także na Zachodzie Europy.

Zbudowanie tej firmy w Polsce niemalże 
od zera (chociaż przez cudzoziemca) i odnie
siony przez założyciela osobisty sukces także 
nam zdarzało się przeciwstawiać traktowanym 
całkowicie bezosobowo międzynarodowym 
korporacjom, korzystającym z dostępu do ze
wnętrznych zasobów i kapitału. „Działająca  
w Polsce od 11 lat firma [Raben Logistics] sta
nowi przykład sukcesu prywatnej przedsiębiorczości, gdzie źró
dłem finansowania był kapitał rodzinny” (z raportu specjalnego 
DGC z 2002 r.). Taka tożsamość okazała się ważna dla wielu 
polskich przedsiębiorstw z branży logistycznej, najczęściej firm 
rodzinnych, dla których ta firma mogła stanowić punkt odnie
sienia. Jednakże to „za granicą częściej bodaj niż w Polsce uważa
na za «polską firmę», gdyż silnie utożsamiana jest z niezrównanym 
sukcesem, który odniosła właśnie w Polsce, dzięki historycznej 
szansie rozwoju otrzymanej tu przed ćwierćwieczem. Lepiej niż 
korporacje pasuje do roli symbolu rozwoju logistyki w Polsce, 
gdyż pozostała firmą rodzinną (właściciel w Polsce założył rodzi
nę), kierowaną z Polski, przez polskich menedżerów” (z raportu 
specjalnego DGC z 2015 r.). Jak dobrze firma została zorganizo
wana mogliśmy się przekonać ze sposobu, w jaki przebyła glo
balny kryzys gospodarczy, który zaznaczył się na przełomie lat 
2008– 2009. „Raben PoLska najwyraźniej najlepiej ze wszystkich 
firm logistycznych w Polsce wykorzystała reorientację potrzeb 
klientów, wyrażającą się spadkiem liczby zleceń, ograniczeniem 
liczby zleceniodawców i przesuwaniem wydatków na logistykę 
wewnątrz przedsiębiorstw. Nastąpiło przesunięcie z usług pro
stych na usługi o wartości dodanej. Otworzyła się tutaj wielka 
szansa dla firm logistycznych posiadających umiejętność organi
zacji zintegrowanych łańcuchów dostaw dla klientów” (z raportu 
specjalnego DGC z 2009 r.).

Raben Logistics po kilku latach oddawania pola konkurentom 
na rodzimym rynku znów zajmuje pozycję lidera, oferując najwyż
szy standard obsługi, szczególnie wyróżnia się w zakresie inno
wacyjności. Tłumaczymy ten stan rzeczy osiągnięciem wyraźnej 

Laureaci nagrody Operator Logistyczny Roku

przewagi konkurencyjnej zarówno w zakresie wykorzystania 
narzędzi komunikowania się z klientami, jak i narzędzi obsługi 
dostaw. To co dla klientów jest oszczędnością (likwidacja wła
snego transportu, magazynowania lub konfekcjonowania), dla 
tej firmy logistycznej stanowi obecnie olbrzymią szansę na wzrost 
sprzedaży. Wielkie nadzieje wydaje się wiązać z najbardziej  
innowacyjnymi rozwiązaniami logistycznymi, wychodząc z zało
żenia, że klienci szukają narzędzi, które ułatwią im zarządzanie 
łańcuchem dostaw.

Janusz Anioł, dyrektor generalny Raben Logistics PoLska: „Branża 
logistyczna mimo spowolnienia gospodarki europejskiej nadal 
będzie się rozwijać. Na dodatek stanie w obliczu poważnych 

zmian administracyjnych i politycznych, do któ
rych musi się przygotować. Do najpoważniej
szych wyzwań, przed którymi stoimy, należą 
kwestie związane z płacą minimalną, pracow
nikami delegowanymi i Brexitem. W Polsce 
będziemy nadal mierzyć się z rosnącymi kosz
tami na rynku pracy, a także z nowymi obcią
żeniami w wyniku spodziewanych regulacji. 
Zmiany te dotyczyć będą całego rynku i wszyst
kich branż, a zatem konieczna będzie bliska 
współpraca i zrozumienie w całym łańcuchu 
dostaw dla wspólnego doskonalenia procesów 
logistycznych. Zrozumienie tych problemów 
wśród klientów wydaje się rosnąć. Wiedzą do
skonale dlaczego, kiedy i komu warto zlecić 
outsourcing usług logistycznych. Widzimy  
w tym zjawisku naszą szansę. Rynek weryfiku
je realizację zakładanych standardów obsługi, 
w tym także usług szytych na miarę wymagań 
klienta.

W kolejnych latach nadal trzeba będzie sprostać wyzwaniom, 
takim jak: brak rąk do pracy, wzrost kosztów, oraz zmianom prze
pisów i regulacji prawnych, które nie zawsze sprzyjają branży 
TSL. Od logistyki będzie się oczekiwać zmian, doskonalenia i nowe
go podejścia do biznesu poprzez innowacje, automatyzację, 
zaawansowane formy wymiany danych oraz działania proekolo
giczne. Temu będą mogły sprostać tylko firmy stabilne finansowo, 
z nowoczesnym potencjałem rozwojowym oraz silnym zespołem IT 
i badawczym.

W transporcie drogowym możemy spodziewać się wzrostu 
przewozów. Według ostatniego raportu PwC2, wolumenowo 
możliwe są przyrosty średnioroczne na poziomie 5,3%. Dynamika 
ta może jednak nieco zwolnić ze względu na zbliżające się spo
wolnienie gospodarcze oraz rosnące koszty do końca 2020 r. 
nawet o 7– 15%. Nadal borykać się będziemy z brakiem kierow
ców. Do 2022 r. przy obecnej luce podażowej w samej Polsce 
może zabraknąć ich nawet 200 tys. Efektywność kosztową, poza 
stałą optymalizacją procesów, nastawieniu na wdrażanie technik 
doskonalenia Lean i staraniami, by wykonywać więcej tymi  
samymi zasobami, będzie można uzyskać m.in. poprzez digitali
zację, w tym rozwój funkcji takich jak ETA (Estimated Time of 
Arrival – przewidywany czas dostawy), czy platform dla klientów, 
jak np. myRaben. Nie bez znaczenia będzie rozwój rozwiązań 

2 „Transport przyszłości. Raport o perspektywach rozwoju transportu 
drogowego w latach 2020– 2030” przygotowany przez firmę doradczą 
PwC we współpracy ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logisty
ka Polska”.
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paperless, wykorzystanie RPA (Robotic Process Automation), ale 
także rozbudowa sieci dystrybucyjnej i tworzenie nowych lub 
modernizacja istniejących terminali drobnicowych.

W zakresie magazynowania i logistyki kontraktowej konieczne 
będzie zmechanizowanie i zautomatyzowanie wybranych prac 
do tej pory wykonywanych ręcznie, a także projektowanie nowych 
magazynów m.in. w oparciu o symulacje procesów handlingowych 
i magazynowych. Ponadto następować będzie dalsze upraszcza
nie procesów dzięki wsparciu przez systemy typu RPA, wykorzy

staniu Internetu Rzeczy (IoT), czy nowych form wizualizacji  
bieżącej produkcji magazynu. Już teraz stosujemy takie rozwiąza
nia w grupie Raben.

Niezależnie od podejmowanych działań, przede wszystkim 
należy zadbać o rozwój kompetencji pracowników, w tym szczegól
nie managerów odpowiedzialnych za rozwój i badania dla trans
portu krajowego i międzynarodowego, czy logistyki kontraktowej”.

 L aureat drugiej nagrody, srebrnego godła, tegorocznej 
osiemnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
GEODIS Polska, to jedna z najbardziej ekspansywnych 
firm na polskim rynku, konsekwentnie budująca wizerunek 

na wzorowej realizacji dostaw. Doświadczenie w zarządzaniu 
łańcuchem dostaw idzie w parze z nadzwyczajnym bezpośrednim 
kontaktem z klientami. W programie uczestniczy stale od 2012 r., 
jedną z głównych nagród zdobywa drugi raz z rzędu.

Strategię budowania silnej pozycji na rynku wyróżnia indy
widualne podejście do projektowania procesów logistycznych. 
Zakłada ona skoordynowane działanie wszyst
kich komórek firmy. Działania sprzedażowe  
i marketingowe, w tym szczególnie umacnianie 
tożsamości marki, są harmonizowane z możli
wościami realizacji zobowiązań operacyjnych. 
Skuteczne zarządzanie zasobami firmy oraz 
budowanie kultury organizacyjnej jest elemen
tem strategii długofalowego budowania pozy
cji rynkowej. Rosnąca pozycja geodis zbudo
wana jest na nieprzeciętnie wysokim poziomie 
realizacji dostaw i elastyczności w obsłudze, oraz 
zaufaniu do doświadczenia i wiarygodności 
biznesowej, co przekłada się na wysoką lojal
ność klientów. Inwestowanie firmy w markę 
nie pozostawiało klientów obojętnymi, wszyscy 
lub prawie wszyscy klienci gotowi byli promo
wać ją na zewnątrz. Fenomen przywiązania 
klientów do marki geodis zawsze był zupełnie 
wyjątkowy. Dawniej klientom geodis nie było 
potrzeba, aby była najlepsza na rynku (często 
po prostu nie mieli na ten temat wyrobionego 
zdania), żeby rekomendować ją jako pożądanego partnera. Bez 
utrzymywania stałych bezpośrednich relacji z klientami byłoby 
to niemożliwe.

Bogdan Młynarczyk, dyrektor generalny GEODIS PoLska:  
„W najbliższym roku branża TSL utrzyma aktualną dynamikę, nie 
zabraknie jednak wyzwań wynikających z poszukiwania kolejnych 
sposobów na oszczędności i lepsze zarządzanie łańcuchem do
staw. Obecnie brak kierowców to jedne z największych trudności 
pod względem transportu drogowego. Do tego pojawiły się 
stale rosnące koszty pracownicze, w tym również płaca mini
malna, oraz koszty ponoszone przez pracodawcę, które już przy
czyniają się do upadku wielu mniejszych firm transportowych  
w Polsce. Z drugiej strony poważnym problemem jest nadmier
ne rozdrobnienie sektora skutkujące dużą presją konkurencyjną, 
a przy tym również niskim poziomem marż. Z dużym prawdo
podobieństwem wraz z rozwojem gospodarczym Polski, przy 

jednoczesnym wzroście kosztów pracy, utrzymanie rentowności 
na dotychczasowym poziomie będzie wyzwaniem. 

Musimy pamiętać, ze rozwój branży TSL w najbliższych latach 
kształtować będzie również zmiana przepisów regulujących trans
port w krajach unijnych, co może przyczynić się do zmniejszenia 
liczby polskich przewoźników w transporcie międzynarodowym. 
Unia Europejska w połowie 2020 r. planuje wprowadzić w życie 
przepisy o pracownikach delegowanych, według których kierow
ca podlega prawu pracy kraju, na terenie którego przebywa. 
Natomiast w celu dostosowania nowych regulacji do specyfiki 

sektora jest przygotowywany projekt noweli
zacji prawa pod nazwą Pakiet Mobilności. Za
proponowane rozwiązania przyczynią się do 
pogorszenia sytuacji w branży transportowej, 
a także będą miały wpływ na mniejszy wybór 
towarów na półkach w sklepach. 

Nie od dziś mówi się, że jeśli chce się wiedzieć 
jak rozwija się gospodarka w danym kraju, 
trzeba spojrzeć na jego rozwój w zakresie TSL. 
Polska jest nadal jednym z najbardziej rozwija
jących się rynków Europy i w najbliższych latach 
obserwować będziemy dalszy wzrost koniunk
tury. Wchodzimy w okres, kiedy za sukcesem 
nie będą już stały tylko: cena, jakość i czas 
wykonania usługi, ale również innowacyjność 
rozwiązania. Na rynkach zachodnich coraz  
częściej słyszy się innovate or die i trend ten  
wcześniej czy później dotrze również do nasze
go kraju. Jako wiodący operator logistyczny, 
geodis doskonale zdaje sobie z tego sprawę 
i nieustannie rozwija innowacyjne rozwiązania 

we wszystkich swoich aktywnościach. 
Mamy bardzo dobry okres dla logistyki kontraktowej, która 

notuje rekordowe wyniki w 2018 r., głównie za sprawą e-com-
merce. Myślę, że w najbliższym czasie to się nie zmieni, a jedynym 
czynnikiem hamującym dla tego segmentu jest rozwój infrastruk
tury drogowej. Z uwagi na nasyce nie magazynami zachodniej 
ściany naszego kraju, lokalizacja nowych powierzchni przenosić 
się będzie m.in. na Pomorze, co jednocześnie wzmocni zaplecze 
dla rozwoju frachtu morskiego.

Nadal nieznane są warunki transportu drogowego po Brexit. 
Punktem blokującym rozwój frachtu morskiego może być napię
ta sytuacja polityczna między USA a Chinami. Z mojego punktu 
widzenia, rynek zmierza w kierunku rozwoju łańcuchów dostaw. 
Musimy pamiętać, że nasi partnerzy nieustannie poszukują możli
wości optymalizacji kosztów a ich redukcja następować będzie 
nie tylko po stronie operacyjnej. Posiadanie szerokiego wachlarza 
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usług, gwarantuje operatorowi logistycznemu perspektywę stałe
go poszerzania współpracy, a klientom korzyści w postaci wygody 
i oszczędności. Dobrze zaprojektowany łańcuch dostaw jest jednym 
z kluczowych czynników w drodze do sukcesu w każdej firmie.

Logistyka się zmienia i będzie się zmieniać coraz szybciej. 
Stoimy przed erą automatyzacji i informatyzacji procesów. Jako 
aktorzy rynku musimy trzymać rękę na pulsie i nauczyć się płyn
nie adaptować do nowych warunków, jakie stwarza rynek.

Wyniki badania udowodniły, że nasza strategia wzmacnia 

pozycję spółki na rynku polskim i pozwala nam osiągać coraz 
wyższy standard usług. Lojalność i zadowolenie klientów upew
nia nas w przekonaniu, że nasz zespół jest w pełni kompetentny, 
stabilny i świetnie zna oczekiwania klientów. Bardzo się cieszy
my z tak wielkiego wyróżnienia, jakim jest znalezienie się wśród 
laureatów badania Operator Logistyczny Roku 2019. Oczywiście 
wiemy, że idzie za tym jeszcze większa odpowiedzialność, ale 
to zarazem ogromna motywacja do podejmowania nowych wy
zwań dla geodis PoLska w najbliższych latach”.

 L aureat trzeciej nagrody, brązowego godła, 
tegorocznej osiemnastej 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 dwukrotnie, w 2014  
i 2018 r. Zdobywca nagród i wyróżnień w prawie 
wszystkich jego edycjach począwszy od debiu
tu w 2007 r. W sumie już po raz ósmy zajmuje 
jedno z trzech pierwszych miejsc w rankingu.

Żadna firma umieszczona w naszym zesta
wieniu nie ma tak wielkiej części zadowolonych 
klientów, żadna też nie utrzymuje tak ścisłej 
komunikacji osobistej z każdym z klientów. 
Sekretem sukcesu tej jednej z najefektywniej 
zarządzanych firm transportowych jest konse
kwentnie realizowana strategia nastawiona na 
klienta. Sprzedając usługi najwyższej jakości 
firma zapewnia sobie bowiem osiąganie wyso
kiej marży ze sprzedaży i szybkiego tempa wzrostu przychodów. 
Utrzymując przez kolejne lata terminowość i bezbłędność dostaw 
na niewiarygodnie wysokim poziomie, firma wydaje się stale 
rozszerzać swoje kompetencje w innych dziedzinach obsługi, 
takich jak zasięg geograficzny dostaw, co przyczynia się do dal
szego wzrostu zaufania klientów do doświadczenia i wiarygod
ności biznesowej. Osiąganie tak wybitnych rezultatów przez to 
przedsiębiorstwo w tak długim czasie wymaga nie tylko spraw
nego zarządzania, ale także określonego typu przywództwa, 
pozwalającego wytworzyć kulturę organizacji i prowadzić ją 
przez kolejne fazy rozwoju. W tym przypadku osobisty wkład 
właściciela jest nie do przecenienia w osiąganiu zadowolenia 
klientów, aby zapewnić sobie w tych klientach promotorów, 
którzy gotowi są rekomendować usługi firmy innym. Znamienne, 
że żadna inna firma nie jest postrzegana przez kluczowych klientów 
Maszoński Logistic jako jej szczególnie groźny konkurent, co w przy
padku tak dużych przedsiębiorstw się nie zdarza.

Mirosław Maszoński, właściciel Maszoński Logistic: „W tym 
roku poszerzyliśmy naszą ofertę o zestawy symetryczne jumbo 
z wózkami widłowymi oraz systemy wymienne BDF, zwiększając 
tym samym naszą flotę o kolejne 60 nowych pojazdów. Całko
wita liczba pojazdów, jaką obecnie dysponujemy, przekracza  
420 jednostek transportowych. Z jednej strony dało to możliwość 
pozyskania nowych kontraktów w obszarach dotychczas dla nas 
niedostępnych, natomiast z drugiej strony umocniło partnerstwo 
z naszymi obecnymi kontrahentami – co uważam za kolejny etap 
naszego rozwoju. Reakcje naszych klientów po wprowadzeniu 

kolejnych usług są bardzo pozytywne, ponie
waż wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom. 
Jestem ogromnie zadowolony z naszego sta
łego zrównoważonego wzrostu.

Stale pamiętamy, że za każdym zakupionym 
autem, zatrudnionym kierowcą czy pozyska
nym zleceniem, stoi zespół kompetentnych 
ludzi, bez których nasz sukces nie miałby miej
sca. Od managerów po pracowników operacyj
nych, wszyscy wykazują pełne zaangażowanie. 
Jestem przekonany, że tylko w ten sposób moż
na budować stabilny biznes, a  nagrody przyzna
ne w wyniku badań konsumenckich w sektorze 
TSL są tego najlepszym przykładem. Motywują 
nas do ciągłego rozwoju, oraz udoskonalania 
istniejących i wprowadzania nowych usług dla 
naszych klientów. 

W przyszłość patrzymy z pewną dozą nie
pewności. Jest to spowodowane perspektywą 
wprowadzenia ograniczających konkurencję 

niekorzystnych regulacji prawnych. Czynnikiem wzmagającym 
niestabilność jest również spowolnienie gospodarcze, którego 
początki  szczególnie widoczne są na rynku niemieckim. Okres 
dekoniunktury niekoniecznie musi wpłynąć negatywnie na kon
dycję finansową naszej firmy. Z pewnością będzie to jednak czas 
wzmożonej pracy całego zespołu, koncentracji na kosztach oraz 
usprawnianiu procesów logistycznych”.
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 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Najbardziej wiarygodny dostawca usług całopojaz-
dowych tegorocznej osiemnastej edycji programu Ope
rator Logistyczny Roku Raben Transport, to reprezentant 

jednej z największych grup logistycznych w Polsce. Niezmiennie 
od lat najlepsza z rekomendacji klientów korporacyjnych duża 
firma przewozowa, zdobywca wielu wyróżnień w tym progra
mie, jednak po tę nagrodę sięga dopiero po raz pierwszy.

Raben tRansPoRt należy do najbardziej konkurencyjnych marek 
na całym rynku usług logistycznych dzięki znakomitej jakości 
usług (najwyższa ocena ze wszystkich badanych firm dla kom
pletności dostaw!), potencjałowi, oraz wiarygodności i doświad
czeniu. Ta ostatnia cecha jest podstawowym 
kryterium wyboru tej firmy przez klientów. 
Firma należy do nielicznych tak dużych przed
siębiorstw transportowych, którym udało się 
skutecznie wzmocnić organizację, uodporniając 
się na brak zasobów zagrażający całemu euro
pejskiemu rynkowi usług logistycznych. Model 
biznesowy oparty jest na trzech filarach, za
rządzanych w ramach tych samych standar
dów: flocie własnej, flocie kontraktowej oraz 
dedykowanych przewoźnikach. Takie rozwią
zanie zapewnia elastyczną obsługę wielkiej 
liczby zleceń.

Zwiększonej indywidualizacji zamówień 
przy równoległej presji na obniżenie zapasów 
magazynowych można podołać budując spraw
ny łańcuch dostaw, o większej niż dotychczas 
transparentności, a to powoduje, że wiodący 
operatorzy logistyczni – tacy jak Raben tRansPoRt – 
będą generowali gros popytu na usługi w trans
porcie drogowym, stając się beneficjentami 
rozwoju rynku usług logistycznych. W firmie zdają sobie jednak 
sprawę, że dążenie do optymalizacji kosztów logistycznych przy
czyni się do przeorganizowania systemów dostaw, stąd wynika 
wzrost zainteresowania transportem kolejowym i intermodalnym, 
który powinien rozwijać się szybciej niż inne rodzaje transportu. 
Transport intermodalny może – poza często podnoszonymi dla 
zasady względami środowiskowymi – stanowić alternatywę dla 
przewozów drogowych, gdyż odczuwalny jest brak kierowców, 
nie zawsze dostępne też są środki transportu, ponadto rozwój 
transportu drogowego hamowany jest administracyjnie. Rośnie 
zainteresowanie rozwiązaniami intermodalnymi tych, którzy akce
ptują dłuższy czas tranzytu, otrzymując w zamian regularny jak 
w rozkładzie jazdy pociągów harmonogram dostaw potencjalnie 
bardzo dużych partii towaru. Raben tRansPoRt dąży do tego, aby 
standardem było oferowanie równolegle na tych samych rela
cjach rozwiązań drogowych i intermodalnych.

Głównymi konkurentami firmy są DB schenkeR oraz ROHLIG SUUS 
Logistics.

Paweł Trębicki, dyrektor generalny Raben tRansPoRt: „Świat 
wokół nas się zmienia. Muszę przyznać, że ewaluują również 
moje poglądy. Jeszcze całkiem niedawno, zafascynowany po
stępem technologii wyobrażałem sobie, że znalazłem mistyczną 
„drogę na skróty”. Miałem nadzieję, że inwestując w wewnętrzne 
rozwiązania informatyczne lub nawiązując współpracę z inno
wacyjnym startup’em, kilkoma właściwymi decyzjami, w krótkiej 
perspektywie rozwiążę dotychczasowe problemy. Zapewniając 
tym samym klientom, pracownikom i partnerom biznesowym 

znacząco wyższy standard współpracy. Każde kolejne przyjrzenie 
się tej tematyce z bliska pokazywało mi jednak zupełnie inną, 
bardziej złożoną rzeczywistość. Po pierwsze, wszechobecne  
zafascynowanie technologią prowadzi do ogromnego chaosu 
informacyjnego i determinacji dostawców IT, aby praktycznie 
każde nowe rozwiązanie kategoryzować zgodnie z oczekiwania
mi rynku. Etykietka wykorzystania sztucznej inteligencji stała się 
trochę jak symbol zdrowej żywności, obecny już na prawie każdej 
półce sklepowej. Percepcja stron jest zresztą podobna. Dostawca 
coś deklaruje, wierząc w potencjał produktu, a klient udaje, że 
rozumie ofertę z uznaniem wyrażając swoją aprobatę. Niestety, 
za deklaracjami często nic specjalnego się nie kryje, a sztuczna 

inteligencja to tak naprawdę wyłącznie prosty 
algorytm, bez jakiejkolwiek zdolności samo
uczenia się. Oczywiście na rynku dostępne są 
również rozwiązania o potencjalnie przełomo
wym charakterze. Proponują niestandardowe 
podejście, kwestionując dzisiejsze status quo. 
Niestety, wśród nich również nie znajdziemy 
Świętego Graala. W mojej ocenie wiele z nich 
podchodzi do problemów bardzo silosowo, 
koncentrując się wyłącznie na pojedynczych 
procesach, zakładając że rozwiązanie płynnie 
wkomponuje się w firmę. Prezentacje demon
stracyjne takich programów są z reguły spekta
kularne. Najpierw wszyscy wyliczają nieefek
tywności w branży i zbiorowo potakują, jak 
jest im ciężko, następnie na ekranie magicznie 
pojawia się długo oczekiwana odpowiedź. Po
zy tywne emocje i promyk nadziei mają prowa
dzić do wspólnych testów i finalnej współpra
cy. Od tego etapu niestety zaczyna opadać 
mgła, a początkową euforię zastępują najpierw 

konsternacja, następnie frustracja, a na koniec rozczarowanie. 
Okazuje się, że system działa poprawnie, ale oczywiście na przy
kład pod warunkiem pełnej kompletności i zgodności danych 
wejściowych, których pozyskaniem dostawca już się nie zajmu
je. Innym razem, rozwiązanie bazuje na szerokiej partycypacji 
różnych uczestników, ale zupełnie nie uwzględnia, iż dla dobro
wolnej, trwałej współpracy ci interesariusze muszą posiadać od
powiednią motywację. Ważnym doświadczaniem jest, iż w branży 
o tak sieciowym charakterze jak branża TSL, motywacja potrafi 
mieć zmienny charakter. Przy rynku zleceniodawcy, podwyko
nawcy są bardziej skłonni do akceptowania dodatkowych obo
wiązków lub nowych standardów. W odwrotnej sytuacji, wybie
rają najprostsze i najbardziej korzystne dla siebie rozwiązania. 
Dodatkowo poprzeczkę podnoszą zmiany na rynku pracy. Część 
pracowników pochodzi z różnych krajów i mówi różnymi języ
kami, różny jest stan znajomości technologii, różny okres i forma 
współpracy. 

Po takim wstępie można by odnieść wrażenie, że jestem 
przeciwnikiem technologii. W rzeczywistości jest wręcz przeciw
nie. Uważam, że z pewnością zrewolucjonizuje ona branżę, ale 
droga przebiegać będzie inaczej niż wyobraża sobie część skraj
nych optymistów. Firma i otoczenie, w którym działa to złożony 
ekosystem. Część jego obszarów jest wspólna dla wszystkich 
uczestników rynku, a część to unikatowe DNA każdego przed
siębiorstwa. Ważne, aby nowe systemy uwzględniały tę złożo
ność, odpowiednio dobierając i wdrażając rozwiązania, lub – 
jeśli zdecydują się na bardziej radykalne zmiany wokół wiodącej 

Laureaci nagrody Lider Logistyki
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technologii – pamiętały o niezbędnych modyfikacjach we wszyst
kich współzależnych obszarach. Tak właśnie, po pierwszych do
świadczeniach podchodzimy do projektów w Raben tRansPoRt. 
Tworzymy w pełni cyfrowe środowisko, za każdym razem szuka
jąc rozwiązań, które przynoszą wymierne korzyści wszystkim,  
a nie tylko jednej stronie. Taka strategia w naszej ocenie choć 
niestety bardziej czasochłonna, to cechuje się większą stabilno
ścią. Kolejną obserwacją podczas doświadczeń z nowymi tech
nologiami, jest wniosek, że mimo, iż powinny one teoretycznie 
ograniczyć lub nawet finalnie wyeliminować człowieka z procesu, 
tak naprawdę muszą postawić go w jego centrum. Dokonywane 
zmiany mają często fundamentalny i przekrojowy charakter. 
Sukces w takim przypadku wymaga zrozumienia i zaangażowa
nia wszystkich pracowników. Nawet jeśli obietnica przyszłej 
poprawy budzi pozytywne emocje, bardzo często okupiona jest 
wcześniejszym, większym zaangażowaniem. Uśmiech poprze
dzają przysłowiowe: krew, pot i łzy! Dodatkowo, należy zwrócić 
uwagę na efekty przeprowadzonych działań, weryfikując czy po
prawa w jednym obszarze nie prowadzi do pogorszenia w innym. 
W szczególności chodzi mi o potencjalne ryzyko demotywacji 
pracowników, wynikające z ograniczenia komunikacji osobistej. 
Jeśli jest to naturalny efekt automatyzacji procesów, należy zasta
nowić się jednak, jak w inny sposób zrekompensować tę natu
ralną potrzebę. W naszym przypadku dobrze sprawdzają się 
różne inicjatywy CSR, które integrują pracowników wokół warto
ściowych inicjatyw, generując wiele pozytywnej energii. Ta ener
gia oraz stale podwyższane kompetencje zespołu są kluczami 
do naszego sukcesu. Przekładają się na ogromne zaangażowanie 
zespołu i gotowość do wdrażania niezbędnych zmian. Mam wra
żenie, że udało nam się umiejętnie połączyć kilka kluczowych 
inicjatyw biznesowych oraz programów rozwojowych, które 
stworzyły zupełnie niepowtarzalną kulturę, z dużymi ambicjami 
rozwoju oraz umiejętnością szybkiej adaptacji do potrzeb klien
tów, oraz zmian w otoczeniu rynkowym. Chcemy widzieć dalej 
i szerzej niż konkurencja, antycypując trendy i z wyprzedzeniem 

się do nich przygotowując. Dzięki takiemu proaktywnemu dzia
łaniu, między innymi, udało nam się uniknąć w ostatnich latach 
problemów z brakiem zdolności przewozowych. Przy najgłębszym 
w historii deficycie kierowców, nie dość że nie doświadczyliśmy 
takich ograniczeń, to nawet w niezależnym badaniu satysfakcji 
i zaangażowania w tej grupie zawodowej odnotowaliśmy rekor
dową poprawę. To dla mnie ogromne źródło do optymizmu na 
przyszłość. Wokół transportu międzynarodowego już od kilku 
lat zbierają się ciemne chmury w związku ze zmianami, związa
nymi z tzw. Pakietem Mobilności. Jako branża mamy bardzo 
ograniczony wpływ na kształt tych regulacji. Pocieszającym jest 
jednak fakt, iż czuję że zarządzam organizacją, która będzie 
potrafiła przygotować się do każdego scenariusza, zapewniając 
swoim klientom bezpieczny prawnie serwis, o najwyższych para
metrach jakościowych. 

Z zawodowych marzeń na 2020 r. do głowy przychodzą mi 
trzy najważniejsze. Po pierwsze, dalszy przywilej pracy z tak 
wspaniałym zespołem. Po drugie, racjonalny kształt pakietu mobil
ności. Po trzecie, wdrożenie koncepcji przedłużonych zestawów 
(LHV), która zyskuje popularność w kolejnych krajach UE. Uważam, 
że rola transportu drogowego będzie stale rosnąć w UE. Pod
stawowym czynnikiem napędzającym ten trend jest popularność 
handlu elektronicznego. W tym kontekście, jeśli nie zwiększymy 
efektywności przewozów towarowych na drodze pojawi się coraz 
więcej pojazdów, co przełoży się na wyższą emisję, zatłoczenie 
dróg oraz ryzyko wzrostu wypadkowości. Koncepcja przedłużo
nych zestawów, z których dwa przewożą tyle ładunku, co trzy 
standardowe, może częściowo złagodzić powstające napięcie. 
To z pewnością zastosowanie wyłącznie dla wybranego typu 
przewozów, głównie towarów masowych i po drogach autostra
dowych, ale lepiej zrobić coś, niż stojąc na torach, czekać na 
spotkanie z nadjeżdżającym pociągiem. Czuję, że będąc na fali 
pozytywnej koniunktury polski transport powinien po przywódz
twie ilościowym sięgnąć po przywództwo jakościowe, będąc 
inicjatorem odważnych zmian w branży”.

 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Międzynarodowe usługi kurierskie tegorocznej 
osiemnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
DHL Express, to jedna z najsilniejszych marek na polskim 

rynku, 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 wy
różnień we wszystkich pozostałych jego edycjach począwszy 
od 2003 r.

DHL exPRess to dominujący dostawca usług logistycznych w sek
torze międzynarodowych usług kurierskich, niezmiennie od lat 
najczęściej rekomendowana firma w całym sektorze usług kurier
skich i ekspresowych. Strategią firmy jest koncentracja na potrze
bach klientów związanych z globalizacją współczesnej gospo
darki, a sama marka DHL exPRess została dedykowana w ramach 
grupy DHL do obsługi wyłącznie wymiany międzynarodowej. 
Miało to na celu wykorzystanie rosnącego tempa wzrostu mię
dzynarodowego rynku usług ekspresowych, który jednak dopiero 
w przyszłości teoretycznie powinien rosnąć szybciej niż rynek  
usług krajowych. Obecnie ciągle rośnie wolniej, odpowiednio 
6,8 % (w 2017 r. – 8,1%) wobec 8,8% (w 2017 r. – 8,7%)  

w skali globalnej3. Wynika to z braku efektywnych sieci między
narodowych połączeń transportowych. Rozwój międzynarodo
wego rynku z natury rzeczy spowalniają wysokie koszty trans
portu i długie terminy dostaw. Problemem jest brak zaufania 
konsumentów do zagranicznych sprzedawców. Transgraniczny 
handel elektroniczny ma do rozwiązania wiele problemów,  
w tym egzekwowania zasady uczciwej konkurencji w zakresie 
przepływu podrobionych towarów. Mimo postępującego spo
wolnienia gospodarki światowej i coraz niższego wzrostu handlu 
międzynarodowego, co wiąże się z napięciem w międzynarodo
wych stosunkach handlowych, to dzięki rozwoju e-commerce 
podstawy rynku przesyłek ekspresowych nie zostaną zachwiane.

Firma zdecydowanie góruje w obsłudze wymiany zagranicz
nej, obsłudze przedsiębiorstw zagranicznych oraz obsłudze  
dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Przyczyniło się do tego 
osiągnięcie wyższego poziomu funkcjonalności obsługi zagra
nicznych przesyłek lotniczych i drogowych. Wyniki badania satys
fakcji klientów zdają się dowodzić, że strategia dostarczania 

3 „ecommerce drives Global Express and Small Parcels growth” 
|tiinsight.com, Transport Intelligence, October 1, 2019



32 

klientom coraz wyższego standardu obsługi 
tych dostaw (zasięg, czas, terminowość, bez
błędność) oraz narzędzi komunikowania się 
(najwyższa ocena ze wszystkich badanych firm 
dla platform informatycznych Track & Trace i ETA!) 
pozwoliła umocnić pozycję rynkową firmy oraz 
utrzymać lojalność klientów na wysokim po
ziomie. Na przodującą pozycję rynkową firmy 
składa się nie tylko zasięg geograficzny dostaw 
międzynarodowych (wyróżniająca cecha obsłu
gi), ale także krajowy serwis ekspresowy (w do
stawach z gwarantowaną godziną dostawy 
następnego dnia jest jednym z liderów). Jako 
główni konkurenci nie są jednak postrzegani 
globalni konkurenci UPS czy Fedex, lecz euro
pejscy gracze – DPD oraz TNT.

Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL exPRess: 
„Zarówno w ciągu najbliższych miesięcy, jak  
i ko lejnych lat wprowadzane zmiany i innowacje 
służyć będą doskonaleniu jakości usług, jak też obsługi klientów. 
W DHL exPRess bardzo zależy nam na tym, żeby współpracujący 
z nami przedsiębiorcy mogli w pełni rozwinąć swój potencjał na 
międzynarodowych rynkach. Dzięki DHL exPRess mogą oni szyb
ko i efektywnie dotrzeć do partnerów, dostawców czy też swo
ich klientów w ponad 220 krajach i terytoriach.

Doskonałą jakość usług i obsługi opieramy przede wszystkim 
na kompetencjach i umiejętnościach pracowników, które wobec 
ciągle zmieniających się wymagań klientów winny być stale dosko
nalone. To dzięki naszym pracownikom DHL exPRess jest wiodącą 
globalnie firmą oferującą usługi z segmentu między naro dowych 
przesyłek ekspresowych. Specjalnie dla naszych pracowników 
uruchomiliśmy i cały czas rozwijamy program Certified Internatio

nal Specialist. Pomaga on naszym pracownikom 
w rozwijaniu kompetencji oraz aktualizowaniu 
ich eksperckiej wiedzy, na przykład z zakresu 
odpraw celnych, co przekłada się również na 
umiejętności fachowej ekspertyzy i doradztwa.

Największe innowacje, jakie wprowadzamy 
i będziemy wprowadzać w najbliższych latach, 
dotyczą wykorzystania rozwiązań informa
tycznych służących zarówno automatyzacji, jak 
i tzw. „cyfryzacji”. Skutkują one optymalizacją 
pracy naszych zespołów, jak też doskonaleniem 
jakości usług oferowanych naszym klientom. 
Dotyczą optymalnego wykorzystania zasobów 
jakimi dysponujemy – dla przykładu już obecnie 
wykorzystujemy sztuczną inteligencję do lepsze
go przewidywania i optymalizacji wypełnienia 
naszych samolotów. Innym obszarem zastoso
wań jest umożliwienie klientom wpływu na ofe
rowane rozwiązania obsługowe – dla przykładu 

już obecnie aplikacja ODD umożliwia odbiorcom przesyłek podej
mowanie decyzji i wpływanie na miejsce, czas i opcje doręczania 
ich przesyłek. Jednocześnie nasi klienci, nadawcy przesyłek, uzysku
ją znacznie większą efektywność doręczania przesyłek i zwiększa
ją tym samym efektywność swoich przedsiębiorstw. 

Rewolucyjne zmiany w kolejnych latach dotyczyć będą rów
nież innowacji nakierowanych na rozwiązania proekologiczne, 
minimalizujące wykorzystanie energii lub całkowicie eliminujące 
wpływ na środowisko. Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych opty
malizujących wykorzystanie zasobów, jakimi dysponujemy, inteli
gentnych systemów wyposażenia i zarządzania obiektami, jak 
też bezemisyjnych środków transportu służyć będzie realizacji 
naszej wizji zerowej emisji CO2 w 2050 r.”.

 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logi
stycznej w kategorii Najsprawniejsza 
organizacja transportu ładunków tego
rocznej osiemnastej edycji programu 

Operator Logistyczny Roku Northgate Logi-
stics, to najwyżej w rankingu notowany debiu
tant. Niedawno (2012 r.) założona firma została  
w programie zauważona już wcześniej, dzięki 
rekomendacjom klientów innych firm uzyskała 
tytuł Perspektywiczna Firma Logistyczna 2016.

noRthgate Logistics to firma oferująca kom
pleksowe rozwiązania w zakresie organizacji 
transportu ładunków oraz negocjacji dotyczą
cych warunków oraz kosztów przewozów z prze
woźnikami, armatorami i agentami. Firma spe
cjalizuje się w wymianie towarowej z Rosją  
i Ukrainą, gwarantując klientom podejmowanie 
działań wyprzedzających i awaryjnych mają
cych na celu minimalizowanie możliwych opóź
nień i dodatkowych kosztów pracy na terenie 
tych krajów. Doświadczenie i elastyczność w działaniu procentu
ją absolutną lojalnością klientów. Żadna inna firma nie została 
tak wysoko oceniona za organizację dostaw za granicę. Klienci 
podkreślają zarówno doświadczenie w obsłudze dostaw wybra

nych grup towarów, doświadczenie w zarzą
dzaniu łańcuchem dostaw klientów jak i ska
lowalność działalności ze względu na obszar 
geograficzny, infrastrukturę czy zasoby perso
nalne.

Anna Krzyśko-Vaskovič, prezes zarządu: 
„noRthgate Logistics jako wiodąca firma spedycyj
na w kraju posiada nie tylko wyspecjalizowaną 
kadrę logistyczną, ale jednocześnie profesjonal
ne zaplecze administracyjne, oraz wyspecjalizo
wane działy odpowiedzialne za poszczególne 
procesy biznesowe. Wdrożenie kompleksowych 
rozwiązań informatycznych usprawniających 
bieżącą działalność, oraz profesjonalnie budo
wany wizerunek marki i wysoka jakość materia
łów marketingowych pozwoliło osiągnąć ogrom
ny sukces na rynku TSL. Kompleksowy program 
szkoleń dla pracowników i menedżerów, oraz 
regularne audyty wewnętrzne rozwijają umie
jętności blisko 90 osób pracujących w grupie.

Naszym celem jest nieustanne doskonalenie i rozwijanie się, 
tak aby stać się przodującą organizacją logistyczną, oferującą 
naszym klientom wysokiej jakości usługi logistyczne dopasowane 
do ich indywidualnych potrzeb.
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Zamierzamy zapewnić całkowitą satysfakcję naszym klientom 
poprzez profesjonalne wywiązywanie się ze zleconych zadań. 
Liczymy na współdziałanie, które pozwoli nam rozwijać relacje 
biznesowe utrzymując najwyższy poziom usług. Poprzez ofero
wanie naszym klientom informacji zwrotnych, identyfikujemy 
ich potrzeby oraz efektywnie przekładamy je na język rozwiązań 
logistycznych. Jest to naszym najwyższym priorytetem.

Poszukując najbardziej zrównoważonych dróg rozwoju, za
pewniamy realny wpływ na biznes w bezpiecznym środowisku 
partnerskim. Obecnie otwieramy się na nowe możliwości, jakie 
daje System Partnerski noRthgate Logistics. Oferujemy możliwość 
kształtowania własnej przedsiębiorczości w zakresie świadczenia 
usług spedycyjnych, przy zachowaniu niezależności partnerów  
i poszanowaniu ich odrębnej własności”.

 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Zasięg geograficzny dostaw tegorocznej osiemnastej 
edycji programu Operator Logistyczny Roku DSV Air & 
Sea, to jedna z trzech lokalnych dywizji grupy DSV, za

debiutowała przed dwoma laty jako najlepszy nowy partner 
programu. Nagrodę Lider Logistyki zdobywa po raz pierwszy.

Czołowy spedytor cargo lotniczego i morskiego dzięki stałe
mu podnoszeniu jakości obsługi (najwyższa ocena ze wszystkich 
badanych firm w zakresie spedycji morskiej  
i obsługi celnej!) dostaw systematycznie umacnia 
pozycję rynkową. Odnotowany wzrost znacze
nia firmy dla klientów należy w ogóle do naj
większych. Godne podkreślenia jest, że wszyscy 
kluczowi klienci, co jest wyjątkowe, wyrazili 
pełną satysfakcję z wykonania założonych norm 
usług logistycznych. W zakresie obsługi dostaw 
klienci wyróżniają organizację regularnych linii 
dostaw za granicę. Najwyższe na całym rynku 
zaufanie do możliwości realizowania przez  
DSV aiR & sea dostaw o różnym geograficznym 
zasięgu nieprzypadkowo zasadza się na dwóch 
zasadniczych przesłankach, na najwyższej oce
nie kompleksowości usług oraz potencjału nie
zbędnego do wykonania zamówień.

Arkadiusz Mirek, prezes zarządu dsV aiR & 
sea: „W minionym roku DSV aiR & sea odnoto
wało globalnie kolejny rekordowy wzrost rezul
tatów finansowych, który pokazuje siłę naszej dywizji w strategii 
ekspansji DSV. W ciągu dwóch lat od połączenia z uti woRLdwide 
udało nam się uzyskać doskonały efekt wynikający z powiększonej 
organizacji oraz jej pokrycia geograficznego na świecie. Dywizja 
aiR & sea od kilku lat stanowi największą siłę napędową dla rosną
cego DSV, tak przez rozwój organiczny, jak i politykę przejęć, któ
re są już na stałe wpisane w nasze DNA. Również w Polsce, po
mimo trudniejszych momentów, wynikających z globalnej polityki 
handlowej, realizowaliśmy w minionym roku ambitne cele, a wśród 
nich przede wszystkim ugruntowanie wzrostu z poprzednich lat 
oraz dalszą dywersyfikację ryzyka w obszarach biznesowych.

Pod koniec poprzedniego roku rynek zaczął już odczuwać prog
nozowany trend spadkowy w niezwykle ważnym dla nas sektorze 

Automotive. Mimo tego udało nam się utrzymać stabilny rozwój 
w zakresie obsługi lotniczomorskiej tej branży w Polsce, czego 
dowodem są bardzo dobre wyniki, obejmujące m.in. 12% wzrost 
obrotów. Było to możliwe dzięki wysokiej dyscyplinie pracy, ciągłe
mu podnoszeniu kwalifikacji w obszarach wysokich technologii 
(w tym m.in. w sektorze Aerospace) oraz dzięki stałemu pielęgnowa
niu relacji z klientami. Rozwijaliśmy w tym zakresie zarówno eks
port lotniczy, jak i spedycję morską – także w kolejnym kluczowym 

dla nas obszarze, jakim są transporty projektowe 
oraz obszar Military Cargo.

Naszym nadrzędnym celem, zarówno w Pol
sce, jak i w ujęciu globalnym, pozostaje utrzymy
wanie wysokiej jakości świadczonych usług, 
wzmacnianie relacji biznesowych z naszymi klien
tami oraz dalsza ekspansja ukierunkowana na 
coraz większą liczbę klientów. Dynamiczny rozwój 
DSV aiR & sea nie byłby możliwy bez naszego 
fantastycznego zespołu ludzi każdego dnia dają
cych z siebie wszystko w zakresie spedycji lotni
czej, morskiej, projektowej oraz usług celnych. To 
właśnie ich ambicji oraz chęci stałego doskona
lenia zawdzięczamy nasz sukces i to właśnie im 
chcę przy tej okazji z całego serca podziękować.

Przed nami kolejne wyzwania, wśród któ
rych najważniejszym jest obecnie z pewnością 
połączenie struktur DSV oraz PanaLPina. Integra
cja oznacza bowiem dalszy awans naszej wspól

nej organizacji do ścisłej czołówki globalnych firm sektora TSL. 
Również w Polsce jesteśmy bardzo podekscytowani tym procesem, 
oraz efektem synergii, który znacząco umocni naszą firmę także 
w ujęciu lokalnym. Widzimy ogromny potencjał, wynikający z po
łączenia sił dwóch bardzo doświadczonych i wykwalifikowanych 
zespołów ludzi, oraz z powiększenia naszego portfela usług. To 
wszystko wzmocni potencjał naszej firmy i przełoży się na dalszy 
rozwój pozycji DSV w zakresie transport lotniczego, morskiego, 
projektowego, oraz rozwijanego przez nas właśnie obszaru ku
rierskiego, pod szyldem DSV xPRess.

Przy tej okazji chciałbym także ogromnie podziękować naszym 
klientom za zaufanie oraz inspirację do nieustannego rozwoju 
jakości oraz zakresu świadczonych przez nas usług”.

 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Integracja łańcuchów dostaw producentów i dys-
trybutorów tegorocznej osiemnastej edycji programu 
Operator Logistyczny Roku FM Logistic, to wyspecjali

zowana w logistyce kontraktowej firma o największym w kraju 

potencjale w zakresie wielkopowierzchniowych centrów magazy
nowych. Uczestniczy w programie od początku, wielokrotnie 
wyróżniana, do tej pory jedną z trzech głównych nagród zdo
była już pięciokrotnie, po tytuł najlepszej firmy logistycznej  
w kraju sięgnęła dwa lata temu.
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Miarą trwałości sukcesu firmy jest to, że miano najlepszej 
firmy logistycznej uzyskuje nie tylko od wąskiej z natury rzeczy 
grupy kluczowych klientów, lecz także od klientów okazjonalnych 
i potencjalnych, dla których standard obsługi oferowany przez 
firmę stał się punktem odniesienia. Fm Logistic znana jest z umie
jętności odczytania zmian wymagań klientów i odpowiedniej 
reakcji na te zmiany. Korzysta ze wzrostu popytu na usługi logi
styczne napędzanego przez dystrybucję wielokanałową i handel 
elektroniczny. W zakresie organizacji regularnych linii dostaw 
wewnątrz kraju, w tym logistyki miejskiej Citylogin, oraz obsłu
dze rynku e-commerce i dostaw wielokanałowych jest w Polsce 

liderem. Plan rozwoju firmy o nazwie Focus ogłoszony w 2017 r., 
według jej dyrektora generalnego Jeana-Christophe’a Macheta, 
ma cztery cele: „ustalić odpowiednie ceny za nasze usługi, zwięk
szyć wydajność operacyjną, rozwijać zasoby ludzkie i być bardziej 
selektywnym z handlowego punktu widzenia”. Strategia tej fran
cuskiej rodzinnej firmy odnosi się do dużych firm handlu elek
tronicznego i tradycyjnego handlu detalicznego, oraz znaczących 
producentów dóbr FMCG. Zakłada integrację łańcuchów dostaw 
obu tych grup przedsiębiorstw. 

Głównymi konkurentami firmy są DB schenkeR, oraz ID Logistics 
i Raben Logistics.

 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Najbardziej wyróżniająca się firma spedycyjna  
tegorocznej osiemnastej edycji programu Operator Logi
styczny Roku TEXTRA Poland, to firma, która przystąpi

ła do badania ponownie po sześcioletniej przerwie. W 2013 r. 
wyróżniona jako najlepszy nowy partner  
programu.

Najwyższa ocena ze wszystkich badanych 
firm dla wykonania założonych norm logistycz
nych dowodzi, że doskonalenie oparte na iden
tyfikacji potrzeb klientów nie jest w przypadku 
textRa PoLand gołosłowne. Pozwala to firmie 
z sektora MŚP utrzymywać status preferowa
nego partnera biznesowego w ramach logisty
ki dostaw i dystrybucji. W modelu biznesowym 
textRa PoLand chodzi o minimalizację czasu  
i ryzyka związanego z dostawą poprzez wła
ściwy sposób organizacji przewozu i odpowied
nie ubezpieczenie ładunku. Klienci rekomen
dują obsługę dostaw tej firmy jako wzorową. 
Cechą charakterystyczną firmy jest elastyczne 
podejście do obsługi każdego zapytania ofer
towego i zapewnienie terminowości dostaw. 
Wymaga to wyjątkowo bliskich kontaktów  
z klientami, co potwierdzają wyniki badania. 
Nie dziwi zatem absolutna lojalność kluczo
wych klientów wobec tej firmy: wszyscy są jej 
zwolennikami i są gotowi polecić ją innym.

Piotr Grelka, prokurent TEXTRA PoLand: 
„Rok 2019 powoli dobiega końca. Dla firmy TEXTRA był to czas 
dużych zmian, jakie pociągają za sobą zarówno nowe regulacje 
prawne, jak też rosnące wymagania kontrahentów. Według da
nych opublikowanych przez Komisję Europejską transport jest 
nadal jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi 
gospodarki europejskiej, zaraz za branżą budowlaną. Niestety, 
w obecnym roku branże te zostały uznane jednocześnie za jed
ne z najbardziej ryzykownych. Wiąże się to z narastającym do
kuczliwym problemem nieterminowych płatności, które są od 
lat branżową plagą. Ocenia się, że zadłużenie polskich przewoź
ników w porównaniu do 2018 r. wyniesie o prawie 40% więcej4. 
Jest to problem nie tylko polskiego rynku, ale dotyczy praktycznie 
całej UE. Ale to polscy przewoźnicy realizują ponad 1/5 przewozów  
 

4 źródło: Trans.eu

w całej UE według Europejskiego Urzędu Statystycznego Euro
stat. 

Nie sposób też nie wspomnieć o kwestii Brexitu. Co prawda 
nadal formalnie Wielka Brytania nie opuściła Wspólnoty, jednak 
wiele firm już od jakiegoś czasu do tego się przygotowuje. Prze

woźnicy na co dzień obsługujący transport do 
Zjednoczonego Królestwa zaczynają stopniowo 
wycofywać się z tego rynku i realizują trans
porty na terenie innych krajów. Konsekwencją 
tego jest jeszcze większa konkurencja, a co za 
tym idzie brak podwyżek stawek mimo rosną
cych kosztów działalności.

Firma TEXTRA od samego początku istnie
nia, tj. od 2006 roku, stawia na zespół ambit
nych ludzi, którzy każdego dnia przychodzą 
do biura z jasno określonym celem i motywa
cją. Dzięki całemu zespołowi firma wyróżnia 
się na rynku pod względem jakości, doświad
czenia, profesjonalizmu, indywidualnego  
podejścia oraz uczciwości wobec każdego  
klienta.

Tak jak w latach ubiegłych stawiamy sobie 
klarowne cele: stanie się rozpoznawalną mar
ką wśród firm z branży TSL w naszym kraju i poza 
jego granicami, wraz z determinacją w dążeniu 
do świadczenia usług na najwyższym pozio
mie. Dlatego w nadchodzącym okresie duży 
nacisk położymy na partnerskie relacje z klien
tami i wypracowanie warunków współpracy 

satysfakcjonujących obie strony na drodze dialogu.
Ciągły rozwój przedsiębiorstwa jest dla nas priorytetem.  

W perspektywie kolejnych lat chcielibyśmy rozwijać się na wielu 
płaszczyznach, ofertowania i jakości świadczonych usług, kon
taktów z klientem, podnoszenia kwalifikacji pracowników  
w zakresie tematyki branżowej oraz rozbudowy naszej floty  
samochodowej. Pozytywne opinie ze strony naszych klientów 
są dla nas jasnym sygnałem, że budowanie sukcesu na warto
ściach, takich jak uczciwość i profesjonalizm, oraz indywidualne 
podejście są doceniane. Uważam, że kontynuacja obranej drogi 
rozwoju jest prawidłowym kierunkiem rozwoju naszej spółki  
a realizacja wytyczonych celów pozwoli piąć się w górę w ran
kingu firm oferujących usługi transportowospedycyjne”.
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 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Najbardziej konkurencyjna firma tegorocznej osiem
nastej edycji programu Operator Logistyczny Roku DSV 
Road, to jedna z trzech lokalnych dywizji grupy DSV, zdo

bywca jednej z głównych nagród przed dwoma laty, biorąca udział 
w programie od samego początku pod marką DFDS tRansPoRt.

dsV Road prowadzi – docenianą przez klientów w ciągu ostat
nich lat – efektywną politykę cenową, gdyż w wyniku przemyśla
nego uporządkowania operacji jest w stanie zaproponować  
elastyczne rozwiązania logistyczne na najwyższym poziomie.  
O osiągniętym poziomie integracji usług świadczy 
fakt, że klienci wcale nie oczekują od tej wyspe
cjalizowanej w spedycji i transporcie drogowym 
firmy dalszego rozszerzania kompleksowej ob
sługi i wyraźnego powiększania geograficz ne  
go zasięgu dostaw, lecz zwyczajnie najlepszej  
z możli wych obsługi dostaw we właściwej jej 
dziedzinie, międzynarodowym i krajowym trans
porcie. Standard narzędzi komunikowania się  
z klientami oraz narzędzi obsługi dostaw należą 
do najlepszych na rynku. Szeroki zakres wysokiej 
jakości świadczonych przez dsV Road usług po
zwalają na ich integrowanie, umożliwiając tej 
firmie transportowej pozyskiwanie klientów tak
że na usługi magazynowania czy dystrybucji 
towarów. Tacy klienci zdecydowanie preferują 
zlecenia na stałą obsługę dostaw. Rosnąca część 
klientów wykorzystuje krajową i międzynarodo
wą sieć drobnicową DSV. W kluczowym dla firmy 
rynku krajowych przesyłek drobnicowych ciągle 
umacnia pozycję jednego z liderów. Zwiększając 
zakres sprzedawanych usług, firma eliminuje konkurentów, co pro
wadzi do powiększenia kwot pozyskiwanych ze sprzedaży usług 
poszczególnym klientom. Tempo, w jakim obecnie rośnie pozycja 
konkurencyjna firmy, w nowym świetle stawia jej możliwości  
w wyniku właśnie przeprowadzanej fuzji, w wyniku której działal
ność operacyjną rozpocznie dsV PanaLPina. Od efektywności inte
gracji obu firm będzie też zależeć skłonność do przejęć. Wprawdzie 
otwiera się szansa sprzedaży przez niemieckie koleje państwowe 
spółki DB schenkeR, to bardziej prawdopodobna jest akwizycja na 
bardziej rentownym rynku transportowym w Ameryce Północnej5.

Głównymi konkurentami są firmy z grupy Raben, Raben Logistics 
i Raben tRansPoRt, oraz DB schenkeR i GEFCO.

Filip Czerwiński, prezes zarządu DSV Road: „Jestem niezwykle 
dumny, że DSV Road po raz kolejny otrzymuje wyróżnienie w pre
stiżowym rankingu Operator Logistyczny Roku. Historia DSV 
zbudowana jest w oparciu o liczne przejęcia i integracje, które 
wpisane są już na stałe w DNA naszej firmy. Najważniejszym wy
darzeniem mijającego 2019 r. była dla DSV fuzja ze znaną również 
z polskiego rynku firmą PanaLPina. Dzięki tej integracji DSV stanie 
się tym samym jedną z największych i najsilniejszych firm trans
portowologistycznych na świecie. Fuzja oznacza również wzmoc
nienie naszej organizacji w Polsce. Bardzo się cieszę, że do szere
gów DSV Road dołączył cały zespół doświadczonych fachowców, 
a nasza wspólna firma zyskała nowe wartości i kompetencje.

Integracja z Panalpiną oznacza także uzupełnienie strategicz
nych dla DSV Road w Polsce branż (Automotive, farmaceutyczna 

5 Cullen, Thomas: „DSV Panalpina signals desire to keep ‚growth by 
acquisition strategy’”, Transport Intelligence, October 8, 2019

i chemiczna), o kolejny kluczowy obszar – High Tech. Bezpieczna 
i efektywna obsługa klientów z tej branży wyma ga ogromnego 
doświadczenia, szerokich kompe tencji oraz odpowiedniej struk
tury operacyjnej, które to pozytywnie wyróżniają zespół PanaLPina 
w Polsce. Cieszę się, że DSV Road będzie teraz w stanie oferować 
najbezpieczniejsze i najbardziej konkurencyjne rozwiązania  
w segmen cie High Tech i HVS (High Value Cargo) w Polsce.

Mijający rok był kolejnym, w którym możemy poszczycić się 
dwucyfrowym wzrostem liczby przesyłek w segmencie transpor
tu drobnicowego. Rozwój drobnicy zarówno międzynarodowej, 

jak i krajowej, jest jednym z fundamentów stra
tegii firmy na kolejne lata, a naszą ambicją jest 
umocnienie pozycji w grupie liderów rynkowych 
w tym segmencie. Chcemy ten cel osiągnąć 
poprzez realizację długoterminowe go planu 
inwestycyjnego, który zakłada otwieranie ter
minali dystrybucyjnych w nowych kluczowych 
lokalizacjach, oraz zmianę bieżących obiektów 
magazynowych na większe i bardziej funkcjo
nalne. Dzięki uruchomieniu w tym roku nowych 
magazynów przeładunkowych w Bydgoszczy  
i Rzeszowie nasza sieć drobnicowa liczy już 
szesnaście terminali, co pozwala nam na zapew
nienie skutecznej i efektywnej dystrybucji prze
syłek drobnicowych na terenie całego kraju. 
Ponadto w przyszłym roku planowana jest 
zmiana obecnych kluczowych lokalizacji w Po
znaniu i Łodzi na większe terminale o pełnej 
funkcjonalności x-dock. 

Naszą przewagę konkurencyjną widzimy  
w budowaniu dedykowanych rozwiązań dla 

naszych Klientów, świadczeniu usług wysokiej jakości, oraz sze
rokiej ofercie, obejmującej serwis drobnicowy, częściowy i cało
pojazdowy. Elastyczność w kompleksowej obsłudze klientów  
w transporcie drogowym i dbałość o relacje z klientami to ele
menty, które decydują o naszej silnej marce i po zycji na rynku. 
Bardzo się cieszę, że nasi klienci widzą w nas godnego zaufania 
partnera biznesowego, czego udokumentowaniem jest otrzymane 
przez DSV Road po raz kolejny wyróżnienie. Nasz sukces nie byłby 
możliwy bez wspólnego wysiłku całego naszego zespołu.  
Pracownicy niezmiennie pozostają w centrum nowej strategii 
korporacyjnej DSV Road i cieszę się, że ich zaangażowanie i moty
wacja pozwalają nam na zdobywanie kolejnych laurów”.
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 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Lojalność klientów tegorocznej osiemnastej edycji 
programu Operator Logistyczny Roku Panalpina Polska, 
to firma, która stała się jego uczestnikiem już w rok po roz

poczęciu działalności w naszym kraju, co miało miejsce w 2006 r., 
i odtąd stale bierze w nim udział, stopniowo poprawiając miejsce 
w rankingu. Jedną z głównych nagród zdobyła w ubiegłym roku.

Firma ta opiera system dostaw na najbardziej na rynku  
spedycji lotniczej i morskiej elastycznej i najlepszej jakościowo 
obsłudze. W zakresie organizacji frachtu lotniczego oraz drob
nicy morskiej firma nie ma sobie równych, zapewniając najwyż
szą jakość, największą elastyczność czasu transportu, jak i cen. 
Strategia firmy zakłada, że tylko osiągnięcie pierwszeństwa  
w obsłudze zapewni wzrost udziału w rynku. 
Oprócz rozwijania dotychczasowej działalności 
PanaLPina prowadzi ekspansję w kierunku logi
styki, dystrybucji, rozwiązań drogowych do 
krajów wschodniej Europy i kolejowych z Da
lekiego Wschodu. Wyniki prowadzonego przez 
nas badania satysfakcji klientów potwierdzają 
wysoką pozycję rynkową i bezwzględną lojal
ność zleceniodawców (100% kluczowych  
klientów gotowych jest polecić innym usługi 
firmy!). Utrzymujące się zaufanie do jakości 
realizacji dostaw i elastyczności terminów  
i form dostaw przyczynia się do systematycz
nej poprawy wizerunku, zaufania do doświad
czenia i wiarygodności biznesowej, czy uznania 
proponowanych cen za odpowiadające jakości 
obsługi.

Głównymi konkurentami firmy są dhL gLobaL 
FoRwaRding, oraz kuehne+nageL i DB schenkeR.

Przemysław Mormul, dyrektor marketingu 
i sprzedaży PanaLPina PoLska: „Przyszłość usług 
logistycznych w Polsce jest pochodną rozwoju naszej gospodar
ki, która podobnie jak przeważająca część gospodarki światowej 
opiera swoją przyszłość na ciągłym wzroście, na rosnących  
potrzebach konsumpcyjnych, na stwarzaniu nowych produktów 
i kreowaniu nowych potrzeb konsumpcyjnych dla tych produk
tów. Chcemy posiadać nie tylko więcej, ale chcemy też posiadać 
szybciej. Ba, najszybciej, jak to tylko możliwe. Wiele osób spędza 
większość swojego czasu pracując, a czas, który pozostaje staje 
się dobrem luksusowym, dobrem które trzeba spożytkować moż
liwie najlepiej. Nie chcemy go spędzać jeżdżąc od sklepu do 
sklepu, jak i niekoniecznie chcemy go tracić stojąc w kolejce  
w hipermarkecie. I tu, odpowiadając na nasze potrzeby pojawia 
się wirtualna rzeczywistość, z 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. Przyszłości opartej  
zarówno na jak najszybszym spełnianiu potrzeb finalnych od
biorców, jak i możliwe największej integracji łańcucha logistycz
nego, w którym wszystkie elementy będą spięte w jednym sys
temie logistycznoinformatycznym. 

Równoległy trend, który będziemy obserwować w nadcho
dzących latach to dalsza konsolidacja firm w obszarze logistyki 
magazynowej i przepływów transportowych, czego koronnym 
przykładem jest połączenie firm DSV i PanaLPina. Nowa organi

zacja z rozwiniętymi usługami we wszystkich kluczowych gałę
ziach transportu, zaawansowanej logistyce oraz systemami in
formatycznymi spinającymi te usługi zarówno wewnątrz firmy, 
jak i bezpośrednio z klientem umożliwia znaczne uproszczenie 
całego procesu logistycznego obniżając koszty oraz podnosząc 
jego efektywność.

Wszystko wskazuje na to, że właśnie tacy operatorzy logi
styczni będą zyskiwali coraz bardziej na roli partnera współ
tworzącego łańcuchy dostaw, partnera, który z racji swojej  
roli, doświadczenia i możliwości będzie brał aktywny udział  
w projektowaniu przestrzeni magazynowych oraz sieci dystry
bucyjnych dedykowanych dla konkretnych klientów. Konieczną 
częścią tego procesu będzie tworzenie relacji o charakterze długo

terminowym i na wielu poziomach, rela cji 
umożliwiających partnerskie podejście oparte 
o wspólny cel i dalszy rozwój.

PanaLPina dotychczas opierała swój rozwój 
w największym stopniu na czterech segmen
tach rynku: szeroko pojętej logistyce, transpor
cie morskim, lotniczym i kolejowym z Dale
kiego Wschodu. Połączenie z firmą DSV  
to zdecydowanie krok w nowe możliwości. 
PanaLPina od zawsze bardzo mocno kojarzona 
z transportami międzykontynentalnymi stając 
się częścią DSV, nie tylko wchodzi na nowy 
poziom globalnych rozwiązań, ale również 
uzyskuje dostęp do bardzo dobrze rozwinię
tych usług z zakresu logistyki, transportu dro
gowego czy przesyłek kurierskich.

Myśląc o logistyce, mówimy zarówno o sto
sunkowo prostych operacjach opartych o maga
zynowanie, jak i bardzo zaawansowanych usłu
gach LMS (Logistics Manufacturing Services) 
skracających długość łańcucha dostaw (a dzięki 

temu również obniżających koszty) i związanych z finalnym mon
tażem, wgrywaniem oprogramowania czy testowaniem produk
tu przed wysyłką do odbiorcy. Rosnący trend to także działania 
oparte o 3PL i 4PL, których celem jest odciążenie klienta i prze
jęcie odpowiedzialności za zarządzanie całym łańcuchem dostaw. 
Naszym zdaniem trend ten będzie jeszcze wzmacniany w kolej
nych latach, a klienci będą oczekiwać coraz bardziej zaawanso
wanych rozwiązań. 

Organizacja frachtów morskich, lotniczych oraz kolejowych, 
zwłaszcza w zakresie własnych rozwiązań czy to w produkcie 
LCL (drobnica morska oraz kolej z Dalekiego Wschodu), czy bez
pośrednich konsolidacjach lotniczych, po połączeniu z DSV mogą 
tylko zyskać dzięki dużo większej skali działania. 

DSV PanaLPina to już 60 tysięcy pracowników w 1500 lokali
zacjach w ponad 90 krajach. Ta perspektywa daje zupełnie  
nowe możliwości. Dzięki własnym rozwiązaniom i skali dzia  
łania jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko wysoką jakość, ale 
również bardzo dużą elastyczność zarówno w zakresie  
czasu transportu, cen czy dedykowanych pod konkretną branżę  
produktów. 

Podsumowując. Naszym zdaniem rynek będzie się rozwijał 
w stronę coraz bardziej zaawansowanych i szytych na miarę 
rozwiązań. Firmy, które nie sprostają tym wyzwaniom, będą 
spychane ku niskomarżowym produktom i ograniczonemu roz
wojowi”.
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 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate
gorii Skokowe umocnienie pozycji rynkowej tegorocznej 
osiemnastej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
Spedimex, to wiodący w optymalizacji kosztów przedsię

biorstw operator logistyczny, znany z wdrażania kompleksowych 
projektów magazynowodystrybucyjnych. Uczestniczy w progra
mie od początku, kilkukrotnie wyróżniany. Nagrodę Lider Logi
styki zdobywa po raz pierwszy.

Przeobrażenie tej firmy wyspecjalizowanej w obróbce maga
zynowej i niszowego serwisu usług w sektorze branży tekstylnej 
w operatora oferującego kompleksową obsługę magazynową  
i dystrybucyjną dla sieci detalicznych, oraz branży odzieżowej, spor
towej, artykułów dziecięcych, e-commerce oraz beauty, to jeden 
z najbardziej ambitnych i ryzykownych progra
mów inwestycyjnych w krajowej logistyce. Wyna
jęcie nowoczesnego terminalu logistycznego  
w 2007 r., następnie sprzedaż dotychczas wy
korzystywanego magazynu starego typu, stwa
rzając nowe możliwości, niejako wymusiło prze
kształcenie działalności firmy. Kluczowym 
etapem zmian była decyzja o rozbudowie sieci 
dystrybucyjnej, która miała na celu nie tylko 
zrównoważyć ofertę produktową, ale wydatnie 
zwiększyć możliwości operacyjne, aby móc 
świadczyć konkurencyjny cenowo i jakościowo 
serwis usług. Wymagało to czasu, ale obecnie 
wydaje się, że zmiany te doprowadziły do ocze
kiwanych skutków – dzięki osiągnięciu wysokie
go standardu kompleksowych usług oferowane 
ceny stały się dla klientów wyjątkowo atrakcyj
ne. sPedimex uzyskał najwyższe oceny ze wszyst
kich badanych firm zarówno ze względu na 
kompleksowość usług, jak i politykę cenową 
(dosłownie „cena usług odpowiada jakości”)! W 
rezultacie pozycja rynkowa firmy uległa znacznemu wzmocnieniu, 
awansowała do grona najlepszych z rekomendacji klientów korpo
racyjnych dużych firm specjalizujących się w logistyce kontraktowej.

Głównymi konkurentami firmy są grupa Raben, oraz heLLmann 
woRLdwide Logistics, no Limit i DB schenkeR.

Marcin Bąk, prezes zarządu sPedimex: „To niezwykły rok dla 
sPedimex pod względem wdrożonych projektów logistycznych, roz
woju usługi e-commerce oraz osiągniętych wyników finansowych. 
Niezmiernie cieszy nas nagroda w badaniu Operator Logistyczny 
Roku, będąca potwierdzeniem, że wysiłki, jakie podejmujemy, są 
na rynku zauważane. Chciałbym podziękować wszystkim klientom, 
dzięki którym nasz potencjał do podejmowania nowych wyzwań 
ciągle rośnie. Naszym celem zawsze było tworzenie przedsiębior
stwa partnerskiego, nakierowanego na długoletnie relacje, którym 
sPedimex faktycznie się stał. Od lat dokładamy wszelkich starań, 
aby relacje z klientami oparte były na zaufaniu. To dla nas jedyny 
słuszny kierunek, o szczególnym znaczeniu w sytuacji, gdy procesy 
stają coraz bardziej skomplikowane, kiedy niezbędne jest szybkie 
reagowanie, a czasami i zmiana strategii wobec przyjętego planu. 
Za sukcesem firmy nigdy nie stoi jedna osoba, ale cały zespół. 
Spieszący się kierowcy, zapracowani magazynierzy, pracownicy 
administracji i operacji, to kuluarowi bohaterowie logistyki, dzięki 
którym udaje nam się realizować śmiałe plany i zamierzenia. 

W mijającym roku skupiliśmy naszą uwagę na doskonaleniu 
usług dla sektora Retail, zarówno w obszarze operacji magazy
nowych, dostaw, ale i czynności związanych z obsługą handlu 

internetowego. Usługi dla e-commerce to najmłodsze dziecko spół
ki. Uruchomienie procesów dla tego kanału było naturalną konse
kwencją rozwoju organizacji, która od ponad 26 lat specjalizuje się 
w obsłudze sieci detalicznych. To nasza wielka pasja. W ciągu za
ledwie kilku lat udało nam się zbudować zarówno sam produkt, 
jak i świadomość marki, która dostarcza rozwiązania wspierające 
ebiznes. Niemiernie cieszy nas, że udało nam się pozyskać zarów
no polskie, jak i europejskie projekty e-commerce. Obsługę zwrotów 
ze sklepów internetowych wyodrębniliśmy jako samodzielną usługę, 
dostrzegając potrzeby rynku w dziedzinie sprawnego procesowania 
zwracanych produktów. W 2020 r. będziemy wdrażać nowe projek
ty związane z operacjami dla handlu internetowego, dzięki którym 
powiększy się nasz park logistyczny w Strykowie.

sPedimex rośnie w tempie dwucyfrowym. Ten 
trend daje nam dobre perspektywy do rozwoju 
w kolejnych latach, dlatego będziemy pracować 
nad jego utrzymaniem. Wzrosty w wolumenie 
przewozowym, a także śmiałe plany sprawiły, 
że podjęliśmy decyzję o rozbudowie infrastruk
tury transportowej. Będziemy unowocześniać 
oddziały dystrybucyjne oraz zwiększać ich po
wierzchnię operacyjną, aby były bardziej dosto
sowane do naszych potrzeb. W 2020 r. będą to 
terminale w Warszawie i Sosnowcu, a sukce
sywnie będziemy dokonywać zmian we wszyst
kich naszych lokalizacjach.

Do naszych procesów biznesowych coraz 
śmielej wkracza automatyzacja i robotyka. W kon
tekście przyspieszenia obsługi i zwiększenia wy
dajności, ten kierunek wydaje się nieunikniony. 
W ostatnich latach w dwóch naszych lokaliza
cjach uruchomiliśmy sortery typu put to light 
oraz crossbelt, służące do kompletacji zamówień. 
Technologie te pozwoliły nam uzyskać skokowe 

wzrosty efektywności procesów oraz kilkukrotnie zwiększyć moż
liwości operacyjne. Natomiast w bieżącym roku wdrożyliśmy narzę
dzia klasy RPA, które wspierają nas w automatyzacji wybranych, 
powtarzalnych procesów biznesowych. Na pewno będziemy myśleć 
o kolejnych krokach związanych z robotyzacją i zautomatyzowanymi 
systemami, aby praca w magazynie stała się znacznie sprawniejsza 
i komfortowa również dla pracowników. Tym samym, liczymy że 
dzięki lżejszej i łatwiejszej pracy, zatrudnienie w magazynie zyska 
na atrakcyjności. Choć szacuje się, że w najbliższych 10 latach  
w wyniku wzrostu technologicznego ma nastąpić znaczące ograni
czenie popytu na siłę roboczą, dziś wciąż trudno to sobie wyobrazić”.
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Wyróżnienia specjalne  
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

Laureaci XIV 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: 3 – 11 – 3 PanaLPina PoLska

Pozycja w rankingu w trzech ostatnich latach: BD – 5 – 5 exPeditoRs PoLska

Pozycja w rankingu w trzech ostatnich latach: 3 – 8 – 8 geneRaL Logistics systems PoLand

Wyróżnienia honorowe w programie badawczym
OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2019

Organizacja linii dostaw za granicę aRRa gRouP

System drobnicowy w relacji ze Skandynawią enteRPRise Logistics

Lider krajowych dostaw całopojazdowych coLian Logistic

Szybkość i terminowość dostaw tsLogistic

Kompletność i bezbłędność dostaw RohLig suus Logistics

Zintegrowane usługi logistyczne LeadeR Logistics

Najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej id Logistics PoLska

Najwyższej jakości usługi za odpowiednią cenę PaRtneRsPoL gRouP

Najskuteczniejsze wykorzystanie technologii do komunikowania się z klientami VgL gRouP

Doświadczenie i wiarygodność biznesowa geFco PoLska

Laureaci programu badawczego 
Nagroda główna

OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2019

RABEN LOGISTICS
POLSKA

GEODIS POLSKA MASZOŃSKI LOGISTIC

Laureaci programu badawczego 
Nagroda LIDER LOGISTYKI

OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2019
Najbardziej wiarygodny dostawca usług całopojazdowych Raben tRansPoRt

Międzynarodowe usługi kurierskie dhL exPRess

Najsprawniejsza organizacja transportu ładunków noRthgate Logistics

Zasięg geograficzny dostaw dsV aiR & sea

Integracja łańcuchów dostaw producentów i dystrybutorów Fm Logistic

Najbardziej wyróżniająca się firma spedycyjna tEXTRA PoLand

Najbardziej konkurencyjna firma dsV Road

Lojalność klientów PanaLPina PoLska

Skokowe umocnienie pozycji rynkowej sPedimex
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RANKING FIRM LOGISTYCZNYCH 2019     
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]

2017 2018 2019 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 
obecnie uległa zmianie po raz pierwszy od początku prowadzenia badania. Dodano ocenę narzędzi komunikowania się z klientami oraz narzędzi obsługi 
dostaw. Poprzednio w 2017 r. zmienił się natomiast układ kategorii, wprowadzono wskaźnik lojalności kluczowych klientów.

17 15 1 Raben Logistics PoLska 1 13 3 6 4 1 8 5 1
15 3 2 geoDis PoLska 21 1 1 2 2 5 11 1 4
3 1 3 Maszoński Logistic 18 1 2 3 1 15 4 1 12
– – 4 noRthgate Logistics 29 1 8 1 3 9 1 4 14
3 11 5 DsV RoaD 8 12 4 4 21 16 17 7 2
– – 5 teXtRa PoLanD 25 1 6 5 8 14 1 9 22
10 3 7 PanaLPina PoLska 12 25 20 9  6 7 1 6 9
11 7 8 VgL gRouP 11 21 7 18 5 11 10 8 13
23 17 9 DsV aiR & sea 4 1 14 34 7 3 8 19 16
– – 10 geFco PoLska 13 17 17 9 18 10 13 9 5
– – 11 RohLig suus Logistics 23 18 9 15 13 6 24 13 6
3 7 12 DhL eXPRess 9 6 18 25 9 4 31 16 10

19 19 13 tsLogistic 16 7 22 12 16 20 7 13 17
29 23 14 sPeDimeX 2 29 15 22 10 8 19 9 18
16 – 15 Raben tRansPoRt 26 11 13 8 15 12 18 23 7
1 2 16 Fm Logistic 7 37 18 24 11 2 24 19 3
– – 17 enteRPRise Logistics 24 15 5 7 14 19 15 22 28
21 13 17 iD Logistics PoLska 17 14 32 32 19 13 11 3 8
28 22 17 LeaDeR Logistics 5 20 10 14 24 25 15 15 21
12 5 20 DieRa 28 8 23 20 12 18 6 25 29
31 10 21 aLLPoRt caRgo seRVices PoLanD 27 9 16 22 17 22 20 18 24
21 – 22 PaRtneRsPoL gRouP 3 22 21 12 20 21 27 26 27
18 6 23 DhL gLobaL FoRwaRDing 19 24 27 29 22 17 22 17 11
– – 24 aRRa gRouP 31 9 11 11 32 33 5 35 37
30 – 25 ekoL Logistics 10 19 12 17 31 30 14 37 38
– 20 26 Rhenus Logistics 20 27 26 21 25 23 29 21 19
36 26 27 coLian Logistic 30 15 34 37 29 27 21 12 15
35 28 28 DsV soLutions 14 36 28 32 23 26 23 24 31
– – 29 gRuPa tRansPoRtowa 35 22 24 16 33 34 28 29 34
13 – 30 DhL suPPLy chain 6 33 39 19 39 39 32 28 25
– – 31 FRigo Logistics 15 30 31 27 30 32 37 31 33
– – 32 Poczta PoLska 32 34 30 38 27 28 34 27 20
27 25 33 DhL FReight 34 31 28 36 26 24 36 36 26
– – 34 agiLity Logistics 22 26 33 30 38 38 26 32 35
25 17 35 omega PiLzno 33 28 35 39 28 29 30 30 30
– – 36 inPost 36 35 25 35 36 35 34 33 36
31 29 37 XPo tRansPoRt soLutions PoLanD 37 37 37 31 35 36 32 37 23
37 27 38 Link 39 32 38 26 37 37 39 34 32
– – 39 cis Logistics 38 39 36 28 34 31 38 39 39
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OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2019
Pozycja

1
Raben Logistics 
oPeRatoR Logistyczny Roku 2002, 
2009, 2015, 2019

Złote Godło. Niezmiennie od lat najlepsza z rekomendacji klientów korporacyjnych duża firma w segmencie „Logistyka 
kontraktowa”. Wyraźna przewaga konkurencyjna w zakresie wykorzystania narzędzi komunikowania się z klientami. 
Niepodważalnie wysoka pozycja rynkowa: w ocenie obecnych i potencjalnych klientów oferuje najwyższy na rynku 
standard obsługi, szczególnie wyróżnia się w zakresie innowacyjności. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej 
Zarządzane Firmy Logistyczne

2 geoDis
Srebrne Godło. Konsekwentne budowanie silnej marki opartej na nieprzeciętnie wysokim poziomie realizacji dostaw  
i elastyczności w obsłudze. Doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw klientów idzie w parze z nadzwyczajnym 
bezpośrednim kontaktem z klientami

3
Maszoński Logistic 
oPeRatoR Logistyczny Roku 2014, 
2018

Brązowe Godło. Żadna firma nie ma tak wielkiej części zadowolonych klientów, żadna też nie utrzymuje tak ścisłej 
komunikacji osobistej z każdym z klientów. Sprzedając usługi najwyższej jakości firma zapewnia sobie osiąganie wysokiej 
marży ze sprzedaży i szybkiego tempa wzrostu przychodów. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane 
Firmy Logistyczne

4 noRthgate Logistics

Lider Logistyki w kategorii Najsprawniejsza organizacja transportu ładunków. Doświadczenie i elastyczność w działaniu 
procentują absolutną lojalnością klientów. Kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji transportu ładunków za 
granicę i negocjacji dotyczących warunków, oraz kosztów przewozów z przewoźnikami, armatorami i agentami. Znako-
mity debiut w programie niedawno (2012) założonej firmy. Zauważona już wcześniej, dzięki rekomendacjom klientów 
innych firm uzyskała tytuł Perspektywiczna Firma Logistyczna 2016

5 DsV RoaD

Lider Logistyki w kategorii Najbardziej konkurencyjna firma. Dynamicznie się rozwija, stopniowo stając się alternatywą 
dla coraz większej liczebnie grupy klientów innych firm. Firmę wyróżnia zarówno krajowa, jak i zagraniczna sieć drob-
nicowa. Łączy elastyczne dedykowane rozwiązania logistyczne z kompleksowością obsługi standardowych dostaw. 
Udana integracja usług w ramach grupy DSV winduje pozycję każdej z powiązanych firm 

5 teXtRa
Lider Logistyki w kategorii Najbardziej wyróżniająca się firma spedycyjna. Doskonalenie oparte na identyfikacji potrzeb 
klientów (elastyczność, terminowość dostaw) pozwoliły uzyskać status preferowanego partnera biznesowego w ramach 
logistyki dostaw i dystrybucji. Absolutna lojalność klientów

7 PanaLPina

Lider Logistyki w kategorii Lojalność klientów. W zakresie organizacji frachtu lotniczego oraz drobnicy morskiej zapew-
nia najwyższą jakość, największą elastyczność czasu transportu i cen. Strategia oprócz rozwijania dotychczasowej 
działalności zakłada ekspansję w kierunku logistyki, dystrybucji, rozwiązań drogowych do krajów wschodniej Europy  
i kolejowych z Dalekiego Wschodu. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

8 VgL gRouP

Wyróżnienie: Najskuteczniejsze wykorzystanie technologii do komunikowania się z klientami. Stałe umacnianie pozycji 
rynkowej, której motorem na obecnym etapie rozwoju firmy stała się elastyczność oraz jakość realizacji dostaw. Równie 
ważne okazało się zapewnienie obiegu informacji o stanie realizacji dostaw. W czołówce rankingu Top500 Najefektyw
niej Zarządzane Firmy Logistyczne

9 DsV aiR & sea

Lider Logistyki w kategorii Zasięg geograficzny dostaw. Czołowy spedytor cargo lotniczego i morskiego. Dzięki stałe-
mu podnoszeniu jakości obsługi dostaw, systematycznie umacnia się pozycja rynkowa. W czołówce rankingu Top500 
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

10 geFco 
oPeRatoR Logistyczny Roku 2012

Wyróżnienie: Doświadczenie i wiarygodność biznesowa. Ekspert w zakresie logistyki dla przemysłu i lider w logistyce 
motoryzacyjnej zachowuje od lat niezwykle silną markę na polskim rynku

11 RohLig suus Logistics

Wyróżnienie: Kompletność i bezbłędność dostaw. Jedna z najbardziej konkurencyjnych firm na rynku, rywalizująca nie 
tylko w zakresie logistyki kontraktowej, ale także transportu i spedycji drogowej, oraz spedycji lotniczej i morskiej. 
Niesłychanie wysoki standard realizacji dostaw

12
DhL eXPRess 
oPeRatoR Logistyczny Roku 2004, 
2011

Lider Logistyki w kategorii Międzynarodowe usługi kurierskie. Nie tylko dominujący dostawca usług logistycznych w seg
mencie międzynarodowych usług kurierskich, lecz także niezmiennie od lat najczęściej rekomendowana firma w całym segmen
cie usług kurierskich i ekspresowych. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

13 tsLogistic

Wyróżnienie: Szybkość i terminowość dostaw. Jedna z najwyżej cenionych firm spedycyjnych. Spedycja drogowa, lot-
nicza i morska pod jednym dachem podparta elastyczną obsługą klientów. Dynamiczne tempo rozwoju ciągle jeszcze 
młodej firmy

14 sPeDimeX

Lider Logistyki w kategorii Skokowe umocnienie pozycji rynkowej. Utrzymanie pozycji na rynku zależy od zwiększania 
możliwości operacyjnych, uzyskanych dzięki rozbudowie sieci dystrybucyjnej w kraju i zagranicą. Dzięki osiągnięciu 
wysokiego standardu kompleksowych usług oferowane ceny stały się wyjątkowo atrakcyjne 

15 Raben tRansPoRt

Lider Logistyki w kategorii Najbardziej wiarygodny dostawca usług całopojazdowych. Niezmiennie od lat najlepsza  
z rekomendacji klientów korporacyjnych duża firma w segmencie „Transport i spedycja drogowa”. Należy do najbardziej 
konkurencyjnych marek na całym rynku usług logistycznych dzięki znakomitej jakości usług, potencjałowi, oraz wiary-
godności i doświadczeniu

16 Fm Logistic 
oPeRatoR Logistyczny Roku 2017

Lider Logistyki w kategorii Integracja łańcuchów dostaw producentów i dystrybutorów. Przewodzi zawsze, kiedy 
chodzi o połączenie magazynowania, transportu i usług o wartości dodanej. Ogromne doświadczenie w obsłudze dostaw 
wybranych grup towarów. Pionier innowacyjnych rozwiązań optymalizujących łańcuchy dostaw

17 iD Logistics 
oPeRatoR Logistyczny Roku 2016

Wyróżnienie: Najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej. Najwyżej oceniana firma w dzie
dzinie logistyki kontraktowej, jeden z liderów outsourcingu logistyki. Dedykowane rozwiązania logistyczne, indywidual
ne podejście do potrzeb każdego klienta, elastyczność operacyjna decydują o wizerunku obecnie jednej z najbardziej 
konkurencyjnych firm 
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17 LeaDeR Logistics

Wyróżnienie: Zintegrowane usługi logistyczne. Kompleksowa obsługa, wysoka jakość realizacji, nadzwyczajna lojalność 
klientów. Znakiem firmowym elastyczność systemu dostaw, cecha wskazywana przez wszystkich zadowolonych klientów. 
Jeden z lepszych przewoźników w ruchu krajowym ładunków LTL

17 enteRPRise Logistics
Wyróżnienie: System drobnicowy w relacji ze Skandynawią. Niezawodność serwisu, elastyczność w podejściu do rozwiązy
wania problemów klienta, oferowany transit time dla ładunków częściowych wyznaczają najwyższy standard obsługi

20 DieRa
Firmowe hasło „Elastyczne rozwiązania” jest wyrazem klarownej strategii, która zakłada, że istnieje wielu klientów, 
którzy poszukują spedytorów „domowych”, kładących nacisk na jakość usług i partnerskie relacje w biznesie. Nadzwy-
czajna lojalność klientów. Znacząca pozycja na rynku frachtu morskiego i lotniczego

21 aLLPoRt caRgo seRVices

Kompleksowa obsługa frachtu drogowego, morskiego i lotniczego, wraz z obsługą magazynową, pozwala na przejęcie 
zarządzania całym geograficznie rozproszonym łańcuchem dostaw strategicznych partnerów. Najwyższa ocena dla peł-
nokontenerowego oraz drobnicowego serwisu z Chin do Polski!

22 PaRtneRsPoL gRouP

Wyróżnienie: Najwyższej jakości usługi za odpowiednią cenę. Wyróżniający zakres i jakość kompleksowych usług 
logis tycznych, w tym usług o wartości dodanej, oraz krajowych i międzynarodowych usług przewozowych nakierowanych 
na dystrybucję towarów

23 DhL gLobaL FoRwaRDing
Firma najczęściej rekomendowana przez klientów w segmencie spedycja morska i lotnicza. Konsekwentnie umacnia 
pozycję rynkową. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

24 aRRa gRouP

Wyróżnienie: Organizacja linii dostaw za granicę. Znakomicie zorganizowany system dostaw, wyposażony w efektywną 
elektroniczną platformę komunikacyjną do składania zleceń. Wysoka ocena dla dostaw w trybie just-in-time. Połączenie 
wysokiej jakości z zadawalającą ceną. Imponujący poziom lojalności klientów. W czołówce rankingu Top500 Najefektyw
niej Zarządzane Firmy Logistyczne

25 ekoL Logistics

Dostawca zintegrowanych usług logistycznych. Oprócz połączeń intermodalnych z Turcją i Bliskim Wschodem, oferuje 
w Polsce nadzwyczaj szeroki wachlarz usług. Znakomita komunikacja z klientami. Liczna grupa lojalnych klientów. 
Znaczący wzrost pozycji rynkowej

26 Rhenus Logistics

Jedna z najwyżej cenionych firm specjalizujących się w logistyce kontraktowej. Niebywale szeroki zakres świadczonych 
usług logistycznych. Doświadczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi, zaawansowane rozwiązania w zakresie IT 
oraz infrastruktury daje możliwość optymalizacji kosztów w całym łańcuchu dostaw. W czołówce rankingu Top500 
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

27 coLian Logistic
Wyróżnienie: Lider krajowych dostaw całopojazdowych. Jeden z najlepszych serwisów dystrybucyjnych. Wysoka jakość 
realizacji dostaw, optymalna cena usług

28 DsV soLutions

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

29 gRuPa tRansPoRtowa

Rekomendowany dostawca krajowych przewozów całopojazdowych. Systematycznie udoskonala usługi w obszarze 
spedycji, transportu krajowego i transportu międzynarodowego, logistyki i magazynowania, organizowania przepraw 
promowych. Wyróżnia się własnym, nowoczesnym taborem przystosowanym do obsługi poszczególnych grup towarów

30 DhL suPPLy chain

Jeden z najczęściej rekomendowanych przez klientów korporacyjnych operatorów logistyki kontraktowej. Zaufanie do 
firmy zbudowane jest na niezwykle kompleksowej obsłudze, doświadczeniu w zakresie każdego z elementów łańcucha 
dostaw oraz ogromnym potencjale wykonawczym. Najwyższa ocena dla usług o wartości dodanej!

31 FRigo Logistics

Operator logistyczny produktów głęboko mrożonych. Oferuje pełen wachlarz usług związanych z obsługą łańcucha 
dostaw: od odbioru towaru u producenta, składowania, kompletacji, przepakowywania, etykietowanie po transport  
i dystrybucję do końcowego odbiorcy. Najwyższa ocena dla dystrybucji produktów gotowych! 

32 Poczta PoLska

Jeden z najczęściej rekomendowanych przez klientów korporacyjnych operatorów logistyki kontraktowej. Koncentruje 
się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych obszarów – paczek, logistyki, finansów, usług międzynarodowych  
i usług na rzecz administracji publicznej. Na rynku krajowych usług drobnicowych funkcjonuje dopiero od 10 lat, próbu
jąc odrobić dystans do konkurentów. W 2019 r. oferta firmy wzbogacona została o usługi w ruchu międzynarodowym, 
umożliwiając klientom łatwy dostęp do największych rynków w Europie

33 DhL FReight

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

34 agiLity Logistics
Globalny zasięg sieci i standardów obsługi, połączony z indywidualnym podejściem do klienta i lokalną strukturą zarzą
dzania, która pozwala na sprawne (Agility ) działanie i szybkie podejmowanie decyzji

35 omega PiLzno

Najlepszy operator logistyczny wśród firm wyspecjalizowanych w transporcie drogowym. I jedna z najwyżej cenionych 
przez klientów dużych firm w całym sektorze transport i spedycja drogowa. W czołówce rankingu Top500 Najefektyw
niej Zarządzane Firmy Logistyczne

36 inPost

Oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci paczkomatów. Ofertę kieruje zarówno do 
klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży ecommerce. Najwyższa 
ocena dla dostaw tego samego dnia! Najwyższa ocena dla dostaw w ramach e-commerce !

37 XPo tRansPoRt soLutions
Jeden z najlepszych przewoźników w ruchu międzynarodowym. Wysoka jakość realizacji dostaw, elastyczność w działaniu. 
Jedno z największych przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Rozwój logistyki kontraktowej

38 Link
Najlepsze zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie drogowym. Lider międzynarodowych przewozów drogowych 
do północnozachodniej Europy. Najwyższa ocena dla dostaw w trybie just-in-time !

39 cis Logistics

Specjalizuje się w obsłudze transportu kolejowego ładunków FCL i LCL na trasach Azja – Europa – Azja. Oferta skierowa
na tylko do firm spedycyjnych. Jej uzupełnieniem są usługi w magazynie celnym. Najwyższa ocena dla przewozów 
kolejowych i kombinowanych!
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I. ZAKRES I OCENA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Pozycja Wskaźnik zakresu pozytywnie ocenianych 

usług

2017 2018 2019 2017 2018 2019

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 wszyst-
kich 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 31,39%), równie wysokim jak rok wcześniej oraz zdecydo-
wanie wyższym w porównaniu do poprzednich lat.

18 14 1 Raben Logistics PoLska 29,6% 32,8% 40,3%
16 17 2 sPeDimeX 30,3% 31,8% 40,0%
24 – 3 PaRtneRsPoL gRouP 27,5% – 38,8%
30 25 4 DsV aiR & sea 24,9% 26,8% 38,7%
22 18 5 LeaDeR Logistics 27,7% 31,7% 38,5%
5 – 6 DhL suPPLy chain 36,2% – 38,2%
2 1 7 Fm Logistic 38,4% 39,7% 37,3%
1 9 8 DsV RoaD 39,0% 34,0% 36,0%
9 10 9 DhL eXPRess 34,1% 33,7% 35,7%
21 – 10 ekoL Logistics 28,3% – 34,9%
31 21 11 VgL gRouP 24,0% 29,5% 34,8%
17 4 12 PanaLPina PoLska 30,1% 35,1% 34,6%
– – 13 geFco PoLska – – 34,4%
11 26 14 DsV soLutions 33,0% 25,3% 34,1%
– – 15 FRigo Logistics – – 33,5%
6 6 16 tsLogistic 34,9% 34,3% 33,0%
14 16 17 iD Logistics PoLska 31,7% 32,0% 32,0%
15 5 18 Maszoński Logistic 31,1% 34,8% 31,3%
34 7 19 DhL gLobaL FoRwaRDing 23,15% 34,3% 30,9%
– 3 20 Rhenus Logistics – 36,3% 30,7%
4 2 21 geoDis PoLska 37,3% 38,0% 30,6%
– – 22 agiLity Logistics – – 30,5%
– – 23 RohLig suus Logistics – – 30,4%
– – 24 enteRPRise Logistics – – 30,1%
– – 25 teXtRa PoLanD – – 29,4%
19 – 26 Raben tRansPoRt 29,4% 29,2%
32 11 27 aLLPoRt caRgo seRVices PoLanD 23,9% 33,6% 29,1%
27 20 28 DieRa 26,2% 30,4% 29,0%
– – 29 noRthgate Logistics – – 28,2%
35 28 30 coLian Logistic 22,1% 23,0% 28,1%
– – 31 aRRa gRouP – – 27,4%
– – 32 Poczta PoLska – – 26,7%
10 12 33 omega PiLzno 34,1% 33,5% 25,5%
12 22 34 DhL FReight 32,9% 29,4% 25,3%
– – 35 gRuPa tRansPoRtowa – – 25,2%
– – 36 inPost – – 25,0%
33 24 37 XPo tRansPoRt soLutions PoLanD 23,2% 27,0% 23,7%
– – 38 cis Logistics – – 23,6%
36 29 39 Link – – 19,6%
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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) Raben Logistics DSV A&S Maszoński GEoDis TEXTRA

2. Krajowe noRthgate Colian Grupa TransporTowa GEoDis FriGo

3. Międzynarodowe Maszoński GEoDis DHL GF norThGaTE panalpina

4. Kolejowe i kombinowane cis DSV A&S panalpina Ekol VGL

5. Morskie DsV a&s panalpina ALLpoRT DHL GF VGL

6. Lotnicze cargo PanaLPina DHL GF DHL EXpRESS DSV A&S aGiliTy

7. Drobnicowe noRthgate rabEn loGisTiCs rhEnus DiEra rohliG

8. Częściowe enteRPRise TEXTRA TsloGisTiC Ekol DSV RoAD

9. Całopojazdowe Raben tRansPoRt omEGA Grupa TransporTowa Colian Maszoński

10. Kontenerowe aLLPoRt DSV A&S VGL panalpina aGiliTy

11. Ogólnie: magazynowanie DsV soLutions DHL SC FriGo iDl spEDiMEx

12.Przyjęcie towaru FRigo DHL SC DsV soluTions iDl Fm

13.Składowanie DsV soLutions FriGo iDl DHL SC Fm

14. Wysyłka sPeDimeX DHL SC DsV soluTions FriGo iDl

15. Ogólnie: obsługa klienta końcowego geFco FriGo GEoDis rabEn loGisTiCs spEDiMEx

16. Obsługa zamówień FRigo GEoDis DHL SC poCzTa polska spEDiMEx

17. Obsługa zwrotów FRigo GEFCo spEDiMEx rabEn loGisTiCs inposT

18. Ogólnie: usługi kurierskie DhL eXPRess inposT poCzTa polska rabEn loGisTiCs rohliG

19. Dostawa tego samego dnia inPost DHL EXpRESS GEoDis GEFCo

20. Dostawa w następny dzień roboczy DhL eXPRess inposT poCzTa polska rabEn loGisTiCs rhEnus

21. Gwarantowana godzina dostawy następnego dnia DhL eXPRess GEoDis inposT LEADER

22. Serwis międzynarodowy drogowy DhL eXPRess GEFCo rabEn loGisTiCs

23. Serwis międzynarodowy lotniczy DhL eXPRess

24. Typ przesyłki: waga do 1 kg DhL eXPRess inposT

25. Typ przesyłki: paczki DhL eXPRess inposT poCzTa polska DHL SC LEADER

26. Ogólnie: VAS DhL sc DsV soluTions parTnErspol rabEn loGisTiCs Fm

27. Przepakowywanie DsV soLutions parTnErspol DHL SC Fm iDl

28. Elektroniczne powiadomienia odbiorców Raben Logistics GEoDis poCzTa polska rohliG inposT

29. Obsługa punktów nadawania i odbioru przesyłek DhL sc GEoDis Fm spEDiMEx inposT

30. Usługi celne DsV a&s DHL GF FriGo panalpina ALLpoRT

31. Magazynowanie, zarządzanie zapasami i konfekcjonowanie iDL DsV soluTions FriGo Fm DHL SC

32. Spedycja teXtRa TsloGisTiC norThGaTE GEoDis DSV A&S

33. Logistyka kontraktowa iDL Fm DHL SC EnTErprisE Xpo

34. Zaopatrzenie produkcji DsV RoaD DHL SC Maszoński EnTErprisE TsloGisTiC

35. Dystrybucja produktów gotowych FRigo Fm parTnErspol GEFCo spEDiMEx

36. Dostawy w trybie just-in-time Link parTnErspol Maszoński ARRA EnTErprisE

37. Dostawy w ramach e-commerce inPost DHL SC TEXTRA iDl rabEn loGisTiCs
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II.  WYKONANIE ZAŁOŻONYCH NORM USŁUG LOGISTYCZNYCH  
W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Terminowość Kompletność Bezbłędność Ogółem

2018 2019  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019

Uwagi do tabeli:
Wynik danej firmy to odsetek kluczowych klientów oceniających wykonanie założonych norm usług logistycznych przez tę firmę bardzo wysoko (oceny 
8–10 na skali 10elementowej). Wzięto pod uwagę najbardziej powszechne normy: terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie), kompletność 
dostaw (dostawy zrealizowane w całości) oraz bezbłędność dostaw (dostawy bez uchybień dokumentacji i znakowania, uszkodzeń towarów lub opako-
wań). Ogólny wskaźnik przedstawia odsetek klientów danej firmy, którzy jednocześnie wysoko oceniają wykonanie wszystkich branych pod uwagę norm.
Ocena wykonania norm terminowości, kompletności i bezbłędności dostaw w ciągu ostatnich lat jest na ogół zdecydowanie wyższa niż w okresie koniunk-
tury z lat 2005–2008. Średnia wartość ogólnego wskaźnika wynosi 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%).

13 1 DsV aiR & sea 86,3% 100,0% 85,7% 100,0% 80,4% 100,0% 100,0%
8 1 geoDis PoLska 81,8% 100,0% 94,0% 100,0% 90,9% 100,0% 100,0%
4 1 Maszoński Logistic 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% 100,0% 100,0%
– 1 noRthgate Logistics – 100,0% – 100,0% – 100,0% 100,0%
– 1 teXtRa PoLanD – 100,0% – 100,0% – 100,0% 100,0%
20 6 DhL eXPRess 86,0% 94,1% 88,9% 98,0% 80,0% 96,1% 90,2%
7 7 tsLogistic 86,0% 96,0% 94,3% 94,0% 94,0% 96,0% 90,0%
3 8 DieRa 95,7% 89,8% 98,0% 91,8% 95,7% 91,8% 89,8%
6 9 aLLPoRt caRgo seRVices PoLanD 86,2% 91,9% 86,2% 97,3% 93,1% 94,6% 89,2%
– 9 aRRa gRouP – 94,6% – 94,6% – 94,6% 89,2%
– 11 Raben tRansPoRt – 94,3% – 91,4% – 88,6% 88,6%
9 12 DsV RoaD 80,0% 88,5% 90,0% 100,0% 90,0% 100,0% 88,5%
21 13 Raben Logistics PoLska 76,5% 92,0% 93,8% 98,0% 80,4% 96,0% 88,0%
22 14 iD Logistics PoLska 100,0% 100,0% 80,0% 87,5% 66,7% 87,5% 87,5%
22 15 coLian Logistic 73,3% 92,9% 82,0% 89,3% 80,0% 92,9% 85,7%
– 15 enteRPRise Logistics – 85,7% – 100,0% – 85,7% 85,7%
– 17 geFco PoLska – 89,5% – 89,5% – 89,5% 84,2%
– 18 RohLig suus Logistics – 86,0% – 92,0% – 88,0% 84,0%
– 19 ekoL Logistics – 83,3% – 88,9% – 88,9% 83,3%
5 20 LeaDeR Logistics 96,8% 88,6% 100,0% 88,6% 90,3% 94,3% 82,9%
14 21 VgL gRouP 82,0% 87,2% 80,0% 100,0% 90,0% 92,3% 82,1%
– 22 gRuPa tRansPoRtowa – 85,7% – 97,6% – 92,9% 81,0%
– 22 PaRtneRsPoL gRouP – 95,2% – 95,2% – 81,0% 81,0%
15 24 DhL gLobaL FoRwaRDing 86,3% 90,2% 88,2% 94,1% 84,3% 84,3% 80,4%
9 25 PanaLPina PoLska 84,0% 84,0% 100,0% 88,0% 84,0$ 92,0% 80,0%
– 26 agiLity Logistics – 81,6% – 89,5% – 78,9% 73,7%
26 27 Rhenus Logistics 58,0% 78,0% 100,0% 86,0% 76,0% 84,0% 68,0%
18 28 omega PiLzno 75,6% 78,3% 86,7% 80,4% 77,8% 78,3% 67,4%
27 29 sPeDimeX 66,7% 76,3% 93,1% 89,5% 73,3% 86,8% 65,8%
– 30 FRigo Logistics – 96,8% – 77,4% – 64,5% 64,5%
24 31 DhL FReight 70,4% 66,0% 63,0% 78,0% 81,5% 72,0% 60,0%
25 32 Link 56,3% 76,5% 58,3% 88,2% 93,8% 82,4% 58,8%
– 33 DhL suPPLy chain – 75,0% – 75,0% – 66,7% 58,3%
– 34 Poczta PoLska – 62,0% – 80,0% – 74,0% 58,0%
– 35 inPost – 74,0% – 82,0% – 64,0% 54,0%
29 36 DsV soLutions 41,7% 69,2% 81,8% 76,9% 33,3% 69,2% 53,8%
16 37 Fm Logistic 100,0% 70,0% 84,0% 80,0% 71,4% 50,0% 50,0%
28 37 XPo tRansPoRt soLutions PoLanD 60,0% 50,0% 98,0% 83,3% 70,0% 66,7% 50,0%
– 39 cis Logistics – 71,4% – 85,7% – 57,1% 42,9%
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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

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.

geoDis PoLska 50,0% 50,0% 37,5% 100,0% 100,0% 50,0% 1

Maszoński Logistic 42,9% 57,1% 42,9% 85,7% 71,4% 85,7% 2

Raben Logistics PoLska 70,0% 62,0% 52,0% 74,0% 72,0% 52,0% 3

DsV RoaD 34,6% 42,3% 42,3% 76,9% 80,8% 53,8% 4

enteRPRise Logistics 28,6% 28,6% 42,9% 85,7% 85,7% 42,9% 5

teXtRa PoLanD 21,1% 28,9% 42,1% 86,8% 92,1% 47,4% 6

VgL gRouP 23,1% 30,8% 41,0% 82,1% 94,9% 43,6% 7

noRthgate Logistics 45,0% 35,0% 40,0% 75,0% 70,0% 45,0% 8

RohLig suus Logistics 52,0% 46,0% 34,0% 58,0% 80,0% 42,0% 9

LeaDeR Logistics 25,7% 31,4% 34,3% 71,4% 82,9% 60,0% 10

aRRa gRouP 45,9% 37,8% 35,1% 56,8% 67,6% 48,6% 11

ekoL Logistics 55,6% 22,2% 33,3% 72,2% 77,8% 33,3% 12

Raben tRansPoRt 37,1% 34,3% 34,3% 65,7% 74,3% 40,0% 13

DsV aiR & sea 30,0% 40,0% 30,0% 70,0% 90,0% 10,0% 14

sPeDimeX 34,2% 26,3% 28,9% 60,5% 76,3% 47,4% 15

aLLPoRt caRgo seRVices PoLanD 13,5% 16,2% 27,0% 75,7% 91,9% 48,6% 16

geFco PoLska 21,1% 26,3% 21,1% 78,9% 84,2% 36,0% 17

DhL eXPRess 35,3% 62,7% 49,0% 51,0% 47,1% 23,5% 18

Fm Logistic 30,0% 10,0% 20,0% 70,0% 80,0% 80,0% 18

PanaLPina PoLska 28,0% 36,0% 20,0% 72,0% 84,0% 24,0% 20

PartnersPol Group 33,3% 19,0% 19,0% 71,4% 81,0% 33,3% 21

tsLogistic 20,0% 18,0% 20,0% 80,0% 88,0% 30,0% 22

DieRa 20,4% 16,3% 22,4% 83,7% 87,8% 28,6% 23

gRuPa tRansPoRtowa 21,4% 19,0% 21,4% 76,2% 71,4% 40,5% 24

inPost 36,0% 54,0% 30,0% 34,0% 46,0% 30,0% 25

Rhenus Logistics 28,0% 26,0% 26,0% 68,0% 66,0% 36,0% 26

DhL gLobaL FoRwaRDing 15,7% 37,3% 27,5% 52,9% 86,3% 27,5% 27

DhL FReight 28,0% 46,0% 30,0% 46,0% 58,0% 24,0% 28

DsV soLutions 23,1% 7,7% 15,4% 69,2% 76,9% 69,2% 28

Poczta PoLska 38,0% 34,0% 32,0% 38,0% 54,0% 20,0% 30

FRigo Logistics 25,8% 16,1% 25,8% 48,4% 64,5% 35,5% 31

iD Logistics PoLska 12,5% 12,5% 25,0% 50,0% 62,5% 62,5% 32

agiLity Logistics 5,3% 23,7% 18,4% 60,5% 78,9% 28,9% 33

coLian Logistic 28,6% 14,3% 21,4% 64,3% 60,7% 21,4% 34

omega PiLzno 17,4% 10,9% 17,4% 65,2% 71,7% 30,4% 35

cis Logistics 14,3% 14,3% 0,0% 71,4% 42,9% 42,9% 36

XPo tRansPoRt soLutions PoLanD 16,7% 16,7% 16,7% 50,0% 66,7% 33,3% 37

Link 23,5% 5,9% 17,6% 35,3% 64,7% 29,4% 38

DhL suPPLy chain 16,7% 16,7% 16,7% 33,3% 41,7% 25,0% 39
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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 Logistics Ekol rohliG suus GEoDis ARRA GRoup

2.  Platforma komunikacyjna pozwalająca śledzić status  
przesyłki (Track & Trace ) DhL eXPRess rabEn loGisTiCs Maszoński inposT GEoDis

3.  Rozwiązania umożliwiające przewidywanie czasu dostawy 
(ETA, Estimated Time of Arrival ) Raben Logistics DHL EXpRESS EnTErprisE Maszoński DSV RoAD

4. Komunikacja telefoniczna geoDis TEXTRA EnTErprisE Maszoński DiEra

5. Komunikacja mailowa geoDis VGL GRoup TEXTRA ALLpoRT DsV air & sEa

6. Komunikacja osobista Maszoński Fm DsV soluTions iDl LEADER

Magazynowanie  
i copacking
#DELIVEREDbyRABEN

www.raben-group.com

Piramida z rocznie przyjętych  
do naszych magazynów palet  
osiągnęłaby wysokość 

6.500 km 
czyli długość transatlantyckiego kabla 
internetowego Marea łączącego USA  
z Hiszpanią.

Powierzchnia magazynowa 
Raben Logistics Poland jest 
równa powierzchni 

70 boisk piłkarskich 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza robotów przemysłowych zainstalowanych 
na całym świecie do końca 2020 przekroczy 

3,2 mln szt.

500 000 m2  
powierzchni magazynowej

12  
centrów dystrybucyjnych

9  
lokalizacji co-packingowych

24 
magazyny przeładunkowe
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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 odno-
szą się do odsetek zdecydowanie pozytywnych ocen poszczególnych elementów obsługi dostaw.

noRthgate Logistics 65,0% 40,0% 80,0% 45,0% 75,0% 55,0% 40,0% 30,0% 55,0% 1

geoDis 87,5% 50,0% 75,0% 37,5% 75,0% 75,0% 12,5% 37,5% 75,0% 2

Maszoński Logistic 71,4% 57,1% 71,4% 28,6% 57,1% 71,4% 28,6% 28,6% 71,4% 3

DsV RoaD 53,8% 50,0% 61,5% 53,8% 65,4% 46,2% 19,2% 19,2% 53,8% 4

teXtRa PoLanD 57,9% 44,7% 73,7% 36,8% 63,2% 50,0% 13,2% 18,4% 50,0% 5

Raben Logistics 60,0% 56,0% 38,0% 30,0% 56,0% 42,0% 22,0% 26,0% 42,0% 6

enteRPRise Logistics 42,9% 42,9% 42,9% 42,9% 42,9% 28,6% 28,6% 28,6% 42,9% 7

Raben tRansPoRt 42,9% 28,6% 42,9% 37,1% 45,7% 48,6% 14,3% 25,7% 48,6% 8

geFco 42,1% 42,1% 42,1% 31,6% 63,2% 47,4% 10,5% 15,8% 52,6% 9

PanaLPina 36,0% 12,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 8,0% 24,0% 52,0% 9

aRRa gRouP 18,9% 18,9% 73,0% 51,4% 40,5% 37,8% 16,2% 27,0% 45,9% 11

PaRtneRsPoL gRouP 66,7% 47,6% 42,9% 33,3% 38,1% 42,9% 0,0% 19,0% 47,6% 12

tsLogistic 42,0% 24,0% 60,0% 32,0% 50,0% 36,0% 16,0% 26,0% 40,0% 12

LeaDeR Logistics 62,9% 34,3% 51,4% 34,3% 40,0% 34,3% 14,3% 22,9% 37,1% 14

RohLig suus Logistics 48,0% 42,0% 28,0% 24,0% 40,0% 38,0% 22,0% 28,0% 38,0% 15

gRuPa tRansPoRtowa 71,4% 42,9% 28,6% 19,0% 59,5% 38,1% 9,5% 11,9% 42,9% 16

ekoL Logistics 16,7% 16,7% 55,6% 38,9% 50,0% 27,8% 27,8% 22,2% 38,9% 17

VgL gRouP 38,5% 20,5% 64,1% 46,2% 41,0% 30,8% 12,8% 17,9% 38,5% 18

DhL suPPLy chain 25,0% 33,3% 16,7% 16,7% 41,7% 33,3% 16,7% 33,3% 41,7% 19

DieRa 42,9% 18,4% 53,1% 28,6% 49,0% 36,7% 6,1% 20,4% 38,8% 20

Rhenus Logistics 50,0% 40,0% 44,0% 30,0% 44,0% 34,0% 8,0% 12,0% 36,0% 21

aLLPoRt caRgo seRVices 48,6% 27,0% 29,7% 21,6% 40,5% 40,5% 13,5% 21,6% 39,5% 22

sPeDimeX 42,1% 31,6% 42,1% 28,9% 42,1% 39,5% 10,5% 10,5% 32,4% 22

Fm Logistic 80,0% 60,0% 10,0% 0,0% 40,0% 30,0% 40,0% 10,0% 20,0% 24

DhL eXPRess 41,2% 31,4% 52,9% 31,4% 29,4% 23,5% 15,7% 15,7% 37,3% 25

Link 5,9% 5,9% 58,8% 58,8% 41,2% 29,4% 5,9% 11,8% 41,2% 26

FRigo Logistics 58,1% 41,9% 0,0% 0,0% 35,5% 41,9% 9,7% 9,7% 41,9% 27

cis Logistics 0,0% 0,0% 42,9% 14,3% 28,6% 42,9% 14,3% 28,6% 28,6% 28

DhL gLobaL FoRwaRDing 23,5% 7,8% 45,1% 29,4% 33,3% 29,4% 11,8% 15,7% 41,2% 29

agiLity Logistics 15,8% 15,8% 31,6% 28,9% 36,8% 31,6% 7,9% 21,1% 42,1% 30

XPo tRansPoRt 16,7% 0,0% 33,3% 16,7% 50,0% 50,0% 0,0% 16,7% 33,3% 31

DsV soLutions 46,2% 30,8% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 7,7% 23,1% 46,2% 32

iD Logistics 62,5% 37,5% 0,0% 12,5% 37,5% 37,5% 0,0% 12,5% 37,5% 32

DsV aiR & sea 40,0% 10,0% 30,0% 50,0% 30,0% 30,0% 10,0% 20,0% 20,0% 34

inPost 52,0% 30,0% 2,0% 4,0% 20,0% 20,0% 18,0% 20,0% 24,0% 35

DhL FReight 18,0% 12,0% 46,0% 26,0% 32,0% 20,0% 20,0% 14,0% 24,0% 36

coLian Logistic 67,9% 28,6% 25,0% 14,3% 35,7% 17,9% 0,0% 0,0% 32,1% 37

Poczta PoLska 46,0% 38,0% 2,0% 2,0% 14,0% 22,0% 8,0% 16,0% 24,0% 38

omega PiLzno 19,6% 17,4% 32,6% 19,6% 32,6% 21,7% 8,7% 13,0% 30,4% 39
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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 geoDis Fm Grupa TransporTowa Maszoński Colian

2. Organizacja regularnych linii dostaw wewnątrz kraju Fm Maszoński rabEn loGisTiCs DSV RoAD GEoDis

3. Dostawa towarów za granicę noRthgate GEoDis TEXTRA ARRA GRoup Maszoński

4. Organizacja regularnych linii dostaw za granicę Link DSV RoAD panalpina ARRA GRoup DSV A&S

5. Doświadczenie w obsłudze dostaw wybranych grup towarów geoDis norThGaTE DSV RoAD GEFCo TEXTRA

6. Doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw klientów geoDis Maszoński norThGaTE panalpina TEXTRA

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

Fm norThGaTE EnTErprisE Maszoński Ekol

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

geoDis DHL SC norThGaTE Cis EnTErprisE

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

geoDis Maszoński norThGaTE DSV RoAD GEFCo

CMYK

RGB
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V. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Ważony wskaźnik satysfakcji

2017 2018 2019 2017 2018 2019

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 60,6%.

2 1 1 Maszoński Logistic 84,97% 92,17% 92,40%

23 3 2 geoDis PoLska 58,79% 77,14% 81,67%

– – 3 noRthgate Logistics – – 77,55%

9 21 4 Raben Logistics PoLska 71,54% 55,80% 76,88%

14 6 5 VgL gRouP 67,07% 73,37% 75,64%

8 4 6 panalpina polska 72,75% 74,81% 74,71%

25 14 7 DsV aiR & sea 57,54% 62,69% 72,98%

– – 8 teXtRa PoLanD – – 72,18%

11 11 9 DhL eXPRess 71,00% 68,58% 71,86%

29 19 10 sPeDimeX 48,11% 56,38% 71,55%

1 5 11 Fm Logistic 87,36% 73,83% 71,22%

12 2 12 DieRa 70,27% 79,35% 70,59%

– – 13 RohLig suus Logistics – – 69,46%

– – 14 enteRPRise Logistics – – 68,68%

22 – 15 Raben tRansPoRt 59,05% – 67,91%

18 25 16 tsLogistic 63,75% 50,62% 67,55%

32 10 17 aLLPoRt caRgo seRVices PoLanD 43,10% 69,05% 65,41%

– – 18 geFco PoLska – – 65,39%

20 8 19 iD Logistics PoLska 60,73% 72,73% 64,06%

19 – 20 PaRtneRsPoL gRouP 60,81% – 63,60%

10 15 21 DsV RoaD 71,19% 59,86% 63,09%

13 12 22 DhL gLobaL FoRwaRDing 67,11% 68,45% 62,00%

36 24 23 DsV soLutions 37,62% 50,85% 57,47%

27 17 24 LeaDeR Logistics 52,12% 59,59% 57,29%

– 26 25 Rhenus Logistics – 49,00% 54,35%

28 23 26 DhL FReight 51,50% 51,31% 53,34%

– – 27 Poczta PoLska – – 51,29%

24 20 28 omega PiLzno 58,15% 56,12% 48,89%

34 27 29 coLian Logistic 42,99% 46,20% 48,38%

– – 30 FRigo Logistics – – 47,80%

37 – 31 ekoL Logistics 24,61% – 47,70%

– – 32 aRRa gRouP – – 47,43%

– – 33 gRuPa tRansPoRtowa – – 46,76%

– – 34 cis Logistics – – 46,13%

33 28 35 XPo tRansPoRt soLutions PoLanD 43,09% 45,18% 43,43%

– – 36 inPost – – 43,19%

35 18 37 Link 39,95% 58,93% 39,73%

– – 38 agiLity Logistics – – 38,50%

15 – 39 DhL suPPLy chain 66,74% – 37,12%
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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 geoDis Maszoński iDl DiEra rabEn loGisTiCs

b. Doświadczenie i wiarygodność noRthgate GEoDis rabEn loGisTiCs VGL GEFCo

c. Cena usług odpowiada jakości sPeDimeX Maszoński parTnErspol rabEn loGisTiCs VGL

d. Informatyzacja i integracja systemów operacyjnoinformatycznych geoDis Maszoński DHL EXpRESS spEDiMEx rohliG

e. Kompleksowość usług sPeDimeX rohliG VGL DSV A&S Fm

f. Zasięg geograficzny dostaw DsV a&s rabEn loGisTiCs DHL EXpRESS DHL GF ALLpoRT

g. Elastyczność (terminy i forma dostaw) noRthgate GEoDis TEXTRA VGL TsloGisTiC

h. Czas od zamówienia do dostawy Fm rabEn loGisTiCs TsloGisTiC panalpina Maszoński

i. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) Maszoński GEoDis TsloGisTiC VGL TEXTRA

j. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) Raben tRansPoRt panalpina VGL norThGaTE rohliG

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

RohLig GEoDis TsloGisTiC norThGaTE Fm

l. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji VgL Maszoński norThGaTE rabEn loGisTiCs DiEra

m. Procedury załatwiania sporów i reklamacji PanaLPina GLS spEDiMEx GEoDis Maszoński

n. Potencjał niezbędny do wykonania zamówień PanaLPina DSV A&S Fm spEDiMEx DHL EXpRESS

o. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych Raben Logistics GEoDis iDl rohliG DHL EXpRESS

geodis.pl

BECAUSE WE OVERCOME THE 
LOGISTICAL CONSTRAINTS OF OUR 
CLIENTS, WE ARE THEIR GROWTH 
PARTNER.

GEODIS, expert in Transport and Logistics and 
present in more than 67 countries, offers its clients 
end-to-end optimised supply chain solutions.

4280_AD_Geodis Gear_Poland_203x135mm.indd   1 11/22/19   2:55 PM
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VI. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE OGÓŁU KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Uwagi do tabeli:
Prezentowane wyniki pokazują, jak często dana firma logistyczna wskazywana jest przez ogół klientów badanych firm jako najlepsza w dziedzinie obsługi 
klientów.
W powyższym zestawieniu podano wynik ogółem, będący średnią liczbą wskazań dla piętnastu badanych kategorii obsługi logistycznej, przy uwzględ-
nieniu znaczenia przypisywanego przez klientów poszczególnym dziedzinom obsługi. Wynik ważony jest ze względu na nierówną liczbę respondentów 
badanych w imieniu poszczególnych firm.
Aż 71% wskazań objęło którąś z 29 firm uczestniczących w badaniu, a tylko w co dziesiątym przypadku klienci nie potrafili wskazać firmy najlepszej w danej 
dziedzinie, w reszcie sytuacji klienci wskazywali na inne wymienione z nazwy firmy.

4 3 1 Raben Logistics PoLska 3,09% 3,22% 4,48%

1 1 2 Fm Logistic 5,28% 3,77% 3,42%

20 12 3 DsV aiR & sea 1,79% 2,49% 3,27%

2 6 4 DhL eXPRess 3,53% 3,07% 3,18%

18 4 5 geoDis PoLska 1,89% 3,21% 3,15%

– – 6 RohLig suus Logistics – – 3,02%

9 5 7 PanaLPina PoLska 2,36% 3,08% 3,00%

28 23 8 sPeDimeX 1,42% 2,05% 2,65%

– – 9 noRthgate Logistics – – 2,64%

– – 10 geFco PoLska – – 2,63%

17 10 11 VGL Group 1,94% 2,61% 2,62%

13 – 12 Raben tRansPoRt 2,09% – 2,44%

23 11 13 iD Logistics PoLska 1,71% 2,54% 2,42%

– – 14 teXtRa PoLanD – – 2,41%

26 2 15 Maszoński Logistic 1,63% 3,76% 2,40%

7 19 16 DsV RoaD 2,42% 2,22% 2,39%

10 7 17 DhL gLobaL FoRwaRDing 2,33% 2,98% 2,36%

16 8 18 DieRa 2,06% 2,90% 2,33%

– – 19 enteRPRise Logistics – – 2,23%

19 25 20 tsLogistic 1,81% 1,84% 2,19%

22 – 21 PaRtneRsPoL gRouP 1,74% 2,09%

35 15 22 aLLPoRt caRgo seRVices PoLanD 1,20% 2,36% 2,08%

– 17 23 Rhenus Logistics – 2,30% 1,96%

21 18 24 DhL FReight 1,75% 2,29% 1,91%

28 22 25 LeaDeR Logistics 1,42% 2,06% 1,89%

35 26 26 DsV soLutions 1,20% 1,79% 1,85%

33 27 27 coLian Logistic 1,21% 1,74% 1,79%

– – 28 Poczta PoLska – – 1,77%

25 16 29 omega PiLzno 1,64% 2,35% 1,61%

37 – 30 ekoL Logistics 0,71% – 1,58%

– – 31 cis Logistics – – 1,56%

– – 32 FRigo Logistics – – 1,55%

– – 33 aRRa gRouP – – 1,53%

– – 34 gRuPa tRansPoRtowa – – 1,51%

– – 35 inPost – – 1,49%

33 28 36 XPo tRansPoRt soLutions PoLanD 1,21% 1,73% 1,42%

31 21 37 Link – – 1,36%

– – 38 agiLity Logistics – – 1,23%

5 5 39 DhL suPPLy chain 2,47% – 1,21%
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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 Logistics geoDis Maszoński iDL RohLig

b. Doświadczenie i wiarygodność Raben Logistics Fm geFco DsV a&s noRthgate

c. Cena usług odpowiada jakości Raben Logistics geoDis DsV a&s Maszoński sPeDimeX

d. Informatyzacja i integracja systemów operacyjnoinformatycznych Raben Logistics DhL eXPRess geoDis RohLig Fm

e. Kompleksowość usług Raben Logistics Maszoński PanaLPina DsV a&s geoDis

f. Zasięg geograficzny dostaw Raben Logistics DhL gF DhL eXPRess PanaLPina DsV a&s

g. Elastyczność (terminy i forma dostaw) Raben Logistics Fm DsV a&s DhL eXPRess PanaLPina

h. Czas od zamówienia do dostawy Raben Logistics Maszoński Fm DhL eXPRess RohLig

i. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) DsV a&s Raben Logistics Maszoński Fm DhL eXPRess

j. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) Maszoński Raben Logistics DsV a&s Fm noRthgate

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

Fm Raben Logistics DsV a&s Maszoński RohLig

l. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji Raben Logistics DsV a&s Maszoński DhL eXPRess VgL

m. Procedury załatwiania sporów i reklamacji Raben Logistics DsV a&s Maszoński Fm geoDis

n. Potencjał niezbędny do wykonania zamówień Fm Raben Logistics Maszoński PanaLPina DhL eXPRess

o. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych Raben Logistics Fm Maszoński DhL eXPRess RohLig
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Informatyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express Dachser
DHL Global Forwarding DB Schenker
DSV Air & Sea DHL Parcel
FM Logistic DPD
GEODIS FedEx
ID Logistics JAS-FBG
Maszoński Logistic Kuehne+Nagel
Raben Logistics PEKAES
ROHLIG SUUS Logistics TNT
Spedimex UPS

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

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DSV Air & Sea DB Schenker
DSV Road DHL Parcel
FM Logistic DPD
GEFCO FedEx
GEODIS Kuehne+Nagel
Maszoński Logistic Omida
Raben Logistics Pago
ROHLIG SUUS Logistics PEKAES
Spedimex UPS
VGL Group VAN Group

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

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express Dachser
DHL Global Forwarding DB Schenker
DSV Air & Sea DHL Parcel
FM Logistic DPD
GEFCO GLS
GEODIS Kuehne+Nagel
Northgate Logistics PEKAES
Panalpina TNT
Raben Logistics UPS
ROHLIG SUUS Logistics VAN Group

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

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DIERA Dachser
Raben Logistics DB Schenker
DSV Road DHL Parcel
GEODIS DPD
ID Logistics FedEx
Maszoński Logistic Fresh Logistics
Northgate Logistics Kuehne+Nagel
Panalpina PEKAES
ROHLIG SUUS Logistics TNT
VGL Group UPS
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Czas od zamówienia do dostawy

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express cargo-partner spedycja
DSV Air & Sea Dachser
DSV Road DB Schenker
FM Logistic DHL Parcel
Maszoński Logistic DPD
Northgate Logistics FedEx
Panalpina Kuehne+Nagel
Raben Logistics PEKAES
ROHLIG SUUS Logistics TNT
VGL Group UPS

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

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express cargo-partner spedycja
DSV Air & Sea CEVA
DSV Road DB Schenker
FM Logistic DHL Parcel
GEODIS DPD
Maszoński Logistic FedEx
Northgate Logistics Kuehne+Nagel
Panalpina PEKAES
Raben Logistics UPS
TEXTRA VAN Group

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

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express Dachser
DHL Global Forwarding DB Schenker
DSV Air & Sea DHL Parcel
FM Logistic DPD
GEODIS FedEx
Maszoński Logistic Hellmann
Panalpina Kuehne+Nagel
Raben Logistics PEKAES
ROHLIG SUUS Logistics TNT
VGL Group UPS

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

Uczestnicy badania Inne firmy
DHL Express Dachser
DHL Global Forwarding DB Schenker
DSV Air & Sea DHL Parcel
FM Logistic DPD
GEODIS Fresh Logistics
Maszoński Logistic Hellmann
Panalpina Kuehne+Nagel
Raben Logistics Pago
ROHLIG SUUS Logistics PEKAES
VGL Group UPS
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express cargo-partner
DSV Air & Sea Dachser
FM Logistic DB Schenker
GEFCO DPD
Maszoński Logistic FedEx
Northgate Logistics GLS
Panalpina Kuehne+Nagel
Raben Logistics PEKAES
ROHLIG SUUS Logistics UPS
VGL Group VAN Group

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

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express Dachser
DSV Air & Sea DB Schenker
FM Logistic DHL Parcel
GEODIS DPD
ID Logistics FedEx
Maszoński Logistic JAS-FBG
Northgate Logistics Kuehne+Nagel
Panalpina PEKAES
Raben Logistics UPS
ROHLIG SUUS Logistics VAN Group

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

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express DB Schenker
DSV Air & Sea DHL Parcel
FM Logistic DPD
GEODIS Fresh Logistics
Maszoński Logistic JAS-FBG
Northgate Logistics Kuehne+Nagel
Panalpina PEKAES
Raben Logistics UPS
ROHLIG SUUS Logistics UPS Freight Forwarding
VGL Group VAN Group

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

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express Dachser
DSV Air & Sea DB Schenker
FM Logistic DHL Parcel
GEODIS DPD
ID Logistics FedEx
Maszoński Logistic Kuehne+Nagel
Panalpina PEKAES
Raben Logistics TNT
TEXTRA UPS
VGL Group VAN Group
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express Dachser
DHL Global Forwarding DB Schenker
FM Logistic DHL Parcel
GEFCO DPD
GEODIS FedEx
ID Logistics Fresh Logistics
Maszoński Logistic JAS-FBG
Raben Logistics Kuehne+Nagel
ROHLIG SUUS Logistics PEKAES
Spedimex TNT

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

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express cargo-partner spedycja
DSV Air & Sea Dachser
FM Logistic DB Schenker
GEFCO DHL Parcel
GEODIS DPD
ID Logistics FedEx
Maszoński Logistic Hellmann
Panalpina Kuehne+Nagel
Raben Logistics PEKAES
ROHLIG SUUS Logistics UPS

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

Porządek alfabetyczny
Uczestnicy badania Inne firmy

DHL Express Dachser
DSV Air & Sea DB Schenker
FM Logistic DHL Parcel
GEFCO DPD
GEODIS FedEx
Maszoński Logistic JAS-FBG
Northgate Logistics Kuehne+Nagel
Panalpina TNT
Raben Logistics UPS
ROHLIG SUUS Logistics VAN Group
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VII. LOJALNOŚĆ KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2018 2019 NPS 2018 Krytycy Obojętni Promotorzy NPS 2019

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.

– 1 noRthgate Logistics – 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

11 1 PanaLPina PoLska 72,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

– 1 teXtRa PoLanD – 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

1 4 Maszoński Logistic 100,0% 0,0% 14,3% 85,7% 85,7%

– 5 ARRA GRoup – 2,7% 10,8% 86,5% 83,8%

7 6 DieRa 80,4% 2,0% 12,2% 85,7% 83,7%

8 7 tsLogistic 78,0% 2,0% 14,0% 84,0% 82,0%

19 8 DsV aiR & sea 58,9% 0,0% 20,0% 80,0% 80,0%

25 8 Raben Logistics PoLska 49,0% 2,0% 16,0% 82,0% 80,0%

14 10 VgL gRouP 66,0% 0,0% 20,5% 79,5% 79,5%

16 11 geoDis PoLska 63,6% 0,0% 25,0% 75,0% 75,0%

6 11 iD Logistics PoLska 83,3% 0,0% 25,0% 75,0% 75,0%

– 13 geFco PoLska – 0,0% 26,3% 73,7% 73,7%

– 14 ekoL Logistics – 5,6% 16,7% 77,8% 72,2%

– 15 enteRPRise Logistics – 0,0% 28,6% 71,4% 71,4%

12 15 LeaDeR Logistics 71,0% 5,7% 17,1% 77,1% 71,4%

13 17 DsV RoaD 66,7% 0,0% 30,8% 69,2% 69,2%

– 18 Raben tRansPoRt – 5,7% 20,0% 74,3% 68,6%

21 19 sPeDimeX 53,3% 5,3% 21,1% 73,7% 68,4%

10 20 aLLPoRt caRgo seRVices PoLanD 72,4% 5,4% 21,6% 73,0% 67,6%

17 21 coLian Logistic 60,0% 0,0% 35,7% 64,3% 64,3%

20 22 DhL gLobaL FoRwaRDing 58,8% 5,9% 25,5% 68,6% 62,7%

28 23 DsV soLutions 25,0% 7,7% 23,1% 69,2% 61,5%

4 24 Fm Logistic 85,7% 10,0% 20,0% 70,0% 60,0%

– 24 RohLig suus Logistics – 6,0% 28,0% 66,0% 60,0%

– 26 agiLity Logistics – 13,2% 15,8% 71,1% 57,9%

– 27 PaRtneRsPoL gRouP – 4,8% 33,3% 61,9% 57,1%

– 28 gRuPa tRansPoRtowa – 7,1% 33,3% 59,5% 52,4%

22 29 Rhenus Logistics 52,0% 10,0% 28,0% 62,0% 52,0%

26 30 omega PiLzno 48,9% 10,9% 30,4% 58,7% 47,8%

22 31 DhL eXPRess 52,0% 11,8% 29,4% 58,8% 47,0%

– 32 DhL suPPLy chain – 16,7% 33,3% 50,0% 33,3%

29 32 XPo tRansPoRt soLutions PoLanD 10,0% 33,3% 0,0% 66,7% 33,3%

– 34 inPost – 18,0% 34,0% 48,0% 30,0%

– 34 Poczta PoLska – 14,0% 42,0% 44,0% 30,0%

24 36 DhL FReight 51,9% 22,0% 28,0% 50,0% 28,0%

– 37 FRigo Logistics – 9,7% 61,3% 29,0% 19,3%

– 38 cis Logistics – 28,6% 28,6% 42,9% 14,3%

27 39 Link 43,8% 23,5% 41,2% 35,3% 11,8%
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VIII. LIDER RYNKU W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2017 2018 2019 2017 2018 2019

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 58,4% (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%).

19 2 1 geoDis PoLska 57,1% 81,8% 100,0%

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

11 9 3 iD Logistics PoLska 66,7% 66,7% 87,5%

– – 4 noRthgate Logistics – – 80,0%

15 13 5 Raben Logistics PoLska 60,8% 60,8% 78,0%

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

7 14 7 DsV RoaD 71,4% 60,0% 73,1%

5 3 8 VgL gRouP 75,0% 72,0% 71,8%

– – 9 geFco PoLska – – 68,4%

29 19 9 sPeDimeX 40,0% 53,3% 68,4%

– – 9 TExTra polanD – – 68,4%

36 19 12 coLian Logistic 28,6% 53,3% 67,9%

– – 13 RohLig suus Logistics – – 66,0%

21 27 13 tsLogistic 54,0% 46,0% 66,0%

35 28 15 LeaDeR Logistics 32,0% 45,2% 65,7%

6 11 16 DhL eXPRess 74,0% 66,0% 64,7%

15 9 17 DhL gLobaL FoRwaRDing 60,8% 66,7% 62,7%

27 12 18 aLLPoRt caRgo seRVices PoLanD 44,4% 65,5% 62,2%

22 17 19 DsV aiR & sea 53,8% 58,8% 60,0%

8 5 19 Fm Logistic 70,0% 71,4% 60,0%

– 22 21 Rhenus Logistics – 52,0% 58,0%

– – 22 enteRPRise Logistics – – 57,1%

18 – 23 Raben tRansPoRt 59,1% 54,3%

33 23 24 DsV soLutions 33,3% 50,0% 53,8%

14 8 25 DieRa 65,3% 67,4% 53,1%

28 – 26 PaRtneRsPoL gRouP 41,7% – 52,4%

– – 27 Poczta PoLska – – 52,0%

19 9 28 DhL suPPLy chain 57,1% – 50,0%

– – 29 gRuPa tRansPoRtowa – – 47,6%

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%
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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

2017 2018 2019 2017 2018 2019

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 (1179) co dziewiąta (137) wskazała firmę Raben Logistics jako bezwzględnie 
najlepszą lub będącą największym konkurentem innych badanych firm.

5 1 1 Raben Logistics PoLska 1,804 2,177 2,740

15 10 2 DsV RoaD 0,918 0,800 1,731

1 2 3 Fm Logistic 5,000 2,143 1,700

12 7 4 geoDis PoLska 1,142 0,909 1,625

– – 5 geFco PoLska – – 1,579

– – 6 RohLig suus Logistics – – 1,560

3 – 7 Raben tRansPoRt 2,227 – 1,514

21 20 8 iD Logistics PoLska 0,667 0,667 1,500

9 6 9 PanaLPina PoLska 1,219 1,180 1,480

2 3 10 DhL eXPRess 2,540 1,360 1,471

13 5 11 DhL gLobaL FoRwaRDing 1,059 1,255 1,078

11 4 12 Maszoński Logistic 1,143 1,300 1,000

17 15 13 VgL gRouP 0,813 0,720 0,872

– – 14 noRthgate Logistics – – 0,850

36 21 15 coLian Logistic 0,381 0,666 0,822

19 14 16 DsV air & sEa 0,711 0,725 0,800

28 27 17 TsloGisTiC 0,540 0,500 0,780

27 10 18 sPeDimeX 0,600 0,800 0,763

– 10 19 Rhenus Logistics – 0,800 0,760

– – 20 Poczta PoLska – – 0,740

37 29 21 LeaDeR Logistics 0,320 0,452 0,714

– – 22 teXtRa PoLanD – – 0,710

24 23 23 XPo tRansPoRt soLutions PoLanD 0,650 0,600 0,666

34 22 24 aLLPoRt caRgo seRVices PoLanD 0,481 0,655 0,649

7 – 25 DhL suPPLy chain 1,428 – 0,583

20 9 26 DhL FReight 0,709 0,580

32 – 27 PaRtneRsPoL gRouP 0,505 – 0,572

– – 28 enteRPRise Logistics – – 0,571

23 16 29 DieRa 0,653 0,717 0,551

25 8 30 omega PiLzno 0,640 0,822 0,544

35 24 31 DsV soLutions 0,476 0,583 0,538

30 19 32 Link 0,517 0,688 0,530

– – 33 FRigo Logistics – – 0,517

– – 34 gRuPa tRansPoRtowa – – 0,476

– – 35 agiLity Logistics – – 0,473

– – 36 inPost – – 0,460

– – 37 aRRa gRouP – – 0,405

22 – 38 ekoL Logistics 0,666 – 0,389

– – 39 cis Logistics – – 0,286
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NAJLEPSZE Z REKOMENDACJI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DUŻE FIRMY
SPEDYCJA MORSKA I LOTNICZA

Pozycja
2018

Pozycja
2019

Korzystają z usług
Korzystają z usług  

lub rozważali  
korzystanie

Rekomendują jako 
jedną z trzech  

najlepszych firm

1 1 DhL gLobaL FoRwaRDing 55,3% 68,0% 33,8%

4 2 Db schenkeR 48,0% 65,0% 20,3%

2 3 PanaLPina 26,8% 35,7% 17,3%

5 4 Raben Logistics 42,4% 59,8% 16,9%

6 5 DieRa 19,5% 24,3% 15,4%

7 6 VgL gRouP 21,2% 26,2% 13,9%

9 7 RohLig suus 32,8% 43,0% 11,3%

12 8 kuehne+nageL 27,1% 41,9% 10,9%

10 9 FeDeX 52,3% 63,4% 10,5%

13 10 DachseR 23,8% 36,6% 9,8%

NAJLEPSZE Z REKOMENDACJI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DUŻE FIRMY
TRANSPORT I SPEDYCJA DROGOWA

Pozycja
2018

Pozycja
2019

Korzystają z usług
Korzystają z usług  

lub rozważali  
korzystanie

Rekomendują jako 
jedną z trzech  

najlepszych firm

2 1 Db schenkeR 42,1% 53,1% 35,6%

1 1 Raben tRansPoRt 45,1% 57,0% 35,6%

2 3 DhL FReight 45,1% 54,8% 29,2%

4 4 DsV RoaD 23,4% 32,0% 15,1%

8 5 RohLig suus 23,3% 32,8% 12,3%

5 6 kuehne+nageL 21,1% 30,7% 11,4%

6 7 omega PiLzno 27,0% 31,6% 10,9%

7 8 Pekaes 28,3% 39,5% 10,5%

9 8 DachseR 12,8% 26,9% 10,5%

13 10 DaRtom 12,2% 21,2% 7,8%

NAJLEPSZE Z REKOMENDACJI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DUŻE FIRMY
LOGISTYKA KONTRAKTOWA

Pozycja
2018

Pozycja
2019

Korzystają z usług
Korzystają z usług  

lub rozważali  
korzystanie

Rekomendują jako 
jedną z trzech  

najlepszych firm

1 1 Raben Logistics 49,4% 58,5% 40,2%

2 2 Db schenkeR 38,9% 50,7% 29,7%

5 3 RohLig suus 32,0% 38,7% 22,4%

9 4 Poczta PoLska 41,1% 48,2% 19,9%

4 5 DhL suPPLy chain 28,0% 39,3% 15,0%

3 6 Rhenus Logistics 25,4% 33,5% 13,8%

11 7 Pekaes 29,7% 38,7% 12,6%

6 8 DsV soLutions 22,0% 29,7% 11,0%

13 8 sPeDimeX 17,7% 23,5% 11,0%

8 10 kuehne+nageL 20,0% 27,4% 9,4%
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Agility logistics – www.agility.com – jest polskim oddziałem 
jednego z największych światowych dostawców zintegrowanych 
rozwiązań logistycznych i spedycyjnych, lidera i inwestora  
w zakresie wykorzystania technologii zwiększających efektyw
ność łańcuchów dostaw. Agility to spółka giełdowa z rocznym 
przychodem na poziomie 5,1 mld USD, która zatrudnia 26 tys. 
pracowników w ponad 100 krajach na świecie. Firma jest pio
nierem na rynkach wschodzących. agiLity Logistics PaRks to jeden 
z największych prywatnych właścicieli i deweloperów magazy
nów oraz parków przemysłowych na Bliskim Wschodzie, Afryce 
i Azji. Finansuje i zarządza światowej klasy obiektami i infra
strukturą, tym samym pomagając firmom rozwijać biznes na 
rynkach rozwijających się. agiLity gLobaL integRated Logistics (GIL) 
to jeden z wiodących globalnych operatorów logistycznych  
i dostawców usług logistyki kontraktowej. Oferta firmy obejmuje 
transport morski, lotniczy i drogowy, magazynowanie i dystry
bucję oraz zintegrowane usługi łańcucha dostaw. agiLity GIL 
dostarcza też specjalistyczne rozwiązania w zakresie projektów 
inwestycyjnych, dla branży naftowej, gazowniczej i chemicznej, 
oraz logistyki targów i imprez. Spółki zależne agiLity oferują 
klientom usługi z zakresu m.in. logistyki paliwowej i lotniskowej, 
zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i cyfryzacji celnej. 
W Polsce agiLity Logistics działa od 2008 r., posiada biura w War
szawie i Wrocławiu. Wyspecjalizowany zespół wspiera klientów 
w transporcie i spedycji lotniczej, morskiej (FCL i LCL), drogowej, 
kolejowej i intermodalnej. agiLity Logistics kieruje ofertę do firm 
z różnych branż, szczególnie Automotive, High-Tech, przemysło
wej, energetycznej, kosmetycznej i Retail. To czym wyróżnia się 
agiLity na rynku jest globalny zasięg sieci i standardów obsługi, 
połączony z indywidualnym podejściem do klienta i lokalną 
strukturą zarządzania, która pozwala na sprawne (agility) dzia
łanie i szybkie podejmowanie decyzji. Dzięki ugruntowanej 
współpracy z krajami rozwijającymi się, ułatwia rozwój biznesu 
na rynkach wschodzących. agiLity, w ramach globalnej strategii 
CSR, aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 
przestrzegania praw pracowniczych i wsparcia logistycznego 
akcji humanitarnych.

Allport cArgo services polAnd – www.pl.allportcargoservices.
com – jest częścią grupy aLLPoRt caRgo seRVices należącej do  
EV caRgo, w skład której ponadto wchodzą: PaLLetFoRce, nFt  
distRibution, adjuno, cm downton i jigsaw. Jako grupa dysponuje 
około 300 tys. m2 powierzchni magazynowej, 1300 ciężarówkami 
oraz zatrudnia ponad 4750 specjalistów logistyki. Grupa działa 
w czterech głównych segmentach operacyjnych, oferując roz
wiązania w zakresie spedycji, dostaw ekspresowych, logistyki 
kontraktowej oraz rozwiązań technologicznych. aLLPoRt caRgo 
seRVices PoLska posiada swoje oddziały w Warszawie, Gdyni oraz 
Krakowie; świadczy kompleksowe usługi spedycji morskiej, lotni
czej i drogowej dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. 

Partnerzy programu 2019

W zakresie spedycji drogowej realizowane są transporty FTL  
i LTL w Polsce oraz Europie, z mocno rozwiniętym regularnym 
serwisem drobnicowym do i z UK oferującym konkurencyjne 
terminy dostaw. Usługi spedycji morskiej obejmują cały świat, 
jako operator NVOCC grupa przewozi w ramach Far East Cargo 
Line ponad 100 tys. TEU rocznie oferując serwis pełnokontene
rowy oraz drobnicowy z Chin do Polski via Hamburg, oraz Gdańsk 
i Gdynię. W ofercie oferowanych rozwiązań coraz większą popu
larnością cieszy się serwis kolejowy z Chin do Polski. Dużą  
zaletą tego rozwiązania jest znaczne skrócenie czasu dostawy 
w stosunku do frachtów morskich. Usługi Project Cargo dotyczą 
kompleksowej aranżacji dostaw ładunków ponadgabarytowych 
zarówno drogą morską, jak i lądową. Usługi frachtów lotniczych 
realizowane są zarówno przez porty lotnicze polskie, jak i bez
pośrednio 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  
oferowane są gotowe rozwiązania zarówno w branży Retail,  
jak i spożywczej. aLLPoRt caRgo seRVices PoLska to zespół doświad
czonych specjalistów działających z pasją, skoncentrowanych  
na potrzebach klienta, zapewnieniu optymalnych rozwiązań  
i wysokiej jakości usług. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2015 
oraz status AEO.

ArrA group – arra.pl – to dynamicznie rozwijający się operator 
logistyczny, optymalizujący procesy logistyczne w transporcie  
i przechowywaniu produktów farmaceutycznych, oraz w mniej
szym zakresie żywności i materiałów niebezpiecznych. Specjali
zuje się transporcie farmaceutycznym w warunkach temperatury 
kontrolowanej w zakresie od –25° C do +25°C, posiada upraw
nienia na przewóz wszystkich grup leków. Ze względu na specy
fikę asortymentu firma gwarantuje pewność i jakość przyjętych 
zleceń w bezpiecznych warunkach. aRRa gRouP wyznacza trendy 
na rynku ekspresowych dostaw leków w temperaturze kontro
lowanej, w szczególności międzynarodowym, a obecnie planuje 
rozszerzyć swoją działalność na rynku krajowym, jak również 
wzbogacić swoją ofertę o usługi transportu lotniczego oraz mor
skiego. Firma planuje budowę centrum logistycznego, co poz woli 
na poszerzenie wachlarza usług transportowych, dzięki zasto
sowaniu platformy cross-dock, oraz magazynowania w szczegól
nych warunkach temperaturowych z zachowaniem standardów 
GDP oraz GMP (konfekcjonowanie towaru i repacking towarów 
importowanych).
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cis logistics – www.cislogistics.pl – wchodzi w skład wiodą
cego chińskiego operatora kolejowego ningbo westRaiL suPPLy 
chain management, używającego na rynku marki TIEDADA. Firma 
specjalizuje się w obsłudze transportu kolejowego ładunków FCL 
i LCL na trasach Azja – Europa – Azja. Oferta cis Logistics jest 
skierowana tylko do firm spedycyjnych. Jej uzupełnieniem są 
usługi w magazynie celnym, gdzie dokonywane jest rozformo
wanie ładunków z kontenerów drobnicowych z Chin oraz zała
dunek towarów wysyłanych do Chin. Do dyspozycji klientów jest 
również skład celny, także magazyn dla towarów unijnych. Klienci 
otrzymują wsparcie przy odprawach celnych. Idealna lokalizacja 
magazynów (okolice lotniska Chopina w Warszawie) pozwala na 
sprawną dystrybucję.

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 
wchodzących w skład grupy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu 
w bezpośredniej obsłudze firm produkcyjnych, w szczególności 
branży FMCG, spółka dostarcza rozwiązania wynikające z indywi
dualnych potrzeb klientów. Spółka posiada magazyny o łącznej 

powierzchni 60 tys. m2 w na terenie całego kraju a posiadana 
flota 400 pojazdów ciężarowych zapewnia elastyczne dosto
sowanie 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. W tym roku coLian Logistic zo
stała wyróżniona w rankingu najlepszych firm z kategorii „Najefek
tywniej Zarządzane Firmy Logistyczne” oraz wyróżniona w Rankin gu 
TSL za „Dynamikę przychodów z działalności TSL”, jak i „Przychody 
z głównej deklarowanej działalności – spedycja drogowa”.

DHL express (polAnd) – www.dhl.com.pl – to firma odpowia
dająca za realizację międzynarodowych usług ekspresowych, 
lotniczych oraz drogowych. Globalna grupa DHL, dysponując 
siecią połączeń w ponad 220 krajach, oferuje szeroki wachlarz 
rozwiązań i usług dedykowanych zarówno firmom instytucjonal
nym, jak i MSP reprezentującym wszystkie branże. DHL exPRess na 
świecie obsługuje ponad 500 portów lotniczych. DHL exPRess  
w Polsce wyróżnia się wysoką jakością obsługi świadczoną przez 
wyszkolony i profesjonalny zespół pracowników i kurierów. Inwe
stuje w jego rozwój i wiedzę, także w ramach globalnego szkole
nia Certificate International Specialists. Od lat stosuje kulturę 
orientacji na klienta, wykorzystując m.in. badanie satysfakcji i za
do wolenia klienta NPA, a także korzysta z narzędzia do poprawy 
jakości obsługi klienta – ICCC (Insanely Customer Centric Culture). 
Firma posiada certyfikaty zgodności z normą ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, WSK (Wewnętrzny System 
Kontroli), Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO F oraz  
Zarejestrowanego Agenta. Za swoje osiągnięcia DHL exPRess  
w Polsce otrzymała wiele prestiżowych nagród. Jest zdobywcą 
Złotego Godła w programie Quality International w latach 2015–
2017 i wielokrotnym laureatem programu Operator Logistyczny 
Roku. W latach 2014–2017 firma uzyskała prestiżową certyfikację 
Top Employers na szczeblu krajowym i międzynarodowym za 
wyjątkową politykę zatrudnienia.
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rozwijających się rynków i branż (w tym handlu elektronicznego, 
technologii, nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej, energii, 
motoryzacji i handlu detalicznego), odpowiedzialność korpora
cyjna i dominacja na rynkach rozwijających się, czynią DHL glo
balną firmą logistyczną. W 2019 r. DHL obchodzi 50lecie swojej 
działalności. DHL suPPLy chain działa na polskim rynku od 2002 r., 
zatrudniając ponad 4 tys. osób. Firma zarządza ponad 30 loka
lizacjami o łącznej powierzchni ponad 550 tys. m2. W 2019 roku 
dhL suPPLy chain otrzymała nagrodę „Logistic Supplier of the Year”, 
a w 2018 r. otrzymała wyróżnienie dla „Najbardziej pożądanego 
pracodawcy branży logistycznej”. Jest członkiem koalicji przed
siębiorców „Przyjazna Rekrutacja”, mającej na celu promowanie 
dobrych praktyk w rekrutacji. DHL suPPLy chain aktywnie promuje 
projekt z zakresu zarządzania różnorodnością oraz zapobiega
jące wykluczeniu.

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 kilkunastolet  
nim 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, 
rozwiązań spedycyjnych oraz bliskie, partnerskie relacje w biz
nesie. Specjalnością firmy dieRa są przewozy drogowe w całej 
Europie w tym na Wschód (Rosja i kraje byłego Związku Radziec
kiego) 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 
członkostwu w WACO – ekskluzywnej światowej organizacji 
agentów lotniczych i morskich – jest w stanie świadczyć usługi 
spedycji lotniczej i morskiej w 109 krajach świata. Dodatkowymi 
atutami są: własna agencja celna, magazyny oraz skład celny 
zlokalizowany w Błoniu, dające możliwość w pełni sprostać po
trzebom klientów.

dsv – www.pl.dsv.com – W Polsce działają trzy spółki należą
ce do grupy DSV, piątego co do wielkości, globalnego dostawcy 
usług transportowych i logistycznych. Firma posiada biura i od
działy w ponad 90 krajach, świadcząc usługi na całym świecie, 
zatrudniając ponad 60 tys. pracowników. W Polsce firma działa 
od 1995 r., zatrudnia ponad dwa tysiące osób, generując roczne 
przychody rzędu 900 mln złotych, co plasuje je w pierwszej 
dziesiątce największych i najbardziej rentownych firm w branży 
TSL w Polsce. Współpraca spółek w ramach grupy DSV pozwala 
zaproponować elastyczne, dedykowane rozwiązania logistyczne, 
łączące różne rodzaje transportu, magazynowania i usług do
datkowych.

dHl FreigHt – www.dhl.com.pl/freight – to lider europejskie
go transportu lądowego, dysponujący ponad 200 terminalami 
drogowymi w ponad 40 krajach oraz dwoma tysiącami regular
nych, międzynarodowych linii drobnicowych. W Polsce tworzy 
wraz z DHL PaRceL jeden podmiot prawny. Firma specjalizuje się 
w międzynarodowej spedycji drobnicowej, całopojazdowej i targo
wej na terenie Europy, oraz w wybranych krajach Afryki Północ
nej i Azji. Na wszystkich tych rynkach firma zapewnia klientom 
najwyższą 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
so wa obsługa celna. Rozwiązania logistyczne DHL FReight dopaso
wywane są do specyficznych potrzeb klienta i wymogów bran
ży, w jakiej działa, dzięki czemu są one unikalne i stanowią 
realną wartość dodaną dla firm, którym są dedykowane. W Pol
sce DHL FReight zatrudnia 280 wysoko kwalifikowanych specjali
stów, 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 obsługą 
spedycyjną łańcuchów dostaw oraz usług specjalistycznych, m.in. 
obsługę towarów niebezpiecznych, przesyłek ponadgabaryto
wych, przesyłek w temperaturze kontrolowanej, ubezpieczenia 
cargo. W Polsce DHL gLobaL FoRwaRding działa od 2002 r., zapewnia
jąc klientom unikalną ofertę usług świadczonych globalnie. Siedzi
ba DHL gLobaL FoRwaRding w Polsce znajduje się w Warszawie, 
poza tym firma posiada 9 oddziałów regionalnych, które zloka
lizowane są na terenie całego kraju (Gdynia, Gdańsk, Łódź,  
Katowice, Kraków, Piaseczno, Poznań, Wrocław). DHL gLobaL 
FoRwaRding zatrudnia w Polsce 250 pracowników. Działa w oparciu 
o system jakości ISO: 9001:2009, WSK oraz AEO, zapewniając 
swoim klientom najwyższą jakość usług.

dHl supply cHAin – www.dhl.com.pl – . DHL jest czołową 
globalną marką w branży logistycznej. DHL oferuje szerokie port
folio usług logistycznych, począwszy od krajowej i międzynaro
dowej dostawy paczek, międzynarodowych przesyłek ekspreso
wych: lądowych, lotniczych i morskich, po zarządzanie łańcuchem 
dostaw przemysłowych. DHL zatrudnia ponad 360 tys. pracow
ników. Działa w ponad 220 krajach i regionach na całym świecie, 
bezpiecznie i rzetelnie łącząc ludzi oraz firmy, umożliwiając glo
bal ny przepływ handlu. Wyspecjalizowane rozwiązania dla  
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dsv Air & seA – www.pl.dsv.com/frachtmorski – Spółka 
specjalizuje się w obsłudze frachtu morskiego i lotniczego, jak 
również w zaawansowanych rozwiązaniach dla transportu pro
jektowego, w tym przesyłek militarnych. Dzięki szerokiej ofercie 
alternatywnych rozwiązań oraz wysokiej elastyczności, operator 
dostosowuje się do najbardziej restrykcyjnych wymagań logi
stycznych na całym świecie, obsługując rocznie ponad 1,3 mln 
TEU frachtu morskiego oraz 500 tys. ton frachtu lotniczego.  
W Polsce DSV aiR & sea zajmuje obecnie trzecią pozycję w ran
kingu IATA oraz drugą jako Agent Sprzedaży Cargo dla PoLskich 
Linii Lotniczych LOT.

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

dsv solutions – www.pl.dsv.com/logistykamagazynowa – 
Spółka specjalizuje się w logistyce kontraktowej i zarządzaniu 
łańcuchem dostaw, a zakres jej usług obejmuje całość procesu 
logistycznego na wszystkich poziomach planowania. W ramach 
kompleksowych rozwiązań logistyki magazynowej oferuje zarów
no rozwiązania indywidualne, jak  
i ustandaryzowany serwis logistyczny. 
DSV posiada w Polsce dedykowane 
powierzchnie magazynowe dla 
branży Retail, przemysłowej i FMCG, 
a znaczący udział działalności firmy 
stanowi obsługa logistyczna dla far
macji. Na świecie operator posiada 
blisko 5 mln m2 powierzchni logi
stycznej. Projektując swoje usługi 
DSV uwzględnia specyfikę każdego 
klienta oraz jego oczekiwania wobec 
outsourcingu procesów logistycz
nych. Wynikiem tego jest obsługa 
szyta na miarę potrzeb i zwiększa
jąca ogólną efektywność działalno
ści klientów. Kluczowe atuty DSV to 
międzynarodowe 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  
wywodzący się z Turcji. Założona w 1990 r. firma specjalizuje się 
w transporcie intermodalnym. ekoL znajduje się w gronie pionier
skich dostawców zintegrowanych usług logistycznych. Dysponując 
magazynami oraz ekologiczną flotą transportową, oferuje usługi 
transportowe i magazynowe, oraz rozwiązania z zakresu ekspor
tu, importu i zarządzania łańcuchem dostaw. Centra dystrybucyj
ne o łącznej powierzchni 1 mln m² rozlokowane są w piętnastu 
krajach (w Turcji, Niemczech, Włoszech, Grecji, Francji, Ukrainie, 
BośniHercegowinie, Rumunii, na Węgrzech, w Hiszpanii, Bułgarii, 
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 połączeń kolejowych w Europie (tygodniowo pięćdziesiąty 
dwa dedykowane pociągi). Dzięki temu firma jest w stanie ofero
wać rozwiązania intermodalne, które zapewniają korzyści środo
wiskowe, finansowe, społeczne (dla kierowców) oraz operacyjne. 
Jak obliczono, dzięki rozwiązaniom intermodalnym ekoL oszczędza 
około 365 tys. drzew miesięcznie. Firma stale zwiększa wolumen 
dostaw wielu grup produktowych, m.in. motoryzacyjnych, teksty
liów, dóbr szybkozbywalnych, przemysłowych i farmaceutyków. 
Na tle innych operatów logistycznych ekoL Logistics wyróżnia się 
innowacyjnością, nakłady na prace badawczorozwojowe pochła
niają 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, Warszawie, Wrocła
wiu oraz Tychach. Firma oferuje m.in. połączenia intermodalne  
z Turcją i Bliskim Wschodem. Oprócz rozwiązań intermodalnych, 
przedsiębiorstwo oferuje w Polsce również usługi bardziej kon
wencjonalne, takie jak: krajowy i międzynarodowy transport  
drogowy (wszelkiego rodzaju przesyłek), oraz transport kolejowy, 
lotniczy i morski. Uzupełnieniem usług transportowych oferowa
nych 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 programy 
komputerowe (np. WMS czy TMS). ekoL posiada pozwolenie AEO.

rohliG
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enterprise logistics – enterprise.com.pl – to polska firma 
rodzinna – operator transportu i logistyki. Specjalizuje się w prze
wozach towarowych częściowych i całopojazdowych w relacji 
Polska–Skandynawia. Na obsługiwanych kierunkach firma oferuje 
m.in. transport żywności, również w temperaturze kontrolowanej, 
a także transport towarów niebezpiecznych (ADR) oraz wszelkich 
produktów przemysłu. Sztandarową usługą enteRPRise Logistics jest 
serwis drobnicowy do Skandynawii. W jego ramach funkcjonu
je 11 stałych linii drobnicowych z Polski do Norwegii, Szwecji 
oraz Danii. Serwis ten charakteryzuje się wyjątkową terminowo
ścią, punktualnością oraz transit-time krótszym, niż ma to miejsce 
u konkurencji. Przy tym jest bardzo elastyczny, co wyróżnia go 
na tle oferty operatorów globalnych i skandynawskich. Ponadto 
firma świadczy w swoich magazynach w Stargardzie szeroką 
paletę usług o wartości dodanej (VAS) w tym kompletację i de
kompletację palet, konfekcjonowanie, detail picking, re-working, 
co-packing, kontrolę jakości. Centrum logistyczne firmy znajdu
je się w Stargardzie. Oddziały w Świnoujściu i Gdańsku, funkcjonu
jące pod marką ViabaLtic, oferują pełną paletę usług agencji 
celnej. Prócz tego firma posiada oddział w Drammen w Norwegii. 
Przez ponad ćwierć wieku funkcjonowania operator wypracował 
solidną markę rozpoznawalną przez klientów biznesowych  
w Polsce oraz w Skandynawii. Firma była wielokrotnie nagradza
na tytułem Spedytora Roku, przyznawanym w konkursie Polskiej 
Izby Spedycji i Logistyki, dzierży ten tytuł również obecnie.  
W roku 2019 enteRPRise Logistics otrzymała prestiżowy tytuł  
TSL Award dziennika Rzeczpospolita za działania innowacyjne.

FM logistic – www.fmlogistic.com – w Europie Centralnej to 
oddział międzynarodowego organizatora rozwiązań logistycz
nych powstałego w roku 1967 we Francji. Swoją działalność 
zagraniczną firma rozpoczęła w latach 90. ubiegłego stulecia 
otwierając swoje platformy między innymi w Polsce, Czechach 
i na Słowacji, a następnie na Węgrzech, które obecnie tworzą 
wspólny region FM Logistic Europa Centralna. W tym regionie 
posiada obecnie 19 platform logistycznych, 27 magazynów prze
ładunkowych i zatrudnia ponad 5,5 tys. pracowników. Dyspo
nuje łącznie ponad 750 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz 
flotą ok. 2,5 tysiąca pojazdów. Klientami operatora są firmy z branż: 
Retail, FMCG, kosmetycznej, farmaceutycznej oraz przemysłowej. 
W ciągu ponad 50 lat, firma FM Logistic stała się jednym z między
narodowych liderów w dziedzinie magazynowania, transportu  
i pakowania. Jako niezależna i rodzinna grupa, jest uznawana 
za eksperta w obsłudze logistycznej klientów z sektora dóbr 
konsumpcyjnych, środków czystości i kosmetyków, artykułów 
przemysłowych, oraz produktów ochrony zdrowia. FM Logistic 
jest obecne w 14 krajach na 3 kontynentach i w 5 strefach bizne
sowych (Europa Zachodnia, Europa Środkowa, Europa Wschod
nia, Azja i Ameryka Łacińska). Obecnie operator zatrudnia 27,2 tys. 
pracowników i osiąga przekraczające miliard EUR przychody  
(z czego 63% jest realizowane w skali międzynarodowej). Dyspo
nuje około 4 mln m2 powierzchni magazynowych. Grupa jest 
pionierem w zakresie przyszłościowych, skutecznych rozwiązań 
optymalizujących łańcuchy dostaw, autorem koncepcji, takich 
jak pooling (wspólne zarządzanie zasobami transportowymi  
i logistycznymi) i Collaborative Routing Centre (łączenie prze

pływu towarów wielu klientów i dostawców). We współpracy  
z producentami firma opracowała również innowacyjne rozwiąza
nia wykorzystywane w magazynach jutra, takie jak: AGV, drony, 
roboty, wykorzystanie Big Data etc. FM Logistic także aktywnie 
wspiera startupy, powstałe w duchu tzw. gospodarki współ
dzielenia, które mogą mieć wkład w rozwój dziedzin takich jak 
magazynowanie i transport. Mając na względzie nowe wzorce 
konsumpcyjne, firma FM Logistic stworzyła i wdrożyła projekt 
CityLogin, przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla tzw. ostatniej 
mili dla dostaw w Rzymie, Madrycie i Paryżu, Moskwie i War
szawie. Z okazji swojego 50lecia, grupa FM Logistic powołała 
FM Foundation, której celem jest wspieranie, pomaganie i wspól
ne konstruowanie innowacyjnych społecznie projektów z obszaru 
działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  
i działań na rzecz dzieci i młodzieży, w pobliżu obecnych lub 
przyszłych lokalizacji oddziałów firmy.

Frigo logistics – www.frigologistics.pl – założona w 2001 r., 
od 2004 r. stanowi własność japońskiego koncernu nichiRei 
należą cego do ścisłej czołówki światowych operatorów logistycz
nych świadczących usługi wymagające kontrolowanej tempera
tury. FRigo Logistics to operator logistyczny produktów głęboko 
mrożonych; 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 indywidualne, bardzo wysokie wymagania jakościowe 
oraz operacyjne, FRigo Logistics pełni funkcję magazynu central
nego dla siedmiu wiodących sieci handlowych w Polsce. Realizu
jąc usługi logistyczne składowania i dystrybucji dla wielu pro
ducentów, dystrybutorów i firm handlowych zlokalizowanych  
na terenie całego kraju, dostarcza towar do ponad 3500 punktów 
dostaw. Każdego dnia FRigo Logistics realizuje bezpośrednie do
stawy do ponad 550 hurtowni zlokalizowanych na terenie całego 
kraju, do klientów segmentu HoReCa, czy też bezpośrednio do 
sklepów lub magazynów centralnych sieci handlowych posiada
jących własne centra dystrybucyjne. Firma FRigo Logistics działa 
w oparciu o certyfikaty potwierdzające realizację usług w opar
ciu o standardy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009, 
ISO 14 001:2005, IFS oraz wymagań systemu zapewnienia bez
pieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP.

GEFCO polskA – www.gefco.pl, www.facebook.com/GEFCO
Polska – ekspert w zakresie logistyki łańcucha dostaw, jest czę
ścią grupy GEFCO należącej do pierwszej dziesiątki europejskich 
operatorów logistycznych. W Polsce firma działa od kwietnia 
1999 r. Siedziba główna mieści się w centrum Warszawy. Rynek 
docelowy to głównie branże motoryzacyjna – producenci samo
chodów, części i komponentów, elektroniczna, materiałów bu
dowlanych, kosmetyczna, FMCG oraz inne przemysłowe. GEFCO 
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PoLska zatrudnia obecnie ponad 500 pracowników. Firma posia
da wieloletnie doświadczenie w pięciu podstawowych segmen
tach: FVL – składowanie, dystrybucja i przygotowanie samocho
dów; Overland – transport drogowy; Overseas – transport 
morski, lotniczy i kombinowany; Warehousing & Reusable 
Packaging – magazynowanie i zarządzanie opakowaniami zwrot
nymi; Customs – obsługa celna i podatkowa. GEFCO jest świa
towym liderem w zakresie kompleksowych rozwiązań dla łań
cucha dostaw i europejskim liderem logistyki dla branży 
motoryzacyjnej. W oparciu o 70letnie doświadczenie oraz zespół 
15 tys. pracowników, GEFCO projektuje inteligentne i elastyczne 
rozwiązania łańcucha dostaw w różnych sektorach przemysłu. 
Grupa działa w 47 krajach, a dzięki silnej sieci partnerów o za
sięgu globalnym obsługuje 300 lokalizacji na całym świecie.

geodis Poland – www.geodis.pl – jest częścią grupy GEODIS, 
należącej do francuskiego operatora kolejowego SNCF. GEODIS 
to światowy lider w zakresie transportu i logistyki, cieszący się 
uznaniem dzięki swej wiedzy eksperckiej oraz doświadczeniu  
w zakresie wszelkich aspektów łańcucha dostaw, stając się tym 
samym wiarygodnym partnerem w rozwoju swych klientów. 
Firma GEODIS jest na siódmym miejscu na świecie oraz na czwar
tym miejscu w Europie w tej branży. Firma posiada w swojej 
działalności pięć linii biznesowych (Supply Chain Optimization – 
optymalizacja łańcucha dostaw 4PL, Freight Forwarding – spe
dycja lotnicza, morska, kolejowa oraz kompleksowa obsługa 
celna, Contract Logistics – logistyka kontraktowa, Distribution 
& Express – sieć drobnicowa i dostawy ekspresowe, oraz Road 
Transport – transport drogowy. GEODIS jest organizacją, w której 
działalności są podzielone na regiony, działającą na wszystkich 
kontynentach, obecną w 67 krajach, oraz o globalnej sieci obej
mującej 120 krajów. GEODIS ma do dyspozycji 6,5 mln m² po
wierzchni magazynowej, zatrudnia ponad 41 tys. pracowników. 
W 2018 r. firma obsłużyła 165 tys. klientów, notując przychody 
8,2 mld EUR. W Polsce GEODIS działa od 2001 r. Firma posiada 
oddziały w Gdyni, Strykowie, Wrocławiu, Tyńcu Małym, Czeladzi 
oraz Warszawie, gdzie znajduje się jej siedziba główna. Dzięki 
wiedzy i zaangażowaniu zespołu, GEODIS PoLand realizuje usługi 
„szyte na miarę” klienta. Firma jest liderem w tworzeniu rozwią
zań dla rynku Automotive, Retail (sektor meblowy), FMCG (sektor 
farmaceutyczny), oraz dla wydarzeń sportowych, targów i wystaw. 
Oferuje serwis w zakresie transportu drogowego, morskiego, 
lotniczego, kolejowego, ładunków ponadgabarytowych, obsługi 
celnej oraz logistyki kontraktowej, jak również wachlarza usług 
dodanych. Jako firmę z wieloletnim doświadczeniem GEODIS 
wyróżnia wysoka jakość świadczonych usług i duża elastyczność, 
czego potwierdzeniem jest lojalność klientów firmy. Podstawą 
dynamicznego rozwoju firmy jest strategia zarządzania kapitałem 
ludzkim oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Firma 
posiada certyfikaty ISO 9001, AEO, WSK oraz Investors in People.

grupA trAnsportowA – www.grupatransportowa.pl – świad
czy kompleksowe usługi transportowologistyczne, dopasowane 
zarówno do potrzeb podmiotów działających na rynkach lokalnych, 
jak również przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej. 

Wysoką jakość usług potwierdzają liczne referencje zrealizowa
nych projektów oraz certyfikaty i wyróżnienia, między innymi: 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, HACCP, Firma z zasadami, Trans.eu 
Certified Carrier, Trans.eu Certified Forwarder, Gepard Biznesu 2016, 
Gazele Puls Biznesu 2018, Diamenty Miesięcznika Forbes 2019, 
Menedżer Roku 2018. Od ponad 20 lat firma systematycznie 
udoskonala usługi w obszarze spedycji, transportu krajowego  
i transportu międzynarodowego, logistyki i magazynowania, 
organizowania przepraw promowych oraz adaptowania infra
struktury informatycznej i systemów do dynamicznie postępu
jących wymagań branżowych. gRuPa tRansPoRtowa dysponuje 
własnym, nowoczesnym taborem przystosowanym do obsługi 
firm reprezentujących takie branże, jak FMCG (produkty świeże, 
kosmetyki), AGD, chemia budowlana, e-commerce, Automotive, 
odzież. Usługi transportowe realizuje z użyciem nowoczesnych 
zestawów samochodowych typu: firanka, kurtyna, mega (100m3 – 
24t od 1 do 33 palet) oraz chłodnia (KRONE). Oferuje również prze
wozy pojazdami o ładowności 3,5t (do 10 palet). Każdy z zesta
wów transportowych wyposażony jest w systemy telematyczne 
oparte na komunikacji GPS, monitorujące położenie pojazdu  
i ładunku oraz procesy techniczne związane z taborem. Flota 
spełnia europejskie normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
EURO 5, EURO 6. Firma łącznie dysponuje blisko 400 jednostkami 
transportowymi. Nadzór na zleceniami transportowymi i proce
sami logistycznymi prowadzony jest w centrum operacyjnym  
w Piotrkowie Trybunalskim oraz 12 oddziałach na terenie Polski. 
Komplementarną część działalności przewozowej stanowią usługi 
logistyczne, realizowane między innymi w oparciu o własny park 
magazynowy zlokalizowany w centralnej Polsce, w sąsiedztwie 
autostrady A1. gRuPa tRansPoRtowa działa w zgodzie ze standar
dami odpowiedzialnego biznesu, podstawą decyzji są ludzie, ich 
potrzeby i talenty, oraz środowisko naturalne. Służy temu kultura 
organizacyjna ukierunkowana na ciągłe ulepszanie komunikacji 
z klientami, pracownikami, dostawcami i przewoźnikami, bez 
zbędnych barier i procedur.

ID logistics polskA – www.idlogistics.com – jest częścią grupy 
ID Logistics, wiodącego międzynarodowego dostawcy usług logi
stycznych. Grupa posiada ponad 300 lokalizacji w 18 krajach na 
świecie o łącznej powierzchni ponad 5,7 mln m2. W Polsce  
ID Logistics obecna jest od 2008 r., zatrudnia ok. 2500 pracowników. 
Firma zarządza dziesięcioma centrami logistycznymi o łącznej 
powierzchni ok. 300 tys. m², posiada też jeden oddział trans
portowy. W gronie jej klientów są największe sieci handlowe, 
producenci i dystrybutorzy produktów FMCG, kosmetyków oraz 
branży Automotive. ID Logistics specjalizuje się w logistyce kontrak
towej, zapewniając pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu 
łańcuchem dostaw. Swoją ofertę kieruje do firm z branż: Retail, 
FMCG, odzieżowej, kosmetycznej sektora usług e-commerce oraz 
dóbr luksusowych. Usługi ID Logistics wyróżniają dedykowane 
rozwiązania logistyczne, indywidualne podejście do potrzeb każ
dego klienta, elastyczność operacyjna i struktura organizacyjna, 
która pozwala na szybkie podejmowanie decyzji. Usprawnienia, 
optymalizacje i innowacje są częścią DNA firmy. Systematycznym 
poszukiwaniem i wprowadzaniem rozwiązań kieruje lokalny ze
spół operacji magazynowej oraz R&D, efektywnie współpracując 
ze specjalistami z grupy ID Logistics na całym świecie. Wysoką 
jakość świadczonych usług potwierdzają systemy HACCP i certy
fikowany międzynarodowy system jakości IFS Logistics (Interna
tional Featured Standard) oraz Wewnętrzny Standard Jakości – 
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CID. Osiągane corocznie wyniki potwierdzają najwyższy standard 
obsługi. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicz
nych, aktywne słuchanie potrzeb klientów, partnerstwo i współ
praca stanowią ważny element życia organizacji. W 2016 r. dzięki 
wysokiemu zadowoleniu klientów ID Logistics Polska zdobywa 
Złote Godło i otrzymuje tytuł Operator Logistyczny Roku. Rok 
wcześniej zdobywa wyróżnienie za „Największy wzrost pozycji 
rynkowej wśród partnerów programu“, a w 2018 r. zostaje uhono
rowana wyróżnieniem za „Najbardziej innowacyjne rozwiązania 
w zakresie logistyki kontraktowej”.

inpost – inpost.pl – to liczący się w Polsce operator logistyczny, 
w którego rozwój zainwestowały amerykańskie fundusze inwesty
cyjne adVent inteRnationaL i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie 
oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci liczącej pięć 
tysięcy Paczkomatów® InPost. Ofertę kieruje zarówno do klientów 
indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym kompleksowe 
usługi dedykowane branży e-commerce.

leAder logistics – www.leaderlogistics.pl – to prężnie rozwi
jająca się firma branży TSL zajmująca się kompleksową obsługą 
logistyczną. Wysoki standard świadczonych przez LeadeR Logistics 
usług został potwierdzony certyfikatem jakości ISO 9001:2015, 
wdrożeniem SQAS oraz otrzymaniem pozwolenia AEO. Doświad
czenie w zakresie logistyki kontraktowej i systematyczny rozwój 
zostały docenione przez wielu znaczących klientów w Polsce  
i za granicą. Jako operator logistyczny LeadeR Logistics zapewnia 
realizację pełnego łańcucha dostaw. Organizuje transporty dro
gowe, lotnicze i morskie, jak również świadczy serwis kolejowy 
z i do Chin, zarówno w zakresie przesyłek drobnicowych, jak  
i pełnokontenerowych. LeadeR Logistics realizuje kompleksowe 
projekty logistyczne. Współpraca z rozwiniętą siecią dystrybu
torów i przewoźników oraz zespół doświadczonych pracowników 
to gwarancja szybkiej oraz skutecznej obsługi zleceń od klientów. 
LeadeR Logistics dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i stawia 
na nowoczesne rozwiązania. Oferta obejmuje zarówno przewóz 
ładunków drobnicowych, paletowych, częściowych oraz transport 
całopojazdowy, jak również przewozy ładunków dłużycowych 
czy ponagabarytów. Operator zapewnia dostawy just-in-time 
oraz przewozy multimodalne. Dba o obsługę celną, organizuje 
odprawy w kraju i zagranicą. LeadeR Logistics oferuje swoim klien
tom usługę składu podatkowego, która umożliwia magazyno
wanie i przeładowywanie towarów akcyzowych w procedurze 
zawieszenia poboru akcyzy. Dogodna lokalizacja, blisko auto
strady A4 i A8/S8, w parku logistycznym Prologis Wrocław III 
pozwala na szybki i łatwy dostęp do kierunków docelowych. 
Firma dysponuje również miejscem uznanym do przeprowadza
nia szybkiej, uproszczonej odprawy celnej. LeadeR Logistics należy 
do międzynarodowej sieci spedytorów Lognet Global Network, 
dzięki czemu posiada profesjonalnych partnerów na całym świecie, 
co wzmacnia pozycję firmy na rynku usług międzynarodowych. 
Firma jest również członkiem sieci paletowej PallEx, dzięki czemu 
gwarantuje klientom wysokiej jakości obsługę w zakresie drobni

cowego transportu krajowego. LeadeR Logistics oferuje pełen za
kres usług magazynowych w tym m.in. konsolidację i dekonso
lidację ładunków, kompletację, konfekcjonowanie, cross-docking, 
oznakowanie czy przygotowanie towaru do dystrybucji. Magazyn 
posiada wyodrębnione strefy dla towarów ADR oraz dla towarów 
spożywczych, strefę HCCP. Swoją ofertę kieruje do szerokiego 
grona przedsiębiorców zainteresowanych całościową realizacją 
łańcucha dostaw i konkurencyjną ceną, przy zachowaniu wyso
kich standardów proponowanych usług.

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. Trzydziestoletnie doświad
czenie rynkowe w optymalizacji procesów transportowologi
stycznych, zespół ponad 1100 specjalistów oraz liczne inwesty
cje w nowoczesną flotę, technologie i systemy IT pozwalają 
firmie Link dostarczać usługi najwyższej jakości. Firma oferuje 
głównie transport ładunków całopojazdowych (FTL) uzupełniony 
o transport ładunków częściowych (LTL). Transporty realizowane 
są również w systemie just-in-time. Flota własna firmy Link obej
muje 1400 jednostek transportowych, w tym 600 nowoczesnych 
ciągników siodłowych (średni wiek to niecałe 1,5 roku, wszystkie 
samochody spełniają normy EURO 6) oraz 800 naczep typu MEGA 
i MEGA BDE, wspieranych przez dodatkowe zasoby podwyko
nawców. Link  oferuje profesjonalną obsługę, bezpieczeństwo, 
terminowość, elastyczne rozwiązania oraz wysoką jakość świad
czonych usług. Firma posiada liczne pozwolenia, licencje oraz 
certyfikaty wg normy PNEN ISO 9001, ISO14000, OHSAS18001 
i SQAS. Spółka otrzymała wiele nagród i wyróżnień, które po
twierdzają sukces organizacyjny i biznesowy firmy. Cały proces 
transportu w firmie odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych 
narzędzi informatycznych oraz telematycznych. Na elastyczną 
obsługę wpływa lokalizacja baz transportowych w miejscach 
strategicznych pod względem komunikacji w transporcie z kra
jami Europy. 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 – świadczy komplek
sowe rozwiązania transportowologistyczne na terenie krajów 
Unii Europejskiej. Swojej misji pozostaje wierna od ponad 23 lat. 
Niezmiennie skupia się na analizie potrzeb swoich klientów, pro
ponując skuteczne rozwiązania. Spółka jest liderem w branży 
przewozów objętościowych, sukcesywnie rozwija swoją flotę, 
która obecnie liczy ponad 420 nowoczesnych pojazdów. W swojej 
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pracy wykorzystuje zestawy symetryczne i niesymetryczne Jum
bo, zestawy MEGA oraz kontenery wymienne BDF, jak również 
zestawy z wózkami widłowymi. Flota Maszoński Logistic spełnia 
europejskie normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska EURO 6. 
Jest regularnie odnawiana i poddawana rygorystycznym prze
glądom technicznym. Ponadto wyposażona została w zintegro
wane systemy komunikacyjne, a także w najnowsze technologie, 
które zwiększają bezpieczeństwo kierowców oraz ładunku.  
Maszoński Logistic stale inwestuje nie tylko w rozwój floty i sys
temy IT, ale także w bazy transportowe, zaplecze magazynowe 
oraz kompetencje, rozwój, motywację i zadowolenie swojego 
zespołu. To właśnie takie działanie pozwoliło firmie na osiągnię
cie pozycji jednego z liderów branży TSL na rynku europejskim. 
Firma od lat współpracuje ze znaczącymi europejskimi producen
tami takich sektorów jak: Automotive, elektronika, opakowania 
czy AGD. Spółka realizuje strategię Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu, aktywnie działa na rzecz etyki w biznesie, bezpieczeń
stwa w miejscu pracy, lokalnych społeczności oraz ochrony środo
wiska, a jej efektywną działalność potwierdzają zdobyte wyróż
nienia 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 
Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych. Firmę tworzy obec
nie sześć oddziałów zlokalizowanych na północy i południu  
kraju, oraz centrala w Pruszczu Gdańskim. Każdy z oddziałów 
świadczy usługi: spedycji drogowej – obsługując ładunki sys
temem drobnicowym, całopojazdowym, niebezpieczne (ADR), 
ponadgabarytowe, płynne, ciała stałe, gazy, wymagające obrób
ki termicznej, paletyzowane, luzem; spedycji lotniczej – obsłu
gując ładunki niebezpieczne (DGR), towary wartościowe (VAL), 
przesyłki ponadgabarytowe (OVERSIZE), towary łatwo psujące 
się: mrożonki, żywność PER; spedycji morskiej – transport kon
tenerowy FCL, transport drobnicowy LCL, transport ładunków 
ADR/IMO; doradztwa (usługi celne, reklamacje) oraz ubezpie
czenia CARGO. Specjalizację i kompetencje potwierdzają otrzy
mane wyróżnienia: Gryf Gospodarczy 2019; Gazele Biznesu, 
Złoty Płatnik, Rzetelna Firma. noRthgate Logistics rozwija pierwszy 
na rynku spedycyjnym system partnerski, oparty na zasadzie 
franczyzy.
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omegA pilzno itis godAwski & godAwski – www. omega
pilzno.com.pl – to jedna z wiodących na polskim rynku firm, któ
rej głównymi produktami są FTL krajowy i międzynarodowy, logi
styka kontraktowa oraz logistyka morska, dostarczane zarówno 
klientom w kraju, jak i zagranicą. Od wielu lat plasuje się w ścisłej 
czołówce branżowych rankingów. Zarządzanie poprzez wartości  
i realizowanie strategii w oparciu o jasno wytyczone cele gwaran
tuje stały rozwój i umacnianie pozycji rynkowej. Z pasji do dosko
nałości zadziwiają swoich klientów innowacyjnością rozwiązań  
w transporcie i logistyce. Prawie 30letnie doświadczenie w bran
ży TSL, wspierane implementacją nowoczesnych narzędzi techno
logicznych, pozwala na stosowanie optymalnych, kompleksowych 
rozwiązań i efektywną obsługę klientów. Pracownicy działają  
operatywnie, efektywnie wykorzystując szerokie możliwości do 
rozwoju. Poprzez to generują ponad przeciętne zyski. Konsekwent
ne inwestycje i systematyczny rozwój doprowadziły do poszerze
nia i uformowania się firmy, zaliczanej dziś do grona liderów  
w branży. Flota licząca blisko 700 pojazdów, 5 magazynów logi
stycznych klasy A o łącznej powierzchni blisko 120 tys. m2, ponad 
1000 pracowników to efekt ciągłej pracy, budowania długofalo
wych relacji z klientami i dopasowania działalności do potrzeb 
rynku. Do grupy omega PiLzno należą również autoryzowane ser
wisy samochodów ciężarowych MAN i Volvo, stacje benzynowe  
i diagnostyczne oraz spółka STC, autoryzowany dealer i serwis 
marki IVECO. Grupa posiada swoje oddziały w Pilźnie, Rzeszowie, 
Warszawie, Krakowie, Katowicach i Gdyni.

pAnAlpinA polskA – www.panalpina.com – na polskim rynku 
działa od stycznia 2006 r. Obecnie zespół tworzy blisko 300 osób 
zatrudnionych w oddziałach w Gdyni, Krakowie, Warszawie, Pozna
niu oraz we Wrocławiu. Warszawa i Wrocław to także miejsca,  
w których PanaLPina prowadzi projekty logistyczne na magazynach 
o powierzchni odpowiednio 10 i 17 tys. m2. Pomimo stosunkowo 
niedługiej obecności w Polsce firma zdobyła wysoką pozycję ryn
kową. Strategia PanaLPina PoLska oprócz rozwijania dotychczasowej 
działalności w zakresie spedycji lotniczej i morskiej zakłada eks
pansję w kierunku logistyki, dystrybucji, rozwiązań drogowych do 
krajów wschodniej Europy i kolejowych z Dalekiego Wschodu,  
w tym własnych serwisów kolejowych LCL z Chin. Dział Energy 
Solutions świadczy specjalistyczne usługi dla ładunków ponadga
barytowych i szczególnie ciężkich, oraz usługi spedycyjne w sekto
rze wydobycia oraz eksploracji kopalnianych złóż lądowych i pod
morskich, w szczególności ropy i gazu. PanaLPina PoLska posiada 
certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. W 2013 r. firma 
uzyskała dodatkowo certyfikację TAPAA i status Regulated Agent, 
a ponadto spełniając standardy bezpieczeństwa żywności HACCP 
oraz Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych (GDP), podejmuje wyzwania 
związane ze spedycją produktów farmaceutycznych, oraz kom
pleksową obsługą logistyczną dla produktów żywnościowych  
i szybko psujących się. W tym celu powstał dedykowany dział 
zajmujący się obsługą transportów w temperaturze kontrolowanej. 
Poprzez swoje działania firma wpisuje się w oczekiwania firm  
z najbardziej wymagających branż, oferując pełen zakres usług 
logistycznych. PanaLPina globalnie jest jednym z największych na 
świecie dostawców usług spedycyjnych i logistycznych, specjalizu
jącym się w organizacji międzykontynentalnego frachtu lotniczego 
i morskiego, oraz w rozwiązaniach związanych z zarządzaniem 

łańcuchem dostaw. Dzięki doskonałej znajomości branży oraz naj
nowocześniejszym systemom IT, firma zapewnia globalnie zinte
growane rozwiązania spedycyjne door-to-door dostosowane indy
widualnie do potrzeb klientów. Oferta obejmuje specjalnie 
zaprojektowane i zaawansowane rozwiązania, takie jak: chartery, 
usługę Courier on Board, oraz transport morskolotniczy i kolejowo
lotniczy. PanaLPina wykazuje szczególne kompetencje dotyczące 
przemysłu motoryzacyjnego, branży zaawansowanych technologii, 
telekomunikacji, branży odzieżowej, medycznej, farmaceutycznej, 
a także w branży związanej z transportem świeżych produktów 
spożywczych. PanaLPina jest pierwszą firmą z branży logistycznej 
na świecie, która wprowadziła globalny program środowiskowy  
i bezpieczeństwa pracy, a jego standardy potwierdza certyfikat 
ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001 we wszystkich lokalizacjach 
na świecie. W pierwszej połowie 2019 r. ogłoszona została infor
macja o fuzji firm PanaLPina i DSV. Ich integracja oznacza stworze
nie jednej z najsilniejszych sieci transportowologistycznych na 
świecie. Ponad 60 tys. pracowników w 90 krajach będzie wspierać 
swoich klientów w transporcie lotniczym, morskim oraz drogowym, 
ale także w dużych projektach transportowych, projektach mili
tarnych, jak i rozwiązaniach magazynowych. Nowa skala działal
ności będzie oznaczała większą elastyczność, więcej opcji, oraz 
lepszą dostępność transportową i logistyczną. Portfolio usług DSV 
PanaLPina znacząco wzrośnie, szczególnie w transporcie drogowym 
w Europie, Ameryce Północnej oraz Afryce Południowej.

pArtnerspol group – www.partnerspol.pl – oferuje komplekso
we usługi logistyczne, oraz krajowy i międzynarodowy transport. 
W ramach usług logistycznych wykonywane są składowanie oraz 
co-packing (konfekcjonowanie ręczne i półautomatyczne, projek
towanie, produkcja i wypełnianie standów promocyjnych, komple
towanie półproduktów, etykietowanie itp.). Firma posiada własne 
hale magazynowoprodukcyjne o powierzchni całkowitej ponad  
70 tys. m2, zlokalizowane w dogodnych punktach geograficznych 
kraju (Łowicz, Rawa Mazowiecka, Ciechanów, Stare Gnatowice gm. 
Teresin). PaRtneRsPoL gRouP realizuje usługi transportowe (załadunki 
całopojazdowe, częściowe, drobnicowe, specjalne, groupage oraz 
dostawy ekspresowe) na terenie Polski oraz całej Europy. Przewozy 
realizowane są w oparciu o wyspecjalizowaną i doświadczoną gru
pę spedytorów, którzy dostępni są 24 godziny na dobę. Dzięki 
współpracy z innymi operatorami logistycznymi specjalizującymi się 
w usługach transportu morskiego i lotniczego, PaRtneRsPoL gRouP 
jest w stanie zagwarantować spedycję o światowym zasięgu. Gwa
rancję rzetelności firmy, bezpieczeństwa powierzonych ładunków, 
terminowości dostaw oraz najwyższej jakości wykonania każdego 
zlecenia potwierdzają certyfikaty: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
HACCP, IFS Logistics oraz świadectwo AEO. Korzystając z nowocze
snych narzędzi, wieloletniego doświadczenia oraz knowhow firma 
znajduje rozwiązania dopasowane do potrzeb najbardziej wymaga
jących klientów. Firma rokrocznie uzyskuje tytuł „Złotego płatnika” 
oraz certyfikat „Firmy godnej zaufania” a w 2015 utytułowana 
została wyróżnieniem w programie Operator Logistyczny Roku.

pocztA polskA – www.pocztapolska.pl – to firma o ponad 
460letniej tradycji, największy operator logistyczny na rodzimym 
rynku, zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, jego sieć obejmuje 
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ponad 7600 placówek, filii i agencji pocztowych. Jeden z liderów 
usług komunikacyjnych, paczkowo–kurierskich i logistycznych oraz 
narodowy operator pocztowy, z którego korzysta ponad 90%  
Polaków. Koncentruje się na wzmacnianiu najbardziej perspekty
wicznych obszarów – paczek, logistyki, finansów, usług między
narodowych i usług na rzecz administracji publicznej. Na rynku 
krajowych usług drobnicowych Poczta PoLska funkcjonuje od 10 lat.  
W 2019 r. oferta firmy wzbogacona została o usługi w ruchu między
narodowym, umożliwiając klientom łatwy dostęp do największych 
rynków w Europie. Poczta PoLska systematycznie doskonali swoją 
ofertę kierowaną na rynek TSL wdrażając nowoczesne rozwiązania 
produktowe i systemowe. Poczta PoLska według rankingu dziennika 
Rzeczpospolita to najcenniejsza polska marka w sektorze usług.

rAben logistics polskA – www.rabengroup.com – oferuje 
usługi z zakresu dystrybucji krajowej, międzynarodowej oraz 
kompleksowej obsługi logistycznej oraz copackingu, a także 
frachtu morskiego i lotniczego. W Polsce firma Raben istnieje już 
ponad 28 lat (początek działalności to 1991 r.). Zdobyte w tym 
czasie doświadczenie i pozycja na rynku gwarantują świadczenie 
najwyższej jakości kompleksowych usług logistycznych. Funkcjo
nująca tu od wielu lat stabilna sieć oddziałów ułatwia szybkie  
i bezpieczne przemieszczanie przesyłek. Firma posiada w Polsce 
35 lokalizacji. W Europie Grupa Raben działa już prawie 90 lat (od 
1931 r.) dysponując własnymi oddziałami zlokalizowanymi nie 

tylko na terenie Polski, ale również w Czechach, Estonii, Holandii, 
Niemczech, Rumunii oraz na Litwie, Łotwie, Słowacji, Ukrainie, 
Węgrzech i we Włoszech. Firma Raben Logistics PoLska zatrudnia 
ok. 3700 pracowników, dysponuje zróżnicowanymi magazynami 
o powierzchni około 500 tys. m2 i ma do swojej dyspozycji ponad 
3000 nowoczesnych środków transportu. Raben zajmuje się ob
sługą 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.

rAben trAnsport – www.rabengroup.com – jest jedną ze 
spółek grupy Raben specjalizującą się w ładunkach całopojazdo
wych: drogowych w ruchu międzynarodowym i krajowym, oraz 
intermodalnych. Dzięki własnym stacjom serwisowym zapewnia 
niezawodność taboru oraz optymalne koszty jego eksploatacji. 
Obsługuje klientów z całej Europy, operacjami zarządza central
nie z Polski. Szczególne doświadczenia zdobyła w obsłudze branż: 
motoryzacyjnej, chemicznej, FMCG oraz technologicznej. Model 
biznesowy oparty jest na trzech filarach, zarządzanych w ramach 
tych samych standardów: flocie własnej, flocie kontraktowej oraz 
dedykowanych przewoźnikach. Takie rozwiązanie zapewnia ela
styczną obsługę wielkiej liczby zleceń.

Łączymy i rozwijamy globalny świat biznesu

OMEGA PILZNO
- ZINTEGROWANA LOGISTYKA
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rHenus logistics – www.rhenus.com – jest operatorem logi
stycznym, który świadczy kompleksowe rozwiązania z zakresu 
logistyki kontraktowej, transportu drogowego, transportu mor
skiego i lotniczego. Firma zapewnia pełną obsługę logistyczną 
począwszy od zaopatrzenia produkcji, sprzedaży i dystrybucji, 
a także szeroki wachlarz usług o wartości dodanej i obsługę 
posprzedażową. Rhenus Logistics ma wieloletnie doświadczenie 
w zarządzaniu procesami logistycznymi, dysponuje zaawanso
wanymi rozwiązaniami w zakresie IT oraz infrastruktury, a także 
możliwościami optymalizacji kosztów w całym łańcuchu dostaw. 
Stabilność finansowa, wysokie standardy jakości świadczonych 
usług oraz wewnętrzne procedury korporacyjne sprawiają,  
że Rhenus jest wiarygodnym partnerem biznesowym. Rhenus  
Logistics S.A. należy do grupy Rhenus, globalnego dostawcy usług 
logistycznych, który posiada ponad 660 lokalizacji na całym 
świecie, zatrudnia ponad 31 tys. pracowników i osiąga roczny 
obrót na poziomie 5,1 mld euro.

roHlig suus logistics – www.suus.com – W ROHLIG 
SUUS Logistics od 30 lat dostarczamy naszym Klientom efektyw-
ne rozwiązania w zakresie zarządzania logistyką i globalnymi 
łańcuchami dostaw. Realizujemy procesy spedycyjne w oparciu 
o transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy. Aktualnie zatrud-
niamy ponad 1400 osób w 25 oddziałach w kraju i zagranicą.
At ROHLIG SUUS Logistics we have been providing our clients 
with effective solutions for 30 years in logistics and global supply 
chain management. We carry out forwarding processes based 
on road, sea, air and rail transport. We currently employ over 
1,400 people in 25 branches in the country and abroad.

spedimex – www.spedimex.pl – jest wiodącym polskim opera
torem logistycznym. Już od ponad 26 lat pomaga optymalizować 
koszty logistyki przedsiębiorstw. Oferuje sprawdzone rozwiąza
nia magazynowe i dystrybucyjne. Specjalizacja firmy to obsługa 
sieci detalicznych, branży odzieżowej, sportowej, artykułów 
dziecięcych, e-commerce oraz beauty. sPedimex projektuje i wdra
ża kompleksowe projekty magazynowodystrybucyjne. Firma 
dysponuje siecią terminali przeładunkowych zlokalizowanych  
w strategicznych regionach Polski. W oparciu o transport drogo
wy oferuje optymalny kosztowo serwis dystrybucyjny na terenie 
kraju i Europy, w tym pełną obsługę transportów drobnicowych 
i całopojazdowych. Ponadto sPedimex zarządza ponad 130 tys. m² 
powierzchni magazynowej. Oprócz standardowych usług składo
wania firma oferuje wszystkie czynności towarzyszące logistyce, 
takie jak: pakowanie i sortowanie towarów, etykietowanie, skła
danie zestawów, obsługę zwrotów z kanału internetowego czy 
kontrolę jakości. sPedimex konsekwentnie realizuje politykę rozwo
ju firmy opartą na wysokiej jakości usług, budowaniu i utrzymy
waniu trwałych relacji z klientami, oraz doskonaleniu procesów 
operacyjnych.

textrA polAnd – www.textrapoland.eu – to prywatna firma, 
posiadająca wyłącznie polski kapitał, działająca w branży spe
dycyjnej już od 2006 r. Ciągłe doskonalenie oparte na identyfi
kacji potrzeb klientów stosunkowo szybko pozwoliły jej uzyskać 
status preferowanego partnera biznesowego w ramach logisty
ki dostaw i dystrybucji. Stawianie na wysoki standard obsługi 
oraz wytrwałe budowanie renomowanej marki przyniosło spół
ce TEXTRA PoLand wiele nagród i wyróżnień otrzymywanych  
z rąk władz państwowych, klubów biznesowych i niezależnych 
organizacji. Dominującą działalnością firmy TEXTRA jest świad
czenie usług w ramach spedycji drogowej międzynarodowej  
i krajowej, w dalszej kolejności spedycji morskiej, kolejowej,  
lotniczej, obsługa zgłoszeń Intrastat oraz magazynowanie. W za
kresie usług spedycji drogowej firma specjalizuje się szczególnie 
w zakresie organizacji transportu dedykowanych przesyłek cało
pojazdowych, drobnicowych, doładunków ADR i dostaw Just-
-in-time. W modelu biznesowym TEXTRA PoLand chodzi o mini
malizację czasu i ryzyka związanego z dostawą poprzez 
właściwy sposób organizacji przewozu i odpowiednie ubezpie
czenie ładunku. Cechą charakterystyczną firmy jest elastyczne 
podejście do obsługi każdego zapytania ofertowego. Aby wpro
wadzić tę strategię w życie, spedytorów wyposażono w szerokie 
kompetencje, które pozwalają im zrealizować niestandardowe 
zlecenia. W funkcjonowanie firmy wpisane są działania CSR obej
mujące wspieranie inicjatyw charytatywnych, kulturalnych, spo
łecznych oraz tych związanych z edukacją. W przekonaniu pre
zesa zarządu Katarzyny Szczur „Satysfakcja ludzi tworzących 
firmę jest podstawą ich zaangażowania i kreatywności. Tworzy
my firmę przyjazną zarówno dla pracujących w niej osób, dla 
naszych partnerów biznesowych, jak i dla naszego otoczenia. 
To jest nasza misja”.

tslogistic – www.tslogistic.com.pl – to prężnie rozwijająca 
się firma, która wkroczyła na rynek w 2010 r. Dziś może się 
pochwalić jedenastoma oddziałami w Polsce zatrudniając blisko 
stu pracowników. Dzięki doświadczonemu i kreatywnemu ze
społowi realizuje kompleksową obsługę ładunków drogowych, 
morskich, lotniczych i kolejowych dla swoich klientów. Zdobyte 
doświadczenie pozwoliło tsLogistic zyskać zaufanie najbardziej 
wymagających klientów, którym oferuje usługi zgodnie z pro
cedurami bezpieczeństwa przewozu TAPA. Codzienne sukcesy 
znajdują odbicie w najważniejszych dla branży nagrodach i wy
różnieniach: w latach 2014–2018 tsLogistic została nagrodzona 
Gazelami Biznesu, zajmując czołowe miejsca pośród firm branży 
TSL. Wielokrotnie została wyróżniona Certyfikatem Wiarygod
ności Biznesowej przyznawany przez bisnode. Uhonorowaniem 
dotychczasowej działalności firmy było też zaproszenie do gro
na członków Business Center Club w Warszawie. Wyznacznikiem 
pozytywnej oceny jakości usług było przyznanie wyróżnienia  
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 potwierdza
nego kolejnymi audytami kontrolnymi. tsLogistic nie spoczywa 



 73

na laurach i sukcesywnie rozszerza swoją ofertę, począwszy  
od 2019 r. oferuje swoim klientom możliwość korzystania  
z powierzchni magazynowej pod Poznaniem oraz serwisu drobni
cowego do krajów skandynawskich.

vgl group – www. vglgroup.com – to czołowy polski operator 
logistyczny z prawie 20letnim doświadczeniem rynkowym. Ofe
ruje pełen portfel usług z zakresu transportu, spedycji, logistyki  
i zarządzania 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. Grupa powstała w wyniku fuzji VectoR gLobaL Logistics 
i ocean woRLd Lines PoLand w 2012 r. Połączenie spółek z tak dużym 
doświadczeniem w różnych obszarach logistyki – ekspertów  
w swojej dziedzinie, dało początek firmie bardziej wszechstronnej, 
z kompleksową ofertą i ambitnymi planami rozwoju. Aktualnie 
VGL gRouP zatrudnia blisko 550 pracowników w kilkunastu oddzia
łach w Polsce, a umiejętność dostosowywania odpowiednich  
rozwiązań logistycznych bazująca na ich wiedzy i doświadczeniu 
jest szczególnie doceniana przez klientów tej firmy. Ich grono się 
stale powiększa – aktualnie liczy ok. 6900 firm, które korzystają  
z kompleksowej obsługi VGL gRouP. Rocznie obsługuje ponad  
70 tys. TEU i 120 tys. zleceń drogowych generując obroty na po
ziomie 600 mln zł. Patrzymy dalej, widzimy więcej, dostarczamy 
pewniej – oficjalna misja jasno określa cele VGL gRouP, jednak to 
rosnąca liczba zadowolonych klientów jest najlepszą miarą sukcesu.

xpo logistics, inc. (nyse: xPo) należy do pierwszej dziesiątki 
globalnych dostawców usług transportowych i logistycznych. Dzia
łalność firmy opiera się na wysoce zintegrowanej sieci ludzi, tech
nologii oraz aktywów fizycznych w 31 krajach w Europie, Amery
ce Północnej i Azji. XPO zatrudnia ponad 90 tys. pracowników  
w 1435 lokalizacjach, zarządza łączną powierzchnią magazynową 
14 mln m2. Siedziba firmy znajduje się w Greenwich, 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 dedykowa
nych, szytych na miarę rozwiązań oraz usług z wartością dodaną, 
zarówno dla dużych grup, jak również małych i średnich przedsię
biorstw. Kompleksowe usługi z zakresu logistyki e-commerce, 
zarządzania zwrotami, magazynowania, copackingu, oraz dystry
bucji i transportu realizowane są zawsze aby osiągnąć nadrzędny 
cel – poprawę wydajności łańcucha dostaw. XPO dysponuje naj
większą flotą samochodów ciężarowych w Europie, przestrzega
jącą najbardziej wymagających norm środowiskowych. Najwyższą, 
światową jakość obsługi zapewnia za pośrednictwem wysoko 
wyspecjalizowanych technologii informatycznych oraz inwestycji 
w automatykę. Ogólnoświatowy zespół, liczący ok. 1600 informa
tyków, projektuje i wdraża dedykowane rozwiązania dopasowane 
do konkretnych sektorów, z uwzględnieniem wielorakich zmien
nych, np. sezonowości czy różnorodności gabarytów produktów. 
xPo Logistics współpracuje z firmami w zakresie analizy ich całego 
łańcucha dostaw, od punktu początkowego aż po klientów koń
cowych, szukając możliwości innowacji oraz doskonalenia.

xpo trAnsport solutions polskA – pl.xpo.com – należąca 
do grupy xPo 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 kra
jowego, transportu intermodalnego, morskiego i lotniczego. Firma 
świadczy usługi dla szerokiego portfolio klientów z branż: moto
ryzacyjnej, Retail, FMCG, budowlanej, paliwowej a także e-com-
merce. Specjalizuje się w obsłudze dużych i nieregularnych wolu
menów. Głównymi obszarami działaności transportowej są Polska, 
Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Hiszpania. Oprócz działalności 
biznesowej firma angażuje się w rozwój społecznie odpowiedzial
nego biznesu, co odnajduje swoje odzwierciedlenie w zaangażo
waniu w zmniejszanie emisji CO2 i zwiększanie bezpieczeństwa 
na drogach, oraz działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Laureaci rankingu Top500  
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

pAnAlpinA polskA – www.panalpina.com – na polskim rynku 
działa od stycznia 2006 r. Obecnie zespół tworzy blisko 300 osób 
zatrudnionych w oddziałach w Gdyni, Krakowie, Warszawie,  
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Poznaniu oraz we Wrocławiu. Warszawa i Wrocław to także 
miejsca, w których PanaLPina prowadzi projekty logistyczne na 
magazynach o powierzchni odpowiednio 10 i 17 tys. m2. Pomi
mo stosunkowo niedługiej obecności w Polsce firma zdobyła 
wysoką pozycję rynkową. Strategia PanaLPina PoLska oprócz roz
wijania dotychczasowej działalności w zakresie spedycji lotniczej 
i morskiej zakłada ekspansję w kierunku logistyki, dystrybucji, 
rozwiązań drogowych do krajów wschodniej Europy i kolejowych 
z Dalekiego Wschodu, w tym własnych serwisów kolejowych LCL 
z Chin. Dział Energy Solutions świadczy specjalistyczne usługi 
dla ładunków ponadgabarytowych i szczególnie ciężkich, oraz 
usługi spedycyjne w sektorze wydobycia oraz eksploracji kopal
nianych złóż lądowych i podmorskich, w szczególności ropy  
i gazu. PanaLPina PoLska posiada certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001. W 2013 r. firma uzyskała dodatkowo certyfikację 
TAPAA i status Regulated Agent, a ponadto spełniając standardy 
bezpieczeństwa żywności HACCP oraz Dobrych Praktyk Dystry
bucyjnych (GDP), podejmuje wyzwania związane ze spedycją 
produktów farmaceutycznych, oraz kompleksową obsługą logi
styczną dla produktów żywnościowych i szybko psujących się. 
W tym celu powstał dedykowany dział zajmujący się obsługą 
transportów w temperaturze kontrolowanej. Poprzez swoje działa
nia firma wpisuje się w oczekiwania firm z najbardziej wymaga
jących branż, oferując pełen zakres usług logistycznych. PanaLPina 
globalnie jest jednym z największych na świecie dostawców usług 
spedycyjnych i logistycznych, specjalizującym się w organizacji 
międzykontynentalnego frachtu lotniczego i morskiego, oraz  
w rozwiązaniach związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. 
Dzięki doskonałej znajomości branży oraz najnowocześniejszym 
systemom IT, firma zapewnia globalnie zintegrowane rozwiąza
nia spedycyjne door-to-door dostosowane indywidualnie do 
potrzeb klientów. Oferta obejmuje specjalnie zaprojektowane  
i zaawansowane rozwiązania, takie jak: chartery, usługę Courier 
on Board, oraz transport morskolotniczy i kolejowolotniczy. 
PanaLPina wykazuje szczególne kompetencje dotyczące przemysłu 
motoryzacyjnego, branży zaawansowanych technologii, tele
komunikacji, branży odzieżowej, medycznej, farmaceutycznej,  
a także w branży związanej z transportem świeżych produktów 
spożywczych. PanaLPina jest pierwszą firmą z branży logistycznej 
na świecie, która wprowadziła globalny program środowiskowy 
i bezpieczeństwa pracy, a jego standardy potwierdza certyfikat 
ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001 we wszystkich lokalizacjach 
na świecie. W pierwszej połowie 2019 r. ogłoszona została  
informacja o fuzji firm PanaLPina i DSV. Ich integracja oznacza 
stworzenie jednej z najsilniejszych sieci transportowologistycz
nych na świecie. Ponad 60 tys. pracowników w 90 krajach będzie 
wspierać swoich klientów w transporcie lotniczym, morskim oraz 
drogowym, ale także w dużych projektach transportowych,  
projektach militarnych, jak i rozwiązaniach magazynowych. Nowa 
skala działalności będzie oznaczała większą elastyczność, więcej 
opcji, oraz lepszą dostępność transportową i logistyczną. Port
folio usług DSV PanaLPina znacząco wzrośnie, szczególnie w trans
porcie drogowym w Europie, Ameryce Północnej oraz Afryce 
Południowej.

expeditors polskA – www.expeditors.com – to jeden z wiodą
cych operatorów branży TSL na świecie, mający siedzibę główną 
w Seattle w stanie Waszyngton oraz regionalne centra w Londynie, 

Dubaju, Singapurze i Szanghaju. Firma działa w 103 krajach na 
sześciu kontynentach, posiada 331 lokalizacji, w których zatrud
nienie znajduje ponad 17 tys. pracowników. Rezultatem global
nej aktywności jest przychód na poziomie blisko 8,13 mld USD 
(2018 r.). exPeditoRs działa w Polsce od 2005 r. Siedziba firmy 
znajduje się w Warszawie a oddział zamiejscowy w Krakowie. 
Od lipca 2019 r. w Parzniewie koło Pruszkowa w dyspozycji firmy 
znajduje się magazyn klasy A (osiem doków rozładunkowych, 
rampa z poziomu zero, wózki systemowe VNA, strefa wysokiego 
składowania, skład celny, strefa czasowego składowania, cztery 
miejsca uznane). Zintegrowanie terminala przeładunkowego  
i magazynu logistycznego zaowocowało mniejszą liczbą operacji 
przeładunkowych, co w efekcie przełożyło się na bezpieczeństwo 
przesyłek oraz skrócenie czasu realizacji zleceń. W każdym z biur, 
poza podstawowymi usługami transportu morskiego, lotniczego, 
drogowego i kolejowego, exPeditoRs PoLska świadczy wysokiej 
jakości usługi celne, od standardowych przez procedury uprosz
czone, skład celny i magazyn czasowego składowania, po od
prawy czasowe i odprawy z odroczonym VAT. Wykwalifikowana, 
licząca 70 osób, kadra na co dzień dzieli się – zgodnie z general
ną firmową zasadą You’d be surprised how far we’ll go for you – 
swoją wiedzą ekspercką, doradzając najlepsze rozwiązania organi
zacji łańcucha dostaw, dostosowane do indywidualnych potrzeb 
klientów.

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, przejrzy
stość, elastyczność i zrównoważony rozwój. geneRaL Logistics systems 
PoLand to spółka córka europejskiej grupy GLS, która od lat świad
czy dla ponad 200 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 45 krajów. 
Tworzą ją spółki własne oraz partnerzy grupy. GLS działa w Euro
pie, a także w ośmiu stanach USA oraz w Kanadzie. W ok. 70 sor
tow niach i ponad 1400 oddziałach i agencjach zatrudnionych jest 
około 19 tys. pracowników, utrzymanie łączności zapewnia ok. 
29,5 tys. pojazdów transportujących 634 mln paczek rocznie. W 
Polsce firma świadczy usługi za pośrednictwem 38 filii oraz ponad 
1600 punktów nadawania i odbioru paczek ParcelShop/Szybka 
Paczka 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 będąc generalnym sponsorem żużlowej reprezentacji Polski 
czy wspierając akcję Poland Business Run. GLS szczególną wagę 
przywiązuje do kwestii dbałości o środowisko naturalne, z naj
większym zaangażowaniem realizując na co dzień zasady inicja
tywy ThinkGreen oraz wdrożonego w 2008 r. systemu zarządza
nia środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. GLS Poland 
to laureat prestiżowych nagród i wyróżnień – ostatnio firma zdo
była tytuł Superbrands 2018 oraz w ramach badania Operator 
Logistyczny Roku wyróżnienie „Lider Logistyki”, a także czołowe 
miejsca w kolejnych edycjach rankingu Top500 jako jedna z naj
efektywniej zarządzanych firm logistycznych.
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