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Małgorzata ZYSIŃSKA 

KONCEPCJA MODELI BIZNESOWYCH  
W BRANŻY TSL I ICH KLASYFIKACJA 

Streszczenie 
W artykule zaproponowano klasyfikację modeli biznesowych przedsiębiorstw branży TSL 

(transport, spedycja, logistyka) działających w Polsce. Wyjaśniona została definicja modelu 
biznesowego i różnica między modelem a strategią przedsiębiorstwa. Omówiono wyróżnione typy 
modeli biznesowych i ich elementy składowe. Dokonana została systematyka modeli, na podstawie 
przyjętej klasyfikacji, wraz ze wskazaniem najbardziej typowych dla branży TSL kierunków rozwoju. 

WSTĘP  
W artykule przedstawiono klasyfikację modeli biznesowych przedsiębiorstw branży TSL 

(transport, spedycja, logistyka) w Polsce. W tym celu zaproponowana została definicja 
modelu biznesowego TSL i omówione zostały jego cechy oraz elementy składowe. Następnie 
przedstawiono najczęściej obserwowane kierunki zmian modeli biznesowych. Artykuł 
stanowi postawę teoretyczną do pogłębionej analizy rynku TSL w Polsce z punktu widzenia 
występujących w niej modeli biznesowych.  

1. BRANŻA TSL W POLSCE 
1.1. Charakterystyka i zmiany w branży TSL 

Polską branżę TSL cechuje silne rozdrobnienie. Cztery największe podmioty branży TSL 
na rynku polskim uzyskują średnioroczne przychody na poziomie odpowiadającym wartości 
zaledwie 5-6% udziału w rynku. Ponadto sto największych firm TSL realizuje zaledwie 15% 
przychodów całej branży.[6] W rezultacie w sektorze usług TSL działa rzesza podmiotów o 
zróżnicowanej skali i złożoności działania oraz odmiennym charakterze świadczonych usług. 
W wyniku obecnego kryzysu doszło do wyniszczającej wojny cenowej między wieloma 
firmami TSL, co spowodowało dużą liczbę bankructw doprowadzając do dalszej polaryzacji 
branży. Przedsiębiorstwa o ugruntowanej kondycji w znacznie większym stopniu skupiają się 
obecnie na działaniach strategicznych. W przypadku firm należących do międzynarodowych 
koncernów – niemal zawsze jest to wynikiem przyjęcia strategii realizowanej przez ich 
zagraniczne spółki - matki. Nieliczne wśród tych firm próbują wykorzystywać sytuację 
kryzysową do zwiększenia udziału w rynku - kosztem słabszej konkurencji – poprzez 
akwizycje. W Polsce obserwuje się tendencję do wydzielania na zewnątrz tych funkcji, które 
są najbardziej podatne na zmiany uwarunkowań zewnętrznych, np. usług przewozowych, w 
szczególności tanich ładunków masowych, w których koszty paliwa i opłat stałych 
związanych z użytkowaniem infrastruktury transportowej są znaczące. Wiodącym kierunkiem 
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zmian w branż TSL jest obecnie specjalizacja branżowa i poszerzenie wachlarza usług w 
kluczowych segmentach rynku, połączone z pełnieniem roli operatora, a w dalszej kolejności 
integratora usług TSL.  

1.2. Model biznesowy w ocenie przedsiębiorstw branży TSL 
Dynamiczna zmiana uwarunkowań zewnętrznych działalności przedsiębiorstw TSL, a w 

szczególności zjawiska takie, jak: turbulentność otoczenia społeczno - gospodarczego, 
globalizacja, hiperkonkurencja, boom w rozwoju światowych technologii, w szczególności 
informatycznych, czy obecnie – światowy kryzys gospodarek, wymuszają konieczność 
nowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstw i ich relacje zewnętrzne. O ile do niedawna 
opis przedsiębiorstwa można było przedstawiać wyłącznie za pomocą analizy danych 
statystycznych, takich jak wskaźniki kondycji finansowej, o tyle teraz wydaje się to już 
niewystarczające. Świat przyspiesza, organizacje stają się coraz bardziej transparentne, ale 
coraz trudniej jest ująć je w ramy standardowych charakterystyk. Wobec tych zjawisk, coraz 
częściej wymienianym terminem – w kontekście sposobu opisu działalności przedsiębiorstwa 
i kierunków jego zmian - jest model biznesowy, nazywany również modelem działalności.  

2. KONCEPCJA I WYMIARY MODELU BIZNESOWEGO W BRANŻY 
TSL 
Według większości koncepcji model biznesowy przedsiębiorstwa jest pojęciem 

opisującym w sposób schematyczny, ale sparametryzowany całościową koncepcję działania 
firmy. Dominuje pogląd, że jest on kluczowym elementem strategii działalności 
przedsiębiorstwa.  

Na użytek niniejszej analizy opracowano model biznesowy bazujący na niżej 
wymienionych koncepcjach klasycznych: 
1) „Modelu zysku” wg. A.J. Slywotzky’ego, D.J. Morrisona i B. Andelmanna, określonego 

za pomocą czterech strategicznych wymiarów [(1) wybór klientów, (2) sposób 
przechwytywania wartości, (3) kontrola strategiczna i (4) zakres działania 
(zróżnicowanie)] [2];  

2) „Modelu biznesu Canvas” wg A. Osterwalder'a, Y. Pigneur'a, A. Smith'a, składającego się 
z dziewięciu współtworzących bloków elementów [(1) kluczowych partnerów, (2) 
kluczowych obszarów działalności, (3) propozycji wartości, (4) relacji z klientami, (5) 
segmentów klientów, (6) kluczowych zasobów, (7) kanałów dystrybucji, (8) struktury 
kosztów i rentowności kluczowych obszarów działania, (9) źródeł przychodów]; 

3) Modelu biznesu wg T. Gołębiowskiego, T. Dudzik, M. Lewandowskiej, M. Witek-
Hajduk, wyróżniającego cztery bazowe elementy konstytuujące (propozycję wartości dla 
klienta, zasoby, miejsce w łańcuchu dostaw, źródła przychodów); 
Przyjęta w artykule koncepcja modeli biznesowych jest określona przez cztery cechy 

charakteryzujące - elementy składowe - nazywane w dalszej części wymiarami modelu 
biznesowego. Są to: 
– Wymiar I. Wartość usługi dla klienta. 
– Wymiar II. Zasoby przedsiębiorstwa (kluczowe kompetencje). 
– Wymiar III. Łańcuch wartości (ciąg czynności realizowany wewnątrz przedsiębiorstwa). 
– Wymiar IV. Obsługiwane segmenty rynku. 

W zależności od sposobu rozwiązania przez przedsiębiorstwo tych czterech wymiarów 
powstaje specyficzny model biznesowy, który jest dla przedsiębiorstwa kluczową częścią 
jego strategii. Każde przedsiębiorstwo w odmienny sposób buduje wymiary modelu i w 
rezultacie na rynku funkcjonują różne modele biznesowe w ramach tej samej branży. Poniżej 
zostały scharakteryzowane poszczególne wymiary modelu biznesowego i pięć modeli 
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biznesowych wyróżnionych w branży TSL. Wymiary i sklasyfikowane modele ujęto również 
w formie tabelarycznej (tab. 1) i graficznej (rys. 1). 

2.1. Wartość usługi dla klienta 
Wartość usługi dla klienta rozumiana jest w ujęciu marketingowym P. Kothlera 

związanym z tworzeniem przewagi konkurencyjnej, a także w ujęciu tradycyjnym, tj. czysto 
transakcyjnym. Na wartość składają się zarówno korzyści materialne, jak i niematerialne 
uzyskiwane z usługi TSL. Znaczącym elementem współtworzącym wartość usługi TSL dla 
klienta jest tzw. wartość dodana, udział w tworzeniu wartości dla użytkownika końcowego 
dostarczanego towaru. Elementami współtworzącymi wartość w ocenie klientów usług TSL 
są: 
1. Korzyści finansowe (rozumiane najczęściej jako relacja ceny usługi do jej jakości) oraz 

warunki płatności, a także 
2. Inne korzyści (poza finansowe), takie jak: 

– czas dostawy i terminowość dostaw, 
– elastyczność dostaw i indywidualizacja podejścia, 
– kompleksowość usług i komplementarność oferty, 
– bezpieczeństwo i niezawodność dostaw, 
– możliwość szybkiego komunikowania się z klientem za pomocą systemów IT. 

Ocena wartości usługi TSL uwzględniająca jej znaczenie dla użytkownika końcowego 
wymusza skupienie uwagi na tzw. strefie zysku, związanej z możliwością przechwytywania 
przez firmy TSL zysków dzięki tworzeni wartości (i wyższej marżowości) w końcowych 
ogniwach łańcucha dostaw.  

2.2. Zasoby przedsiębiorstwa (kluczowe kompetencje) 
Drugim wymiarem MB są zasoby przedsiębiorstwa TSL, rozumiane szeroko, tj. nie tylko 

w ujęciu materialnym. Zasobami jest zarówno posiadane zaplecze materialne (infrastruktura 
terminali, magazynów, flota, itp.), a w znacznie większym stopniu – jeśli chodzi o tworzenie 
potencjału konkurencyjnego współczesnych przedsiębiorstw – zaplecze niematerialne, w tym 
kluczowe kompetencje (KK) przedsiębiorstwa i jego przewagi wobec konkurentów.  

W tak rozumianym ujęciu potencjału zasobowego na II wymiar MB składają się: 
– kompetencje menedżerskie, 
– wykształceni, doświadczeni pracownicy i kadra zarządzająca, intensywność szkoleń, 
– zaplecze infrastrukturalne, sieć dystrybucji (odziały lokalne i regionalne, terminale, centra 

magazynowe), 
– dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, 
– marka, znak firmowy, renoma firmy,  
– siła pozycjonowania oferty,  
– siła przetargowa wobec dostawców i odbiorców, 
– pozycja rynkowa firmy, know-how: doświadczenie rynkowe, wiedza o konkurentach, 

wiedza o klientach,  
– rozbudowana baza przewoźników,  
– zaawansowane systemy zarządzania jakością, systemy kontroli, certyfikaty, 
– zaawansowane rozwiązania IT w obsłudze logistycznej klientów (np. śledzenie drogi 

przesyłki od momentu nadania do odbioru, itp.). 
W przedstawionym ujęciu zasoby obejmują wszystkie kluczowe aktywa, umiejętności, 

procesy organizacyjne, wiedzę i inne atrybuty przedsiębiorstwa, umożliwiające wdrażanie 
strategii służących poprawie efektywności jego funkcjonowania. KK rozumiane w ujęciu 
C.K. Prahalada i G. Hamela są takim zestawem umiejętności przedsiębiorstwa, który pozwala 
mu na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w długookresowej perspektywie.  
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2.3. Łańcuch wartości (ciąg czynności realizowanych wewnątrz przedsiębiorstwa) 
Łańcuch wartości przedsiębiorstwa TSL to ciąg operacji, procesów i działań 

realizowanych wewnątrz firmy, związanych ze świadczeniem usług dla klientów. Łańcuch 
dostaw i ścieżka ekonomiczna w branży, które przyjęto traktować zamiennie, oznaczają zaś 
ciąg wszystkich operacji i działań związanych z fizycznym przepływem dóbr w procesie ich 
transformacji, a następnie dystrybucji do użytkownika końcowego, w których uczestniczą 
różne podmioty rynku TSL. Aby określić miejsce danego przedsiębiorstwa w łańcuchu 
dostaw (czyli na ścieżce ekonomicznej branży), należy najpierw wskazać wszystkie ogniwa 
jego wewnętrznego łańcucha wartości. Te informacje w połączeniu z charakterystyką 
powiązań pomiędzy poszczególnymi ogniwami i typem relacji między partnerami w ramach 
ścieżki ekonomicznej są podstawą do określenia roli przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw 
(pasywna / koordynująca). Rola pasywna na ścieżce ekonomicznej w branży polega na 
wykonywaniu zleconych procesów logistyczno – transportowych, bez zachowywania kontroli 
nad całością ich przebiegu. Rola koordynująca charakteryzuje sytuację, w której firma TSL 
zachowuje pełną kontrolę nad procesami w łańcuchu dostaw (wybranymi lub ciągiem 
większości, czy wszystkich procesów), czemu rzadko towarzyszy ich wykonywanie 
(najczęściej są one zlecane w części lub w całości mniejszym podmiotom zewnętrznym).  

Operacje wykonywane w klasycznym łańcuchu dostaw TSL można pogrupować w 
następujące ogniwa: projektowanie operacji logistycznych i łańcucha dostaw, transport i 
spedycja, logistyka magazynowa, logistyka produkcyjna i przedprodukcyjna, logistyka 
sprzedażowa i po-sprzedażowa. Ostatnią z cech charakteryzujących łańcuch dostaw jest 
rodzaj relacji, jakie powstają pomiędzy tworzącymi go podmiotami. Wyróżnia się w tym 
zakresie dwa zasadnicze typy powiązań: transakcyjne i partnerskie (opierające się na 
wieloletniej współpracy, ugruntowanej pozycji rynkowej i współdziałaniu w zakresie dostępu 
do zasobów: rzeczowych, ludzkich i finansowych, niezbędnych do wspólnego zarządzania 
poszczególnymi ogniwami procesów, czy działań). Analiza łańcucha dostaw / ścieżki 
ekonomicznej branży polega zatem na: identyfikacji podmiotów tworzących wartość, 
określeniu liczby i charakteru działań wydzielanych na zewnątrz lub realizowanych przez 
dane przedsiębiorstwo oraz określeniu czy są one nadal kontrolowane przez nie, określeniu 
relacji pomiędzy podmiotami tworzącymi poszczególne ogniwa, identyfikacji pozycji 
podmiotu w łańcuchu, określeniu znaczenia przedsiębiorstwa w tworzeniu wartości w ramach 
poszczególnych ogniw.  

2.4. Obsługiwane segmenty rynku 
Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami. 

Mogą się oni różnić w swoich wymaganiach, sile nabywczej, geograficznej lokalizacji, w 
preferencjach zakupu. Praktycznie każda ze zmiennych może być wykorzystywana do 
segmentacji rynku. Na użytek niniejszej analizy za kryterium podziału przyjęto obsługiwane 
branże (np. branża spożywcza jest traktowana jako rynek lub segment rynku FMCG). Taki 
sposób segmentacji wynika z przyjęcia za kryterium podziału specjalizacji rynkowej, co 
odpowiada obecnym trendom rozwojowym w branży TSL. W tym przypadku firma 
koncentruje się na obsługiwaniu wielu potrzeb określonej grupy klientów. Za przykład 
mogłaby służyć firma, która dostarcza szereg produktów dla laboratoriów uniwersyteckich 
np. mikroskopy, oscyloskopy, retorty chemiczne. Firma zdobywa dobrą opinię, jako 
specjalista w obsłudze tej grupy klientów i staje się źródłem dostaw wszystkich nowych 
produktów dla tej grupy. Z tak wąsko rozumianą specjalizacją wiąże się jednak zawsze 
ryzyko wycofania danego laboratorium z zakupów (ograniczenia budżetowe) i trudność w 
pozyskaniu podobnego klienta lub przekwalifikowania się na obsługę TSL związaną z grupą 
innych produktów. Dlatego firmy decydując się na specjalistyczną obsługę konkretnych 
rynków lub wyodrębnionych w ramach nich grup klientów dość często rozpoczynają 
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działalność w branżach pokrewnych. Dzięki temu zmniejszają ryzyko działalności i osiągają 
efekt synergii, przekładający się zazwyczaj na lepszą efektywność działalności, dzięki 
obsłudze pokrewnych rynków. Wśród rynków i ich segmentów obsługiwanych przez firmy 
TSL można wyróżnić obecnie branże charakteryzujące się wyższą marżowością, a więc 
potencjalnie wyższą stopą zwrotu. Są to branże: elektroniczna, RTV/AGD, chemii 
gospodarczej, kosmetyczna, farmaceutyczna, motoryzacyjna, artykułów biurowych, 
odzieżowa, sportowa i obuwnicza, spożywcza, wyrobów alkoholowych. Zazwyczaj obsługa 
branż o wysokiej marżowości wymaga wyższych kompetencji i lepszego doświadczenia, choć 
nie zawsze jest to regułą (przykład: specjalistyczna wiedza i wymogi związane z obsługą TSL 
nisko marżowej branży budowlanej).  

Opracowana koncepcja MB, w każdym z omówionych czterech wymiarów, uwzględnia 
specyficzne, mające szczególne znaczenie dla branży TSL parametry. W szczególności 
dotyczy to cech oferty, konstytuujących I wymiar MB, tj. wartość dla klienta. 
Najważniejszymi cechami tworzącymi wartość w branży TSL są oprócz korzyści 
materialnych, związanych z ceną i warunkami płatności: czas dostawy, terminowość, 
bezpieczeństwo i niezawodność dostaw, indywidualizacja podejścia do klienta, elastyczność 
dostaw, kompleksowość lub komplementarność oferty, możliwość szybkiej komunikacji z 
klientem za pomocą rozwiniętych systemów informatycznych (włącznie z możliwością 
monitorowania drogi przesyłki).[5] Za cechę mającą duże znaczenie dla wymiaru I MB 
uznano również udział usługi TSL w tworzeniu wartości dla użytkownika końcowego / 
nabywcy końcowego.  

3. KLASYFIKACJA MODELI BIZNESOWYCH W BRANŻY TSL 
Ze względu na rozwiązanie w danej firmie każdego z czterech wymiarów można opisać 

pięć modeli biznesowych spotykanych w branży TSL: 
– Model A. Wykonawca standardowych usług TSL. 
– Model B. Tradycyjny operator usług TSL. 
– Model C. Specjalista, operator usług niszowych TSL. 
– Model D. Wiodący operator usług TSL. 
– Model E. Integrator usług TSL. 
 

Charakterystyka modeli w oparciu o przyjętą klasyfikację jest następująca. 

3.1. Model A - wykonawca standardowych usług TSL 
Model A charakteryzuje typ przedsiębiorstwa będącego wykonawcą najczęściej 

standardowych usług TSL. Do tej grupy zaliczają się głównie firmy przewozowe lub 
oferujące wynajem powierzchni magazynowych, świadczące proste usługi w tym obszarze. 
Głównym źródłem wartości dla klientów MB wykonawcy są korzyści finansowe, takie jak: 
cena usługi, warunki płatności, relacja ceny do innych korzyści związanych z usługą (m.in.: 
terminowość, czas dostawy, niezawodność, czy bezpieczeństwo). Ważnym zasobem tego 
typu podmiotów jest infrastruktura TSL, na którą składają się budynki (m.in. magazyny, 
terminale, składy celne, zaplecze biurowe), środki transportu (w tym specjalistyczny tabor), 
maszyny i urządzenia (służące np. do paletyzacji, konteneryzacji, sortownia, kompletacji, co-
packingu, czy co-manufacturingu), itp. Łańcuch wartość (ŁW) przedsiębiorstw 
reprezentujących ten typ MB jest krótki, rola w łańcuchu dostaw pasywna, a pozycja na 
ścieżce ekonomicznej w branży mało znacząca. Do tej grupy zalicza się większość 
podmiotów rynku TSL w Polsce. Wykonawcy usług TSL mają przeważnie relacje 
transakcyjne z innymi podmiotami łańcucha dostaw / ścieżki ekonomicznej w branży.  

Brak jest relacji partnerskich, jak w przypadku modeli charakteryzujących się wyższymi 
stopniami dojrzałości. Z drugiej strony firmy zakwalifikowane do tego MB charakteryzuje 
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wysoki stopień sprawności realizacji wykonywanych operacji. Ich pozycja konkurencyjna 
opiera się jednak na przewadze kosztowej. Stopień opanowania KCS (kluczowych czynników 
sukcesu) jest jednak relatywnie słaby, a pozycja przetargowa wobec dostawców i odbiorców 
niewielka. Zarówno możliwość zmiany tego MB, w kierunku bardziej dojrzałego, jak i 
zdolność do przechwytywania wartości dla klienta w łańcuchu dostaw jest ograniczona. 
Najczęstszym sposobem rozwoju tego MB w kierunku modelu specjalisty, czy operatora 
usług jest osiągnięcie przewagi w obszarze kompetencji, jakości oraz kosztów. W przypadku 
zmiany MB w kierunku modelu operatora usług źródłem przewagi jest również zdolność do 
pozyskiwania dużych odbiorców, w tym zagranicznych, wzmocnienie wobec nich pozycji 
przetargowej i rozwijanie korzyści ze skali działania.[5] 

3.2. Model B – tradycyjny operator usług TSL 
Model B to tradycyjny operator usług TSL. Do tej grupy należy druga w kolejności część 

podmiotów rynku TSL w Polsce. Podobnie jak w przypadku modelu A podstawowym 
źródłem wartości dla klientów są korzyści finansowe osiągane w związku z usługami 
oferowanymi przez ten typ podmiotów, a także relacja innych korzyści w stosunku do ceny. 
Podmioty zakwalifikowane do tego modelu charakteryzują się długim ŁW, ale ich rola w 
łańcuchu dostaw jest pasywna, z przewagą realizacji o charakterze transakcyjnym. Zazwyczaj 
posiadają znaczące zasoby finansowe lub mają dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania 
(np. kredytów), ale ich ogólny potencjał zasobowy jest niski (brak przewag w związku z 
posiadanymi zasobami, czy kompetencjami), zatem stopień opanowania KCS również 
niewielki. Ich pozycja przetargowa wobec dostawców i odbiorców jest zazwyczaj słaba (choć 
są wyjątki). Firmy reprezentujące ten MB ze swoimi usługami rzadko współtworzą wartość 
dla użytkownika końcowego. Konkurencyjność uzyskiwana jest dzięki przewadze kosztowej. 
Podmiotom reprezentującym model B trudno jest dokonać jego zmiany w kierunku bardziej 
dojrzałego. Zazwyczaj wymaga to skracania liczby ogniw ŁW, doskonalenia w zakresie 
opanowania KCS i jest związane z przejściem do MB wiodącego operatora usług (D) lub w 
przypadku silnej obecności na rynkach branżowych - do MB specjalisty (C). Model B 
sprawdza się skutecznie i może nie wymagać zmiany kierunku rozwoju w przypadku firm o 
relatywnie dużej skali działania i ugruntowanej pozycji w wybranych segmentach rynku 
krajowego.  

3.3. Model C – specjalista i operator usług niszowych TSL 
Model C charakteryzuje specjalistę lub operatora usług niszowych TSL, albo 

świadczącego usługi dla wąsko zdefiniowanych segmentów rynku lub segmentów 
pokrewnych. W przypadku tego typu podmiotów często podstawowym źródłem wartości dla 
klienta są inne niż finansowe korzyści osiągane z usług TSL (np. bezpieczeństwo dostaw, 
indywidualizacja podejścia, udział w tworzeniu wartości dla końcowego użytkownika). 
Potencjał zasobowy specjalistów jest wysoki, ale nie oznacza to długiego ŁW. Źródłem 
przewagi konkurencyjnej są najczęściej rozwinięte kompetencje menedżerskie, bardzo dobra 
znajomość obsługiwanego rynku, rozpoznawalna marka, znak firmowy. W łańcuchu dostaw 
przeważają relacje partnerskie nad transakcyjnymi (w szczególności w stosunku do 
odbiorców). Podmioty zakwalifikowane do tego modelu charakteryzuje wysoki stopień 
opanowania KCS, co daje im możliwość uzyskania znaczącej przewagi konkurencyjnej i 
wyjątkowo dobrego pozycjonowania oferty. Istnieje duża możliwość przechwytywania 
wartości klienta w łańcuchu dostaw, ale jest ona silnie uzależniona od ogniw łańcucha dostaw 
obsługiwanych przez dane przedsiębiorstwo (odległość od użytkownika końcowego). Ten typ 
MB jest jednak najtrudniej zmienić w kierunku bardziej dojrzałego, ze względu na 
wynikającą z głębokiej specjalizacji trudność i koszty przekwalifikowania.  
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3.4. Model D – wiodący operator usług TSL 
Model D charakteryzuje wiodącego operatora usług TSL. Zalicza się go do głównych 

graczy rynkowych, a więc posiadających zarówno znaczący i ugruntowany udział w rynku, 
jak i trwałe przewagi konkurencyjne, charakteryzujących się wysokim stopniem opanowania 
KCS, pełniących znaczącą rolę w łańcuchu dostaw, posiadających wypracowane relacje 
partnerskie z odbiorcami i dostawcami oraz zachowującymi wobec nich silną pozycję 
przetargową. Źródłem wartości dla klienta są zarówno finansowe, jak i poza finansowe 
korzyści z usługi TSL. Wiodący operator usług ma duży udział w tworzeniu wartości dla 
użytkownika końcowego. Gracze rynkowi zakwalifikowani do tego MB dysponują silnym 
potencjałem zasobowym i charakteryzują się relatywnie długim ŁW, choć niektóre operacje 
zlecają na zewnątrz, zachowując nad nimi przeważnie strategiczną kontrolę. Siłą przetargowa 
wobec dostawców i odbiorców jest przeważnie silna. Są to podmioty zdolne do tworzenia 
aliansów strategicznych i mają łatwość w przechwytywaniu wartości w łańcuchu dostaw. Ich 
stopień opanowania KCS jest bardzo wysoki, stąd silne pozycjonowanie oferty. Podmiotami 
tego typu w warunkach polskich są przeważnie firmy zdolne do uzyskania przewagi 
wyróżniającej lub zintegrowanej. Typowymi sposobami osiągania przewagi jest wysoka 
jakość i różnicowanie oferty w kierunku dominacji tzw. usług flagowych (charakteryzujących 
się wysoką rentownością i sukcesem rynkowym, m.in. nowoczesne usługi na styku produkcji 
i logistyki, logistyki po-sprzedażowej, czy specjalistycznych usług w wysoko marżowych 
segmentach rynku). Ten model jest najskuteczniejszym do zwiększania ekspansji 
geograficznej, w szczególności na rynku międzynarodowym.  

3.5. Model E - wykonawca standardowych usług TSL 
Model E, czyli integrator usług TSL, charakteryzuje podmioty o najwyższym stopniu 

dojrzałości w branży TSL. Źródłem wartości dla klienta są – podobnie jak w przypadku 
modelu D – zarówno finansowe, jak i nie finansowe korzyści, w szczególności znaczący 
udział usług TSL w tworzeniu wartości dla użytkownika końcowego. Ten typ przedsiębiorstw 
charakteryzuje się wysokim i unikatowym potencjałem zasobowym. Wiodącą rolę odgrywają 
wyróżniające kompetencje menedżerskie, zaawansowane systemy informatyczne, bardzo 
dobrze rozpoznawalna i kojarzona marka / znak firmowy oraz dogłębna wiedza na temat 
rynku (zarówno klientów, jak i konkurencji). Firmy reprezentujące ten MB rozwijają i 
pielęgnują relacje partnerskie ze wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, a ich siła 
przetargowa wobec dostawców i odbiorców jest niekwestionowana. Kluczowym obszarem 
działalności jest zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw oraz związanym z nim 
ryzykiem. ŁW integratorów jest wyjątkowo krótki, mimo że zachowują oni pełną kontrolę 
nad wszystkimi jego ogniwami. Większość operacji logistycznych zlecana jest 
podwykonawcom. Poziom opanowania KCS jest bardzo wysoki. Istnieją znaczne możliwości 
dokonywania zmian w MB i największy potencjał do przechwytywania wartości w ramach 
łańcucha dostaw. Wysoka pozycja konkurencyjna tego typu podmiotów bazuje na efekcie 
synergii działań własnych i partnerów tworzonej przez ten MB sieci. W tym modelu liczy się 
siła zestawu unikatowych czynników przewagi konkurencyjnej. Rzadko dochodzi do zmiany 
MB, a jeżeli już to zazwyczaj na MB wiodącego operatora usług TSL. [5] 

4. WYSTĘPOWANIE POSZCZEGÓLNYCH MODELI BIZNESOWYCH 
W BRANŻY TSL W POLSCE 

4.1. Piramida branży TSL i kierunki zmian modeli biznesowych 
Na rysunku 1 zaprezentowano miejsce każdego z zaprezentowanych modeli w tzw. 

piramidzie branży TSL. Na górze piramidy znajduje się model najbardziej rozwinięty 
(dojrzały) model E, na dole najmniej rozwinięty model A. Pokazano skalę występowania 
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poszczególnych modeli biznesowych w branży TSL odpowiadającą stopniowi ich dojrzałości 
oraz wskazano (za pomocą strzałek) najczęściej obserwowane kierunki ich zmian. W sposób 
bardziej rozwinięty opisane w punkcie 3 modele biznesowe przedstawiono w tabeli 1, 
uwzględniając parametry poszczególnych wymiarów MB. Analiza branży TSL 
przeprowadzona w oparciu o przyjętą koncepcję modelu biznesowego wskazuje na kierunek 
zmian struktury podmiotowej rynku, polegający na dążeniu operatorów usług TSL to 
przejmowania roli głównych graczy TSL lub specjalizacji branżowej związanej z obsługą 
konkretnych segmentów rynku i integracji usług w tym zakresie. Widoczne są również 
tendencje świadczące o coraz większej koncentracji firm TSL na usługach wysoce 
specjalistycznych, charakteryzujących się wysoką rentownością. 

W Polsce na wierzchołku piramidy znajduje się zaledwie 3-4 firmy, poniżej wiodący 
operatorzy logistyczni (4PL) pełniący rolę koordynatorów poszczególnych sektorów usług 
lub specjaliści oferujący usługi niszowe (m.in. dedykowane wybranym segmentom rynku lub 
związane z danym typem operacji logistycznych), poniżej operatorzy logistyczni (3PL), a na 
spodzie piramidy – cały szereg małych i średnich podmiotów wykonujących na zlecenie 
standardowe usługi logistyczne (w szczególności przewoźnicy). [2,21,23] Najczęściej 
obserwowaną konsekwencją rozwoju firm branży TSL w Polsce jest dalsza polaryzacja i 
przechodzenie z niższych poziomów piramidy na poziomy wyższe, tj. od firm świadczących 
wąski zakres prostych usług, poprzez operatora oferującego wyspecjalizowane usługi do 
wiodącego operatora logistycznego lub integratora odpowiedzialnego za zarządzaniem 
łańcuchem dostaw TSL. Równocześnie obserwuje się nasilenie procesów polegających na 
eliminacji z rynku słabszych podmiotów, zajmujących niższe i pośrednie pozycje w tzw. 
piramidzie TSL. 
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Rys. 1 Piramida struktury podmiotowej branży TSL [2,18,20] 
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Tab.1. Charakterystyka i klasyfikacja modeli biznesowych (MB) występujących w branży TSL 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5,10,18]. 
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4.2. Specyfika zmian modeli biznesowych w branży TSL 
Obecnie niektóre większe firmy logistyczne wydzielają ze swojej struktury spółki-córki 

lub przejmują mniejsze od siebie i wyspecjalizowane w świadczeniu usług dla określonych 
branż podmioty, aby zajmować się koordynacją prowadzonej przez nie działalności i w 
efekcie móc oferować kompleksowe usługi logistyczne w danym segmencie rynku. Kierunek 
zmian związanych ze specjalizacją branżową firm TSL obserwowany jest w szczególności na 
rynku: motoryzacyjnym (m.in. CAT LC, Gefco, Adampol, czy Delta Trans), 
farmaceutycznym (m.in. Damco – poprzednia nazwa Maers Logistic, FM Logistics, Ceva 
Logistics, czy APM Global Logistics lub Kuehne & Nagel, albo Hellmann Worldwide 
Logistics), elektronicznym (m.in. Verhoeven Logistics, CAT LC, Arvato, DSV, Raben), 
RTV/AGD (m.in. Rolling Suus, Apreo Logistics, Kuehne & Nagel, Raben, Pekaes) FMCG, w 
tym spożywczym oraz dostawców i sieci wielo-powierzchniowych sklepów (m.in. Raben, FM 
Logistics, Rolling Suus, Apreo Logistics, Kuehne & Nagle, Hellmann Worldwide Logistics, 
APM Global Logistics, CSL International, Fresh Logistics), chemii przemysłowej (m.in. DB 
Schenker, Rhenus, Wincanton) i gospodarczej (m.in. euro-pegaz Logistyka & Transport, 
Wincanton) branży odzieżowej i artykułów sportowych (m.in. No Limit, DSV, Hellmann 
Worldwide). Wiąże się to bezpośrednio z wysoką marżowością uzyskiwaną w tych 
segmentach rynku, w przeciwieństwie do najgorzej sytuowanych branż, takich jak np. branża 
meblarska, budowlana, czy wydobywcza (wyjątek stanowić mogą wysoce specjalistyczne 
projekty CARGO w tym zakresie).[20,21,23] 

Mnogość i zróżnicowanie oferowanych w branży TSL usług sprawia jednak, że klienci 
przestają trafnie rozpoznać swoje potrzeby w tym zakresie. W szybkim tempie przybywa 
nowych rodzajów usług dedykowanych poszczególnym segmentom rynku, przy 
równoczesnym pogłębianiu się specjalizacji nowych funkcji. Dlatego, na rynku usług TSL 
zaczynają zyskiwać na znaczeniu pomioty dokonujące w imieniu klienta selekcji tych usług, 
zarządzające nimi w sposób całościowy. Wyspecjalizowana działalność logistyczna oparta na 
oferowaniu zintegrowanych usług dla danej branży lub segmentu rynku pozwala osiągnąć 
przewagę konkurencyjną. Warto dodać, że coraz częściej firmy obsługujące branże niszowe 
(takie jak np. farmaceutyczna) łączą tę działalność z obsługą branż popularnych (często 
wykonując wtedy węższe zakresowo w łańcuchu dostaw zadania – np. tylko przewozy lub 
magazynowanie). Innym sposobem jest łączenie obsługi branż niszowych z obsługą branż 
pokrewnych (np. farmaceutycznej z kosmetyczną, czy chemii gospodarczej).[1,8,9,14] 

Jednocześnie bycie integratorem usług TSL lub częściej – operatorem usług logistycznych 
(4PL, 3PL) coraz rzadziej oznacza konieczność samodzielnego wykonywania funkcji 
logistycznych. W Polsce obserwuje się tendencję do wydzielania na zewnątrz tych funkcji, 
które są najbardziej podatne na zmiany uwarunkowań zewnętrznych, np. usług 
przewozowych, w szczególności tanich ładunków masowych (w których koszty paliwa i opłat 
stałych związanych z użytkowaniem infrastruktury transportowej są znaczące). W tym 
zakresie pionierami w outsourcowaniu usług są firmy należące do dużych międzynarodowych 
koncernów, co jest konsekwencją realizowania polityki przyjętej wcześniej przez ich 
zagraniczne spółki - matki. 

Analiza kierunków zmian w branży TSL w Polsce pozwala na określenie obecnych i 
przyszłych źródeł przewag konkurencyjnych należących do niej podmiotów. Jak 
przedstawiono w powyższym opisie klasyfikacji pięciu MB źródłami obecnych przewag firm 
na rynku TSL są: doświadczenie branżowe i kompetencje, wiedza na temat rynku, 
infrastruktura (w tym rozbudowana sieć połączeń), dostępność do najnowszych technologii, w 
szczególności IT, silna pozycja przetargowa wobec dostawców i odbiorców, dobrze 
rozpoznawalna marka i przyjazny wizerunek firmy.  
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5. PROGNOZY ROZWOJU BRANŻY TSL W POLSCE W OKRESIE 
KRYZYSU GOSPODARCZEGO 
Współczesnym wyzwaniem firm z branży TSL jest dokonywanie segmentacji rynku i 

budowanie dla każdego segmentu dedykowanego łańcucha dostaw. To samo odnosi się 
również do narzędzi, za pomocą których prowadzone jest planowanie. Nie każdy produkt 
sprzedaje się w dużych ilościach i sprzedaż nie każdego produktu daje się przewidzieć. W 
różnych warunkach rynkowych planowanie wygląda inaczej. W przypadku masowych 
produktów stosunkowo łatwo jest planować uzupełnianie zapasów, w przypadku produktów 
mniej masowych trudno jest przewidzieć, jakie może być zapotrzebowanie rynku.[20,23] 

Przewiduje się, że w Polsce w dalszym ciągu utrzyma się trend polegający na rezygnacji 
przez czołowych operatorów ze świadczenia usług transportowych i spedycyjnych na rzecz 
szeroko pojętej logistyki magazynowej. Obserwuje się, że po względnym wyhamowaniu 
zjawisk kryzysowych polskie firmy TSL coraz chętniej deklarują zwiększanie swojego 
potencjału poprzez przejmowanie podmiotów o podobnej wielkości i profilu działania. 
Równie często dochodzą z branży sygnały o próbach porządkowania struktury 
organizacyjnej, wydzielaniu działalności pobocznej, podziale firmy na odrębne podmioty o 
odmiennej specjalizacji rynkowej. Krajowy rynek staje się coraz bardziej atrakcyjny również 
dla graczy międzynarodowych, którzy oprócz intensyfikacji sprzedaży w usługach 
drobnicowych nie rezygnują z rozwijania sektorów całopojazdowych. To odpowiada 
długoterminowym perspektywom dotyczącym zwiększania ładowności przewozów. Niektóre 
spółki dokonują w tym celu akwizycji podmiotów wyspecjalizowanych w międzynarodowych 
przewozach całopojazdowych. Podstawą rywalizacji między firmami TSL w Polsce będzie 
wyznaczanie takiego poziomu efektywności, do którego konkurencja nie będzie w stanie 
zejść, odpadając tym samym z gry rynkowej. Panuje pogląd, że po stronie przegranych będę 
głównie małe firmy świadczące proste, łatwo powtarzalne usługi, których działalność 
obarczona jest obecnie znacznie większym ryzykiem wzrostu kosztów takich jak: ceny 
energii, znaczne wahania kursów walut, opłaty drogowe, opłaty za przejazd itp. W 
konsekwencji różnice w efektywności wykorzystania zasobów między ścisłą czołówką firm 
TSL, a pozostałymi podmiotami branży będą się pogłębiać.[11] Kluczowym czynnikiem 
sukcesu strategii firm TSL będzie jak najszersze wykorzystanie informatyki, która integruje 
łańcuchy dostaw.[8, 13, 16, 18,21] 

W przyszłości należy oczekiwać dalszego wzrostu konkurencyjności operatorów 
logistycznych, konsekwentnego dążenia do obniżania kosztów, przy jednoczesnym 
podnoszeniu poziomu standardów jakości obsługi klienta. Odpowiedzią na poszukiwanie 
przez klientów efektywnych metod dostarczania towarów jest już teraz wzbogacanie oferty 
przez firmy TSL o tzw. sprzedaż on-line, wprowadzanie do niej nowych, unikatowych usług, 
charakteryzujących się wysoką indywidualizacją podejścia do klienta, mi.n. w zakresie 
elastycznego zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania związanego z nim ryzykiem. 
Oczekuje się również dalszej ekspansji operatorów logistycznych na rynki blisko – i 
dalekowschodnie. 

PODSUMOWANIE 
Polska branża TSL, jako stosunkowo młoda nadal rozwija się dynamicznie, chociaż pod 

wpływem obecnego kryzysu gospodarczego nastąpiło jej znaczne wyhamowanie. Struktura 
podmiotowa polskiego rynku TSL w coraz większym stopniu przypomina strukturę 
dojrzałych rynków międzynarodowych. Obecnie o sukcesie firm na rynku decyduje przede 
wszystkim umiejętność integrowania wszystkich usług TSL za klienta, który coraz częściej 
nie chce się tym zajmować. Obserwuje się silną presję na rozwijanie usług w obszarze 
wysoko marżowej logistyki. Nasila się zjawisko specjalizacji związanej z obsługą wybranych 
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branż. Rozwój w kierunku bycia integratorem pełnego łańcucha dostaw klienta jest 
szczególnie widoczny w branżach o wysokiej marżowości. Krajowy rynek TSL staje się coraz 
bardziej atrakcyjny dla graczy międzynarodowych. Następuje systematyczna dalsza 
polaryzacja rynku. Należy przypuszczać, że w najbliższych latach zjawiska te będą się 
nasilać.  

Przedsiębiorstwa w branży TSL można klasyfikować na różne sposoby. Jedną ze 
skutecznych metod grupowania przedsiębiorstw, zapewniających kompleksową diagnozę ich 
działalności, jest koncepcja modelu biznesowego. W artykule zaprezentowano własną 
koncepcję modelu biznesowego do oceny przedsiębiorstw TSL, opartą na znanych z teorii 
zarządzania klasycznych koncepcjach MB. W ramach autorskiej koncepcji MB wyróżniono 
cztery wymiary modelu biznesowego, za pomocą których sklasyfikowano pięć rodzajów 
modeli biznesowych występujących w branży TSL w Polsce (od modelu wykonawcy 
standardowych usług poprzez operatora i specjalistę do integratora TSL). Przedstawiona 
koncepcja stanowi punkt wyjścia do pogłębionej analizy rynku TSL w Polsce. 

Zgrubna analiza branży TSL przeprowadzona w oparciu o przyjętą koncepcję modelu 
biznesowego wskazuje na kierunek zmian struktury podmiotowej rynku, polegający na 
dążeniu operatorów usług TSL do przejmowania roli głównych graczy TSL lub specjalizacji 
branżowej związanej z obsługą konkretnych segmentów rynku i integracji usług w tym 
zakresie.  
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BUSINESS MODELS FOR THE POLISH 
TRANSPORT AND LOGISTIC SECTOR.  

-CONCEPT AND CLASSIFICATION 

Abstract 
Critical questions of the article to be answered include: What are the typical business models for 

the Polish T&L sector?, What are their features? What do they consist of? This article addresses the 
first question above by providing a framework for the classification of the T&L business models. This 
concept is a basis for further in-depth analysis of the T&L companies in Poland. 
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