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Stanisław SMYK 

DYSTRYBUCJA FIZYCZNA PRZESYŁEK KURIERSKICH,  

EKSPRESOWYCH I POCZTOWYCH  

JAKO KLUCZOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE „LOGISTYKI OSTATNIEJ MILI” 

 

W artykule przedstawiono zasadnicze determinanty dystrybucji fizycznej przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych 

pod kątem spełnienia warunków wynikających ze specyfiki logistycznej obsługi klientów – odbiorców tych przesyłek. Zasadni-

czymi metodami badawczym były analiza i synteza oraz studium przypadku.  

 

WSTĘP 

Handel internetowy niewątpliwie stwarza wyzwania związane 
ze sprzedażą wielokanałową co z kolei wiąże się z projektowaniem 
elektronicznych kanałów dystrybucji. Z logistycznego punktu widze-
nia dystrybucja fizyczna produktów kupowanych poprzez Internet 
jest najtrudniejszym problemem do rozwiązania co wynika z różno-
rodności i liczby przesyłek (intensywności przepływu towarów) 
dostarczanych do konsumentów. Tym samym menedżerowie logi-
styki powinni być przygotowani do wdrażania rozwiązań logistycz-
nych na ostatnim etapie przepływu fizycznego co bywa określane 
mianem „logistyki ostatniej mili”. 

Uniwersalne decyzje logistyczne dotyczą kształtowania ocze-
kiwanego poziomu jakości logistycznej obsługi klientów, która w 
pierwszej kolejności wiąże się z poziomem uzyskiwanej niezawod-
ności dostaw, a szczególnie z terminowością dostaw przesyłek 
kurierskich, ekspresowych i pocztowych. Ważną kwestią jest rów-
nież sprawna obsługa zwrotów co wymaga opracowania odpowied-
niej koncepcji logistyki zwrotów zdeterminowanej w głównej mierze 
koniecznością dopasowania miejsca i terminu zwrotu do bardzo 
zróżnicowanych oczekiwań klientów. 

Tym samym uzasadnione jest stwierdzenie, że istnieje problem 
naukowy, który możemy sformułować w postaci następującego 
pytania: Jakie właściwości powinny posiadać rozwiązania, z 
zakresu dystrybucji fizycznej, sprzyjające osiągnięciu wysokiej 
niezawodności dostaw w ramach „logistyki ostatniej mili”? 

Problem ten skłania do sformułowania następującej hipotezy: 
Właściwa sieć operacyjna i adekwatny do charakteru przesyłki 
dobór sposobu dostawy na końcowym etapie przepływu w 
głównej mierze determinują wysoką niezawodność dostaw w 
ramach „logistyki ostatniej mili”. 

Takie ujęcie istoty sytuacji problemowej pozwoliło także spre-
cyzować cel badań, którym była identyfikacja współczesnych roz-
wiązań stosowanych w ramach „logistyki ostatniej mili” oraz wska-
zanie kierunków zmian w obszarze logistyki dystrybucji sprzyjają-
cych niezawodności dostaw przesyłek kurierskich. 

Jako główną metodę badawczą zastosowano analizę i syntezę, 
a także studium przypadku. 

1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI „LOGISTYKI OSTATNIEJ 
MILI” 

1.1. Związki „logistyki ostatniej mili” z logistyką dystrybucji 

„Logistyka ostatniej mili” (ang. Last mile logistics) obejmuje 
szereg zadań logistycznych realizowanych ze względu na charakter 
określonej usługi logistycznej na ostatnim etapie dostarczania prze-
syłek do konsumentów [8, s. 231]. Zatem podstawowe kryteria 
oceny jakości zastosowanych rozwiązań wynikają z istoty logistyki 
dystrybucji, którą można zdefiniować jako określony zakres badań 
naukowych i praktyki gospodarczej obejmującej planowanie, reali-
zację i kontrolowanie przepływów fizycznych produktów od produ-
centów do konsumentów, przepływów informacyjnych inicjujących i 
odzwierciedlających przebieg tych przepływów, a także procesów 
świadczenia usług związanych z przepływami fizycznymi i informa-
cyjnymi. Efektem procesów logistyki dystrybucji jest osiągnięty na 
danym rynku poziom logistycznej obsługi klienta-konsumenta, z 
którym wiąże się ponoszenie racjonalnych, możliwie niskich kosz-
tów logistycznych generowanych w sferze dystrybucji i obsługi 
posprzedażnej [11, s. 58]. W wypadku „logistyki ostatniej mili” za-
sadnicze znaczenie posiada równowaga zachodząca między ocze-
kiwanym przez klientów poziomem niezawodności i elastyczności 
dostaw, i kosztami za konkretną przesyłkę kurierską. Niezawodność 
dostaw jest złożoną kategorią pojęciową, która odnosi się do termi-
nowości i kompletności dostaw oraz braku uszkodzeń produktów 
[10, s.110]. Z kolei elastyczność dostaw oznacza dopasowanie 
czasu i miejsca dostawy do oczekiwań odbiorcy przesyłki [12, s. 30]. 
Tak określone kryteria oceny rozwiązań z zakresu „logistyki ostat-
niej mili” należy uznać za zasadnicze, ale nie jedyne, o czym świad-
czą praktyczne rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwa z 
branży usług KEP. 

1.2. Makrologistyczne uwarunkowania rozwiązań z zakresu 
„logistyki ostatniej mili” 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży usług kurierskich, 
ekspresowych i pocztowych (KEP) zdeterminowane jest w głównej 
mierze rozwiązaniami występującymi w makrosystemie logistycz-
nym, za który możemy uznać krajowy i międzynarodowy system 
logistyczny. Makrologistyka obejmuje przedsięwzięcia realizowane 
w ramach trzech podsystemów, a mianowicie: podsystemu infra-
struktury; podsystemu obsługi ładunków w obiektach logistycznych; 
podsystemu przepływu informacji [6, s. 23]. Specyfika każdego z 
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tych podsystemów pozwala dostrzec możliwości i potrzeby rozwoju 
wynikające z istoty współczesnej gospodarki, której animatorami i 
wykonawcami są często międzynarodowe przedsiębiorstwa logi-
styczne – operatorzy logistyczni. Fakt, że Polska jest członkiem UE 
niejako automatycznie lokuje rozwiązania makrologistyczne w wy-
miarze międzynarodowym. 

Można wyodrębnić trzy, główne grupy przesłanek skłaniające 
menedżerów logistyki do poszukiwania nowych rozwiązań w skali 
makro. Są to: 
– permanentne zmiany w gospodarce mające związek z logistyką; 
– trendy w funkcjonowaniu współczesnych łańcuchów dostaw; 
– istnienie konieczności wyodrębnienia takiego węzła transporto-

wego, związanego z przemieszczaniem dóbr materialnych, któ-
ry sprzyjałby racjonalności rozwiązań logistycznych zdetermi-
nowanych fizyczną lokalizacją klientów (rozmieszczeniem ob-
sługiwanych rynków). 
Globalny charakter współczesnej gospodarki częściowo zde-

terminowany jest możliwościami logistyki i jednocześnie jest siłą 
napędową jej rozwoju. Obserwuje się wzrost znaczenia obsługi 
klienta, w tym obsługi logistycznej, z jednoczesnym dążeniem do 
redukcji kosztów logistycznych. Podejmowane są wysiłki na rzecz 
integracji organizacyjnej międzynarodowych łańcuchów dostaw, 
których strategie funkcjonowania koncentrują się na kompresji 
czasu operacji logistycznych (skracaniu czasu cykli realizacji zamó-
wień klientów) i redukcji poziomu zapasów [7, s. 125]. Obserwujemy 
dążenie do koncentracji produkcji, stosowanie zasady odroczenia, 
aby skuteczniej dopasowywać walory produktów do oczekiwań 
konsumentów, którzy powinni być skłonni do akceptacji wartości im 
dostarczanych (zapłata za dostarczonym produkt lub świadczoną 
usługę jest prostym i ostatecznym sposobem weryfikacji oferty 
przedsiębiorstwa na danym rynku). 

Rozwój handlu internetowego, dynamika i zasięg współcze-
snych przepływów gospodarczych, w tym przepływów fizycznych, 
stwarza konieczność wyodrębnienia i wskazania nowych lokalizacji 
nowoczesnych obiektów logistycznych, które są niezbędne do 
wykonywania operacji na ładunkach w celu dopasowania wielkości i 
rodzajów przepływów do oczekiwań rynków oraz magazynowania 
towarów. Klasycznymi obiektami logistycznymi są centra logistyczne 
i centra dystrybucji, terminale przeładunkowe, porty morskie oraz 
śródlądowe, a także lotniska cargo. Należy zaliczyć do nich również 
magazyny, które jako obiekty publiczne są wynajmowane adekwat-
nie do potrzeb w zakresie obsługi towarów na danym etapie prze-
pływu w łańcuchu dostaw. 

Poszukiwanie związków między współczesnymi zmianami go-
spodarczymi i logistyką skłania do uwzględnienia specyfiki otocze-
nia międzynarodowego systemu logistycznego, która wynika głów-
nie z [9, s. 23]:  
– istoty międzynarodowych przepływów towarowych; 
– miejsc realizacji międzynarodowych procesów logistycznych; 
– Istoty integracji międzynarodowych podmiotów gospodarczych. 

Międzynarodowe przepływy towarowe wymagają wielokrotnego 
przekraczania granic i zapewnienia określonego zakresu obsługi 
celnej. Wymóg ten rzutuje na dopasowanie oferty operatora logi-
stycznego do potrzeb obsługiwanych przedsiębiorstw. Zatem kom-
pleksowa obsługa logistyczna najczęściej wymaga indywidualizacji 
oferty na etapie opracowywania koncepcji i tworzenia planu realiza-
cji usług logistycznych. Jest to szczególnie ważne w wypadku 
przedsiębiorstw eksportujących towary poza obszar UE, czy też 
importujące towary spoza tego obszaru. 

Zasięg przepływów fizycznych bywa zróżnicowany. Może 
obejmować terytorium kraju, krajów sąsiadujących, a niekiedy mu-
simy zorganizować przepływy towarowe o zasięgu globalnym. Tym 
samym należy liczyć się z koniecznością opracowania koncepcji 

logistycznej uwzględniającej konieczność zapewnienia takich wa-
runków transportowo-magazynowych, aby możliwe było przekro-
czenie wielu stref klimatycznych. Wiąże się z tym zróżnicowanie 
rodzajów środków transportu, zaplanowanie składowania i prze-
chowywania towarów w różnych systemach magazynowych. 

Z logistycznego punktu widzenia należy zwracać uwagę na fakt 
istnienia substytucji między nakładami na logistykę i nakładami na 
produkcję. Szczególnie wówczas, gdy mamy do czynienia z artyku-
łami mody, dobrami wrażliwymi na warunki transportu i przechowy-
wania. Nie zawsze korzystne warunki produkcji, i wielkość korzyści 
z tym związanych, przewyższą koszty operacji logistycznych ko-
niecznych do wykonania w wypadku lokalizacji produkcji w rejonach 
znacznie odległych od kraju. 

 Kolejna grupa wyzwań wynika z konieczności spełnienia wy-
magań związanych z miejscami realizacji międzynarodowych pro-
cesów logistycznych. Istnieje potrzeba pokonywania wielu barier: 
geograficznych, administracyjnych, kulturowych, technicznych, 
infrastrukturalnych. Każda z nich może być swoistym wyzwaniem 
wymagającym od menedżera logistyki znajomości nie tylko ogól-
nych uwarunkowań realizacji międzynarodowych procesów logi-
stycznych, ale i umiejętności doboru partnerów biznesowych potra-
fiących pokonać wspomniane bariery. Istnieje większa skala przed-
sięwzięć logistycznych ze względu na większą masę przemieszcza-
nych dóbr. Zatem popełniony błąd może skutkować znacznie po-
ważniejszymi konsekwencjami w porównaniu do rozwiązań stoso-
wanych w ramach przedsiębiorstwa, czy też kraju. Usługi są świad-
czone w miejscach znacznie odległych od siebie i dla odbiorców 
rozproszonych na znacznym obszarze. Jest to szczególnie istotne w 
wypadku rozwiązań z zakresu usług KEP. W większej skali wyko-
rzystywany jest transport multimodalny do czego konieczne jest 
wykorzystanie obiektów logistycznych pozwalających na łączenie 
różnych gałęzi transportu. 

Rozwiązania logistyczne determinują też formy międzynarodo-
wej integracji gospodarczej. Przedsiębiorstwa tworzące międzyna-
rodowe łańcuchy dostaw często zakres i sposoby realizacji współ-
pracy definiują w oparciu o ideę integracji produktowej i integracji 
geograficznej. Integracja produktowa wymaga wdrożenia takich 
rozwiązań, które pozwolą wprowadzić nowy produkt logistyczny bez 
względu na przestrzenne rozmieszczenie przedsiębiorstw – ogniw 
międzynarodowego łańcucha dostaw. Tym samym ograniczenia 
wynikające z przestrzennego rozmieszczenia przedsiębiorstw po-
siadają drugorzędne znaczenie. W pierwszej kolejności liczy się 
efektywne wprowadzenie produktu na wybrane rynki międzynaro-
dowe. W wypadku integracji geograficznej ideą przewodnią jest 
wdrażanie takich rozwiązań, gdzie podstawową przesłanką wyboru 
takiego rozwiązania jest dostępność przestrzenna zasobów rzeczo-
wych i ludzkich albo dostępność przestrzenna przedsiębiorstw-
ogniw międzynarodowego łańcucha dostaw. Do ważniejszych rezul-
tatów integracji geograficznej należy zaliczyć: racjonalny dobór 
źródeł zasobów; optymalizację przepływów fizycznych w międzyna-
rodowym łańcuchu dostaw [1, s. 11]. 

2. PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY KEP  
JAKO WYKONAWCY ZADAŃ  
„LOGISTYKI OSTATNIEJ MILI” 

2.1. Identyfikacja liderów branży usług KEP 

Usługi kurierskie, ekspresowe i pocztowe są przedmiotem ryn-
ku usług logistycznych, który możemy scharakteryzować poprzez 
wyodrębnienie i identyfikację roli trzech elementów, a mianowicie 
podmiotów, przedmiotu i właściwości relacji zachodzących między 
podmiotami rynku w związku z realizacją transakcji kupna – sprze-
daży. W literaturze przedmiotu często wykorzystuje się określenie 
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„branża usług KEP” w odniesieniu do tej części rynku usług logi-
stycznych, która koncentruje się głównie na przesyłkach w formie 
paczek ekspresowych i kurierskich, przesyłkach dokumentów, a 
także przesyłkach paletowych [5, s. 89]. 

Ocenia się, że w Polsce 80% rynku KEP należy do czterech 
największych podmiotów, takich jak: DHL, UPS, FedEx, i TNT. 
Pozostała część rynku należy do kilkunastu podmiotów, wśród 
których można wyróżnić europejskich przewoźników ekspresowych 
(DPD, GLS) Pocztę Polską, InPost, Polska Grupa Pocztowa, K-EX, 
Tba Express [4, s. 107]. 

Współcześnie zaciera się różnica między przedsiębiorstwami 
KEP i operatorami logistycznymi, którzy w swojej ofercie ujmują 
także świadczenie usług logistycznych przypisywanych branży KEP.   

Według A. Kawy zakres usług KEP wynika z trendów zacho-
dzących na rynku, przy czym jako trendy tej branży zostały zidenty-
fikowane: inwestycje w IT; obsługa e-handlu; brokerzy kurierscy; 
nowe miejsca nadań i odbiorów; one-stop shopping; usługi dedyko-
wane; logistyka zwrotów; inwestycje w IT [4, s. 112]. Należy przy-
puszczać, że trendy te będą podtrzymane także w najbliższych 
latach. Tym samym można zidentyfikować zadania przedsiębiorstw 
KEP realizowane w ramach „logistyki ostatniej mili”, a mianowicie: 
– osiąganie wysokiej sprawności operacyjnej dystrybucji fizycznej; 
– zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności dostaw; 
– dopasowanie zakresu usług KEP do indywidualnych oczekiwań 

klientów (świadczenie usług kompleksowych – pakietów usług 
logistycznych „szytych na miarę”); 

– dążenie do zwiększenia elastyczności w zakresie miejsca i 
czasu nadania oraz odbioru przesyłek; 

– obsługa zwrotów. 
Wysoką sprawność operacyjną dystrybucji fizycznej można 

osiągnąć dzięki wykorzystaniu właściwie zaprojektowanej sieci 
operacyjnej, na którą składają się sortownie, oddziały, flota, nowo-
czesny sprzęt, technologie informacyjne i personel [4, s. 108]. Wy-
razem tej sprawności jest dostarczanie przesyłek na terenie kraju w 
ciągu dnia, a w wypadku przesyłek zagranicznych od 48 do 72 
godzin. Typowym rozwiązaniem sprzyjającym osiągnięciu tak wyso-
kiej sprawności operacyjnej są kanały dystrybucji złożone z sortowni 
przesyłek, wielu oddziałów rozmieszczonych w miarę równomiernie 
na terenie kraju (w okolicach dużych skupisk ludności), dużej liczby 
punktów nadań i odbiorów. 

2.2. Ocena rozwiązań z zakresu dystrybucji fizycznej  
„logistyki ostatniej mili” 

DHL Express Polska realizuje międzynarodowe i krajowe 
przesyłki kurierskie. Przesyłki międzynarodowe obejmują przesyłki 
eksportowe i importowe zdefiniowane jako przesyłki ekspresowe 
Same Day, Time Definite, Day Definite (tabela 1.) 

Można stwierdzić, że formy dystrybucji fizycznej są zróżnico-
wane ze względu na parametry logistycznej obsługi klienta. Zasad-
niczym z nich jest termin dostarczenia przesyłki. Tym samym ob-
serwujemy dominację transportu samochodowego, ze względu na 
jego dostępność przestrzenną co okazuje się być istotnym uwarun-
kowaniem koncepcji „logistyki ostatniej mili”. Widać wyraźnie, że w 
ostatnim etapie dostarczania przesyłek stosowane są tradycyjne 
rozwiązania polegające na dostarczaniu przesyłek bezpośrednio do 
klientów przez kurierów w określonych przedziałach czasu. Należy 
wnioskować, że takie rozwiązanie jest stosowane bez względu na 
uwarunkowania makrologistyczne (przesyłki krajowe, przesyłki 
zagraniczne). Istotne jest także spostrzeżenie dotyczące wielkości 
(ciężaru) przesyłek. Należy ocenić, że oferty są atrakcyjne, z punktu 
widzenia klientów instytucjonalnych, ponieważ DHL Express oferuje 
indywidualizację usług, czyli jest gotowy zaprojektować określony 
pakiet składowych usługi kurierskiej „szyty na miarę”. Na podkreśle-

nie zasługują rozwiązania w zakresie komunikowania się z klientem 
i przepływów finansowych. Powszechnie stosowane systemy infor-
matyczne, telekomunikacyjne i środki techniczne kurierów w zasa-
dzie pozwalają wyeliminować bariery informacyjne. Istnienie ponad 
90 000 punktów nadania ułatwia realizację zwrotów, aczkolwiek 
dane udostępniane przez to przedsiębiorstwo nie pozwalają zidenty-
fikować i ocenić szczegółowo istotę rozwiązań dystrybucji fizycznej 
związanej z obsługą zwrotów. 

W wypadku przesyłek krajowych oferowane są przesyłki kurier-
skie[12]: 
– w systemie „od drzwi do drzwi”; 
– po zamówieniu kuriera za pomocą aplikacji DHL24, DHL eCas 

lub telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Kra-
jowe; 

– doręczane w trzech standardach: DHL PARCEL 9, DHL PAR-
CEL 12 i do końca następnego dnia roboczego. 
Szczegóły rozwiązań przedstawia tabela 2. 
Oferta krajowych usług kurierskich DHL uwzględnia oczekiwa-

nia klientów jako podmiotów „logistyki ostatniej mili”. Istnieją rozwią-
zania alternatywne, takie jak DHL Parcelshop i Doręczenie przesyłki 
do Sąsiada. Pierwsza opcja wiąże się z osobistym odbiorem prze-
syłki w najbliższym punkcie sieci DHL. Dane odbiorcy i dane adre-
sowe punktu sieci DHL Parcelshop znajdują się na etykiecie. Kurier 
po dostarczeniu przesyłki do punktu sieci powiadamia odbiorcę o 
tym fakcie (sms lub e-mail). Walorem takiego rozwiązania jest stwo-
rzenie możliwości wyboru przez klienta najkorzystniejszej lokalizacji 
punktu odbioru, przy czym odbiór jest możliwy w ciągu 7 dni kalen-
darzowych, o dogodnej porze dla klienta w ramach szerokiego 
przedziału czasowego wynikającego z czasu pracy punktu odbioru. 
Opcja Doręczenie przesyłki do Sąsiada uwzględnia podanie adresu 
odbiorcy alternatywnego co jest uwidocznione na etykiecie transpor-
towej. W wypadku nieobecności odbiorcy kurier pozostawia u od-
biorcy awizo dostawy i automatycznie udaje się do odbiorcy alterna-
tywnego (sąsiada). Rozwiązanie to sprzyja realizacji skutecznej 
dostawy za pierwszym razem, zatem usługi dodatkowe wykonywa-
ne w związku z dostawą także mogą być wykonane zgodnie z pla-
nem co jest znacznym udogodnieniem dla odbiorcy i dla nadawcy. 

Kolejną firmą kurierską poddaną analizie pod kątem istoty roz-
wiązań z zakresu „logistyki ostatniej mili” jest UPS Polska. Przed-
siębiorstwo oferuje wysyłki krajowe (tabela 3.), międzynarodowe 
(tabela 4.) i  frachtu, a także usługi dodatkowe. 

W ramach logistyki ostatniej mili przedsiębiorstwo stosuje na-
stępujące opcje doręczeń przesyłek [11]: 
– przekierowanie lub zmiana daty doręczenia (możliwość dorę-

czenia innego dnia); 
– doręczenie pod inny adres; 
– wysyłka do lokalizacji UPS Access Point; 
– przekierowanie na pierwotny adres; 
– przetrzymanie przesyłki w lokalizacji UPS; 
– doręczenie do sąsiada. 

W opinii autora uszczegółowienia wymaga opcja Wysyłka do 
lokalizacji Access Point ze względu na specyfikę rozwiązania. Opcja 
ta jest dostępna jedynie w niektórych krajach, a mianowicie w Wiel-
kiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Włoszech, Francji, Hiszpanii, 
Holandii. Sieć UPS Acces Point powstała na bazie firm partnerskich, 
takich jak sklepy, stacje benzynowe, które są dogodnie zlokalizowa-
ne w stosunku do klientów jako punkty dostarczania i odbioru prze-
syłek UPS. W punktach tych mogą być także nadawane przesyłki 
zwrotne, etykietowane i przedpłacone (UPS Return). 
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PODSUMOWANIE 

Niezawodność i elastyczność dostaw niewątpliwie są głównymi 
determinantami rozwiązań menedżerskich z zakresu „logistyki 
ostatniej mili”. Współczesne przedsiębiorstwa branży usług KEP są 
w stanie zaoferować usługi kurierskie o zasięgu międzynarodowym, 
a nawet globalnym. Bogata oferta usługowa pozwala zaspokoić 
oczekiwania zarówno podmiotów gospodarczych, jak i klientów 
indywidualnych. Obserwuje się coraz częściej, że w ramach usług 
kurierskich przemieszczane są przesyłki o znacznych gabarytach i 
ciężarze zbliżonym do typowych ładunków przemieszczanych w 
ramach usług operatorów logistycznych.  Obecność przedsiębiorstw 
międzynarodowych sprzyja rozwojowi krajowego rynku usług KEP. 

Koncepcje dystrybucji fizycznej, jako elementu „logistyki 
ostatniej mili, obejmują zróżnicowane rozwiązania zarówno ze 
względu na rodzaje wykorzystywanego transportu, jak i sieć obiek-
tów logistycznych, których rodzaje i liczba są zdeterminowane 
zadeklarowanym poziomej jakości obsługi logistycznej odbiorców 
przesyłek kurierskich. 
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Tab. 1. Rodzaje przesyłek międzynarodowych DHL Express [11]  
Lp. Rodzaj przesyłki Istota przesyłki Cechy szczególne przesyłki 

1. 
DHL Same Day Jetline – 
przesyłka ekspresowa 

Natychmiastowy odbiór przesyłki, 
wysyłka najbliższym możliwym 
lotem oraz doręczenie pod wska-
zany adres w najkrótszym możli-
wym czasie 

 Bardzo elastyczne rozwiązania dedykowane do nagłych lub wymagających szczególnych warunków 
transportu przesyłek; 

 Doświadczeni, dedykowani kurierzy oraz siatka połączeń czarterowych; 

 Rozwiązanie skierowane dla segmentu B2B; 

 Dedykowani doradcy oraz indywidualny sposób transportu; 

 Globalny zasięg. 
 

2. 

DHL Same Day Sprintline 
– przesyłka ekspresowa 

Dedykowany transport drogowy 
w systemie „od drzwi do drzwi” 
z doręczeniem w uzgodnionym 
czasie 

 Bardzo elastyczne rozwiązania dedykowane do nagłych lub wymagających szczególnych warunków 
transportu przesyłek; 

 Rozwiązanie oferowane dla segmentu B2B; 

 Dedykowani doradcy oraz indywidualny sposób transportu; 

 Usługa dostępna na terenie kraju i Europy. 

3. 

DHL Express 9:00 
– przesyłka ekspresowa 

Dostawa „od drzwi do drzwi” przed 
9:00 rano w pierwszym możliwym 
dniu 

 Doręczenie przesyłek międzynarodowych następnego dnia roboczego; 

 Możliwość zwrotu kosztów oraz proaktywne potwierdzenie doręczenia; 

 Elastyczne i proste procedury zamawiania kuriera; 

 Doręczenie do większych miejscowości, miast i głównych centrów biznesowych. 

4. 

DHL Express 12:00 
– przesyłka ekspresowa 

Dostawa „od drzwi do drzwi” przed 
12:00 rano w pierwszym możliwym 
dniu 

 Doręczenie przesyłek międzynarodowych następnego dnia roboczego; 

 Możliwość zwrotu kosztów oraz proaktywne potwierdzenie doręczenia na życzenie klienta; 

 Elastyczne i proste procedury zamawiania kuriera; 

 Doręczenie do większych miejscowości, miast i głównych centrów biznesowych. 

5. 

DHL Express Worldwide 
– przesyłka ekspresowa 

Doręczenie przed końcem następ-
nego dnia roboczego 

 Doręczenie przesyłek międzynarodowych przed końcem następnego dnia roboczego; 

 Proaktywne potwierdzenie doręczenia na życzenie klienta; 

 Elastyczne i proste procedury zamawiania kuriera; 

 Usługa dostępna na całym świecie. 

6. 

DHL Express Envelope 
– przesyłka ekspresowa 

Doręczenie dokumentów do 300g 
w firmowej kopercie DHL 
(w systemie „od drzwi do drzwi”) 

 Doręczenie przesyłek międzynarodowych, zawierających wyłącznie dokumenty; 

 Płatność gotówką, kartą płatniczą lub czekiem potwierdzonym; 

 Bezpłatna firmowa koperta DHL; 

 Usługa dostępna na całym świecie; 

 Zawiera opłatę GoGreen Carbon Neutral. 

7. 

DHL Express Easy 
– przesyłka ekspresowa 

Dostawa do końca pierwszego 
możliwego dnia, przesyłki płatne 
podczas nadania w DHL SERVICE 
POINT 

 Doręczenie przesyłek międzynarodowych przed końcem następnego dnia roboczego; 

 Nadanie w punktach partnerskich DHL Service Point; 

 Prosty cennik, dostępne dla przesyłek o wadze od 500g do 10kg, opakowanie w cenie; 

 Płatność gotówką lub kartą przy nadaniu przesyłki. 

8. 

DHL Express Select 
– przesyłka ekspresowa 

Doręczenie przesyłek transportem 
drogowym w określonym, nieprze-
kraczalnym terminie, w systemie 
„od drzwi do drzwi” 

 Ekspresowy transport – ekonomiczna cena; 

 Elastyczne i proste procedury zamawiania kuriera; 

 Śledzenie losów przesyłek w czasie rzeczywistym. 

9. 

DHL Parcel Connect 
– przesyłka kurierska 

Drogowe przesyłki biznesowe 
do Austrii, Belgii, Czech, Holandii, 
Luksemburga, Niemiec 
oraz Słowacji o przewidywanym 
czasie doręczenia 2-3 dni 

 Elastyczny sposób doręczenia przesyłki, między innymi do rozbudowanej sieci lokalnych punktów 
odbioru DHL Parcelshop i DHL Parcelstation; 

 Możliwość wyboru usług dodatkowych, takich jak: pobranie i zwrot należności, potwierdzenie doręcze-
nia, powiadomienia e-mail/sms. 

10. 

DHL Parcel International 
– przesyłka kurierska 

Drogowe przesyłki biznesowe 
do pozostałych krajów UE 
o przewidywanym czasie doręcze-
nia 3-7 dni 

 Dostęp do nowoczesnych narzędzi e-commerce pozwalający na zarządzanie przesyłkami; 

 Rozwiązanie wspierające dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce w Europie. 

11. 

DHL Parcel Return 
International 
– przesyłka kurierska 

Usługa dla sprzedawcy, jeśli klient 
chce dokonać zwrotu towaru 
z jednego z 25 krajów UE. Jednoli-
ty standard, kontrola kosztów 
i bezpieczeństwo transakcji. 
Dostęp do rozległej sieci placówek 
pocztowych w UE – ponad 90 000 
punktów nadania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 

Logistyka 
 

 

   

1534 AUTOBUSY 6/2017 
 

Tab. 2.  Rodzaje krajowych przesyłek kurierskich DHL [11]  
Lp. Rodzaj przesyłki Istota przesyłki Cechy szczególne przesyłki 

1. 

DHL Parcel Polska Doręczenie przesyłki krajowej 
kopertowej lub innej o wadze 
do 31,5 kg w następnym dniu 
roboczym. 

 Dostęp do informacji o doręczeniu; 

 Elastyczne i proste procedury zamawiania kuriera; 

 Usługa dostępna na terenie całego kraju. 

2. 

DHL Parcel Max Doręczenie przesyłki krajowej 
o wadze powyżej 31,5 kg w pierw-
szy możliwy dzień roboczy. 

 Doręczenie przesyłki krajowej przed końcem następnego dnia roboczego; 

 Dostęp do informacji o doręczeniu; 

 Elastyczne i proste procedury zamawiania kuriera; 

 Usługa dostępna na terenie całego kraju. 

3. 

DHL Parcel 9 Doręczenie „od drzwi do drzwi” 
przed 9:00 rano w pierwszym 
możliwym dniu. 

 Doręczenie przesyłki krajowej następnego dnia roboczego; 

 Możliwość zwrotu kosztów oraz proaktywne monitorowanie losów przesyłki; 

 Elastyczne i proste procedury zamawiania kuriera; 

 Doręczenie do większych miejscowości, miast i głównych centrów biznesowych. 

4. 

DHL Parcel 12 Doręczenie do godziny 12:00 
w systemie „od drzwi do drzwi”, 
w pierwszy możliwy dzień roboczy, 
z gwarancją zwrotu pieniędzy. 

 Doręczenie przesyłki krajowej następnego dnia roboczego; 

 Możliwość zwrotu kosztów oraz proaktywne monitorowanie losów przesyłki; 

 Elastyczne i proste procedury zamawiania kuriera; 

 Doręczenie do większych miejscowości, miast i głównych centrów biznesowych. 

5. 

Odbiór osobisty 
w punkcie DHL Par-
celshop 
 

Odbiorca wybiera najblizszy DHL 
Parcelshop i odbiera przesyłkę 
wracając z pracy. 

 Klient sklepu internetowego zyskuje możliwość wyboru najkorzystniejszego miejsca oraz czasu odbioru 
swojej przesyłki; 

 Odbiorca otrzymuje powiadomienie o gotowości przesyłki do odbioru; 

 Odbiór przesyłki można zaplanować w ciągu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia, w dowolnych 
godzinach pracy punktu. 

6. 

Doręczenie do Sąsiada Dostawa do wskazane sąsiada 
(punktu odbioru) 

 Jeśli kurier nie zastanie odbiorcy próbuje doręczyć przesyłkę wskazanemu sąsiadowi (do wskazanego 
punktu odbioru); 

 Odbiorca otrzymuje powiadomienie e-mail/sms o doręczeniu przesyłki do sąsiada. 

 
 
 
 

 
 
 

Tab. 3. Rodzaje przesyłek krajowych UPS [12]  
Lp. Rodzaj przesyłki Istota przesyłki Cechy szczególne przesyłki 

1. 

Today Express Doręczenie tego samego dnia w 
ciągu godziny od odbioru przesyłki 

 Usługa dla przesyłek, które należy dostarczyć natychmiast;  

 Usługa „od drzwi do drzwi”; 

 Przesyłki są doręczane w granicach administracyjnych wybranych miast – siedzib przedstawicielstw 
UPS. 

2. 

Today Express Saver Doręczenie tego samego dnia w 
ciągu dwóch i pół godziny 
od odbioru przesyłki 

 Usługa w wypadku przesyłek, które muszą dotrzeć tego samego dnia rano lub po południu;  

 Przesyłki są doręczane osobiście;  

 Wygodna usługa „od drzwi do drzwi; 

 Usługa świadczona w granicach administracyjnych wybranych miast - siedzib przedstawicielstw UPS; 

 Za dodatkową opłatą w niektórych lokalizacjach podmiejskich dostępna jest opcja rozszerzonego 
obszaru świadczenia usługi. 

3. 

Today Standard Doręczenie tego samego dnia 
do końca dnia. 

 Usługa dla przesyłek, które trzeba dostarczyć przed końcem dnia;  

 Ekonomiczna alternatywa dla usługi UPS Today Express oraz usługi UPS Today Express Saver;  

 Wygodna usługa „od drzwi do drzwi” 

 W granicach administracyjnych wybranych miast - siedzib przedstawicielstw UPS. 

4. 

Today dedykowany kurier Doręczenie przez kuriera tego 
samego dnia bezpośrednio 
od nadawcy do odbiorcy. 

 Dedykowany kurier oferuje usługi transportowe „od drzwi do drzwi” lub „burta-burta”;  

 Usługa dla bardzo pilnych przesyłek, które trzeba dostarczyć jak najszybciej tego samego dnia; 

 Możliwość wysyłki na paletach zapewnia większą elastyczność i wygodę. 

5. 

Express Plus 
 

Doręczenie następnego dnia do 
godziny 9:00 do większości obsza-
rów biznesowych na terenie kraju 

 Najlepsza opcja, gdy przesyłka musi dotrzeć na początek dnia roboczego;  

 Dostępne jest bezpłatne opakowanie UPS dla wygody użytkownika. 

6. 

Express Doręczenie następnego dnia do 
godziny 12:00 do większości 
obszarów biznesowych na terenie 
kraju. 

 Usługa dla pilnych przesyłek, które trzeba dostarczyć rano; 

 Dostępne jest bezpłatne opakowanie UPS dla wygody użytkownika. 

7. 

Express Saver Doręczenie do końca następnego 
dnia roboczego pod każdy adres 
na terenie kraju 

 Gwarancja dostawy następnego dnia roboczego;  

 Ekonomiczna alternatywa dla usługi Express dla przesyłek z dostawą następnego dnia;  

 Dostępne jest bezpłatne opakowanie UPS dla wygody użytkownika. 

8. 

Standard Zaplanowane doręczenie określo-
nego dnia pod każdy adres 
i z każdego adresu w kraju w 
zależności od miejsca pochodzenia 
i przeznaczenia 

 Usługa pozwalająca zachować równowagę między szybkością i ceną dostawy;  

 Określanie dnia doręczenia umożliwia planowanie z wyprzedzeniem;  

 Wygodna usługa „od drzwi do drzwi”. 

 
 
 
 



I 

Logistyka 
 

 

   

6/2017 AUTOBUSY 1535 
 

 
 
 

Tab. 4. Rodzaje przesyłek międzynarodowych UPS [12]  
Lp. Rodzaj przesyłki Istota przesyłki Cechy szczególne przesyłki 

1. 

UPS Express Plus Usługa gwarantowanego doręcze-
nia porannego – czas doręczenia 
przesyłki jest priorytetem 

Eksport 

 Doręczenie następnego dnia do godziny 9:00 do większości krajów Europy; 

 Doręczenie następnego dnia roboczego do godziny 9:00 pod większość adresów firmowych 
w Stanach Zjednoczonych, do głównych obszarów biznesowych w Kanadzie oraz większości miejsc 
przeznaczenia w Azji; 

 Doręczenie określonego dnia do godziny 9:00 do innych miejsc przeznaczenia na świecie; 

 Miejsce przeznaczenia eksportu: około 30 krajów i terytoriów. 
Import 

 Doręczenie określonego dnia do godziny 9:00 z krajów pochodzenia w Europie i na świecie; 

 Miejsca pochodzenia importu: ponad 65 krajów i terytoriów; 

 Najlepsza opcja, gdy przesyłka musi dotrzeć na początek dnia roboczego; 

 Priorytetowa obsługa na każdym etapie;  

 Dostępne bezpłatne opakowanie UPS. 

2. 

UPS Worldwide Express 
Freight 

Szybka, gwarantowana usługa „od 
drzwi do drzwi” dla przesyłek 
paletowych o wadze powyżej 150 
funtów (68 kg) 

Eksport 

 Doręczenie następnego dnia roboczego w trakcie dnia do niemal wszystkich europejskich centrów 
biznesowych; 

 Doręczenie do końca drugiego dnia roboczego do większości firm w Stanach Zjednoczonych 
i do wszystkich głównych centrów biznesowych w Kanadzie; 

 Doręczenie w ciągu drugiego lub trzeciego dnia roboczego do krajów w Azji; 

 Doręczenie określonego dnia do innych krajów na świecie; 

 Miejsca przeznaczenia eksportu: do ponad 60 krajów i terytoriów 
Import 

 Doręczenie określonego dnia z krajów pochodzenia w Europie i na świecie; 

 Miejsca pochodzenia importu: z ponad 65 krajów i terytoriów; 

 Usługa „od drzwi do drzwi” z wewnętrzną odprawą celną;  

 Dostępne opcje usług Non-Door-To-Door; 

 Dla przesyłek paletowych o wadze przekraczającej 150 funtów (68 kg); 

 Zintegrowane przetwarzanie przesyłek zapewnia wygodę wynikającą z jednej osoby kontaktowej 
z klientem, jednego numeru konta, jednego systemu rozliczeń i monitorowania dla paczek i frachtu. 

3. 

UPS Express Saver Gwarancja dostawy w trakcie 
następnego dnia roboczego 
na terenie Europy i szybka dosta-
wa na całym świecie 

Eksport 

 Doręczenie następnego dnia roboczego w trakcie dnia 
do niemal wszystkich europejskich centrów biznesowych;  

 Doręczenie do końca drugiego dnia roboczego pod większość adresów firmowych w Stanach 
Zjednoczonych i do wszystkich głównych centrów biznesowych w Kanadzie;   

 Doręczenie za dnia w czasie dwóch-trzech dni roboczych do krajów w Azji;  

 Doręczenie określonego dnia w ciągu dnia do innych krajów na świecie; 

 Miejsca przeznaczenia eksportu: ponad 215 krajów i terytoriów. 
Import 

 Doręczenie określonego dnia w ciągu dnia z krajów pochodzenia w Europie i na świecie; 

 Miejsca pochodzenia importu: ponad 185 krajów i terytoriów; 

 Gwarancja dostawy w ciągu dnia; 

 Ekonomiczna alternatywa usługi Express dla przesyłek wymagających szybkiego doręczenia;  

 Dostępne jest bezpłatne opakowanie UPS dla wygody użytkownika. 

4. 

UPS Expedited Usługa dla mniej pilnych przesyłek 
do miejsc przeznaczenia poza 
Europą. Zaplanowane doręczenie 
określonego dnia, zależne 
d miejsca pochodzenia i przezna-
czenia. 

Eksport 

 Miejsca przeznaczenia eksportu: ponad 220 krajów i terytoriów. 
Import 

 Miejsca pochodzenia importu: ponad 70 krajów i terytoriów;  

 Opcja dla przesyłek, przy których czas jest mniej istotny; 

 Określanie dnia doręczenia umożliwia planowanie z wyprzedzeniem.  

 Usługa „od drzwi do drzwi” z wewnętrzną odprawą celną. 

5. 

UPS Standard 

 

Usługa dla mniej pilnych przesyłek 
do miejsc przeznaczenia w Euro-
pie. Zaplanowane doręczenie 
określonego dnia w ciągu 5 dni 
w Europie, w zależności od miejsca 
pochodzenia i przeznaczenia 

Eksport 

 Miejsca przeznaczenia eksportu: ponad 30 krajów i terytoriów w Europie. 
Import 

 Miejsca pochodzenia importu: ponad 30 krajów i terytoriów w Europie; 

 Usługa pozwalająca zrównoważyć szybkość dostawy z ceną za jej wykonanie; 

 Możliwość zaplanowania daty doręczenia; 

 Usługa „od drzwi do drzwi”. 

 
 


