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CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA PORÓWNAWCZA  

EUROPEJSKICH ELEKTRONICZNYCH GIEŁD TRANSPORTOWYCH 

 

W artykule przedstawiono charakterystykę i analizę porównawczą elektronicznych giełd transportowych. 

 

WSTĘP 

Sektor logistyczny jest samoistnym barometrem gospodarki. 
Już zanim analitycy przedstawią dane statystyczne, firmy działające 
w branży TSL znają tendencje na rynku. Przedsiębiorstwa transpor-
towe jako pierwsze zauważają zwiększenie ilości ładunków bądź ich 
obniżenie. Bezpośrednie i obszerne zastosowanie elektronicznych 
giełd transportowych w pracy firm funkcjonujących na rynku logi-
stycznym skutkuje tym, że ogół tendencji rynkowych jest idealnie 
przedstawiany w ilości dostępnych transakcji na giełdzie. Niniejszy 
artykuł ma na celu przedstawienie i porównanie  popularnych euro-
pejskich giełd transportowych. Artykuł prezentuje teoretyczne infor-
macje na temat oczekiwań związanych z tymi platformami, ich roli w 
branży TSL oraz sposobu działania. Rozdziały 2 i 3 poświęcone są 
dwóm największym giełdom dostępnym w Europie -Trans.eu oraz 
TimoCom. Wybrane giełdy przedstawione zostały pod względem 
oferowanych usług i dodatkowych funkcji, a także praktycznego 
użytkowania wspomagającego prace firm branży TSL. Ostatni 
rozdział dotyczy analizy porównawczej popularnych elektronicznych 
giełd transportowych na rynku europejskim oraz ma na celu przed-
stawienie w sposób statystyczny i merytoryczny informacji i wyników 
osiąganych przez dane platformy. Zaprezentowane wyniki analizy 
mogą stanowić materiał do określenia lidera europejskiego rynku 
giełdowego i dopasowania poszczególnych giełd do potrzeb poten-
cjalnych klientów. 

Rozrastanie się rynków sprzedaży w ogólnoświatowej gospo-
darce stawia coraz to nowe wyzwania sektorowi transportowemu. 
Jego odpowiednie i płynne działanie ma wpływ na owocny rozwój 
wielu obszarów życia gospodarczego oraz społecznego. Skutecz-
ność wykonywanych zadań transportowych uzależniona jest m.in. 
od poziomu logistyki transportu, infrastruktury drogowej, a także 
odgrywających coraz większą rolę innowacyjnych technologii telein-
formatycznych. W zakresie systemów informatycznych wspomaga-
jących logistykę, główna uwaga skoncentrowała się w ostatnich 
latach na aplikacjach w zakresie logistyki transportu i spedycji, ze 
szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania flotą  i elek-
tronicznych giełd transportowych. 

W prowadzeniu nowoczesnej firmy z branży TSL, ważnymi 
aspektami są czas, bezpieczeństwo, bezproblemowy dostęp do 
informacji, kontakt z rzetelnymi partnerami biznesowymi oraz kosz-
ty. Menedżerowie szukają sposobów na podnoszenie efektywności 
prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw oraz poszukiwanie 
takich rozwiązań, które przyczyniać się będą do optymalizowania 
ich działalności. Internetowe platformy transportowe wychodzą 
naprzeciw tym wyzwaniom. Giełdy w ofercie posiadają wiele różno-
rodnych, przydatnych funkcji jak np. komunikatory biznesowe, opcje 

oceny i komentowania partnerów biznesowych, weryfikacje firm 
dołączających do społeczeństwa giełdowego czy też systemy bez-
pieczeństwa klientów, ochrony finansowej oraz fora transportowe. 
Te innowacyjne rozwiązania dają możliwość dostępu do tańszych i 
sprawdzonych przewoźników. 

Elektroniczne platformy transportowe to idealne narzędzia 
zmniejszania sezonowości popytu dotyczącego usług transporto-
wych na rynku krajowym. W czasie obniżenia się ilości zleceń na 
transport, przedsiębiorstwa mają dostęp do ofert transportowych z 
całej Europy. Kabotaż, czyli świadczenie usług transportowych na 
terenie państwa, pojazdem, który zarejestrowany jest w inny kraju 
coraz częściej staje się specjalizacją wielu polskich firm transporto-
wych. Do świadczenia tych usług nie jest konieczne ze strony Polski 
generowanie kosztów związanych z infrastrukturą drogową, za to 
przynosi znaczące zyski dla naszej gospodarki. Potrzebne jest 
jednak korzystanie ze sprawnych i wysoko rozwiniętych elektronicz-
nych giełd transportowych. 

Elektroniczne platformy transportowe wbrew dużemu rozkwito-
wi swojej działalności w ostatnim dziesięcioleciu cały czas są dla 
sporego grona osób pracujących w przedsiębiorstwach wytwór-
czych, spedycyjnych czy transportowych znane w niewielkim stop-
niu, co do zakresu ich możliwości i procedur postępowania. Giełdy 
transportowe cieszą się również duża popularnością ze strony osób 
pragnących związać swoją karierę zawodową z branżą TSL. 

1.  ELEKTRONICZNE GIEŁDY TRANSPORTOWE, JAKO 
NOWOCZESNE NARZĘDZIE PRACY W BRANŻY TSL 

1.1. Ogólna charakterystyka giełd transportowych  

Internet stał się platformą medialną, która w skuteczny i uni-
wersalny sposób pozwala na prowadzenie rozległych handlowych 
kontaktów. Efektywność tych kontaktów umacniana jest coraz więk-
szą skutecznością przeprowadzanych procesów logistycznych. 
Poszerzające się rynki materiałów, surowców i sprzedaży produk-
tów gotowych, powodują wzrost popularności usług spedycyjnych i 
transportowych. Usługodawcy giełdowi w całości wykorzystują 
perspektywy stwarzane przez technologie teleinformatyczne, oferu-
jąc bezproblemowe użytkowanie giełdy firmom 7 dni w tygodniu 
przez 24 godziny na dobę. Elektroniczne giełdy transportowe działa-
ją na rynku globalnym bezustannie. Wszyscy użytkownicy mogą w 
każdej chwili bezproblemowo dotrzeć do katalogu konkurentów, 
dostawców oraz klientów tworzących transportowe otoczenie swo-
bodne od dzielących je stref czasowych czy odległości [10]. 

Dziedzina TSL jest fragmentem gospodarki, w której sprzedaż 
rozwija się najszybciej przez użytkowanie systemów elektronicz-
nych. Prężny rozrost jak i coraz większą popularność giełdy trans-
portowe zawdzięczają przede wszystkim łatwemu dostępowi, nie-
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skomplikowanej integracji z  systemami informatycznych użytkowni-
ków i prostej obsłudze. Jednymi z czynników, które mają duży 
wpływ na rozwój tej części rynku są szybkość użytkowania oraz 
skuteczność działania [9]. 

Na rynku europejskim funkcjonuje kilkanaście profesjonalnych 
giełd transportowych. Można podzielić je na następujące typy: 
– giełdy otwarte, 
– giełdy dedykowane. 

Przeznaczenie pierwszych z nich odnosi się do wszystkich za-
interesowanych. Po wypełnieniu koniecznych formalności potencjal-
na firma może zostać użytkownikiem giełdy transportowej. Usługo-
biorcy tychże elektronicznych platform to niewielkie i średnie firmy 
transportowe z flotą obejmującą od 5 do 10 pojazdów. Z powodu 
sporego rozdrobnienia, przedsiębiorstwa te stanowią największą 
grupę użytkowników elektronicznych giełd transportowych. Następ-
nym równie ważnym elementem są firmy spedycyjne. Ciężko wyob-
razić sobie wykonywanie pracy spedytora bez używania giełdy 
transportowej. Obecnie można uznać to wręcz za niemożliwe. 
Owocne zarządzanie kontraktową flotą, gdzie firmy spedycyjne 
opierają swoją działalność, a także przeprowadzają otrzymane 
zlecenia, wymaga użytkowania kilku profesjonalnych giełd jedno-
cześnie [4]. 

Poza małymi i średnimi firmami transportowymi oraz spedycyj-
nymi na rynku działają także wyspecjalizowane duże przedsiębior-
stwa logistyczne, takie jak np.: DB Schenker, Raben, Dachser, 
Fedex. Firmy te mają w swojej ofercie wszechstronne usługi, i sze-
roko wykorzystują elektroniczne giełdy transportowe w swojej dzia-
łalności. 

Niedawno część operatorów giełdowych zgodziła się na podłą-
czenie także innych podmiotów do swoich systemów. Firmy te nie 
zajmują się usługami sektora TSL zawodowo, tylko zgłaszają po-
trzebę transportu. Dzieje się tak, żeby na giełdach podaż była jak 
największa, tak wolnych ładunków jak i pojazdów. Dla firmy trans-
portowych, które do tej pory świadczyły usługi dla danego producen-
ta na wyłączność, wiadomość, że dane przedsiębiorstwo dołączyło 
do elektronicznej giełdy transportowej skutkuje często stratą klienta. 
Z drugiej strony inne firmy transportowe mogą skorzystać na tym 
poprzez zwiększenie świadczonych przez siebie usług [10]. 

Giełdy dedykowane oparte są na przepływie informacji w cza-
sie rzeczywistym między użytkownikami. Tworzone są w elektro-
nicznej technologii komunikacji z użyciem sieci extranet, czyli mają-
cej ograniczenia w dostępie. Przeznaczenie tych platform kierowane 
jest jedynie dla stałych kontrahentów biznesowych. Zagraniczny i 
krajowy rynek posiada sporą liczbę zamkniętych platform. Większa 
część tworzona jest przez profesjonalne firmy z sektora IT i używa-
ne w dużych korporacjach. Jako przykład można podać austriacką 
platformę LKW Walter. Podwykonawcy kontraktowi tej austriackiej 
firmy posiadają dostęp do platformy elektronicznej, gdzie zamiesz-
cza się aktualne ładunki. Poprzez możliwość aukcji elektronicznej 
przewoźnicy dostają zlecenia transportowe do realizacji. Często 
jednym z ważniejszych kryteriów otrzymania zlecenie jest jego cena 
za fracht. Jest ona ustalana przez licytacje online. Porównywalne 
rozwiązania zostały wprowadzone z dużym sukcesem w firmach 
handlowych i produkcyjnych. Giełdy transportowe połączone wraz z 
monitoringiem logistycznym nie są już czymś nowym, lecz praktycz-
nym narzędziem, które pomaga w lepszym zarządzaniu transpor-
tem, a także przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy [9]. 
Należy sądzić, że rynek elektronicznych giełd transportowych cały 
czas przybliża się do zmiany struktury istniejącej na tym rynku. 
Niemalże taką samą sytuacje mogliśmy zaobserwować w sektorze 
handlu detalicznego. Małe firmy, zazwyczaj o charakterze rodzin-
nym, zauważyły potrzebę integracji swoich poczynań, ażeby 
wzmocnić swoją pozycje rynkową w porównaniu do sieci handlu 

wielkopowierzchniowego. Niektóre regiony kraju zostały przez to 
doprowadzone do sporych zmian funkcjonowania handlu. Mniejsze 
elektroniczne giełdy transportowe, które zechcą zdynamizować swój 
rozwój, prawdopodobnie czeka proces konsolidacji, czyli połącze-
nia, którego podstawą mogą być różne formy jak na przykład: wy-
kup, wrogie przejęcie czy też dobrowolną integracje. Będzie to 
prowadzić do umocnienia pozycji nowych podmiotów gospodar-
czych na rynku, a procesy innowacyjne, które związane są z zaspo-
kojeniem wymogów stawianych przez firmy transportowe zostaną 
przyspieszone. Interesujące informacje dotyczące popularności 
elektronicznych giełd transportowych można znaleźć w wynikach 
badań, które zostały przeprowadzone w 2012 roku na 204 firmach 
sektora TSL przez Uniwersytet Łódzki. Wyniki badań przedstawiono 
na rysunku 1 [7]. Z badań wynika, że giełdy TimoCom, Teleroute 
oraz System Trans są najpopularniejsze wśród przedsiębiorstw na 
rynku krajowym. Reszta giełd na rynku usług transportowych nie 
odgrywa większej roli [10]. 

Jak wiadomo, procesy rynkowe bywają bardzo dynamiczne, co 
sprawia, że popularność wśród użytkowników wymienionych giełd 
może zmieniać się wraz z czasem. Wyniki stanowią jedynie ogólny 
obraz funkcjonowania i popularności elektronicznych giełd transpor-
towych. 

 
Rys. 1. Wykorzystywanie elektronicznych giełd transportowych 
przez przedsiębiorstwa TSL w % odpowiedzi [7]. 

1.2. Oczekiwania użytkowników elektronicznych giełd 
transportowych 

W ostatniej dekadzie mamy do czynienia z szybkim rozwojem 
technologii internetowej, zarówno w aspekcie możliwości dostępu 
do Internetu, jak i polepszonych parametrów. Odpowiednie wyko-
rzystywanie Internetu jest dla firm bardzo ważne z powodu możli-
wości uzyskania przewagi nad stroną konkurencyjną czy też osią-
gania własnych celów [9].  

Sieć internetowa to obecnie skuteczny i powszechny mecha-
nizm prowadzenia handlu. Usługodawcy giełdowi nieustannie po-
szerzają zakres możliwości rozwijania swojej firmy na rynkach 
elektronicznych. Możliwość 24-godzinnego dostępu daje okazje do 
tworzenia wyjątkowo elastycznych powiązań biznesowych, bez 
ograniczeń wynikających z odległości geograficznej, dla usługodaw-
ców giełdowych. Każdy z klientów elektronicznych giełd transporto-
wych może bezproblemowo dotrzeć do rejestru konkurentów, do-
stawców, klientów czy też przedsiębiorstw tworzących otoczenie 
transportowe bez względu na dzielące ich trudności czasowe i 
przestrzenne. 

Wymagania stawiane w dzisiejszych czasach firmom logistycz-
nym i transportowym plasują się na bardzo wysokim poziomie. 
Wpływ na to ma rozrost przestrzenny powiązań kooperacyjnych 
przedsiębiorstw. Wytwarzają one wzrost popytu na usługi transpor-
towe. Koszty transportu odgrywają coraz większą role w całkowitych 
kosztach procesów logistycznych, co poparte jest sporą ilością 
przeprowadzonych badań. Ma to kluczowe znaczenie w planowaniu 
rozwoju przedsiębiorstw. W sieci logistycznej firmy łańcucha dostaw 
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muszą realizować zlecenia zgodnie z wyznaczonym czasem oraz w 
odpowiednim do tego miejscu. W segmencie logistyki kontraktowej 
firmy zajmują obszary produkcyjne całościowo razem z usługami 
magazynowymi. Przedsiębiorcy rywalizują nawet z reprezentantami 
innych branż, których celem także jest chęć zoptymalizowana swo-
jej działalności. Elektroniczne giełdy transportowe mają bardzo duży 
wpływ na organizacje i planowanie procesów logistycznych. Spraw-
nie działająca wymiana informacji, dobra jakość usług czy też wy-
szukiwanie nowych wspólników biznesowych to tylko niektóre ko-
rzyści wynikające z współpracy na giełdach transportowych [1]. 

Proces powstawania więzi ekonomicznych łączących cała go-
spodarkę jest wspomagany przez elektroniczne giełdy transportowe. 
W zakresie gospodarek narodowych bazuje to na integracji firm z 
różnych państw. Platforma transportowa to miejsce spotkań firm 
produkujących te same produkty. Dla małych i średnich przedsię-
biorstw produktem można nazwać usługi transportowe. Duże pod-
mioty logistyczne zajmować się będą w większej mierze całościo-
wymi usługami logistycznymi. Firmy poprzez wspólną współprace 
na giełdzie integrują się. Integracja ta przybierać może różne roz-
miary oraz posiadać liczne ograniczenia. Celem priorytetowym jest 
uzyskanie satysfakcjonujących korzyści finansowych. Ustalanie 
wysokości cen, przetwarzanie zleceń, podbijanie rynku, współpraca 
skutkująca licznymi inwestycjami, to świetne przykłady kooperacji 
podmiotów giełdowych [10]. 

Elektroniczne giełdy transportowe są dobrą platformą do prze-
prowadzania transakcji w charakterze B2B (business to business). 
Gwałtownie wzrastająca wymiana dóbr pomaga w tworzeniu plat-
form tego rodzaju, które mają na celu uprościć różnego typu pod-
miotom uzyskiwanie i dostęp do interesujących ich informacji. Każdy 
z użytkowników może korzystać z wielu innowacyjnych aplikacji, 
które ułatwiają bezproblemowe znalezienie korzystnej oferty. Bar-
dzo ważnym aspektem jest to, że posiadamy dostęp do najnow-
szych i bieżących ofert [2]. 

Oczekiwania, którymi muszą sprostać elektroniczne giełdy 
transportowe stają się coraz wyższe i nieustannie się zmieniają. 
Jeszcze na początku XXI wieku firmy zajmujące się elektronicznymi 
giełdami transportowymi oferowały bardzo skromny wachlarz usług. 
Całe zadanie platformy transportowej polegało głównie na opcji 
oferowania wolnych ładunków drobnicowych, czy też cało pojazdo-
wych, kontaktu usługobiorców, a także ogłaszania pojazdów goto-
wych do przewozu towarów. Nie znaczy to, że podstawowy cel, 
którym jest usprawnienie wykorzystywania pojazdów, obniżenie 
ilości pustych przebiegów przez firmy transportowe, nie był spełnia-
ny. W tamtych czasach elektroniczne giełdy transportowe musiały 
sprostać znacznie mniejszym oczekiwaniom niż obecnie. Aktualnie 
wszyscy z potencjalnych klientów platform transportowych pragną 
czegoś więcej niż tylko niezbędnych opcji ułatwiających pracę. W 
dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa zajmujące się elektronicz-
nymi giełdami transportowymi muszą wprowadzać innowacyjne 
funkcje dla swoich użytkowników, aby sprostać ich oczekiwaniom. 
Tak też się dzieje, co udowadnia ostanie 15 lat, w których bezpie-
czeństwo na giełdzie, proponowane narzędzia oraz bezproblemowa 
i przejrzysta obsługa zmieniły się nieodwracalnie. Analizując ocze-
kiwania klientów elektronicznych giełd transportowych warto skon-
centrować się na paru ważnych zagadnieniach [10]. 

Pierwszym z nich jest skuteczność giełdy, czyli stopień, dzięki 
któremu planowane przez przedsiębiorstwo prace zostały wykona-
ne. Elektroniczna platforma transportowa, by mieć dużą skutecz-

ność powinna posiadać wielu użytkowników, co skutkuje znacznym 
udziałem w rynku. Dostatek przewoźników oraz nadawców prowa-
dzi do większej sprawności zawierania transakcji. Do łatwych zadań 
z pewnością nie należy, osiągnięcie poziomu dużego, dobrze rozwi-
niętego operatora giełdowego, aczkolwiek jest to konieczne do 
zwiększenia skuteczności giełdy. Polski rynek elektronicznych giełd 
dobitnie to pokazuje. Pomimo działania na nim wielu platform trans-
portowych, tylko dwie z nich odznaczają się najbardziej na tle in-
nych, są to Trans.eu [13] oraz TimoCom [12]. Okoliczności, w jakich 
swoja prace wykonują użytkownicy giełdowi, sprawiają, że przywią-
zują oni wysokie znaczenie do szybkości podejmowania decyzji, co 
prowadzi do braku czasu na korzystanie z więcej niż paru giełd 
transportowych. Najczęściej sprowadza się to do użytkowania mak-
symalnie dwóch skutecznych platform jednocześnie. 

Drugim istotnym punktem jest bezproblemowa oraz szybka ob-
sługa. Aplikacje, które giełda oferuje swoim użytkownikom powinny 
działać w sposób przejrzysty i nieskomplikowany, tak by praca na 
nich była przyjemna i nieirytująca. Prostota w używaniu różnego 
rodzaju aplikacji, to bez wątpienia cecha, która przypadnie do gustu 
nowym, niedoświadczonym osobom w branży oraz tym starszym, 
którzy ze względu na zaawansowany wiek mogą mieć pewne pro-
blemy z wyzwaniem, jakie stanowi ciągła praca przy ekranie monito-
ra [10]. 

Wyjątkowo ważną cechą jest szybkość pracy, czas przetwa-
rzania informacji oraz wyselekcjonowane funkcje, które przyczyniają 
się do podwyższenia efektywności pracy użytkownika. Precyzyjniej-
sze i szybciej działające przetwarzanie posiadanych informacji 
wspomagane jest przez inteligentne zakładki, w których zawarte są 
bazy danych. Innowacyjne funkcje takie jak np. komunikatory, sys-
temy przechowywania rozmów, akceptacji zleceń, śledzenie pojaz-
dów w czasie rzeczywistym czy też zainstalowane mapy giełdowe 
mają duży wpływ na zadowolenie klientów i spełnianie ich oczeki-
wań [10]. 

Następną bardzo ważną i wymaganą przez użytkowników elek-
tronicznych giełd transportowych właściwością jest pewność ciągło-
ści pracy. Niezawodność uwidaczniająca się w jak najmniejszej 
awaryjności systemu giełdowego, jest istotną często niełatwą do 
osiągnięcia cechą szczególnie dla dużych platform, na których 
każdego dnia pojawia się ogromna liczba ładunków oferowanych 
przez tysiące firm. Każda awaria systemu, pociąga za sobą duże 
problemy, które dotykają użytkowników, dla których praca na gieł-
dzie jest podstawą działania ich przedsiębiorstwa. Działania prak-
tyczne pokazują, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest użyt-
kowanie, co najmniej dwóch giełd, umożliwia to nieprzerwaną prace 
w przypadku awarii jednej z giełd. Ciągłe przestoje w działaniu 
systemu, czy inne problemy związane z działanie platformy przy-
czyniają się do spadku zaufania, jakim darzą giełdę klienci. Profe-
sjonalni operatorzy giełdowi posiadają w swoich szeregach, działy 
pomocy technicznej, które w przypadku pojawienia się problemów 
pomagają użytkownikom w rozwiązaniu usterek [10]. 

Szerszy pogląd na oczekiwania użytkowników elektronicznych 
giełd transportowych daje nam raport z wykonanych przez Uniwer-
sytet Łódzki badań. Były one prowadzone wśród 204 przedsię-
biorstw branży TSL w 2012 roku [7]. Wyniki te obrazuje wykres na 
rysunku 2 [7]. Można uważać, że od tego czasu osiągnięte wyniki 
nie uległy znaczącej zmianie. Wykres przedstawia rozkład wskazań 
na wyszczególnione profity, które osiągane są przez firmy używają-
ce elektronicznych giełd transportowych. 
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Rys. 2. Korzyści z użytkowania elektronicznych platform transpor-
towych w % odpowiedzi , N = 204. 

 
Największą korzyścią uzyskiwaną poprzez prace na giełdzie 

uznano możliwość rozszerzania rynku kierowanego przedsiębior-
stwa, dzięki kontaktowi z nowymi firmami. Na drugim miejscu plasu-
je się poprawa w zapełnieniu pustych przestrzeni ładunkami, za 
czym idzie mniejsza ilość pustych przebiegów środków transporto-
wych. Niewielka uwaga poświęcana jest informacjom dotyczącym 
obecnej sytuacji pogodowej czy aktualnymi przepisami prawnymi 
[10].  

W przeprowadzonym badaniu otrzymano także opinie na temat 
zagadnień wywołujących problemy w realizowaniu usług transpor-
towych, a których rozwiązywanie nie jest wspomagane przez elek-
troniczne giełdy transportowe. Wyniki odzwierciedla wykres na 
rysunku 3 [7]. 

Oczekiwania firm transportowych skierowane w stronę operato-
rów giełdowych, związane są głownie ze zminimalizowaniem ryzyka 
wynikającego z zawierania kontaktów biznesowych z nowo pozna-
nymi, niewystarczająco zaufanymi przedsiębiorstwami. W skrócie 
można powiedzieć, że zależy im na rozłożeniu ryzyka między giełdę 
i firmę. Usunięcie z giełdy podmiotów zalegających z płatnościami 
za usługi transportowe, nie jest jednak łatwe z punktu widzenia 
uwarunkowań prawnych, aczkolwiek, elektroniczne giełdy transpor-
towe posiadają pewne metody ostrzegania przed nierzetelnymi 
partnerami biznesowymi. Kolejną sprawą, której oczekują od giełd 
przedsiębiorstwa transportowe jest większy wpływ na optymalizo-
wanie rynku usług transportowych poprzez zminimalizowanie jego 
sezonowości [10]. 

 

 
Rys. 3. Oczekiwania firm TSL od elektronicznych platform transpor-
towych w % odpowiedzi , N = 204. 

 
Praca kierowcy często polega na zmaganiu się z trasami, któ-

rych pokonanie zajmować może nawet kilkanaście dni. Odpowie-
dzialność ponoszona za przewożony ładunek oraz długie okresy 
czasu spędzane poza domem, mogą powodować swego rodzaju 
stres. Wymagania obarczone przepisami odnośnie warunków pracy 
i odpoczynku kierujących, powodują obowiązek wdrożenia przerw 
technicznych w pracy. Dobrym pomysłem i ułatwieniem mogłoby 

być wprowadzenie informacji, która podawałaby dane o bezpiecz-
nych parkingach, jakie kierowca napotkałby na swojej trasie [10]. 

Rynek pracy kierowców ciągników siodłowych rozwija się w 
bardzo szybko na terenie Unii Europejskiej. Firmy, które wzięły 
udział w badaniu sugerują, że pomocne byłoby wprowadzenie 
portali powiązanych z elektronicznymi giełdami transportowymi. 
Zajmowałyby się rynkiem pracy dla kierowców a także przyczyniały 
się do równoważenia podaży i popytu na ich usługi. Dałoby to moż-
liwość na poprawienie elastyczności i wydajności pozyskiwania 
kierowców, jako przyszłych pracowników [10].  

2. GIEŁDA TRANSPORTOWA TRANS.EU. 

2.1. Opis platformy transportowej Trans.eu 

Elektroniczna giełda transportowa Trans.eu to internetowa plat-
forma wymiany informacji na temat dostępnych towarów oraz prze-
strzeni ładunkowych w pojazdach [18]. Jej posiadaczem jest polska 
spółka Logitrans. Posiada ona 9 placówek, które znajdują się w 
Europie i służą wsparciem tysiącom zawodowców z sektora TSL. 
Jest to największa giełda transportowa używana na terenach środ-
kowo-wschodniej Europy i trzecia, co do wielkości elektroniczna 
platforma w Europie Zachodniej. Posiada ona ponad 200 000 tys. 
abonentów na całym kontynencie. Są to w większości firmy trans-
portowe lub spedycyjne, ale także przedsiębiorstwa zajmujące się 
produkcją oraz handlem. Roczna liczba ofert dotyczących ładunków 
zamyka się w liczbie 40 mln. Korzystać z usług giełdy można na 
dwa sposoby, pierwszy z nich to przeglądarkowa wersja serwisu, 
zaś drugi polega na pobraniu na swój komputer aplikacji desktopo-
wej i zainstalowaniu jej. Obie opcje nie różnią się w dużym stopniu 
pomiędzy sobą, a wszystkie najważniejsze funkcję giełdy dostępne 
są w obu wersjach aplikacji. Rejestracja w systemie Trans.eu wy-
gląda tak samo w każdej z możliwych opcji. Wszystkim nowym 
podmiotom gospodarczym zarejestrowanym na giełdzie przysługuje 
30 dniowy darmowy okres próbny platformy. Po upłynięciu tego 
czasu, klient zobowiązany jest do wykupienia abonamentu w celu 
dalszej możliwości korzystania z serwisu.  Dostęp do giełdy 
Trans.eu klient otrzymuje po rejestracji swoje firmy w serwisie, 
przeprowadzonej autoryzacji sprawdzającej wiarygodność przed-
siębiorstwa pod kątem wypłacalności i rzetelności firmy oraz prze-
słaniu kopii wymaganych dokumentów, w których skład wchodzą: 
REGON, KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej danej firmy, a 
także numer NIP. Dostarczone dokumenty mogą także przeglądać 
inni użytkownicy giełdy w celu potwierdzenia wiarygodności poten-
cjalnego kontrahenta. Innym sposobem eliminacji podejrzanych firm 
jest system „zgłoś dłużnika”. Pozwala on na przesyłanie informacji o 
nierzetelnych firmach do pracowników Trans.eu, gdzie zostają one 
dokładnie sprawdzone i w przypadku większego wykroczenia skie-
rowane do kancelarii prawnej Trans. W sytuacjach oszustw bądź 
znacznych zaległości płatniczych dane przedsiębiorstwo umiesz-
czane jest w Rejestrze Dłużników Transportowych, ma to na celu 
blokowanie dostępu do giełdy niewypłacalnym i nieuczciwym fir-
mom. RDT to baza danych stworzona przez właściciela giełdy 
Trans.eu – firmę Logitrans Sp. z o.o. W bazie danych można zna-
leźć informacje odnośnie dłużników i ich zobowiązań płatniczych w 
sektorze TSL. Skutkuje to nie tylko zepsutą reputacją firm znajdują-
cych się w rejestrze, lecz także usunięciem z giełdy Trans.eu [8]. 

System Trans.eu oferuje parę istotnych rozwiązań dotyczących 
branży TSL. W pierwszej kolejności giełdę ofert wolnych ładunków, 
publikowane są na niej oferty z całej Europy z częstotliwością poja-
wiania się nowego ładunku mniejszą niż sekunda. Drugą istotną 
funkcją jest giełda pojazdów, pozwala ona na znalezienie odpowia-
dającej klientowi oferty przewozu, co przyspiesza i upraszcza reali-
zację zleceń. Kolejną ważną opcją oferowaną przez giełdę jest jej 
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komunikator biznesowy. Umożliwia on sprawną negocjacje ceny 
frachtu, przesyłanie plików a także wysyłanie wiadomości teksto-
wych na telefon komórkowy odbiorcy. Bezpieczeństwo klientów jest 
priorytetową sprawą giełdy Trans.eu, dlatego też każdy z użytkow-
ników ma możliwość weryfikacji innych firm, przeczytania bądź 
napisania opinii, czy też sprawdzenia poziomu wiarygodności płat-
niczej. Profesjonalne firmy transportowe mogą także ubiegać się o 
przyznanie im międzynarodowego certyfikatu TCC, co przyczynia 
się do wzrostu poziomu zaufania u klientów, wyszczególnienia 
wśród konkurencji oraz potwierdzenia najlepszej jakości świadczo-
nych usług. Firmy spedycyjne w celu wyróżnienia swoich usług 
mogą składać wnioski o przyznanie im certyfikatu TCF. Potwierdza 
on rzetelność przedsiębiorstwa w przeprowadzaniu zleceń na czas i 
terminowym dokonywaniu płatności, a także najwyższej jakości 
oferowanych usług. Firma Logitrans Sp. z o.o. przez cały czas stara 
się ulepszać prowadzoną przez siebie giełdę. Jednym z kluczowych 
usprawnień wprowadzonych do aplikacji giełdowej było dodanie 
opcji tłumaczenia tekstu. Ta możliwość w znacznym stopniu ułatwiła 
pracę osobom, które w swoich planach miały nawiązywanie kontak-
tu z zagranicznymi kontrahentami w celu pozyskiwania większej 
ilości zleceń, a problemem było dla nich posługiwanie się językiem 
obcym. Następnym z dodanych udogodnień jest monitoring ofert. 
Polega on na automatycznemu powiadamianiu użytkownika o poja-
wieniu się interesujących go ofert. Nie jest już koniecznym przeszu-
kiwanie spisu ofert za każdym razem, wystarczy określić interesują-
ce nas opcje jak np. ciężar ładunku, trasa przewozu czy data trans-
portu, a system w chwili pojawienia się na giełdzie oferty spełniają-
cej te warunki, samodzielnie poinformuje nas o zaistniałej sytuacji 
[4].  

Stale zwiększające się oczekiwania firm transportowych doty-
czące pomocy w strefie odzyskiwania długów, spowodowały zało-
żenie serwisu TransInkasso w 2007 roku. Zatrudnieni specjaliści 
otrzymują ponad 30 000 zawiadomień w ciągu roku. Jest to bardzo 
przydatne rozwiązanie zwłaszcza dla małych i średnich firm, które 
nie posiadają wystarczających środków finansowych, aby zatrudnić 
własnych pracowników zajmujących się windykacją. TransInkasso 
nie pobiera opłaty wstępnej, lecz odlicza niewielki procent prowizji 
od odzyskiwanej kwoty. Prowizja jest pobierana tylko w przypadku 
odzyskania długu. Kolejną usługą jest TransBrokers. Oferuje ona 
dostęp do najbardziej opłacalnych dla klientów ofert ubezpiecze-
niowych, a także zapewnia wsparcie firmom transportowym pod-
czas procesu usuwania szkód oraz wypłaty odszkodowań przez 
firmy ubezpieczeniowe. Usługą dedykowaną w stronę firm o co 
najmniej dwóch placówkach jest TransPro. To rozwiązanie dostar-
czające wielu pomocnych opcji usprawniających współpracę w 
dziedzinie organizacji i kontrolowania transportu w korporacji [4].  

System Trans.eu w swoich szeregach posiada także własną 
fundację wspierającą ekologie, bezpieczeństwo i zdrowie kierow-
ców. Ma ona na swoim koncie dwie kampanie edukacyjne: Rzetelny 
Przewoźnik i Green Drive, dotyczące problemu kradzieży i oszustw 
w transporcie drogowym, a także ekologicznego transportu. Spółka 
Logitrans zainwestowała także w platformę Otodojazd zajmującą się 
carpoolingiem, czyli oferowaniem miejsca w samochodzie w drodze 
do wspólnego celu za umówioną opłatą [4]. 

System Trans.eu zawiera również skalę ocen wiarygodności 
firmy. Od bardzo wysokiej wiarygodności oznaczonej cyfrą 6 po 
bardzo niską z przypisaną do niej cyfrą 1. Pomaga to w zweryfiko-
waniu potencjalnego kontrahenta i podjęciu decyzji o współpracy. 
Algorytm na podstawie, którego obliczane są oceny firm, swoje 
podstawy zawdzięcza modelowi danych otrzymywanych od profe-
sjonalnych firm z dziedziny analizy i sporządzania raportów doty-
czących wiarygodności płatniczej. Klienci systemu Trans.eu mają 

dostęp także do innych usług, które nie są powiązane bezpośrednio 
z działaniami prowadzonymi na giełdzie frachtó, takimi jak np.: 
– forum transportowe, które jest największym internetowym porta-

lem tego typu w Europie zawierającym informacje i opinie na 
tematy z branży TSL oraz przepisów prawa transportowego, 
wiadomości o konkurencji, a także ostrzeżeń dotyczących nie-
uczciwych firm. 

– informator transportowy Trans.info, jest to strona, na której 
mogą być publikowane darmowe informacje o usługach w bran-
ży jak np. naprawa pojazdów czy oferty ubezpieczeń. Na stronie 
można także znaleźć informacje o wypadkach mających miej-
sce na często uczęszczanych drogach Europy. W zakładce „po-
rada ekspercka” można zasięgnąć porady dotyczącej problema-
tycznej sytuacji, która nas spotkała lub wyjaśnić nurtującą nas 
niejasność w przepisach. Trans.info oferuje także dostęp do 
najnowszych doniesień i wiadomości z branży, a także zakładkę 
„rozrywka” , w której użytkownicy umieszczają różnego rodzaju 
zabawne zdjęcia i filmiki związane z transportem, które mieli 
okazje oglądać. 

– market transportowy 24trans.pl – jest to sklep online oferujący 
asortyment z branży TSL. Zainteresowane osoby mogą w nim 
nabyć np. wyposażenie pojazdów, przenośne lodówki, GPS, 
akcesoria do tachografów. Sklep oferuje rabaty na swoje pro-
dukty abonentom Trans.eu [4]. 
Niejasna sytuacja na rynku transportowym wzmaga konkuren-

cję pomiędzy operatorami giełdowymi. Każda z konkurujących firm 
stara się zachęcić do kupna swoich usług jak największą liczbę 
klientów. Trans.eu w celu powiększenia liczby abonentów postano-
wił przypisać większą wagę do rozwijania się na rynkach zagranicz-
nych w całej Europie. Niedawno stworzone spółki w Rosji i na Ukra-
inie za zadanie mają zwiększenie popularności giełdy, zwerbowanie 
nowych użytkowników oraz wprowadzanie rozwiązań mających na 
uwadze specyfikę tych rynków. Giełdę Trans.eu można oceniać 
bardzo wysoko zarówno pod względem, jakości oferowanych usług 
jak i dbałości o potrzeby klientów. 

2.2. Sposoby zapewniania bezpieczeństwa oferowane 
przez platformę Trans.eu. 

Jedną z istotnych spraw w relacjach logistycznych jest bezpie-
czeństwo transakcji jest poprzez odpowiedni dobór kontrahentów 
biznesowych. Najlepszym rozwiązaniem dla firm transportowych 
byłaby taka sieć klientów, która regularnie wykorzystywałaby pełną 
pulę dostępnych pojazdów. Rynek jednak nie jest idealny tak jak 
idealne nie jest zapotrzebowanie klientów. Pojawiające się różnice 
są jednymi z przyczyn, dla których firmy zawierają transakcje gieł-
dowe. Kooperacja z nowymi zleceniodawcami oraz zleceniobiorca-
mi wymaga skrupulatności i sprawdzenia potencjalnych partnerów. 
Za duża łatwowierność może prowadzić do powstawania wielu 
problemów, brak załadunku lub brak zapłaty za zlecenie to tylko 
jedne z nich. Firmy „duchy” potrafią podszyć się pod szanowane 
przedsiębiorstwa, po czym zniknąć z rynku razem z towarem i 
zapłatą. Pokazuje to jak ważne jest sprawdzenie potencjalnego 
kontrahenta w sposób prawidłowy i szczegółowy. System Trans.eu 
pozwala użytkownikom swojej giełdy na ocenę innych usługobior-
ców, przez co odzwierciedla to ich sytuację płatniczą. 

Dodatkowo oceny otrzymane przez firmę można zobaczyć za 
każdym razem przy opublikowanej ofercie ładunku, przyspiesza to 
zawieranie transakcji i poprawia przejrzystość. Otwierając okno 
oceny, otrzymujemy dokładne informacje o kontrahencie oraz ko-
mentarze na jego temat w kolejności chronologicznej, co pokazano 
na rysunku 4. 
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Rys. 4. Komentarze i oceny wystawiane kontrahentom przez użyt-
kowników giełdy. 

 
Platforma Trans.eu, dzięki wskaźnikowi TransRisk daje możli-

wość sprawdzenia również ocen płatniczych zleceniodawców. 
Wskaźnik ten obliczany jest na podstawie wielu elementów, takich 
jak regulowanie opłat w wymaganym czasie, ogólna aktywność 
użytkownika w systemie, a także oceny wystawione przez innych 
klientów giełdy. W zakładce indeks TransRisk jak na rys. 5, pokaza-
ne są szczegółowe dane potwierdzające poziom obecnej wiarygod-
ności płatniczej firmy. Informacje tego typu mogą pomóc w ocenie 
przewoźnika bądź zleceniodawcy. Ważnym jest, aby zdawać sobie 
sprawę z tego, że nie jest to stu procentowa gwarancja bezpieczeń-
stwa, tylko jedna z opcji wspomagających podjęcie decyzji. Należy 
pamiętać o tym, że wpływ na zawarcie transakcji mają też inne 
istotne parametry, które należy spełnić, aby sprostać wymaganiom 
klienta. Głównymi z nich są owocne negocjacje dotyczące opłaty za 
fracht, odpowiednie wyposażenie pojazdu mającego przewozić 
towar oraz czas, w jakim przewoźnik obliguje się dostarczyć ładu-
nek. Kryteria te muszą zostać spełnione bez względu na ocenę 
wiarygodności kontrahenta, ponieważ transakcja po pierwsze musi 
opłacać się obu stronom negocjacji, a po drugie towar musi być 
dobrze zabezpieczony i dostarczony w czasie, w którym oczekują 
go na rozładunku [10]. 

Kolejnym ze sposobów sprawdzenia wiarygodności firmy pro-
ponowanym przez Trans.eu jest ocena przewoźnika. Ocena ta 
pomaga w podjęciu decyzji w sytuacji wyboru pomiędzy kilkoma 
firmami transportowymi. Elektroniczna giełda Trans.eu oferuje opcję 
oceny i wystawiania komentarzy na temat firm przewozowych, w 
postaci jak na rysunku 4. 

 

 
Rys. 5. Oceny firmy oraz status wskaźnika TransRisk. 

 
Kolorem zielonym została oznaczona ilość ocen pozytywnych 

wystawionych przez firmy, który miały okazje współpracować z 
danym przedsiębiorstwem. Szare i czerwone liczby to oceny odpo-
wiednio neutralne i negatywne. Klienci giełdy Trans.eu mogą także 
pozyskać więcej informacji dotyczących dokumentów, pracowników 
a także ocen i komentarzy wybranego przedsiębiorstwa. Jest to 
przydatne podczas sprawdzania wiarygodności firmy, z którą mamy 
zawrzeć transakcje na giełdzie. Dostęp do tej opcji uzyskać można 
po kliknięciu przycisku „info” jak na rysunku 6. 

 

 
Rys. 6. Opcja wyświetlenia szczegółowych informacji dotyczących 
firmy. 

 
Giełda Trans.eu od 2014 roku zaczęła przyznawać certyfikat 

Trans Certified Forwarder. To jeden z nielicznych certyfikatów w 
branży TSL, który mogą otrzymać tylko najlepsze z firm spedycyj-
nych na rynku. Posiadanie TCF to potwierdzenie terminowości, 
wypłacalności, rzetelności, a także najwyższej, jakości świadczo-
nych usług. Firma chcąca otrzymać ten certyfikat powinna najpierw 
złożyć specjalny wniosek. Następnie eksperci przeprowadzą dar-
mową analizę działalności. Aby otrzymać TCF należy spełnić 
wszystkie warunki, którymi są: 
– Posiadanie wszystkich potrzebnych dokumentów oraz licencji 

potrzebnych do prowadzenia działalności spedycyjnej, 
– Wykaz wypełnionych dokumentów w systemie giełdy, 
– Działalność na rynku przekraczającej 4 lata, 
– Co najmniej bardzo dobry poziom wskaźnika TransRisk, 
– Terminowe wypełnianie należnych płatności 
– Brak zadłużenia w spisach dłużników 

Otrzymanie certyfikatu następuje po pozytywnej weryfikacji 
wszystkich wyżej wymienionych punktów. Jest on widoczny w oknie 
profilowym firmy, które znajdziemy na platformie Trans.eu. W 
znacznym stopniu przyczynia się on do podniesienia wiarygodności 
i popularności na giełdzie, a także do pozyskiwania nowych klien-
tów. 

Po zakończeniu negocjacji, w których ustalono wszystkie 
szczegóły dotyczące przeprowadzenia zlecenia, firma staje się 
potencjalnym zleceniobiorcą. Do jej decyzji należy teraz czy 
wstrzymać się z przyjęciem zlecenia i spróbować znaleźć lepsza 
ofertę czy zaakceptować obecne warunki i podjąć zlecenie. Opera-
tor giełdowy Trans.eu wprowadził opcję akceptowania oferty po-
przez komunikator giełdowy. Poza potwierdzeniem aktywności 
danego przedsiębiorstwa oraz wspomagania gromadzonych staty-
styk giełdowych ma to wpływ na poziom wskaźnika TransRisk. W 
przypadku chęci zaakceptowania oferty należy wybrać opcje „ak-
ceptuj ofertę”. 

System Trans.eu pozwala na anulowanie oferty w przeciągu 24 
godzin od jej zaakceptowania. Aby transakcja została zerwana, 
zgodę na to muszą wyrazić obie strony. Skutkuje to także brakiem 
możliwości oceny użytkownika. 

3. ELEKTRONICZNA PLATFORMA TRANSPORTOWA 
TIMOCOM. 

Elektroniczna giełda transportowa TimoCom Truck&Cargo to 
wiodący produkt przedsiębiorstwa TimoCom Soft und Hardware 
GmbH [17]. Swoją działalność rozpoczęło w 1997 roku w Niem-
czech i jest przodownikiem rynku w większości krajów Europy włą-
czając w to Polskę. Firma specjalizuje się w usługach IT przezna-
czonych dla wszystkich uczestników biorących udział w łańcuchu 
dostaw oraz zapewnianiu innowacyjnych narzędzi pracy, tak dla 
rynku zleceń doraźnych jak i zleceń o długoterminowych charakte-
rze. Z usług oferowanych przez firmę korzystają przedsiębiorstwa o 
zróżnicowanych rozmiarach, jest to odpowiednia giełda dla niewiel-
kich firm niekiedy jednoosobowych, jak i dla dużych podmiotów 
logistycznych zarządzających licznymi flotami pojazdów. Zasięg 
działania obejmuje 44 kraje Europy i jest dostępny w 24 językach. 
Każdego dnia w programie można znaleźć ponad 450 000 ofert, 
które publikowane są przez blisko 110 000 europejskich klientów. W 
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rozrachunku rocznym daje to blisko 516 mln ton ładunków. Interfejs 
giełdy posiada nieskomplikowaną budowę programową, a intuicyjne 
zakładki wspomagają rozpoczęcie pracy nowych użytkownikom. 
Giełda zawiera wszystkie rodzaje dostępnych ładunków, zaczynając 
od niewielkich towarów o małej wadze, kończąc na ponadgabaryto-
wych wielotonowych ładunkach. Jednym z udogodnień giełdy 
wprowadzonym w celu rozszerzenia wachlarzu usług oferowanych 
specjalistom było wdrożenie rozwiązań z branży KEP, czyli przesy-
łek kurierskich, ekspresowych oraz pocztowych. Platforma Timo-
Com gwarantuje także dostęp do ofert kabotażowych wielu państw 
Europy. Operator giełdowy TimoCom posiada także w swojej ofercie 
inne pomocne moduły. Jednym z nich jest europejski indeks firm 
transportowych TC Profile, w którym znajdują się dane sprawdzo-
nych i rzetelnych firm transportowych. Kolejnym z udogodnień jest 
aplikacja TC eMap, której możliwości pozwalają na wytyczanie 
optymalnej trasy uwzględniającej kryteria klienta, oszacowanie 
kosztów, a także monitorowanie pojazdów posiadających moduły 
telematyczne. Jest to silny argument zachęcający do skorzystania z 
usług firm wyposażonych w tego rodzaju udogodnienia, ponieważ 
możliwość śledzenia ładunku niejednokrotnie jest ważnym elemen-
tem dla klientów wysyłających towar. Rewolucyjną opcją dodaną do 
usług korporacji jest elektroniczna giełda powierzchni magazyno-
wych, w które można zaleźć oko 30 000 ofert dostępnych w 40 
krajach. Jest to pierwsza tego typu propozycja oferowana przez 
operatora giełdowego. TimoCom Assist to specjalna infolinia, która 
pomaga klientom w zdobyciu odpowiedzi na ich pytania dotyczące 
spraw branżowych oraz problemów związanych z użytkowaniem 
giełdy. Elektroniczna giełda transportowa TimoCom Truck & Cargo 
działa na zasadzie zbioru ofert wolnych przestrzeni transportowych 
oraz ładunków. Wszystkie publikowane oferty są automatycznie 
tłumaczone, co pozwala na korzystanie z nich zagranicznym użyt-
kownikom. Obsługa giełdy jak i dodatkowe opcje oferowane przez 
tego operatora giełdowego nie są skomplikowane, a wysokości 
opłat oraz wymogi dotyczące sprzętu komputerowego plasują się na 
standardowym poziomie. Możliwość używania platformy TimoCom 
udostępniana jest w ramach płatności abonamentowej, której roz-
miar uzależniony jest od opcji, jaką wybrał klient. Rozrostowi bazy 
danych towarzyszy nieustannie powiększająca się liczba usługo-
biorców. Ze względu na dużą wagę przywiązywaną do bezpieczeń-
stwa klientów, operator giełdowy oferuje opcję inkasa. Aby móc 
wejść na giełdę TimoCom, firma musi funkcjonować na rynku od 
przynajmniej 6 miesięcy. Ponadto przed wejściem na giełdę kontro-
lowane są wszelkie dokumenty potrzebne do prowadzenia działal-
ności jak i niezbędne ubezpieczenia. Firmy działające na giełdzie 
poddawane są okresowym kontrolom w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa biznesowego pozostałym klientom [8]. 

Bezpieczeństwo interesów to priorytet dla elektronicznej giełdy 
transportowej TimoCom, dlatego też bardzo dokładnie sprawdza 
ona swoich klientów z wszystkich krajów europejskich. Jest to jedy-
na korporacja zajmująca się giełdą frachtów i powierzchni ładunko-
wych, która posiada własny dział inkasowy o wymiarze europejskim. 
Jego zadaniem jest zabezpieczanie transakcji. Wydajność płatnicza 
dołączających do giełdy przedsiębiorstw jest także skrupulatnie 
sprawdzana. W ogólnej ocenie poza wskaźnikiem zdolności kredy-
towej, zawierają się także opinie dotyczące danej firmy, jej doświad-
czenie w branży a także, jakość świadczonych usług [8].  

Platforma TimoCom również po podpisaniu umowy zwraca 
uwagę na działalność firmy i jej kondycję finansową. Dodatkowo, 
stali klienci powinni informować o sytuacjach nielegalnego użycia 
giełdy. Nieuczciwi, bądź zalegający z zapłatą użytkownicy, są mo-
mentalnie blokowani i usuwani z użytkowania giełdy. Poza oceną 
zdolności kredytowej, a także metod kontroli klientów sieć bezpie-
czeństwa TimoCom inwestuje w najnowsze technologie bezpie-

czeństwa transakcji IBM oraz Oracle. Dzięki temu usługobiorcy 
otrzymują możliwość używania nowoczesnej giełdy z najwyższej 
europejskiej półki, która pozwala na płynna oraz bezpieczną pracę. 
Ta niemiecka giełda transportowa obecna jest już w większości 
państw europejskich, także w Rosji. Specjalnością Rosji są oferty 
ładunków dotyczących tras na linii wschód – zachód Europy. Timo-
Com w swojej bazie ofert posiada także sporą liczbę propozycji 
dotyczących przewozów wewnątrz Polski [8]. 

Ważnym aspektem poruszanym przez TimoCom jest także za-
pobieganie kradzieży towarów w transporcie. W tym celu została 
nawiązana współpraca z partnerem ubezpieczeniowym Schunck 
Group. Polegała ona na opracowaniu istotnych porad skutkujących 
zapobieganiu kradzieży ładunków. Przedsiębiorstwa spedycyjne i 
przewozowe zostały wyczulone na punkcie bezpieczeństwa prowa-
dzonych transakcji, co przyczyniło się do powstania listy zawierają-
cej metody, którym powinien zostać poddany zleceniobiorca. Zapo-
biegło to powiększaniu się ilości oszustw i kradzieży, głównie dzięki 
skrupulatnemu kontrolowaniu dokumentów przewozowych takich jak 
CMR, ubezpieczenia czy polisy, a także weryfikacji tożsamości 
awizowanego kierowcy i sprawdzaniu danych kontaktowych [8]. 

Rynek transakcji doraźnych stanowi jedynie od 15 do 20% ogó-
łu rynku transportowego, co było impulsem dla do wdrożenia nowe-
go produktu w postaci platformy przetargowej TC eBid o zasięgu 
obejmującym całą Europe. Jest ona przeznaczona dla firm przewo-
zowych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, a jej działanie polega 
na możliwości publikowania przez firmy produkcyjne przetargów, 
dotyczących konkretnych tras i towarów skierowanych do firm 
transportowych. Dzięki temu producenci mogą udostępniać oferty 
przetargowe dziesiątkom tysięcy przewoźników. Z drugiej strony 
przewoźnicy mogą starać się o regularne i cykliczne transporty 
znacznie ułatwiające prowadzenie firmy [8]. 

Interesująca aplikacja mobilna zwana barometrem transporto-
wym została zaprezentowana przez firmę TimoCom na konferencji 
zorganizowanej dla dostawców usług IT dla branży TSL. Dzięki niej 
usługobiorcy mogą przez cały czas śledzić obecną, aktualizowaną 
sytuację mającą miejsce na europejskim rynku transportu drogowe-
go. Wszystkie oferty dotyczące transportu wolnych towarów są 
bezustannie analizowane i wysyłane na urządzenia mobilne użyt-
kowników. W trakcie negocjacji transakcji, w dowolnym miejscu 
klient posiada dostęp do bieżących informacji odnośnie sytuacji na 
rynku dotyczących tras z kraju pochodzenia do reszty państw euro-
pejskich. 

4. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH  
ELEKTRONICZNYCH GIEŁD TRANSPORTOWYCH 

Elektroniczna giełda wolnych ładunków i pojazdów TeleRoute, 
to najstarsza platforma tego typu [15]. Jest obecna na rynku już od 
ponad 25 lat i dostarcza wielu przydatnych rozwiązań pasujących 
do indywidualnych zapotrzebowani klientów. Jej właścicielem jest 
przedsiębiorstwo Wolters Kluwer. Zasięg giełdy sięga 27 państw. 
Korporacja Wolters Kluwer oferuje firmom branży TSL różnego 
rodzaju narzędzia online wspomagające procesy zarządzania ła-
dunkiem, ograniczania ryzyka prowadzonych transakcji czy też 
podnoszenia wydajności operacyjnej. Każdego dnia w giełdzie 
dostępnych jest około 200 000 ofert, które zamieszcza blisko 
70 000 sprawdzonych użytkowników, przyczynia się to w znaczący 
sposób do ograniczenia pustych przebiegów o 43%. Teleroute w 
swojej ofercie posiada także sporą ilość dodatkowych usług dla 
swoich klientów. Algorytm STAR, to najważniejszy wskaźnik bizne-
sowy, a także integralna część systemu bezpiecznej giełdy. Pozwa-
la on użytkownikom na sprawdzenie rzetelności i wiarygodności 
przedsiębiorstw zarejestrowanych w TeleRoute. Rejestr firm trans-
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portowych zawiera dane na temat tysięcy certyfikowanych przez 
operatora giełdowego firm transportowych działających w Europie i 
potencjalnych kontrahentów. Dostępną na giełdzie funkcją jest e-
Potwierdzenie. To narzędzie, którego rolą jest automatyczne po-
dzielenie dokumentów transportowych i kontaktowych pomiędzy 
dwoma firmami po zawarciu transakcji. Wszystkie działania nie 
trwają dłużej niż kilka sekund. e-Potwierdzenie zabezpiecza też 
możliwość kradzieży tożsamości, dzięki oparciu aplikacji na nume-
rach indentyfikacyjnych przypisanych do każdego użytkownika. 
Wszystkie oferty publikowane na giełdzie oraz zabezpieczone opcją 
e-Potwierdzenia są automatycznie i darmowo ubezpieczane od 
kradzieży z użyciem rabunku tożsamości. Ubezpieczenie zawiera 
opcję całości szkód i strat fizycznych. Ubezpieczeniu podlegają 
firmy z Niemiec, Hiszpanii, Luksemburgu, Francji, Holandii, Włoch i 
Belgii, a obejmuje ono transport towarów w ramach Unii Europej-
skiej, Szwajcarii i Norwegii. Kolejną funkcją jest rating finansowy, 
pozwala on na weryfikację stabilności finansowej potencjalnych 
partnerów biznesowych za pomocą nieskomplikowanych raportów, 
zawierających wyczerpujące dane odnośnie kondycji kredytowej, 
informacji o zyskach oraz innych tematach związanych z finansami. 
Giełda Teleroute oferuje także opcje mediacji, dzięki której w ła-
twiejszy sposób będzie możliwe ściągnięcie zaległych należności 
zawartych w fakturach. Dostępny jest też system obliczania tras, 
pomagający w planowaniu jazdy i sprawdzaniu czasu oraz odległo-
ści do pokonania [4].  

WTranset to giełda ładunków i pojazdów oferująca usługi, któ-
re zapewniają bezpieczne zawieranie kontaktów biznesowych. 
Swoją działalność rozpoczęła w 1996 roku w Hiszpanii i Portugalii i 
obecnie w tych krajach jest liderem rynkowym, aczkolwiek używana 
jest także w 23 krajach Europy i Ameryki Południowej. Firma posia-
da bazę około 10 000 firm. Elektroniczna giełda transportowa oferu-
je także liczne funkcje i usługi. Główną z nich jest publikowanie i 
znajdywanie wolnych towarów oraz środków transportu w eksporcie 
i imporcie oraz kabotażu. Platforma ładunków częściowych oferuje 
towary i pojazdy ze specyfikacją wagi i dostępnej przestrzeni ładun-
kowej. Dostępny jest także czat z obsługą klienta, co pozwala na 
oszczędności związane z rozmowami telefonicznymi. Istotną funkcją 
Wtranset jest automatyczny matching, czyli system zbieżności 
usługi w czasie. Automatycznie powiązuje on towary z pojazdami, 
przez to nie jest już konieczne własnoręczne wyszukiwanie, a po-
wiązania obliczane są na podstawie 6 kryteriów: godziny, rodzaju 
pojazdu, nadwozia, daty, sposobu ładowania oraz trasy. Użytkowni-
cy informowani są o pojawieniu się nowej oferty poprzez powiado-
mienia wyświetlające się na ekranie oraz sygnał dźwiękowy. Działa 
również giełda ładunków na telefon. Daje ona możliwość przewoź-
nikom, którzy nie posiadają połączenia z Internetem na otrzymywa-
nie informacji o nowych ofertach poprzez wiadomości tekstowe 
SMS wysyłane na ich komórkę. Specjalnie dla grup firm, wprowa-
dzone zostały prywatne giełdy ładunków, które pozwalają na działa-
nie w prywatnym otoczeniu, regulując dostępność towarów i środ-
ków transportu w obrębie danej grupy. Wtransnet, jako jedyna 
giełda umożliwia ubezpieczenie faktur za przeprowadzony transport 
przed zrealizowaniem usługi. Zagwarantowanie płatności umożliwiła 
współpraca wraz z firmą ubezpieczeniową COFACE. Poza tym 
operator giełdowy oferuje usługę beLink, która polega na wyszuki-
waniu stałych zleceniodawców w oparciu o zlecenia długotermino-
we. Inne opcje w ofercie to m.in. WFinder 2.0 zawierający spraw-
dzone informacje o zarejestrowanych firmach, Meeting Point zawie-
rający informacje o nowych firmach na giełdzie, Biała Lista stano-
wiąca spis firm płacących w krótszym czasie niż standardowy okres 
oraz rejestr firm usuniętych z giełdy przez Komisję Audytową. Nowi 
klienci otrzymują także opcje Business Assistant, w której odpo-
wiednia osoba pomaga w znalezieniu kontaktów handlowych zgod-

nych z preferencjami klienta oraz zapoznaje z działaniem giełdy. Na 
giełdzie Wtransnet można znaleźć również aplikacje CARGO Plus, 
oferowaną działom spedycji. Polega ona na automatycznym ofero-
waniu najlepszych przewoźników dopasowanych do każdego z 
ładunków na podstawie posiadanych w systemie danych, a także 
sieci zarządzania dokumentacją Doc&Data. Przyczynia się ona do 
sprawniejszej kontroli nad procesami wyszukiwania podwykonaw-
ców, tak, aby realizować najnowsze wymogi, jakości i bezpieczeń-
stwa występujące w łańcuchach logistycznych [4]. 

Logipeo to operator giełdowy oferujący swoim klientom plat-
formę przetargową regulującą kontrakty między zleceniodawcami i 
przewoźnikami, główną uwagę skupiając na szybkiej i bezproble-
mowej komunikacji z wysegregowanymi grupami partnerów bizne-
sowych [13]. Logipeo pozwala na przeprowadzanie przetargu na 
każdej z tras przewozowych oraz ogłaszanie licytacji online. Naj-
większymi zaletami tej elektronicznej giełdy transportowej są zwięk-
szenie bezpieczeństwa kontraktów poprzez opcje ogłaszania prze-
targów tylko dla wyselekcjonowanych grup kontrahentów, możli-
wość zaangażowania każdego rodzaju środka transportu oraz 
optymalne zagospodarowywanie czasu. 

Ticontract Tendering to firma należąca do Grupy TRANSPO-
REON posiadającej placówki w 16 państwach [16]. Opracowana 
przez nią giełda przetargowa ma za zadanie głównie realizowanie 
przetargów logistycznych i ustalenie stawek frachtowych. Klientami 
platformy jest prawie 900 międzynarodowych zleceniodawców z 
różnych branży przemysłowych, a także prawie 40 000 przewoźni-
ków. Giełda została przetłumaczona na 21 języków, a każdego roku 
można na niej znaleźć około 7500 przetargów. Oferowane przetargi 
dotyczą wszystkich rodzajów transportu; kolejowego, lotniczego i 
drogowego. Poza tym Ticontract oferuje podstawowe funkcje giełd 
transportowych pozwalające na analizę ofert, zebranie informacji o 
potencjalnych kontrahentach czy też ocenę usługodawców [16]. 
SpeNak Freight & Vehicle Exchange jest jedną z największych 
elektronicznych giełd transportowych, która nie pobiera opłat od 
swoich członków [14]. Zasięg platformy obejmuje 45 państw w 
Europie i na Bliskim Wschodzie. Szacunkowa ilość zarejestrowa-
nych użytkowników wynosi około 20 000. Głównymi zaletami portalu 
poza możliwością darmowego korzystania z platformy są przejrzy-
stość i łatwość użytkowania, możliwość promowania własnej firmy 
na rynku Bliskiego Wschodu oraz aktualne informacje o stawkach 
panujących obecnie na trasach międzynarodowych [14].  

Courier Exchange to założona w 1999 roku w Wielkiej Brytanii 
giełda towarowa, jej właścicielem jest Grupa transportowa Exchan-
ge ("TEG") [19]. Platforma posiada 3500 aktywnych użytkowników, 
którzy używają około 12 000 pojazdów. System przeznaczony jest 
głównie do przesyłek kurierskich aczkolwiek odbywają się na niej 
także frachty wysokotonażowe [19].  

5. ANALIZA PORÓWNAWCZA 

Poniższa analiza porównawcza dotyczy wybranych giełd, które 
na rynku transportowym przejawiają największą aktywność. 

Elektroniczne giełdy transportowe to internetowe, innowacyjne 
platformy online, oferujące swoim klientom bogatą gamę przydat-
nych w pracy aplikacji, systemów oraz rozwiązań ułatwiających 
prowadzone działania w branży TSL. Duża ilość funkcjonujących na 
rynku operatorów giełdowych sprawia ,że każda z giełd na skutek 
konkurencji, stara się wdrażać, co raz to nowsze pomysły zaspoko-
jenia potrzeb klientów w celu pozyskania jeszcze większej ich licz-
by. Użytkownikami elektronicznych giełd transportowych są firmy o 
różnych wymaganiach, dlatego bardzo ważną cechą jest umiejęt-
ność dopasowania oferty do każdego typu przedsiębiorstwa. W 
obecnych czasach, dla potencjalnych klientów niejednokrotnie cena 
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nie zajmuje pierwszego miejsca na liście wymagań, a wachlarz 
usług, jakie oferuje dana platforma. Klienci decydują się ponosić 
większe opłaty, w zamian otrzymując aplikacje w znaczny sposób 
usprawniające pracę ich firmy. Także zasięg działania platformy 
oraz ilość już pozyskanych klientów znacząco wpływają na renomę 
platformy transportowej. Im większy zasięg i liczba użytkowników 
tym więcej potencjalnych opcji zawarcia współpracy czy też pozy-
skania interesujących zleceń. Wiek giełdy również przyczynia się do 
podjęcia wyboru przez potencjalnych klientów. Młodsze, rozwijające 
się giełdy często nie przywiązują odpowiedniej wagi do zapewnienia 
swoim użytkownikom odpowiedniego bezpieczeństwa, lecz skupiają 
się na jak najszybszym doścignięciu konkurencji pod względem 
technologicznym. Bezpieczeństwo transakcji oraz danych firmy, 
często jest najważniejszym aspektem transakcji. Największą wagę 
do bezpieczeństwa przywiązują najlepiej rozwinięte giełdy na rynku i 
podkreślają istotę tego argumentu we wszystkich swoich kampa-
niach. Ilość ofert pojawiających się każdego dnia na danej giełdzie 
elektronicznej to istotny argument w walce o klienta. Liderem w tej 
dziedzinie jest giełda TimoCom, która posiada ponad dwa razy 
większą pulę ofert od drugiego w tym zestawieniu systemu 
Trans.eu. Interesujące jest to, że TimoCom posiada o 160 tys. 
mniejszą bazę klientów, aniżeli jej polski konkurent. Spowodowane 
może to być przez prawdopodobnie większą ilość firm przewozo-
wych zarejestrowanych na giełdzie Trans.eu. TimoCom może po-
siadać liczniejsze grono firm oferujących ładunki, co skutkuje poja-
wianiem się tak dużej ilości dostępnych ofert. Trzecie miejsce pod 
względem ilości ofert zajmuje giełda Teleroute, której 200 tys. pro-
pozycji transportu każdego dnia w porównaniu do 70 tys. klientów 
zasługuje na uwagę. Teleroute tak jak i TimoCom zrzesza głównie 
europejskie grono klientów, łącząc ze sobą wszystkie kraje, nato-
miast Trans.eu używany jest głównie przez klientów z Polski oraz jej 
najbliższych sąsiadów, co również może przyczyniać się do różnicy 
w ilości posiadanych ofert. Czwarte miejsce w zestawieniu zajmuje 
giełda Transbank, która posiada 11 tys. klientów publikujących 
około 2 tys. propozycji transportu dziennie. Pozostałe giełdy nie 
zamieściły danych dotyczących ilości ofert pojawiających się na ich 
platformach każdego dnia. Można domyślać się, że prawdopodob-
nie nie są to na razie liczby mogące konkurować z wymienionymi 
powyżej giełdami, dlatego też operatorzy giełdowi skupili się na 
przekazaniu innych informacji o swoich usługach. 

Zasięg działalności giełd transportowych może obejmować 
znaczny obszar, aczkolwiek nie jest gwarancją sukcesu firmy oraz 
generowania pokaźnych zysków. Transbank oraz SpeNak to liderzy 
powyższego zestawienia pod tym względem, posiadają oni klientów 
nie tylko na rynku europejskim, ale i azjatyckim. Obejmują swoją 
działalnością największą ilość państw. Nie odzwierciedla to jednak 
liczby klientów zarejestrowanych na tych platformach. W Europie 
największym zasięgiem mogą pochwalić się TimoCom oraz 
Trans.eu, obie giełdy obejmują 44 kraje. Za nimi znajduję się w tym 
rankingu Teleroute z 40 państwami oraz Wtransnet, który jako 
jedyny w zestawieniu oferuje dostęp do rynku Ameryki Południowej. 
Tcontract Tendering to giełda działająca głownie na rynku Ameryki 
Północnej, obejmuję też niewielką część Europy, a dostęp do jej 
usług ma blisko 150 tys. użytkowników, jest to interesująca opcja 
zwłaszcza dla europejskich spedytorów, dająca możliwość pozy-
skania klientów rynku amerykańskiego. 

W zakresie cen usług giełd, cztery z nich oferują darmowe ko-
rzystanie ze swoich aplikacji. Są to giełdy stosunkowo młode, które 
starają się w pierwszej kolejności zachęcić do rejestracji jak naj-
większą ilość klientów. Zyski czerpią głównie z reklam publikowa-
nych na stronach giełdy, bądź też z oferowanych kont premium, w 
których zawarte są opcje niedostępne dla zwykłych użytkowników. 
Wśród giełd europejskich najdroższą platformą transportową jest 

TimoCom, gdzie standardowy pakiet zawierający większość po-
trzebnych funkcji kosztuje 139 euro/miesiąc. Drugie miejsce zajmuje 
Trans.eu ze stawką wynoszącą około 72 euro/miesiąc oraz ko-
nieczną opłatą aktywacyjną w wysokości 615 zł. Teleroute i Wtran-
set plasują się na trzecim miejscu, a ich usługi kosztują około 40 
euro/miesiąc. 

Dodatkowe usługi oferowane przez operatorów giełdowych, 
często mają kluczowe znaczenie przy wyborze właściwej giełdy. 
Interaktywne mapy, kalkulatory kosztów, komunikatory biznesowe 
czy inne ciekawe funkcje znacznie usprawniają pracę i przyczyniają 
się do oszczędności czasu. W tej dziedzinie najlepsze wyniki osią-
gają TimoCom i Trans.eu. Obie giełdy oferują bardzo szeroki wa-
chlarz dodatkowych usług i aplikacji, wspomagających działania 
swoich klientów. Dodatkowo oferują dostęp do portali powiązanych 
z giełdą, które oferują innego typu usługi jak np. market 24trans.pl. 
Za jego pomocą można zamawiać sprzęt i części samochodowe do 
floty pojazdów, a posiadanie konta na giełdzie Trans.eu upoważnia 
klienta do uzyskania korzystnego rabatu. TimoCom oferuje również 
usługę publikacji ofert dotyczących wolnych przestrzeni magazyno-
wych, która jest dostępna poprzez rejestracje na giełdzie i dostępna 
tylko dla klientów TimoCom. Pozostałe platformy zawarte w zesta-
wieniu również posiadają własne dodatkowe funkcje, lecz TimoCom 
i Trans.eu oferują największą ich ilość i jakość. 

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że Timo-
Com jest liderem rynku europejskiego w dziedzinie elektronicznych 
giełd transportowych. Platforma ta posiada największą ilość ofert, 
obejmuje zasięgiem cała Europe i w najwyższym stopniu dba o 
bezpieczeństwo swoich klientów. Jedynym minusem, jaki można 
przypisać tej giełdzie jest jej stosunkowo wysoka cena. Drugie 
miejsce na rynku należy do systemu Trans.eu. Polska giełda trans-
portowa posiada największą ilość klientów, a za jej największą 
zaletę można uznać dużą ilość dodatkowych aplikacji i powiązanych 
systemów oferowanych swoim klientom. Teleroute to trzecia plat-
forma transportowa pod względem pozycji na europejskim rynku. 
Pomimo najdłuższego okresu funkcjonowania na rynku, nie jest w 
stanie dorównać dwóm głównym liderom zestawienia ze względu na 
dużo mniejszą liczbę klientów i dodatkowych opcji. Pozostałe giełdy 
muszą przejść jeszcze wiele etapów rozwoju aby osiągnąć pułap 
pierwszej trójki. TimoCom i Trans.eu to niepodważalni liderzy rynku 
europejskiego i profesjonalni operatorzy elektronicznych giełd 
transportowych. 

PODSUMOWANIE 

Elektroniczne giełdy transportowe nie należą już do prostych 
aplikacji komputerowych, lecz zaawansowanych portali informa-
tycznych, wytwarzanych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. 
Wybór najodpowiedniejszej giełdy dla danej firmy może opierać się 
na jej funkcjonalności, która w zadowalającym stopniu będzie pa-
sowała do charakteru prowadzonej działalności oraz cenie wyma-
ganej do korzystania z programu. Istotnym punktem działalności 
przedsiębiorstwa poza bezpieczeństwem i zaufaniem klientów jest 
optymalne planowanie frachtów oraz zminimalizowanie pustych 
przebiegów pojazdów. Elektroniczne giełdy transportowe pomagają 
osiągnąć założone cele, dzięki możliwości przeprowadzania prze-
targów oraz poszerzaniu kontaktów na rynku europejskim. To sku-
teczne narzędzia udoskonalania transportu. W XXI wieku ciężko 
wyobrazić sobie funkcjonowanie rynku transportowego bez uczest-
nictwa giełd. Głównymi korzyściami płynącymi z ich korzystania jest 
oszczędność czasu polegająca na możliwości kontaktu z wieloma 
kontrahentami w jednej chwili, poprawienie komunikacji zewnętrznej 
firmy, zgromadzenie dużej ilości ofert w jednym miejscu, opcja 
sprawdzenia potencjalnego kontrahenta pod względem wiarygod-
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ności i wypłacalności czy też pakiety dodatkowych usług usprawnia-
jących pracę. 

Elektroniczne giełdy transportowe są miejscem codziennych 
ofert frachtów i wyszukiwania przewoźników dla wielu przedsię-
biorstw. Przeprowadziły one rewolucyjne zmiany w optymalizowaniu 
procesów logistycznych, zmniejszając czas przemieszczania ładun-
ków, poprawiając bezpieczeństwo transportu, minimalizując puste 
przebiegi pojazdów oraz zrzeszając ze sobą wiele firm spedycyj-
nych, transportowych i produkcyjnych. 

Pojawienie się nowych technologii informatycznych przyczynia 
się to do wprowadzania wielu innowacji w rozwiązaniach stosowa-
nych w procesach logistycznych. Pojawia się pytanie czy elektro-
niczne platformy transportowe zmienią swój obecny profil i zapropo-
nują w przyszłości nowe rozwiązania i funkcje dotyczące procesów 
przeprowadzanych w łańcuchach logistycznych? Opracowanie 
rzetelnej odpowiedzi na to pytanie nie jest łatwe, aczkolwiek można 
sądzić, że poprzez nieustanną konkurencję na rynku giełd transpor-
towych, operatorzy będą dążyli do nieustannego zaspokajania 
potrzeb swoich klientów i oferowania coraz to nowszych pomysłów 
usprawnienia ich pracy. 

Można z dużym prawdopodobieństwem wnioskować, że będą 
zachodzić dalsze zmiany przyspieszające, ułatwiające proces za-
wierania kontraktów na platformach transportowych i to giełda bę-
dzie miała większy wpływ na wyznaczanie wysokości ceny równo-
wagi rynkowej usługi transportowej.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, 
PWE, Warszawa 2010 

2. Ciesielski M., Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005 
3. Frings M., Co tak naprawdę jest istotne w giełdach transporto-

wych, http://www.log24.pl 

4. Gmys Ł., Porównanie giełd transportowych, czterej rynkowi 
giganci, http://www.poradnikspedytora.pl/2014/porownanie-
gield-transportowych-czterej-rynkowi-giganci/ 

5. Jurczak M., Indeks giełdowy. Transport, Cargo, „Fracht” 2012, 
nr 4. 

6. Nowakowski Ł., Woźniakowski M., Wpływ kryzysu finansowego 
na funkcjonowanie sektora transportu drogowego, Zarządzanie 
w warunkach kryzysu finansowego, Wyższa Szkoła Ekonomii i 
Prawa, Kielce 2012 

7. Nowakowski Ł., Innowacje w transporcie samochodowym two-
rzące wartość dodaną na rynku B2B, Wydział Zarządzania Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2013. 

8. Romanow P., Logistyka, 
http://www.efakty.pl/images/articles/6060/L2011-5s43.pdf 

9. Rydzkowski W., Usługi logistyczne: teoria i praktyka, Biblioteka 
Logistyka, Poznań 2011 

10. Sosnowski J., Nowakowski Ł., Elektroniczne giełdy transporto-
we, Difin, Warszawa 2015 

11. http://pl.transbank.com/ 
12. http://www.gabaryty.pl 
13. http://www.logipeo.pl/ 
14. http://www.spenak.com/ 
15. http://www.teleroute.pl 
16. http://www.ticontract.com/ 
17. http://www.timocom.pl 
18. http://www.trans.eu 
19. https://courierexchange.co.uk/ 

 
Autorzy: 
dr inż. Piotr Kisielewski – Politechnika Krakowska, 
inż. Michał Leśniakiewicz – KMC Services sp. z o.o.

 


