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Generalne perspektywy rynku usług logistycznych

 P onowne otwarcie gospodarek na międzynarodową wy-
mianę towarów w drugim roku pandemii COVID-19 ma 
nieoczekiwany przebieg. Spodziewany po okresie zamro-
żenia życia gospodarczego powrót do normalności na 

rynku usług logistycznych okazał się niemożliwy. O ile wybuch 
pandemii obnażył wrażliwość globalnego łańcucha dostaw  
na kryzys wywołany odcięciem któregoś z jego ważnych ogniw, 
to obecne gwałtowne ożywienie gospodarcze wykazało niewy-
dolność tego systemu w przesyłaniu zwiększonej masy towarów1. 
Ujawnienie wąskich gardeł w globalnym łańcuchu dostaw, czego 
symbolem było niemal jednoczesne zablokowanie leżących na 
różnych kontynentach portów w Felixstowe i Los Angeles, świadczy 
przecież jednak nie o słabości samego systemu organizacji do-
staw, lecz o stanie niezrównoważonego rozwoju różnych regio-
nów świata, w tym o wynaturzeniu idei globalizacji gospodarki. 
Paradygmat globalnych systemów dostaw, z jego obsesyjnym wy-
mogiem redukcji kosztów zakupu towarów i obsługi logistycz-
nej (likwidacja zapasów, dostawy w trybie just-in-time) został 
w praktyce zakwestionowany, gdy przykładowo „ToyoTa MoTor 
Corp. gromadzi do czterech miesięcy zapasu niektórych części. 
Volkswagen AG buduje sześć fabryk, aby móc uzyskać swoje własne 
baterie [do samochodów elektrycznych]. A Tesla InC., w stylu 
Henry’ego Forda, próbuje zablokować dostęp do rzadkich surow-
ców”2. Ci wytwórcy światowych marek – „biorąc sprawy w swoje 
ręce” – w praktyce podważają podstawowe założenie wolno-
rynkowe, że zawsze mogą dostać potrzebne części wtedy, kiedy 
ich potrzebują. Wybuch pandemii – jak się okazało – na krótko 
zastopował proces globalizacji gospodarki, integrowania się 
krajowych i regionalnych rynków w jeden globalny rynek po to, 
aby móc więcej sprzedawać i zarabiać. Ale samo to nieumiar-
kowane dążenie prowadzi do wojen (handlowych), a przynaj-
mniej do gromadzenia zapasów na wypadek wojny. Niestety.

Pozostaje otwartym pytanie, jak branża logistyczna radzi 
sobie z ciągłą presją związaną z ożywieniem gospodarczym, 
niedoborem kierowców i z – wspomnianymi wyżej – tendencjami 
burzącymi zrównoważony rozwój gospodarczy? Jakie strategie 
przyjmują z kolei odbiorcy usług logistycznych i czy nadążają  
za stale zmieniającą się dynamiką rynku?

Już w trakcie pierwszej fali pandemii wielu przedsiębiorców 
wyrażało chęć dywersyfikacji swoich strategii zaopatrzenia, aby 
zmniejszyć swoją ekspozycję na globalne kryzysy, ale ich deter-
minacja wydawała się jednak z czasem słabnąć, a publiczna 
dysputa na ten temat wygasła. Mogliśmy oczekiwać wytworze-
nia się tendencji do skracania łańcuchów dostaw, żeby Europa 

1 Wilk, Ewa: Powrót do (nie) normalności, polITyka 30, 2021, s.36:  
„Zapchanie miast, ale też szos, autostrad to, oczywiście, nie tylko 
kwestia samochodów prywatnych, ale też oszalałego transportu to-
warów. Czy ludzkość musi wszystko wozić po całym świecie, bez-
ustannie załadowywać, przeładowywać, pakować, rozpakowywać? 
Czy racjonalne są te wszystkie ciągi dostaw, centra logistyczne, hurtow-
nie, sieci salonów, mega – super – hiper marketów, galerii, wszystkich 
tych świątyń dostatku, którymi szczelnie obrosły w ostatnich dzie-
sięcioleciach miasta i miasteczka. (…) [A przecież] Pandemia stworzy-
ła warunki do globalnego eksperymentu: zaopatrywania się w jedze nie, 
ubranie, niezbędne sprzęty głównie drogą zdalną, za pośrednictwem 
internetu i dostawców w furgonach. To naprawdę fundamentalna 
zmiana, albowiem to nie konsument udaje się po towar, lecz towar 
przybywa po niego bez pośrednictwa owej infrastruktury”.

2 McLain, Sean: Auto Makers Retreat From 50 Years of ‘Just in Time’ 
Manufacturing, wall sTreeT Journal, May 3, 2021.

nie była aż tak zależna od reszty świata, jeśli chodzi o dostęp 
do strategicznych surowców czy kluczowych półproduktów. Dla-
tego o możliwość zmiany strategii organizacji dostaw w związ-
ku z pandemią COVID-19 pytaliśmy klientów czołowych firm 
logistycznych zarówno przed rokiem, jak i obecnie. Okazało się, 
że wola zmiany w tym zakresie obejmuje niezmiennie znaczną 
część klienteli czołowych firm logistycznych. Co więcej, wbrew 
przypuszczeniom zapał został potwierdzony w praktyce. Ponie-
waż dystans czasowy do wybuchu pandemii jest już wystarcza-
jąco długi, tym razem jednoznacznie pytaliśmy o już zrealizowa-
ne zamiary a nie (łącznie) o planowane działania i ich realizację, 
jak przed rokiem. Nieco ponad 1/3 badanych oświadczyło  
w odpowiedzi, że dokonały zmian w strategii organizacji dostaw 
w związku z pandemią. Mniej więcej tyle samo firm przed rokiem 
stwierdzało być może jedynie sam zamiar dokonania zmian, co 
potwierdza siłę i trwałość tej tendencji.

Zasięg głównych opcji zmiany organizacji dostaw różni się 
w poszczególnych grupach klienteli wydzielonych ze względu 
na sektor gospodarki, wielkość zatrudnienia, poziom wydatków 
na usługi logistyczne czy korzystanie z usług logistycznych  
w ponadgranicznym obrocie towarów. Wystarczy powiedzieć, 
że przeciętny klient firmy wyspecjalizowanej w spedycji morskiej 
i lotniczej o wiele częściej (więcej niż 40%) dokonał zmiany orga-
nizacji dostaw niż klient firmy wyspecjalizowanej w transporcie 
i spedycji drogowej (mniej niż 30%) czy klient firmy wyspecjali-
zowanej w logistyce kontraktowej (35%). Choć żadna z opcji 
zmiany organizacji dostaw nie dominuje, to wśród klienteli firm 
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z tą tematyką klienci spedycji morskich i lotniczych nie różnią 
się już od klientów firm z segmentu logistyka kontraktowa (po-
przednio 22 do 12%, obecnie 17 do 18%), to pojawiły się silne 
różnice wewnątrz tych grup klientów, pomiędzy przedsiębior-
stwami produkcyjnymi a handlowymi. O ile w grupie klientów 
firm z segmentu logistyka kontraktowa przedsiębiorstwa han-
dlowe bardziej niż przemysłowe zmieniają geograficzną lokaliza-
cję dostawców (23 do 18%), to w grupie klientów firm spedy-
cyjnych jest odwrotnie (15 do 26%) i to właśnie przedsiębiorstwa 
handlowe z tej grupy jako jedyne przeprowadziły mniej zmian 
w tym zakresie niż zapowiadały w ubiegłym roku (23 do 15%). 
Daje to wyobrażenie o odmienności skali ryzyka związanego  
z zerwaniem linii dostaw w czasie kryzysu u tych grup odbiorców 
usług logistycznych – największe w grupie przedsiębiorstw  

spedycyjnych wyraźnie przebija się tendencja do rozłożenia za-
mówień wśród większej niż dotychczas liczby dostawców dla 
własnego bezpieczeństwa (28%). Bardziej radykalne plany zmiany 
geografii źródeł zaopatrzenia bądź nawiązania głębszych relacji 
z dostawcami są realizowane przez trochę mniej nic co piątą 
firmę. Charakterystyczne, że klienci firm wyspecjalizowanych  
w logistyce kontraktowej jako jedyna grupa obecnie częściej 
stawiają na te radykalne posunięcia niż to deklarowali przed 
rokiem („Zaopatrzenie pochodzi z bardziej niż dotąd zróżnico-
wanych geograficznie lokalizacji” – deklaruje obecnie 21% takich 
klientów, podczas gdy przed rokiem „Zaopatrzenie będzie po-
chodziło z bardziej niż dotąd zróżnicowanych geograficznie 
lokalizacji” – deklarowało 12% z nich). Jeśli chodzi o plany reduk-
cji dostaw w trybie just-in-time, to klienci – za wyjątkiem klien-
tów firm wyspecjalizowanych w spedycji morskiej i lotniczej –  
na ogół się z tych planów wycofują (ogólny zasięg tej strategii 
spadł z 8 na 3%).

Wyrażone przed rokiem przeświadczenie znacznej części ba-
danych menedżerów logistyki, że zaopatrzenie będzie pochodzi-
ło z bardziej niż dotąd zróżnicowanych geograficznie lokalizacji, 
okazało się trafną zapowiedzią głębokich zmian w tym zakresie. 
Aż blisko co piąta (18%) firma planowała zidentyfikowanie alter-
natywnych miejsc zaopatrzenia i blisko co piąta (19%) firma 
dokonała wyboru alternatywnych miejsc zaopatrzenia. Przypo-
mnijmy, że trzeba tu wziąć pod uwagę całą złożoność łańcuchów 
dostaw i ryzyko związane ze zmianą opcji dostaw. Szybkie znale-
zienie wiarygodnego rynku stanowi wyzwanie, sprostanie tym 
wyzwaniom wymaga czasu i inwestycji kapitałowych. Choć zanik-
ło zróżnicowanie poglądów w kwestii zmiany geograficznej loka-
lizacji dostawców klientów różnych firm logistycznych, obeznani 
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handlowych obsługiwanych przez firmy z segmentu logistyka 
kontraktowa.

Alternatywą dla trudnego i kosztownego wyboru zróżnico-
wanych geograficznie lokalizacji jako podstawy zaopatrzenia jest 
rozwój lokalnych łańcuchów dostaw. Wtedy dla zapewnienia 
równowagi zaopatrzenia wchodzi w grę albo zwiększenie liczby 
dostawców, albo skupienie się na mniejszej liczbie dostawców, 
z którymi nawiązane zostaną bliższe relacje. O ile w pierwszym 
okresie pandemii wydawało się, że klienci czołowych firm logi-
stycznych bardziej skłonni byli rozwijać lokalne łańcuchy dostaw 
niż te odległe geograficznie, to obecnie widać, że zamierzają 
robić to równolegle.

Z biegiem czasu coraz mniejsza liczba klientów firm logistycz-
nych ogranicza dostawy w trybie just-in-time, co było postulo-
wanym elementem zmiany strategii organizacji dostaw w związ-
ku z pandemią COVID-19. Ograniczenie tego rodzaju dostaw  
a tym samym zmniejszenie nacisku na elastyczność dostawców 
w zakresie terminu wyładunku wydawało się istotne szczególnie 
dla klienteli firm transportowych. Wydłużenie cyklu dostaw wy-
nikało z obaw, że w czasach kryzysu nie udaje się mimo wysił-
ków zachować wymaganego poziomu minimum magazynowego. 
Pozostaje jednak pytanie, czy rzeczywiście nastąpił powrót do 
normalności z czasów sprzed pandemii? Jeśli przedsiębiorcy za-
częli gromadzić zapasy powyżej minimum, to dostawy na okreś-
lony czas w ogóle straciły na znaczeniu.

Skoro w szerokim zakresie wprowadzone zostały istotne 
zmiany strategii organizacji dostaw w odpowiedzi na kryzys wy-
wołany pandemią COVID-19, to otwartym staje się pytanie  
o ewentualne zmiany w strategii outsourcingu logistycznego. Czy 
zleceniodawcy usług logistycznych chcą jak dotychczas zachować 
kontrolę nad zarządzaniem łańcuchem dostaw, czy odwrotnie – 

rozważają zlecenie tej funkcji na zewnątrz? Zgodnie z tradycyj-
nym podejściem zdecydowana większość z nich zawsze chciała 
zachować kontrolę nad zarządzaniem łańcuchem dostaw. Istot-
ne będzie porównanie deklaracji na ten temat z dwóch ostatnich 
lat. Większość organizacji nadal postrzega logistykę jako swoją 
krytyczną kompetencję i chce zachować nad nią kontrolę. Jeśli 
przed rokiem aż co czwarta badana firma rozważała pełen out-
sourcing operacji w przyszłości, to obecnie już tylko co siódma. 
Jeśli przed rokiem aż 62% z nich deklarowało zamiar zlecania 
większej liczby pojedynczych operacji w łańcuchu dostaw na 
zewnątrz, to obecnie tylko niewiele więcej niż co piąta. Cofnię-
cie się kryzysu wywołanego pandemią zweryfikowało zatem wy-
głaszane wcześniej rewolucyjne opinie w kwestii outsourcingu.

Ponownie zbadaliśmy też kwestię zarządzania pulą dostęp-
nych partnerów logistycznych. Strategia zarządzania łańcuchem 
dostaw poprzez zmianę liczby partnerów logistycznych przed 
rokiem znalazła wielu zwolenników (łącznie 41%), obecnie po-
parcie dla tej strategii znacznie się skurczyło (32%). Dążenie do 
zmiany (szczególnie ich zwiększenia) liczby partnerów logistycz-
nych może wskazywać na słabość organizacji logistyki u zlecenio-
dawcy usług. Może wynikać także z: konieczności redukcji zbęd-
nych/zbyt kosztownych zasobów logistycznych w organizacji, 
potrzeby większej elastyczności i skalowalności działania w za-
kresie logistyki, zamiaru przeniesienia zarządzania ryzykiem 
operacji logistycznych na usługodawcę, chęci skoncentrowania 
się na podstawowych kompetencjach, poszukiwaniu niższych 
kosztów logistyki a także chęci uzyskania dostępu do nowych 
technologii3. Obie strategie mają swoje zalety i mogą pomóc 
zdywersyfikować ryzyko, więcej dostawców w czasach kryzysu 
może zapewnić zleceniodawcom lepsze możliwości przesyłowe, 
podczas gdy mniejsza liczba silniejszych – ma się rozumieć – 
relacji z większymi dostawcami może dać ten sam (lub podobny) 
skutek w zakresie przesyłu towarów za pośrednictwem sieci 
poddostawców. W tym pierwszym przypadku zleceniodawca 
zamierza sam kontrolować operacje, w drugim bardziej zdaje 
się na wiedzę i umiejętności partnera logistycznego, godząc się 
na dodatkowy koszt z tego tytułu. Zdecydowanie bardziej po-
pularna jest ta pierwsza opcja, szczególnie wśród klientów firm 
specjalizujących się w transporcie i spedycji drogowej – aż co 
trzeci szuka lepszych możliwości przesyłowych. Ten wskaźnik 
utrzymuje się w tej grupie na tym samym poziomie drugi rok z rzę-
du, w przypadku pozostałych firm logistycznych – znacznie się 
obniżył. Wyniki naszego badania pokazują, że w początkowej 

3 Godsmark, Jo; Richards, Gwynne: The Logistics Outsourcing Handbook: 
A Step-by-Step Guide From Strategy Through to Implementation, 
London–New York–New Delhi 2020.
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fazie pandemii klienci w rzeczywistości raczej ograniczali niż 
zwiększali liczbę zleceniobiorców, ale obecnie zaznaczyła się 
tendencja odwrotna (teraz na powrót dziesięć firm logistycznych 
obsługuje przeciętnego klienta, gdy przed rokiem tylko osiem). 
Nie jest wszakże powiedziane, że w razie zaostrzenia się kryzysu 
gospodarczego to ta druga strategia nie okaże się dominująca.

Poszukiwanie niższych kosztów logistyki bądź wprost chęć 
zapewnienia realizacji załadunków, gdy dotychczasowa praktyka 
zaczęła zawodzić, można prześledzić, obserwując relację zamó-
wień kontraktowych do zamówień na rynku spotowym. To jeszcze 
jeden aspekt zarządzania pulą dostępnych partnerów logistycz-
nych. Zmiany korzystania z usług przewozowych w dobie pan-
demii COVID-19 objęły co czwartego klienta, najczęściej w przypad-
ku usług spedycji morskiej i lotniczej. Z możliwości odstąpienia 
bądź uzupełnienia zamówień kontraktowych i ulokowania za-
mówień na rynku spotowym skorzystała co szósta badana firma. 
Najczęściej klienci zwiększali zakupy na rynku spotowym w celu 
zapewnienia realizacji załadunków (10%), rzadziej w celu osiąg-
nięcia lepszych stawek (6%); jednak z drugiej strony co jedenasty 
ograniczył aktywność na tym rynku w dobie pandemii.

Zarządzanie pulą dostępnych partnerów logistycznych to tak-
że kwestia uzyskania dostępu do nowych technologii, umożliwia-
jąc integrację rozwiązań technologicznych w łańcuchu dostaw.  
To właśnie partnerzy logistyczni, choć najczęściej przy udziale zle-
ceniodawców, mają dokonać integracji systemów. Najbardziej za-
awansowane są te zmiany w segmencie transportu drogowego  
i spedycji (klienci Maszoński Logistic i arra group lokują się pod tym 
względem najwyżej), a najmniej – spedycji morskiej i lotniczej (naj-
bardziej zaawansowani klienci DHL global ForwardIng i EV Cargo 
global ForwardIng). Plany dalszej integracji rozwiązań technologicz-
nych ma większość badanych firm. Wynik badania satysfakcji klien-
tów firm logistycznych pokazuje zatem wyraźną wolę zmiany 
strategii organizacji dostaw, poczynając od geograficznego zróż-
nicowania źródeł zaopatrzenia, przez zmianę liczby partnerów 
logistycznych, po przekazanie operacji logistycznych całkowicie 
na zewnątrz tych przedsiębiorstw, w ramach outsourcingu.

Porównanie wyników badania satysfakcji klientów z dwóch 
lat naznaczonych prawdziwym kryzysem cywilizacyjnym wywo-
łanym pandemią COVID-19 dowodzi, że sytuacja uczestników 
rynku usług logistycznych choć ciągle trudna, to jednak poprawia 
się w stosunku do ubiegłego roku. Co ciekawe, poprawę sygna-
lizują klienci tych grup przedsiębiorstw logistycznych, które przed 
rokiem znajdowały się w gorszej sytuacji niż pozostałe. Obecnie 
ich sytuacja stała się subiektywnie lepsza niż pozostałych! O ile 
przed rokiem, stosunkowo najwięcej w stosunku do innych, bo 
aż 47% klientów firm transportowych twierdziło, że pandemia 
generalnie niekorzystnie odbiła się na ich sytuacji, to obecnie 

twierdzi tak tylko 28% z nich. Podczas gdy w przypadku klientów 
firm wyspecjalizowanych w logistyce kontraktowej odsetek ten 
nie zmienił się i wynosi 36%. To dowodzi, jak trudna, ale zarazem 
zróżnicowana jest sytuacja na rynku usług logistycznych, zależąc 
od typu prowadzonej działalności i sposobu organizacji dostaw.

Przed rokiem aż 42,5% spośród ponad tysiąca ankietowanych 
menedżerów logistyki twierdziło, że pandemia generalnie nieko-
rzystnie odbiła się sytuacji ich firm; tylko 16,1%, że generalnie 
miała na swój sposób korzystny wpływ na działalność. Obecnie 
opinie blisko tysiąca ankietowanych menedżerów logistyki są ko-
rzystniejsze, tylko 33,9% z nich wyraża niezadowolenie i aż 21,7% 
stwierdza ni mniej ni więcej, że pandemia otworzyła przed nimi 
nowe możliwości rozwoju. Wpływ ograniczeń związanych z pan-
demią utrwalił się wśród klientów różnych typów firm logistycz-
nych, klientów mających odmienne potrzeby w zakresie organi-
zacji dostaw i różne kanały zbytu towarów.

O ile znaczna część klientów niektórych grup firm (np. świad-
czących usługi ekspresowe i kurierskie) w ogóle nie odczuwa 
poważnych dolegliwości związanych z pandemią, nie mówiąc 
już o spadku zamówień, to dla wielu spośród innych grup (np. 
dużych klientów – przyjęliśmy granicę 500 zatrudnionych – firm 
świadczących usługi spedycji morskiej i lotniczej) realizacja do-
staw jest ciągle dużo trudniejsza niż przed pandemią. Oceniają 
one swoją sytuację gorzej niż pozostali klienci tego rodzaju usług 
logistycznych, szczególnie firmy małe (do 50 pracowników), co 
łatwo odnieść do skali problemów z organizacją dostaw. Trudniej 
wyjaśnić trwale zasadniczo gorszą sytuację na polskim rynku firm 
zagranicznych niż firm rodzimych w dobie pandemii. Wytłuma-
czeniem może być fakt, że dużo lepiej oceniają sytuację firmy 
skoncentrowane na rynku wewnętrznym (do 75% całości ope-
racji logistycznych wykonywanych w kraju) niż te, które są głów-
nie zainteresowane wymianą towarów z zagranicą (do 25% 
całości operacji logistycznych wykonywanych w kraju). Ważna 
linia podziału przebiega także pomiędzy sektorem handlu a sek-
torem produkcji. Wiele organizacji handlowych poprawiło swoją 
sytuację szczególnie w pierwszym okresie pandemii, w przypadku 
przedstawicieli przemysłu taka sytuacja jest rzadsza.

Rozwój wydarzeń na froncie walki z pandemią przywrócił  
w istocie rzeczy stan poszczególnych segmentów rynku usług 
logistycznych względem siebie sprzed pandemii. Po dwuletnim 
okresie silnych zawirowań, załamywaniu się popytu na niektóry 
rodzaj usług, po którym następowało tym silniejsze odbicie, 
wydawało się, że układ sił ulegnie zmianie. Tymczasem prognozy 
na 2022 r. pokazują, że tempo wzrostu w wydzielonych grupach 
firm będzie takie samo jak przed pandemią, w 2019 r. Co więcej 
okazuje się, że w latach 2020–2021 najlepiej radzili sobie ci, 
którzy także przed pandemią notowali wyższe tempo wzrostu 
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niż pozostali. Z pozoru poziom optymizmu przedstawicieli firm 
logistycznych, wyrażany w prognozowaniu przyszłych przycho-
dów (dane z października, badanie ciągłe Barometr, 2010–2021), 
specjalnie nie wyróżnia żadnego z segmentów rynku. Planowa-
ny wzrost przychodów poszczególnych grup firm waha się prze-
cież w niewielkim przedziale 6–13%. Na ogół ci, którym się nad-
zwyczaj wiodło w ubiegłym roku, zakładają spadek tempa wzrostu, 
natomiast ci, którzy odnotowali obniżkę sprzedaży, wierzą,  
że uda im się w 2022 przebić poziom przychodów z 2019 r. Ozna-
cza to jednak utrwalenie dystansu pomiędzy tymi grupami firm, 
podczas gdy jedne w ciągu ostatniego okresu zwiększyły obroty 
o kilkanaście a nawet o kilkadziesiąt procent, to pozostałe będą 
się tak naprawdę jedynie bronić przed obniżeniem obrotów.

Większość firm logistycznych w dwuleciu pandemii obniżyła 
tempo wzrostu w porównaniu do poprzednich lat (w uproszcze-
niu: spadek w 2020 r. i mocne odbicie w 2021 r.). Prognoza na 
przyszły rok zapowiada utrzymanie tej tendencji. Prognoza dla 
branży logistycznej na 2022 r., obok oceny stanu pandemii, bie-
rze też z pewnością pod uwagę inne czynniki ryzyka. Od lat 
powtarzamy w tym raporcie, że na zastopowanie tempa wzro-
stu sprzedaży usług logistycznych decydujący wpływ ma stop-
niowe obniżanie się poziomu inwestycji, w tym szczególnie firm 
z kapitałem zagranicznym, związane z kryzysem na rynku pracy, 
przejawiającym się brakiem gwarancji znalezienia pracowników. 
Wywołany pandemią COVID-19 kryzys dotychczasowego mode-
lu globalnej gospodarki stawia na porządku dziennym potrzebę 
zasadniczych przekształceń organizacji rynku usług logistycznych. 
Przy ograniczonych zasobach i spadającym popycie, firmy logi-
styczne muszą dążyć przede wszystkim do optymalizacji proce-
sów logistycznych, ich automatyzacji, oraz digitalizacji obiegu 
informacji.
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Święta bez choinki?

Tekst powstał na zamówienie wydawcy. Autor dr Paweł Trębicki to 
business development manager w IKEA, odpowiedzialny za trans-
port drogowy w Ameryce Północnej. Wieloletni dyrektor generalny 
Raben TRanspoRT. Współzałożyciel Związku Pracodawców Transport  
i Logistyka Polska.

 Ł ańcuch dostaw, a w zasadzie bieżące problemy z nim zwią-
zane są dzisiaj na ustach nie tylko specjalistów z branży. 
Procesy, których jeszcze niedawno wielu nie dostrzegało, 
ciesząc się praktycznie nieograniczoną dostępnością pro-

duktów na półkach lub w sieci, zaczynają 
mieć bezpośrednie przełożenia nie tylko na 
poważne decyzje inwestycyjne, ale również 
codzienne potrzeby zakupowe. Skutki dla 
przeciętnego konsumenta to braki w asorty-
mencie, wydłużone okresy realizacji zamó-
wień oraz stale rosnące ceny produktów  
i usług. Wiele ostatnich dziesięcioleci postę-
pującej globalizacji oraz coraz węższej spe-
cjalizacji, stworzyły złożony system współza-
leżności i efektów sieciowych. W efekcie 
zakłócenia w jednym ogniwie, natychmiast 
przenoszone są na kolejne. Zjawisko nie jest 
przy tym zawężone do konkretnych obszarów 
geograficznych, chociaż obserwowana jest 
lokalna specyfika.

Pracując od roku na rynku amerykańskim, 
widzę szczególnie wyraźnie wszystkie te glo-
balne powiązania w łańcuchu dostaw. Zakłó-
cenia we frachcie morskim przekładają się na 
dużą fluktuację dostaw do portów. Większe 
i zmienne wolumeny nie mogą być sprawnie obsługiwane przez 
porty. Przewoźnicy kontenerowi borykają się z brakiem kierowców 
i podwozi kontenerowych. Narzekają też za niską produktywność 
flot z uwagi na niedrożność infrastruktury. Realizowane dostawy 
nie są rozładowywane płynnie w magazynach ze względu na 
braki pracowników. W efekcie kontenery zwracane są do portów 
z opóźnieniem, co jeszcze bardziej pogłębia dotychczasowe pro-
blemy. Transport drogowy i intermodalny, na który przenoszone 

są wyjściowe napięcia, nie jest w stanie zaabsorbować ich skut-
ków, neutralizując chociaż w części ich negatywny wpływ.  
Co więcej pogłębiają wyjściową złożoność, wprowadzając własne 
zakłócenia. W tej sytuacji nadawcy szukają indywidualnie  
niestandardowych rozwiązań. Zmieniają porty przeznaczenia, 
rodzaje transportu, kanały zakupów lub dystrybucji. W rezultacie 
wieloletnie połączenia zostają przerwane. Obserwowane jest 
ekstremalne niedopasowanie zapotrzebowania na zasoby i do-
stępność tych zasobów w czasie i przestrzeni. Mówiąc wprost 
zasoby znajdują się nie tam, gdzie są poszukiwane i nie wtedy, 

kiedy są potrzebne najbardziej.
W tym kontekście coraz częściej na jed-

nym oddechu pojęcie łańcucha dostaw wy-
powiadane jest łącznie z jego pożądaną  
cechą, tj. odpornością (resilience). Ta odpor-
ność jest przy tym realizowana różnie przez 
poszczególnych nadawców. Bardzo często 
przekłada się na bardziej świadomy dobór 
partnerów biznesowych i bardziej strategicz-
ny niż wcześniej charakter wzajemnych relacji. 
To również podział procesów na stabilne  
i powtarzalne oraz te, które wymagają pełnej 
elastyczności. Obserwuję również łączenie 
różnych modeli biznesowych i operacyjnych, 
np. asset-heavy i asset-light. Jak widać wszyst-
kie te pomysły, jak i wiele innych mają za-
pewnić większą zwinność i adoptowalność 
przedsiębiorstw. Sceptycznie podchodzę do 
prognoz niektórych ekspertów obwieszczają-
cych koniec globalizacji. Jestem jednak pe-
wien, że łańcuchy dostaw po obecnym kry-

zysie mogą wyglądać inaczej. To ogromna szansa dla tych 
przedsiębiorstw, które będą potrafiły opowiedzieć na wyzwanie. 
Ten obszar zarządzania przedsiębiorstwem jeszcze bardziej niż 
przez ostatnie lata może stać się kluczowym elementem prze-
wagi konkurencyjnej. Jestem przekonany, że motywacji nie za-
braknie. To mogą być naprawdę wyjątkowe Święta, na które 
może zabraknąć nie tylko prezentów pod choinką, ale i samej 
choinki.
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Tekst powstał na zamówienie wydawcy. Autor Yann Belgy  
jest absolwentem ESCEM we Francji ze specjalizacją logistyczną. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży TSL, jest znanym  
i cenionym specjalistą. Karierę rozpoczął w 1997 r. w Polsce  
i przez kolejne lata pełnił różne odpowiedzialne funkcje zarząd-
cze w Polsce i Rumunii. W latach 2011––2014 odpowiadał za 
globalną strategię oraz wdrażanie narzędzi wykorzystywanych  
w aktywności transportowej i za rządzaniu łańcuchem dostaw 
międzynarodowego operatora logistycznego. W 2014 r. dołączył 
do grupy ID LogisTics, lidera na rynku dedykowanej logistyki kon-
traktowej i objął stanowisko dyrektora generalnego w Polsce.  
Od 2017 r. do początku 2020 r. pełnił także tę funkcję w Rumunii.

 B ranża radzi sobie w Polsce nadspo-
dziewanie dobrze z ciągłą presją 
związaną z ożywieniem gospodar-
czym, niedoborem pracowników  

i działaniami na rzecz zrównoważonego roz-
woju. Polski rynek usług logistycznych okazał 
się bardzo prężny, reaktywny i zdolny do 
adaptacji do zmieniającego się świata. Mimo 
nieprzewidywalnych zmian w popycie, dzię-
ki silnej reaktywności polskich graczy na 
rynku logistycznym, nigdy w ostatnim czasie 
nie doszło z powodu opóźnień dostaw do 
wystąpienia znaczących braków na półkach 
sklepowych czy zastopowania pracy fabryk. 
Obecnie, dynamicznie rozwijająca się gospo-
darka oraz brak pracowników i zasobów 
generują nowe wyzwania. Jestem jednak 
przekonany, że sektor logistyczny z powo-
dzeniem się do nich dostosuje, choć przej-
ściowo może to spowodować pewne trudności prowadzące do 
opóźnień, braków lub wzrostu cen. Oczekujemy zatem, że w naj-

W Polsce nie doszło do znaczących braków towarów w sklepach  
czy materiałów w fabrykach

bliższych latach rynek będzie się rozwijał dość szybko, na po-
ziomie ok. 10% rok do roku. ID logIsTICs organicznie będzie 
rozwijać się w znacznie szybszym tempie, ponad 50% rocznie 
w latach 2020–2022. Pozostajemy również otwarci na możliwo-
ści fuzji i przejęć, jeśli tylko pozwolą nam na zaproponowanie 
naszym klientom lepszych i bardziej kompleksowych usług.

Jednakże w dłuższej perspektywie, inwe sty cje w technologie 
i automatyzację są nieuniknione, aby sprostać ewolucji potrzeb 
i zasobów. Taką strategię przyjmą wiodący dostawcy usług con-
tract logistics , aby nadążyć za stale zmieniającą się dynamiką 
rynku. Inwestycje w nowe technologie i automatyzację wy magają 
środków finansowych i stabilności, co może być trudne dla mniej-

szych firm. Jednak z drugiej strony, mniejsze 
firmy mogą być bardziej reaktywne, równo-
ważąc braki w zasobach.

Spodziewam się więc, że rynek podzieli 
się na największych dostawców usług logi-
stycznych, oferujących kompleksowe usługi 
jako 4PL i zdolnych do inwestowania w tech-
nologie i automatyzację, i na mniejsze firmy, 
bardziej reaktywne i wydajne w zakresie  
niektórych usług. Ci mniejsi dostawcy mogli-
by pracować jako partnerzy lub podwy-
konawcy dla największych firm. Kluczowe 
znaczenie zarówno dla największej, jak  
i najmniejszej firmy będzie miała jednak ela-
styczność,. Działamy na rynku, który zmienia 
się niezwykle szybko i w sposób często  
zupełnie nieprzewidywalny. Firmy, które są  
w stanie szybko się dostosować, będą czer-
pać z tego zyski. Te, które są zbyt ociężałe, 
by nadążyć za zmieniającymi się potrzebami 

klientów, będą po prostu krok po kroku marginalizowane i znik-
ną z rynku.
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Tekst powstał na zamówienie wydawcy. Autor Sebastian Plesiński 
to manager z 20 letnim doświadczeniem w branży TSL, piastujący 
stanowiska zarządcze w pionach sprzedaży czołowych międzynaro-
dowych operatorów logistycznych. Obecnie pracuje jako Transport 
Sales Director w FM LogisTic cenTRaL euRope.

 M ijający rok dla branży logistycznej 
okazał się zdecydowanie bardziej 
wymagający niż wszyscy się spo-
dziewali po przejściu pierwszych 

katastrofalnych fal pandemii COVID-19. Sko-
ro wydarzyło się to, co uważaliśmy za tak 
mało prawdopodobne, że praktycznie nie-
możliwe, jak w teorii Nassima Taleba dzieje 
się to z pojawieniem się Czarnego Łabędzia, 
to pojawienie się wirusa SARS-CoV-2, co miało 
kolosalny wpływ na rzeczywistość, uznaliśmy 
za wydarzenie jednostkowe, po ustąpieniu 
którego wszystko wróci do normy. Tak czy 
inaczej wyobrażonej. Nie mamy jednak możli-
wości doświadczyć normalizacji, gdyż pande-
mia mimo wynalezienia szczepionki nie za-
mierza ustąpić. I w tym sensie znormalniała.

Związane z pandemią obostrzenia za-
chwiały globalnymi łańcuchami dostaw na 
dłużej. Ciągle są odczuwalne. Złagodzenie 
restrykcji na początku bieżącego roku spowodowało znaczny 
wzrost popytu niemal we wszystkich gałęziach gospodarki, co 
przełożyło się na spadek dostępności środków transportu. Brak 
paliwa na brytyjskich stacjach paliw, setki kontenerowców cze-
kających na wejście do portów na zachodnim wybrzeżu Stanów 
Zjednoczonych, czy wstrzymywanie produkcji samochodów  

w europejskich fabrykach z powodu braku półprzewodników, 
to tylko kilka przykładów turbulencji doświadczanych przez świato-
wą gospodarkę.

Bez dwóch zdań, polski rynek TSL odczuwa te zjawiska wy-
jątkowo dotkliwie. Jesteśmy przecież wiodącym państwem  

w Unii Europejskiej pod względem przewo-
zów drogowych, co wystawia naszych prze-
woźników na wielkie ryzyko w przypadku 
kryzysu paneuropejskiego rynku transportowe-
go. Podobnie jak inni zmagamy się ze struktu-
ralnym brakiem kierowców zawodowych, tyle 
że u nas ten narastający problem jest większy 
niż gdzie indziej (za wyjątkiem Wielkiej Bry-
ta nii, która pozbawiła prawa pobytu wielu  
pra cowników zza granicy). Znaczny wzrost 
kon sumpcji oraz produkcji eksportowej spowo-
dował niekontrolowany wzrost stawek frach-
towych, wywołany zmniejszeniem podaży 
środków transportowych i malejącej obsady 
kierowców. Sytuacja ta niezmiennie utrzymu-
je się od kilku miesięcy i obecnie nawet po-
głębia się z uwagi na nadchodzący szczyt 
przedświąteczny w sektorze FMCG i Retail.

W FM logIsTIC staramy się sprostać obecnej 
sytuacji powiększając i maksymalne wykorzy-
stując flotę, co pozwala zapewnić należytą ob-

sługę klientom. Wzrost kosztów jest dotkliwy, wpływając na obni-
żenie rentowności, jednakże dotrzymanie ustaleń kontraktowych jest 
dla nas obecnie priorytetem. Wierzę, że w czasach kryzysu i braku 
przepustowości (capacity) na rynku, klienci doceniają operatorów 
dysponujących własną flotą i siecią dystrybucyjną, którzy pomimo 
trudności zapewniają płynność dostaw do odbiorców końcowych.

Brak normalizacji
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Podsumowanie wyników badania satysfakcji klientów

 C ykliczne badanie satysfakcji klientów Operator Logi-
styczny Roku po raz drugi zostało przeprowadzone  
w nadzwyczajnych warunkach, pomiędzy kolejnymi fala-
mi pandemii COVID-19. Realizacja terenowa XX edycji – 

podobnie jak poprzedniej – odbyła się nie w zwykłym terminie: 
koniec maja – początek lipca, lecz dużo później – od lipca do 
końca września 2021 r. Odczekaliśmy z rekrutacją uczestników 
i startem badania aż do ustabilizowania się sytuacji po opad-
nięciu trzeciej fali pandemii, aby ograniczyć wpływ doraźnych 
wydarzeń na osąd respondentów. Jednakże wymuszone oko-
licznościami przeprowadzanie wywiadów ankietowych w trakcie 
wakacji uczyniło realizację badania trudniejszą i dłuższą niż 
planowana.

Najbardziej zasłużeni uczestnicy badania Operator Logistyczny Roku 
w dwudziestoleciu 2002–20211

Starty Nagroda główna2
Nagrody  
za miejsca  
1–3 łącznie

Pozostałe 
nagrody  

i wyróżnienia
TNT*3 13 5 13 –
RabeN LogisTics PoLska 20 4 7 12
DHL exPRess 18 3 12 6
Maszoński Logistic 15 2 9 5
FM LogisTic 17 1 5 10
geFco PoLska 11 1 5 5
scHeNkeR 3 1 3 –
geNeRaL LogisTics  
sysTeMs PoLaND

19 1 2 9

FRaNs Maas PoLska* 5 1 2 –
HeLLMaNN WoRLDWiDe  
LogisTics PoLska

13 1 1 7

iD LogisTics PoLaND 7 1 1 3
geoDis PoLaND 10 – 3 5
PaNaLPiNa PoLska* 13 – 1 7
DPD PoLska 13 – 1 4
DeLTa TRaNs 13 – 1 3
Pekaes 10 – 1 3
DsV RoaD 9 – 1 4
NoRTHgaTe LogisTics 3 – 1 2
UPs PoLska 2 – 1 1
sPeDiMex 19 – – 5
DieRa 14 – – 10
oMega PiLzNo 14 – – 6
LiNk 14 – – 5
FResH LogisTics 12 – – 7
caT Lc PoLska 11 – – 8
c. HaRTWig gDyNia 11 – – 3
eT LogisTik [M&M]* 11 – – 2
sióDeMka* 11 – – 2
UTi PoLaND [caRgoFoRTe]* 10 – – –

1 W badaniu brało udział od 19 (w pierwszym roku) do 43 firm (w 
2008 r.), w całym okresie było razem 140 uczestników.

2 Nagroda główna, podobnie jak i nagrody za zajęcie miejsc drugiego 
i trzeciego, była przyznawana ex aequo.

3 Firmy oznaczone znakiem * w wyniku fuzji i przejęć nie są już ak-
tywne.

Udział w programie badawczym Operator Logistyczny Roku 
jest otwarty, ograniczony jedynie aspiracjami uczestników do 
zajmowania najwyższych miejsc w rankingu tworzonym w wy-
niku badania. Przyjęcie za cel badania pomiaru pozycji rynkowej 
firm logistycznych jest w istocie rzeczy bardzo restrykcyjne  
i sprzyja wyłanianiu firm aspirujących do miana liderów w swoich 
specjalizacjach rynkowych (transport i spedycja drogowa, spe-
dycja lotnicza i morska, usługi ekspresowe i kurierskie, logistyka 
kontraktowa, logistyka określonych towarów lub kanałów zbytu 
towarów), ale oczywiście tylko takich, które ogłaszanemu 
publicz nie osądowi klientów chcą się poddać. Liczba takich firm 
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jest oczywiście ograniczona, nie można więc oczekiwać, że licz-
ba uczestników będzie rosła ponad określony limit. W tak wy-
selekcjonowanym gronie siłą rzeczy liczebnie przeważa grupa 
kilkudziesięciu największych w kraju przedsiębiorstw, które  
odpowiadają za olbrzymią część obrotu rynku usług logistycz-
nych w Polsce. Przeciwwagę stanowi grupa szybko rozwijają - 

cych się mniejszych firm, stawiających sobie najbardziej ambitne 
cele.

Przez odniesienie ocen jakości obsługi do potrzeb i oczekiwań 
klientów, oraz do postrzegania przez nich całego otoczenia kon-
kurencyjnego, program badawczy pozwala uczestnikowi zmierzyć 
pozycję rynkową. Co więcej, poddanie się niezależnemu badaniu 
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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. 
To podejście obrazuje pomiar pozycji rynkowej badanych firm, 
ich klienci nie tylko mają możliwość dokonania oceny znaczenia 
każdego istotnego aspektu obsługi, ale także mają wolny wybór 
wskazania, która firma najlepiej spełnia ich oczekiwania.

Ten program badawczy zakłada z jednej strony trwałość ba-
danej próby firm, z drugiej wymusza jej zmienność. Im więcej 
nazw firm powtarza się na listach uczestników kolejnych badań, 
tym lepiej dla porównywalności wyników. I rzeczywiście udało 
się przyciągnąć do idei badania liczną grupę stałych partnerów, 
którzy zaświadczają, że badanie jest przeprowadzone rzetelnie 
a uzyskane wyniki są wiarygodne. Lista notowanych w rankingu 
firm zmienia się jednak w sposób nieuchronny, pozostała już 
tylko jedna firma (raben logIsTICs polska), która bierze udział w ba-
daniu bez przerwy od samego początku. Trzeba zarazem nad-
mienić, że wielu z obecnych naszych partnerów ma równie długą 
historię uczestnictwa w badaniu czy to w niezmienionej formie 
organizacyjnej i tej samej nazwie, jak FM logIsTIC, Fresh logIsTICs, 

general logIsTICs sysTeMs poland i spedIMex, czy w wyniku prze-
kształceń pod innymi już markami, jak dIera (dawniej Frans 
Maas/proMexIM) czy dsV aIr & sea (panalpIna, uTI poland, CargoForTe, 
dFds TransporT, Frans Maas). Wszystko to potwierdza istnienie 
naturalnej selekcji kandydatur do zajmowania najwyższych po-
zycji w danych segmentach rynku. Liczba i skład uczestników 
odzwierciedlają panujące na rynku nastroje, gdy generalnie są 
lepsze, liczba pretendentów rośnie; gdy z kolei w danym seg-
mencie usług sytuacja jest gorsza niż w innych, to udział repre-
zentantów tego segmentu maleje. Jeśli wysokość frekwencji ma 
zatem ścisły związek z koniunkturą rynkową, to także z cyklicz-
nością faz koniunktury. W bieżącym roku do badania przystąpiło 
ostatecznie 28 firm, dużo mniej niż w roku bezpośrednio przed 
pandemią. Tak niska frekwencja wskazuje na dekoniunkturę, po 
której powinniśmy się prawem cyklu spodziewać lepszych czasów.

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  
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Indeks zadowolenia klientów uwzględniający 15 najważniejszych kryteriów wyboru 

z udziału w badaniu tych firm, które nie 
osiągnęły zadawalających dla siebie rezul-
tatów. Organizatorów badania nadzieją 
napawa fakt, że obecnie takie firmy rów-
nież się pojawiły. W tegorocznym badaniu 
zadebiutowały dwie firmy: esa logIsTIka i pks 
gdańsk-oLiwa. Równie znaczący jest udział 
w badaniu firm, które w programie de-
biutowały wcześniej, ale ostatnio do ry-
walizacji w badaniu satysfakcji klientów 
nie przystępowały. Firma rohlIg suus 
logIsTICs jedyny raz pojawiła się w badaniu 
w 2019 r., zdobywając wyróżnienie, na-
tomiast firma XBs Pro-Log, jeszcze jako 
Pro-Log, zdobyła wyróżnienie w pierwszym 
i ostatnim do teraz starcie w 2003 r. Stabi-
lizacyjny wpływ na frekwencję ma także 
udział reprezentujących tego samego kor-
poracyjnego właściciela różnych dywizji 
międzynarodowych marek (w tym roku 
są to przedstawiciele grup DHL i raben) 
jako osobnych uczestników.

Zmiany sytuacji rynkowej (relacja po-
pytu do podaży, poziom konkurencji, wy-
specjalizowanie w usługach) znajdują 
odzwierciedlenie w zmianach preferencji 
klientów, które są przedmiotem naszego 
badania. Warto przypomnieć, że zachodzi 
w tym względzie niezmienna sekwencja 
zdarzeń. W sytuacji niewydolności strony 
podażowej na rynku usług logistycznych, 
wywołanej rosnącym popytem, występu-
je wzrost zainteresowania klientów kry-
tycznymi elementami w obsłudze logistycznej. Rosną wtedy 
obawy dotyczące realizacji dostaw. Klienci są skłonni przyznać 
większe niż normalnie znaczenie właściwie wszystkim branym 
w badaniu pod uwagę cechom realizacji dostaw (szybkość, ter-
minowość, kompletność, bezbłędność). Kwestia ceny, o ile tylko 
odpowiada ona zakładanej jakości obsługi dostaw, schodzi jed-
nak na drugi plan. Natomiast w razie odwrócenia relacji, osła-
bienia popytu aż do wystąpienia nadpodaży usług logistycznych, 
znaczenie przypisywane jakości obsługi dostaw generalnie ule-
ga obniżeniu. Wtedy znaczenie ceny usług w relacji do jakości 
w stosunku do innych cech standardu obsługi rośnie, gdyż klienci 
są zmuszeni do szukania oszczędności.

Cykliczna zmiana preferencji wywiera określony wpływ na ewa-
luację. Krytyczne w danym momencie elementy obsługi logistycz-
nej, najczęściej realizacja dostaw bądź cena, podlegają nadzwyczaj 
ostrej ocenie. Często dochodzi do efektu rozwarcia się nożyc, rosną 
oczekiwania a maleje subiektywna ocena tych elementów obsługi, 
mimo że standard obsługi zasadniczo się nie zmienił (np. nie pod-
niesiono stawek za usługi). Budzi to czasami konsternację me-
nedżerów badanych firm logistycznych, którzy uważają, że skoro 
w danym okresie mierzalny wynik obiektywnych wskaźników (np. 
odsetek niedostarczonych przesyłek) nie uległ zmianie, to ocena 
klientów „nie powinna” się pogorszyć. Proponujemy jednak przy-
jąć, że „klient ma zawsze rację”, uznając dla przykładu, że stawki 
konkurencyjnych firm mogą być jednak niższe bądź bardziej od-
powiednie w stosunku do jakości usługi itd. Zgodzimy się natomiast 
na pewno co do tego, że o wyjątkowo silnej pozycji rynkowej 
danej firmy świadczy, gdy wartość obu wskaźników w opisanej 
sytuacji równomiernie się powiększa (nożyce się zwierają).

W szczycie koniunktury wymogi dotyczące nie tylko jakości 
realizacji dostaw, ale i kosztów obsługi wydają się jednak słabnąć, 
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sądząc po spadku przypisywanego tym 
cechom znaczenia. Liczy się zapewnienie 
ciągłości i sprawności dostaw. Jeśli po-
głębia się nierównowaga pomiędzy po-
pytem a podażą, to klienci bynajmniej 
nie oczekują przecież dalszego śrubowa-
nia ani norm jakościowych, ani tym bar-
dziej kosztów, lecz szybkiej odbudowy 
potencjału wykonawczego, innowacyj-
ności i kompleksowej oferty obsługi. 
Zdając sobie sprawę ze zmniejszającej 
się podaży usług logistycznych (np.  
z powodu braku kierowców), klienci po-
szukują w takiej sytuacji operatorów 
usług logistycznych, którzy potrafią za-
reagować na szybko zmieniające się za-
potrzebowanie. Dało się zaobserwować , że mniejsze firmy 
(uczestnicy badania) nie były w stanie zagwarantować lepszych 
warunków dostaw niż potentaci, co w normalnych warunkach 
im się udawało (wyższe noty za realizację przyjętych norm logi-
stycznych), a tylko dzięki temu przecież skutecznie rywalizowały 
na rynku.

Biorąc pod uwagę doświadczenia lat 2020–2021 naznaczo-
nego walką z pandemią COVID-19, widać, że żaden z globalnych 
kryzysów ostatnich dekad nie miał tak destrukcyjnego wpływu 
na rynek usług logistycznych jak obecny. Pamiętajmy, że przy-
najmniej jeśli chodzi o Polskę, to przez długie lata mogliśmy 
mówić co najwyżej o tendencji do obniżania tempa wzrostu 
sprzedaży a nie o spadku sprzedaży. W tym sensie nie mieliśmy 
do czynienia z prawdziwą recesją, a jedynie z okresami stagna-
cji. Co ciekawe, deregulacja rynku w skrajnych sytuacjach, oży-
wienia i recesji, wydaje się przebiegać podobnie. Aby zapewnić 
ciągłość dostaw, jesteśmy w stanie zaakceptować gorszą jakość 
obsługi a przede wszystkim wyższe stawki, tak jak to się dzieje 
obecnie. Preferowani są szczególnie ci partnerzy logistyczni, 
którzy w okresie kryzysu są w stanie zarządzać obiegiem infor-
macji. Liczy się umiejętność komunikowania się, zarówno ta 
bezpośrednia (wsparcie konsultanta), jak i za pomocą oprzyrzą-
dowania informatycznego. Informatyzacja to obecnie najbardziej 
pożądana cecha operatora logistycznego, na co wskazuje rosnące 
znaczenie tego czynnika dla większości klientów. Poszukiwani 
są także operatorzy doświadczeni i nastwieni na wprowadzanie 
innowacji organizacyjnych i technologicznych. Ze względu na 
kruchość łańcuchów dostaw w dobie pandemii ogromnie zyskują 
również liderzy dostaw o szerokim geograficznie zasięgu oraz 
kompleksowej obsługi dostaw. Najwyżej generalnie oceniane 
firmy wyróżniają się właśnie posiadaniem wymienionych cech 
odnoszących się bardziej do umiejętności zarządzania procesem 
logistycznym (informatyzacja, komunikacja) i oferowanych wa-
runków obsługi dostaw (zasięg geograficzny) niż bezpośrednio 
do jakości realizacji dostaw (terminowość). Liderzy rankingu 
Operator Logistyczny Roku korzystają z ogromnej przewagi 
konkurencyjnej, jaką sobie wypracowali w zakresie informatycz-
nych narzędzi komunikowania się. Dystans, jaki do liderów mają 
inne czołowe firmy, będzie trudny do odrobienia, bo wdrażanie 
nowych technologii jest kosztowne i pracochłonne. W ostatnim 
okresie dystans ten się nawet pogłębił. I to mimo postępu, jaki 
notuje czołówka firm logistycznych w zakresie organizacji ob-
sługi dostaw: krajowych i międzynarodowych, obsłudze dostaw 
wybranych grup towarów, zarządzaniu łańcuchem dostaw, obsłu-
dze e-commerce, skalowalności działania.

Obecnie klienci nie obawiają się raczej, że realizacja dostaw 
będzie niesprawna a usługi zbyt drogie, jak jeszcze przed dwoma 

laty. Wtedy w przeważającej liczbie przypadków przewagę kon-
kurencyjną utrzymywali jednak raczej nie liderzy jakości obsługi, 
lecz liderzy polityki cenowej. Odpowiadająca jakości cena usług, 
oraz doświadczenie i wiarygodność biznesowa firmy logistycznej 
to w okresie stagnacji cechy gwarantujące podtrzymanie współ-
pracy mimo ewentualnego spadku zaufania do jakości realizacji 
dostaw. Znaczenie przypisywane jakości realizacji dostaw wzra-
stało, co oznaczało utratę zaufania do wykonawców usług. W rów-
nym jednak stopniu podnosiło się znaczenie polityki cenowej  
i wizerunku operatora, ale zaufanie pod tym względem prawie 
się nie zmieniało. Wyraźnie więc widać, że chodziło nie o sku-
tecznie wynegocjowanie jak najniższych cen i ustalenie wyśru-
bowanych norm wykonania usług, lecz o podtrzymanie relacji, 
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o współpracę z wiarygodnym partnerem. Już wtedy stawiano 
kwestię poprawy sprawności komunikacji (wskaźnik: obieg infor-
macji o stanie realizacji dostaw). Teraz jest to kwestia pierwszo-
planowa. Różnica jest taka, że nie chodzi już przede wszystkim 
o podtrzymanie relacji z partnerem logistycznym, lecz o zmianę 
w zakresie zarządzania informacją, o szybsze wprowadzanie 
nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, ofertę 
bardziej kompleksowej obsługi, wreszcie poszerzenia geogra-
ficznego zakresu usług.

W czasie obecnych zawirowań wysiłki operatorów logistycz-
nych, by utrzymać sprawność operacyjną na dotychczasowym 
poziomie, nie zawsze kończą się powodzeniem, gdyż klienci 
zmniejszają zakres usług kupowanych u pojedynczego operato-
ra, co może oznaczać spadek udziału operatorów logistycznych 
w wydatkach ich kluczowych klientów. W obecnej dobie klienci ko-
rzystają z węższego zakresu usług, wyżej oceniając ich realizację.

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 pro-
stoliniowo. Każdy gwałtowny wzrost zapotrzebowania, taki jaki 
odnotowaliśmy w 2018 r., przynosi jednak zwykle spadek zado-
wolenia z jakości obsługi (indeks zadowolenia z realizacji norm 
logistycznych z poziomu 77,9% obniżył się do 72,7% zadowolo-
nych), co łatwo zrozumieć, (bo norm trudniej dotrzymać!) i od-
wrotnie, kiedy spadek zapotrzebowania przynosi wzrost zadowo-
lenia z obsługi (bo norm łatwiej dotrzymać!). W okresach spadku 
popytu lub niepewności co do utrzymania tempa wzrostu po-
pytu (2009, 2013, 2019–2021) niespodziewanie zadowolenie 
klientów wyraźnie się podnosi. Zaznacza się też wtedy wzrost 
pozycji rynkowej ogółu badanych firm, mierzony poziomem za-
ufania klientów uważających swoich partnerów logistycznych  
za najlepsze firmy na rynku (indeks zadowolenia uwzględnia  
15 najważniejszych kryteriów wyboru). Rośnie też lojalność  
w stosunku do operatora, bo nie ma powodu do jego zmiany. 
W tej grze popytu i podaży ogromne znaczenie odgrywa poten-
cjał wykonawczy firm logistycznych, deficyt bądź nadmiar mocy 
przerobowych.

Mimo systematycznej poprawy oceny realizacji dostaw po-
zycja rynkowa czołowych firm była w ostatnich latach bardzo 
chwiejna. Jeśli w 2006 r. klientów uznających badane firmy  
za najlepsze na rynku było 62,7%, to w 2015 r. już tylko 54,0%. 
Najważniejszym wyznacznikiem procesu erozji przywództwa 
rynkowego był stale rosnący odsetek klientów nie potrafiących 
wskazać najlepszej firmy, który w 2012 r. wynosił już 22,6% 
badanej populacji. Od tego czasu pozycja konkurencyjna czoło-
wych operatorów zaczęła się jednak poprawiać. W latach 2013–
2018 liczba klientów nie znajdujących żadnych wyróżniających 
się firm logistycznych zmalała o połowę, aby jednak w latach 
2020–2021 ponownie wzrosnąć, do poziomu 21,1%. Ten proces 
powinien dać do myślenia specjalistom od marketingu. Mimo 
tego poziom zaufania do standardu usług jako najlepszego  
na rynku po obniżce w 2019 wzrósł w przypadku badanej czo-
łówki polskich firm logistycznych do rekordowego poziomu 
64,5% w 2020 r i 63,3% w 2021 r., podobnie wskaźnik lojal ności 
NPS, który wynosi obecnie rekordowe 66,4% (więcej klientów 
niż poprzednio poleciłoby innym firmę logistyczną, z której usług 
korzystają, mniej – odradziłoby korzystanie z jej usług). Oznacza 
to, że poziom zaufania klientów do czołowych operatorów usług 
logistycznych od historycznego zwrotu w 2004 r. stale rośnie, 
a w dobie pandemii – wbrew regułom analizy technicznej – 
jeszcze się umocnił, co można tłumaczyć tendencją do jedno-
czenia się w ciężkich czasach.
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         Artur Ratajczak, prezes zarządu ArrA Group: „Pandemia w branży 
logistycznej zostawiła trwały ślad w postaci przyspieszonej cyfryzacji. Logistyka 
bez papieru powoli staje się faktem z korzyścią dla efektywności firm  
i środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój i cyfryzacja to procesy, które 
dziś zainicjowane będą rozwijane przez kolejne lata. Z pewnością z każdym 
rokiem będzie rosło znaczenie dostarczania informacji w czasie rzeczywistym  
w łańcuchu dostaw.

Turbulencje w łańcuchach dostaw zmusiły wielu klientów do przemyślenia 
strategii sourcingowej i logistycznej. W samej branży TSL wzrósł nacisk na 
zrównoważenie rozwoju. Dążenie do zrównoważonego rozwoju przekłada się 
na zwiększenie udziału pojazdów napędzanych LPG, elektrycznych czy finalnie 
autonomicznych.

Pandemia wpłynęła na dynamiczny rozwój handlu e-commerce. To szcze-
gólnie dobra wiadomość dla ArrA Group, która specjalizuje się w obsłudze 
ponadgranicznego w swojej istocie handlu elektronicznego. Zakładamy, że 
klienci przekonali się do zakupów on-line i ten trend się utrzyma. Tym niemniej 
wyzwaniem w tym obszarze będzie obsługa dostaw do finalnych odbiorców 
(last mile delivery). Rozwój e-commerce spowoduje wzrost zapotrzebowania 
na powierzchnie magazynowe. Magazyny obsługujące last mile delivery będą 
pojawiały się bliżej centrów miast, ale będą bardziej ekologiczne poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Lecz branża żyje nie tylko wychodzeniem krajów europejskich z pandemii, lecz 
także nowymi regulacjami działalności transportowej zawartymi w Pakiecie 
Mobilności, którego część obowiązuje już od 20 sierpnia 2020 r., kolejne będą 
wdrażane w lutym 2022 i dalej systematycznie aż do 2026 r. Nadal odczuwane 
są negatywne skutki Brexitu, skomplikowane procedury celne powodują 
zwiększenie obciążenia administracyjnego, jeszcze bardziej namacalnie na 
wzrost kosztów przekładają się przestoje środków transportu.

Największym wyzwaniem o charakterze strukturalnym dla branży logistycznej 
jest deficyt kierowców na rynku pracy. Niedobór wykwalifikowanych kierowców 
w polskiej branży transportowej zwiększy się do 200 tys. osób, sięgając  
1/4 całego zapotrzebowania w branży do 2022 r.1 Trudności z pozyskaniem 
pracowników wpłyną na przyspieszenie automatyzacji i robotyzacji.

Możemy oczekiwać powolnego powrotu do równowagi sprzed pandemii, choć 
zmiany w planowaniu łańcuchów dostaw mogą radykalnie zwiększyć znaczenie 
regionalnych źródeł zaopatrzenia”.

1        Transport przyszłości - perspektywy rozwoju transportu drogowego w Polsce 2020-2030, PwC, 
Warszawa 2019.
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         Patrycja Mamińska, prezes zarządu DtA: „Przyszłość rynku usług logistycz-
nych stoi pod znakiem zmiany. Dynamiczna sytuacja gospodarcza w transporcie  
i logistyce wymusza konieczność dostosowywania się do nowych sytuacji.  
W związku z zakłóceniami przebiegu łańcuchów dostaw, zanikaniem jednych  
i powstawaniem nowych, widzimy szanse rozwoju i zdobywania nowych rynków. 
Sytuacja zapobiega zastojowi, a to stwarza pole do dywersyfikacji usług. Kilka 
utartych szlaków logistycznych najprawdopodobniej zmieni się w kilkadziesiąt 
nowych, co na pewno będzie wymagało wzmożonej działalności firm takich,  
jak nasza.

Agencja Celna DTA specjalizuje się w wąskim i bardzo specyficznym fragmencie 
usług logistycznych – obsłudze celnej i magazynowej importowanych i eks-
portowanych przesyłek. Branża ta w perspektywie najbliższego roku będzie na 
pewno odczuwała nadal skutki Brexitu, który spowodował znaczący wzrost liczby 
usług celnych. Do ich obsługi brakuje specjalistów. Skomplikowana sytuacja 
transportowa, wzrost kosztów frachtów, powoduje, że nasi klienci poszukują 
nowych rozwiązań. Bardzo dynamiczna sytuacja gospodarcza, spadki na  
przemian z gwałtownymi wzrostami, powoduje wzrost zainteresowania  
usługami magazynowymi, które w najbliższej przyszłości będą się rozwijały”.

         Marcin Trawczyński, kierownik oddziału Poznań Ekol polskA: „Mówiąc  
o przyszłości logistyki z pewnością możemy podzielić ją na dwa okresy. Mowa 
o perspektywie krótkoterminowej (2-5 lat) oraz wybiegającej w przyszłość 
o kolejne 20-30 lat. Dla tej krótkookresowej największe znaczenie mają dwa 
aspekty. W ujęciu globalnym sektor logistyczny w niewielkim stopniu ucierpiał 
na skutek pandemicznych obostrzeń. Jednocześnie w wyniku zmiany zachowań 
konsumentów, a co za tym idzie także sprzedawców, rynek wymusza na ope-
ratorach zmianę strategii działania i podejścia do potrzeb klientów. Praktycznie 
od początku pandemii możemy obserwować gwałtowny rozwój kanału sprzedaży 
e-commerce. Jest to obecnie jeden z głównych czynników stymulujących popyt na 
powierzchnię magazynową. Na polskim rynku widocznym efektem jest znaczący 
wzrost rozpoczynanych inwestycji magazynowych przy jednoczesnym spadku 
wskaźnika powierzchni niewynajętej, który przez ostatnie dwa lata spadł o 1,6 %  
do poziomu ok. 5,4 %. Ekol polskA również ma swój udział w zwiększeniu tego 
popytu. W tym roku powiększyliśmy powierzchnię magazynową o ponad  
16 tys. m2  w Koninku niedaleko Poznania. Szybki rozwój internetowych  
kanałów sprzedaży jest impulsem do wprowadzania zmian technologicznych 
 i automatyzacji procesów magazynowych. Również w Ekol, odpowiadając 
na rosnące zapotrzebowanie klientów i dążąc do podniesienia efektywności, 
wprowadzamy automatyzację procesów.

Patrząc w tę bardziej odległą przyszłość myślę, że konieczne jest zwrócenie 
uwagę na następujące aspekty. Pierwszym z nich jest rosnące oczekiwanie 
wobec operatorów logistycznych, aby w swoich działaniach bardziej 
uwzględniali strategie zrównoważonego rozwoju/ESG. Drugi to ograniczanie 
negatywnego wpływu operacji logistycznych na środowisko naturalne. Wynika 
to z postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych. Ekol jest jednym z pio-
nierów wykorzystywania ekologicznych rozwiązań w zakresie zielonej energii, 
m.in. pozyskiwana energii z ogniw fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu 
magazynów. To dobry kierunek rozwoju firmy”.

będzie wyglądać w przyszłym roku. W naszej opinii sytuacja w transporcie 
morskim, lotniczym i kolejowym, jeszcze przez kilka następnych miesięcy będzie 
trudna, a pozytywne zmiany na rynku zobaczymy najwcześniej w drugiej połowie 
roku 2022”.

Patrycja Mamińska: Przyszłość 
rynku usług logistycznych stoi 
pod znakiem zmiany

Marcin Trawczyński:  
w wyniku zmiany zachowań 
konsumentów, rynek 
wymusza na operatorach 
zmianę strategii działania

         Mariusz Borkowski, Country Manager AsstrA polskA: “Popandemiczny rynek 
przyśpieszył. Wzmożony konsumpcjonizm napędza popyt na wszystkie usługi 
logistyczne. Poszukiwanie efektywnych rozwiązań w zapewnieniu ciągłości 
łańcuchów dostaw (in/out) to główny cel i wyzwanie przedsiębiorstw. Dogodne 
położenie geograficzne i względnie niższe koszty pracy aniżeli w Europie 
Zachodniej stawiają polską logistykę w dogodnej sytuacji mimo kryzysu na 
rynku paliw. Dążenie do obniżenia emisji CO2 poprzez skracanie globalnej trasy 
gotowego produktu będzie dodatkowo wspierać regionalne rynki”.

         Dariusz Michalak, kierownik projektu DIErA: „Brak spójnego programu 
gospodarczego rządu, ciągłe zmienianie reguł i planowane zmiany w systemie 
podatkowym nie wróżą nic dobrego dla przedsiębiorców. UE wstrzymuje 
uruchomienie środków na KPO dla Polski, co istotnie ograniczy konkurencyjność 
polskich firm. Jeśli dodamy rosnącą inflację, wzrost kosztów energii, oraz 
brak kierowców i pracowników magazynowych, to trudno mówić o dobrych 
perspektywach na najbliższy rok. Już w tej chwili są branże, które notują znaczące 
spadki produkcji, np. motoryzacyjna. Polska odczuje to szczególnie boleśnie, bo 
wiele firm jest bezpośrednio i pośrednio związana z tą branżą. Wciąż utrzymuje się 
nadwyżka popytu na usługi transportowe z Chin, co istotnie zaburza stabilność 
łańcuchów dostaw w Europie. Nie widać perspektywy zmiany w najbliższych 
latach. Usługi logistyczne będą drożeć. Szczególnie podatny na wzrost kosztów 
wydaje się transport, za trzy lata będziemy z łezką w oku wspominać dzisiejsze 
stawki.

Klientów czeka trudny czas. Za przewozy w transporcie morskim z Chin już płacą 
10-15 razy więcej niż 2 lata temu. W transporcie i spedycji drogowej trudno 
przewidzieć skalę podwyżek. W logistyce kontraktowej również – wzrost płac  
i koszty energii. Do tego nieprzewidywalne podatki, no i ten rząd …”.

         Przemysław Mormul, Sales Director & Global Key Account Manager DsV AIr 
& sEA: „Rok 2021 pokazał w bardzo jasny sposób, jak bardzo globalna gospodarka 
i globalne przepływy transportowe stanowią system naczyń połączonych i jak 
mocno zmiana w jednym obszarze wpływa na łańcuchy dostaw w zupełnie innej 
części świata. Ostatnie miesiące to stale pogarszająca się wiarygodność serwisów 
morskich i kolejowych z Dalekiego Wschodu, a równocześnie utrzymujące się 
bardzo wysokie ceny frachtów. Co jest genezą tej sytuacji i jaka jest szansa na 
zmianę?

W Stanach Zjednoczonych COVID-19 doprowadził do 30%. wzrostu handlu 
elektronicznego. Ten wyjątkowy wzrost popytu na towary doprowadził do 
gigantycznych kongestii na lotniskach oraz w portach morskich, szczególnie na 
zachodnim wybrzeżu USA. Obecna sytuacja ma poważne konsekwencje na całym 
świecie: zatory w USA uderzają w Europę, ponieważ kontenery na pokładach 
statków nie są dostępne do transportu innych produktów. Szacuje się, że około 
1/10 całej dostępnej przestrzeni statków jest zablokowane w oczekiwaniu na 
rozładunek, co oznacza, że 1/10 globalnych możliwości transportowych została 
praktycznie wycofana z rynku.

Dwa elementy prawdopodobnie odegrają kluczową rolę w rozwiązaniu sytuacji 
na czas. Pierwszym elementem jest stopniowe usuwanie wąskich gardeł na 
całym świecie. Gdy operacje znów będą przebiegać sprawniej, powinno nastąpić 
skrócenie czasu przebywania kontenerów w terminalach oraz liczby statków 
oczekujących poza portami na rozładunek. Drugim elementem, który mógłby 
poprawić sytuację, może być nagłe zatrzymanie boomu importowego w USA  
i choć obecnie nie widać na to żadnych oznak, nie można powiedzieć, jak sytuacja 
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         Patrycja Mamińska, prezes zarządu DtA: „Przyszłość rynku usług logistycz-
nych stoi pod znakiem zmiany. Dynamiczna sytuacja gospodarcza w transporcie  
i logistyce wymusza konieczność dostosowywania się do nowych sytuacji.  
W związku z zakłóceniami przebiegu łańcuchów dostaw, zanikaniem jednych  
i powstawaniem nowych, widzimy szanse rozwoju i zdobywania nowych rynków. 
Sytuacja zapobiega zastojowi, a to stwarza pole do dywersyfikacji usług. Kilka 
utartych szlaków logistycznych najprawdopodobniej zmieni się w kilkadziesiąt 
nowych, co na pewno będzie wymagało wzmożonej działalności firm takich,  
jak nasza.

Agencja Celna DTA specjalizuje się w wąskim i bardzo specyficznym fragmencie 
usług logistycznych – obsłudze celnej i magazynowej importowanych i eks-
portowanych przesyłek. Branża ta w perspektywie najbliższego roku będzie na 
pewno odczuwała nadal skutki Brexitu, który spowodował znaczący wzrost liczby 
usług celnych. Do ich obsługi brakuje specjalistów. Skomplikowana sytuacja 
transportowa, wzrost kosztów frachtów, powoduje, że nasi klienci poszukują 
nowych rozwiązań. Bardzo dynamiczna sytuacja gospodarcza, spadki na  
przemian z gwałtownymi wzrostami, powoduje wzrost zainteresowania  
usługami magazynowymi, które w najbliższej przyszłości będą się rozwijały”.

         Marcin Trawczyński, kierownik oddziału Poznań Ekol polskA: „Mówiąc  
o przyszłości logistyki z pewnością możemy podzielić ją na dwa okresy. Mowa 
o perspektywie krótkoterminowej (2-5 lat) oraz wybiegającej w przyszłość 
o kolejne 20-30 lat. Dla tej krótkookresowej największe znaczenie mają dwa 
aspekty. W ujęciu globalnym sektor logistyczny w niewielkim stopniu ucierpiał 
na skutek pandemicznych obostrzeń. Jednocześnie w wyniku zmiany zachowań 
konsumentów, a co za tym idzie także sprzedawców, rynek wymusza na ope-
ratorach zmianę strategii działania i podejścia do potrzeb klientów. Praktycznie 
od początku pandemii możemy obserwować gwałtowny rozwój kanału sprzedaży 
e-commerce. Jest to obecnie jeden z głównych czynników stymulujących popyt na 
powierzchnię magazynową. Na polskim rynku widocznym efektem jest znaczący 
wzrost rozpoczynanych inwestycji magazynowych przy jednoczesnym spadku 
wskaźnika powierzchni niewynajętej, który przez ostatnie dwa lata spadł o 1,6 %  
do poziomu ok. 5,4 %. Ekol polskA również ma swój udział w zwiększeniu tego 
popytu. W tym roku powiększyliśmy powierzchnię magazynową o ponad  
16 tys. m2  w Koninku niedaleko Poznania. Szybki rozwój internetowych  
kanałów sprzedaży jest impulsem do wprowadzania zmian technologicznych 
 i automatyzacji procesów magazynowych. Również w Ekol, odpowiadając 
na rosnące zapotrzebowanie klientów i dążąc do podniesienia efektywności, 
wprowadzamy automatyzację procesów.

Patrząc w tę bardziej odległą przyszłość myślę, że konieczne jest zwrócenie 
uwagę na następujące aspekty. Pierwszym z nich jest rosnące oczekiwanie 
wobec operatorów logistycznych, aby w swoich działaniach bardziej 
uwzględniali strategie zrównoważonego rozwoju/ESG. Drugi to ograniczanie 
negatywnego wpływu operacji logistycznych na środowisko naturalne. Wynika 
to z postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych. Ekol jest jednym z pio-
nierów wykorzystywania ekologicznych rozwiązań w zakresie zielonej energii, 
m.in. pozyskiwana energii z ogniw fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu 
magazynów. To dobry kierunek rozwoju firmy”.

będzie wyglądać w przyszłym roku. W naszej opinii sytuacja w transporcie 
morskim, lotniczym i kolejowym, jeszcze przez kilka następnych miesięcy będzie 
trudna, a pozytywne zmiany na rynku zobaczymy najwcześniej w drugiej połowie 
roku 2022”.
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         Piotr Ozimek, prezes zarządu EPO-trAns loGIstIc: „W ostatnich dwóch latach 
sytuacja gospodarcza naszego kraju bardzo dynamicznie się zmieniła. Wiele 
gałęzi gospodarki w wyniku pandemii dość znacznie ucierpiało, co nie dotyczy to 
branży logistycznej. Perspektywy rozwoju tej branży byłyby bardzo dobre, gdyby 
nie ograniczone możliwości zatrudnienia nowych kadr kierowców. Jakkolwiek 
częściowo zautomatyzowano pracę na zamkniętym obszarze magazynów, roboty 
przenoszą towary na miejsca odkładcze, to mimo usilnych starań konstruktorów 
pojazdów autonomicznych przez kilka najbliższych lat pracy kierowcy nie da się 
wyeliminować.

Zmiany proponowane przez Pakiet Mobilności utrudnią funkcjonowanie polskich 
firm i zmniejszą ich konkurencyjność w Europie. Uważam jednak, że pomimo 
wielkiego zamieszania w początkowym okresie, po wprowadzeniu kolejnego 
etapu tej regulacji sytuacja się ustabilizuje. Większe obawy budzą propozycje rządu 
RP, zmierzające do objęcia ubezpieczeniem („ozusowaniem”) i opodatkowaniem 
kosztów utrzymania kierowców w podróży służbowej. Jeśli projekt ustawy zostanie 
zaakceptowany w takiej formie, spowoduje to wzrost kosztów transportu  
i przyczyni się do dalszego wzrostu inflacji”.

          Tomasz Oczkowski, Commercial Director FM loGIstIc cEntrAl EuropE: „Dziś 
w wyniku pandemii COVID-19 dla wszystkich przedsiębiorców oczywistym jest, 
że nie tylko muszą prowadzić sprzedaż we wszystkich kanałach sprzedaży, ale 
też zadbać o tak samo dobre doświadczenia zakupowe klientów on- i offline. 
Wdrażanie promowanej przez FM loGIstIc strategii omnichannel jeszcze bardziej 
zatem zyskuje na znaczeniu. W Centralnej Europie, w roku fiskalnym 2020/21 
klienci, dla których świadczymy tę usługę logistyczną, stanowili 18 % wszystkich 
klientów magazynowych, w ujęciu pieniężnym odpowiadali za blisko 30 % naszego 
rocznego przychodu. W tym i kolejnym roku przewidujemy, że ten udział znacznie 
się zwiększy.

Oprócz wymienionych zwiększać się też będzie zapotrzebowanie na usługi z za-
kresu logistyki miejskiej. Rozumiem przez to dostawy na terenie miast, zarówno 
paletowe lub paczkowe do odbiorców B2B; dostawy B2C do konsumenta z szeroką 
gamą usług dodatkowych (wniesienie, montaż, itp.) oraz magazyny miejskie, 
dark store wewnątrz miast lub zlokalizowane na obszarach podmiejskich. Takie 
rozwiązania na dużą skalę funkcjonują już w FM loGIstIc we Włoszech, Hiszpanii  
i Francji i jestem przekonany, że ciągu kilku lat rozwiną się również w Polsce.

W każdym segmencie rynku, na którym działamy, obserwujemy obecnie 
silny trend proekologiczny. To tendencja wyraźnie widoczna zarówno wśród 
operatorów logistycznych, jak i ich klientów. Moim zdaniem wiąże się to zarówno 
ze zwiększającą się świadomością społeczną, ale także z wprowadzanymi przez 
kolejne kraje regulacjami nakładającymi na przedsiębiorców konkretne wymogi 
związane ze zrównoważonym prowadzeniem biznesu. Z tego też powodu 9-letni 
plan strategiczny FM loGIstIc stawia w centrum naszej uwagi takie działania, które 
mają pomóc naszym klientom budować zrównoważone wielokanałowe łańcuchy 
dostaw. Będziemy również kontynuować poszukiwania rozwiązań związanych  
z ochroną środowiska, na przykład poprzez otwarcie zielonych stacji wodoro- 
wych na niektórych naszych platformach logistycznych”.

         Małgorzata Markowska, Communication & Promotion Manager GLS polAnD: 
„Zarówno w krótszej, jak i dalszej perspektywie spodziewamy się znaczącego wzrostu 
wolumenu przesyłek. Ścieżkę rozwoju rynku i jego dynamikę wyznacza oczywiście 
e-commerce. Pandemia zwiększyła zainteresowanie zakupami online i w efekcie 
przyśpieszyła rozwój tej formy handlu, ale w gruncie rzeczy bardzo szybki rozwój 
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handlu elektronicznego obserwujemy już co najmniej od kilku lat, w zależności 
od danego rynku krajowego. Polska jest obecnie jednym z najszybciej rosnących 
rynków e-commerce w Europie.

Równocześnie ze wzrostem rynku zmieniają się jednak oczekiwania w stosunku 
do usług kurierskich. Przede wszystkim, coraz większy wolumen przesyłek  
B2C oznacza, że szczególnego znaczenie nabiera tzw. logistyka ostatniej  
mili. Wprawdzie zawsze była kluczowym elementem całego łańcucha, ale  
w przypadku dostawy do odbiorców indywidualnych istotne jest budowanie 
wachlarza usług jak najbardziej elastycznych. Wynika to z faktu, że czas, wygoda 
i możliwość wyboru formy dostawy są dla odbiorców indywidualnych kluczowe. 
Od kilku lat stale rośnie rola punktów odbioru i nadania paczek, coraz większe 
znaczenie mają kanały dwukierunkowej komunikacji z odbiorcami i nadawcami, 
a także dostępność rozwiązań cyfrowych, umożliwiających np. wygodny 
zwrot do e-sklepu. Elastyczności na ostatniej mili i otwartości na komunikację 
bezpośrednią oczekują sprzedawcy z sektora e-commerce, ponieważ forma  
i jakość doręczenia postrzegana jest przez konsumentów jako element samego 
procesu zakupowego.

Rynek usług kurierskich na pewno będzie coraz szybciej się zmieniał. Dlatego 
zorientowanie na rzeczywiste i aktualne potrzeby klientów stanowi główny 
punkt naszej nowej strategii rozwoju. To oznacza również stałe doskonalenie 
standardów obsługi, systematyczne inwestycje zwiększające potencjał sieci 
operacyjnej, wprowadzanie kolejnych rozwiązań cyfrowych. Na pewno bardzo 
istotną rolę odegra również wymiana flot na nisko lub zeroemisyjne. Wzrost 
e-commerce nadal będzie głównym motorem napędowym rozwoju branży. Jeśli 
chodzi o kluczowe tendencje, to zmierzamy w kierunku personalizacji dostawy 
dla odbiorców indywidualnych. Obserwujemy także wzrost znaczenia ruchu 
międzynarodowego. W dłuższej perspektywie dynamika rozwoju e-commerce 
jest jednak trudna do przewidzenia, ponieważ wiele zależy od czynników 
makroekonomicznych”.

         Jean Luc Bessades, dyrektor zarządzający na Europę Środkowo–Wschodnią 
GXO: „Rozwój e-commerce - przyspieszony pandemią – nabrał szybszego tempa 
niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić, ale to wciąż dopiero początek. Wzrost 
wolumenów w realizacji zamówień handlu elektronicznego i powiązanych z tym 
usług o wartości dodanej tworzy ogromne zapotrzebowanie na powierzchnie 
magazynowe i wiąże się z koniecznością skutecznego zarządzania zapasami. 
Tylko coraz bardziej złożone rozwiązania pozwalają sprostać wyzwaniom, przed 
jakimi stoją dzisiaj detaliści. Konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, 
oczekując możliwości dostawy następnego lub nawet tego samego dnia. 
Odpowiedzią na to są wysoce wydajne procesy logistyczne oparte zarówno  
na technologii, jak i wiedzy specjalistycznej. Producenci muszą radzić sobie  
z wysokim wskaźnikiem zwrotów, który może spowodować zaleganie w maga-
zynach zapasów o wartości miliardów dolarów, jeśli nie zostaną one sprawnie 
wysłane do konsumentów.

Towarzyszymy rozwojowi tego trendu w Polsce już od piętnastu lat, 
gromadząc doświadczenia w obszarach: e-commerce, FMCG, fashion oraz retail. 
Polacy znajdują się w pierwszej trójce krajów europejskich pod względem 
częstotliwości robienia zakupów, liczby odwiedzanych sieci i liczby punktów 
sprzedaży detalicznej1. Szczególnie w sektorze DIY widać, że coraz chętniej 

1     NielsenIQ, Shopper Trends 2021, https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/artykuly/ubywa-
sklepow-roznych-formatow-liczba-drogerii-spa,68361
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remontują, urządzają i dekorują, korzystając z możliwości zakupów zarówno 
w sklepach stacjonarnych, jak i w Internecie. Widać to na przykładzie naszej 
współpracy z firmami z tej branży, dla których obsługujemy dostawy importowe 
i dystrybucję do sklepów oraz realizację zamówień online. Boom na e-commerce 
jest natomiast najbardziej widoczny w branży modowej. W Polsce posiadamy 
wysokowydajny magazyn e-commerce dla klienta z tej branży, w którym 
zastosowaliśmy zautomatyzowane systemy sortowania i kompletacji. Ponieważ 
logistyka staje się coraz bardziej złożonym procesem, firmom po prostu opłaca 
się korzystać z usług operatorów. Rozwój e-commerce jest ściśle związany ze 
wzrostem liczby zwrotów. Według ostatniego badania GXO na temat handlu 
elektronicznego, 72% detalistów zainwestowało w procesy zarządzania 
zwrotami, a ponad jedna czwarta zwiększyła swoją powierzchnię magazynową2. 
PwC przepowiada, że wartość rynku e-commerce w Polsce będzie rosła rocznie  
o 12% i osiągnie 162 mld zł w 2026 roku3.

Prognozy branżowe przewidują 11% roczny rozwój e-commerce w naszych 
kluczowych regionach geograficznych. Taki wzrost wynika częściowo z pilnego 
zapotrzebowania na moce przerobowe zarówno ze strony e-sprzedawców, 
jak i detalistów omnichannel. Trudno jest samodzielnie i szybko stworzyć lub 
rozwinąć operacje logistyczne na dużą skalę bez pomocy operatora 3PL, takiego 
jak GXO. Spodziewamy się coraz bardziej dynamicznego rozwoju w obszarze 
outsourcingu logistyki 3PL, ponieważ łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej 
złożone, a konsumenci coraz bardziej wymagający. Outsourcing zapewnia 
dostęp do zasobów, wiedzy i skali, przy zachowaniu wysokiego poziomu 
jakości i reputacji marki, ponieważ centra logistyczne są coraz częściej ostatnim 
miejscem, w którym towary są obsługiwane zanim dotrą do konsumenta 
końcowego.

Utrzymanie ciągłości łańcuchów dostaw jest trudnym procesem, jednak nasi 
klienci, wśród których znajdują się największe światowe marki, są odporni 
na przeciwności i skutecznie dostarczają towary do centrów logistycznych. 
Automatyzacja jest wsparciem w zarządzaniu szczytami sezonowymi i obsłudze 
zwiększonej liczby produktów przy zmniejszonych zasobach, jednocześnie 
poprawiając jakość obsługi klientów. Dodatkową korzyścią jest poprawa 
bezpieczeństwa i ergonomii dla pracowników, np. poprzez zastosowanie 
robotów przemysłowych, które skracają konieczność przemieszczania się po 
centrum i zwiększają bezpieczeństwo.

Rośnie także znaczenie kwestii związanych ze środowiskiem, tematami 
społecznymi i ładem korporacyjnym, czyli ESG, które stają się coraz ważniejsze 
dla klientów. Logistyka może mieć w tym swój udział. GXO podejmuje działania, 
które mają zapewniać pozytywny wpływ na pracowników, partnerów i planetę. 
Naszym priorytetem jest zapewnienie satysfakcjonującego i bezpiecznego 
miejsca pracy, które wspiera rozwój zawodowy, a także pozostaje w kontakcie 
ze społecznościami lokalnymi. Od dawna skupiamy się również na zmniejszaniu 
wpływu naszej działalności biznesowej na środowisko naturalne. Stawiamy sobie 
konkretne cele środowiskowe: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30% 
do 2030 r. w porównaniu z 2019 r., neutralność węglowa do 2040 r., 50% energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 2030 r., zastosowanie 
oświetlenia LED w 80% naszych zakładów do 2025 r. oraz recycling na poziomie 
80% do 2025 r.”.

2     GXO, https://www.gxo.com/pl/news_article/gxo-releases-results-from-global-trends-survey/, 
https://investors.gxo.com/static-files/0d80ea5f-5c9e-40a9-9ed7-cc8ef0531684
3      PwC, Strategie, które wygrywają. Liderzy e-commerce o rozwoju handlu cyfrowego, https://
www.pwc.pl/pl/publikacje/liderzy-e-commerce-o-rozwoju-handlu-cyfrowego.html
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         Yann Belgy, dyrektor zarządzający ID loGIstIcs polskA: „W perspektywie 
krótkoterminowej na rynek usług logistycznych w Polsce nadal może mieć wpływ 
pandemia COVID-19 i jej skutki, bezpośrednie (zamknięcie centrów handlowych, 
wzrost e-commerce, ograniczenia w magazynach i transporcie) oraz pośrednie 
(zakłócenia światowego łańcucha dostaw, brak niektórych komponentów  
i materiałów, wzrost cen). Możemy więc się jeszcze spodziewać przejściowych 
braków zasobów (transport, materiały) i silnej inflacji cen. Polska gospodarka 
i rynek usług logistycznych okazały się solidne i bardzo elastyczne, jestem 
więc przekonany, że dostosują się i wyjdą z tego kryzysu jeszcze silniejsze niż 
wcześniej.

W dłuższej perspektywie spodziewamy się dalszego rozwoju polskiego rynku 
usług logistycznych, z wieloma nowymi magazynami, napędzanego lokalnymi 
potrzebami - nowymi fabrykami, handlem detalicznym, e-commerce i dark 
stores, …. – a także międzynarodowymi. Dzięki swojej lokalizacji i infrastrukturze 
transportowej, wykwalifikowanym pracownikom na rynku pracy, efektywności 
kosztowej i elastyczności, Polska coraz bardziej staje się hub’em logistycznym 
dla całej Europy. Jeśli negatywne wydarzenia geopolityczne nie będą temu 
zagrażać, a rynek pracy na to pozwoli, spodziewamy się, że trend ten będzie się 
utrzymywał, a popyt na paneuropejskie centra logistyczne z siedzibą w Polsce 
będzie nadal rósł.

Koncentrując się na logistyce kontraktowej, spodziewamy się, że nadal będzie 
się szybko rozwijać w Polsce, tak aby odpowiedzieć na potrzeby dynamicznie 
rozwijającej się lokalnej gospodarki, przekształceniom łańcucha dostaw  
w konsekwencji rozwoju handlu elektronicznego i przenoszenie realizacji 
procesów biznesowych do Polski (nearshoring), ale także rozwoju 
paneuropejskiej dystrybucji i Fulfillment Centers, zarówno dla e-commerce, 
jak i dla producentów. Te centra logistyczne z pewnością będą coraz bardziej 
zautomatyzowane w odpowiedzi na braki i rosnące koszty zasobów ludzkich”.

         Bartosz Bielas, kierownik ds. logistyki northGAtE loGIstIcs: „Większość firm 
logistycznych wspaniale poradziła sobie w trudnej sytuacji, mimo początkowych 
obaw. Jesteśmy z pewnością bogatsi o nowe doświadczenia, przystosowani 
do zmian, które mają nadejść. Firmy, które potrafiły przystosować się do nowej 
rzeczywistości, z pewnością zyskały zaufanie i lojalność kontrahentów. Rynek 
będzie obecnie dążył do uzyskania stabilizacji, tak potrzebnej po burzliwym 
przebiegu wydarzeń w latach poprzednich. Tym niemniej transport i logistyka 
nadal będą się dynamicznie rozwijać, gdyż ich rola w działalności przedsiębiorstw 
przemysłowych i handlowych jest coraz większa. Decydujące znaczenie dla 
uczestników rynku będzie skuteczniejszy przepływ informacji, co przyczyni się  
do coraz większej automatyzacji i digitalizacji procesów logistycznych”.

         Patryk Jakubowicz, partner, kierownik ds. logistyki northGAtE loGIstIcs: 
„Bieżący rok przygotował nas do wzrostów cen kosztów w logistyce, dlatego 
uważam, że trend wzrostu cen usług utrzyma się co najmniej do końca 2022 r. 
We wszystkich ogniwach łańcucha  dostaw będą odczuwalne korzyści płynące 
z wprowadzania nowości technologicznych.  W żaden sposób nie powinno to 
wpłynąć na relacje B2B, czego dowodem jest brak sukcesu ubEr FrEIGht. Klienci 
chcą być obsługiwani szybciej i łatwiej za pomocą aplikacji, po drugiej stronie 
jednak muszą stanąć profesjonaliści, którzy nie tylko wykonują polecenia,  
ale rozumieją konieczność dostosowania się do indywidualnych oczekiwań.

Jesteśmy świadkami zmian z tytułu Agendy 2030. Zrównoważony rozwój ma 
globalny zasięg, a jego zmiany będą odczuwalne dla każdego z poszczególnych 
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          Katarzyna Jaros, kierownik ds. logistyki oddział Wrocław northGAtE 
loGIstIcs: „ Rozwój handlu internetowego, który sprawił, że globalny rynek 
logistyki e-commerce rozwinął się w oszołamiającym tempie, wpłynie bardzo 
pozytywnie na działalność sektorów magazynowania, dostaw i transportu. 
Wprowadzane regulacje dotyczące unijnego Pakietu Mobilności oraz dyrektywy 
o pracownikach delegowanych, nie zmieniają mojej optymistycznej wizji roku
2022 dla polskiej logistyki. Logistyka staje się coraz bardziej niezbędna do
zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw w czasach, w których klientom
trudno jest zaplanować koszty logistyki towarów, jak to się dzieje importu
morskiego z Chin. Alternatywą stają się inne kierunki, przykładem rosnąca
wymiana towarowa z Turcją, wyraźnie wyższa niż przed pandemią.

Codzienna praca polegająca na otrzymaniu zlecenia zapewnienia 
odpowiedniego środka transportu, terminowości załadunku i rozładunku  
jest tożsama dla wszystkich możliwych rodzajów transportu. Obserwuję,  
że w branży transportowej nie ma wystarczająco czasu i potencjału na  
analizę oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych danych i ich wymianę  
z partnerami poprzez użycie nowoczesnych technologii. Moja firma jest  
w stanie zaproponować rozwiązania outsourcingowe dotyczące wielowymia-
rowej analizy danych, co daje szansę na obniżenie kosztów poprzez lepsze 
planowanie, wyższą wydajność i sprawność transportu, szybszych rozliczeń 
przewozu, krótszego cyklu zamrożenia i obrotu środków finansowych. 
Umożliwiamy elastyczne podejście do zarządzania swoją działalnością, 
zwiększając tym samym konkurencyjność oferowanych produktów czy usług”.

obszarów rynku. Bardzo istotna będzie sytuacja polityczna pomiędzy Wschodem 
i Zachodem, ponieważ sankcje ograniczające przepływ dóbr mogą dyktować 
drastyczne wzrosty cen produktów, wiąże się to również z wzrostem cen 
usług. Przy założonym scenariuszu najmniej straci sektor spedycji i transportu 
drogowego. Nie spodziewam się kontynuacji sukcesu w branży kurierskiej, rynek 
ten jest już mocno rozwinięty, ale słabo zakorzeniony. Przewiduję nieznaczne 
zwiększenie popytu, ale nie uważam, żeby ten segment mógł rozwinąć się 
bardziej niż dotychczas. Spedycja lotnicza, jak i morska, będzie całkowicie 
zależna od sytuacji politycznej ze względu na swój zasięg działania. Już w tym 
roku zauważalne były znaczne wzrosty stawek usług logistycznych pomiędzy 
Chinami, UE oraz USA. Nie martwię się nadmiernie o kondycję organizmów 
logistycznych, bo bardzo sprawnie i szybko zmieniają struktury, aby dostosować 
się do zmieniającego się środowiska”.

          Grzegorz Rytel, Business Development Director northGAtE loGIstIcs:  
„Na przestrzeni ostatnich kilku lat polscy przedsiębiorcy branży transportowej 
odnieśli spektakularny sukces. Całkowity transport ładunków dokonywany 
przez polską branżę transportu drogowego osiągnie poziom około 1,5mld ton 
w 2022 r. W trendzie kilkuletnim, na przestrzeni lat 2018-2022 spodziewane  
jest zwiększenie tonażu o ponad 20%. Ten postęp jest wynikiem dużego  
wzrostu udziału przewozów międzynarodowych w ogólnej puli przewozów  
polskich firm transportowych. Obecnie przewozy międzynarodowe   
w całkowitej pracy przewozowej polskich przewoźników stanowią powyżej 
60%. Wzrostowa dynamika branży zacznie jednak prawdopodobnie zwalniać. 
Zatrzymanie szybkiego wzrostu będzie spowodowane pogłębianiem się wielu 
niesprzyjających czynników, takich jak: wprowadzanie kolejnych zapisów 
Pakietu Mobilności, postępujący niedobór wykwalifikowanych kierowców  
i rosnące wymagania płacowe, wolniejsze tempo uzupełniania floty, regulacje 
środowiskowe i wzrost opłat. Wprowadzenie Pakietu Mobilności może 
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Grzegorz Rytel: rośnie zainte-
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spowodować trudne do oszacowania zmiany, m.in. dalszy spadek obecności 
polskich firm transportowych na rynkach zagranicznych, a co za tym idzie wzrost 
cen na transporty międzynarodowe i relatywną stabilizację cen transportów 
krajowych.

Kluczową rolę będą odgrywać jakość i innowacyjność serwisu, ponieważ klienci 
poszukują będą pełnego profesjonalizmu obsługi i nowych rozwiązań, np. 
integracji systemów komputerowych. Firmy, które nie spełnią tych oczekiwań 
wypadną z rynku. Skoro wzrastają ceny niektórych usług, szczególnie transportu 
morskiego, to operatorzy winni dostarczyć alternatywy, np. w postaci transportu 
kolejowego lub transportu intermodalnego. Dlatego rośnie zainteresowanie 
długofalową i stabilną współpracą”.

         Krzysztof Sobiński, kierownik ds. logistyki northGAtE loGIstIcs: „Aktualnie 
rynek usług logistycznych charakteryzuje duża niepewność. Widzimy bardzo 
duże zapotrzebowanie na transport. Brakuje przy tym dostępnych środków 
transportu. W roku 2022 prognozuję stabilizację tej sytuacji. Nie może  
ona dłużej trwać, gdyż zagraża terminowości i jakości dostaw, co może  
spowodować destabilizację w wielu branżach. Do tego czasu sytuacja 
w transporcie drogowym powinna być już stabilna. Oczywiście podczas 
pandemii zmieniły się kanały dystrybucji. Duże wolumeny przeniosły się do 
firm kurierskich kosztem dostaw do sieci handlowych obsługiwanych przez 
firmy transportowe. Konsumenci przyzwyczaili się do dostaw do domu czy 
paczkomatu i taka tendencja powinna już zostać. Duża niepewność panuje  
w transporcie morskim i jeśli skala problemu będzie duża, może to wpłynąć  
na przenoszenie produkcji do krajów europejskich, skąd możliwy będzie 
bardziej niezawodny transport kołowy”.

          Iwona Szablewska, kierownik ds. logistyki northGAtE loGIstIcs:  
„W związku z pandemią COVID-19 dużo jest pytań i mało odpowiedzi. Sytuacja 
jest nieprzewidywalna, do czego trzeba się dostosować. Wszyscy musimy 
otwierać się na nowe rozwiązania i być wyjątkowo elastycznym w działaniu. 
Uważam, że jakość wykonywanych usług pozostanie przepustką do sukcesu. 
Ale bezwzględnie konieczne przy tym będzie nastawienie na rozwój, aby 
nadążyć za zmianami w gospodarce. Klient poszukuje najlepszych rozwiązań 
dla swojego biznesu, musimy im pomagać działając profesjonalnie i rzetelnie”.

         Mikołaj Szałek, kierownik ds. logistyki northGAtE loGIstIcs: „Znajdujemy 
się obecnie w sytuacji, w której przyszłość rynku usług logistycznych jest 
uzależniona od decyzji politycznych zarówno lokalnych, jak i międzynarodo-
wych. Decyzje o kolejnych obostrzeniach lub ich znoszeniu, zamykanie granic 
państw czy regionów, kończąc na stosunkach gospodarczych z bezpośrednimi 
państwami sąsiadującymi. Te wszystkie czynniki stymulują obecnie rynek usług 
logistycznych. 

Oprócz rozwoju e-commerce za najbardziej pewne zjawisko uważam konsolidację 
małych i średnich firm, które zmuszone do zmian przez dynamicznie zmieniający 
się rynek będą szukały silniejszych partnerów, aby po prostu na nim przetrwać. 
Zwróciłbym również uwagę na rozpoczynające się w 2022 r. zmiany dotyczące 
przewoźników opierających biznes na samochodach o DMC do 3,5 tony 
wykonujących przewozy międzynarodowe. Przewoźnicy będą musieli uzyskać 
licencje wspólnotowe. Będzie to pierwszy krok w drodze do wprowadzenia 
tachografów na takich pojazdach w 2026 r.”.

Krzysztof Sobiński: Duże  
wolumeny przeniosły się do firm 
kurierskich kosztem dostaw  
do sieci handlowych obsługiwanych 
przez firmy transportowe

Iwona Szablewska: konieczne będzie 
nastawienie na rozwój, aby nadążyć  
za zmianami w gospodarce

Mikołaj Szałek: przyszłość rynku usług 
logistycznych jest uzależniona od decyzji 
politycznych
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         Grzegorz Borowicz, dyrektor operacyjny Omega PilznO:  „Pomimo rosnących 
cen paliw, niekorzystnego kursu euro czy inflacji polska branża TSL w najbliższym 
czasie powinna przeżywać okres rozwoju. Składa się na to wiele czynników,  
wśród których wymienić należy przeniesienie produkcji wielu produktów z Azji do 
Europy, nowa tendencja firm produkcyjnych do robienia zapasów półproduktów 
czy rynek przewoźnika. Dla niektórych firm transportowych sporym wyzwaniem 
może okazać się wprowadzenie kolejnego zestawu przepisów związanych  
z Pakietem Mobilności, jednak nie zaburzy to raczej ogólnej dobrej koniunktury  
w branży. Biorąc pod uwagę zawirowania ostatnich lat, głoszenie długoter-
minowych prognoz wydaje się karkołomne i może prowadzić na manowce. 
Jest jednak kilka kierunków rozwoju, których można być pewnym. Dlatego jako 
pewnik stawiam na rosnącą rolę ekologii w transporcie i logistyce. Na drogach 
będziemy widzieli coraz więcej pojazdów napędzanych gazem – prawdopodo-
bnie będzie to bioLNG. Możliwe, że w dystrybucji zaczną częściej pojawiać się 
ciężarówki elektryczne. Zielone technologie w logistyce magazynowej już stają  
się powszechnym standardem”.

         Beata Brzezicka-Gryboś, dyrektor sprzedaży PKS gdańsk-Oliwa: „Myślę,  
że najbliższa przyszłość będzie wymagała od branży logistycznej większej 
aktywności i zaangażowania, przede wszystkim inwestycyjnego. Jest potrzeba 
wprowadzania projektów związanych z digitalizacją. Widać to u klientów, którzy 
chcą mieć wgląd w przebieg dostaw na każdym etapie transportu (EDI, Track & 
Trace, dedykowane platformy obsługi). Mowa też tutaj o digitalizacji dokumentów. 
W kontekście przyszłości usług logistycznych w Polsce nie sposób pominąć 
rozwoju rynku e-commerce, który rośnie w niesamowicie szybkim tempie.  
W związku z występującemu na przestrzeni całego roku zjawisku rozchwiania 
łańcuchów dostaw, wiele firm korzystających z usług logistycznych będzie 
musiało dokładniej analizować ryzyko funkcjonowania łańcucha dostaw. Będą 
musieli znaleźć alternatywy, pojawiła się potrzeba świadomego zarządzania 
ryzykiem, innego podejścia do zarządzania zapasami. Potrzebna jest też zmiana 
działania, jeśli chodzi o wybór dostawców, czyli dywersyfikacji dostawców usług 
i produktów. Konieczne jest budowanie długofalowych strategii. Czy klienci będą 
iść w stronę zleceń 1-3-paletowych czy FTL? Ciężko to przewidzieć, ale myślę, 
że rola mniejszych przesyłek będzie znaczna, bo dzięki częstszym a mniejszym 
zamówieniom, klienci będą mogli na bieżąco dysponować swoim towarem. 
Najbliższa przyszłość związana jest także z Brexitem. Od stycznia 2022 r. wejdą  
w życie nowe wymagania dotyczące wysyłek do Wielkiej Brytanii: deklaracje  
celne, przepisy podatkowe, wydłużony czas tranzytu.

Kolejny element to cena paliwa, która cały czas rośnie. Poza wszystkimi czynnikami, 
które mają wpływ na wzrost ceny paliw, znaczenie może mieć także uchwalenie 
przez Unię Europejską dokumentu Fit for 55, który wymaga zredukowania do 2030 
r. o 55% emisji spalin dwutlenku węgla do atmosfery w stosunku do danych z 1990 
r. Takie wymagania mają bezpośredni wpływ na przewoźników – będą oni musieli 
szukać nowych rozwiązań, optymalizować koszty. Część przewoźników wyrazi 
chęć zakupu samochodów napędzanych na LNG czy CMG, ale nie wszyscy i nie  
w tym samym czasie. Niemcy do 2023 r. zobowiązały się, że samochody, które będą 
przejeżdżały przez teren Niemiec, będą zwolnione z myta, pod warunkiem, że 
będą zasilane gazem. W PKS gdańsk-Oliwa testowaliśmy takie auta, ale nie widzimy 
wymiernych efektów. Ceny takich aut są znacząco wyższe niż standardowe, zaś 
infrastruktura nie tylko w Polsce, ale i w Europie, nie jest przygotowana w stopniu 
wystarczającym.

Myśląc o przyszłości rynku usług logistycznych, należy wspomnieć, że motorem 
wzrostu w transporcie drogowym i spedycji drogowej jest rozwój dużych 

Grzegorz Borowicz: Biorąc pod 
uwagę zawirowania ostatnich lat, 
głoszenie długoterminowych prognoz 
wydaje się karkołomne

Beata Brzezicka-Gryboś: usługi 
logistyczne są nie tylko czynnikiem 
kosztowym, ale stanowią ważną część 
każdego biznesu
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         Magdalena Szaroleta, dyrektor sprzedaży rAbEn trAnsport: „Sytuacja na  
rynku logistycznym jest bardzo niestabilna i niepewna,  wymaga od nas 
wszystkich dużego spokoju, uważności w podejmowaniu decyzji, aby 
odpowiedzialnie prowadzić biznes. Kluczową kompetencją jest dzisiaj 
umiejętność obserwowania, analizowania i dostosowywania swoich działań 
do bieżącej sytuacji. Moim zdaniem, najbliższe lata niestety nie dadzą nam 
stabilizacji, dlatego wytyczną działania winno być odnalezienie się w aktualnej 
rzeczywistości i wykorzystywanie szans optymalizacji procesów. Praca zdalna 
(home office) dla przykładu pokazała nam, że efektywność nie leży w tym, gdzie 
pracujemy, ale jak pracujemy. Przyglądajmy się zatem naszemu najbliższemu 
otoczeniu i małymi krokami udoskonalajmy naszą codzienną rzeczywistość.

W transporcie drogowym odnotowujemy znaczny wzrost zapotrzebowania 
klientów. Przewidujemy, że taka sytuacja utrzyma się już nie tylko sezonowo w Q4 
2021, ale również w całym 2022 r. Za wzrostem popytu nie pójdzie wzrost podaży, 
lecz wzrost cen usług. Pogłębiający się deficyt kierowców, długie oczekiwanie 
na realizację zakupu nowych aut, konsekwencje wdrożenia Pakietu Mobilności 
oznaczają nie tylko wyższe koszty działalności przewozowej, ale też trudności  
w dostępie do zasobów i spadek jakości w procesie transportowym”.

         Krzysztof Łukoszyk, dyrektor sprzedaży rhEnus DElIVEry sErVIcEs:  
„W perspektywie roku silną pozycję w dystrybucji do finalnego odbiorcy 
zachowa z całą pewnością dostawa bezkontaktowa. Dzisiaj już nikogo nie 
zaskakuje, że nie musimy składać podpisu u kuriera podczas odbioru przesyłki, 
a zostawienie paczki pod drzwiami i potwierdzenie poprzez SMS lub e-mail 
staje się standardem. Kurierowi obecnie wystarczy jedynie zdjęcie przesyłki na 
wycieraczce, do którego system przewoźnika, dzięki urządzeniu mobilnemu 
wyposażonemu w GPS, doda geolokalizację i godzinę zrealizowania dostawy. 
Wiele osób obawiając się o losy przesyłki zostawionej „na wycieraczce” lub 
„u sąsiada”, a także takich, które nie mogą oczekiwać na kuriera w miejscu 
zamieszkania, wybiera dostawę do automatu paczkowego. Coraz więcej firm 
przyjmuje ten model dystrybucyjny dotarcia do odbiorcy finalnego. Jest on na 
pewno bardzo wygodny, bo to przesyłka czeka na nas,  a nie my na nią. Do obioru 
jest w określonym punkcie i sami decydujemy, kiedy ją odbierzemy. Komfort to 

przedsiębiorstw. Dużym operatorom jest łatwiej pozyskiwać zlecenie, bo po 
pierwsze mają większą skalę działania, po drugie mają silniejszą pozycję kapitałową 
na rynku, a w związku z tym, ich działania są bardziej efektywne. Duże firmy 
będą najprawdopodobniej wchłaniały tych mniejszych przewoźników. Pandemia 
pokazała, że część mniejszych przewoźników zeszła z rynku. Gdy w 2021 r. nastąpiło 
przerwanie łańcucha dostaw w sektorze motoryzacyjnym, w PKS GDAńsk-olIwA 
również odczuliśmy tego konsekwencje. Na dostawy samochodów ciężarowych, 
czeka się nawet do końca przyszłego roku. Operatorzy logistyczni, by sprostać 
obecnej sytuacji z brakiem aut do dyspozycji oraz by stać się bardziej elastycznym  
i przygotowanym na niespodziewane zmiany, będą zmienić model biznesowy, 
będą wchłaniać mniejsze firmy, które posiadają auta, ale nie do końca potrafią 
znaleźć sobie zlecenia na rynku.

Wszyscy zadają sobie pytanie, jak będziemy sobie z radzić ze skutkami 
pandemii? Rozwiązania zależą od kilku kwestii: od tego, jak wirus będzie się dalej 
rozprzestrzeniał, jaki będzie wzrost gospodarczy, jaka będzie polityka rządów oraz 
jak zachowają się konsumenci. To będzie na pewno trudny okres. Aby przygotować 
się na nadchodzące wciąż zmiany, trzeba przejrzeć swój model biznesowy. Czas 
pandemii pokazał wszystkim uczestnikom rynku, że usługi logistyczne są dla nich 
nie tylko czynnikiem kosztowym, ale stanowią ważną część każdego biznesu”.

Magdalena Szaroleta: Kluczową 
kompetencją jest dzisiaj umiejętność 
obserwowania, analizowania  
i dostosowywania swoich działań  
do bieżącej sytuacji

Krzysztof Łukoszyk: silną pozycję 
w dystrybucji do finalnego odbiorcy 
zachowa z całą pewnością dostawa 
bezkontaktowa
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         Piotr Grelka, dyrektor ds. operacyjnych tEXtrA polAnD: „Rok 2021 należy 
ocenić jako lepszy od ubiegłego, oczywiście biorąc pod uwagę jedynie branżę 
TSL. Faktem jest jednak, że wiele mniejszych przedsiębiorców radzi sobie gorzej 
niż branża jako całość. Jestem przekonany, że dzięki coraz szerzej zakrojonej akcji 
szczepień pandemia pomału przeminie i w przyszłym roku nie będzie skutkowała 
ograniczeniami przemieszczania się. Lockdown to nie jedyne wyzwanie. Rosnące 
ceny paliw powodują wzrost cen usług logistycznych. Nadchodzący rok 
przyniesie dalszy wzrost cen, do czego przyczyni się wzrost popytu na transport 
i magazynowanie. Należy zauważyć, że od czasu wybuchu pandemii koszty 
transportu towarów, ale i produkcji w Chinach niebotycznie wzrosły. Obniża to 
opłacalność importu surowców do EU. Jeśli mimo drastycznego wzrostu kosztów 
transportu kontenerowego nadal jest na nie zapotrzebowanie, ceny nie wrócą  
już do poziomu sprzed pandemii. Dlatego prawdopodobnie wiele koncernów  
z branży Automotive, ale nie tylko będzie szukało nowych dostawców i być może 
otworzy to nowe rynki, np. Ameryki Południowej”.

oczywiście podstawa z punktu widzenia odbiorcy, ale z perspektywy logistyka, 
rozwiązanie z automatami paczkowymi ma jeszcze jeden zasadniczy atut. Pozwala 
ograniczyć ślad węglowy na ostatniej mili. 

W perspektywie trzech lat mocno rozwiną się usługi dark stores, czyli dostawy 
z magazynów zlokalizowanych blisko odbiorcy, do których klient nie będzie 
mógł wejść i włożyć produktów do koszyka, tylko zamówi je poprzez aplikację, 
wygodnie siedząc na kanapie. Czas realizacji takiej dostawy ma być szybszy niż 
jakbyśmy sami osobiście robili zakupy. Ciekawym rozwiązaniem są też mikro huby 
w centrach miast, z których dostawy do finalnych odbiorców będą odbywały 
się pojazdami zero-emisyjnymi. Z takich rozwiązań będą korzystać show-rooms, 
gdzie pójdziemy, obejrzymy produkt, zakupimy go, ale jeszcze nie odbierzemy, 
bo dotrze do nas dopiero w ustalonym terminie – w bardziej ekologiczny niż 
dotychczas sposób.

Nie możemy też zapomnieć o tym, że coraz więcej z nas zwraca uwagę na to,  
w jakim opakowaniu otrzymuje swoje zamówienie. Liczy się na przykład, 
czy można je wykorzystać jeszcze raz na zwrot w przypadku zmiany decyzji 
konsumenckiej. Opakowania, których użyjemy więcej niż raz, na pewno 
przyczynią się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Dzisiaj już sam transport, oraz dostawa na czas i w wysokiej jakości, to standard. 
Klienci oczekują szeregu usług dodatkowych, takich jak wniesienie lodówki, 
montaż telewizora na ścianie, podłączenia piekarnika czy skręcenia sofy, a po 
ukończeniu takiej realizacji utylizacji opakowań lub odbioru elektro-śmieci. 
Firmy transportowe nie będą już tylko przewozić towarów z punktu A do B, 
będą wyspecjalizowanymi firmami transportowo-monterskimi. Ten ostatni etap 
dostawy ma największy wpływ na customer experience, a co za tym idzie lojalność, 
czyli przywiązanie klienta do sprzedawcy”.

         Paweł Adamiok, kierownik działu sprzedaży tsloGIstIc tomAsz sAwIckI: 
„Przyszłość rynku usług logistycznych została zdeterminowana przez pandemię. 
Długoterminowe planowanie łańcucha dostaw jest ogromnie utrudnione 
przez braki komponentów do produkcji. Branża usług logistycznych broni 
się zacieśniając współpracę z podwykonawcami, aby zapewnić utrzymanie 
dotychczasowego poziomu jakości usług. Sytuacja wymaga nie tylko 
wzmocnienia relacji z kooperantami, ale również inwestycji we własną flotę  
oraz nowe rozwiązania informatyczne , które usprawnią procesy logistyczne. 
Dzięki temu możliwe jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi  
i zagwarantowanie utrzymania sprawności łańcucha dostaw”.

Piotr Grelka: Jeśli mimo drastycznego 
wzrostu kosztów transportu 
kontenerowego nadal jest na nie 
zapotrzebowanie, ceny nie wrócą  
już do poziomu sprzed pandemii

Paweł Adamiok: Branża usług 
logistycznych broni się zacieśniając 
współpracę z podwykonawcami, 
aby zapewnić utrzymanie dotych-
czasowego poziomu jakości usług
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         Remigiusz Zdrojkowski, dyrektor zarządzający Xbs pro-loG: „W krótkim 
terminie spodziewam się utrzymania dynamiki wzrostu zapotrzebowania na 
wszystkie aktywności usług logistycznych. Zmiany w globalnym łańcuchu 
dostaw mają bezpośredni wpływ na działania lokalne. Po okresie optymalizacji 
dostaw partii towarów, zauważam gotowość do budowania stoków zapasowych. 
Przedsiębiorstwa godzą się na poniesienie dodatkowych kosztów związanych 
z przechowaniem zapasów. Należy się zatem spodziewać wzrostu cen za usługi 
logistyczne oraz za zapewnienie dostępu do powierzchni magazynowej. Zaostrzy 
się także konkurencja na rynku pracy. Nie jestem jednak pewien czy wszystkie 
przedsiębiorstwa, z uwagi na znaczny wzrost kosztów, poradzą sobie w nowej 
rzeczywistości.

W dłuższej perspektywie należy spodziewać się utrzymania koniunktury. 
Nie będzie ona jednak udziałem wyłącznie lokalnie działających operatorów 
logistycznych. Rynek usług magazynowych oraz logistycznych zaczną 
przejmować producenci oraz przedsiębiorstwa handlowe z Azji. Będzie to 
między innymi odpowiedź na europejski pakiet VAT e-commerce oraz potrzeba 
zapewnienia bezpiecznego zapasu, jak najbliżej miejsca konsumpcji. Pandemia 
wymusiła zmianę, z ciągłego wyszczuplania zapasów na strategię zapasów 
buforowych. Coraz większy udział w dystrybucji lokalnej odgrywać będzie 
przewóz kurierski. W gotowych towarach konsumpcyjnych spodziewam się coraz 
silniejszych relacji producent – odbiorca końcowy. Będzie to odpowiedź na 
rosnące koszty logistyczne związane z dodatkową obsługą firm pośredniczących 
w łańcuchu dostaw.

Coraz większe znaczenie odgrywać będzie e-mobilność. Należy spodziewać się 
przyspieszenia zamykania stref miejskich dla transportu spalinowego. Posiadanie 
we flocie samochodowej e-pojazdów stanie się obowiązkowe. Presja społeczna 
dotyczyć będzie także pozostałych aspektów logistycznych. Ekologia nie będzie 
jedynie chwytem marketingowym. Energochłonność materiałów oraz usług 
będzie musiała być znacząco zredukowana.

Z uwagi na trudności z dostępem do odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
kierowców, tradycyjny transport drogowy osiągnie maksimum swoich 

         Jacek Bębenek, Department Manager VAn Group: „Funkcjonując w dyna-
micznych realiach, trudniej o precyzję prognoz. Nawet mniej realistyczne 
scenariusze mogą okazać się rzeczywistością biznesową, z którą przyjdzie się 
mierzyć. Prawdopodobne mogą się wydawać perspektywy wysokich kosztów 
energii, paliw, wynagrodzeń czy usług. Spodziewać się można poszukiwania 
alternatywnych rozwiązań czy modeli biznesowych, redefiniowania procesów, 
szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i ciągłości łańcuchów dostaw. 
Możliwe więc, że najbliższa przyszłość to kontynuacja obecnego trendu 
ciągłych dynamicznych zmian, reagowania na nie, być może w realiach 
wzrostu gospodarczego, a być może dynamicznego hamowania gospodarki. 
Podsumowując, <<dynamika>> to możliwy scenariusz.

Niezmiennym dążeniem uczestników rynku w poszczególnych produktach  
jest zapewnianie odpowiedniego serwisu jakościowego. Wydaje się, że  
w najbliższej przyszłości perspektywa jakości będzie niezmiennie koncen-
trowała się na zapewnieniu odpowiedniej dostępności, stabilności  
i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, rozumianego w kategoriach zarówno 
surowców, półproduktów jak i odpowiedniej dostępności transportu. 
Jednocześnie wydaje się, że pomimo dynamicznych czasów nie bez znaczenia 
pozostanie dalsza perspektywa ciągłego doskonalenia się, przy wsparciu 
nowoczesnej technologii czy integracji danych, nieustanna profesjonalizacja”.

Jacek Bębenek: Funkcjonując  
w dynamicznych realiach, trudniej 
o precyzję prognoz

Remigiusz Zdrojkowski: Rynek usług 
magazynowych oraz logistycznych 
zaczną przejmować producenci oraz 
przedsiębiorstwa handlowe z Azji
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         Jarosław Bartczak, dyrektor zarządzający Xpo trAnsport solutIons polAnD:  
„Nie widzę zagrożeń dla dalszego rozwoju rynku logistycznego w Polsce.  
Popyt na usługi naszej branży będzie wzrastał. Motorem wzrostu będzie wciąż 
e-commerce. Oczekuję także stopniowego powrotu branży Automotive do 
normalnej aktywności, co bez wątpienia jeszcze bardziej zwiększy obecne 
rekordowe zapotrzebowanie na usługi logistyczne. W dłuższej perspektywie  
nasili się zjawisko regionalizacji łańcuchów dostaw jako alternatywa dla 
niesprawnych w obecnych czasach łańcuchów dostaw rozbudowywanych 
międzykontynentalnie. Zmiany w systemach zaopatrzenia będą wpływały  
na skrócenie poszczególnych etapów łańcucha dostaw. Wyzwaniem  
stanie się zabezpieczenie środków transportu tak w ruchu krajowym,  
jak i międzynarodowym. Może być to wpłynąć na spowolnienie rozwoju  
branży logistycznej.

Transport drogowy w przyszłym roku to przede wszystkim wyzwanie związane 
z Pakietem Mobilności i nowa ustawa o regulująca zasady pracy kierowców. 
Ograniczenia w dostępności kierowców będą stanowiły barierę w rozwoju firm 
transportowych. Oba te fakty wpłyną negatywnie na dalsze funkcjonowanie 
zwłaszcza małych przedsiębiorstw transportowych, które stanowią większość 
polskiej floty transportowej. Przyszły rok to czas, który wymusi zupełnie nowe 
podejście do współpracy przez kupujących i dostarczających usługi transportowe. 
To będzie czas intensywnej nauki nowej rzeczywistości dla naszej branży”.

możliwości. Problemy z dostępnością transportu drogowego zmuszą 
przedsiębiorców do zainteresowania transportem kolejowym. Lokalizacje  
z dostępem do węzłów intermodalnych zyskiwać będą na znaczeniu. 
Spodziewam się także wzrostu zainteresowania transportem lotniczym.  
W przypadku usług kurierskich, branża alkoholowa czeka na prawną legalizację 
dostaw zamówień przez kuriera. Tylko pod takim warunkiem będzie można 
prawidłowo oszacować potencjalne wolumeny”.

Jarosław Bartczak: nasili 
się zjawisko regionalizacji 
łańcuchów dostaw jako 
alternatywa dla niesprawnych 
w obecnych czasach łańcuchów 
dostaw rozbudowywanych 
międzykontynentalnie
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 L aureat pierwszej nagrody, złotego godła, tegorocznej 
dwudziestej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
geNeRaL LogisTics sysTeMs PoLaND, to firma, która uczestni-
czy w programie od początku, wielokrotnie wyróżniana, 

przed sześcioma laty otrzymała jedną z trzech głównych nagród. 
Pierwsze miejsce zdobywa po raz pierwszy.

Jak dowodzą wyniki badania, GLS osiągnęła obecnie przo-
dującą pozycję na krajowym rynku usług kurierskich, wyprze-
dzając inne firmy z tego segmentu pod względem oceny stan-
dardu usług, ze szczególnym uwzględnieniem polityki cenowej, 
elastyczności działania i informatyzacji. Od zawsze firma wyróż-
niała się pod tym względem, teraz jeszcze bardziej się na tym 
polu umocniła. Warto zauważyć, jak skutecznie GLS pozycjonu-
je się wśród klientów mających określone potrzeby. Jeśli infor-
matyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych 
stanowi w istocie sprawę nieistotną dla klientów wielu firm logi-
stycznych, najczęściej w ogóle pomijaną w ocenie kontrahenta, 
to dla każdego z grona kluczowych klientów 
biznesowych GLS jest to nieodzowna cecha 
obsługi.

Choć w relacjach korporacyjnych GLS ob-
sługuje głównie firmy handlowe i to takie, 
które koncentrują się na obrocie krajowym, to 
z roku na rok zwiększa się zainteresowanie 
klientów wymianą towarów z zagranicą, rośnie 
też udział usług sprzedawanych na eksport  
w przychodach firmy. Ma to niewątpliwie zwią-
zek z ponadgranicznym charakterem handlu 
elektronicznego. Doświadczenie w obsłudze 
rynku e-commerce w Polsce i za granicą ten to 
element obsługi dostaw oferowanych przez 
firmę GLS, którego ocena zmieniła się ostatnio 
najbardziej (aż 38% ocen zdecydowanie pozy-
tywnych, 32% – raczej pozytywnych). Nie dziwi, 
że generalnie kwestia geograficznego zasięgu 
dostaw staje się dla klientów coraz ważniejsza. 
GLS nie zawodzi tych oczekiwań. Na tym polu 
pozycja firmy w porównaniu do poprzednich pomiarów także 
wzrosła – zdecydowana większość klientów uważa ofertę GLS 
w tej dziedzinie za najlepszą na rynku.

Firma realizuje odmienną niż konkurenci strategię koncen-
trowania się na efektywności działań, czego przejawem jest nie-
odmiennie dwucyfrowy wynik na sprzedaży, najwyższy w sek torze 
usług kurierskich. Jest to strategia zwycięska, gdyż daje nie tylko 
najwyższy zysk (w 2020 r. marża netto wyniosła 13,8%), ale i wyso-
ką dynamikę sprzedaży (w 2020 r. sprzedaż wzrosła o 27,3%). 
Jak stwierdzaliśmy już niejednokrotnie na podstawie wyników 
naszego badania satysfakcji klientów, pozycja rynkowa GLS tra-
dycyjnie ugruntowana jest na zaufaniu klientów do wysokiej 
jakości realizacji dostaw oraz polityki cenowej. Żeby jednak po-
bierać wysokie marże, GLS musi oferować usługę najwyższej 
próby. Odczuwa rywalizację na obu tych polach, zarówno nisko-
marżowych operatorów, takich jak InposT, jak i przodujących pod 
względem jakości obsługi, takich jak UPS. Głównymi konkuren-
tami niezmiennie pozostają DPD i w coraz mniejszym chyba 
stopniu grupa DHL.

Tomasz Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS poland: „Przy-
śpieszamy – to nazwa i kwintesencja nowej strategii rozwoju 
całej Grupy GLS. Wszyscy mamy poczucie, że to dla naszej firmy 
ważny moment. Ale zanim wyjaśnię, jakie działania, plany i cele 

Laureaci nagrody Operator Logistyczny Roku

składają się na to przyśpieszenie, podkreślę bardzo istotny element 
naszej tożsamości: najważniejsi są dla nas ludzie. To jest punkt 
odniesienia dla każdego nowego rozwiązania, usług czy zamie-
rzeń. Realizujemy tę zasadę w każdym obszarze naszej działalności.

Nagroda Operator Logistyczny Roku to dla nas powód do 
dumy. Pokazuje, że zmierzamy we właściwym kierunku, rozwija-
jąc nasze usługi, rozbudowując infrastrukturę i doskonaląc pro-
cesy. Jednak to nagroda przede wszystkim dla naszych pracowni-
ków. Stanowią fundament naszej firmy i to oni tworzą jej potencjał. 
Dziękuję również naszym klientom oraz partnerom. Jestem prze-
konany, że dobre relacje, jakie zbudowaliśmy na przestrzeni 
ponad 20 lat, również są istotną składową tej nagrody.

Stawiamy na elastyczny i profesjonalny sposób obsługi klien-
tów, czyli na indywidualne podejście, dopasowane do oczekiwań. 
Korzystamy z wielu nowoczesnym rozwiązań cyfrowych, ale 
ważna jest dla nas współpraca naszych pracowników i partnerów 
oparta na zaufaniu. W tym wszystkim celem zawsze jest wygo-

da klientów i niezawodne dowiezienie obietnic, 
które im składamy.

Zdobyliśmy mocną pozycję na rynku, ale 
zamierzamy rozwijać się jeszcze szybciej. 
Kluczo wą wartością dla klientów jest dziś ela-
styczność usług kurierskich. Dotyczy to przede 
wszystkim logistyki ostatniej mili. W grę wchodzi 
tu szereg wzajemnie powiązanych elementów, 
zapewniających klientom wygodę i oszczę dzają-
cych ich czas. Zmierzamy w kierunku per sonali-
zacji usług. Stale poszerzamy listę funkcjonalno-
ści umożliwiających odbiorcom indywidualne 
zarządzanie formą doręczenia. Wdrożyliśmy też 
inne udogodnienia, jak np. płatność za paczki 
za pobraniem przy pomocy aplikacji BLIK czy 
doręczenie na podstawie kodu PIN. Jesteśmy 
przekonani, że możliwość indywidualnego wy-
boru formy doręczenia dobrze odpowiada 
oczekiwaniom i potrzebom klientów.

Dlatego stale zwiększamy liczbę punktów 
nadania i odbioru. W Polsce mamy ich już ponad 4 tys., a w całej 
Europie, za pośrednictwem innych spółek krajowych GLS, z któ-
rymi blisko współpracujemy, jest ich ok. 25 tys. Dodam, że klienci 
w Polsce mają dostęp do naszej sieci międzynarodowej. Dalsze 
usprawnianie logistyki przesyłek transgranicznych to również 
istotny punkt w naszej strategii.

Elastyczność oznacza dla nas również umiejętność szybkiego 
dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb 
klientów. Tu wyzwań nie brakuje, ponieważ zmiany mają dziś 
charakter ciągły. Dlatego systematycznie zwiększamy potencjał 
naszej sieci operacyjnej. Wymaga to oczywiście inwestycji w tzw. 
twardą infrastrukturę, czyli zwłaszcza budowy nowych filii i sor-
towni. To fundament rozwoju, czyli obsługi coraz większego 
strumienia przesyłek, w kolejnych latach. Dodam, że w ciągu 
najbliższych trzech lat planujemy zainwestować kwotę równą 
3–4% naszych przychodów w infrastrukturę, a także w techno-
logię i rozwiązania ekologiczne.

Stale wprowadzamy zaawansowane rozwiązania cyfrowe 
pozwalające optymalizować procesy logistyczne. To jeden z waż-
niejszych elementów przyśpieszenia rozwoju naszej firmy. Podam 
przykład: zmieniliśmy sposób planowania tras kurierskich. Teraz 
opieramy się na geokodowaniu, a nie na kodach pocztowych, 
co pozwala zaplanować pracę kurierów bardzo precyzyjnie, 



34 raport  specja lny

oszczędzić ich czas, zmniejszyć emisję CO2 i podnieść efektyw-
ność naszych usług. To przykład rozwiązania, które doskonale 
wpisuje się zarówno w nasze cele biznesowe, jak również w ideę 
zrównoważonego rozwoju. Działania proekologiczne mają dla 
nas bardzo duże znaczenie, podobnie jak wspieranie lokalnych 
społeczności czy dbałość o dobrostan naszych pracowników. 
Każdy z tych obszarów jest dla nas istotny, ponieważ chcemy 
rozwijać nasz biznes odpowiedzialnie. Skoncentruję się tu na 
kwestiach ekologicznych, ponieważ w ostatnim czasie wysuwa-
ją się na plan pierwszy. Najważniejsza jest w tej chwili wymiana 
floty. Konsekwentnie wdrażamy dostawy elektrycznymi busami 

i rowerami kurierskimi. Wyznaczyliśmy sobie bardzo wymierny cel: 
mamy ambicję, aby do 2030 r. dostarczać połowę naszych kra-
jowych przesyłek przy użyciu zero- lub niskoemisyjnych środków 
transportu. Jestem przekonany, że osiągnięcie tego wyniku jest 
realne. Stale zwiększamy też udział energii pozyskiwanej ze źró-
deł odnawialnych w zasilaniu naszej infrastruktury bazowej.

Podsumowując: przyśpieszamy, a naszym celem jest rozwi-
janie nowoczesnych usług kurierskich – od ludzi dla ludzi. Oczy-
wiście ze świadomością i uwzględnieniem wszystkich współ-
czesnych wyzwań. Zależy nam na tym, by nadal z sukcesami 
obsługiwać naszych klientów, także w przyszłości”.

 L aureat drugiej nagrody, srebrnego godła, tegorocznej 
dwudziestej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
RabeN LogisTics PoLska, to jedyna firma notowana we 
wszystkich edycjach rankingu, czterokrotna dotąd zwycięż-

czyni programu: pierwszej jego edycji w 2002, ósmej w 2009, 
czternastej w 2015 i osiemnastej w 2019 r.

Firma skutecznie broni pozycji najbardziej 
konkurencyjnej firmy na rynku, nieustannie udo-
skonalając standard obsługi dostaw zgodnie  
z oczekiwaniami klientów. Reakcja na ubiegło-
roczną nieznaczną obniżkę zaufania klientów, 
szczególnie do kwestii jakości realizacji dostaw 
(elastyczność, szybkość, terminowość, bezbłęd-
ność, kompletność) okazała się natychmiastowa, 
wskaźniki wróciły do poprzedniego poziomu. 
Przyjmowana w ostatnich latach strategia firmy 
obliczona w odniesieniu do polskiego rynku na 
„organiczny wzrost oraz optymalizację kosztów” 
okazuje się skuteczna, sądząc po notowaniach 
w Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy 
Logistyczne. Rzeczywiście ceną za znacznie wyż-
szy zysk okazał się spadek dynamiki sprzedaży, 
co w niespokojnych czasach pandemii wyda wało 
się rozsądne. Ceną był jednak także zauważalny 
w ubiegłym roku spadek zaufania i lojalności 
klientów. Sądząc po aktualnych znakomitych dla 
firmy wynikach badania satysfakcji klientów,  
w odpowiedzi na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi 
logistyczne w bieżącym roku, można się spodziewać, że przycho-
dy firmy będą ku zadowoleniu klientów rosły szybciej niż zyski.

Największą konkurencję dla firmy stanowi tradycyjnie  
DB sChenker, ale atrakcyjność jej oferty dla klientów wydaje się 

słabnąć. Inaczej niż w przypadku ROHLIG SUUS logIsTICs, do nie-
dawna rozpatrywanych jako alternatywa przez nielicznych klien-
tów, a obecnie przez co piątego z nich.

Janusz Anioł, dyrektor generalny raben logIsTICs polska: „Rok 
2021 był dla nas rokiem jubileuszy: 90 lat działania Grupy raben 
na europejskim rynki i 30 lat istnienia w Polsce. To także rok 

jubileuszowej 20 edycji badania Operator  
Logistyczny Roku. Dlatego bardzo się cieszę, 
że ten potrójny «rocznicowy» rok zwieńczy-
liśmy obecnością raben logIsTICs polska na po-
dium wśród laureatów programu.

Nagroda ta cieszy tym bardziej, że był to 
drugi rok pandemii z kolejną falą COVID, okres 
ożywienia gospodarczego, ale i nieprzewidy-
walnej oraz niestabilnej ekonomii. To czas,  
w którym zaufanie i zrozumienie między par-
terami jest kluczowe.

W raben myślimy o przyszłości nie tylko 
zabezpieczając zasoby na trudnym rynku, ale 
i nieustanie wprowadzając innowacje, auto-
matyzując procesy, czy realizując sukcesywnie 
kolejne inwestycje. Wszystko to robimy w opar-
ciu o proekologiczne rozwiązania, bo wiemy, 
że troszcząc się o środowisko troszczymy się 
przyszłość następnych pokoleń.

Naszymi priorytetami są niezmiennie sta-
bilność i jakość współpracy, a naszą przewagą 

własna, międzynarodowa sieć dystrybucyjna w 14 krajach, kom-
pleksowa oferta oraz umiejętność zaadaptowania się do nowej 
sytuacji i elastyczność, otwartość na zmiany. Pracujemy zgodnie 
z hasłem „Twój partner w logistyce” (Your partner in logistics) 
i nie są to słowa rzucane na wiatr”.

 L aureat trzeciej nagrody, brązowego godła, tegorocznej 
dwudziestej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
geoDis PoLaND, to jedna z najbardziej ekspansywnych 
firm na polskim rynku, konsekwentnie budująca wizeru -

nek na wzorowej realizacji dostaw. Doświadczenie w zarządza-
niu łańcuchem dostaw idzie w parze z nadzwyczajnym bez-
pośrednim kontaktem z klientami. W programie uczestniczy 
stale od 2012 r., jedną z głównych nagród zdobywa już po raz 
trzeci.

Znakiem firmowym geodIs jest nieprzeciętnie wysoki poziom 
realizacji dostaw, oraz kompleksowość i szeroki geograficzny 
zakres usług. Firma oferuje wiele wysoko ocenianych produktów, 
szczególnie w dziedzinie transportu i spedycji drogowej, ale  
o jej wyjątkowości decyduje co innego, indywidualne podejście 
do projektowania procesów logistycznych. Działania sprzedażo-
we i marketingowe, w tym szczególnie umacnianie tożsamości 
marki, są harmonizowane z możliwościami realizacji zobowiązań 
operacyjnych. Pozwala to wyrobić zaufanie do doświadczenia  
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i wiarygodności biznesowej, co przekłada się na wysoką lojalność 
klientów. W efekcie nie zdarza się, jak w przypadku niektórych 
innych czołowych firm logistycznych, aby klient zadowolony  
z obsługi nie był zarazem zagorzałym zwolennikiem tej firmy, 
lojalnym i skłonnym rekomendować ją jako pożądanego partnera.

GEODIS obecnie finalizuje przejęcie firmy 
PEKAES, jednej z dwóch historycznych marek 
w dziedzinie transportu drogowego i spedycji 
w Polsce. W wyniku fuzji powstanie jedno  
z największych przedsiębiorstw logistycznych 
w regionie. Transakcja ta konsoliduje sieć  
GEODIS w Polsce i Europie Wschodniej, pozwa-
lając rozszerzyć działalność w naszym kraju, 
jak również na rynku niemieckim. „Ta akwizy-
cja, w regionie docelowym dla rozwoju grupy, 
jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia 
celów określonych w naszym planie strategicz-
nym „Ambition 2023”. GEODIS jest teraz silniej 
obecna na trzecim co do wielkości rynku logi-
stycznym w Europie, oferując polskim firmom 
ogromne możliwości na arenie międzynaro-
dowej”, oświadczyła prezes zarządu GEODIS 
Marie-Christine Lombard.

Olivier Royer, Executive Vice President 
Road Transport GEODIS: „ W 2020 r., w obliczu 
licznych ograniczeń i zmienności rynku, pokaza-
liśmy klientom zdolność do elastyczności i dynamikę. W 2021 r. 
branża transportowa skorzystała na ożywieniu gospodarczym. 
Obecne zakłócenia łańcucha dostaw wymagają stałej reakcji  
i sprawnego działania ze strony GEODIS, a także całej branży TSL 
obsługującej klientów. Pokazują również kluczową rolę wykwa-
lifikowanego zespołu, który potrafi reagować na dużą dynamikę 

wydarzeń. Codzienność pracowników TSL charakteryzuje się 
jeszcze większą elastycznością, większą ostrożnością oraz stałym 
monitorowaniem sytuacji.

Konsekwentnie umacniamy swoją pozycję w Polsce. Niedawno 
przedłużyliśmy i podpisaliśmy kilka umów z największymi firmami 

z branży motoryzacyjnej, a także z branży deta-
licznej, co skłania nas do przeprowadzki do naszej 
nowej lokalizacji magazynowej we Wrocławiu 
i zwiększenia powierzchni do 52 tys. m2. Jako 
światowy lider w branży logistycznej mamy 
długą historię udanych projektów. Rok 2021 
to także rozszerzenie naszej oferty na Europę 
Środkową po akwizycji PEKAES i stymulowanie 
rozwoju GEODIS poprzez cross-selling i trans-
port LTL, zawsze mając na celu zaspokojenie 
potrzeb naszych klientów.

Dla Grupy GEODIS, Polska pozostaje klu-
czowym regionem o stałym tempie rozwoju  
i strategicznej lokalizacji. Ten rok otwiera per-
spektywę dynamicznej ewolucji naszej firmy 
do TOP5 branży TSL w Polsce, poprzez znaczą-
cą dywersyfikację usług oraz poszerzoną bazę 
klientów. Wreszcie jednym z naszych flagowych 
i innowacyjnych projektów 2022 r. jest urucho-
mienie połączenia multimodalnego między 
Dourges a naszym terminalem w Łodzi. Będzie 

to pierwsza bezpośrednia linia z Francji do Polski, która pozwoli 
naszemu klientowi dostosować swój plan transportu za pomocą 
nowego bezemisyjnego i bezpośredniego rozwiązania, za po-
średnictwem ekologicznego taboru. Jest to w pełni zgodne  
z zobowiązaniem GEODIS do redukcji emisji CO2 z działalności 
transportowej i logistycznej”.
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Laureaci nagrody Lider Logistyki

 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate-
gorii Wykonywanie norm jakości obsługi tegorocznej 
dwudziestej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
NoRTHgaTe LogisTics, to prawdziwe objawienie ostatnich 

trzech lat. Już w roku debiutu w badaniu firma zajęła czwarte 
miejsce, zostawiając na pobitym polu wielu renomowanych 
konkurentów. Kolejny start przyniósł dalszy awans i jedną  
z trzech głównych nagród. Obecna trzecia z rzędu nagroda 
potwierdza wysokie notowania firmy na rynku usług logistycz-
nych. Firma założona w 2012 r. została w programie zauwa - 
żona już wcześniej, dzięki rekomendacjom klientów innych firm 
uzyskała tytuł Perspektywiczna Firma Logistyczna 2016. Reko-
mendacji od tego rodzaju potencjalnych klientów otrzymuje  
z każdym rokiem coraz więcej.

norThgaTe logIsTICs to znakomicie zorganizowana firma spe-
dycyjna oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie organi-
zacji transportu ładunków. Podstawą sukcesu tego spedytora 
jest nadzwyczaj ścisła współpraca z klientami na rzecz dosko-
nalenia jakości obsługi. Klienci wysoko ocenia-
ją wsparcie opiekuna handlowego oraz szyb-
kość odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
Bardzo wysoki standard obsługi dostaw nie 
jest rzeczą przypadku. Niezwykle rzadko mamy 
do czynienia z sytuacją, aby prawie wszyscy 
klienci danej firmy uznali, że spełnia w całej 
rozciągłości założone normy wykonania usług 
logistycznych, terminowości, kompletności  
i bezbłędności dostaw. Pozycja rynkowa opie-
ra się na uznaniu dla doświadczenia i wiary-
godności biznesowej, polityki cenowej oraz 
elastyczności w działaniu. Wszystko to procen-
tuje lojalnością klientów, którzy w znakomitej 
większości nie pozostają obojętni na relacje  
z firmą, skłonni bez zastrzeżeń polecić jej usługi 
innym.

Anna Krzyśko-Vaskovič, prezes zarządu 
norThgaTe logIsTICs: „Niedługo mija dziesięć lat, 
od kiedy NGTL wystartowało w branży logi-
stycznej. Jak się okazuje podjęliśmy właściwą 
decyzję, bo dzisiaj firma należy do grona liderów. Decyzja  
o otwarciu firmy zapadła w 2012 r. Mąż bardzo mnie wspierał 
i wciąż jest dla mnie ogromną inspiracją i źródłem mądrości. 
Miałam to szczęście wystartować ze świetną ekipą. Najlepsi  
z ówczesnych pracowników są ze mną do dziś. W tamtym cza-
sie prowadzenie firmy nie wiązało się z tyloma wyzwaniami.  
Nie oczekiwano od spedycji rozwoju w zakresie technologii  
cyfrowej, a i droga różnych procesów w firmie była krótsza  
i prostsza. Oczekiwania klientów wobec firm logistycznych były 
również nieco mniejsze w zakresie administracyjnym i organi-
zacyjnym. Pozwalało to mi identyfikować potrzeby klientów 
bezpośrednio. Teraz robię to przez menedżerów i dyrektorów. 
Moja praca polega obecnie na obserwacji, analizie, co jest nie-
zbędne, by korygować niepoprawnie działające procesy oraz 
reagować na pojawiające się zagrożenie. Do tego zmieniły się 
zapotrzebowania naszych klientów. Wobec trudnej i niepewnej 
sytuacji na rynku obserwujemy, że są oni bardziej zachowawczy, 
a budowa relacji jest dużo bardziej skomplikowana. Od nas jako 
specjalistów oczekuje się nie tylko organizacji procesu transpor-
tu, ale i rozwiniętych umiejętności planowania, zapobiegania 
problemom, zmniejszenia ryzyka niepowodzenia całej usługi,  

no i planu B, a nierzadko i planu C, w obliczu nieoczekiwanej 
zmiany sytuacji. Wspaniale jest mieć jednak świadomość, że to 
wszystko robimy.

Pomimo tego, że branża jest uznawana za męską, z twardy-
mi tradycyjnymi zasadami to zapewniam, że w spedycji kobiety 
czują się rewelacyjnie, choć branża cały czas się zmienia. Przez 
wiele lat świadczenia usług spedycyjnych utarte szlaki naszej 
pracy były proste i codzienne. Tymczasem sytuacja uległa zmia-
nie, lojalność i przywiązanie klientów do marki dużo trudniej się 
buduje. Relacje pielęgnowane przez lata podczas tradycyjnych 
spotkań, zapewnianie o swojej gotowości do działania w bez-
pośredniej rozmowie, przeszły do świata wirtualnego i stały się 
bardziej bezosobowe. Pracujemy nie tyle z osobą, ile z cyfrowymi 
platformami i rozwiązaniami technologicznymi. Dla branży trady-
cyjnej to trudne, ale i ciekawe wyzwanie.

Lubię te nowinki technologiczne, bo dzięki nim nasz biznes się 
rozwija, a branża z tradycyjnej zmieniła się w dynamiczną,  
pełną wyzwań i możliwości. Kwestie personalne zdają się drugo-

rzędne, a znaczenia nabrała odpowiedzialność, 
rzetelność i gwarancja usługi. Okazuje się jed-
nak, że klienci, którzy już od dawna korzystają 
z platform cyfrowych, w niepewnych czasach 
wracają do tradycyjnych rozwiązań i personal-
nych kontaktów. Chcą mieć własnego opieku-
na całego procesu transportu, szukają poczucia 
bezpieczeństwa i gwarancji natychmiastowej 
reakcji w razie kłopotów. Tu oczywiście NGLT 
jest niezawodne.

W NGLT wyznaczamy trendy, rozwijając 
sieć partnerską. Był to pomysł mojego mądre-
go męża i pomimo moich wątpliwości zrobi-
liśmy to. Projekt już się powiódł! Jesteśmy 
pierwsi i jedyni na rynku. Nikt przed nami  
nie odważył się na to. Spedycje cechują się 
niską etyką biznesu, a nasza konkurencja ma 
silną potrzebę izolacji. Ja stawiam na konstruk-
tywne rozwiązania i traktuję konkurencję jako 
czynnik mobilizujący mnie do działania.  
Stworzyliśmy niezwykle atrakcyjny program  

dla przyszłych franczyzobiorców. Dajemy rozwiązania, systemy, 
szkolenia, podręcznik operacyjny, obsługę i świetne warunki  
finansowe oraz gwarancję sukcesu pod wciąż rosnącą w siłę 
marką. Zainteresowanie jest coraz większe, a my cierpliwie  
wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. Dla firmy najlepszą decyzją 
było stworzenie systemu partnerskiego. Zamiast skupiać się  
na zarządzaniu tylko organizacją, możemy wspólne z partnera-
mi siły skierować na rozwój. Przeszliśmy trudną drogę. Wiele 
godzin spędziliśmy na rozmowach z prawnikami, finansistami, 
ekspertami w branży, wypracowując dobry program dla wszyst-
kich stron. Teraz jesteśmy jego pewni i dajemy parterom moż-
liwość zbudowania firmy w bezpiecznym środowisku. Oferuje - 
my wiedzę, dajemy możliwości i działamy. Podział ról jest  
bardzo partnerski, a zyski duże. W kontekście całej branży mu-
simy zdać sobie sprawę ze zmian: rynku, klientów, ich potrzeb, 
środowiska, w którym działamy. Powinniśmy działać w świecie 
cyfrowym, ale i być nadal dostępni w tradycyjnej relacji. Ponad 
wszystko branża musi być gotowa na niestandardowe sytuacje. 
Ja jestem. Trudne sytuacje zdecydowanie motywują mnie  
do działania. Nie pozwalam problemom narastać i twardo podej-
muję decyzje”.
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 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kategorii 
Wykorzystywanie narzędzi komunikowania się z klientami 
tegorocznej dwudziestej edycji programu Operator Logi-
styczny 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 na-
gród i wyróżnień w prawie wszystkich jego edy-
cjach począwszy od debiutu w 2007 r. W sumie 
aż dziewięć razy zajęła jedno z trzech pierw-
szych miejsc w rankingu najlepszych firm logi-
stycznych w kraju, co stawia firmę na trzecim 
miejscu w historii badania za TNT i DHL express.

Maszoński Logistic, jak w porównywalnym 
stopniu żadna firma umieszczona w naszym ze-
stawieniu, cieszy się niezmiennie najwyższym 
zaufaniem i lojalnością klientów. Warunkiem ko-
niecznym zdobycia zadowolenia klientów jest 
utrzymywanie stałych ścisłych relacji z klienta-
mi. Prawdziwym testem tej realizowanej kon-
sekwentnie od lat strategii nastawionej na klien-
ta okazał się w okres pandemii. Istotnie, jak 
pokazują wyniki badania, ścisła dotąd komu-
nikacja osobista z każdym z klientów uległa 
chwilowemu – jak się okazało – rozluźnieniu. 
Ocena niektórych innych elementów komuni-
kacji, takich jak platforma komunikacyjna do składania zleceń 
czy platforma komunikacyjna pozwalająca śledzić status prze-
syłki (Track & Trace) także wróciła obecnie do najwyższego po-
ziomu. Klienci nadal uznają firmę za najlepszą na rynku, wysoko 
oceniając poszczególne narzędzia obsługi dostaw oferowane 
przez firmę, w tym organizację regularnych linii dostaw. Coraz 
bardziej doceniają doświadczenie firmy w obsłudze dostaw  

wybranych grup towarów oraz doświadczenie w zarządzaniu 
łańcuchem dostaw klientów.

Radosław Lemieszek, dyrektor zarządzający Maszoński Logistic: 
„Rok 2021 dobiega końca. Dla naszej firmy był to rok dużych 
zmian. Do najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy zaliczył-

bym otwarcie oddziału w Poznaniu, rozbudo-
wę działu sprzedaży i kontraktowania przewoźni-
ków, czy podjęcie decyzji o budowie maga - 
zynu wraz z terminalem kolejowym. Co ważne,  
w związku z dynamicznym rozwojem, dołączyli 
do nas świetni menadżerowie, wspierający reali-
zację strategicznych celów firmy.

Niezmiennie cieszymy się z nagrody, którą 
otrzymujemy, która jest potwierdzeniem, że 
wysiłki jakie podejmujemy są na rynku zauwa-
żalne. Lojalność i zaufanie klientów to dla nas 
najlepszy dowód na to, że pozycję lidera bu-
duje się poprzez dostarczanie klientom dedy-
kowanych rozwiązań i najwyższego standardu 
obsługi. Nie ulega wątpliwości, że pandemia 
przyspieszyła również automatyzację procesów 
logistycznych, również w naszej firmie. Wdro-
żyliśmy kolejne systemy operacyjne, które za-
pewniają lepszą integralność danych, dając 
wzbogacone możliwości raportowania, jak  
i proste udogodnienia dla klientów, jak śledze-

nie ładunków w czasie rzeczywistym.
Nasz sukces nie byłby możliwy bez wspólnego wysiłku całe-

go naszego zespołu. Tworzymy ponad 750-osobowy zespół pro-
fesjonalistów, którzy realizują wyzwania zawodowe na poziomie 
operacyjnym, eksperckim i menedżerskim. Bo to dzięki ich za-
angażowaniu i wiedzy nasza firma stale się rozwija i jest pozy-
tywnie oceniania przez klientów”.

 L aureat nagrody dla najlepszej firmy lo-
gistycznej w kategorii Usługi o wartości 
dodanej tegorocznej dwudziestej edycji 
programu Operator Logistyczny Roku 

xbs PRo-Log, to firma, która po raz pierwszy 
i jedyny wzięła udział w badaniu przed osiemna-
stu laty (pod nazwą Pro-Log), uzyskując wyróż-
nienie w dziedzinie magazynowania towarów.

Naturalną kolei rzeczą jest, że firma spe-
cjalizująca się w obsłudze logistycznej jednej 
grupy towarów (towarów objętych akcyzą) 
dąży do umocnienia pozycji poprzez komplek-
sową obsługę klientów wprowadzających do 
obrotu te towary (wyroby alkoholowe oraz 
preparaty smarowe). Dlatego wspiera klientów 
w zakresie: logistyki, akcyzy, łańcucha dostaw 
oraz finansowania, pracując na wizerunek 
branżowego eksperta obsługi logistycznej to-
warów akcyzowych. „Zarząd stara się ograni-
czać ryzyko konkurencji poprzez konsekwent-
ny rozwój innowacyjnych systemów obsługi klientów (m.in. 
informatyczne systemy obsługi magazynowanych towarów) 
dających spółce przewagę zarówno technologiczną, jak i jakościo-

wą nad konkurencją” [Sprawozdanie finansowe 
spółki za 2019 r.].

Remigiusz Zdrojkowski, członek zarządu, 
dyrektor zarządzający XBs Pro-Log: „Nasza firma 
specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowe-
go serwisu podmiotom importującym lub eks-
portującym wyroby akcyzowe. Przez blisko 25 lat 
zyskaliśmy rozpoznawalność w kraju oraz za-
granicą. Specjalizacja w oferowaniu usług admi-
nistracyjnych, logistycznych oraz finansowych 
dla niełatwych w obsłudze napojów alkoholo-
wych oraz olejów smarowych stała się naszym 
znakiem rozpoznawczym. Produkty te podlega-
ją dużym wahaniom sezonowym, co najczęściej 
utrudnia znalezienie wiarygodnego partnera 
biznesowego gotowego do częstego przeska-
lowywania swoich usług. Niełatwe jest także 
otoczenie prawne, czego przejawem duża liczba 
aktów prawnych regulujących tę działalność, jak 
również konieczność codziennej współpracy  

z organami administracji państwowej. Posiadanie tej wiedzy oraz 
wieloletnie doświadczenie pozwalają nam na systematyczne budo-
wanie przewagi konkurencyjnej. Naszą ambicją jest dostarczanie 



38 raport  specja lny

obsługi na zasadzie all inclusive, w której mamy możliwość 
przeję cia na siebie większości obowiązków administracyjnych,  
a w wybranych przypadkach również i finansowych. Zdaniem 
wielu naszych klientów, taki model współpracy znacznie uprasz-
cza ich funkcjonowanie. Podmioty te mają możliwość skupienia się 
na swojej podstawowej działalności związanej z produkcją oraz 
dystrybucją alkoholu. W pełni zdajemy sobie sprawę, że działa-
my w niszy rynkowej. Jednak rosnąca lista klientów utwierdza 
nas w przekonaniu, że wybraliśmy właściwą drogę.

Pomimo wąskiej specjalizacji oraz trudnego otoczenia, spół-
ka w ostatnim roku nie odnotowała znaczących spadków zleceń. 
Przez ostatnie lata pracowaliśmy nad stworzeniem hub’u wspo-
magającego handel, oraz transfer napojów alkoholowych i wy-
robów winiarskich pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy. 
Potwierdzenie koncepcji biznesowej zostało zabezpieczone oraz 
potwierdzone przez uzyskanie interpretacji indywidualnych wy-
danych przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację 
Skarbową. Nie zapomnieliśmy również o rynku polskim. Obser-
wujemy zmiany prawne zmierzające do legalizacji handlu alko-
holem w Internecie. Procesowo oraz organizacyjnie jesteśmy na 
taką zmianę gotowi. W najbliższym czasie, naturalnym kierun-
kiem naszego rozwoju, staje się spełnienie wymagań prawnych 
związanych z obsługą tytoniowych wyrobów nowatorskich oraz 
płynów do e-papierosów. Objęcie tej grupy towarowej restryk-
cjami akcyzowymi skomplikowało ich proces obsługi zarówno 
na gruncie administracyjnym, jak i logistycznym. W takim pełnym 
wyzwań otoczeniu czujemy się najlepiej”.

Jean-François Faucher, inwestor, przewodniczący rady nad-
zorczej XBs Pro-Log oraz XBS logIsTICs: „Kiedy w 2014 r. zdecydo-

wałem się zainwestować w XBs Pro-Log, nie miałem wątpliwości, 
że firma ma duży potencjał do rozwoju. Już wtedy spółka cie-
szyła się uznaniem wśród klientów i lojalnością pracujących tam 
od wielu lat pracowników. Jako inwestor poszukiwałem firmy, 
która jest wysoce wyspecjalizowana w niszowym obszarze i może 
odpowiedzieć na specyficzne potrzeby klientów. Znajomość pra-
wa podatkowego, niuansów akcyzowych i celnych była i jest 
przewagą spółki, oraz powodem, dla którego wiele firm z branży 
alkoholowej decyduje się na współpracę z XBs Pro-Log. Tak do-
świadczony operator oferuje nie tylko bezpieczne operacje, ale 
również pomaga w dopełnieniu zawiłych formalności. Dynamiczny 
rozwój XBs Pro-Log jest dowodem na to, że intuicja biznesowa 
mnie nie zawiodła”.

Jacek Kołodziejczyk, prezes zarządu XBs Pro-Log oraz  
XBS logIsTICs: „Na podstawie długoletniego doświadczenia  
zarówno w logistyce, jak i w zarządzaniu spółkami, uważam,  
że sukces w organizacji zależy od zaangażowania oraz doświad-
czenia załogi. Otwartość w komunikacji z klientami również jest 
bardzo istotna. Aby współpraca dobrze przebiegała, trzeba  
mówić wprost o napotykanych trudnościach i umieć znaleźć ich 
rozwiązanie. Obie strony kontraktu muszą sobie zaufać i wypra-
cować satysfakcjonujące rozwiązania. W XBs Pro-Log rozumiemy, 
że relacje inne niż partnerskie na dłuższą metę się nie spraw-
dzają. Dzięki temu zaufaniu uzyskujemy możliwość całościowej 
obsługi procesu sprowadzania alkoholu, od transportu, przez 
banderolowanie, składowanie, po obsługę celną i podatkową, 
minimalizując ryzyko, że na styku pomiędzy poszczególnymi 
etapami importu towarów wystąpią nieoczekiwane i kosztowne 
problemy”.

 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate-
gorii Kompleksowa obsługa spedytorska tegorocznej dwu-
dziestej edycji programu Operator Logistyczny Roku  
VGL soLiD gRoUP, to firma, która zade-

biutowała przed siedmioma laty jako najlepszy 
nowy partner programu i od tej pory utrzy-
muje się w ścisłej czołówce rankingu, stop-
niowo przesuwając się w górę zestawienia. 
Nagrodę Lider Logistyki zdobywa już po raz 
czwarty.

Jedna z najczęściej rekomendowanych 
przez klientów firm w segmencie spedycja mor-
ska i lotnicza, o uznanym geograficznym zasię-
gu działania i wyśrubowanych normach reali-
zacji dostaw, z powodzeniem rozwija swoje 
kompetencje w operacjach lądowych, drogo-
wych i kolejowych, także w zakresie magazy-
nowania, logistyki i dystrybucji. Działając jako 
holding osobnych przedsiębiorstw logistycz-
nych, sukcesywnie rozszerza zakres obsługi  
na te obszary, które stały się interesujące dla 
klientów – np. transport kolejowy z Chin jako 
alternatywa dla przewozów morskich bądź 
lotniczych, obsługa logistyczna importu towa-
rów do wiodących sieci sprzedaży detalicznej oddawana w za-
rządzanie temu zewnętrznemu operatorowi wraz z rozwojem 
sieci. Dlatego kluczowe znaczenie dla pozycji firmy na rynku, 

obok oceny doświadczenia i wiarygodności biznesowej, oraz od-
powiedniości cen do oferowanej jakości, mają ocena komplek-
sowości świadczonych usług oraz ocena geograficznego zasięgu 

dostaw. Warunkiem koniecznym utrzymania 
wysokiej pozycji na rynku jest stabilność wy-
śrubowanych wskaźników jakości obsługi do-
staw. Właśnie kompleksowość obsługi, obok 
terminowości dostaw, to kryterium wyboru 
partnera logistycznego, które obecnie domi-
nuje w ocenie firmy. Dokonywana w trakcie 
bieżącego roku finalizacja fuzji z solId logIsTICs, 
w wyniku której ma powstać największa  
polska grupa logistyczna, pozwoli oferować 
klientom szeroki wachlarz kompleksowych  
i konkurencyjnych usług. Strategia umacniania 
po zycji rynkowej firmy w wyniku tego przeję-
cia wydaje się przynosić pierwsze efekty, są-
dząc po tym, jak znacznie wzrosła grupa po-
tencjalnych klientów (obsługiwanych przez 
kogo innego) wskazujących VGL solId group 
jako najbardziej konkurencyjną firmę.

Za największych konkurentów firmy  
klienci uważają międzynarodowe korporacje: 
DB sChenker, dsV, oraz cargo-Partner sPedycja.

Paweł Todorow, CCO Sea – Air – Rail VGL solId group: „Pande-
mia obnażyła wiele słabości rynku usług logistycznych, stając się 
przyczyną wielu negatywnych zjawisk, ale też pozwoliła na odkry-
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cie nowych możliwości. Wymuszone zmiany w zarządzaniu łańcu-
chem dostaw będą procentowały w przyszłości. Elastyczność  
i innowacyjność nigdy nie miały takiego znaczenia jak obecnie.

Trudności dotknęły bez wyjątku każdą gałąź transportu, 
opóźnienia w dostawach i rozpad dotychczas funkcjonujących 
łańcuchów dostaw to stan, którego nie udało się naprawić. 
Transport drogowy nadal mierzy się z problemem dostępu do 
siły roboczej i wyzwaniami, które generują zmiany ustawowe 
– te przełożą się na ograniczenia w transporcie międzynarodo-
wym i podaż usług w tym segmencie rynku. W transporcie mor-
skim wysokie ceny frachtów nie pozostaną jedynym problemem, 
podobnie jak dostęp do sprzętu, czy brak dostępności miejsc  
na statkach. Rekordowe stawki mają znaczenie dla działalności 
wielu importerów i będą wpływać na rozwarstwienie także  
w tym obszarze – mali importerzy nie będą w stanie sfinansować 
stale rosnących cen transportu, natomiast import towarów przez 
największe firmy przełoży się na ceny towarów dla klientów 
końcowych. Poprzez problemy z terminowością produkcji i do-
staw, na znaczeniu zyskał transport lotniczy, który okazuje się 
najlepszym rozwiązaniem w przypadku, gdy konieczne są pilne 
dostawy lub na szali znajduje się ciągłość łańcucha dostaw. Wielu 
klientów pracujących dotąd w modelu dostaw just-in-time po-
wróciło do zarzuconej praktyki częściowych zapasów. Ten trend 
wpływa na rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie magazy-
nowe. Ponadto czasy pandemiczne przyspieszyły już wcześniej 
rosnącą sprzedaż e-commerce, a ten fakt będzie widoczny  
w popycie na usługi kurierskie.

Nadchodzący okres będzie wymagający dla rynku, dla klien-
tów korzystających z usług logistycznych i dla odbiorców  
końcowych wielu produktów. Nadal będziemy się mierzyć ze 
skutkami zerwania łańcuchów dostaw. Operatorzy logistyczni 
zostaną zmuszeni do podejmowania szybkich decyzji, wzrośnie 
znaczenie elastyczności w poszukiwaniu rozwiązań problemów. 
Weryfikacji ulegną dotychczasowe zasady współpracy bizne-
sowej.

Będziemy świadkami intensyfikacji procesów Mergers &  
Acquisitions, które prowadzą do dalszej konsolidacji rynku  
i umacniania się pozycji znaczących operatorów logistycznych. 
Liczne fuzje i przejęcia będą pogłębiać rozwarstwienie na rynku 
między największymi graczami a średnimi, którzy będę mierzyć 
się z ograniczonymi możliwościami operacyjnymi ze względu  
na mniejsze zaplecze finansowe i operacyjne. Zważywszy na te 
kwestie należy przewidywać, że najbliższy rok może rozwarstwić 
rynek i pokazać, które firmy poradziły sobie z bieżącymi wy-
zwaniami, a w przypadku których zostały obnażone słabości, 
opóźniony czas reakcji oraz brak adaptacji do nowej rzeczywi-
stości. Nie bez znaczenia dla sytuacji rynkowej pozostanie  
również rosnąca aktywność armatorów, którzy wchodzą w dzia-
łalność spedycyjną. Moim zdaniem, najbliższe trzy lata dopro-
wadzą do większej krystalizacji rynku, przez co uwidoczni się 
podział na globalnych operatorów, lokalnych liderów rynku  
i portfolio mniejszych podmiotów, które często pozostaną  
zmuszone do wąskiej specjalizacji. Nadchodzi czas weryfikacji 
na rynku TSL”.

 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate-
gorii Dedykowane usługi spedycyjne tegorocznej dwu-
dziestej edycji programu Operator Logistyczny Roku DieRa, 
to firma kontynuująca tradycję jednej z najstarszych pry-

watnych firm spedycyjnych w Polsce, firmy proMexIM. Pod obecną 
nazwą w programie od czternastu lat. Regu-
larnie nagradzana, szczególnie za koncepcję 
indywidualnego podejścia do klientów. Nagro-
dę Lider Logistyki zdobywa po raz trzeci.

DIERA osiąga równie wybitne rezultaty  
w re alizacji dostaw zarówno zagranicznych, jak  
i krajowych, choć nie rywalizuje z największymi 
spedycjami w organizacji regularnych linii do-
staw. Cenione jest jej doświadczenie zarówno 
w zakresie obsługi dostaw wybranych grup to-
warów, jak i w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
klientów. Uzyskuje od lat nieosiągalne dla więk-
szości badanych firm wyniki w zakresie wypeł-
niania założonych norm usług logistycznych. 
Kładzie nacisk na jakość usług i znajdowanie 
najlepszych, często dedykowanych, rozwiązań 
spedycyjnych, oraz bliskie partnerskie relacje  
w biznesie. W tym sensie jest nienowoczesna, 
gdyż nie polega na informatycznych narzędziach 
komunikowania się, nie oferuje też automatycz-
nie do wyboru siatki połączeń z całym światem.

Paweł Zieliński, regionalny dyrektor sprzedaży DIERA:  
„W 2021 roku DIERA obchodzi 15-lecie działalności. Mottem 
naszej firmy jest cytat autorstwa amerykańskiego pisarza i mówcy 

motywacyjnego Hilarego Hintona, znanego jako Zig Ziglar „Nie 
ma żadnego znaczenia, z jakiego punktu startujesz, ważne jest 
dokąd zmierzasz”. Do tej idei bezpośrednio nawiązuje logotyp 
przyjęty przez firmę – przedstawia kompas, symbolizujący 
wskazy wanie kierunku.

Nie było nam dane huczne świętowanie 
rocznicy istnienia firmy, ze znanego wszystkim 
powodu musieliśmy tymczasem skupić się na 
rozwiązywaniu problemów z przerwanymi łań-
cuchami dostaw i opóźnieniami w transporcie. 
Zastanawiające, że zarówno początki firmy, jak 
i jubileusz działalności naznaczone są global-
nymi kryzysami, finansowym z 2008 r. i pan-
demią COVID-19. Tworzenie i rozwój oparty na 
ciągłym poszerzaniu oferowanego wachlarza 
usług, dywersyfikacji portfolia klientów, zarów-
no pod kątem wielkości współpracy, jak i róż-
norodności branż, pozwoliło nam wyjść z nie-
pewnych czasów obronną ręką. Półtorej 
dekady działalności firmy w branży logistycznej 
pozwoliło właścicielowi i pracownikom zbudo-
wać silną i rozpoznawalną na rynku firmę lo-
gistyczną.

Podstawę naszej strategii działania stanowi 
klient. Zwracamy szczególną uwagę na utrzy-
manie obecnych klientów oraz wnikliwe mo-

nitorowanie ich nowych potrzeb. Każdy klient ma swojego in-
dywidualnego opiekuna, który odpowiada za utrzymanie 
wysokiego poziomu obsługi i rozwój współpracy. Drugim filarem 
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 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate-
gorii Usługi spedycyjne o indywidualnym charakterze 
tegorocznej dwudziestej edycji programu Operator Logi-
styczny Roku IFB iNTeRNaTioNaL FReigHTbRiDge (PoLaND),  

to firma, która już w pierwszym roku swojej obecności w Polsce 
(2011) wzięła udział w badaniu, zdobywając wyróżnienie dla 
najlepszej nowej firmy na rynku. W swoim dziewiątym starcie 
po raz drugi z kolei otrzymuje nagrodę Lider Logistyki.

Wystarczy powiedzieć, że jest to firma obecnie najlepsza na 
rynku w organizacji przewozu skonteneryzowanych ładunków. 
Specjalizując się w spedycji towarów w zakresie 
door to door z wykorzystaniem transportu 
morskiego i usług pochodnych, oferuje komplek-
sowe usługi logistyczne nie tylko w zakresie 
transportu morskiego, ale też lotniczego, kole-
jowego i drogowego krajowego i międzynaro-
dowego, oraz obsługę celną. Naszym zdaniem, 
IFB udanie integruje obsługę frachtu morskiego 
i lotniczego z logistyką kontraktową oraz dys-
trybucją towarów. Znakomicie skomunikowana 
z klientami, gwarantuje wysokiej jakości realiza-
cję dostaw, szczególnie wyróżnia się szybkością 
dostaw, oraz elastycznością w zakresie terminów 
i formy dostaw. Decyduje sprawność operacyj-
na realizacji konkretnych zleceń nie zaś poten-
cjalne możliwości w zakresie rozwiązań infor-
matycznych czy geograficznej siatki połączeń.

Maciej Przywrzej, prezes zarządu iFB inter-
naTIonal FreIghTbrIdge (poland): Na przestrzeni 
11-letniej działalności naszej firmy na polskim 
rynku zaszło wiele zmian. Zwiększyliśmy liczbę 
oddziałów z trzech do siedmiu, rozszerzyliśmy wachlarz ofero-
wanych usług stając się firmą, która w sposób kompleksowy 
zaspakaja potrzeby klientów z zakresu usług spedycyjno- 
-logistycznych oraz zbudowaliśmy zgrany zespół złożony z ponad 
50 specjalistów. Pomimo upływu lat jedno pozostało niezmien-
ne i jest kluczem w podejmowaniu decyzji – chęć nieustannego 
rozwoju. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować jasno określo-
ne cele postawione na początku, a wraz ze wzrostem organizacji 
wzbogacać je o nowe.

Jeśli twój core business to obsługa kontrahentów importu-
jących i eksportujących towary międzykontynentalnie głównie 
drogą morską, w uzupełnieniu – kolejową i lotniczą, to 2021 r. 
był na pewno olbrzymim wyzwaniem. Przepływy towarowe zo-
stały jeszcze bardziej zachwiane niż w trudnym poprzednim roku, 
kiedy mierzyliśmy się ze skutkami pandemii w globalnym łańcuchu 
dostaw. Dla nas, jak i naszych klientów, był to rok bez prece-
densu. Poza opóźnieniami w dostawach, doszły wzrosty ceny 
frachtów liczone w setkach procent. Ratunkiem stały się długo-
terminowe kontrakty z linami żeglugowymi, kolejowymi i lotniczy-

są pracownicy. Zaangażowani pracownicy potrafią skuteczniej 
konkurować na wymagającym rynku usług logistycznych. At-
mosfera w pracy, zaufanie, współpraca, profesjonalizm, niska 
fluktuacja pracowników oraz pozytywna motywacja wpływają 
na końcowy wynik ich pracy. Wymaga to bezpiecznego funkcjo-
nowania firmy, w tym utrzymania stabilnej sytuacji finansowej. 

Każdy potencjalny klient jest weryfikowany pod kątem kondycji 
finansowej, dopiero po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, jest 
nadawany limit kredytowy. Pozwala to na utrzymanie płynności 
finansowej niezbędnej do funkcjonowania. Indywidualne podej-
ście do komunikacji z klientami i zarządzania ludźmi to wyróżnik 
przewagi konkurencyjnej firmy DIERA na rynku”.

mi, które dały nam szansę zapewnienia płynności dostaw. Nie bez 
znaczenia było również dysponowanie siecią własnych oddziałów 
w Azji i Europie, która dobrze funkcjonowała w zupełnie nowej 
dla wszystkich sytuacji.

Rok 2021 – mimo globalnie bardzo skomplikowanej sytuacji – 
uznajemy jako bardzo dla nas udany. W tym roku znacznie zwiększy-
liśmy obroty (do blisko 350 mln PLN) oraz obsługiwany wolumen. 
Zachowaliśmy równoimienny rozwój wszystkich oferowanych 
produktów, tj. frachtu morskiego, lotniczego, kolejowego, oraz 
drogowego – tu poszerzając usługi o import i eksport z Dale-

kiego Wschodu. Rok kończymy z siedmioma 
oddziałami w Polsce (Gdynia, Biała Podlaska, 
Łódź, Warszawa, Gliwice, Wrocław i Poznań).

Jeśli chodzi o nasze plany na nachodzący 
rok 2022, to chcemy się znacząco rozwinąć  
w zakresie logistyki kontraktowej połączonej 
z międzynarodowymi usługami transporto-
wymi. W tej chwili dysponujemy już zapełnio-
nym obiektem magazynowym we Wrocławiu, 
a w przy szłym roku założyliśmy otwarcie 
dwóch nowych obiektów w Warszawie oraz 
Trójmieście. Nowo planowane obiekty znacznie 
wzmocnią naszą pozycję na rynku, a przede 
wszystkim dadzą nam możliwość rozszerzenia 
współpracy z obecnymi kontrahentami i pozy-
skania nowych. Na rok 2022 dążymy do za-
kontraktowania z przewoźnikami morskimi 
umów półrocznych i rocznych, które mają za-
gwarantować naszym klientom dostępność 
miejsca i sprzętu do załadunku. Równolegle te 
same działania prowadzimy we frachcie kole-

jowym oraz lotniczym. W dostawach międzykontynentalnych 
zakładamy, że stabilizacji możemy wyczekiwać dopiero w 2023 r.

Dzięki międzynarodowej obecności i długoletniemu doświad-
czeniu naszej organizacji (firma istnieje od 45 lat), mające opar-
cie w znakomitym i stabilnym zespole ludzi, optymistycznie 
spoglądamy w przyszłość”.
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 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate-
gorii Wzrost pozycji rynkowej tegorocznej dwudziestej 
edycji programu Operator Logistyczny Roku LiNk, to firma 
utrzymująca się na rynku już ponad trzydzieści lat, noto-

wana w rankingu od 2004 r., kilkukrotnie wyróżniana za wyso-
ką jakość usług (dostawy just-in-time) i optymalizację regular-
nych linii dostaw transportowych. Nagrodę Lider Logistyki 
zdobywa po raz pierwszy.

Badanie satysfakcji kluczowych klientów wskazuje na syste-
matyczny wzrost pozycji rynkowej, w ostatnim roku wzrost ten 
miał charakter skokowy. Strategia umacniania 
pozycji rynkowej firmy lInk w wyniku współ-
działania z koncernem waberer’s, będącego od 
2017 r. jej właścicielem, przynosi wzrost sen-
tymentu klientów do obu tych marek. Dla 
wielu są one najbardziej wiarygodnym dostaw-
cą międzynarodowych usług całopojazdowych, 
specjalistą od dostaw w trybie just-in-time. 
Cały proces transportu i obsługi klientów  
w firmie odbywa się z wykorzystaniem nowo-
czesnych narzędzi informatycznych oraz tele-
matycznych, w stosowaniu tych narzędzi komu-
nikowania firma jest jednym z liderów rynku.

Marcin Kąkol, dyrektor wykonawczy lInk: 
„Rynek TSL w Polsce w najbliższym czasie cze-
ka wiele wyzwań związanych z zmianami sy-
tuacji prawnej firm transportowych. Wynika to 
z uregulowań wprowadzanych właśnie na te-
renie Unii Europejskiej w postaci Pakietu Mo-
bilności oraz Fit for 55. Nowe przepisy wpłyną znacząco na 
strukturę kosztów, co w konsekwencji zmusi firmy do przemo-
delowania procesów operacyjnych i finansowych. Dodatkowo 
wciąż będą zachodzić zmiany związane z rozwojem technologii, 

digitalizacją, automatyzacją, a także odpowiedzialnością bizne-
su i ekologią. Cały czas będzie wzrastać znaczenie elastyczności 
w biznesie oraz zwinności w działaniach operacyjnych.

W dłuższej perspektywie na rynku TSL znaczenia nabierze 
nieuchronna konsolidacja sektora. Postępować też będą i nabio-
rą na sile już widoczne zjawiska automatyzacji procesów logi-
stycznych i transportowych, oraz cyfryzacji. W logistyce nastąpi 
jeszcze wyraźniejsze odchodzenie od pracy manualnej na rzecz 
inteligentnych systemów IT oraz automatyzacji. Zastosowanie  
w praktyce w transporcie i logistyce znajdą programy wykorzy-

stujące sztuczną inteligencję oraz rozwiązania 
eco–friendly, wykorzystywane będą odnawial-
ne źródła energii we flocie a także pojazdy 
autonomiczne. Stale będzie rosło znaczenie 
e-commerce, ukierunkowanie na optymalizację 
procesów w łańcuchach dostaw oraz magazy-
nach. Nowe przepisy legislacyjne oraz niedobór 
kierowców, co zwiększy koszty operacyjne firm 
transportowych, wpłyną zarówno na wzrost 
cen transportu i z dużym prawdopodobień-
stwem na konsolidację sektora transporto-
wego.

Rynek transportu drogowego i spedycji,  
w którym się specjalizujemy, będzie w najbliż-
szym czasie rynkiem wymagającym dla do-
stawców usług, ze względu na zmiany prawa 
wymuszające nową organizację procesów ope-
racyjnych oraz znaczny wzrost cen, rosnące 
wymagania dotyczące ekologii oraz niepewną 

sytuację związaną z kolejnymi falami pandemii. Zakładamy wzrost 
znaczenia transportu intermodalnego oraz transportów z wyko-
rzystaniem floty zasilanej alternatywnymi paliwami, ale także 
poprawy infrastruktury dotyczącej tego typu pojazdów”.

 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate-
gorii Przejmowanie zarządzania funkcjami logistycznymi 
klientów tegorocznej dwudziestej edycji programu Ope-
rator Logistyczny Roku FM LogisTic, to wyspecjalizowana 

w logistyce kontraktowej firma o największym w kraju poten-
cjale w zakresie wielkopowierzchniowych centrów magazyno-
wych. 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 cztery lata temu. Nagrodę Lider Logistyki zdo-
bywa po raz czwarty.

FM logIsTIC od lat wyznacza kierunek zmian w logistyce kon-
traktowej w Polsce, do idei podnoszonej przez tę firmę tak czy 
inaczej muszą się odnieść inni uczestnicy rynku. To ta firma 
wdrożyła przed laty koncepcję platform multiklienckich i urucho-
miła usługę konsolidacji dostaw do centralnych magazynów 
sieci handlowych. System optymalizacji pozwalał na zwiększenie 
wypełnienia pojazdów i ich lepsze wykorzystanie w dystrybucji. 
Od integracji łańcuchów dostaw przedsiębiorstw handlowych  
i producentów dóbr FMCG pozostał już tylko krok do organiza-
cji dystrybucji do różnych kanałów sprzedaży. Zwieńczeniem 
koncepcja omnichannel, połączenia kanałów sprzedaży z kana-
łami komunikacji. Trzeba przyznać, że FM logIsTIC w najbardziej 

zaawansowany sposób ze wszystkich badanych firm łączy  
wymagane w tej strategii narzędzia komunikacji z narzędziami 
obsługi dostaw. Dysponuje zarazem ocenianą przez klientów 
jako jedną z najlepszych platformę komunikacyjną do składania 
zleceń, jak i wysoce konkurencyjnymi narzędziami do zarządza-
nia łańcuchem dostaw klientów, narzędziami obsługi rynku  
e-commerce w Polsce i za granicą czy narzędziami obsługi dys-
trybucji wielokanałowej. Kompleksowość rozwiązań dla łańcucha 
dostaw wspierających klientów we wdrażaniu ich strategii  
omnichannel jest imponująca. Zapewnia zarówno sprawną do-
stawę przesyłek, jak i przepływ informacji wśród osób, które są 
związane z łańcuchem dostaw.

Głównym konkurentem firmy jest raben logIsTICs.
Tomasz Oczkowski, Commercial Director FM logIsTIC CenTral 

europe: „ Mijający rok to dla FM logIsTIC bardzo intensywny czas, 
nie zwolniliśmy tempa. To rok pod znakiem nowych kontraktów 
i inwestycji w obiekty magazynowe, oraz odświeżenia strategii 
firmy. Paradoksalnie do naszego rozwoju, jak i całej branży,  
przyczyniła się wciąż trwająca pandemia. Wpłynęła pozytywnie 
na wzrost świadomości znaczenia solidnych i sprawnych łańcu-
chów dostaw, a tym samym zwiększyła zapotrzebowanie  
na doświadczonych i rzetelnych partnerów logistycznych. Popyt na 
outsourcing usług logistycznych cały czas rośnie. Przewiduje się, 
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że globalny rynek logistyki zewnętrznej (3PL) osiągnie wartość 
1 790 mld USD do 2027 r., w porównaniu z około 1 000 mld USD 
w 2019 r. Da to 7,1% CAGR [średnioroczna stopa wzrostu]  
w latach 2020–2027 (dane według Allied Market Research).  
Możemy być więc pewni dalszego rozwoju całej branży.

W FM logIsTIC przekłada się to na konkretne liczby. Przez 
pierwsze półrocze bieżącego roku finansowego (od kwietnia do 
końca września 2021 r.) rozszerzyliśmy współpracę oraz zawar-
liśmy nowe umowy o łącznej wartości obrotu rocznego niemal 
40 mln euro we wszystkich naszych produktach. Głównym  
motorem napędowym logistyki jest obecnie rozwój e-commerce, 
widzimy to też wśród naszych klientów. z którymi rozszerzamy 
współpracę o dodatkowe usługi dla omnichannel. Wiele firm, 
dla których świadczyliśmy usługi z zakresu logistyki kontraktowej 
w kanale tradycyjnym, zdecydowało się w ciągu ostatniego roku 
na otwarcie także internetowego kanału sprzedaży, aby nie stra-
cić klientów. Dzięki naszemu doświad-
czeniu byliśmy w stanie im w tym pomóc 
i sprawnie uruchomić obsługę logistyczną 
dla sprzedaży prowadzonej czy to przez 
market place czy też przez własne sklepy 
internetowe klientów. W roku fiskalnym 
2020/21 klienci, dla których świadczymy 
usługę logistyczną dla omnichannel, sta-
nowili 18% wszystkich klientów maga-
zynowych, w ujęciu pieniężnym odpowia-
dali za blisko 30% naszego rocznego 
przychodu. Natomiast obecnie średnia 
miesięczna liczba zamówień tylko dla  
e-commerce versus ubiegły rok finansowy 
2020/21 wzrosła o 21%. Przewidujemy,  
że ten udział znacznie się zwiększy w przy-
szłym roku.

Rozwój branży wspiera także duży  
popyt na wysokiej jakości nieruchomości 
logistyczne. To korzystna dla nas sytuacja, 
bo nasz model biznesowy opiera się na 
dwóch filarach: pierwszym są nasze uni-
katowe kompetencje i strategia własnych 
inwestycji w nieruchomości, która obejmuje projektowanie  
i budowę obiektów logistycznych, dostarczanych przez NG ConCepT, 
spółkę należącą do FM group, drugim filarem jest FM logIsTIC 
wykonująca najwyższej klasy operacje w tych szytych na miarę 
obiektach. Oczywiście współpracujemy też z deweloperami,  
wynajmując powierzchnie magazynowe na potrzeby obsługi 
dedykowanych klientów, oraz prowadzimy operacje logistyczne 
w obiektach klientów. We wszystkich tych trzech obszarach roś-
niemy i w efekcie w regionie Centralnej Europy w ciągu roku 
będziemy dysponować dodatkowymi 200 tys. m2 zbliżając się 
tym samym do 1 mln m2 powierzchni magazynowej.

Rok 2021 zaczęliśmy od budowy naszej nowej inwestycji  
w Wiskitkach. Będzie to wielkopowierzchniowy obiekt zlokali-
zowanym w przy autostradzie A2, 38 km na zachód od Warsza-
wy, gdzie obsługiwać będziemy różne branże i kanały dystrybu-
cji. Pierwszy etap budowy zakłada powstanie trzech hal 
magazynowych, o powierzchni prawie 25 tys. m2. Finalna cał-
kowita powierzchnia magazynu w Wiskitkach wynosić będzie 
około 120 tys. m2 z możliwością składowania ponad 200 tys. 
palet. Po zakończeniu tej inwestycji będziemy w stanie składować 
ponad 500 tys. palet w okolicach samej tylko Warszawy. Odda-

nie do użytku pierwszego etapu przewidziane jest na początek 
2022 r.

W tym roku zakończyliśmy rozbudowę o dodatkowe 10 tys. m2 
naszej platformy logistycznej w Błoniu, gdzie prowadzimy naj-
większy w Europie Centralnej magazyn dla sektora farma-
ceutycznego. Kolejnych klientów farmaceutycznych będziemy 
lokować we wspomnianym wcześniej obiekcie w Wiskitkach. 
Intensywnie rozwijamy się też na Śląsku, gdzie obok oddanych 
już do użytku dodatkowych 11 tys. m2 obiektu w Będzinie, pod-
jęliśmy też decyzję o powiększeniu obiektu w Olszowej, przy 
autostradzie A4.

Inwestycje, które realizujemy wspólnie z naszymi klientami 
lub deweloperami to na przykład magazyn w Lędzinach (połu-
dniowy Śląsk), gdzie w październiku uruchomiliśmy pierwsze 
operacje magazynowe, a uruchomienie kolejnego etapu plano-
wane jest na początek przyszłego roku. Jesteśmy też pierw= 

szym najemcą powierzchni magazynowej  
w Panattoni Park Głogów. Już wiosną 2022 
ruszymy tutaj z obsługą logistyczną ka nału 
e-commerce B2C na kilka rynków europej-
skich dla naszego nowego klienta. Widząc 
coraz większe zainteresowanie i zapotrze-
bowanie na lokowanie tego typu operacji 
w naszym kraju lokalizacja ta stwarza  
naprawdę duże możliwości. Rozwijamy się 
także w innych krajach regionu, którym 
zarządzamy, czyli Europy Centralnej. W za-
chodnich Czechach na przykład w miejsco-
wości Lovosice w październiku dwukrotnie 
(do 60 tys. m2) zwiększyliśmy magazyn, 
gdzie prowadzimy operacje e-commerce  
na rynek niemiecki i austriacki dla klienta 
z branży DIY.

FM logIsTIC chce też być partnerem 
pierwszego wyboru dla klientów w pro-
jektowaniu i konsekwentnej realizacji stra-
tegii zrównoważonego łańcucha dostaw, 
dlatego nowym hasłem naszej firmy jest 
Supply Change. Określenie to opisuje nasze 

zaangażowanie we wspieranie bardziej odpowiedzialnej kon-
sumpcji i zrównoważonej gospodarki. Już w tym roku podjęliśmy 
w tym kierunku konkretne działania. I tak od stycznia 2021 r. 
wszystkie obiekty magazynowe w Centralnej Europie, których 
właścicielem jest FM logIsTIC, są w 100% zasilane energią elek-
tryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo w tym 
roku w dwóch lokalizacjach w Polsce zamontowaliśmy panele 
fotowoltaiczne. Kolejne instalacje są w planach. Docelowo  
chcemy, aby instalacje fotowoltaiczne pokrywały 20% naszego 
zapotrzebowania na energię. Jednak to dopiero początek, gdyż 
dzięki temu rozwiązaniu możemy stworzyć zielony łańcuch ener-
getyczny. Energia produkowana przez panele fotowoltaiczne 
posłuży nam bowiem do produkcji zielonego wodoru, który 
zasili wózki widłowe w magazynach. Pierwszy taki projekt ruszył 
właśnie w Hiszpanii. Analogiczna inwestycja zostanie też wkrót-
ce uruchomiona we Francji. Zielony wodór planujemy również 
produkować w Polsce na powstającej platformie w Wiskitkach. 
Obecnie trwają analizy techniczne i finansowe tego rozwiązania, 
a także poszukiwania potencjalnych subwencji instytucjonalnych, 
podobnych do tych, które udało się pozyskać w Europie Zachod-
niej. Rok 2022 zapowiada się zatem interesująco”.
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 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate-
gorii Potencjał konkurencyjny tegorocznej dwudziestej 
edycji programu Operator Logistyczny Roku RoHLig sUUs 
LogisTics, to jedna z największych na polskim rynku firm 

logistycznych, charakteryzująca się niezwykle szerokim zakresem 
działalności w dziedzinie spedycji, logistyki kontraktowej i usług 
celnych. W badaniu bierze udział po raz drugi. W pierwszym 
starcie przed dwoma laty otrzymała wyróżnienie za najwyższy 
na całym rynku poziom realizacji dostaw, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich bezbłędności i kompletności. Nagrodę Lider 
Logistyki zdobywa po raz pierwszy.

Prowadząc szeroko zakrojone usługi głównie w zakresie  
spedycji, zarówno całopojazdowej spedycji międzynarodowej, 
jak i krajowej, drobnicy międzynarodowej, dystrybucji krajowej, 
spedycji morskiej, spedycji lotniczej, spedycji kolejowej, uzupeł-
nione obsługą logistyczną i celną, firma osiągnęła poziom  
realizacji dostaw wyższy od oferowanego 
przez konkurentów. Różnica na korzyść 
rohlIg suus logIsTICs szczególnie widocz-
na jest w dziedzinach o krytycznym zna-
czeniu, informatyzacji i integracji syste-
mów operacyjno-informatycznych, oraz 
innowacyjności, zdefiniowanej jako wpro-
wadzanie nowych rozwiązań organizacyj-
nych i technologicznych. Dla potencjalnych 
klientów najbardziej z kolei przemawia 
zasięg geograficzny dostaw (najczęściej 
wskazywana jako najlepsza przez klientów 
wszystkich badanych firm pod tym wzglę-
dem). Prowadzenie rozległej działalności 
na rynku paneuropejskim (transport  
drogowy), Stanów Zjednoczonych i Dale-
kiego Wschodu (transport lotniczy i mor-
ski) a także Rosji (transport intermodalny 
i kolejowy) stanowi wyzwanie dla konku-
rentów, którzy tak szeroką ofertą nie dys-
ponują. Decydujące znaczenie dla powo-
dzenia operacji zagranicznych może mieć 
to, że firma kładzie nacisk na geograficz-
ną dywersyfikację świadczonych usług, zwiększając skalę  
działalności spółek zależnych w Rosji, Czechach i na Węgrzech, 
w Słowenii i na Słowacji, oraz założonego w 2020 r. oddziału  
w Rumunii.

Za największych konkurentów firmy klienci uważają firmy  
o podobnie szerokim – choć nie identycznym – zakresie działa-
nia: DB sChenker, oraz grupy dsV i raben.

Tomasz Jeleń, Chief Commercial Officer ROHLIG SUUS  
Logistics: „ W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy cała światowa 
gospodarka musiała mierzyć się z wyzwaniami, które wcześniej 
albo jej nie dotyczyły, albo oddziaływały na jej funkcjonowanie 
w znacznie mniejszej skali. Co prawda koronawirus po raz pierw-
szy sparaliżował świat już ponad półtora roku temu, jednak 
zdecydowana większość branż nadal dostosowuje się do nowych 
okoliczności rynkowych. Choć jako globalny biznes wyszliśmy  
z pandemii obronną ręką, spowodowane przez nią problemy 
pociągnęły za sobą wiele istotnych zmian.

Jak w nowej rzeczywistości odnalazła się branża logistyczna? 
Z jednej strony – jej przedstawiciele bardzo szybko odczuli  
konsekwencje wynikające z restrykcji związanych z wprowa- 

dzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Zamknięcie granic, 
ograniczenia w ruchu lotniczym czy problemy w transporcie 
morskim niewątpliwie utrudniły działalność operacyjną firmom 
logistycznym. Z drugiej strony – pandemia otworzyła przed bran-
żą szerokie perspektywy. Firmy nauczone doświadczeniem  
ostatnich miesięcy podchodzą do kwestii budowania i zabezpie-
czania zapasów ostrożniej niż do tej pory. W obliczu wyzwań  
z trwałością łańcuchów dostaw, które pojawiły się właściwie  
na całym świecie – od kongestii w portach morskich, przez  
przestoje w chińskich fabrykach, blokady granic czy zachorowa-
nia na COVID-19 wśród pracowników magazynowych – przed-
siębiorcy dostrzegli potrzebę współpracy z doświadczonymi 
operatorami logistycznymi.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i dywersyfi -
kacji biznesu, zachowaliśmy stabilność w jakże trudnym dla 
wszystkich okresie. Co więcej, nasz biznes rozwijał się znacznie 

szybciej niż rynek TSL, który w 2020 r. urósł 
o 5 proc. W ubieg łym roku finansowym 
odnotowaliśmy rekordowy w historii firmy 
przychód na poziomie 1,156 mld zł, rosnąc 
rok do roku aż o 22 proc. Osiągnięty rezultat 
pozwala nam wierzyć, że jesteśmy w stanie 
jeszcze lepiej wspierać naszych klientów  
w ich wyzwaniach. Nie tylko poprzez nowo-
utworzoną usługę SUUS Advisory.

Zwiększony popyt na usługi operatorów 
logistycznych, wynikający z rosnącego  
zainteresowania e-commerce oraz transpor-
tem z Dalekiego Wschodu, wiąże się jednak 
z koniecznością optymalizacji działań.  
W ostatnim roku duży nacisk położyliśmy 
na przebudowę łańcuchów dostaw. Ważną 
rolę w tym procesie odgrywa ich digitali-
zacja. Nie pozostajemy obojętni na dyna-
miczny rozwój segmentu IT i coraz częściej 
testujemy najnowsze rozwiązania techno-
logiczne.

Wierzymy, że nasze ponad 30-letnie 
doświadczenie oraz otwartość na innowa-

cyjne rozwiązania wzmacniają odporność naszego biznesu na 
pojawiające się wyzwania rynkowe.

Z tego względu, tym bardziej chcemy podziękować za  
uznanie i zaufanie, których dowodem jest tytuł najlepszej firmy 
logistycznej w kategorii „Potencjał konkurencyjny” dwudziestej 
edycji programu Operator Logistyczny Roku. Nie zamierzamy 
spoczywać na laurach – zapewniamy, że nagroda ta będzie  
dla nas motywacją do dalszej ciężkiej pracy. Widzimy na rynku 
szerokie perspektywy rozwoju – zarówno dla nas, jak i dla całej 
branży – i zamierzamy je wykorzystać. Chcielibyśmy przede 
wszystkim bardzo podziękować wszystkim naszym pracownikom 
oraz współpracownikom, którzy współtworzą sukces ROHLIG 
SUUS logIsTICs – za ich zaangażowanie, energię oraz wkład  
w działalność firmy. Zdajemy sobie sprawę, że funkcjonowanie 
w pandemicznych realiach nie jest łatwe, dlatego tym bardziej 
chcemy docenić ich starania i niezawodność. Szczególne po-
dziękowania za zaufanie kierujemy do naszych klientów. Liczymy, 
że nadchodzący rok będzie dla nas równie pomyślny jak  
ubiegły”.
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 L aureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kate-
gorii Standard obsługi nie do zastąpienia tegorocznej 
dwudziestej edycji programu Operator Logistyczny Roku 
FResH LogisTics PoLska, to firma, która w tym samym 2002 roku, 

w którym sama powstała, przystąpiła do badania satysfakcji 
klientów w ramach pierwszej edycji tego programu. Uczestni-
czyła w badaniu przez kolejnych dziesięć edy-
cji, zdobywając wiele wyróżnień. W latach 
2012–2019 nie brała udziału w programie,  
w odróżnieniu od innych firm z grupy raben. 
Nagrodę Lider Logistyki otrzymuje po raz  
drugi z kolei.

Fresh logIsTICs korzysta z przewagi technicz-
nej na polu innowacyjności, oraz informatyzacji 
i integracji systemów operacyjno-informatycz-
nych, jaką nad konkurentami wypracowała 
grupa raben. Dzięki takim zaawansowanym 
narzędziom, jak platforma komunikacyjna do 
składania zleceń, jest w stanie utrzymać status 
preferowanego partnera logistycznego naj-
większych sieci sprzedaży detalicznej w Polsce, 
mając prawo do stałych godzin awizacji. W po-
równaniu ze wszystkimi badanymi firmami, ma 
najwyższą pozycję na rynku, na którym działa. 
W opinii klientów jest bezkonkurencyjnym  
liderem rynku logistyki produktów świeżych, 
nie dającym się zastąpić przez innych opera-
torów usług logistycznych.

Jedynym poważnym konkurentem firmy w Polsce jest nagel 
group.

Marcin Turski, dyrektor ds. sprzedaży i obsługi klienta Fresh 
logIsTICs polska: „Pierwsza fala pandemii była ogromny zaskocze-
niem dla gospodarki, która w ekspresowym tempie musiała 
dostosować się do nowych warunków rynkowych. Z kolei rok 2021 
to czas kiedy powoli zaczęliśmy powracać do „normalności”. Bez 
wątpienia mijający rok przyniósł spore odbicie na rynku usług 
transportowych i magazynowych w porównaniu do wcześniejszych 

miesięcy. Ożywienie gospodarki, zniesienie obostrzeń oraz chęć 
powrotu do normalnych relacji międzyludzkich wpłynęły  
na wzrost konsumpcji. Z punktu widzenia biznesu był to pozy-
tywny trend, natomiast skala wzrostu zaskoczyła nawet najbar-
dziej doświadczonych graczy. Zmiany były tak dynamiczne,  
że w wielu przypadkach branża logistyczna miała trudności  

z zapewnieniem wystarczającej ilości pojazdów 
czy powierzchni magazynowej, aby zaspokoić 
potrzeby rynku.

Ogromny wpływ na realizację usług miała 
również rosnąca inflacja, niska stopa bezrobo-
cia, a także ograniczony dostęp do infrastruk-
tury magazynowej, a przede wszystkim brak 
zasobów ludzkich – w szczególności kierow-
ców. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, 
doświadczyliśmy sytuacji w której popyt prze-
wyższył podaż, co stanowiło i nadal stanowi 
ogromne wyzwanie zarówno dla producentów, 
odbiorców towaru jak i operatorów logistycz-
nych. Przekładać się to będzie na wzrost cen 
usług, przy jednoczesnej walce o dostępność 
zasobów. Nie cena, lecz możliwość zapewnie-
nia ciągłości dostaw stała się kluczowym czyn-
nikiem decyzyjnym dla klientów.

Każda nowa, trudna sytuacja wywołuje 
wiele niepokojów, natomiast my zaczęliśmy się 
zastanawiać, jakie szanse daje nowa rzeczywi-

stość, co możemy zrobić lepiej, bardziej wydajniej. Odpowiednie 
podejście do kryzysu, do którego przystępuje się z przemyślaną 
strategią, może być szansą. Sama pandemia, oprócz negatyw-
nych skutków, pokazała, że cyfryzacja, praca zdalna na masową 
skalę i oparcie się w większym stopniu o nowe technologie może 
być efektywne, a niejednokrotnie może być jedynym wyjściem.

W przypadku naszej firmy rok 2021 to rozwój cyfryzacji  
i digitalizacji procesów, czego pochodną jest budowanie logi-
styki w duchu paperless oraz zastosowanie RPA (Robotic Process 
Automation). Paperless to wyeliminowanie tradycyjnych doku-
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mentów papierowych i przejście na Elektroniczną Wymianę  
Dokumentów (EDI). Inicjatywa Paperless prowadzona jest we 
Fresh logIsTICs we współpracy z gs1 polska. Biorą w niej udział 
także nasi kontrahenci: producenci i sieci handlowe. Pracujemy 
nad wyeliminowaniem z procesu logistycznego dokumentów 
papierowych. Kilka elementów tego procesu już funkcjonuje, 
pozostałe są opracowywane i będą wdrażane w 2022 r. Logi-
styka bez papieru to benefity nie tylko dla Fresh logIsTICs i naszych 
partnerów, ale dla całego rynku. Drugim istotnym elementem 
cyfrowej transformacji w 2021 r. było zastosowanie w naszych 
procesach RPA, czyli robotów software’owych wspomagających 
lub zastępujących pracę użytkowników w poszczególnych aplika-
cjach np. WMS, TMS lub na styku pomiędzy systemami IT. Roboty, 
które funkcjonują w naszej firmie edytują przesyłki i uzupełniają 
w nich różnorodne statusy, przyjmują zlecenia z zewnętrznych 
platform i zakładają dla nich zlecenia w naszych systemach. 
Sprawdzają poprawność danych między systemami. Czas zyskany 
poprzez automatyzację procesów powtarzalnych stwarza moż-
liwość pracy nad zadaniami koncepcyjnymi, charakteryzującymi 
się dużą złożonością i wyższą wartością dodaną dla klienta. Ze 
względu na COVID-19 proces adaptacji rozwiązań cyfrowych 
zyskał na znaczeniu i objął wszystkie poziomy organizacji. Wyda-
rzenia ostatnich miesięcy pokazały, że zarządzanie łańcuchem 
dostaw poprzez Excel i zdrowy rozsądek zupełnie nie przystaje 
do wyzwań współczesnej gospodarki i naraża firmy na duże straty.

Z jakimi zamianami trzeba się liczyć krótko-, i długotermino-
wo? Już dziś klienci oczekują informacji w czasie rzeczywistym 
o tym, co się dzieje z ich towarami podczas magazynowania  
i transportu. Uczestnicy łańcucha dostaw będę z pewnością  

inwestować duże środki w platformy do analizowania i przetwa-
rzania danych na większą skalę. Kolejnym obszarem zmian będzie 
dalsza automatyzacja procesów. I chodzi tutaj nie tylko o pro-
cesy magazynowe, czy transportowe, ale także o procesy fizycz-
ne oraz robotyzację procesów biurowych. Należy jednak pamię-
tać, że rozwój biznesu, niezależnie od płaszczyzny musi być 
odpowiedzialny i zrównoważony. Dlatego też w tym roku, jako 
grupa raben, podpisaliśmy z PGE obróT siedmioletni kontrakt na 
zakup zielonej energii (Power Purchase Agreement). Na mocy 
umowy, począwszy od 2023 r., wszystkie obiekty grupy raben 
w Polsce będą korzystać w 100% z zeroemisyjnej energii. Zosta-
ną wybudowane dedykowane farmy fotowoltaiczne, które za-
spokoją nasze potrzeby energetyczne. Z kolei w obliczu braku 
kierowców przystąpiliśmy do Responible Trucking Initiative, 
wspieranej przez CSR Europe, ukierunkowanej na wypracowanie 
i wdrażanie wspólnych standardów, które przełożą się na lepsze 
warunki pracy kierowców.

Co więcej, niezmiennie będziemy kontynuować optymaliza-
cję naszych procesów w ramach programu Better Everyday, 
opartego na narzędziach lean management. Poprzez eliminację 
marnotrawstw, pomiary i standaryzację procesów, staramy się 
jak najlepiej wykorzystać nasze zasoby np. poprzez eliminację 
pustych przebiegów czy optymalne wypełnienie naczep, w tym 
zastosowanie naczep grodziowych, a także wdrażanie nowo-
czesnych rozwiązań IT w postaci takich aplikacji jak Qlik Sense, 
która umożliwia monitorowanie terminowości dostaw na po-
szczególnych etapach w czasie rzeczywistym. Wyzwania jakie 
przyniesie 2022 r. będą bez wątpienia kolejną ciekawą szansą 
na rozwój i olbrzymim potencjałem do optymalizacji”.
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Wyróżnienia specjalne  
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

Laureaci XVI 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 – 1 – 1 panalpIna polska

Pozycja w rankingu w trzech ostatnich latach: 17 – 11 – 2 dhl global ForwardIng

Pozycja w rankingu w trzech ostatnich latach: 7 – 7 – 4 raben logIsTICs polska

Wyróżnienia honorowe w programie badawczym
OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2021

Kompleksowe i spersonalizowane usługi logistyczne TslogIsTIC
Najlepsza obsługa przewozów lotniczych dhl global ForwardIng

Najlepsza obsługa morskich przewozów drobnicowych eV Cargo global ForwardIng

Najbardziej wiarygodny dostawca usług całopojazdowych ePo-trans Logistic

Organizacja regularnych linii dostaw wewnątrz kraju ColIan logIsTIC

Organizacja regularnych linii dostaw za granicę ekol logIsTICs

Optymalizacja regularnych linii dostaw transportowych na rynku europejskim arra group

Dystrybucja produktów spożywczych i obsługa zamówień klientów końcowych FrIgo logIsTICs

Laureaci programu badawczego, Nagroda główna

OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2021

GENERAL LOGISTICS 
SYSTEMS POLAND

GEODIS POLANDRABEN LOGISTICS 
POLSKA

Laureaci programu badawczego, Nagroda LIDER LOGISTYKI
OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2021

Wykonywanie norm jakości obsługi norThgaTe logIsTICs

Wykorzystywanie narzędzi komunikowania się z klientami Maszoński Logistic

Usługi o wartości dodanej XBs Pro-Log

Kompleksowa obsługa spedytorska Vgl solId group

Dedykowane usługi spedycyjne dIera
Usługi spedycyjne o indywidualnym charakterze IFb InTernaTIonal FreIghTbrIdge (poland)
Wzrost pozycji rynkowej lInk

Przejmowanie zarządzania funkcjami logistycznymi klientów FM logIsTIC

Potencjał konkurencyjny rohlIg suus logIsTICs

Standard obsługi nie do zastąpienia Fresh logIsTICs polska

Wyróżnienia jubileuszowe w programie badawczym
OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2021

Firmy biorące udział od początku w 2002 r. Firmy biorące udział po raz pierwszy
DSV Air & SeA esa logIsTIka

SpeDimex Pks gdańsk-oLiwa
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RANKING FIRM LOGISTYCZNYCH 2021     
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]

2019 2020 2021 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 
przed dwoma laty uległa zmianie po raz pierwszy od początku prowadzenia badania. Dodano ocenę narzędzi komunikowania się z klientami oraz narzędzi 
obsługi dostaw. Poprzednio w 2014 r. zmienił się natomiast układ kategorii, wprowadzono też wskaźnik lojalności kluczowych klientów.

– 11 1 General loGistics systems Poland 3 15 5 4 2 5 9 4 6

1 5 2 raben loGistics Polska 11 18 6 9 4 1 4 3 1

2 10 3 Geodis Poland 12 1 2 1 6 10 1 11 19

3 2 4 Maszoński Logistic 13 15 1 2 3 16 5 2 8

8 8 5 VGl solid GrouP 9 14 8 9 5 6 11 5 8

20 6 6 diera 19 5 7 6 8 8 5 9 18

4 3 7 northGate loGistics 15 2 14 8 12 11 8 10 12

16 4 8 Fm loGistic 1 7 17 24 10 4 21 6 3

– 9 8 Fresh loGistics Polska 10 21 15 22 1 2 16 1 5

– 7 10 iFb international FreiGhtbridGe (Poland) 4 9 4 14 7 7 3 23 24

– – 10 Xbs Pro-loG 2 3 9 11 18 20 2 11 19

11 – 12 rohliG suus loGistics 7 24 9 17 9 3 18 17 2

21 13 13 eV carGo Global ForwardinG 8 4 12 3 25 25 13 14 15

24 12 14 arra GrouP 22 10 13 13 16 14 17 8 13

38 26 15 link 23 7 11 12 23 15 24 6 10

13 14 16 tsloGistic 17 11 17 5 14 13 10 24 26

9 16 17 dsV air & sea 16 23 19 15 15 9 15 25 4

– 24 18 ePo-trans loGistic 27 13 3 7 21 22 12 21 25

14 20 18 sPedimeX 6 6 21 21 27 24 14 18 14

– – 20 esa loGistika 14 12 23 20 13 17 7 28 28

27 28 21 colian loGistic 20 19 16 16 19 23 19 13 21

23 18 22 dhl Global ForwardinG 18 27 22 26 11 12 25 22 7

22 Pks gdańsk-oLiwa 25 15 20 18 20 21 20 20 11

25 27 24 ekol loGistics 21 26 26 19 22 19 23 14 22

33 23 25 dhl FreiGht 26 25 24 23 17 18 27 26 16

35 19 26 omeGa Pilzno 24 22 27 27 26 26 22 18 17

31 17 27 FriGo loGistics 5 20 28 25 28 28 26 27 27

37 29 28 XPo transPort solutions Poland 28 28 25 28 24 27 28 14 22
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OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU 2021
Pozycja

1 General loGistics systems
oPerator loGistyczny roku 2021

Złote Godło. Tryumf konsekwencji w realizacji strategii koncentrowania się na efektywności działań sprze-
dażowych. Żeby pobierać wysokie marże, musi oferować usługę najwyższej próby. Lider rynku usług kurier-
skich, przodujący w zakresie polityki cenowej, elastyczności działania i informatyzacji. W czołówce rankingu 
Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

2
raben loGistics 
oPerator loGistyczny roku 2002, 2009, 
2015, 2019

Srebrne Godło. Olbrzymia przewaga techniczna na polu informatyzacji i integracji systemów operacyjno-
-informatycznych. Firma zakłada, że klienci rzeczywiście szukają narzędzi, które ułatwią im zarządzanie 
łańcuchem dostaw. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

3 Geodis
Brązowe Godło. Sprzedaż i marketing harmonizowane z możliwościami realizacji zobowiązań operacyjnych. 
Zaufanie do doświadczenia i wiarygodności biznesowej przekłada się na wysoką lojalność klientów.  
W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

4 Maszoński Logistic 
oPerator loGistyczny roku 2014, 2018

Lider Logistyki w kategorii Wykorzystywanie narzędzi komunikowania się z klientami. Warunkiem koniecz-
nym zdobycia zadowolenia klientów jest utrzymywanie stałych ścisłych relacji. W czołówce rankingu Top500 
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

5 VGl solid GrouP

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

6 diera Lider  Logistyki w kategorii Dedykowane usługi spedycyjne. Kładzie nacisk na znajdowanie najlepszych, 
często dedykowanych, rozwiązań spedycyjnych, oraz bliskie partnerskie relacje w biznesie.

7 northGate loGistics
Lider  Logistyki w kategorii Wykonywanie norm jakości obsługi. Wypełnia w całej rozciągłości założone 
normy wykonania usług logistycznych. Podstawą sukcesu nadzwyczaj ścisła współpraca z klientami na rzecz 
doskonalenia jakości obsługi.

8 Fm loGistic 
oPerator loGistyczny roku 2017

Lider Logistyki w kategorii Przejmowanie zarządzania funkcjami logistycznymi klientów. Wyznacza kierunek 
zmian w logistyce kontraktowej w Polsce, do idei podnoszonej przez tę firmę muszą się odnieść inni uczest-
nicy rynku. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

8 Fresh loGistics

Lider Logistyki w kategorii Standard obsługi nie do zastąpienia. W porównaniu ze wszystkimi badanymi 
firmami, ma najwyższą pozycję na rynku, na którym działa. W opinii klientów jest bezkonkurencyjnym lide-
rem rynku logistyki produktów świeżych, nie dającym się zastąpić przez innych operatorów. W czołówce 
rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

10 iFb international FreiGhtbridGe
Lider Logistyki w kategorii Usługi spedycyjne o indywidualnym charakterze. Udanie integruje obsługę frachtu 
morskiego i lotniczego z logistyką kontraktową oraz dystrybucją towarów. Decyduje sprawność operacyjna re-
alizacji konkretnych zleceń nie zaś potencjalne możliwości geograficznej siatki połączeń.

10 Xbs Pro-loG
Lider  Logistyki w kategorii Usługi o wartości dodanej. Branżowy ekspert logistycznej obsługi towarów 
akcyzowych uzyskuje przewagę technologiczną i jakościową nad konkurencją. W czołówce rankingu Top1000 
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

12 rohliG suus loGistics

Lider  Logistyki w kategorii Potencjał konkurencyjny. Szeroki zakres działalności w dziedzinie spedycji,  
logistyki kontraktowej i usług celnych. Poziom realizacji dostaw wyższy od oferowanego przez konkurentów. 
Prowadzenie geograficznie rozległej działalności stanowi wyzwanie dla konkurentów, którzy tak szeroką 
ofertą nie dysponują. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

13 eV carGo Global ForwardinG
Wyróżnienie: Najlepsza obsługa morskich przewozów drobnicowych. Kompleksowa obsługa frachtu drogo-
wego, morskiego i lotniczego, wraz z obsługą magazynową i celną, pozwala na przejęcie zarządzania całym 
geograficznie rozproszonym łańcuchem dostaw strategicznych partnerów.

14 arra GrouP

Wyróżnienie: Optymalizacja regularnych linii dostaw transportowych na rynku europejskim. Firma znana 
już nie tylko nielicznym ze znakomitej jakości obsługi (szybkości, terminowości i bezbłędności dostaw)  
i odpowiadającej jakości cenie za usługi, lecz wielu z konkurencyjnych warunków współpracy (zasięg  
geograficzny dostaw, elastyczność systemu dostaw czy kompleksowość obsługi).

15 link

Lider  Logistyki w kategorii Wzrost pozycji rynkowej. Strategia umacniania pozycji rynkowej w wyniku 
współdziałania z koncernem WAberer’S, przynosi wzrost sentymentu klientów do obu tych marek. Cały  
proces transportu i obsługi klientów w firmie odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi  
informatycznych oraz telematycznych, w stosowaniu tych narzędzi komunikowania firma jest jednym  
z liderów rynku.

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

17 dsV air & sea

Wyróżnienie: na jubileusz badania dla firmy biorącej w nim udział od początku. Konsoliduje dwie znaczące 
firmy w obszarze przepływów transportowych. Dąży do integracji łańcucha logistycznego, w którym wszystkie 
elementy będą spięte w jednym systemie teleinformatycznym. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej 
Zarządzane Firmy Logistyczne
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18 ePo-trans loGistic
Wyróżnienie: Najbardziej wiarygodny dostawca usług całopojazdowych. Stawia na współpracę z kontrahen-
tami opartą na partnerstwie, pozwalającą wypracować oczekiwaną przez klientów jakość usług logistycznych 
mierzoną dostępnością przewożonych towarów oraz na optymalizacji kosztów działalności operacyjnej.

18 sPedimeX
Wyróżnienie: na jubileusz badania dla firmy biorącej w nim udział od początku. Wzrost pozycji na rynku 
zależy od zwiększania możliwości operacyjnych w zakresie logistyki kontraktowej, uzyskanych dzięki roz-
budowie sieci dystrybucyjnej.

20 esa loGistika

Wyróżnienie: na jubileusz badania dla firmy biorącej w nim udział po raz pierwszy. Łączy japońską kulturę 
pracy ze środkowoeuropejską zdolnością znajdowania niestandardowych rozwiązań. Dostarcza kompleksowe, 
elastyczne rozwiązania z zakresu: transportu, magazynowania, logistyki dystrybucji, logistyki projektowej, out-
sourcingu i usług o wartości dodanej.

21 colian loGistic

Wyróżnienie: Organizacja regularnych linii dostaw wewnątrz kraju. Potencjał wypracowany we współpracy  
z klientami z branży spożywczej, wykorzystuje w obsłudze producentów wielu innych branż. Lider krajowych 
dostaw całopojazdowych, realizuje coraz więcej przewozów międzynarodowych. Jeden z najlepszych serwisów 
dystrybucyjnych.

22 dhl Global ForwardinG

Wyróżnienie: Najlepsza obsługa przewozów lotniczych. Celem firmy jest bycie firmą pierwszego wyboru  
dla klientów. Wdraża nowe narzędzia informatyczne, w tym zintegrowaną platformę obsługi klientów, aby 
technologicznie osiągnąć standard osiągnięty przez inne dywizje grupy DP-DHL. W czołówce rankingu Top500 
Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

22 Pks gdańsk-oLiwa
Wyróżnienie: na jubileusz badania dla firmy biorącej w nim udział po raz pierwszy. Jedna z najbardziej konkuren-
cyjnych firm transportowych. Pierwsza firma transportowa zarządzana bez formalnej struktury hierarchicznej (orga-
nizacja turkusowa).

24 ekol loGistics
Wyróżnienie: Organizacja regularnych linii dostaw za granicę. Dostawca zintegrowanych usług logistycznych. 
Oprócz połączeń intermodalnych z Turcją i Bliskim Wschodem, oferuje w Polsce nadzwyczaj szeroki wachlarz 
usług. Systematyczny wzrost pozycji rynkowej.

25 dhl FreiGht
Sieć międzynarodowych linii drobnicowych i terminali przeładunkowych czyni z firmy lidera rynku spedycji drobni-
cowej i całopojazdowej. W czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy Logistyczne

26 omeGa Pilzno

Korzysta ze strategicznego położenia Polski na przecięciu unijnych korytarzy transportowych oraz dynamicz-
nego wzrostu handlu zagranicznego. Należy do najwyżej cenionych dostawców towarów za granicę, stam-
tąd pochodzi większość przychodów firmy, na wymianie towarów z zagranicą koncentrują się coraz bardziej 
klienci firmy.

27 FriGo loGistics

Wyróżnienie: Dystrybucja produktów spożywczych i obsługa zamówień klientów końcowych. Operator 
logistyczny produktów głęboko mrożonych. Oferuje pełen wachlarz usług związanych z obsługą łańcucha 
dostaw: od odbioru towaru u producenta po transport i dystrybucję do końcowego odbiorcy. Najwyższa 
ocena dla dystrybucji produktów gotowych, magazynowania, zarządzania zapasami i konfekcjonowania, 
obsługi klienta końcowego.

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

usług

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Uwagi do tabeli:
Wynik danej firmy to odsetek spośród ogółu kluczowych klientów tej firmy całkowicie zadowolonych (oceny 8–10 na skali 10-elementowej) z wykonywania 
najbardziej powszechnych usług logistycznych. Listy użyte w badaniu poszczególnych segmentów rynku objęły kilkadziesiąt rodzajów usług. Listy te różnią się, 
uwzględniają specjalizacje rynkowe poszczególnych grup firm logistycznych. Maksymalny wynik oznaczałby, że wszyscy klienci danej firmy korzystają ze 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 wysokim poziomie (średnia 29,6%), znacząco jednak niższym niż w trzech ostatnich latach, ale 
zdecydowanie wyższym w porównaniu do wszystkich poprzednich lat. Okazuje się, że w bieżącym roku klienci na ogół kupowali u poszczególnego operatora 
dużo węższy niż poprzednio pakiet usług; natomiast ocena wykonania tych usług wzrosła.

7 1 1 Fm loGistic 37,3% 42,9% 45,2%

– – 2 Xbs Pro-loG – – 38,3%

– 21 3 General loGistics systems Poland – 29,2% 38,0%

– 11 4 iFb international FreiGhtbridGe (Poland) – 32,2% 37,8%

15 3 5 FriGo loGistics 33,5% 40,6% 37,0%

2 5 6 sPedimeX 40,0% 37,4% 36,5%

23 – 7 rohliG suus loGistics 30,4% – 36,1%

27 12 8 eV carGo Global ForwardinG 29,1% 32,1% 35,2%

11 7 9 VGl solid GrouP 34,8% 35,5% 33,9%

– 13 10 Fresh loGistics Polska – 31,8% 32,4%

1 14 11 raben loGistics Polska 40,3% 31,4% 32,2%

21 4 12 Geodis Poland 30,6% 38,7% 32,1%

18 10 13 Maszoński Logistic 31,3 32,8% 32,0%

– – 14 esa loGistika – – 30,1%

29 22 15 northGate loGistics 28,2% 28,7% 29,8%

4 24 16 dsV air & sea 38,7% 28,0% 29,0%

16 8 17 tsloGistic 33,0% 34,0% 27,5%

19 19 18 dhl Global ForwardinG 30,9% 30,7% 27,0%

28 23 19 diera 29,0% 28,3% 26,0%

30 17 20 colian loGistic 28,1% 30,8% 23,7%

10 6 21 ekol loGistics 34,9% 35,7% 23,6%

31 9 22 arra GrouP 27,4% 33,0% 23,2%

39 29 23 link 19,6% 19,2% 22,8%

33 26 24 omeGa Pilzno 25,5% 27,0% 22,6%

– – 25 Pks gdańsk-oLiwa – – 21,8%

34 15 26 dhl FreiGht 25,3% 31,4% 21,7%

– 27 27 ePo-trans loGistic – 25,0% 20,5%

37 25 28 XPo transPort solutions Poland 23,7% 27,0% 17,2%
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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 10-elementowej).

1. Ogólnie: przewozy towarów (transport, spedycja) eV carGo ArrA NorthgAte Maszoński geoDiS
2. Krajowe northGate FreSh ColiAN SpeDimex Fm logiStiC

3. Międzynarodowe eV carGo iFb Link epo tSlogiStiC
4. Kolejowe i kombinowane VGl solid geoDiS EkoL DSV iFb
5. Morskie dsV eV CArgo iFb Vgl SoliD SUUS
6. Lotnicze cargo dhl GF DSV SUUS Vgl SoliD geoDiS
7. Drobnicowe suus rAbeN Fm logiStiC geoDiS iFb
8. Częściowe diera eSA iFb FreSh NorthgAte

9. Całopojazdowe ePo Link ColiAN omegA Pks Gdańsk

10. Kontenerowe iFb DSV Vgl SoliD SUUS eV CArgo

11. Ogólnie: magazynowanie Xbs Fm logiStiC Frigo FreSh SpeDimex

12. Przyjęcie towaru Xbs Fm logiStiC Frigo FreSh SpeDimex

13. Składowanie Fm loGistic xbS Frigo SpeDimex FreSh

14. Wysyłka Xbs Frigo Fm logiStiC SpeDimex FreSh

15. Ogólnie: obsługa klienta końcowego FriGo FreSh SpeDimex Fm logiStiC Dhl gF
16. Obsługa zamówień FriGo FreSh SpeDimex Fm logiStiC eV CArgo

17. Obsługa zwrotów FriGo FreSh SpeDimex glS Fm logiStiC

18. Ogólnie: usługi kurierskie Gls rAbeN xbS SpeDimex SUUS
19. Dostawa tego samego dnia Gls xbS SpeDimex rAbeN SUUS
20. Dostawa w następny dzień roboczy Gls rAbeN xbS Fm logiStiC SUUS
21. Gwarantowana godzina dostawy następnego dnia Gls SpeDimex xbS Fm logiStiC rAbeN

22. Serwis międzynarodowy drogowy Gls geoDiS rAbeN SpeDimex eSA
23. Serwis międzynarodowy lotniczy Gls geoDiS SpeDimex rAbeN eSA
24. Typ przesyłki: waga do 1 kg Gls Fm logiStiC xbS SpeDimex SUUS
25. Typ przesyłki: paczki Gls xbS rAbeN Fm logiStiC SpeDimex

26. Ogólnie: VAS Xbs Fm logiStiC glS SpeDimex geoDiS
27. Przepakowywanie Xbs Fm logiStiC SpeDimex eSA glS
28. Etykietowanie Xbs Fm logiStiC SpeDimex geoDiS glS
29. Zarządzanie znakami akcyzy Xbs Fm logiStiC geoDiS rAbeN SpeDimex

30. Elektroniczne powiadomienia odbiorców Xbs glS geoDiS SpeDimex

31. Obsługa punktów nadawania i odbioru przesyłek Gls Fm logiStiC xbS SpeDimex rAbeN

32. Usługi celne Xbs eV CArgo EkoL DSV Dhl gF
33. Magazynowanie, zarządzanie zapasami i konfekcjonowanie Fm loGistic xbS Frigo SpeDimex eSA
34. Spedycja Geodis NorthgAte iFb DierA Pks Gdańsk

35. Logistyka kontraktowa Fm loGistic Frigo SpeDimex xbS FreSh

36. Zaopatrzenie produkcji Maszoński eV CArgo epo ArrA tSlogiStiC
37. Dystrybucja produktów gotowych FriGo Fm logiStiC FreSh SpeDimex ArrA

38. Dostawy w trybie just-in-time link omegA Pks Gdańsk tSlogiStiC Maszoński

39. Dostawy w ramach e-commerce Gls eV CArgo SpeDimex iFb SUUS
40. Ogólnie: dostawy produktów spożywczych FriGo FreSh Fm logiStiC rAbeN ColiAN

41. Produkty świeże Fresh omegA eSA ArrA rAbeN

42. Produkty głęboko mrożone FriGo ColiAN FreSh SUUS rAbeN

43. Kompleksowa obsługa logistyczna produktów spożywczych FriGo Fm logiStiC FreSh rAbeN ColiAN

44. Magazynowanie produktów spożywczych FriGo Fm logiStiC FreSh xbS eSA
45. Cross docking produktów spożywczych FriGo Fm logiStiC FreSh rAbeN ColiAN

46. Dystrybucja krajowa produktów spożywczych FriGo FreSh Fm logiStiC rAbeN xbS
47. Dystrybucja międzynarodowa produktów spożywczych Fresh Fm logiStiC Frigo rAbeN eSA
48.  Certyfikowane usługi w zakresie magazynowania i transportu 

produktów BIO/EKO
FriGo FreSh Fm logiStiC geoDiS

49. Dostawy kurierskie produktów spożywczych Fm loGistic FreSh rAbeN glS Frigo
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II.  WYKONANIE ZAŁOŻONYCH NORM USŁUG LOGISTYCZNYCH  
W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Terminowość Kompletność Bezbłędność Ogółem

2020 2021  2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021

Uwagi do tabeli:
Wynik danej firmy to odsetek kluczowych klientów oceniających wykonanie założonych norm usług logistycznych przez tę firmę bardzo wysoko (oceny 
8–10 na skali 10-elementowej). Wzięto pod uwagę najbardziej powszechne normy: terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie), komplet-
ność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) oraz bezbłędność dostaw (dostawy bez uchybień dokumentacji i znakowania, uszkodzeń towarów lub  
opakowań). Ogólny wskaźnik przedstawia odsetek klientów danej firmy, którzy jednocześnie wysoko oceniają wykonanie wszystkich branych pod uwagę 
norm.
Ocena wykonania norm terminowości, kompletności i bezbłędności dostaw w ciągu ostatnich lat jest zdecydowanie wyższa niż w okresie koniunktury  
z lat 2005–2008. Średnia wartość ogólnego wskaźnika wynosi 78,1% (2008 – 68,7%, 2007 – 66,3%, 2006 – 66,4%, 2005 – 68,3%).

6 1 Geodis Poland 94,1% 100,0% 100,0% 100,0% 88,2% 100,0% 100,0%

1 2 northGate loGistics 100,0% 100,0% 100,0% 94,7% 100,0% 94,7% 94,7%

– 3 Xbs Pro-loG – 100,0% – 94,3% – 94,3% 94,3%

11 4 eV carGo Global ForwardinG 92,0% 91,7% 96,0% 100,0% 92,0% 100,0% 91,7%

2 5 diera 96,0% 92,0% 100,0% 100,0% 96,0% 96,0% 90,0%

19 6 sPedimeX 77,3% 89,5% 90,9% 94,7% 90,9% 89,5% 89,5%

16 7 Fm loGistic 80,0% 88,9% 80,0% 100,0% 80,0% 100,0% 88,9%

29 7 link 70,0% 88,9% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9%

3 9 iFb international FreiGhtbridGe (Poland) 92,0% 86,0% 98,0% 100,0% 98,0% 98,0% 86,0%

9 10 arra GrouP 94,4% 90,0% 97,2% 100,0% 86,1 90,0% 85,0%

4 11 tsloGistic 92,2% 87,5% 96,1% 97,5% 96,1% 95,0% 82,5%

– 12 esa loGistika – 82,4% – 97,1% – 94,1% 82,4%

5 13 ePo-trans loGistic 93,1% 85,7% 100,0% 89,3% 93,1% 92,9% 82,1%

8 14 VGl solid GrouP 86,3% 86,0% 96,1% 100,0% 96,1% 94,0% 82,0%

14 15 General loGistics systems Poland 96,0% 92,0% 94,0% 92,0% 88,0% 84,0% 80,0%

12 15 Maszoński Logistic 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 83,3% 80,0% 80,0%

– 15 Pks gdańsk-oLiwa – 82,2% – 93,3% – 93,3% 80,0%

24 18 raben loGistics Polska 78,0% 80,4% 94,0% 90,2% 86,0% 84,3% 76,5%

15 19 colian loGistic 87,8% 83,0% 91,8% 83,0% 89,8% 80,9% 74,5%

10 20 FriGo loGistics 92,3% 77,3% 88,5% 77,3% 88,5% 86,4% 72,7%

20 21 Fresh loGistics Polska 86,3% 85,0% 90,2% 88,0% 80,4% 78,0% 72,0%

18 22 omeGa Pilzno 82,4% 78,9% 88,2% 84,2% 88,2% 84,2% 68,4%

25 23 dsV air & sea 80,8% 70,6% 96,2% 94,1% 82,7% 86,3% 66,7%

– 24 rohliG suus loGistics – 74,0% – 84,0% – 80,0% 66,0%

26 25 dhl FreiGht 76,0% 68,6% 84,0% 80,4% 80,0% 72,5% 58,8%

21 26 ekol loGistics 83,3% 66,7% 95,2% 91,7% 83,3% 70,8% 58,3%

7 27 dhl Global ForwardinG 92,0% 62,0% 96,0% 90,0% 94,0% 88,0% 54,0%

22 28 XPo transPort solutions Poland 73,3% 50,0% 80,0% 75,0% 80,0% 75,0% 41,7%
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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 
2021

Pozycja 
2020

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.

Maszoński Logistic 80,0% 60,0% 60,0% 80,0% 80,0% 80,0% 1 6

Geodis Poland 40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 100,0% 80,0% 2 10

ePo-trans loGistic 42,9% 28,6% 39,3% 78,6% 85,7% 82,1% 3 16

iFb international FreiGhtbridGe (Poland) 36,0% 26,0% 38,0% 84,0% 94,0% 78,0% 4 9

General loGistics systems Poland 76,0% 80,0% 36,0% 58,0% 84,0% 80,0% 5 8

raben loGistics Polska 72,5% 54,9% 39,2% 72,5% 80,4% 62,7% 6 1

diera 32,0% 20,0% 26,0% 88,0% 90,0% 70,0% 7 12

VGl solid GrouP 34,0% 20,0% 28,0% 86,0% 90,0% 68,0% 8 20

rohliG suus loGistics 36,0% 32,0% 28,0% 66,0% 82,0% 70,0% 9 –

Xbs Pro-loG 28,6% 22,9% 22,9% 85,7% 91,4% 74,3% 9 –

link 55,6% 22,2% 44,4% 66,7% 77,8% 66,7% 11 17

eV carGo Global ForwardinG 33,3% 8,3% 29,2% 95,8% 91,7% 62,5% 12 14

arra GrouP 35,0% 20,0% 35,0% 75,0% 75,0% 75,0% 13 21

northGate loGistics 36,8% 18,4% 26,3% 84,2% 86,8% 55,3% 14 15

Fresh loGistics Polska 56,0% 26,0% 22,0% 60,0% 64,0% 56,0% 15 4

colian loGistic 23,4% 17,0% 17,0% 80,9% 76,6% 68,1% 16 24

Fm loGistic 44,4% 22,2% 11,1% 44,4% 55,6% 77,8% 17 2

tsloGistic 22,5% 12,5% 15,0% 87,5% 80,0% 60,0% 17 19

dsV air & sea 17,6% 29,4% 25,5% 68,6% 66,7% 58,8% 19 7

Pks gdańsk-oLiwa 22,2% 11,1% 8,9% 84,4% 80,0% 64,4% 20 –

sPedimeX 26,3% 21,1% 5,3% 63,2% 63,2% 68,4% 21 10

dhl Global ForwardinG 30,0% 22,0% 24,0% 58,0% 56,0% 52,0% 22 23

esa loGistika 14,7% 11,8% 14,7% 76,5% 73,5% 64,7% 23 –

dhl FreiGht 21,6% 27,5% 23,5% 41,2% 45,1% 43,1% 24 26

XPo transPort solutions Poland 16,7% 16,7% 8,3% 58,3% 75,0% 41,7% 25 25

ekol loGistics 0,0% 4,2% 4,2% 79,2% 70,8% 45,8% 26 29

omeGa Pilzno 10,5% 5,3% 5,3% 52,6% 63,2% 36,8% 27 28

FriGo loGistics 13,6% 4,5% 4,5% 36,4% 36,4% 40,9% 28 27
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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 Maszoński glS rAbeN FreSh Link

2.  Platforma komunikacyjna pozwalająca śledzić status  
przesyłki (Track & Trace ) Gls Maszoński rAbeN SUUS DSV

3.  Rozwiązania umożliwiające przewidywanie czasu dostawy 
(ETA, Estimated Time of Arrival ) Maszoński Link geoDiS epo rAbeN

4. Komunikacja telefoniczna Geodis eV CArgo DierA tSlogiStiC Vgl SoliD

5. Komunikacja mailowa Geodis iFb eV CArgo xbS DierA/Vgl SoliD

6. Komunikacja osobista ePo GEodis/GLs/Maszoński iFb
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IV.  OCENA NARZĘDZI OBSŁUGI DOSTAW
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Uwagi do tabeli:
Generalną pozycję danej firmy w rankingu wyznacza suma miejsc w poszczególnych poddanych badaniu kategoriach. Podane wartości procentowe 
odnoszą się do odsetek zdecydowanie pozytywnych ocen poszczególnych elementów obsługi dostaw.

Geodis Poland 80,0% 40,0% 80,0% 60,0% 80,0% 80,0% 40,0% 60,0% 80,0% 1 8

Maszoński Logistic 60,0% 80,0% 60,0% 60,0% 80,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 2 1

eV carGo Global ForwardinG 45,8% 25,0% 54,2% 45,8% 66,7% 45,8% 20,8% 25,0% 62,5% 3 15

General loGistics systems Poland 70,0% 62,0% 38,0% 34,0% 48,0% 44,0% 38,0% 36,0% 48,0% 4 16

tsloGistic 52,5% 37,5% 52,5% 40,0% 60,0% 40,0% 20,0% 20,0% 60,0% 5 7

diera 56,0% 26,0% 56,0% 30,0% 70,0% 44,0% 16,0% 16,0% 60,0% 6 3

ePo-trans loGistic 32,1% 21,4% 67,9% 60,7% 67,9% 39,3% 28,6% 28,6% 46,4% 7 19

northGate loGistics 44,7% 28,9% 81,6% 42,1% 52,6% 36,8% 18,4% 23,7% 57,9% 8 2

raben loGistics Polska 49,0% 31,4% 41,2% 33,3% 51,0% 39,2% 21,6% 29,4% 51,0% 9 10

VGl solid GrouP 40,0% 20,0% 54,0% 24,0% 60,0% 44,0% 22,0% 28,0% 58,0% 9 9

Xbs Pro-loG 60,0% 34,3% 17,1% 20,0% 60,0% 40,0% 17,1% 28,6% 48,6% 11 -

link 22,2% 22,2% 55,6% 66,7% 55,6% 11,1% 22,2% 22,2% 55,6% 12 26

arra GrouP 35,0% 25,0% 60,0% 55,0% 75,0% 35,0% 0,0% 0,0% 65,0% 13 4

iFb international FreiGhtbridGe (Poland) 50,0% 28,0% 44,6% 34,0% 50,0% 38,0% 16,0% 12,0% 48,0% 14 17

dsV air & sea 27,5% 21,6% 41,2% 31,4% 58,8% 47,1% 13,7% 19,6% 54,9% 15 20

colian loGistic 66,0% 46,8% 29,8% 27,7% 55,3% 34,0% 12,8% 8,5% 55,3% 16 28

rohliG suus loGistics 26,0% 24,0% 36,0% 30,0% 42,0% 28,0% 22,0% 24,0% 48,0% 17 -

Pks gdańsk-oLiwa 22,2% 22,2% 53,3% 46,7% 48,9% 22,2% 8,9% 2,2% 57,8% 18 -

ekol loGistics 4,2% 8,3% 79,2% 70,8% 37,5% 29,2% 12,5% 12,5% 45,8% 19 29

esa loGistika 23,5% 17,6% 47,1% 32,4% 47,1% 29,4% 11,8% 8,8% 58,8% 20 -

sPedimeX 47,4% 52,6% 31,6% 26,3% 36,8% 36,8% 5,3% 5,3% 42,1% 21 23

Fresh loGistics Polska 50,0% 46,0% 14,0% 10,0% 36,0% 34,0% 10,0% 16,0% 42,0% 22 13

dhl FreiGht 29,4% 21,6% 35,3% 35,3% 39,2% 15,7% 15,7% 17,6% 33,3% 23 21

Fm loGistic 55,6% 44,4% 0,0% 0,0% 44,4% 33,3% 0,0% 11,1% 44,4% 24 5

FriGo loGistics 40,9% 69,2% 4,5% 4,5% 40,9% 27,3% 9,1% 9,1% 45,5% 25 11

dhl Global ForwardinG 18,0% 8,0% 28,0% 18,0% 38,0% 40,0% 14,0% 14,0% 46,0% 26 21

omeGa Pilzno 10,5% 5,3% 36,8% 36,8% 26,3% 5,3% 5,3% 0,0% 42,1% 27 24

XPo transPort solutions Poland 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 25,0% 8,3% 0,0% 0,0% 25,0% 28 18
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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 glS ColiAN Maszoński/XBs

2. Organizacja regularnych linii dostaw wewnątrz kraju Maszoński Frigo glS SpeDimex ColiAN

3. Dostawa towarów za granicę northGate geoDiS EkoL epo arra/Maszoński

4. Organizacja regularnych linii dostaw za granicę ekol Link EPo/ GEodis/Maszoński

5. Doświadczenie w obsłudze dostaw wybranych grup towarów gEodis/Maszoński ArrA DierA epo

6. Doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw klientów Geodis Maszoński DSV eV CArgo DierA/glS/Vgl SoliD

7.  Doświadczenie w obsłudze rynku e-commerce w Polsce 
 i za granicą

Maszoński geoDiS glS epo Link

8.  Wielokanałowość (możliwość obsługi zarówno e-commerce, 
jak i B2B)

gEodis/ Maszoński glS rAbeN epo/xbS

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

Geodis ArrA eV CArgo diEra/Maszoński/TsLoGisTiC
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V. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Ważony wskaźnik satysfakcji

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Uwagi do tabeli:
Wskaźnik ten obrazuje poziom zaufania do standardu obsługi danej firmy, która nie daje się przez inne zastąpić. Oferowany przez każdą firmę standard 
obsługi odnoszony jest do standardu proponowanego przez firmy konkurencyjne, wyznaczając pozycję na właściwym dla niej rynku.
Prezentowane wyniki pokazują, jak często firma logistyczna wskazywana jest przez swoich kluczowych klientów jako najlepsza firma na rynku w danych 
dziedzinach obsługi, przy uwzględnieniu znaczenia przypisywanego przez klientów danej dziedzinie. Każdy badany klient znaczenie danej dziedziny oceniał 
na skali 10-elementowej. W powyższym zestawieniu podano wynik ogółem, będący średnią oceną dla piętnastu badanych kategorii obsługi klienta.
Wskaźnik poziomu zaufania do obsługi badanej grupy firm wynosi 63,4%.

– 7 1 Fresh loGistics Polska – 72,52% 82,90%

– 10 2 General loGistics systems Poland – 71,63% 81,76%

1 1 3 Maszoński Logistic 92,40% 99,05% 81,50%

4 11 4 raben loGistics Polska 76,88% 71,14% 76,74%

5 6 5 VGl solid GrouP 75,64% 73,76% 75,36%

2 17 6 Geodis Poland 81,67% 64,19% 75,35%

– 5 7 iFb international FreiGhtbridGe (Poland) – 76,43% 73,67%

12 3 8 diera 70,59% 79,99% 71,35%

13 – 9 rohliG suus loGistics 69,46% – 68,74%

11 14 10 Fm loGistic 71,22% 66,45% 67,87%

22 21 11 dhl Global ForwardinG 62,00% 54,95% 64,50%

3 4 12 northGate loGistics 77,55% 78,94% 61,01%

– – 13 esa loGistika – – 59,34%

16 18 14 tsloGistic 67,55% 60,80% 58,39%

7 15 15 dsV air & sea 72,98% 65,53% 58,25%

32 9 16 arra GrouP 47,43% 71,84% 57,44%

26 19 17 dhl FreiGht 53,34% 60,25% 56,42%

– – 18 Xbs Pro-loG – – 54,65%

29 28 19 colian loGistic 48,38% 33,41% 53,20%

– – 20 Pks gdańsk-oLiwa – – 53,17%

– 25 21 ePo-trans loGistic 49,03% 52,54%

31 27 22 ekol loGistics 47,70% 44,87% 52,48%

37 22 23 link 39,73% 52,78% 49,51%

35 29 24 XPo transPort solutions Poland 43,43% 31,39% 49,13%

17 13 25 eV carGo Global ForwardinG 65,41% 68,16% 48,19%

28 12 26 omeGa Pilzno 48,89% 70,29% 48,16%

10 23 27 sPedimeX 71,55% 52,64% 48,10%

30 20 28 FriGo loGistics 47,80% 55,71% 40,94%
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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 Maszoński Fm logiStiC FreSh iFb glS

b. Wsparcie konsultanta/opiekuna handlowego Gls FreSh rAbeN iFb Maszoński

c. Kultura pracownika realizującego przewóz towaru Maszoński glS Vgl SoliD FreSh iFb

d. Doświadczenie i wiarygodność Fm loGistic FreSh rAbeN Maszoński glS

e. Cena usług odpowiada jakości Geodis glS Maszoński Link FreSh

f. Informatyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych Fresh glS Maszoński rAbeN SUUS

g. Kompleksowość usług Geodis FreSh Vgl SoliD glS Maszoński

h. Zasięg geograficzny dostaw Geodis FreSh Maszoński rAbeN glS

i. Elastyczność (terminy i forma dostaw) Gls Maszoński Fm logiStiC FreSh rAbeN

j. Czas od zamówienia do dostawy Maszoński glS FreSh geoDiS Fm logiStiC

k. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) Gls FreSh Vgl SoliD geoDiS Maszoński

l. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) Fm loGistic Maszoński FreSh glS Vgl SoliD

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

Fm loGistic Maszoński geoDiS FreSh glS

n. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji Gls FreSh Maszoński Vgl SoliD rAbeN

o. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych Fresh rAbeN glS SUUS Vgl SoliD
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VI. POZYCJA RYNKOWA W OCENIE OGÓŁU KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2019 2020 2021 2019 2020 2021

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 68% wskazań objęło którąś z 28 firm uczestniczących w badaniu, a w co piątym przypadku klienci nie potrafili wskazać firmy najlepszej w danej dziedzinie, 
w reszcie sytuacji klienci wskazywali na inne wymienione z nazwy firmy.

1 1 1 raben loGistics Polska 4,48% 4,06% 3,72%

– 5 2 Fresh loGistics Polska – 2,80% 3,19%

6 – 3 rohliG suus loGistics 3,02% – 2,96%

2 6 4 Fm loGistic 3,42% 2,79% 2,95%

– 10 5 General loGistics systems Poland – 2,65% 2,94%

11 9 6 VGl solid GrouP 2,62% 2,66% 2,93%

– 7 7 iFb international FreiGhtbridGe (Poland) 2,77% 2,73%

18 4 8 diera 2,33% 2,86% 2,62%

3 17 9 dsV air & sea 3,27% 2,31% 2,58%

5 12 10 Geodis Poland 3,15% 2,52% 2,53%

9 3 11 Northgate Logistics 2,64% 2,91% 2,39%

17 25 12 dhl Global ForwardinG 2,36% 1,92% 2,28%

20 20 13 tsloGistic 2,19% 2,10% 2,17%

33 13 14 arra GrouP 1,53% 2,51% 2,14%

37 23 15 link 1,36% 1,95% 2,13%

15 22 16 Maszoński Logistic 2,40% 2,00% 2,12%

– – 17 esa loGistika – – 2,11%

24 19 18 dhl FreiGht 1,91% 2,17% 2,08%

30 16 19 ekol loGistics 1,58% 2,32% 1,98%

– – 20 Xbs Pro-loG – – 1,97%

– – 21 Pks gdańsk-oLiwa – – 1,91%

– 27 22 ePo-trans loGistic – 1,69% 1,90%

27 29 23 colian loGistic 1,79% 1,15% 1,87%

8 24 24 sPedimeX 2,65% 1,93% 1,84%

22 14 25 eV carGo Global ForwardinG 2,08% 2,47% 1,82%

29 8 26 omeGa Pilzno 1,61% 2,70% 1,81%

36 28 27 XPo transPort solutions Poland 1,42% 1,36% 1,66%

32 21 28 FriGo loGistics 1,55% 2,03% 1,48%
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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 Geodis iFb suus ekol

b. Wsparcie konsultanta/opiekuna handlowego Gls raben Fresh suus iFb

c. Kultura pracownika realizującego przewóz towaru raben Maszoński VGl solid Fresh suus

d. Doświadczenie i wiarygodność raben Geodis Fresh Fm loGistic VGl solid

e. Cena usług odpowiada jakości raben link Gls suus diera

f. Informatyzacja i integracja systemów operacyjno-informatycznych raben Fresh Gls suus dhl GF

g. Kompleksowość usług Geodis raben Fresh Fm loGistic VGl solid

h. Zasięg geograficzny dostaw suus raben Gls VGl solid dsV

i. Elastyczność (terminy i forma dostaw) raben Gls Fm loGistic VGl solid Maszoński

j. Czas od zamówienia do dostawy Fm loGistic Fresh Gls raben VGl solid

k. Terminowość dostaw (dostawy w uzgodnionym terminie) Fm loGistic raben VGl solid Gls Fresh

l. Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości) Fm loGistic raben Fresh Geodis VGl solid

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

Fm loGistic Maszoński raben Fresh VGl solid

n. Obieg informacji o stanie realizacji dostaw/o trudnościach w realizacji raben suus VGl solid Maszoński Gls

o. Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych raben Fresh Fm loGistic suus Gls



62 raport  specja lny

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

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy
1. Raben Logistics 1. Nagel Group
2. GEODIS 2. DB Schenker
3. IFB International Freightbridge 3. cargo-partner spedycja
4. ROHLIG SUUS 4. UPS
5. Ekol Logistics 5. Kuehne+Nagel
6. VGL Solid Group 6. DSV Road
7. Maszoński Logistic 7. Dachser
8. Northgate Logistics 8. Rhenus
9. DSV Air & Sea 9. FedEx
10. Fresh Logistics 10. LKW Walter

1. GLS 1. Raben Transport
2. Raben Logistics 2. DB Schenker
3. Fresh Logistics 3. Nagel Group
4. ROHLIG SUUS 4. Kuehne+Nagel
5. IFB International Freightbridge 5. Rhenus
6. VGL Solid Group 6. FedEx
7. DSV Air & Sea 7. cargo-partner spedycja
8. DIERA 8. UPS
9. Northgate Logistics 9. Dachser
10. TSLOGISTIC 10. DSV Road

1. Raben Logistics 1. DB Schenker
2. Maszoński Logistic 2. DPD
3. VGL Solid Group 3. FedEx
4. Fresh Logistics 4. cargo-partner spedycja
5. ROHLIG SUUS 5. Raben Transport
6. GLS 6. DSV Road/DSV Xpress
7. IFB International Freightbridge 7. DHL Parcel
8. Arra Group 8. DHL Express
9. DIERA 9. InPost
10. DSV Air & Sea 10. Dartom

1. Raben Logistics 1. DB Schenker
2. GEODIS 2. DHL Express
3. Fresh Logistics 3. Kuehne+Nagel
4. FM Logistic 4. UPS
5. VGL Solid Group 5. Dachser
6. GLS 6. Raben Transport
7. ROHLIG SUUS 7. Maersk
8. IFB International Freightbridge 8. LKW Walter
9. DSV Air & Sea 9. ATC Cargo
10. DIERA 10. FedEx
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Zasięg geograficzny dostaw

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy
1. Raben Logistics 1. DB Schenker
2. Link 2. Nagel Group
3. GLS 3. Dachser
4. ROHLIG SUUS 4. Raben Transport
5. DIERA 5. UPS
6. GEODIS 6. DPD
7. VGL Solid Group 7. Omida
8. DSV Air & Sea 8. InPost
9. Fresh Logistics 9. DHL Express
10. IFB International Freightbridge 10. Uni-logistics

1. Raben Logistics 1. DB Schenker
2. Fresh Logistics 2. Dachser
3. GLS 3. UPS
4. ROHLIG SUUS 4. FedEx
5. DHL Global Forwarding 5. Kuehne+Nagel
6. Maszoński Logistic 6. Raben Transport
7. DSV Air & Sea 7. DHL Express
8. FM Logistic 8. cargo-partner spedycja
9. VGL Solid Group 9. InPost
10. EPO-Trans Logistic 10. DPD

1. GEODIS 1. DB Schenker
2. Raben Logistics 2. Kuehne+Nagel
3. Fresh Logistics 3. UPS
4. FM Logistic 4. FedEx
5. VGL Solid Group 5. Dachser
6. GLS 6. Raben Transport
7. ROHLIG SUUS 7. cargo-partner spedycja
8. DSV Air & Sea 8. Maersk
9. DIERA 9. Nagel Group
10. XBS Pro-Log 10. Hellmann Worldwide Logistics

1. ROHLIG SUUS 1. UPS
2. Raben Logistics 2. DHL Express
3. GLS 3. DB Schenker
4. VGL Solid Group 4. FedEx
5. DSV Air & Sea 5. Kuehne+Nagel
6. GEODIS 6. Nagel Group
7. IFB International Freightbridge 7. Dachser
8. DHL Global Forwarding 8. Raben Transport
9. DHL Freight 9. Omida
10. DIERA 10. LKW Walter
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Kompletność dostaw (dostawy zrealizowane w całości)

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy
1. Raben Logistics 1. DB Schenker
2. GLS 2. Nagel Group
3. FM Logistic 3. DSV Road
4. VGL Solid Group 4. FedEx
5. Maszoński Logistic 5. cargo-partner spedycja
6. ROHLIG SUUS 6. Kuehne+Nagel
7. Fresh Logistics 7. DHL Express
8. DIERA 8. Dachser
9. IFB International Freightbridge 9. DHL Parcel
10. Northgate Logistics 10. UPS

1. FM Logistic 1. FedEx
2. Fresh Logistics 2. DB Schenker
3. GLS 3. InPost
4. Raben Logistics 4. UPS
5. VGL Solid Group 5. DHL Express
6. GEODIS 6. cargo-partner spedycja
7. ROHLIG SUUS 7. Dachser
8. DIERA 8. Omida
9. IFB International Freightbridge 9. Regesta
10. Northgate Logistics 10. STALKO Przybysz i Wspólnicy

1. FM Logistic 1. FedEx
2. Raben Logistics 2. InPost
3. VGL Solid Group 3. DB Schenker
4. GLS 4. UPS
5. Fresh Logistics 5. DHL Express
6. GEODIS 6. Kuehne+Nagel
7. ROHLIG SUUS 7. LKW Walter
8. DIERA 8. Dachser
9. Northgate Logistics 9. ID Logistics
10. IFB International Freightbridge 10. Regesta

1. FM Logistic 1. DB Schenker
2. Raben Logistics 2. InPost
3. Fresh Logistics 3. cargo-partner spedycja
4. GEODIS 4. FedEx
5. VGL Solid Group 5. Kuehne+Nagel
6. GLS 6. UPS
7. DSV Air & Sea 7. Dachser
8. DIERA 8. LKW Walter
9. ROHLIG SUUS 9. Raben Transport
10. IFB International Freightbridge 10. Maersk
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Najczęściej wskazywane jako najlepsze przez klientów badanych firm ze względu na: 
Wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy

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

Uczestnicy badania Inne firmy
1. FM Logistic 1. DB Schenker
2. Maszoński Logistic 2. InPost
3. Raben Logistics 3. cargo-partner spedycja
4. Fresh Logistics 4. Raben Transport
5. VGL Solid Group 5. UPS
6. GEODIS 6. FedEx
7. GLS 7. LKW Walter
8. Link 8. Maersk
9. ROHLIG SUUS 9. DHL Parcel
10. IFB International Freightbridge 10. Dachser

1. Raben Logistics 1. DB Schenker
2. ROHLIG SUUS 2. FedEx
3. VGL Solid Group 3. Kuehne+Nagel
4. Maszoński Logistic 4. cargo-partner spedycja
5. GLS 5. Dachser
6. Fresh Logistics 6. Nagel Group
7. IFB International Freightbridge 7. UPS
8. DIERA 8. Raben Transport
9. Northgate Logistics 9. InPost
10. GEODIS 10. DHL Express

1. Raben Logistics 1. DB Schenker
2. Fresh Logistics 2. InPost
3. FM Logistic 3. DHL Express
4. ROHLIG SUUS 4. UPS
5. GLS 5. FedEx
6. IFB International Freightbridge 6. Dachser
7. DSV Air & Sea 7. Kuehne+Nagel
8. DIERA 8. cargo-partner spedycja
9. Link 9. GEFCO
10. DHL Global Forwarding 10. DSV Road
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VII. LOJALNOŚĆ KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2020 2021 NPS 2020 Krytycy Obojętni Promotorzy NPS 2021

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.

14 1 Geodis Poland 64,7% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

– 2 Xbs Pro-loG – 0,0% 5,7% 94,3% 94,3%

6 3 iFb international FreiGhtbridGe (Poland) 78,0% 2,0% 14,0% 84,0% 82,0%

12 4 raben loGistics Polska 66,0% 2,0% 15,7% 82,4% 80,4%

3 5 diera 80,0% 2,0% 16,0% 82,0% 80,0%

1 5 Maszoński Logistic 83,3% 0,0% 20,0% 80,0% 80,0%

– 7 esa loGistika – 0,0% 20,6% 79,4% 79,4%

2 8 northGate loGistics 82,4% 0,0% 21,1% 78,9% 78,9%

8 9 General loGistics systems Poland 76,0% 0,0% 22,0% 78,0% 78,0%

7 10 tsloGistic 76,5% 0,0% 22,5% 77,5% 77,5%

9 11 VGl solid GrouP 72,5% 0,0% 24,0% 76,0% 76,0%

5 12 ePo-trans loGistic 79,3% 7,1% 14,3% 78,6% 71,5%

3 13 eV carGo Global ForwardinG 80,0% 4,2% 20,8% 75,0% 70,8%

19 14 sPedimeX 59,1% 10,5% 10,5% 78,9% 68,4%

18 15 dsV air & sea 61,5% 7,8% 17,6% 74,5% 66,7%

16 16 Fresh loGistics Polska 62,7% 4,0% 26,0% 70,0% 66,0%

10 17 arra GrouP 72,2% 5,0% 25,0% 70,0% 65,0%

–– 18 rohliG suus loGistics 6,0% 28,0% 66,0% 60,0%

15 19 colian loGistic 63,3% 10,6% 19,1% 70,2% 59,6%

– 20 Pks gdańsk-oLiwa – 4,4% 33,3% 62,2% 57,8%

23 21 Fm loGistic 50,0% 11,1% 22,2% 66,7% 55,6%

20 22 omeGa Pilzno 58,8% 5,3% 36,8% 57,9% 52,6%

17 23 ekol loGistics 61,9% 8,3% 33,3% 58,3% 50,0%

23 24 link 50,0% 0,0% 55,6% 44,4% 44,4%

12 25 dhl Global ForwardinG 66,0% 12,0% 32,0% 56,0% 44,0%

27 26 FriGo loGistics 34,6% 13,6% 31,8% 54,5% 40,9%

26 27 dhl FreiGht 36,0% 7,8% 51,0% 41,2% 33,4%

28 28 XPo transPort solutions Poland 33,3% 25,0% 41,7% 33,3% 8,3%
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VIII. LIDER RYNKU W OCENIE KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Pozycja Odsetek wskazań

2019 2020 2021 2019 2020 2021

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 60,0% (2020 r. – 58,6%).

– 2 1 Fresh loGistics Polska – 76,4% 82,0%

1 1 2 Maszoński Logistic 100,0% 83,3% 80,0%

5 6 3 raben loGistics Polska 78,0% 70,0% 78,4%

– 9 4 General loGistics systems Poland – 68,0% 72,0%

8 8 5 VGl solid GrouP 71,8% 68,6% 68,0%

19 6 6 Fm loGistic 60,0% 70,0% 66,7%

34 15 6 link 41,2% 60,0% 66,7%

35 13 8 arra GrouP 40,5% 63,9% 65,0%

25 14 9 diera 53,1% 62,0% 62,0%

4 4 10 northGate loGistics 80,0% 70,6% 60,5%

1 11 11 Geodis Poland 100,0% 64,7% 60,0%

– – 11 Xbs Pro-loG – – 60,0%

12 27 13 colian loGistic 67,9% 40,8% 59,6%

37 26 14 ekol loGistics 33,3% 42,9% 58,3%

18 12 14 eV carGo Global ForwardinG 62,2% 64,0% 58,3%

37 23 14 XPo transPort solutions Poland 33,3% 46,7% 58,3%

13 – 17 rohliG suus loGistics 66,0% – 58,0%

30 16 18 omeGa Pilzno 45,7% 58,8% 57,9%

9 25 18 sPedimeX 68,4% 45,5% 57,9%

– – 20 Pks gdańsk-oLiwa – – 57,8%

– 31 21 ePo-trans loGistic – 31,0% 57,1%

17 22 22 dhl Global ForwardinG 62,7% 48,0% 56,0%

– 9 23 iFb international FreiGhtbridGe (Poland) – 68,0% 54,0%

13 20 24 tsloGistic 66,0% 54,9% 52,5%

19 21 25 dsV air & sea 60,0% 53,8% 51,0%

36 17 26 dhl FreiGht 40,0% 56,0% 47,1%

31 24 27 FriGo loGistics 45,2% 46,2% 45,5%

– – 28 esa loGistika – – 38,2%
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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

2019 2020 2021 2019 2020 2021

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 (938) co dziewiąta (104) wskazała firmę RABEN LOGISTICS jako bezwzględnie 
najlepszą lub będącą największym konkurentem innych badanych firm.

1 1 1 raben loGistics Polska 2,740 2,200 2,039

6 – 2 rohliG suus loGistics 1,560 – 1,440

3 2 3 Fm loGistic 1,700 1,900 1,223

16 4 4 dsV air & sea 0,800 1,096 1,000

– 6 5 Fresh loGistics Polska – 0,882 0,940

– 10 6 General loGistics systems Poland – 0,800 0,920

11 17 7 dhl Global ForwardinG 1,078 0,680 0,840

12 8 8 Maszoński Logistic 1,000 0,833 0,800

13 9 8 VGl solid GrouP 0,872 0,804 0,800

32 10 10 link 0,530 0,800 0,778

– – 11 Pks gdańsk-oLiwa – – 0,756

14 14 12 northGate loGistics 0,850 0,735 0,737

37 23 13 arra GrouP 0,405 0,666 0,700

18 26 14 sPedimeX 0,763 0,500 0,684

24 24 15 eV carGo Global ForwardinG 0,649 0,640 0,666

26 12 16 dhl FreiGht 0,580 0,780 0,647

30 21 17 omeGa Pilzno 0,544 0,676 0,632

29 17 18 diera 0,551 0,680 0,620

4 6 19 Geodis Poland 1,625 0,882 0,600

– – 19 Xbs Pro-loG – – 0,600

15 28 21 colian loGistic 0,822 0,408 0,596

38 27 22 ekol loGistics 0,389 0,429 0,583

23 22 22 XPo transPort solutions Poland 0,666 0,667 0,583

– 17 24 iFb international FreiGhtbridGe (Poland) – 0,680 0,580

– 29 25 ePo-trans loGistic – 0,310 0,571

17 25 26 tsloGistic 0,780 0,569 0,550

33 15 27 FriGo loGistics 0,517 0,731 0,455

– – 28 esa loGistika – – 0,411
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aRRa gRoUP – arra.pl – jest operatorem logistycznym, specja-
lizującym się w transporcie farmaceutyków i innych produktów, 
wymagających warunków temperatury kontrolowanej od –25ºC 
do +25ºC. Firma działa od blisko 20 lat na rynku krajowym  
i międzynarodowym, a oferowane usługi obejmują spedycję dro-
gową, kolejową, morską oraz lotniczą. Firma dysponuje własną 
flotą ponad 300 pojazdów. Nowoczesne samochody z zabudową 
chłodniczą umożliwiają transport towaru w dwóch niezależnych 
zakresach temperatury. Każdym trans-
portem zajmuje się dedykowany zespół 
spedytorów, czuwających nad bezpie-
czeństwem przewozu. Wiedza i formalne 
uprawnienia umożliwiają transport 
wszystkich rodzajów leków. Bezpieczeń-
stwo zawieranych umów i prze wozu 
potwierdzają odpowiednie certyfikaty, 
m.in. poświadczający spełnienie wymo-
gów w zakresie zarządzania jakością  
ISO 9001:2015, zapewniający zrealizowa-
nie najwyższych wymagań stawianych 
przez Dobrą Praktykę Dystrybucyjną UE 
GDP, gwarantujący bezpieczne zarzą-
dzanie informacjami ISO 27001:2015. 
Kompleksową obsługę klientów na naj-
wyższym poziomie zapewnia pełniący 
funkcję centrum dystrybucyjnego nowo-
czesny magazyn. Możliwości logistyczne 
pozwalają na zorganizowanie transportu 
kolejowego, morskiego czy lotniczego do 
dowolnego miejsca na świecie. Doświad-
czeni i oddani kierowcy docierają do 
wszystkich zakątków Europy a także do 
Kazachstanu, Turcji czy Afryki Północnej. 
Nie ma trudnych kierunków czy niemożli-
wych do zrealizowania zleceń. arra group 
współpracę biznesową opiera na zrozu-
mieniu potrzeb klientów i wychodzeniu 
im naprzeciw.

coLiaN LogisTic – www.colian 
logistic.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 wewnętrzną grupy ColIan  
w zakresie produkcji, magazynowania, 
transportu oraz dystrybucji. Specjalizuje się 

Partnerzy programu 2020

także w logistyce kontraktowej i dostarcza kompleksowe rozwią-
zania 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 indywidualnych potrzeb klientów. Spółka posiada 
magazyny o łącznej powierzchni 60 tys. m2 w na terenie całego 
kraju a posiadana flota 450 pojazdów ciężarowych zapewnia ela-
styczne dostosowanie się do potrzeba każdego klienta. W tym celu 
został wdrożony system za rządzania jakością, spełniający normy  
EN ISO 9001:2008 oraz HACCP. Potwierdzeniem kompetencji spółki 
są otrzymane wyróżnienia. ColIan logIsTIC została ostatnio wyróż-
niona przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie analizy 
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wyników finansowych tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2020 
oraz Gepard Biznesu 2020.

DHL FReigHT – www.dhl.com.pl/Freight – to lider europejskiego 
transportu lądowego, dysponujący ponad 200 terminalami dro-
gowymi w ponad 40 krajach oraz dwoma tysiącami regularnych, 
międzynarodowych linii drobnicowych. W Polsce tworzy wraz  
z DHL parCel jeden podmiot prawny. Firma specjalizuje się  
w międzynarodowej spedycji drobnicowej, całopojazdowej na 
terenie Europy, oraz w wybranych krajach Afryki Północnej i Azji. 
Na wszystkich tych rynkach firma zapewnia klientom najwyższą 
jakość usług, łącząc stałą obecność z doświadczeniem i znajomo-
ścią lokalnej specyfiki. Kluczowe dla sukcesu DHL FreIghT w Polsce 
są nowoczesne terminale międzynarodowe, łączące struktury 
własnej sieci europejskiej z krajowym systemem dystrybucji.  
W portfolio usług znajdują się również usługi specjalistyczne,  
jak międzynarodowa spedycja całopojazdowa w kontrolowanej 
temperaturze przewozu zorientowana zarówno na produkty spo-
żywcze, jak i świadcząca usługi dla branży farmaceutycznej, dodat-
kowe ubezpieczenie Cargo do 120% wartości towaru. We współ-
pracy z AC gerlaCh – kompleksowa obsługa celna. Rozwiązania 
logistyczne DHL FreIghT dopasowywane są do specyficznych po-
trzeb klienta i wymogów branży, w jakiej działa, dzięki czemu są 
one unikalne i stanowią realną wartość dodaną dla firm, którym 
są dedykowane. W Polsce DHL FreIghT zatrudnia 300 wysoko kwa-
lifikowanych specjalistów, działa w oparciu o certyfikaty ISO 9001, 
ISO 14001, a także ISO 50001 i OHSAS 18001, w zakresie zarzą-
dzania projektami stosuje metodologię LEAN & Six Sigma.

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

DieRa – www.diera.pl – powstała w maju 2006 r., kontynuując 
tradycję jednej z najstarszych prywatnych firm o tej specjalności 
w Polsce, firmy proMexIM. Trzon tej firmy, o wyłącznie polskim ka-
pitale, stanowi ponad stuosobowa kadra z kilkunastoletnim do-
świadczeniem pracy w branży, w 9 oddziałach w Polsce i Czechach. 

Firmę dIera wyróżnia niestandardowe podejście do operacji  
w zakresie spedycji drogowej, morskiej i lotniczej. Firmowe hasło 
„Elastyczne rozwiązania” jest wyrazem klarownej strategii, która 
zakłada, że istnieje wielu klientów, którzy poszukują spedytorów 
„domowych”: elastycznych, kładących nacisk na jakość usług  
i znajdowanie najlepszych, często dedykowanych, rozwiązań spe-
dycyjnych oraz bliskie, partnerskie relacje w biznesie. Specjalnością 
firmy dIera są przewozy drogowe w całej Europie w tym na 
Wschód (Rosja i kraje byłego Związku Radzieckiego) oraz do  
Afryki Północnej (Tunezja, Maroko); transport lotniczy i morski  
z Dalekiego Wschodu (Chiny, Tajwan, Japonia, Korea), a ostatnio 
również połączenia kolejowe z Chin. Dzięki współpracy z partne-
rami w Europie i Turcji dIera uruchamia wciąż nowe regularne po-
łączenia drogowe, a dzięki wieloletniemu członkostwu w WACO 
– ekskluzywnej światowej organizacji agentów lotniczych i mor-
skich – jest w stanie świadczyć usługi spedycji lotniczej i morskiej 
w ponad 120 świata. Dodatkowymi atutami są: własna agencja 
celna, magazyny oraz skład celny zlokalizowany w Błoniu, dające 
możliwość w pełni sprostać potrzebom klientów.

DsV – www.pl.dsv.com – trzeci co do wielkości, globalny dostaw-
ca usług transportowych i logistycznych. Posiada biura i oddziały 
w ponad 90 krajach, świadcząc usługi na całym świecie, zatrud-
niając ponad 75 tys. pracowników. W Polsce działa od 1995 r., 
zatrudnia blisko trzy tysiące osób, generując roczne przychody 
rzędu 2,0 mld złotych, co plasuje DSV w ścisłej czołówce najwięk-
szych i najbardziej rentownych firm w branży TSL w kraju. Działal-
ność operacyjna podzielona jest pomiędzy trzy dywizje operacyjne, 
współpraca pomiędzy nimi pozwala zaproponować elastyczne, 
dedykowane rozwiązania logistyczne, łączące różne rodzaje trans-
portu, magazynowania i usług dodatkowych. DSV poza stałym 
rozwojem organicznym stawia także na akwizycję, czego potwier-
dzeniem są dwa duże przejęcia w ostatnim czasie spółek panalpIna 
oraz Agility GIL. Integracje nie tylko pozwalają na rozwój w wy-
miarze finansowym i wolumenowym, ale także bardzo istotnym 
wymiarze wiedzy i doświadczeń.

DsV aiR & sea specjalizuje się w obsłudze frachtu morskiego, 
lotniczego oraz kolejowego, jak również w zaawansowanych roz-
wiązaniach dla transportów ponadgabarytowych, projektowych 
oraz militarnych. Dzięki szerokiej ofercie alternatywnych rozwiązań 
oraz wysokiej elastyczności, operator dostosowuje się do najbardziej 
restrykcyjnych wymagań logistycznych na całym świecie, obsługu-
jąc rocznie ponad 2,6 mln TEU frachtu morskiego oraz 1,7 mln ton 
frachtu lotniczego. W Polsce DSV aIr & sea zajmuje obecnie czo-
łową pozycję w rankingu IATA oraz w spedycji morskiej całokon-
tenerowej i drobnicowej. Szczególne kompetencje związane są ze 
spedycją produktów farmaceutycznych, oraz kompleksową obsłu-
gą logistyczną dla produktów żywnościowych i szybko psujących 
się. W tym celu powstał dedykowany dział zajmujący się obsługą 
transportów w temperaturze kontrolowanej. Dzięki doskonałej 
znajomości branży oraz najnowocześniejszym systemom IT, firma 
zapewnia globalnie zintegrowane rozwiązania spedycyjne door-to-
-door dostosowane indywidualnie do potrzeb klientów.
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ponuje blisko 35 tys. m2. Oprócz rozwiązań intermodalnych, 
przedsiębiorstwo oferuje w Polsce również usługi bardziej kon-
wencjonalne, takie jak: krajowy i międzynarodowy transport dro-
gowy (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. Firma pracuje w oparciu o własne programy 
komputerowe (np. WMS czy TMS). ekol posiada pozwolenie AEO.

ePo-TRaNs LogisTic – www.epo-trans.com.pl – to jedna z naj-
większych polskich firm transportowych, specjalizuje się w prze-
wozie ładunków całopojazdowych, częściowych i transportów 
dedykowanych na obszarze UE. Założona w 1987 r., ma siedzibę 
w Tychach. Jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Prze-
woźników Drogowych w Polsce (ZMPD) oraz Międzynarodowej 
Unii Transportu Drogowego (IRU). Strategią ePo-trans Logistic jest 
stały rozwój, poprzez dążenie do wzrostu liczby klientów, dosko-
nalenia jakości wykonywanych usług oraz unowocześniania środ-
ków transportu. Firma stawia na współpracę z kontrahentami 
opartą na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu, pozwalającą 
wypracować oczekiwaną przez klientów jakość usług logistycznych 
mierzoną dostępnością przewożonych towarów oraz optymaliza-
cji kosztów działalności operacyjnej. Firma świadczy swoje usługi 

ekoL LogisTics – www.ekol.com – to operator logistyczny wy-
wodzący się z Turcji. Założona w 1990 r. firma specjalizuje się  
w transporcie intermodalnym. ekol znajduje się w gronie pionierskich 
dostawców zintegrowanych usług logistycznych. Dysponując ma-
gazynami oraz ekologiczną flotą transportową, oferuje usługi 
transportowe i magazynowe. Centra dystrybucyjne o łącznej po-
wierzchni 1 mln m² rozlokowane są w 13 krajach (w Turcji, Niem-
czech, Włoszech, Grecji, Francji, Ukrainie, Rumunii, na Węgrzech, 
w Hiszpanii, Czechach, Szwecji, Słowenii oraz Polsce). Firma za-
trudnia 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 (tygodnio-
wo pięćdziesiąty dwa dedykowane pociągi). Jak obliczono, dzięki 
rozwiązaniom intermodalnym ekol oszczędza około 365 tys. drzew 
miesięcznie. Firma obsługuje wielu grup produktowych, m.in. 
motoryzację, odzież FMCG, przemysłowe. Na tle innych operato-
rów logistycznych ekol logIsTICs wyróżnia się innowacyjnością, 
nakłady na prace badawczo-rozwojowe pochłaniają około sześciu 
milionów EUR rocznie. Własny dział badań i rozwoju zatrudnia 
ponad 100 osób, które pracują nad więcej niż stu projektami. 
ekol utworzył spółkę na terenie Polski w 2015 r. Firma posiada 
oddziały/biura w Poznaniu, Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu, 
Łodzi oraz Tychach. W Polsce ponad 120 pracowników zajmuję 
się obsługą klientów. ekol polska świadczy kompleksowe usługi 
logistyczne (również VAS czy logistykę zwrotów), aktualnie dys-
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nowoczesnym i ekologicznym taborem świadoma, że nowsze 
modele silników pozwalają na oszczędności w zużyciu paliw oraz 
korzystanie z niższej taryfy za przejazdy płatnymi drogami. Dywer-
syfikacja floty ciągników ze względu na rodzaj paliwa dzięki na-
byciu ciągników zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) była 
posunięciem pionierskim na polskim rynku. ePo-trans Logistic 
obecnie oferuje zeroemisyjne połączenie drogowego transportu LNG 
z transportem intermodalnym.

esa LogisTika – esa-logistics.cz/pl – to jeden z czołowych mię-
dzynarodowych operatorów logistycznych, prężnie działający  
w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i nawiązujący coraz 
szersze relacje z partnerami z całego świata. Dostarcza komplek-
sowe, elastyczne rozwiązania z zakresu: transportu, magazyno-
wania, logistyki dystrybucji, logistyki projektowej, outsourcingu 
czy usług wartości dodanej (VAS). Posiada doświadczenie w ob-
słudze procesów logistycznych zarówno od strony administracyj-
nej, jak i realizacyjnej. Oferuje także usługi doradcze. Jako część 
grupy hITaChI TransporT sysTeM lTd., ESA logIsTIka łączy w sobie naj-
wyższą japońską kulturę pracy oraz środkowoeuropejską zdolność 
znajdowania niestandardowych rozwiązań. Właśnie dzięki temu 
możliwa jest realizacja najbardziej wymagających projektów  
w ramach globalnego łańcucha dostaw. Jako członek TAPA, ESA 
logIsTIka szczególnie dba o bezpieczeństwo oferowanych usług, 
wdrażając kolejne procedury i systemy zabezpieczeń. Ambicją 
firmy jest długoterminowa i efektywna współpraca z klientami, 
którą odzwierciedla slogan Our team for your efficiency“.

eV caRgo gLobaL FoRWaRDiNg (poprzednia nazwa: allporT 
Cargo serVICes poland) – www.evcargoglobalforwarding.com – jest 
częścią grupy EV Cargo, która jest właścicielem takich marek, jak: 
eV Cargo logIsTICs, eV Cargo soluTIons, eV Cargo TeChnology, palleT-
ForCe i energVesT. Jako grupa dysponuje łącznie około 300 tys. m2 
powierzchni magazynowej, 20 tys. ciężarówek, zatrudniając ponad 
5 tys. specjalistów logistyki. Grupa działa w czterech głównych 
segmentach, oferując rozwiązania w zakresie spedycji, dostaw 
ekspresowych, logistyki kontraktowej i magazynowej, oraz roz-
wiązań technologicznych. eV Cargo global ForwardIng posiada swo-
je oddziały w Warszawie, Gdyni oraz Krakowie; świadczy komplek-
sowe usługi spedycji morskiej, lotniczej i drogowej dopasowane 
do indywidualnych potrzeb klientów. W zakresie spedycji drogowej 
realizuje transporty FTL i LTL w Polsce, oraz Europie, z mocno 
rozwiniętym regularnym serwisem drobnicowym do i z UK oferu-
jącym konkurencyjne terminy dostaw. Usługi spedycji morskiej 
obejmują cały świat. Jako operator NVOCC przewozi w ramach 
Far East Cargo Line ponad 100 tys. TEU rocznie oferując serwis 
pełnokontenerowy oraz drobnicowy z Chin do Polski via Hamburg, 
oraz Gdańsk i Gdynię. W ofercie proponowanych rozwiązań coraz 
większą popularnością cieszy się serwis kolejowy z Azji do Polski. 
Dużą zaletą tego rozwiązania jest znaczne skrócenie czasu dosta-
wy w stosunku do transportów drogą morską. Realizowane przez 
nas usługi spedycji lotniczej realizowane są zarówno przez porty 
polskie, jak i bezpośrednio przez główne huby europejskie. Unika-

towe rozwiązania grupy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw 
umożliwiają pełną przejrzystość procesów logistycznych. Planowa-
nie, prognozowanie, optymalizacja ładunków, sterowanie, kontrola 
przepływu, analiza, szybkie reagowanie w sytuacji krytycznej – 
wszystkie elementy są dostępne w czasie rzeczywistym dla każ-
dego uczestnika w globalnym łańcuchu dostaw. Indywidualnie 
zaprojektowany program pod konkretne potrzeby, pozwala klien-
tom efektywnie zarządzać całościowym przepływem towarów od 
źródła do miejsca przeznaczenia w sposób przejrzysty i szybki. Dla 
klientów zainteresowanych wejściem na rynek chiński oferujemy 
gotowe rozwiązania zarówno w branży Retail, jak i spożywczej. 
eV Cargo global ForwardIng to zespół doświadczonych specjalistów 
działających z pasją, skoncentrowanych na potrzebach klienta, za-
pewnieniu optymalnych rozwiązań i wysokiej jakości usług. Firma 
posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz status AEO. Jest członkiem 
IATA, PISIL, oraz grupy WCA i FECL.

FM LogisTic ceNTRaL eURoPe – www.fmlogistic.pl – jest czę-
ścią Grupy FM, międzynarodowego operatora logistycznego po-
wstałego w 1967 r. we Francji, obecnego dzisiaj na 3 kontynentach, 
w 14 kra jach na świecie. W regionie Centralnej Europy firma działa 
w 4 krajach: Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. FM logIsTIC CE 
posiada obecnie 17 platform logistycznych, 30 magazynów prze-
ładunkowych i zatrudnia ponad 5 tys. pracowników. Dysponuje 
łącznie ponad 750 tys. m2 powierzchni magazynowej tworząc po-
nad 1 mln miejsc paletowych, a także flotą liczącą ok. 2,5 tysiąca 
pojazdów. Główni klienci firmy reprezentują branże: Retail, FMCG, 
kosmetyczną, farmaceutyczną, oraz Automotive i przemysł. Jako 
czołowy operator logistyczny w regionie, firma oferuje swoim klien-
tom usługi związane z magazynowaniem, składowaniem, co-
-manufacturingiem, co-packingiem, oraz transportem i dystrybucją 
towarów. W ostatnich latach uwaga organizacji jest skoncentro-
wana na kompleksowych rozwiązaniach dla zrównoważonego, 
wielokanałowego łańcucha dostaw, które ilustruje nowe hasło 
firmy Supply Change. FM logIsTIC chce być partnerem pierwszego 
wyboru dla klientów w projektowaniu i konsekwentnej realizacji 
strategii zrównoważonego łańcucha dostaw funkcjonującego  
w ramach rozwijającej się dynamicznie koncepcji Omnichannel i ra-
zem z klientami angażować się w inicjatywy i zmiany procesu logi-
stycznego mające na celu praktyczne wspieranie bardziej odpowie-
dzialnej konsumpcji. Działając w tym kierunku, operator podej muje 
szereg innowacyjnych rozwiązań, m.in. związanych z produkcją  
i wykorzystaniem zielonego wodoru we własnych lokalizacjach.

FResH LogisTics PoLska – www.freshlogistics.com.pl – spółka 
z grupy raben, która powstała w 2002 r., zajmuje się komplekso-
wą logistyką produktów świeżych, wymagających kontrolowanej 
temperatury. Towary obsługiwane są w dwóch grupach tempe-
raturowych: od 0 do +2°C – towary ultra świeże (świeże mięso  
i świeże ryby) oraz od +2 do +6°C – pozostałe towary świeże 
(wyroby mleczarskie, produkty mięsne, dania gotowe, oraz wa-
rzywa i owoce). Obecnie w Polsce znajduje się osiem oddziałów, 
a do dyspozycji klientów jest około 600 środków transportu oraz 
ponad 55 tys. m2 powierzchni magazynowej. Wszystkie działania 
i procedury są ukierunkowane na łańcuch dostaw w kontrolo -
wanej temperaturze. Firma specjalizuje się w obsłudze klientów 
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w relacjach Business to Business (B2B), oferując usługi dystrybucji 
krajowej i międzynarodowej, oraz magazynowania dla producen-
tów świeżej żywności w całej Europie. Fresh logIsTICs polska to 
operator logistyczny działający w duchu Lean Management. Od 
ponad czterech lat realizuje program doskonalenia biznesu Better 
Everyday. Jest to podejście do zarządzania firmą koncentrujące się 
na dostarczaniu klientom (zewnętrznym i wewnętrznym) tych 
wartości, których oczekują, poprzez do skonalenie procesów  
biznesowych, budowanie innowacyjnych rozwiązań oraz identyfi-
kację i eliminację marnotrawstwa. Jednak we Fresh logIsTICs najważ-
niejsi są ludzie – zgrany zespół prawie 700 pracowników, pełnych 
energii i pasji do logistyki. Fresh logIsTICs to People with Drive – 
drużyna która zawsze gra do jednej bramki, a każdy zawodnik  
ma swój indywidualny drive, który napę dza zespół. Fresh logIsTICs 
to przedsiębiorczość, energia i niekończący się apetyt na więcej.

FRigo LogisTics – www.frigologistics.pl 
– założona w 2001 r., od 2004 r. stanowi 
własność japońskiego koncernu nIChIreI 
należącego do ścisłej czołówki świato-
wych operatorów logistycznych świadczą-
cych usługi wymagające kontrolowanej 
temperatury. FrIgo logIsTICs to operator 
logistyczny produktów głęboko mrożo-
nych: Dry, Fresh i farmaceutycznych; re-
alizuje usługi w pięciu mroźniach o łącznej 
powierzchni magazynowej blisko 50 tys. 
miejsc paletowych. Dwa główne centra 
dystrybucyjne zlokalizowane są w Żninie 
i Radomsku. Oferta FrIgo logIsTICs obejmu-
je pełen wachlarz usług związanych  
z obsługą łańcucha dostaw: od odbioru 
towaru u producenta, składowania, kom-
pletacji, przepakowywania, etykietowanie 
po transport i dystrybucję do końcowego 
odbiorcy. Spełniając indywidualne, bardzo 
wysokie wymagania jakościowe oraz ope-
racyjne, FrIgo logIsTICs pełni funkcję maga-
zynu centralnego dla ośmiu wiodących 
sieci handlowych w Polsce. Realizując 
usługi logistyczne składowania i dystry-
bucji dla wielu producentów, dystrybuto-
rów i firm handlowych zlokalizowanych 
na terenie całego kraju, FrIgo logIsTICs do-
starcza towar do ponad 3500 punktów 
dostaw. Każdego dnia FrIgo logIsTICs reali-
zuje bezpośrednie dostawy do hurtowni, 
do klientów segmentu HoReCa oraz bez-
pośrednio do sklepów lub magazynów 
centralnych sieci handlowych posiadają-
cych własne centra dystrybucyjne. Firma 
FrIgo logIsTICs działa w oparciu o certyfika-
ty potwierdzające realizację usług w opar-
ciu o standardy systemu zarządzania ja-
kością ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015, 
ISO 500001:2011, BS OHSAS 18001:2007, 
IFS oraz wymagań systemu zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 
HACCP.

geNeRaL LogisTics sysTeMs PoLaND – www.gls-group.com – to 
spółka-córka GLS group. GLS group świadczy wysokiej jakości nie-
zawodne usługi przewozu paczek dla ponad 250 tys. klientów, 
uzupełnione o usługi frachtowe i ekspresowe. Za pośrednictwem 
własnych spółek krajowych i przedsiębiorstw partnerskich, Grupa 
GLS zbudowała rozległą sieć międzynarodową, pozwalającą na 
doręczanie przesyłek do klientów w 41 krajach. Kompleksowa sieć 
połączeń drogowych GLS sprawia, że firma jest jednym z wiodących 
dostawców usług kurierskich i ekspresowych w Europie. Grupa 
prowadzi również działalność poprzez spółki zależne w Kanadzie i na 
Zachodnim Wybrzeżu USA. Sieć GLS składa się z ok. 71 centralnych 
i regionalnych punktów przeładunkowych oraz ok. 1 500 oddziałów, 
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które są obsługiwane przez ok. 31 tys. samochodów ku rierskich  
oraz ok. 4 tys. samochodów liniowych na długich dystansach. GLS 
zatrudnia ok. 21 tys. osób. W roku obrotowym 2020/2021 Grupa 
GLS osiągnęła przychody w wysokości 4,5 mld euro i dostar czyła 
840 mln przesyłek. W Polsce GLS dysponuje siecią 45 filii oraz 
ponad 4000 punktów nadawania i odbioru paczek Szybka Paczka/
ParcelShop, działających w doskonale skomunikowanych lokaliza-
cjach w całym kraju. GLS szczególną wagę przywią zuje do kwestii 
ekologicznych. Już od 2008 r. realizuje inicjatywę ThinkGreen, kon-
centrującą się na odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów i syste-
matycznym wdrażaniu rozwiązań proekologicznych. Zrównoważo-
ny rozwój jest również jednym z kluczowych elementów nowej 
strategii Grupy GLS – Accelerate. Dotyczy to również stopniowej 
wymiany floty na pojazdy nisko- lub zeroemisyjne. Dewiza GLS od 
lat brzmi – „Lider jakości w logistyce paczek”. Nowa strategia uzu-
pełnia tę wizję, w centrum uwagi firmy stawiając potrzeby i ocze-
kiwania klientów. Temu podporządkowany jest plan długofalowych 
inwestycji związanych przede wszystkim ze zwiększaniem poten-
cjału sieci operacyjnej GLS. Firma chętnie angażuje się w liczne 
akcje z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, między in-
nymi wspierając akcję Poland Business Run. GLS poland to laureat 
prestiżowych nagród i wyróżnień – ostatnio firma zdobyła tytuł 
od Home & Market „Najlepszy Partner w Biznesie 2021” w kate-
gorii TSL oraz nagrodę w badaniu Operator Logistyczny Roku 2019 
za najlepszą sieć operacyjną na rynku usług kurierskich w Polsce.

geoDis PoLaND – www.geodis.pl – jest częścią globalnej gru-
py GEODIS, należącej do francuskiego operatora kolejowego SNCF. 
GEODIS to najwyżej oceniany globalny operator łańcucha dostaw, 
uznany za zaangażowanie w pomaganie klientom w pokonywaniu 
ograniczeń logistycznych. Oferta GEODIS ukierunkowana na rozwój, 
w połączeniu z prawdziwie globalnym zasięgiem dzięki bezpośred-
niej obecności w 67 krajach i sieci obejmującej 120 krajów, prze-
kłada się na miejsca zajmowane w czołowych rankingach bizneso-
wych: #1 we Francji, #6 w Europie i #7 na świecie. W 2020 r. 
firma GEODIS zatrudniała prawie 42 tys. pracowników na całym 
świecie i wygenerowała sprzedaż w wysokości 8,4 miliarda euro. 
Na działalność firmy składa się pięć linii biznesowych: Road Trans-
port (transport drogowy), Distribution & Express (sieć drobnicowa 
i dostawy ekspresowe), Freight Forwarding (spedycja lotnicza, 
morska, kolejowa oraz kompleksowa obsługa celna), Contract  
Logistics (logistyka kontraktowa) oraz Supply Chain Optimization 
(optymalizacja łańcucha dostaw 4PL). W Polsce marka GEODIS jest 
obecna od 2001 r. Poza centralą w Warszawie posiada oddziały 
w Czeladzi, Gdyni, Strykowie, Swarzędzu, Wrocławiu i Tyńcu Małym. 
GEODIS PoLaND projektuje rozwiązania dostosowane do danej bran-
ży, które pomagają klientom uzyskiwać przewagę konkurencyjną. 
Specjalizuje się w dostarczaniu usług dla rynków Aerospace & 
Defense, Automotive, FMCG, Retail, Industrial, High-Tech oraz  
Healthcare. Wieloletnie doświadczenie GEODIS przekłada się na 
wyso ką jakość świadczonych usług i dużą elastyczność, co cenią 
klienci nagradzając firmę lojalnością i zaufaniem. Wdrożone sys-
temy jakości (ISO 9001, ISO 14001, AEO, WSK oraz Investors in 
People) wspierają realizację strategii, która wraz z indywidualnym 
podejściem do każdego klienta stanowi stabilne fundamenty dla 
dynamicznego rozwoju. GEODIS to również silna kultura społecz-
nej odpowiedzialności biznesu skierowana nie tylko na globalne 
cele takie jak np. redukcja emisji CO2, ale także lokalne inicjatywy 

społeczne i środowiskowe. Rezultaty polityki CSR GEODIS są  
corocznie wysoko ocenianie w raporcie klimatycznym CDP oraz  
na platformie ECOVADIS.

iFb iNTeRNaTioNaL FReigHTbRiDge (PoLaND) – ifb-poland.pl – 
jest częścią grupy IFB, która działalność na międzynarodowym 
rynku usług spedycyjno-logistycznych rozpoczęła w 1980 r. Dzisiaj 
grupa liczy ponad 70 oddziałów i zatrudnia ponad 1000 specjali-
stów. Rozbudowana infrastruktura oddziałów IFB w Europie i Azji, 
oraz sieć agentów i partnerów w innych regionach, pozwala firmie 
na organizację transportów we wszystkich zakątkach globu. IFB 
InTernaTIonal FreIghTbrIdge (poland) realizuje potrzeby klientów za 
pośrednictwem oddziałów w: Gdyni, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu, 
Warszawie, Wrocławiu i Białej Podlaskiej. Oferuje kompleksowe 
usługi logistyczne w zakresie transportu: morskiego, lotniczego, 
kolejowego oraz drogowego (krajowego i międzynarodowego) w 
połączeniu z operacjami logistycznymi i kompleksową obsługą 
celną. Zespół IFB Polska liczy ponad 50 profesjonalistów z kilku-
nastoletnim doświadczeniem w branży, gwarantujących wysoką 
jakość usług o indywidualnym charakterze. Utrzymują z klientami 
długotrwałe relacje zgodnie z firmowym hasłem: „Dostarczamy 
zaufanie”. Firma posiada certyfikat AEO. Angażuje się społecznie 
(m.in. Partnerstwo reprezentacji Polski w Amp Futbolu, udział  
w akcjach charytatywnych, wspieranie zaprzyjaźnionego domu 
dziecka). IFB Polska niejednokrotnie została doceniona przez bran-
żę zdobywając nagrody: „Najlepsza nowa firma na rynku” (2011), 
„Zintegrowanie usług frachtu morskiego i lotniczego z logistyką 
kontraktową oraz dystrybucją” (2015) oraz Nagrodę Lidera Logi-
styki za „Najwyższą jakość usług spedycyjnych o indywidualnym 
charakterze” (2021) w programie badawczym Operator Logistycz-
ny Roku. IFB Polska dąży do nieustannego rozwoju. Dzięki jasno 
określonym wartościom takim jak: ciągłe podwyższanie kompe-
tencji, indywidualne podejście do każdego klienta, niezawodny 
zespól oraz globalny zasięg możliwy dzięki wsparciu całej grupy, 
IFB Polska z każdym rokiem powiększa portfolio zadowolonych 
klientów oraz stale zwiększa udział w rynku.

LiNk – www.linktransport.eu – to wiodący dostawca nowocze-
snych rozwiązań i usług w branży TSL. lInk InTernaTIonal TransporT 
specjalizuje się w transporcie drogowym oraz spedycji na terenie 
całej Europy, główne kierunki to: Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, 
Holandia, Francja, Włochy oraz Polska. Ponad trzydziestoletnie 
doświadczenie rynkowe w optymalizacji procesów transportowo-
-logistycznych, zespół specjalistów TSL oraz liczne inwestycje  
w najnowsze technologie, digitalizację, efektywną komunikację  
i nowoczesną flotę pozwalają firmie lInk dostarczać usługi naj-
wyższej jakości. Firma oferuje głównie transport ładunków cało-
pojazdowych (FTL) i ładunków częściowych (LTL), wzbogacony  
o usługi transport intermodalny i cross-dock. Transporty realizo-
wane są również w systemie just-in-time. Flota własna firmy lInk 
obejmuje 1200 jednostek transportowych, w tym kilkaset nowo-
czesnych ciągników siodłowych (średni wiek to niecałe 1,5 roku, 
wszystkie samochody spełniają normy EURO 6) oraz kilkaset naczep 
typu MEGA i MEGA BDE, wspieranych przez dodatkowe zasoby 
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podwykonawców. lInk oferuje profesjonalną obsługę, elastyczne 
rozwiązania, wysoką jakość świadczonych usług, wsparcie nowo-
czesnymi systemami IT, bezpieczeństw oraz terminowość. Spółka 
posiada liczne pozwolenia, licencje oraz certyfikaty wg normy 
PN-EN ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 i SQAS. Spółka otrzymała 
wiele nagród i wyróżnień branżowych, które potwierdzają sukces 
organizacyjny i biznesowy firmy. Cały proces transportu i obsługi 
klientów w firmie odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych 
aplikacji, narzędzi informatycznych oraz telematycznych. Optymal-
na lokalizacja baz transportowych lInk w miejscach strategicznych 
pod względem komunikacji w transporcie z krajami Europy wpły-
wa na elastyczną obsługę. lInk posiada wieloletnie doświadczenie 
w obsłudze dużych, międzynarodowych klientów z takich sekto-
rów, jak: Automotive, AGD, surowce i komponenty, chemia prze-
mysłowa, FMCG, materiały budowlane oraz e-commerce. Współ-
pracę z partnerami biznesowymi lInk opiera na budowaniu 
partnerskich relacji i wzajemnym zaufaniu w biznesie. Osiągając 
cele biznesowe spółka dba także o zrównoważony rozwój, ekolo-
gię oraz społeczną odpowiedzialność prowadzonego biznesu. Od 
lipca 2017 r. właścicielem spółki lInk jest koncern waberer’s InTer-
naTIonal nyrT., lider na europejskim rynku przewozów całopojaz-
dowych (FTL), obsługujący szeroką gamę klientów w segmencie 
międzynarodowym w krajach europejskich w różnych sektorach.

Maszoński Logistic – www.maszonski.com – od ponad 25 lat 
skutecznie realizuje kompleksowe usługi transportowo-logistyczne 

na terenie Unii Europejskiej. Maszoński Logistic dysponuje własny-
mi oddziałami zlokalizowanymi w Polsce i w Niemczech. Nie-
zmiennie skupia się na analizie potrzeb swoich klientów i na ich 
podstawie proponuje skuteczne rozwiązania logistyczne najwyż-
szej jakości. Spółka jest liderem i specjalistą w branży przewozów 
objętościowych, sukcesywnie rozwija flotę, która obecnie liczy 
już ponad 450 nowoczesnych pojazdów.. W swojej pracy wyko-
rzystuje zestawy symetryczne i niesymetryczne Jumbo, zestawy 
MEGA oraz kontenery wymienne BDF, jak również zestawy  
z wózkami widłowymi. Cała flota Maszoński Logistic spełnia  
europejskie normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska EURO 6. 
Jest ona regularnie odnawiana i poddawana rygorystycznym 
przeglądom technicznym. Ponadto wyposażona została w zinte-
growane systemy komunikacyjne, a także w najnowsze techno-
logie, które zwiększają bezpieczeństwo kierowców oraz przewo-
żonego ładunku. Spółka stale inwestuje nie tylko w systemy IT, 
ale także w rozwiązanie ekologiczne. W tym roku flotę firmy 
rozbudowano o 55 pojazdów napędzanych LNG – inwestycja ta 
stanowi część szerszej koncepcji firmy na budowanie oferty eko-
logicznych rozwiązań logistycznych. Nad tym wszystkimi czyn-
nościami opiekę sprawuje doświadczony i zaangażowany zespół 
ponad 750 pracowników, nakierowany na wspólne osiąganie 
celów. To właśnie takie działanie pozwala firmie zdobyć pozycję 
jednego z liderów branży TSL na rynku europejskim. Firma od 
lat współpracuje ze znaczącymi europejskimi producentami takich 
sektorów jak: Automotive, elektronika, opakowania czy AGD. 
Spółka realizuje strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 
Aktywnie działa na rzecz etyki w biznesie, bezpieczeństwa  
w miejscu pracy, lokalnych społeczności oraz ochrony środowiska, 
a jej efektywną działalność potwierdzają zdobyte wyróżnienia  
i nagrody.
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NoRTHgaTe LogisTics – northgatelogistics.pl – to wiodąca firma 
spedycyjna na rynku, skupiająca wysoko wyspecjalizowaną kadrę, 
dzięki czemu jej oferta jest uważana za jedną z najkorzystniejszych. 
Posiada doświadczenie w przewozie towarów na terenie 51 pań-
stw, spedytorzy są otwarci na realizację transportów do każdego 
państwa świata. Dzięki doświadczeniu połączonemu ze znajomo-
ścią zasad jest kompetentnym i zaufanym partnerem. Jej siła wy-
nika ze zrozumienia trudnego rynku transportowego, a ochrona, 
jaką otacza każde działanie, gwarantuje kontrahentom pewność 
i stabilność każdej transakcji. Świadczy kompleksowe usługi w dzie-
dzinie planowania i realizacji przewozu ładunków dla kluczowych 
podmiotów w polskiej gospodarce. Posiada ogromne doświad-
czenie wraz ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą transportu, pra-
wa przewozowego oraz konwencji CMR, regulującej przewóz 
ładunków każdego rodzaju. norThgaTe logIsTICs to zespół wysoko 
wykwalifikowanych spedytorów, związanych z Polską Izbą Spe-
dycji i Logistyki. Firmę tworzy obecnie sieć oddziałów zlokalizo-
wanych na północy, południu i centrum kraju wraz z centralą  
w Pruszczu Gdańskim. Każdy z oddziałów świadczy usługi: spe-
dycji drogowej – obsługując ładunki systemem drobnicowym, 
całopojazdowym, niebezpieczne (ADR), ponadgabarytowe, płyn-
ne, ciała stałe, gazy, wymagające obróbki termicznej, paletyzo-
wane, luzem; spedycji lotniczej – obsługując ładunki niebezpiecz-
ne (DGR), towary wartościowe (VAL), przesyłki ponadgabarytowe 
(OVERSIZE), towary łatwo psujące się: mrożonki, żywność PER; 
spedycji morskiej – transport kontenerowy FCL, transport drob-
nicowy LCL, transport ładunków ADR/IMO; doradztwa (usługi 
celne, reklamacje) oraz ubezpieczenia CARGO. Specjalizację i kom-
petencje potwierdzają otrzymane wyróżnienia: Gryf Gospodarczy 
2019; Gazele Biznesu, Złoty Płatnik, Rzetelna Firma. norThgaTe 
logIsTICs rozwija również z powodzeniem pierwszy na rynku spe-
dycyjnym system partnerski, oparty na zasadzie franczyzy. Obec-
nie mamy już trzech partnerów. Ich placówki zlokalizowane są  
w Kiecach, Bydgoszczy oraz Oławie. Zainteresowanie systemem 
partnerskim z miesiąca na miesiąc jest coraz większe.

oMega PiLzNo iTis goDaWski & goDaWski – www. omega-
-pilzno.com.pl – to jeden z wiodących operatorów logistycznych 
na polskim rynku. Firma oferuje usługi w obszarze całopojazdo-
wego transportu międzynarodowego i krajowego, logistyki kon-
traktowej oraz logistyki morskiej. Od wielu lat plasuje się w ścisłej 
czołówce branżowych rankingów. Zarządzanie poprzez wartości  
i realizowanie strategii w oparciu o jasno wytyczone cele gwaran-
tuje stały rozwój i umacnianie pozycji rynkowej. Prawie 30-letnie 
doświadczenie w branży TSL, wspierane implementacją nowocze-
snych narzędzi technologicznych, pozwala na stosowanie optymal-
nych, kompleksowych rozwiązań i efektywną obsługę klientów  
w kraju i zagranicą. Zróżnicowana flota licząca blisko 700 pojazdów, 
6 magazynów logistycznych klasy A o łącznej powierzchni blisko 
140 tys. m2, ponad 1000 pracowników to efekt ciągłej pracy, 
budowania długofalowych relacji z klientami i dopasowania dzia-
łalności do potrzeb rynku. oMega pIlzno dostarcza rozwiązania 
logistyczne wspierające firmy w realizacji strategii zrównoważone-
go rozwoju. Transparentnie raportuje ślad węglowy organizacji.  
W ramach strategii środowiskowej 2020–30 zakłada redukcję emisji 
CO2 o 50%. Do grupy oMega pIlzno należą również autoryzowane 

serwisy 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, Gdyni, Białymstoku i Żywcu.

Pks gdańsk-oLiwa – pks-sa.com – to firma transportowa działa-
jąca na rynku TSL od 55 lat. Dzięki bogatemu doświadczeniu rozwi-
nęła działalność na rynku krajowym i europejskim, świadcząc kom-
pleksowe usługi w zakresie transportu drogowego. Spółka posiada 
lokalizacje w całej Polsce i za granicą, co znacząco ułatwia klientom 
dostęp do oferty, a zespół ambitnych i zaangażowanych profesjona-
listów dba o najwyższą jakość obsługi. PKS gdańsk-oLiwa obsługuje 
transport ładunków całopojazdowych (FTL), częściowych (LTL) i drob-
nicowych, a także towarów niebezpiecznych (ADR), ponadgabaryto-
wych, wymagających obróbki termicznej, paletyzowanych, przewo-
żonych luzem oraz dostawy just in time. Firma rozwijając usługi 
transportu ładunków częściowych i drobnicowych, wprowadza  
dedykowaną dla tych usług markę handlową PKS GO! PKS gdańsk-
-oLiwa posiada znacznie szerszy zakres usług niż przeciętna firma 
transportowa, ponieważ w serwisie klienci znajdą dodatkowo obsłu-
gę ubezpieczeniową firm transportowych poprzez markę handlową 
OCPD24.com, rezerwacje przepraw promowych cargo poprzez mar-
kę handlową PROMY24.com, a także logistykę kontraktową. PKS 
gdańsk-oLiwa w swojej działalności biznesowej dba o ekosystem  
i naturalne otoczenie. Posiada własną flotę, która spełnia europejskie 
normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska Euro 6, za poziom spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu w 2020 r. została nagrodzona 
brązowym medalem i certyfikatem EcoVadis., weryfikując swoje 
wyniki proekologicznego rozwoju w czterech obszarach tematycz-
nych: środowisko, zatrudnienie, uczciwe praktyki biznesowe oraz 
łańcuch dostaw. PKS gdańsk-oLiwa to pierwsza w Polsce firma trans-
portowa zarządzana przez samoorganizację. Oznacza to, że spółka 
to turkusowa organizacja – nie ma struktury hierarchicznej, a decyzje 
pracownicy podejmują zespołowo i są za nie odpowiedzialni.

RabeN LogisTics PoLska – www.raben-group.com – oferuje usłu-
gi z zakresu dystrybucji krajowej, międzynarodowej oraz komplek-
sowej obsługi logistycznej i copackingu, a także frachtu morskiego 
i lotniczego. W Polsce firma raben istnieje już 30 lat (początek dzia-
łalności to 1991 r.). Zdobyte w tym czasie doświadczenie i pozycja 
na rynku gwarantują świadczenie najwyższej jakości kompleksowych 
usług logistycznych. Funkcjonująca tu od wielu lat stabilna sieć 
oddziałów ułatwia szybkie i bezpieczne przemieszczanie przesy - 
łek. Firma posiada w Polsce 35 lokalizacji. W Europie Grupa raben 
działa już 90 lat (od 1931 r.) dysponując ponad 160 własnymi od-
działami zlokalizowanymi nie tylko na terenie Polski, ale również  
w Czechach, Estonii, Holandii, Niemczech, Rumunii, Bułgarii, Grecji 
oraz na Litwie, Łotwie, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech i we Włoszech. 
Firma raben logIsTICs polska zatrudnia ok. 3700 pracowników, dyspo-
nuje zróżnicowanymi magazynami o powierzchni ponad 500 tys. m2 
i ma do swojej dyspozycji ponad 3 tys. nowoczesnych środków 
transportu. raben zajmuje się obsługą wielu grup produktowych, 
min. artykułów spożywczych (wymagających kontrolowanej tem-
peratury), FMCG, kosmetyków, artykułów przemysłowych, artyku-
łów chemicznych, produktów niebezpiecznych. raben logIsTICs polska 
posiada certyfikaty jakości ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (speł-
niający także normę HACCP) oraz OHSAS 18001, SQAS czy IFS.
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RoHLig sUUs LogisTics – www.suus.com – w ROHLIG SUUS 
Logistics od ponad 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. W ciągu ostat-
nich 5 lat spółka dwukrotnie zwiększyła swoje przychody, zamy-
kając 2020 rok na poziomie 1,156 mld złotych. Aktualnie zatrud-
niamy ponad 1800 osób w 30 oddziałach w kraju i zagranicą.

sPeDiMex – www.spedimex.pl – jest wiodącym polskim operatorem 
logistycznym. Już od 28 lat pomaga optymalizować koszty logisty-
ki przedsiębiorstw. Oferuje sprawdzone rozwiązania magazynowe 
i dystrybucyjne. Specjalizacja firmy to obsługa wielokanałowej sprze-
daży (omnichannel), branży odzieżowej, sportowej, artykułów dzie-
cięcych, e-commerce oraz beauty. spedIMex projektuje i wdraża kom-
pleksowe projekty magazynowo-dystrybucyjne. Firma dysponuje 
siecią terminali przeładunkowych zlokalizowanych w strategicznych 
regionach Polski. W oparciu o transport drogowy oferuje serwis 
dystrybucyjny na terenie kraju i Europy, w tym pełną obsługę trans-
portów drobnicowych i całopojazdowych. Ponadto spedIMex zarządza 
ponad 180 tys. m² powierzchni magazynowej. Oprócz standardo-
wych usług składowania firma oferuje wszystkie czynności towa-
rzyszące logistyce, takie jak: pakowanie i sortowanie towarów, 
etykietowanie, składanie zestawów, obsługę zwrotów czy kontrolę 
jakości. spedIMex konsekwentnie realizuje politykę rozwoju firmy 
opartą na wysokiej jakości usług, budowaniu i utrzymywaniu trwa-
łych relacji z klientami, oraz doskonaleniu procesów operacyjnych.

TsLogisTic – www.tslogistic.com.pl – to prężnie rozwijająca się 
firma, która wkroczyła na rynek w 2010 r. Dziś może się pochwalić 
ośmioma oddziałami w Polsce, zatrudniając blisko stu pracowników. 
Dzięki doświadczonemu i kreatywnemu zespołowi realizuje kom-
pleksową obsługę ładunków drogowych, morskich, lotniczych  
i kolejowych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło TslogIsTIC zyskać 
zaufanie najbardziej wymagających klientów, którym oferuje usłu-
gi zgodnie z procedurami bezpieczeństwa przewozu TAPA. Codzien-
ne sukcesy znajdują odbicie w najważniejszych dla branży nagrodach 
i wyróżnieniach: w latach 2014–2019 TslogIsTIC została nagrodzo-
na Gazelami Biznesu, zajmując czołowe miejsca pośród firm branży 
TSL. Wielokrotnie została wyróżniona Certyfikatem Wiarygodności 
Biznesowej przyznawany przez bIsnode. Jest członkiem prestiżowego 
Business Center Club w Warszawie. Wyznacznikiem pozytywnej 
oceny jakości usług było przyznanie nagrody w programie badaw-
czym Operator Logistyczny Roku 2016 za wyróżniające wykonanie 
założonych norm usług logistycznych. W 2018 r. firma została na-
grodzona w rankingu miesięcznika Forbes zdobywając Diament 
Forbesa. Nie można też pominąć certyfikatu Systemu Zarządzania 
Jakością ISO 9001 potwierdzanego kolejnymi audytami kontrolnymi. 
TslogIsTIC nie spoczywa na laurach i sukcesywnie rozszerza swo-
ją ofertę, począwszy od 2019 r. oferuje swoim klientom możliwość 
korzystania z powierzchni magazynowej pod Poznaniem oraz ser-
wisu drobnicowego do krajów skandynawskich. Rok ubiegły firma 
zamknęła wyróżnieniem w kategorii „Szybkość i terminowość do-
staw” przyznanym podczas gali Operator Logistyczny Roku 2019. 
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W 2020 r. pomimo zawirowań rynkowych, firma otworzyła kolejny 
oddział morski oraz lotniczy mieszczący się w Warszawie.

VgL soLiD gRoUP – www. vgl-group.com – to czołowy polski 
operator logistyczny z 20-letnim doświadczeniem rynkowym. Ofe-
ruje pełen portfel usług z zakresu transportu, spedycji, logistyki  
i zarządzania łańcuchem dostaw. Wspiera je rozwiązaniami tech-
nologicznymi umożliwiającymi kontrolę nad całym procesem,  
a na co dzień odpowiada za obsługę logistyczną takich marek, 
jak: pepCo poland, lpp, hoMe & you, esoTIq & henderson, grupa Topex, 
sMyk i wiele innych. Aktualnie VGL group zatrudnia blisko 750 pra-
cowników w 30 oddziałach w Polsce, a umiejętność dostosowy-
wania odpowiednich rozwiązań logistycznych bazująca na ich 
wiedzy i doświadczeniu jest szczególnie doceniana przez klientów 
tej firmy. Ich grono się stale powiększa, a roczny obsługiwany 
wolumen to już blisko 130 tys. TEU i 120 tys. zleceń drogowych 
generujących obroty na poziomie 300 mln dolarów. W 2021 r. ten 
potencjał powiększył się znacząco ze względu na dołączenie solId 
logIsTICs do grupy VGL. W następstwie tego połączenia organiza-
cja dodatkowo rozszerzyła kompleksowość swojej oferty, a dzięki 
temu umocni dotychczasową pozycję w roli wiodącego polskiego 
operatora logistycznego na rodzimym rynku. Rok 2020 należy do 
udanych nie tylko ze względów na podjęte działania z zakresu 
M&A, czy jubileusz 20-lecia działalności grupy, ale również przez 
potwierdzenie aktualnej pozycji poprzez uzyskanie tytułu zwy-
cięzcy 25. Rankingu TSL dziennika Rzeczpospolita w kategorii 
„Spedycja morska i oceaniczna”. Patrzymy dalej, widzimy więcej, 
dostarczamy pewniej – oficjalna misja jasno określa kolejne cele 
VGL solId group, jednak to rosnąca liczba zadowolonych klientów 
i stale zwiększający się udział w rynku są najlepszą miarą sukcesu.

xbs PRo-Log – www.pro-log.com.pl – specjalizuje się w obsłu-
dze logistycznej towarów akcyzowych. Podstawowa oferta skie-
rowana jest do dystrybutorów alkoholu w kraju i zagranicą. Usłu-
gi dopełniające dotyczą logistyki preparatów smarowych 
wykorzystywanych w przemyśle oraz towarów neutralnych. Firma 
posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu składów po-
datkowych, składów celnych, magazynów dystrybucyjnych oraz 
tranzytowych. XBS Pro-Log dąży do umocnienia pozycji w wyma-
gającej usłudze jaką jest kompleksowa obsługa podmiotów wpro-
wadzających do obrotu wyroby alkoholowe oraz preparaty sma-
rowe. Indywidualnie zaprojektowane procesy umożliwiają 
uzyskanie wskaźniki jakości obsługi na poziomie powyżej prze-
ciętnej dla rynku usług logistycznych. lat Firma pomaga importe-
rom oraz dystrybutorom w przygotowaniu napojów alkoholowych 
oraz wyrobów winiarskich do wprowadzania ich do sprzedaży. 
Klienci w jednym miejscu mają możliwość skorzystania z pełnego 
zakresu usług, na które składają się między innymi: nakładanie 
znaków akcyzy zgodnie ze specyfikacją kraju przeznaczenia, dru-
kowanie oraz naklejanie etykiet informacyjnych, tworzenie zesta-
wów promocyjnych, montaż oraz wypełnianie standów sprzeda-
żowych, pakowanie zgodnie z wymogami kraju przeznaczenia, 
administracja podatku akcyzowego, składanie zabezpieczeń akcy-
zowych w imieniu klienta. Banderole oraz etykiety nie muszą być 

obecnie nakładane w kraju producenta, proces ten może odbywać 
się w składzie podatkowym. Towary są personalizowane, również 
w krótkich seriach, bezpośrednio przed wprowadzeniem ich do 
obrotu lub dalszego tranzytu. Dzięki takiemu udogodnieniu klien-
ci mogą dokonać transferu towarów przeznaczonych do różnych 
krajów. Strategia rozwojowa XBS Pro-Log oparta jest o linie wspar-
cia obsługi klienta w zakresie: logistyki, akcyzy, łańcucha dostaw 
oraz finansowania. Jakość świadczonych usług magazynowych  
i transportowych została potwierdzona certyfikacją w zakresie: 
IFS Logistics 2.0, ISO 9001:2015 oraz 14001:2015. Firma rozpo częła 
działalność w 1997 r. pod nazwą Pro-Log. Od grudnia 2012 r. no-
towana jest na rynku NewConnect warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych. W 2016 r. PRO-LOG stała się częścią XBS group, 
w której udziały posiadają inwestorzy prywatni oraz BNP-parIbas. 
Działalność firmy XBS Pro-Log jest prowadzona w Pruszkowie  
w parku logistycznym Millennium Logistic Park.

xPo LogisTics, iNc. (NYSE: XPO) należy do pierwszej dziesiąt-
ki globalnych dostawców usług transportowych i logistycznych, 
w tym do pierwszej trojki w obszarze biznesu brokerage oraz LTL 
na obszarze Ameryki Północnej; przesyłki drobnicowe docierają 
do domów w 99% kodów pocztowych na terenie całej Ameryki 
Północnej, włączając Alaskę i Hawaje. XPO zatrudnia ponad  
42 tys. pracowników w 756 lokalizacjach. W zakresie działalności 
drobnicowej przewoźnicy wysoko cenią krajową sieć zawodowych 
kierowców oraz posiadaną flotę. Zaawansowana technologia 
opracowana na potrzeby biznesu LTL, umożliwia wysokiej jakości 
terminowe dostawy, jednocześnie stale poprawiając wydajność 
sieci i generując analizy biznesowe dla klientów. W działalności 
brokerage łączy spedytorów z ogromną siecią sprawdzonych prze-
woźników, dysponujących ponad milionem ciężarówek. XPO Con-
nect™ to zastrzeżony zautomatyzowany rynek frachtowy i jedna 
z najszybciej rozwijających się cyfrowych platform brokerskich  
w branży. Ta oparta na chmurze platforma jest obsługiwana przez 
system zarządzania transportem, by stale zwiększać wydajność 
pozyskiwanych zasobów. XPO jest znana każdej branży, która 
wymaga transportu towarów. Dzięki priorytetowo potraktowaniu 
technologii od pierwszych dni działalności dziesięć lat temu,  
innowacyjne rozwiązania tworzą coraz doskonalsze sposoby prze-
kazywania pożądanych towarów w miejsce ich przeznaczenia.

xPo TRaNsPoRT soLUTioNs PoLska – pl.xpo.com – należąca do 
grupy xpo logIsTICs istnieje na polskim rynku rynku od 1990 r. 
Zatrudnia 291 pracowników, prowadząc swoją działalność w Zie-
lonej Górze, Poznaniu i Sosnowcu. Jest jednym z liderów w dro-
gowym przewozie towarów, zarządzając flotą 348 środków trans-
portu. 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 branży: moto-
ryzacyjnej, Retail, FMCG, budowlanej, paliwowej a także e-com-
merce. Specjalizuje się w obsłudze dużych i nieregularnych wolu-
menów. Głównymi obszarami działalności 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, a także w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
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 GEODIS is one of the global players in logistics. We bring your goods safely and reliably 
to their destination and help you reduce the carbon footprint of your supply chain. Learn 
more at www.geodis.pl or contact us at info.pl.rt@geodis.com! 

The bigger your business grows,  
the more there is to ship across the world. 
 
Good to have a partner who also knows 
how to help you keep your supply chain green.  
 

Behind every great success,  

there is great logistics. 
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