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ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNYCH 

W WARUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 

 

W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące spedycji. Przedstawiono obowiązki spedytora międzynarodowego w 

kontekście handlu zagranicznym, przebieg procesu spedycyjnego. Autor omawiając określone zagadnienia chciał przedstawić 

znaczenie i rolę spedycji w handlu międzynarodowym. Zostały poruszone aspekty prawne, które umożliwiają wykonywanie 

międzynarodowych przewozów drogowych. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące zasady polityki transportowej i opłat 

przewozowych. Na podstawie funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa. zbadano poprzez analizę SWOT/TOWS otoczenie 

przedsiębiorstwa i dokonano analizy usługi procesu transportowego w kontekście umów międzynarodowych.  

 

WSTĘP 

Dynamiczny rozwój rynku sprawił, że usługi transportowe stały 
się ważnym czynnikiem dominującym na rynku przedsiębiorstw. 
Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z usług transportowo - 
spedycyjnych, w celu sprostania oczekiwaniom rynku.  

Termin transport jest pojęciem bardzo szerokim. Ignacy Tarski 
termin transport wyraził słowami: „ W najszerszym etymologicznym 
pojęciu tego słowa (łac. transportera – przenosić) transport oznacza 
proces technologiczny wszelkiego przenoszenia na odległość , czyli 
przemieszczania osób, przedmiotów lub energii” [5, s.11]. 

W prostym jego znaczeniu transport można określić jako dzia-
łalność, która świadczy takie usługi jak przemieszczanie osób bądź 
ładunków z punktu nadania do punktu odbioru. Każda z wymienio-
nych usług może być świadczona odpłatnie bądź nieodpłatnie w 
zależności od wcześniejszych ustaleń między nadawcą a odbiorcą 
[4, s.9]. 

Zarówno istotnym terminem jest także spedycja, która odgrywa 
kluczowa rolę w handlu międzynarodowym. Janusz Neider określił 
ją słowami: „Spedycja jest to usługa, polegająca na zorganizowaniu 
przemieszczania ładunku przy wykorzystaniu odpowiednio dobra-
nych dróg, środków i sposobów transportu, w wyniku czego nastę-
puje dostarczenie towaru od nadawcy do odbiorcy” [3, s.242]. Każ-
da spedycja posiada osobę, która organizuje, koordynuje i kontrolu-
je cały proces przemieszczania ładunku aż do finalnego odbiorcy. 
Osoba, która jest odpowiedzialna za ciąg tych działania nazywana 
jest spedytorem. Od spedytora zależy to czy ładunek zostanie 
dostarczony w odpowiednim czasie i w określone miejsce. W takiej 
sytuacji nasuwa się takie pytanie jak: Co jest istotą spedycji mię-
dzynarodowej?. Istotę spedycji Janusz Neider określił krótkim zda-
niem, które brzmiało: „Istotą spedycji jest działanie na korzyść tych 
klientów, którzy powierzają mu swoje ładunki w celu zorganizowania 
i przemieszczania między miejscami nadania i miejscami odbioru” 
[3, s.242-244]. 

1. SPEDYTOR W HANDLU ZAGRANICZNYM 

W świetle prawa każdy spedytor międzynarodowy posiada za-
kres obowiązków. Zakres tych obowiązków może różnić się w za-
leżności od działalności przedsiębiorstwa. Zadania spedytora po-
winny być odpowiednio omówione w trakcie zawarcia umowy.  

Obowiązki spedytora jak i również jego prawa wynikają z prze-
pisów kodeksu cywilnego. Spośród wszystkich przepisów znajdują-
ce się w kodeksie cywilnym można wyróżnić trzy, które najbardziej 
ukazują obowiązki spedytora występującego jako nadawca lub 

odbiorca przesyłki przewożonej transportem drogowym. Należą do 

nich: 
– „przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozo-

we, zarówno w zakresie obowiązków nadawcy i odbiorcy, jak i 
ich uprawnień, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 
lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postę-
powania reklamacyjnego – w aspekcie szczegółowych wyma-
gań dotyczących realizacji obowiązku spedytora do zabezpie-
czenia praw zleceniodawcy względem przewoźnika, 

– postanowienia Konwencji o umowie międzynarodowego prze-
wozu drogowego towarów (CMR) oraz Konwencji o międzyna-
rodowym przewozie kolejowym (COTIF/CIM)” [2, s.44-46]. 
W świetle prawa można wyróżnić następujące obowiązki spe-

dytora: 
– „Obowiązek wykonania zobowiązań nałożonych umową 
– Obowiązek zachowania należytej staranności 
– Obowiązek działania fachowego i profesjonalnego 
– Obowiązek dbałości o interes zleceniodawcy 
– Obowiązek sprawowania nadzoru nad przebiegiem procesu 

transportowego 
– Obowiązek zdania relacji z przebiegu sprawy 
– Obowiązek rozliczenia się” [2, s.64-66]. 

Istotnym elementem przed podjęciem realizacji procesu trans-
portowego jest odpowiednie przygotowanie dokumentów spedycyj-
nych. Odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż zawierają wszystkie 
informacje związane z przebiegiem transportu. Prawidłowe sprecy-
zowanie dokumentów chroni przedsiębiorstwo przed ryzykiem 
pojawienia się niedogodności, które mogą powstać podczas prze-
wozu ładunków. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i spraw-
dzenie informacji zawartych w dokumentach jest spedytor.  

Na rysunku 1 zostały przedstawione dokumenty spedycyjne. 
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Rys. 1. Dokumenty spedycyjne 
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Stajniak, M. Hajdul, 
M. Foltyński, A. Krupa, Transport i spedycja. Podręcznik do kształ-
cenia w zawodzie technik logistyk, Instytut Logistyki i Magazynowa-
nia, Poznań 2008, s. 207. 

 
Proces spedycyjny składa się z wielu czynności. Wszystkie 

czynności powinny być prawidłowo wykonane. Zagwarantuje to 
osiągnięcie sukcesu i uchroni przedsiębiorstwo przed różnymi nie-
dogodnościami. W przypadku powstania zakłóceń podczas przebie-
gu procesu spedycyjnego osoby odpowiedzialne za jego realizacje 
mogą ponieść wysokie koszty. 

W praktyce podczas przebiegu procesu spedycyjnego można 
wyłonić dwa zlecenia: 
– zlecenie spedycyjne przekazane przez zleceniodawcę spedyto-

rowi, 
– zlecenie przewozu, które spedytor przekazuje przewoźnikowi. 

W zleceniu spedycyjnym zawarte są wszystkie działania jakie 
powinien wykonać spedytor. Ważne jest aby zadania zostały odpo-
wiednio wykonane, aby podczas procesu spedycyjnego nie powsta-
ły żadne zakłócenia.  Spedytor musi posiadać szczegółowe infor-
macje, które pozwolą mu na zorganizowanie środka transportu. Jest 
zobowiązany dostarczyć ładunek do określonego w dokumencie 
odbiorcy. 

Zlecenie spedycyjne powinno zawierać takie informacje jak: 
– miejsce i termin załadunku, 
– miejsce i termin rozładunku, 
– ilość i ciężar ładunku, 
– wysokość frachtu. 

Między spedytorem a przewoźnikiem również są ustalane 
szczególne warunki, dzięki którym możliwa jest realizacja przewozu 
[2, s. 377-378] 

2. ZASADY PRAWNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA 
MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH 

Każde przedsiębiorstwa, które chce wykonywać usługę prze-
wozową musi uzyskać odpowiednią licencję. W celu uzyskania 
licencji na międzynarodowy przewóz drogowy przedsiębiorstwo 
musi spełnić określone warunki, które znajdują w ustalonym odgór-
nie rozporządzeniu.  

Zasady dotyczące wykonywania usług przewozowych znajdują 
się w art. 3 rozporządzeniu nr 1071/2009 [2, s. 121-122] 

Również przedsiębiorca może uzyskać licencję unijną, która 
jest ważna 10 lat. Jedynym warunkiem jest najpierw otrzymanie 
zezwolenia. Licencja unijna daje przedsiębiorcy możliwość wykony-
wania międzynarodowego transportu drogowego. W Polsce osobą 
odpowiedzialna za wydanie licencji jest minister właściwy ds. trans-
portu[2, s. 121-122]. 

Ważnym czynnikiem w każdym przedsiębiorstwie jest zesta-
wienie osiągniętych przychodów i poniesionych strat. W przypadku 
przedsiębiorstwa spedycyjnego można wyróżnić dwie grupy kosz-
tów: 
– „koszty własne przedsiębiorstwa spedycyjnego, 

– koszty zewnętrzne obciążające bezpośrednio zleceniodawcę 
spedytora” [3, s.254]. 
Do kosztów własnych zalicza się: 

– „płace personelu, 
– wynajem pomieszczeń biurowych, 
– zakupy sprzętu i materiałów biurowych, 
– usługi pocztowe i telekomunikacyjne, 
– delegacje służbowe, 
– reklamę, 
– obsługę operacji bankowych, 
– szkolenia pracowników, 
– uzyskanie licencji, 

certyfikatów” [3, s.254]. 
Natomiast do kosztów zewnętrznych zalicza się: 

– „koszty przewozu (fracht), 
– koszty składowania, 
– koszty przeładunku, 
– koszty różnych kontroli” [3, s.254]. 

Od 21 kwietnia 2005 roku wprowadzono w życie nową dyrek-
tywę, w której wysokość opłat zależy od: 
– „ładowności pojazdu – powyżej 3,5 tony, 
– normy euro, 
– liczby przejechanych kilometrów, 
– pory dnia oraz tygodnia” [3, s.254]. 

Natomiast od 1 maja 2006 roku wprowadzono tachografy cy-
frowe, które obowiązują na terenach Unii Europejskiej i służą do 
rejestrowania czasu pracy kierowców. Maksymalny czas pracy 
każdego kierowcy wynosi 56 godzin tygodniowo, a przerwa powinna 
wynosić 9 godzin[3, s.33-35]. 

Warto wspomnieć o przepisie, który wszedł w życie w Niem-
czech od 1 stycznia 2015 roku. Informacje znajdujące się w przepi-
sie dotyczą płacy minimalnej, która wynosi 8,50 euro za godzinę. 
Ustalona stawka dotyczy takich działalności transportowych jak: 
kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec 
oraz tranzyt. Nowo wprowadzony przepis budził wśród przewoźni-
ków oraz osób kontrolujących wiele niejasności. W konsekwencji 
władze niemieckie 30 stycznia 2015 roku zawiesiły wykonywanie 
przepisu dla przejazdów tranzytowych. Zawieszenie było skierowa-
ne do polskich przewoźników. Niestety za krajem niemieckim podą-
żają inne państwa, które również chcą wprowadzić minimalną płace 
dla zagranicznych przewoźników [6]. 

Ważną rolę podczas przebiegu procesu transportowego speł-
niają dokumenty przewozowe. Jednym z najważniejszych dokumen-
tów pozwalający na przewóz ładunku jest Międzynarodowy samo-
chodowy list przewozowy CMR. 

Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR stanowi 
umowę zawarta pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą. W tym 
przypadku przewoźnik jest zobowiązany dostarczyć ładunek w 
określone miejsce i o określonym czasie odpowiedniemu odbiorcy.  
Dokument składa się z 4 egzemplarzy, gdzie 3 pierwsze są orygina-
łami, a czwarty kopią. Egzemplarze są wystawiane dla: nadawcy, 
odbiorcy, przewoźnika i kontroli[3, s.120]. 

W liście CMR powinny znajdować się takie informacje jak: 
–  „miejsce i data jego wystawienia, 
– nazwisko (nazwę) i adres nadawcy, 
– nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika, 
– miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane 

miejsce jego wydania, 
– nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy, 
– powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób 

opakowania dla towarów niebezpiecznych i ich ogólnie uznane 
określenie, 

– liczbę sztuk, ich cechy i numery, 
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– wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru, 
– koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, 

należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia 
umowy  
do chwili dostawy), 

– instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i in-
nych, 

– oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek prze-
ciwną klauzulę, podlega przepisom CMR” [2, s.60]. 
W przypadku efektywnej realizacji procesu transportowego 

ważne jest, aby w pojeździe znajdowały się również takie dokumen-
ty jak: 
– „prawo jazdy kierowcy i dowód rejestracyjny, 
– wypis z licencji, 
– zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, 

czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpo-
czynku, 

– ważne ubezpieczenie OC, 
– certyfikat EURO, potwierdzający odpowiedni stopień bezpie-

czeństwa oraz spełnienia wymogów ekologicznych. Posiadanie 
przez kierowcę certyfikatu EURO na terenie kraju nie jest obo-
wiązkowe, ale jeśli trasa przejazdu ma wieść za granicę, jest 
niekiedy obligatoryjne, 

– zaświadczenie ADR dla przewozów niebezpiecznych” [2, s.126]. 
Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne do prawidłowego 

przebiegu procesu transportowego. Informacje, które są zawarte w 
dokumentach pozwalają na dostarczenie ładunku bez żadnych 
zakłóceń. W razie braku jednego z nich przedsiębiorca może zostać 
narażony na różne niedogodności.  

3. BADANIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA  
USŁUGOWO – TRANSPORTOWO – HANDLOWEGO 

Analiza SWOT jest jedną z analiz, dzięki której można zoba-
czyć obraz przedsiębiorstwa. Jest ona najczęściej wykorzystywana 
w praktyce. W analizie SWOT określa się mocne i słabe strony 
przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia. Mocne i słabe strony 
obrazują wnętrze firmy zaś szanse i zagrożenia przedstawiają 
działania otoczenia na przedsiębiorstwo. Przed rozpoczęciem anali-
zy SWOT konieczne jest uzyskanie informacji o działalności oraz 
ogólna jej obserwacja. 

Po ogólnej obserwacji firmy analizę SWOT przedstawiono w 
tabeli 1. 

Tab. 1. Analiza SWOT Firmy Usługowo - Transportowo - Handlowej  
MOCNE STRONY WAGA SŁABE STRONY WAGA 

Korzystna lokalizacja [S1] 0,1 
Niewielka ilość stałych klien-

tów [W1] 
0,1 

Terminowość dostaw [S2] 0,3 Słaby wizerunek firmy [W2] 0,2 

Własny tabor [S3] 0,3 
Przestarzały środek transportu 

[W3] 
0,2 

Elastyczność w dostosowaniu się do 
potrzeb klienta [S4] 

0,2 
Słabe systemy informatyczne 

[W4] 
0,3 

Duże doświadczenie w prowadzeniu 
działalności gospodarczej na prze-

wóz międzynarodowy i krajowy [S5] 
0,1 

Problemy w ściąganiu należ-
ności [W5] 

0,2 

SZANSE WAGA ZAGROŻENIA WAGA 

Pozyskanie potencjalnych klientów 
[O1] 

0,2 Konkurencja [T1] 0,2 

Uzyskanie kredytu na rozwój firmy 
[O2] 

0,3 Wysokie koszty paliwa [T2] 0,3 

Wdrożenie nowoczesnych systemów 
informatycznych [O3] 

0,2 Wysokie koszty autostrad [T3] 0,3 

Pozyskanie pracowników z wyższymi 
kwalifikacjami [O4] 

0,1 Zmiany w przepisach [T4] 0,1 

Lepsza organizacja pracy [O5] 0,2 
Pogorszenie koniunktury 

gospodarczej [T5] 
0,1 

Źródło: opracowanie własne. 

W celu lepszego zapoznania się z przedstawioną analizą, po-
niżej zaprezentowano opis wyszczególnionych cech: 

Mocne strony: 
Korzystna lokalizacja 
Przedsiębiorstwo znajduje się w dogodnej lokalizacji. Miejsco-

wość Bolesławiec mieści się blisko granicy niemieckiej. Z Bolesław-
ca do granicy jest około 53 km. Przez miejscowość przechodzi 
autostrada A4, która umożliwia łatwe i szybsze poruszanie się 
samochodom ciężarowym. 

Terminowość dostaw 
Przed realizacją każdego transportu zostają omawiane zlece-

nia w celu uniknięcia niedogodność. Szczegółowo omawiany jest 
czas dostawy określony w zleceniu, a następnie zostaje przedsta-
wiony plan realizacji transportu.. Takie postepowanie pozwala firmie 
dostarczyć ładunek na czas i w określone miejsce. 

Elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb klienta 
Przedsiębiorstwo przed realizacją transportu przeprowadza 

rozmowę z klientem w celu uzyskania informacji o wymogach i 
potrzebach. Dzięki takim działaniom jest w stanie być elastyczna, 
zaspokoić potrzeby klienta a co najważniejsze dostosować się 
warunków panujących na rynku. 

Własny tabor 
Posiadanie własnego taboru jest atutem dla firmy. Jest ona w 

stanie nie tylko być firmą spedycyjną ale również firmą transporto-
wą. 

Duże doświadczenie w prowadzeniu działalności gospo-
darczej na przewóz międzynarodowy i krajowy  

Firma zatrudnia pracowników, którzy posiadają wiedze i do-
świadczenie w wykonywaniu swoich czynności.  

 
Słabe strony: 
Niewielka ilość stałych klientów 
Firma mało angażuje się w zdobywaniu potencjalnych klientów. 

Nie posiada stałych i pewnych zleceń transportowych co wiąże się z 
licznymi kosztami. 

Słaby wizerunek firmy 
Firma nie jest rozpoznawana wśród klientów oraz nie przywią-

zuje wagi do jej reklamy. Nie przeznacza dużych środków finanso-
wych na rozwój firmy. 

Przestarzały środek transportu 
Przedsiębiorstwo nie inwestuje we własny tabor, który stanowi 

jego atut. Stare typy samochodów ciężarowych powodują wysokie 
koszty eksploatacji oraz wymagają częstej kontroli ich stanu tech-
nicznego. 

Słabe systemy informatyczne 
Przedsiębiorstwo dysponuje tylko 2 systemami informatyczny-

mi, którymi jest TimoCom oraz Trans.eu. Jest to zbyt mało jak na 
tak dobrze rozwiniętą branże transportową. 

Problemy w ściąganiu należności 
Większość przedsiębiorstw boryka się z problemami finanso-

wymi w związku z tym nie są w stanie w terminie uiścić należności. 
Szanse:  
Pozyskanie potencjalnych klientów 
Firma jest w stanie pozyskać potencjalnych klientów. Jest ela-

styczną firmą, posiada doświadczenie w danej dziedzinie oraz 
potrafi dostosować się do potrzeb klienta. 

Uzyskanie kredytu na rozwój firmy 
Przedsiębiorstwo ma możliwość otrzymania kredytu na rozwój, 

ponieważ jest wiarygodna i posiada historię kredytową. 
Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych 
Wprowadzenie nowoczesnych systemów informatycznych po-

zwoli firmie na jej lepsze funkcjonowanie i szybszą realizację okre-
ślonego zadania. 
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Pozyskanie pracowników z wyższymi kwalifikacjami 
Na rynku pracy pojawia się co raz więcej osób z wyższymi 

kwalifikacjami m.in. znajomością języka niemieckiego i angielskiego 
oraz różnego rodzaju szkoleniami. 

Lepsza organizacja pracy 
Poprawa organizacji pracy pozwoli firmie lepiej realizować za-

dania. W konsekwencji zadania będą wykonywane bez opóźnień. 
Zagrożenia: 
Konkurencja 
Pojawienie się konkurencji jest dużym zagrożeniem dla firmy. 

Nowa firma zna sytuacje rynku transportowego co daje jej silną 
przewagę. Może posiadać korzystniejszą ofertę świadczonych 
usług, dzięki temu przyciągnie klientów. 

Wysokie koszty paliwa i wysokie opłaty autostrad 
W ciągu ostatnich lat cena paliwa diametralnie się zmienia. 

Jednak nie jest to jedyne zagrożenie ze strony otoczenia. Również 
opłaty autostrad ulegają zmianie. W związku ze wzrostem ceny 
paliwa oraz opłat za autostrady firma będzie zmuszona podnieść 
cenę świadczonych usług co może wpłynąć na niezadowolenie 
klientów. 

Zmiany w przepisach 
Pojawienie się nowych przepisów wiąże się z błędami popeł-

nionymi w dokumentach firmy. W konsekwencji przedsiębiorstwo 
narażone jest na kary finansowe. 

Pogorszenie koniunktury gospodarczej 
Pogorszenie koniunktury gospodarczej może przysporzyć fir-

mie dużych problemów. Pojawia się mniejsze zapotrzebowanie na 
dane dobro co prowadzi do zamknięcia większej ilości linii produk-
cyjnych. Co za tym idzie utrata zleceń, a zamiast zysków ponosze-
nie strat.  

W celu ustalenia typu strategii dla danego przedsiębiorstwa 
konieczne jest przedstawienie analizy powiązań pomiędzy czynni-
kami.  

Analiza SWOT jest analizą przeprowadzaną od wewnątrz do 
zewnątrz i wymaga odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy dane mocne strony są w stanie wykorzystać określone 

szanse? 
2. Czy mocne strony są w stanie zmniejszyć dane zagrożenie? 
3. Czy słabe strony ograniczają wykorzystanie wskazanych 

szans? 
4. Czy słabe strony są wstanie wzmocnić dane zagrożenie? 

 
Tab. 1. Czy dana mocna strona jest w stanie wykorzystać określoną 

szansę?  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

Tab. 2. Czy mocne strony są w stanie zmniejszyć dane zagrożenie? 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Tab. 3. Czy słabe strony ograniczają wykorzystanie wskazanych 

szans? 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Tab. 4. Czy słabe strony są wstanie wzmocnić dane zagrożenie?  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Analiza TOWS jest przeprowadzana od zewnątrz do wewnątrz i 

wymaga odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy wskazane szanse wzmocnią określone mocne strony? 
2. Czy ustalone szanse są wstanie osłabić słabe strony? 
3. Czy zagrożenia są w stanie ograniczać określone mocne 

strony? 
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4. Czy ustalone zagrożenia wzmocnią przedstawione słabe stro-
ny? 

 
Tab. 5. Czy wskazane szanse wzmocnią określone mocne strony? 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Tab. 6. Czy ustalone szanse są wstanie osłabić słabe strony? 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Tab. 7. Czy zagrożenia są w stanie ograniczać określone mocne 

strony? 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
 

Tab. 8. Czy ustalone zagrożenia wzmocnią przedstawione słabe 
strony ? 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Tab. 9. Zestawienie zbiorcze 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Tab. 10. Zestawienie strategii przedsiębiorstwa 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Po dokonanej analizie wynika, że przedsiębiorstwo znajduje się 

w bardzo dobrej sytuacji. W przedsiębiorstwie dominują mocne 
strony. Natomiast w otaczającym go otoczeniu przeważają szanse. 
Dzięki analizie SWOT/TOWS możliwe jest określenie jednego spo-
śród 4 strategii: strategii agresywnej, strategii konserwatywnej, 
strategii konkurencyjnej i strategii defensywnej. Analiza 
SWOT/TOWS sugeruje skupienie się przedsiębiorstwa na strategii 
agresywnej. W takiej sytuacji firma powinna maksymalnie wykorzy-
stać mocne strony i nadarzające się szanse w celu dalszego rozwo-
ju. 

Z przeprowadzonej analizy uwidacznia się obraz całego przed-
siębiorstwa. Przedstawiony obraz stanowi podstawę do podjęcia 
działań nad usprawnieniem funkcjonowania organizacji. Również 
warto zwrócić uwagę na usprawnienie niektórych procesów w 
przedsiębiorstwie. Poprawa tych czynników pozwoli zdobyć nowych 
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klientów, poprawić wizerunek firmy a co najważniejsze osiągnięcie 
większych zysków. 

Firma Usługowo – Transportowo – Handlowa z roku na rok co-
raz bardziej się rozwija. W 2012 roku firma zainwestowała w nowy 
program 4Trans . Program 4Trans analizuje czas pracy kierowców 
oraz ich odpoczynek. Posiada system raportowania, który jest w 
stanie przygotować zestawienie czasu pracy oraz wykroczenia 
poszczególnych kierowców. Dzięki takim informacją przedsiębior-
stwo jest w stanie w pełni kontrolować swoich pracowników. Nowy 
program 4Trans nie jedną rzeczą, w którą zainwestowała firma. 
Kolejną a zarazem najważniejszą inwestycją był zakup nowego 
ciągnika siodłowego. Zakup miał miejsce 2014 roku. Nowy ciągnik 
siodłowy posiada najwyższej jakości normę EURO 6. Po miesięcz-
nym funkcjonowaniu została przeprowadzona szczegółowa analiza. 
Z badania wynika, że nowy ciągnik siodłowy ma mniejsze spalanie 
na 100 km. W związku z tym jego koszty eksploatacji są znacznie 
niższe od pozostałych ciągników, którymi dysponuje firma. 

Warto także wspomnieć o zakupie kart paliwowych E100. Karty 
paliwowe E100 zostały wprowadzone do firmy od czerwca 2015 
roku. Karty umożliwiają tankowanie pojazdów na stacjach E100. 
Zaletą ich posiadania jest możliwość bezgotówkowego tankowania. 
Tankowanie na stacjach E100 jest korzystniejsze, ponieważ cena 
paliwa jest znacznie niższa od cen na innych stacjach. 

Tak prężnie rozwijająca się firma jest w stanie umocnić swoją 
pozycję na rynku transportowym. Dzięki takim inwestycjom widocz-
ne są zmiany w funkcjonowaniu działalności. W konsekwencji 
przedsiębiorstwo jest w stanie zmniejszyć koszty a zwiększyć zyski. 

Na poniższym  schemacie został zaprezentowany przebieg 
procesu transportowego.  

 
Rys. 2. Schemat przebiegu procesu transportowego  
Źródło: opracowanie własne. 

 
Usprawnienie procesu transportowego nie należy do łatwych 

zadań. Przed przystąpieniem do usprawnienia wymagana jest długa 
obserwacja działającego procesu oraz wykonanie szczegółowych 
analiz. Do tego celu wykonano półroczną obserwację procesu 
transportowego. Przeprowadzenie tych czynności umożliwiło okre-
ślenie najczęstszych problemów, które miały miejsce podczas pro-

cesu transportowego. Problemy pojawiające się podczas realizacji 
procesu transportowego zostały przedstawione w tabeli 11. 

 
Tab. 11. Tabela problemów 

Problemy Ilość problemów Udział % 

Nieterminowość dostaw 15 6 % 

Częste awarie aut 52 19 % 

Puste przebiegi 30 11 % 

Wysokie koszty paliwa 70 26 % 

Zły przepływ informacji 57 21 % 

Zła organizacja pracy 45 17 % 

Razem 269  

Źródło: opracowanie własne. 
 

Z przeprowadzonego badania wynika, że w przedsiębiorstwie 
występuje sześć problemów, które najczęściej powodują straty w 
procesie transportu. Największym problemem są wysokie koszty 
paliwa. W przeciągu pół roku problem pojawił się 70 razy, co daje 
26 % jego udziału. Zmniejszenie kosztów paliwa nie jest łatwym 
zadaniem. W celu zredukowania wysokich kosztów paliwa warto 
jest zmienić stary typ ciągnika siodłowego na nowy ciągnik. Jak 
wiadomo przedsiębiorstwo dysponuje czterema samochodami 
ciężarowymi. Wśród nich znajduje się nowy ciągnik siodłowy, który 
został zakupiony w 2014 roku. 

Po przeprowadzeniu szereg analiz i ogólnej obserwacji wynika, 
że przedsiębiorstwo powinno skupić się na poprawie przepływu 
informacji. Przepływ informacji jest ważnym procesem zachodzą-
cym w firmie transportowej. Nieprawidłowa komunikacja spedytor – 
klient bądź spedytor – kierowca może doprowadzić firmę do wielkich 
strat i obciążeń finansowych. Jednym z rozwiązań jest inwestycja w 
monitoring GPS. Monitoring GPS jest w wstanie kontrolować i do-
kładnie określać lokalizację własnego taboru. Dzięki niemu spedytor 
ma możliwość rejestrowania przebiegu procesu transportowego. 
Ważną jego funkcją jest możliwość szybszego i lepszego planowa-
nia trasy przejazdu. Jednak nie są to jedyne zalety systemu. Spedy-
tor w każdej chwili może określić czas podstawienia samochodu 
ciężarowego w miejsce załadunku oraz rozładunku i przekazać 
klientowi. Uzyskanie tak szczegółowych informacji wzmacnia wiary-
godność oraz poprawia wizerunek firmy. Monitoring GPS jest ła-
twym i prostym systemem. Do jego funkcjonowania nie jest po-
trzebny żaden program komputerowy. W takim przypadku wystarczy 
jednie sprzęt posiadający łącze internetowe np. smartfon, tablet, 
komputer. Daje to możliwość ciągłego nadzorowania nad pojazdem 
ciężarowym nie tylko w biurze ale i poza jego obszarem.  

Kolejnym rozwiązaniem poprawiającym funkcjonowanie firmy 
jest inwestycja w system Transics. Transicc jest systemem, który 
ułatwia zarządzanie flotą. System jest w stanie przetwarzać dane 
dotyczące czasu pracy i postojów kierowców ale także faktycznego 
stanu pojazdu ciężarowego. Otrzymane dane z systemu mogą być 
przydatne podczas rozliczeń z pracownikami przedsiębiorstwa. 

PODSUMOWANIE 

Wykonanie usługi transportowej nie należy to łatwego zadania. 
Jej zrealizowanie wymaga szerokiej wiedzy teoretycznej oraz prak-
tycznej w planowaniu przebiegu procesu transportowego. Proces 
transportowy musi być prawidłowo zaplanowany tak aby ładunek 
został dostarczony w określone miejsce i o określonym czasie. 
Istotna jest również umiejętność przewidzenia zagrożeń, które mogą 
pojawić się podczas realizacji zleconego zadania. Przedstawiona 
literatura przedmiotu pozwoliła na pogłębienie wiedzy teoretycznej z 
zakresu transportu oraz spedycji, a uzyskane materiały dotyczące 
firmy dały możliwość głębokiego zbadania i przeanalizowania sytu-
acji przedsiębiorstwa.  



I 

Efektywność transportu 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 745 
 

Przeanalizowano przebieg procesu transportowego, który od-
bywa się w badanym podmiocie oraz zaproponowano jego uspraw-
nienie. Takie działanie może doprowadzić do lepszego funkcjono-
wania nie tylko procesu transportowego, ale także całego przedsię-
biorstwa. 

Wprowadzone usprawnienia stanowią początek dążenia do 
poprawy funkcjonowania przebiegu procesu transportowego. Za-
proponowane zmiany mogą także spowodować redukcje kosztów, 
które ponosi przedsiębiorstwo oraz wzmocnić jego wizerunek. Wią-
że się to z rozwojem firmy oraz wzrostem zadowolenia wśród klien-
tów. Również ważnym rezultatem takich działań jest wzmocnienie 
pozycji na rynku oraz konkurowanie z nowymi firmami. 
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Development of transport forwarding companies  
in conditions international 

The article discusses the issues concerning forwarding. 

Presents the responsibilities of the international freight for-

warder in the context of foreign trade, the process of for-

warding. They have raised the legal aspects that allow you to 

make international road haulage. Discussed key issues con-

cerning the principle of transport and freight charges. On the 

basis of the operation of the enterprise. examined through the 

analysis of SWOT / TOWS business environment and analyz-

es the services of the transport process in the context of in-

ternational agreements. 
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