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OPERATOR USŁUG LOGISTYCZNYCH NA RYNKU USŁUG W POLSCE 

 

Jednym z kluczowych elementów sukcesu na rynku logistycznym jest elastyczność odnośnie zarządzania łańcuchem do-

staw, wprowadzanie zmian zgodnie z rosnącymi wymaganiami klientów. Elastyczne przystosowanie się do wymogów klienta 

korzystnie wpływa na budowanie wzajemnych relacji. Operatorzy logistyczni zmuszeni są do zwiększania portfela swoich 

usług, co uwarunkowane jest koniecznością szybkiego dostosowywania się do wymagań oraz zmian warunków współpracy z 

klientami. W dłuższej perspektywie wyraźnie nabierze tempa proces outsourcingu usług logistycznych. Firmy będą szukać 

operatorów logistycznych, mających rozwiązania niezbędne do zarządzania całym przepływem towarów w łańcuchu dostaw, 

biorąc odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania usług. Szanse na rozwój będą miały firmy oferujące innowacyjne 

rozwiązania i budujące długookresową strategię współpracy ze swoimi klientami. Skłania to cały szereg firm logi-stycznych do 

wprowadzania zmian systemowych, mających na celu lepsze dopasowanie się do zmieniających się potrzeb klientów. Celem 

niniejszej pracy jest próba oceny rynku usług logistycznych w Polsce, ocena funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju rynku, 

na którym zauważalny jest popyt z roku na rok. 

 

WSTĘP 

Wbrew prognozie zakładającej stabilizację wyniki finansowe 
branży logistycznej za rok 2015 wskazują na spadającą dynamikę 
sprzedaży usług, jak tego dowodzą wyniki sondażu tradycyjnie 
przeprowadzanego na próbie pięćdziesięciu starannie dobranych 
firm logistycznych, reprezentujących różne segmenty rynku. O ile 
jednak przed rokiem z każdym kolejnym kwartałem roku stawało się 
coraz bardziej jasne, że nie uda się zwiększyć sprzedaży o tyle co w 
poprzednich latach, to obecnie było odwrotnie: każdy kwartał przy-
nosił poprawę dynamiki sprzedaży usług logistycznych. Na zmien-
ność dynamiki sprzedaży największy wpływ miał segment usług 
transportowych. Ogólny wynik sprzedaży usług za czwarty kwartał 
mógłby być gorszy niż w poprzednich kwartałach a nawet poprzed-
nim roku, gdyby nie poprawa wyników firm transportowych. Co 
więcej, sprzedaż tej grupy przedsiębiorstw rosła przez wiele kolej-
nych kwartałów, podczas gdy sprzedaż firm logistycznych utrzymy-
wała się raczej na stałym poziomie, a sprzedaż firm spedycyjnych 
ewaluowała zależnie od sezonu. 

Trend tempa wzrostu rok do roku systematycznie spada, ale w 
kolejnych kwartałach 2015 r. nastąpiło odwrócenie tej tendencji. 

Przedstawiciele badanych firm logistycznych zakładają w 
związku z tym, że sprzedaż usług zwiększy się w przyszłym roku o 
blisko 9%, czyli znacznie więcej niż obecnie. Większość firm pro-
gnozuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Dane te potwierdzają, że 
rynek usług logistycznych w Polsce będzie się nadal intensywnie 
rozwĳał. Mimo rosnącego deficytu finansów publicznych, niskiego 
wzrostu konsumpcji i odkładania inwestycji rozwojowych.[1, s.4] 

1. ROLA OPERATORÓW NA RYNKU USŁUG 
LOGISTYCZNYCH  

1.1. Działalność spedycyjna w Polsce   

Usługodawca logistyczny może być elementem i ogniwem łań-
cucha dostaw, wówczas jego rola jest wspomagająca i uzupełniają-
ca na poszczególnych etapach przepływu dóbr i informacji. Jego 
zadaniem jest likwidowanie luk przestrzennych oraz czasowych, a 
także sprzeczności między produkcją a konsumpcją. Można powie-
rzyć mu również funkcję tworzenia i przebudowy łańcucha dostaw, 

obsługuje on wówczas procesy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji 
oraz ogniwa łańcucha dostaw tj. producenta, pośrednika, odbior-
cę.[2, s.68] Coraz większe grono przedsiębiorców zleca dystrybucję 
operatorom logistycznym typu 3PL, który wykonuje większość funk-
cji logistycznych firmy. Usługodawcy logistyczni traktowani są coraz 
częściej, jako partnerzy strategiczni w łańcuchu dostaw, a to 
wszystko dzięki ich doświadczeniu, wiedzy, infrastrukturze tech-
nicznej i technologicznej. Taki rodzaj współpracy jest bardzo cenio-
ny przez firmy, ponieważ ma ona ogromne znaczenie w osiągnięciu 
przewagi nad przedsiębiorstwami, które są konkurencją. Rola ope-
ratora logistycznego nie polega jedynie na organizacji i realizacji 
przemieszczania dóbr, ale również na odpowiednim dostosowaniu 
zadań logistycznych tak, aby wypełniona była wspomniana przeze 
mnie zasada 7W. Operator logistyczny jest w związku z powyższym 
odpowiedzialny za spełnianie określonych standardów logistycznej 
obsługi klienta, której najważniejszymi elementami są: czas dostaw, 
elastyczność dostaw, kompletność dostaw, dostępność produktów z 
zapasu, częstotliwość dostaw, niezawodność dostaw, dokładność 
dostaw, dogodność składania zamówień i dogodność dokumentacji 
wymaganej przy składaniu zamówień. Ponosi tym samym odpowie-
dzialność za zdolność systemu logistycznego firmy, z którą współ-
pracuje dotyczącą zaspokajania potrzeb jej klientów pod względem 
czasu, niezawodności, komunikacji i wygody. Jest to szczególnie 
ważne w dzisiejszych czasach, kiedy to handel wielkopowierzch-
niowy w tak dynamicznym tempie się rozrasta. Sprawna obsługa 
logistyczna w tym sektorze jest szczególnie ważna, ponieważ wy-
stępuje tu bardzo dużo pozycji asortymentowych, obroty są bardzo 
duże, co w konsekwencji wymaga ciągłego uzupełniania zapasów, 
zsynchronizowanych dostaw, rozładunków, tak aby towar był zaw-
sze dostępny dla klienta.[3, s.36] Operator logistyczny jest zatem 
odpowiedzialny za spełnienie pewnych standardów logistycznej 
obsługi klienta.  

Obecnie w krajach rozwiniętych możemy spotkać się z usługo-
dawcami logistycznymi, którzy oferują bogaty pakiet usług obejmu-
jących różnorodne funkcje: 

Funkcje dyspozycyjne: 
– doradztwo, analizy, planowanie, organizacja 
– wybór środka transportu, trasy, taryfy, 
– zawieranie umów przewozowych, 
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– kontrola przewozów, 
Funkcje transportowe: 

– realizacja transportu pierwotnego (dalekiego) - krajowego i 
międzynarodowego 

– realizacja transportu wtórnego (bliskiego, lokalnego) 
Funkcje przeładunkowe: 

– organizacja i wykonanie przeładunku, 
– zarządzanie terminalami 

Funkcje magazynowe: 
– przyjmowanie i wydawanie, składowanie i kompletacja, 
– realizacja funkcji manipulacyjnych, 
– zarządzanie zapasami 

Funkcje związane z pakowaniem: 
– doradztwo i wybór opakowania transportowego, 
– pakowanie i rozpakowywanie 
– znakowanie 

Funkcje informacyjne: 
– obsługa zamówień, 
– tworzenie i obsługa łańcuchów informacyjnych.[4, s.16]   

Obecnie można spotkać się ze zjawiskiem „industrializacji 
usług logistycznych”. Jest to oferowanie na dużą skalę usług spedy-
cyjnych, magazynowych i transportowych świadczonych przez 
różne podmioty gospodarcze.[3, s.36] 

W miarę rozwoju swej działalności operatorzy logistyczni za-
wierają porozumienia w ramach, których dochodzi do fuzji i przejęć. 
Powstają wówczas przedsiębiorstwa sieciowe, często nawet po-
nadnarodowe. W branży usług logistycznych powstały nowe pod-
mioty gospodarcze a mianowicie poczty narodowe, które odgrywają 
coraz większą rolę na światowym rynku usług logistycznych. Poczta 
rozumiana tu, jako operator logistyczny dzięki rozbudowanej infra-
strukturze technicznej i operacyjnej, posiadający sieć oddziałów i 
placówek a także przedstawicielstw nawet na obszarach wiejskich 
stanowi obecnie ogromny potencjał logistyczny oraz konkurencję na 
rynku usług logistycznych.[2, s.57] Zjawiska te powodują zmianę 
dotychczasowego spojrzenia na transport, spedycję i logistykę. 
Powoduje to, że inaczej spogląda się i analizuje otoczenie, branżę i 
bada zmieniający się rynek. 

Podstawową usługą na rynku usług logistycznych, nadal pozo-
staje usługa transportowa, która przez większość społeczeństwa 
rozumiana jest intuicyjnie i kryje w sobie czynności techniczne i 
organizacyjne przemieszczania dóbr. Usługi transportu są po-
wszechnie rozumiane bez konieczności formułowania ich definicji, 
natomiast spedycja jest pojmowana różnie. Według W. Rydzkow-
skiego spedycja to: 

„Każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu 
przemieszczania ładunków na zlecenie osoby prywatnej bądź fi-
zycznej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, 
wynikających ze specyfikacji zlecenia.”[5, s.253]  

Usługa spedycyjna polega na organizacji procesu przewozo-
wego, ubezpieczeniu, przygotowaniu potrzebnej dokumentacji jak i 
również w polskich warunkach obsłudze celnej.[4, s.12]  

Rynek usług logistycznych jest kolejną fazą w rozwoju rynku 
transportowo-spedycyjnego, usługa logistyczna, jest usługą spedy-
cyjną wyższego rzędu, zaś działalność operatora logistycznego jest 
nowoczesną formą działalności spedycyjnej.[3, s.13] W skład usługi 
spedycyjnej wchodzą następujące działania: 
– Przygotowanie ładunku do przewozu (pakowanie, sortowanie, 

liczenie, mierzenie, ważenie, znakowanie, cechowanie); 
– Konsolidowanie ładunków, czyli zbieranie drobnych partii   

ładunkowych w jednostki większe (tzw. przesyłki zbiorcze) i pro-
ces odbiorczy; 

– Ustalanie czynności manipulacyjnych na ładunku; 
– Składowanie towarów; 

– Załadunek i wyładunek towarów w różnych relacjach prze-
ładunkowych; 

– Stwierdzanie ilości i jakości dostarczanego towaru oraz zabez-
pieczenie ładunku w przypadku uszkodzenia lub ubytku ładun-
ku; 

– Planowanie tras przewozu wraz z wyborem środka trans-portu; 
– Odbiór przesyłki od nadawcy; 
– Dostarczenie towaru do miejsca załadunku na główny środek 

transportu; 
– Nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją 

transportową; 
– Odbiór przesyłki ze środka transportowego oraz właściwej 

dokumentacji; 
– Opieka nad towarem w czasie przewozu (konwojowanie); 
– Ustalenie warunków przewozu, miejsca i terminów nadania, 

ubezpieczenia towaru; 
– Sporządzanie protokołów szkodowych; 
– Przyjmowanie zleceń spedycyjnych i udzielanie porad związa-

nych z procesami spedycyjnymi; 
– Zawarcie umowy przewozu z przygotowaniem potrzebnych 

dokumentów m.in. odprawy celnej; 
– Zgłaszanie ładunku do kontroli celnej i załatwianie spraw- zwią-

zanych z innymi urzędowymi czynnościami oraz przy gotowanie 
towarzyszących temu dokumentowy 

– Sporządzanie oraz kompletowanie dokumentów transportowych 
i innych wymaganych zleceniem; 

– Zawieranie umów o przewóz z przewoźnikami oraz innymi 
przedsiębiorstwami wykonującymi określone usługi techniczno-
wykonawcze na rzecz ładunku; 

– Poradnictwo spedycyjne, czyli udzielanie ekspertowa lub impor-
terowi fachowych porad w sprawcach transportu.[6, s.43] 
Spedytorzy konsolidatorzy na bazie sieci kilku lub kilkunastu 

terminali świadczą bardziej zaawansowane usługi spedycyjne, które 
niosą ze sobą duże korzyści w przypadku ładunków drobnicowych i 
spaletyzowonych. Usługi te polegają na konsolidacji, dekonsolidacji 
danego ładunku, jego konfekcjonowaniu z możliwością magazyno-
wania, a także wr nowocześniejszej opcji przeładunku kompletacyj-
nego (cross-docking).[4., s.12] Ze względu na złożoność procesu 
spedycyjnego możemy rozróżnić: 
– Spedycję gałęziową - charakteryzuje się ona tym, że część 

pracy wykonywana jest przez użycie jednego środka przewo-
zowego, stąd też możemy wyróżnić: spedycję lotniczą, kolejo-
wą, śródlądową, morską, samochodowy. 

– Spedycję intermodalną - jej cechą charakterystyczną jest to, że 
w jej ramach angażowana jest praca nie tylko jednej gałęzi 
transportu. Spedytor jest tutaj operatorem transportu multimo-
dalnego i odpowiada za kompleksową, całkowitą obsługę prze-
mieszczania ładunku, korzysta przy tym z jednego uniwersalne-
go dokumentu transportowego pomimo tego, że wykorzystuje 
usługi wielu różnych gałęzi przewozu.[5, s.253] Działalność 
spedycyjna dzieli się na: 
a) Spedycję właściwą - gdzie czynności wykonywane są przez 

spedytora. W przypadku, gdy firma spedytorska wykonuje 
czynności z zakresu spedycji właściwej, jest tzw. spedyto-
rem czystym; 

b) Spedycja mieszana - spedytor jest w stanie własnym poten-
cjałem wykonywać czynności przemieszczania oraz czyn-
ności dodatkowe.[5, s.254] 

W strukturach gospodarki Polski zarejestrowanych jest ok 120 
000 jednostek gospodarczych, w których statucie przewidziana jest 
możliwość świadczenia usług spedycyjnych, w szczególności mie-
szanych. Znaczna część z tych firm świadczy usługi spedycji oka-
zjonalnie, jednak podstawę podażowej strony rynku wyżej wspo-
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mnianych usług stanowią przedsiębiorstwu o wieloletniej ustabilizo-
wanej pozycji. Należą do nich przede wszystkim: 
– przedsiębiorstwu Spedycji Międzynarodowej C. Hartwing SA z 

siedzibami w Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Warszawie i Szcze-
cinie, Są to spedytorzy czyści, którzy obsługują wymianę mię-
dzynarodową angażując transport:  morski, lotniczy, kolejowy i 
samochodowy; 

– przedsiębiorstwa w formie spółek akcyjnych typu joint venture, 
działające w sferze spedycji międzynarodowej na terytorium 
Polski i wybranych państw- Europy Zachodniej i Północnej, do 
których należą: 
– Botrans z siedzibą w Paryżu 
– PSAL z siedzibą w Antwerpii 
– Scanpol z siedzibą w Sztokholmie 
– PSA-Transport z siedzibą w Londynie 
– Poltrans z siedzibą w Kolonii 
– Amwerpol z siedzibą w Nowym Jorku; 

– przedsiębiorstwu spedycyjne zagraniczne zajmujące się obsłu-
gą przesyłek ekspresowych, budujące w Polsce sieć usługową 
opierając się na przedstawicielstwach np. DHL; 

– przedsiębiorstwa spedycji krajowej, które działają wyłącznie na 
terenie Polski. Powstały one ze struktur PSK w 1990 roku. Two-
rzy je pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej. Posiadają siedziby w Bia-
łym-stoku, Szczecinie, Kielcach, Rzeszowie i Wrocławiu. Mo-
żemy wyróżnić tu jeszcze przedsiębiorstwo spedycji krajowej 
Spedpol sp. z o.o., która jest spedytorem mieszanym; 

– przedsiębiorstwa transportowe, mające ustawowo lub statutowo 
prawdo do świadczenia usług spedycyjnych na terenie całej 
Polski. W śród nich możemy wymienić: PKP, PLL LOT, PMPS 
PEKAES oraz wszystkie przedsiębiorstwa PKS, mające profil 
towarowy lub towarowo-osobowy. Przedsiębiorstwa te świadczą 
dzięki zaangażowaniu własnych środków' przewozowych usługę 
spedycyjną, dlatego też utożsamia się je ze spedycją gałęzio-
wą.[5, s.255] 
Po roku 1989 procesy decentralizacji i dekoncentracji gospo-

darki Polski doprowadziły do tego, że również na rynku usług spe-
dycyjnych zaczęły powstawać firmy, które zaczęły walczyć o pozy-
cje na rynku usług transportowych. Należy tutaj wyróżnić: 
– spedytorów dominujących na rynku usług transportu kolejowe-

go: 
– Kolmex sp. z o.o. 
– Kol spęd Spedytor Międzynarodowy sp. z o.o. 
– Comes - firma prywatna 

– spedytorów, którzy głównie zajmują się obsługa ładunków skon-
teneryzowanych: 
– Traffic Międzynarodowa Spedycja sp. z o.o. 
– Spedcont Spedycja Polska sp. z o.o. 
– Nawri trans-Pol sp. z o.o. 
– Trade Trans Przedsiębiorstwo Spedycyjne sp. z o.o. 
– Agroland sp. z o.o. spedycja międzynarodowa 
– Mir Trans Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. 

– spedytorów, którzy wykonują kompleksowe usługi trans-
portowe: 
– PEKAES Multi-spedytor sp. z o.o. 

– spedytorów' gałęziowych: morskich i lotniczych: 
– Kuhne & Nagel sp. z o.o. w zakresie spedycji lotniczej, 
– Mercantile Forwarding Company sp. z o.o. w zakresie spe-

dycji morskiej, 
– Alfa Forwarding sp. z o.o. w zakresie spedycji morskiej 

– spedytorów branżowych o jednoznacznie ukształtowanym profi-
lu obsługi transportowej: 

– Halex - firma prywatna w zakresie spedycji węgla kamien-
nego 

Dyrekcja Eksploatacji Cystern sp. z o.o. w zakresie obsługi 
transportem kolejowym ropopochodnych produktów płynnych i 
gazów skroplonych 
– Chem Trans Logistics sp. z o.o. w zakresie spedycji środków 

chemicznych o różnym stopniu przetrwania 
– Servisco i ABCO w zakresie obsługi przesyłek drobnych i eks-

presowych.[5, s.256] 
Obecnie spedytor ponosi odpowiedzialność za organizację 

przewozu pod względem technicznym i finansowym a więc za 
sprawne zorganizowanie łańcucha dostaw od nadawcy do odbiorcy 
według wytycznych przekazanych przez zleceniodawców. Klienci 
coraz częściej zainteresowani są zlecaniem kompleksowych usług 
spedytorom (operatorom logistycznym), z którymi zawierają długo-
terminowe umowy dotyczące współpracy, W taki oto sposób spedy-
tor staje się współorganizatorem procesu przemieszczania się 
produktów od dostawcy do odbiorcy, a nie jest tylko zewnętrznym 
zleceniobiorcą usług. W tym wypadku spedytor odgrywa bardzo 
ważną rolę w organizowaniu łańcucha dostaw, ponieważ reprezen-
tuje on zarówno interesy dostawcy jak i odbiorcy. Ostatecznie nale-
ży stwierdzić, że spedytor decyduje o sukcesie ekonomicznym 
każdego ogniwa łańcucha dostaw. W związku z czym, bardzo czę-
sto spotkać można się z aliansem strategicznym polegającym na 
organizowaniu i realizowaniu kompleksowo czynności pewnych 
procesów logistycznych. Możemy wyróżnić następujące przykłady: 
– spedytor będący operatorem logistycznym wykonuje szereg 

czynności związanych przygotowaniem ładunków, odprawą cel-
ną, ubezpieczeniem przewożonych towarów, pracami ładunko-
wymi jak również z przewozami, 

– operator logistyczny występujący w roli centrum magazynowego 
wynajmuje powierzchnię składową, zajmuje się ładunkami, wy-
konuje czynności związane z konfekcjonowaniem oraz umiesz-
cza etykiety, 

– operator informatyczny wykonuje prace związane z obiegiem 
informacji i decyzjami dotyczącymi telefonii o różnym zakresie i 
różnych formach (itp.). 

1.2. Liderzy polskiego rynku usług logistycznych 

W rankingu Banku Światowego z 2013 r. określającego jakość 
krajowych systemów logistycznych, a stworzonego według LPI 
(Logistics Perfomance Index), polska logistyka uplasowała się na 
31. miejscu wśród 160 ocenianych państw oraz na 16. pozycji w 
krajach UE-27. To nie najlepsze miejsce podyktowane jest cały czas 
słabszą w porównaniu do innych rynków infrastrukturą drogową. Źle 
oceniane są również terminale kontenerowe i wschodnie przejścia 
graniczne. Rynek usług logistycznych w Polsce może się rozwĳać 
tak dynamicznie – dwukrotnie szybciej niż dochód narodowy PKB, 
stanowiąc obecnie ponad 10% jego wartości – nie bez powodu. 
Tworzące branżę 200 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 
500 tys. pracowników, wykorzystują dogodne położenie geograficz-
ne Polski, dostęp do morza, stabilną sytuację gospodarczo-
polityczną, które sprawiają, że nasz kraj ma szansę stać się cen-
trum logistycznym Europy. Dodatkowo koszty pracy w Polsce są 
stosunkowo niskie, a pracownicy dobrze wykwalifikowani, dlatego 
bardzo wiele firm, również z kapitałem zagranicznym, inwestuje 
właśnie w naszym kraju. 

Według ekspertów w najbliższych latach rynek usług logistycz-
nych w Polsce pozostanie konkurencyjny i powinien nadal się dy-
namicznie rozwĳać, gdyż konkurencja jest na tyle duża, że stabilizu-
je ceny usług na stosunkowo niskim poziomie, jednymi z najniż-
szych w Europie. Potencjał wynikający z różnicy kosztów wynagro-
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dzeń z krajami Europy Zachodniej, podnosi zainteresowanie na-
szym regionem.[1, s.6-7] 

Uruchamianie w Polsce, zwłaszcza na zachodzie, centrum oraz 
południu kraju, centrów dystrybucyjnych (międzynarodowych firm i 
korporacji) na Europę lub Europę Środkowo–Wschodnią, oraz 
działalność „dynamicznych polskich dostawców” wywierają zatem 
zasadniczy wpływ na sytuację rynkową. Obsługa logistyczna rynku 
wewnętrznego i dystrybucji międzynarodowej przynosi operatorom 
działającym w tym segmencie rynku, takim jak ID Logistics, popra-
wę pozycji rynkowej (nagroda w tej kategorii w programie Operator 
Logistyczny Roku 2015). Jednakże za rosnącą dynamiką po-
wierzchni magazynów wykorzystywanych przez operatorów logi-
stycznych nie idzie rosnąca dynamika sprzedaży całego rynku. A to 
oznacza, że obok beneficjentów, możemy wskazać tych usługo-
dawców, którzy w obecnej fazie rozwoju rynku stoją na gorszej 
pozycji. Zależy ona nie od popytu na rynku wewnętrznym, lecz od 
kondycji gospodarek UE. 

Największymi firmami logistycznymi działającymi w Polsce są:  
– Poczta Polska - jednoosobowa spółka skarbu państwa, która 

zajmu-je się świadczeniem usług pocztowych a także bankowo-
ubezpieczeniowych. Firma rozwija również obszar usług cyfro-
wych takich jak neoznaczek, neolist, neokartka, które są reali-
zowane poprzez platformę internetową – Envelo; 

– PKP Cargo - jest liderem w Polsce i jedną z wiodących grup 
logi-stycznych w Europie, zapewniającą profesjonalne zarzą-
dzanie zintegrowanym łańcuchem usług logistycznych; 

– Raben - to rodzinna firma oferująca kompleksowe usługi logi-
styczne. Posiada oddziały zlokalizowane w 10 krajach Europy, 
m.in. na terenie: Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, 
Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgrzech. 

– DB Schenker - to firma oferująca pełny zakres rozwiązań logi-
stycznych, wszystkie rodzaje transportu, magazynowanie, no-
woczesne technologie IT. Przedsiębiorstwo prowadzi również 
projekty dedykowane firmom z różnych branż, np. elektronicz-
nej, AGD, maszynowej, FMCG, chemicznej. DB Schenker jest 
częścią Deutsche Bahn; 

– PS Trade Trans - to operator logistyczny o zasięgu międzyna-
rodowym, który świadczy kompleksowe usługi w zakresie trans-
portu, przeładunków, magazynowania i usług celnych. 

– FM Logistics - to wiodący operator logistyczny oferujemy opty-
malne rozwiązania, które są precyzyjnie dopasowane do ocze-
kiwań rynku i klientów z wielu sektorów rynku. Klientami FM Lo-
gistics, są sieci handlowe oraz czołowi krajowi i międzynarodowi 
producenci artykułów spożywczych, kosmetycznych, medycz-
nych i farmaceutycznych, codziennego użytku, środków czysto-
ści, sprzętu high-tech i motoryzacyjnego. 

– Lotos Kolej - to polski, dynamicznie rozwijający się licencjono-
wany przewoźnik kolejowy należący do Grupy Lotos. Lotos Ko-
lej posiada w swojej ofercie kompleksowe usługi przewozowo - 
spedycyjne związane z transportem kolejowym na terenie Unii 
Europejskiej, 

– DSV - jest globalnym dostawcą usług transportowych i logi-
stycznych. Posiada biura w ponad 70 krajach świata oraz mię-
dzynarodową sieć partnerów i agentów co czyni ją prawdziwie 
globalnym graczem oferującym usługi na terenie całego świata. 

– Rohling Suus - firma zajmująca się zarządzaniem logistyką i 
łańcuchami dostaw, szczególną wagę przywiązując do wysoce 
profesjonalnej i indywidualnej obsługi klienta.[7, s.27] 
Wzrost zapotrzebowania na usługi w ciągu całej ostatniej de-

kady przyczynił się do rozwoju firm logistycznych, rosło zaufanie 
klientów do jakości obsługi. Każdy gwałtowny wzrost zapotrzebo-
wania przynosił jednakże spadek jakości obsługi, tak się też po 
części dzieje obecnie. Bezpośrednim skutkiem deficytu mocy prze-

robowych operatorów logistycznych było z jednej strony rozdzielenie 
zamówień na większą liczbę zleceniobiorców, z drugiej zawężenie 
zakresu usług kupowanych na zewnątrz (rozwój logistyki wewnątrz 
przedsiębiorstw). Wzrastało znaczenie zleceń jednorodnych, kosz-
tem kompleksowej obsługi. Każdy spadek popytu pociągał za sobą 
reorientację potrzeb klientów i przesunięcie z usług prostych na 
usługi o wartości dodanej. Wdrożenie programów oszczędnościo-
wych stawało się konieczne, gdy tylko dynamika wzrostu gospodar-
czego spadła. A wtedy jedynym kryterium wyboru firmy logistycznej 
przez klientów zostawała cena usług. Tak też było w przed dwoma 
laty, kiedy zaznaczył się spadek zapotrzebowania na usługi.[1, s.16] 

 

 
Rys. 1. Co wpływa na ocenę usług logistycznych 
Źródło: 1. Data Group Consulting – Raport Specjany, grudzień 2015, 
s.18 

 
Zmiany sytuacji rynkowej (relacja popytu do podaży, poziom 

konkurencji, wyspecjalizowanie w usługach) znajdują odzwiercie-
dlenie w zmianach preferencji klientów. Zachodzi w tym względzie 
niezmienna sekwencja zdarzeń. W sytuacji niewydolności strony 
podażowej na rynku usług logistycznych, wywołanej rosnącym 
popytem, występuje wzrost zainteresowania klientów krytycznymi 
elementami w obsłudze logistycznej. Rosną wtedy obawy dotyczące 
realizacji dostaw. Klienci są skłonni przyznać większe niż normalnie 
znaczenie właściwie wszystkim branym w badaniu pod uwagę 
cechom obsługi dostaw. Kwestia ceny, o ile tylko odpowiada ona 
zakładanej jakości obsługi dostaw, schodzi jednak na drugi plan. 
Natomiast w razie odwrócenia relacji, osłabienia popytu aż do wy-
stąpienia nadpodaży usług logistycznych, znaczenie przypisywane 
jakości obsługi dostaw generalnie ulega obniżeniu. Wtedy znacze-
nie ceny usług w relacji do jakości w stosunku do innych cech stan-
dardu obsługi rośnie, gdyż klienci są zmuszeni do szukania osz-
czędności. Jednakże w przypadku przedłużania się stagnacji go-
spodarczej kwestia preferencji usługobiorców komplikuje się. 
Wzmaga się poczucie niepewności, co do kierunku zachodzących 
zmian, co wyraża się wzrostem znaczenia przypisywanego zarówno 
jakości obsługi dostaw, jak i utrzymaniem nacisku na uzyskanie 
odpowiedniej ceny. Klienci obawiają się, że realizacja dostaw bę-
dzie niesprawna a usługi zbyt drogie, i na tym się koncentrują. W 
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przeważającej liczbie przypadków przewagę konkurencyjną utrzy-
mują jednak nie liderzy jakości obsługi, lecz liderzy polityki cenowej. 

PODSUMOWANIE 

Rynek usług logistycznych będzie się rozwĳał zgodnie z ten-
dencją do ograniczania zapasów w łańcuchu dostaw, co przejawia 
się wzrostem liczby przesyłek drobnicowych kosztem całopojazdo-
wych. 

Firmy sektora TSL w najbliższym roku będą nastawione na 
powiększenie portfela swoich klientów, poprzez podnoszenie jakości 
swoich usług oraz rozwĳanie sił sprzedażowych. Szybsze wdrażanie 
nowoczesnych rozwiązań tak na poziomie zarządzania, jak i na 
poziomie operacyjnym, da firmom lepszy kapitał na przyszłość. 
Klienci branży TSL zaczną szukać innych niż cenowe aspektów w 
usługach (takich jak: jakość, wielokompleksowość i elastyczność). 
Funkcjonowanie w gospodarce globalnej, w której wszelkie działa-
nia na arenie międzynarodowej działają jak system naczyń połączo-
nych, sprawia, że wymagają uwagi i szybkiej reakcji tak ze strony 
polskich producentów, jak i operatorów logistycznych, aby odpo-
wiednio dostosowywać swoje strategie do dynamicznie zmieniają-
cych się warunków międzynarodowych. 

W ostatnich latach udział klientów lokujących na zewnątrz 
większość wydatków logistycznych w całości przychodów niektórych 
operatorów z roku na rok rośnie. Ich strategię wyznaczać może 
obsługa projektów outsourcingowych. Warunkiem umasowienia 
outsourcingu logistyki jest objęcie nim rynku e-commerce, ale ope-
ratorzy szukając w ubiegłych latach oszczędności pozbawili się 
szansy, aby w pełni wykorzystać wzrost zamówień ze strony skle-
pów internetowych i rozszerzyć ich obsługę o magazynowanie, 
konfekcjonowanie czy usługi finansowe. Dlatego właśnie klienci 
największy deficyt w zakresie obsługi logistycznej odczuwają ze 
względu na brak zasobów, brak kompleksowej oferty i niewystarcza-
jącą elastyczność w działaniu. 

Operatorzy logistyczni znajdują się pod presją na większą ela-
styczność kontraktów oraz krótsze terminy wdrożeń. Wzrastający 
popyt na e-commerce i reverse logistics przyczynia się do powięk-
szania powierzchni magazynów znajdujących się w dyspozycji 
operatorów logistycznych. 
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3PL in logistics services market in Poland 

One of the key elements of success in the logistics market 

is the flexibility regarding supply chain management, chang-

es in line with the growing demands of customers. Flexible 

adaptation to the customer's requirements is beneficial to 

build relationships. Logistics operators are forced to in-

crease their portfolio of services, which is conditioned by the 

necessity to quickly adapt to the requirements of and changes 

in the terms of cooperation with customers. In the long term, 

clearly gather pace process outsourcing logistics services. 

Companies will look for logistics operators, with solutions 

necessary to manage the entire flow of goods in the supply 

chain, taking responsibility for the quality and timeliness of 

service performance. Prospects for development will have a 

company offering innovative solutions and build long-term 

strategy of cooperation with its customers. This leads to a 

whole range of logistics companies to make changes to the 

system, in order to better fit the changing needs of customers. 
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