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TENDENCJE ROZWOJOWE NA RYNKU USŁUG SPEDYCYJNYCH W POLSCE 

 

 W prezentowanej pracy główna uwaga została skupiona na omówieniu tendencji rozwojowych na polskim rynku spedycyj-

nym. Celem pracy było sformułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy w przeciągu ostatnich lat rynek usług spedy-

cyjnych w Polsce uległ intensywnemu rozwojowi, jakie najważniejsze czynniki miały wpływ na ten rozwój, a także jakie per-

spektywy rysują się przed tym rynkiem. 

Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym skupiono się na omówieniu istoty spedycji, w tym zanalizowaniu 

samego terminu „spedycja” oraz opisaniu rodzajów tej spedycji. W drugim rozdziale scharakteryzowano najważniejsze czyn-

niki, mające wpływ na funkcjonowanie rynku usług spedycyjnych w Polsce po przemianach transformacyjnych na przełomie 

lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Z kolei w trzecim rozdziale pracy opisano aktualny stan rynku spedycyjnego 

w Polsce oraz perspektywy, które stoją przed nim. 

 

WSTĘP 

Jedną z najważniejszych części logistyki jest niewątpliwie spe-
dycja. Realizowaniem czynności z jej zakresu zajmuje się szereg 
przedsiębiorstw, w tym również tych działających na terenie Polski. 
W prezentowanej pracy podjęte zostaną zagadnienia odnoszące się 
do tendencji rozwojowych na rynku usług spedycyjnych w Polsce. 
Głównym celem pracy będzie sformułowanie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania badawcze: 

 czy w przeciągu kilku ostatnich lat rynek usług spedycyjnych w 
Polsce uległ intensywnemu rozwojowi? 

 jakie najważniejsze czynniki mają wpływ na ten rozwój? 

 jakie perspektywy stoją przed polskim rynkiem usług spedycyj-
nych? 
Realizując podjęty temat wykorzystana zostanie metoda ba-

dawcza pod nazwą desk research, a więc analiza danych zasta-
nych. Polega na gromadzeniu, a następnie analizowaniu wszelkich 
materiałów, w których zawarte są informacje, dane i statystyki od-
noszące się do interesującego badacza zagadnienia [9, s. 9-20]. 
Wybór tej metody wynikał z tego, że zarówno w literaturze przed-
miotu, jak i w materiałach publikowanych przez organizacje związa-
ne z rynkiem TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) można odna-
leźć szereg danych statystycznych na temat rynku spedycyjnego w 
Polsce, przydatnych podczas opracowywania podjętego tematu. 

1. ISTOTA SPEDYCJI 

1.1. Definicja 

Wyjaśniając istotę tego, czym jest spedycja, w pierwszej kolej-
ności należy podkreślić, że termin ten jest nierzadko utożsamiany i 
łączony z logistyką czy transportem. Jest tak między innymi z tego 
względu, że obecnie coraz większa liczba przedsiębiorstw działają-
cych w branży TSL i zajmujących się dotychczas na przykład stricte 
transportem zaczyna realizować również czynności charaktery-
styczne dla spedycji, na co wpływ ma chęć podniesienia własnej 
konkurencyjności, zwiększenia liczby klientów i rozszerzenia zasię-
gu działania. Również część samych spedytorów, w odpowiedzi na 
potrzeby rynkowe, decyduje się na realizowanie usług transporto-
wych. W ten sposób dochodzi do sytuacji, w której działania logi-

styczne, spedycyjne i transportowe zaczynają się wzajemnie prze-
nikać i nakładać na siebie, co powoduje, że wiele osób utożsamia je 
ze sobą. Należy jednak podkreślić, że jest to zdecydowanie błędna 
praktyka, bowiem pojęcia odnoszące się do logistyki, spedycji i 
transportu zdecydowanie się od siebie różnią. Nie wchodząc w 
szczegóły warto zaznaczyć, że logistyka jest terminem najszerszym, 
w ramach którego mieszczą się działania realizowane zarówno w 
ramach spedycji, jak i transportu [16, s. 107]. 

Definicja dotycząca spedycji została sformułowana między in-
nymi w Kodeksie cywilnym. Podkreślono w nim, że „przez umowę 
spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie 
działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru prze-
syłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem, 
[przy czym] spedytor może występować w imieniu własnym albo w 
imieniu dającego zlecenie” [21, art. 794]. 

Z racji tego, że definicja ta jest stosunkowo wąska, należy w 
tym miejscu przedstawić inne, zawarte w literaturze przedmiotu. 
Według M. Kędzior-Laskowskiej spedycja jest działalnością, która 
polega na ułatwianiu korzystania z usług transportowych, a więc na 
organizowaniu procesów transportowych i czynności im towarzy-
szących, które wynikają ze specyfiki konkretnego zlecenia. W ten 
sposób spedytor, w ramach realizowanej przez siebie działalności 
zarobkowej, zobowiązuje się do organizacji procesu dostarczenia 
przesyłki od punktu nadania do punktu odbioru zgodnie z wymaga-
niami zleceniodawcy [7, s. 12-13]. 

A. Salomon przedstawił węższe oraz szersze ujęcie odnoszące 
się do tego, czym jest spedycja. W ramach tego pierwszego zazna-
czył, że jest ona zorganizowanym procesem, który polega na wyko-
nywaniu wyłącznie tych czynności, które mają charakter organiza-
cyjno-doradczy lub organizacyjno-prawny, a więc takich, które nie 
polegają na fizycznej i technicznej manipulacji przesyłanymi ładun-
kami. W szerszym ujęciu natomiast spedycja jest rozpatrywana jako 
realizowanie wszelkich czynności, które składają się na zorganizo-
wanie transportu i przesłanie ładunku od nadawcy do odbiorcy, przy 
czym nie obejmuje ona samego przewozu [15, s. 116]. 

W tym miejscu warto jeszcze zaprezentować definicję spedycji 
zaproponowaną przez B. Słowińskiego. Podkreślił on, że spedycja 
jest rodzajem działalności gospodarczej, którego istotą jest organi-
zowanie przewozu ładunków na zlecenie oraz realizowanie wszel-
kich dodatkowych czynności z tym związanych [16, s. 107]. 



I 

Logistyka 

 

 

   

110 
AUTOBUSY 4/2016 

 

1.2. Rodzaje spedycji 

Jedna z najważniejszych typologii spedycji dzieli ją na spedycję 
gałęziową oraz na spedycję intermodalną. Ich charakterystyka 
znajduje się w tabeli 1.  

Spedycja gałęziowa Spedycja intermodalna 

dotyczy organizacji przewozu 
za pomocą jednego środka 
transportowego, a więc na 
przykład samochodu cięża-
rowego czy samolotu 

dotyczy organizowania prze-
wozu za pomocą środków 
transportu należących do co 
najmniej dwóch gałęzi tego 
transportu, a więc na przy-
kład środków transportu 
drogowo-kolejowego 

obejmuje spedycję: 
- samochodową 
- lotniczą 
- morską 
- kolejową 

obejmuje kompleksową 
obsługę przewozu od miejsca 
nadania do miejsca odbioru, 
bez względu na rodzaj i 
liczbę środków transportu 

dokumentacja przewozowa 
generowana w ramach tego 
rodzaju spedycji jest charak-
terystyczna dla wybranej 
gałęzi transportu 

w tym typie spedycji genero-
wany jest jeden dokument 
przewozowy 

Tab. 1. Cechy charakterystyczne spedycji gałęziowej oraz in-
termodalne [6, s. 13]  
 

Spedycja może być klasyfikowana również pod względem ilości 
i charakteru czynności, które są realizowane w jej ramach. W ten 
sposób można mówić o spedycji właściwej, a więc takiej, która jest 
wykonywana stricte przez spedytora, jak i o spedycji, w ramach 
której spedytor tylko organizuje określone czynności, czyli na przy-
kład czynności dodatkowe. 

Jeśli chodzi o spedycję właściwą to zalicza się do niej następu-
jące zadania:  

 przyjmowanie zleceń dotyczących realizacji działań spedycyj-
nych, 

 opracowywanie instrukcji wysyłkowych, 

 udzielanie klientom porad dotyczących organizacji i przebiegu 
transportu konkretnych towarów, 

 wybieranie najbardziej odpowiednich środków transportu, które 
posłużą do przewiezienia ładunku w określone miejsce, 

 zawieranie umów przewozowych, 

 sporządzanie dokumentacji odnoszącej się do transportu 
ładunku, 

 pakowanie i znakowanie ładunku przeznaczonego do przewo-
zu, 

 ubezpieczania i nadawanie ładunku, 

 wystosowywanie do odpowiednich urzędów wniosków o wyda-
nie pozwoleń na transport przesyłek, 

 odbieranie ładunku, 

 realizowanie czynności związanych z odprawą celną [4, s. 43-
44; 15, s. 107]. 
Z kolei w skład czynności dodatkowych organizowanych przez 

spedytora wchodzi informowanie zleceniodawcy o aktualnym miej-
scu pobytu ładunku, składowanie towarów podczas realizacji trans-
portu, zabezpieczanie interesów zleceniodawcy w sytuacji uszko-
dzenia ładunku czy pośredniczenie w regulowaniu należności po-
między nadawcą a odbiorcą towaru [8, s. 85]. 

Ogólnie należy stwierdzić, że spedycja jest pojęciem stosun-
kowo szerokim, obejmującym realizację szeregu różnych czynności 
i procesów związanych z organizowaniem przewozu ładunków. Z 

racji tego, że wciąż rośnie popyt na tego rodzaju czynności, rynek 
spedycyjny może stopniowo się rozwijać. 

2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ RYNKU SPE-
DYCYJNEGO W POLSCE 

Omawiając kwestie odnoszące się do czynników, które wpły-
wają na stopniowy rozwój rynku usług spedycyjnych w Polsce, 
należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że rozpatrywanie tych 
zagadnień nie jest możliwe bez uwzględnienia szerszego kontekstu, 
a więc wykorzystania danych odnoszących się do całej branży TSL. 
Spedycja bowiem jest integralną częścią tej branży, dlatego w 
większości publikacji podaje się dane statystyczne dotyczące wła-
śnie całości rynku TSL, bez podziału na transport i spedycją. Po-
nadto w wielu wypadkach nie jest możliwe ustalenie dokładnych 
danych na temat rynku spedycji w Polsce, na co wpływ ma na przy-
kład wykonywanie spedycji obok innych rodzajów działalności, 
faktyczne niezajmowanie się nią przez szereg firm, nawet pomimo 
ich deklaracji w tym zakresie, a także to, że spedytor może być 
klientem innego spedytora, natomiast sam przewoźnik może wystę-
pować względem spedytora zarówno jako zleceniobiorca, jak i 
zleceniodawca (jest to możliwe w sytuacji konsolidowania przesy-
łek). 

W związku z tym w kolejnych rozdziałach pracy tam, gdzie bę-
dzie to możliwe, a więc gdy udało się uzyskać dane dotyczące 
stricte rynku spedycyjnego, będą przytaczane właśnie te dane, 
natomiast w pozostałych częściach pracy uwaga zostanie skupiona 
na danych związanych z całą branżą TSL. Dzięki nim będzie można 
zorientować się w podstawowych tendencjach na rynku spedycji w 
Polsce. 

2.1. Uwarunkowania rozwoju branży TSL w Polsce 

Jak już wspomniano, rozpatrywanie kwestii dotyczących spe-
dycji nie jest możliwe bez nawiązania do całej branży TSL. Dotyczy 
to w szczególności zagadnień związanych z uwarunkowaniami 
rozwoju tej branży, które są w zasadzie identyczne jak czynniki 
wzrostu obserwowane względem samej spedycji. 

Intensywny rozwój rynku TSL w Polsce jest obserwowany już 
od lat dziewięćdziesiątych XX w. Ma to bezpośredni związek ze 
znacznym ożywieniem polskiej gospodarki, które nastąpiło w wyniku 
przeobrażeń transformacyjnych i wprowadzenia mechanizmów 
wolnorynkowych, a także otwarcia się przez kraj na wpływy płynące 
z krajów zachodnich, które w okresie do 1989 r. były mocno hamo-
wane przez uczestnictwo Polski w strukturach bloku państw komu-
nistycznych. Należy zaznaczyć, że w okresie do 1989 r. wprawdzie 
istniał szereg firm transportowych i spedycyjnych (w 1984 r. było 
zarejestrowanych 108,5 tys. takich firm), to jednak były to głównie 
podmioty świadczące usługi przewozu dla pasażerów, a więc dzia-
łające w formie prywatnych taksówek. Ponadto szereg firm posiada-
ło rozwinięty tabor samochodowy, ale wykorzystywało go wyłącznie 
na własne potrzeby. Doskonałym przykładem było przedsiębiorstwo 
produkcji napojów Hortex, które dysponowało drugą co do wielkości, 
poza PKS-em, flotą samochodów ciężarowych, jednak świadczyło 
usługi jedynie na rzecz innych jednostek organizacyjnych tego 
przedsiębiorstwa. Należy dodać, że do 1989 r. w spedycji działały 
praktycznie wyłącznie podmioty państwowe, czyli PKS oraz 
C.Hartwig [17, s. 442-443]. 

Duże zmiany przyniosła transformacja polskiej gospodarki i jej 
znaczne ożywienie, które wpłynęło wydatnie na rozwój rynku spe-
dycyjnego. Wyrazem wzrostu polskiej gospodarki są między innymi 
dane dotyczące PKB per capita, a więc na głowę mieszkańca. 
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Znajdują się one, przy uwzględnieniu danych odnoszących się 
również do innych państw UE, na rysunku 1. 

 
Rys. 1. PKB per capita w Polsce i w innych krajach UE w 2012 

r. (1989 r. = 100) [11] 
 
Jak wynika z rysunku, PKB per capita Polski w 2012 r. było 

dwukrotnie wyższe niż w 1989 r. Z kolei biorąc pod uwagę PKB na 
głowę mieszkańca, uwzględniające siłę nabywczą, to należy stwier-
dzić, że w okresie od 1995 do 2015 r. potroiło się, zwiększając się z 
poziomu 7,3 tys. dolarów do 24,0 tys. dolarów [19]. Porównując te 
dane z danymi odnoszącymi się do innych państw UE należy 
stwierdzić, że w okresie ostatnich 25 lat Polska była najszybciej 
rozwijającą się gospodarką na terenie Unii, co spowodowało, że w 
2012 r. OECD (Organization for Economic Co-operation and Deve-
lopment, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 
oraz Bank Światowy zmieniły jej klasyfikację z państwa o średnim 
dochodzie na kraj na państwo o wysokim dochodzie. Dzięki temu 
Polska znajduje się wśród najlepiej rozwiniętych gospodarek już nie 
tylko Europy, ale również i całego świata [11]. 

Dzięki szybkiemu rozwojowi polskiej gospodarki w sposób in-
tensywny zaczął również rosnąć popyt na usługi logistyczne, w tym 
także spedycyjne. Wyrazem tego był szybki wzrost nowozakłada-
nych firm spedycyjnych. O ile bowiem jeszcze w 1989 r. założono 7 
takich przedsiębiorstw, to w latach 1990 i 1991 było ich już po 12, a 
w rekordowym 1992 r. aż 16. W kolejnych latach nastąpił wyraźny 
spadek tej liczby, który jest jednak związany głównie z tym, że 
szereg firm realizuje czynności spedycyjne w ramach szerszego 
wachlarza usług logistycznych, rejestrując swoją działalność właśnie 
jako przedsiębiorstwa logistyczne, a także że szereg firm transpor-
towych zaczęło oferować wykonywanie zadań spedycyjnych, zmie-
niając nieco czy poszerzając profil swojego działania. Nie można 
raczej zgodzić się więc ze stwierdzeniem J. Jankowskiej dotyczą-
cym tego, że to brak popytu na usługi transportowe, ograniczenia 
prawne czy też monopolizacja rynku spedycyjnego przez najwięk-
sze przedsiębiorstwa jest przyczyną spadku liczby nowozakłada-
nych firm spedycyjnych [5, s. 52-53]. 

Duży wpływ na intensywny rozwój rynku spedycyjnego w Pol-
sce miało wspomniane już otwarcie się polskiej gospodarki na świat. 
W ten sposób na znacznie szerszą skalę niż dotychczas mogła ona 
uczestniczyć w międzynarodowej wymianie towarowej, której war-
tość stopniowo rosła, wpływając na zwiększenie potrzeb w zakresie 
transportu określonych towarów. Pogłębienie współpracy gospodar-
czej z krajami zachodnimi przyczyniło się do tego, że coraz większa 
liczba przedsiębiorstw zagranicznych zaczęła funkcjonować na 
terenie Polski, co wywoływało wzrost potrzeb transportowych i 
spedycyjnych z ich strony, które musiały być w jakiś sposób zapew-
niane. Ponadto prowadziło to do rozwoju łańcuchów dostaw na 
terenie Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej, które dodatko-
wo wzmagały wspomniane potrzeby transportowe [13, s. 5]. 

Niezwykle ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi rynku 
spedycyjnego w Polsce była i nadal jest akcesja oraz uczestnictwo 

Polski w strukturach unijnych. O kwestiach z tym związanych będzie 
mowa w kolejnej części pracy. 

2.2. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na polski 
rynek spedycyjny 

Polska stała się uczestnikiem struktur unijnych w dniu 1 maja 
2004 r. Od tego momentu w kraju nastąpiło szereg przeobrażeń 
politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Zmiany 
dotknęły w dużym stopniu również branżę TSL, wpływając niewąt-
pliwie w pozytywny sposób na jej funkcjonowanie i prowadząc do jej 
dalszego rozwoju. 

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że Unia Europejska, 
realizując politykę transportową, dąży do stworzenia jak najwięk-
szych udogodnień dla rozwoju rynku TSL. Jest to osiągane na 
przykład poprzez usuwanie różnego rodzaju ograniczeń, na przy-
kład w zakresie istnienia ceł i barier pozataryfowych dla handlu 
międzynarodowego, a także wdrażanie różnych swobód. Jak za-
znaczył A. Salomon: 

„Fundamentalnym celem polityki Unii Europejskiej jest stwo-
rzenie jednolitego rynku wewnątrz wspólnoty. Aby cel ten został 
osiągnięty, muszą zostać zrealizowane cztery swobody przepływu, 
mianowicie swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału. 
Dwóch pierwszych swobód prawdopodobnie nie uda się w ogóle 
zrealizować bez udziału transportu. Chcąc zaznaczyć wielkie zna-
czenie transportu, poświęcono mu jeden z tytułów Traktatu [o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej], który został ustanowiony przez 
Wspólnotę Europejską, a mianowicie Tytuł V” [15, s. 114]. 

Transponowanie do polskiego porządku prawnego szeregu 
przepisów unijnych dotyczących logistyki, spedycji i transportu 
(mowa tutaj na przykład o Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 12/98 z 
dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającym warunki dostępu przewoź-
ników niemających stałej siedziby w Państwie Członkowskim do 
transportu drogowego w Państwie Członkowskim) spowodowało, że 
poszczególne przedsiębiorstwa działające na rynku TSL uzyskały 
możliwość intensywnego rozwoju również poza granicami kraju. 
Wpływ na to miało na przykład wprowadzenie przepisów odnośnie 
braku obowiązku dokonywania odpraw celnych, a także swobody 
przepływu usług (dzięki niej przedsiębiorstwa nie posiadające nawet 
jednej siedziby czy oddziału w danym państwie unijnym mogą 
świadczyć w nim swoje usługi) czy kapitału (dzięki niej rozliczanie 
płatności za zrealizowane w innym kraju UE usługi jest bardzo 
ułatwione) [6, s. 19-20]. 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej wywołała niewątpliwie sze-
reg pozytywnych następstw dla krajowej gospodarki. Wyrazem tego 
był między innymi intensywny napływ BIZ, a więc bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. Dane na jego temat w latach 2003 – 2007 
prezentuje rysunek 2.  
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Rys. 2. Wartość BIZ w Polsce w latach 2003 – 2007 [1, s. 97] 
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W okresie od 2003 do 2007 r. wartość BIZ w Polsce wzrosła 
ponad 4-krotnie. Wraz z coraz większym zaangażowaniem się 
zagranicznych firm na terenie kraju rosły również ich potrzeby 
transportowe, a tym samym popyt na usługi spedycyjne. Dzięki 
temu przedsiębiorstwa działające w branży TSL mogły rozwijać 
swoją działalność. Czynnikiem wydatnie sprzyjającym intensyfiko-
waniu tej działalności były również fundusze unijne, które na szero-
ką skalę były i nadal są kierowane na inwestycje i przedsięwzięcia z 
zakresu budowy oraz modernizacji infrastruktury transportowej. 
Stan tej infrastruktury bowiem wydatnie wpływa na poziom, jakość i 
sprawność świadczenia usług spedycyjnych i w sytuacji, gdy jest on 
odpowiedni to zdecydowanie sprzyja to rozwojowi branży spedycyj-
nej. 

Warto podkreślić, że sieć transportowa jest wydanie wspierana 
przez fundusze unijne. Świadczy o tym choćby fakt, że w okresie 
programowania 2007 – 2013 na różnorodne inwestycje z zakresu 
rozbudowy infrastruktury transportowej Polski przekazano ponad 
25,0 mld euro, natomiast w okresie programowania 2014 – 2020 
planuje się, że środki te osiągną poziom 23,8 mld euro [2]. Dzięki 
temu do 2023 r. ma powstać prawie 1800 km nowych dróg szybkie-
go ruchu, co spowoduje, że gęstość dróg ekspresowych ma zwięk-
szyć się z obecnego poziomu 4,1 km/1000 km² do 10 km /1000 km², 
natomiast gęstość sieci autostradowej z 9 km/1000 km² do 15 
km/1000 km² [12, s. 29-30]. Dzięki stopniowemu zwiększaniu tej 
gęstości, co jest możliwe w głównej mierze dzięki funduszom unij-
nym, poprawiają się niewątpliwie warunki do świadczenia usług 
spedycyjnych na terenie Polski. 

Ogólnie należy stwierdzić, że akcesja Polski do UE spowodo-
wała, iż dla działalności w zakresie świadczenia usług spedycyjnych 
powstały znacznie lepsze możliwości działania niż w okresie wcze-
śniejszym, co jest związane między innymi z unowocześnianiem i 
budową infrastruktury transportowej w Polsce oraz szerszymi moż-
liwościami w zakresie internacjonalizacji działalności poszczegól-
nych firm spedycyjnych. Wprawdzie należy wspomnieć o tym, że 
wejście Polski do struktur unijnych miało również swoje negatywne 
implikacje dla branży spedycyjnej, takie jak spadek cen (wyniósł on 
około 30%), który został wymuszony między innymi silną konkuren-
cją ze strony zagranicznych przedsiębiorstw spedycyjnych, to jed-
nak faktem jest, że akcesja do UE spowodowała większe możliwo-
ści działania dla firm krajowych zajmujących się spedycją niż było to 
zauważalne w okresie wcześniejszym. 

3. ROZWÓJ RYNKU SPEDYCYJNEGO NA TERENIE 
POLSKI 

3.1. Stan aktualny 

Obecnie na rynku polskim działa 131 firm zrzeszonych w Pol-
skiej Izbie Spedycji i Logistyki (PISiL) [3]. Wśród nich 46%, a więc 

około 60 przedsiębiorstw (podanie dokładnych danych, jak już 
wspomniano, nie jest możliwe) prowadzi działalność spedycyjną, 
przy czym jest ona realizowana zarówno w ramach działalności 
podstawowej, jak i dodatkowej, wykonywanej na przykład wraz z 
usługami transportowymi [10, s. 243]. 

O tendencji rozwojowej na rynku usług spedycyjnych w Polsce 
świadczy między innymi wielkość przychodów firm działających w 
jego ramach. Na rysunku 3 zamieszczono dane dotyczące tego 
zagadnienia, przy czym, ze względu na brak danych odnoszących 
się stricte do spedycji, uwzględniono w nim przychody wszystkich 
przedsiębiorstw działających na rynku TSL w Polsce. 

 
  
 

 
Rys. 3. Przychody przedsiębiorstw z branży TSL w Polsce w 

latach 2000 - 2011 (w mld zł) [10, s. 242] 
 
Jak wynika z rysunku 3, ogólne przychody firm działających na 

rynku TSL w latach 2000 – 2011 sukcesywnie rosły i na koniec 
omawianego okresu były wyższe ponad 4-krotnie niż w roku 2000. Z 
racji tego, że przedsiębiorstwa zajmujące się spedycją stanowią 
około 46% ogółu firm działających w branży TSL, należy stwierdzić, 
że w 2011 r. przedsiębiorstwa te wygenerowały około 10 mld zł 
przychodów. 

Było to możliwe między innymi dzięki znacznemu wzrostowi 
wielkości ładunków, które są przewożone na terenie Polski. Dane 
na ten temat zawiera tabela 2. 

Jak wynika z tabeli 2, w okresie od 2000 do 2014 r. znacznie 
wzrosła liczba ładunków przewiezionych na terenie Polski. Wzrost 
ten wyniósł prawie 600 tys. ton rocznie, przy czym największy udział 
w tym miał niewątpliwie transport samochodowy (wzrost z poziomu 
1006705 tys. ton w 2000 r. do 1547883 tys. ton w 2014 r.). Wzrost 
wielkości ładunków transportowanych na terenie Polski świadczy o 
stale rosnącym zapotrzebowaniu na usługi spedycyjne i o tym, że 
rozwój rynku spedycyjnego wciąż jest intensywny. 

 

Przewozy ładunków w tys. ton 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 1271529 1422576 1795573 1912178 1844070 1848348 1839961 

Transport kolejowy 187247 269553 234568 248606 230878 232596 277820 

Transport samochodowy 1006705 1079761 1491253 1596209 1548111 1553050 1547883 

Transport rurociągowy 44342 54259 56208 54482 52985 50656 49810 

Transport morski 22774 9362 8362 7737 7476 6965 6781 

Transport śródlądowy 10433 9607 5141 5093 4579 5044 7629 

Transport lotniczy 28 34 41 45 41 37 38 
 

Tab. 2. Liczba ładunków przewiezionych na terenie Polski w latach 2000 – 2013 [10, s. 245; 20]  
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3.2. PERSPEKTYWY 

Omawiając kwestie odnoszące się do tendencji rozwojowych 
na rynku usług spedycyjnych w Polsce warto jeszcze opisać per-
spektywy, jakie rysują się przed tym rynkiem. W tym celu należy 
przeprowadzić analizę SWOT dotyczącą tego rynku, w której wska-
zane zostaną najważniejsze szanse i zagrożenia stojące przed nim. 
Analiza ta została zawarta w tabeli 3. 

Mocne strony Słabe strony 

- duży zasób istniejących 
sieci, węzłów i terminali dro-
gowych  
- istnienie wielu gałęziowych i 
technicznych form infrastruk-
tury  
- położenie Polski na skrzy-
żowaniu europejskich koryta-
rzy transportowych  
- istnienie w UE zliberalizo-
wanych i zapewniających 
wolną konkurencję rynków 
transportowych 
- coraz bardziej efektywne 
zarządzanie przedsiębior-
stwami spedycyjnymi 

- duży stopień zużycia infra-
struktury transportowej 
- występowanie licznych 
wąskich gardeł 
- przestarzałość w odniesie-
niu do środków transportu 
- brak sieci dostosowanej do 
dużej szybkości ruchu 
- niska konkurencyjność 
przewoźników lotniczych i 
morskich 

Szanse Zagrożenia 

- stworzenie sieci połączeń 
zwiększających międzynaro-
dową dostępność transporto-
wą Polski 
- modernizacja polskiej kolei 
- osiągnięcie integracji mię-
dzygałęziowej transportu 
- eliminacja brakujących 
ogniw w regionalnych i lokal-
nych sieciach transportowych 
- rozwój kolei dużych prędko-
ści 

- utrzymywanie się barier 
organizacyjnych i technolo-
gicznych, powodujących 
opóźnianie modernizacji 
infrastruktury 
- nietrwałość efektów moder-
nizacyjnych 
- zmniejszanie pomocy finan-
sowej dostępnej ze środków 
UE 
- brak środków finansowych 
na modernizację systemów 
transportowych 
- brak wykwalifikowanych 
pracowników 

Tab. 3. Analiza SWOT dotyczącą rynku usług spedycyjnych w 
Polsce [18, s. 20] 
 

Funkcjonowanie w kolejnych latach polskiego rynku spedycyj-
nego może wiązać się więc z wieloma szansami, do których zali-
czyć należy w szczególności stopniowe modernizowanie i unowo-
cześnianie infrastruktury transportowej, co jest możliwe głównie 
dzięki środkom unijnym, a tym samym eliminowanie brakujących 
ogniw w ramach regionalnych i lokalnych sieci transportowych oraz 
tworzenie sieci zwiększających międzynarodową dostępność trans-
portową Polski. Opisywany rynek może jednak dotknąć również 
szereg zagrożeń, które są związane ze stałym utrzymywaniem się 
różnorodnych barier, w tym przede wszystkim technologicznych czy 
organizacyjnych, które uniemożliwiają dalsze intensywne realizowa-
nie inwestycji transportowych, a także z brakiem środków finanso-
wych na te inwestycje oraz niedoborem wykwalifikowanych pracow-
ników, z których duża część wyjechała do pracy poza granicami 
kraju. 

W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednej szansie 
związanej z funkcjonowaniem polskiego rynku spedycyjnego. Doty-
czy ona prognozowanego wzrostu popytu na przewozy ładunków na 
terenie Polski. Dane na temat tego popytu znajdują się w tabeli 4. 

Gałąź transportu 
Lata 

2015  2020 2030 

Przewozy w mln ton rocznie 

Samochodowy 1643 1800 2075 

Kolejowy 211 225 261 

Rurociągowy 54 56 66 

Morski 52 60 81 

Lotniczy 0,1 0,1 0,2 

Przewozy w mld tkm (tonokilometrów) 

Samochodowy 279 321 405 

Kolejowy 46 50 62 

Morski 110 123 159 

Rurociągowy 23 23 26 

Lotniczy 0,2 0,3 0,6 

Tab. 4. Prognoza popytu na przewozy ładunków w Polsce za 
pomocą poszczególnych gałęzi transportu [14, s. 347] 

 
Według szacunków, do 2030 r. popyt na transport znacznie 

wzrośnie. W sposób szczególny wzrost ten będzie zauważalny w 
odniesieniu do transportu samochodowego. W ten sposób należy 
stwierdzić, że przed branżą spedycyjną w Polsce istnieją dość 
dobre perspektywy, gdyż stopniowy wzrost popytu na usługi trans-
portowe będzie oznaczał zwiększanie się zapotrzebowanie na 
usługi spedycyjne, co tym samym będzie implikowało możliwość 
intensyfikowania działalności przez przedsiębiorstwa zajmujące się 
realizowaniem tego typu usług. 

PODSMOWANIE 

Podsumowując pracę należy zaznaczyć, że spedycja jest jed-
nym z najważniejszych elementów funkcjonowania rynku TSL w 
Polsce. Świadczy o tym choćby fakt, że przedsiębiorstwa zajmujące 
się nią, czy to w ramach działalności podstawowej, czy też pomoc-
niczej, stanowią prawie 50% tego rynku. Odpowiadając na pierwsze 
pytanie badawcze, które zostało zawarte we wstępie do prezento-
wanej pracy, należy podkreślić, że w przeciągu ostatnich lat rynek 
usług spedycyjnych podlegał intensywnemu rozwojowi. Świadczą o 
tym dane dotyczące na przykład wielkości przychodów firm zajmu-
jących się realizacją tych usług (wzrosły one ponad 4-krotnie w 
okresie od 2000 do 2011 r.), a także liczby ładunków przewiezio-
nych na terenie Polski (w 1014 r. była ona wyższa w stosunku do 
roku 2000 o prawie 600 tys. ton). Wśród najważniejszych czynników 
wpływających na rozwój spedycji w Polsce znajdują się przemiany 
transformacyjne związane z wprowadzeniem mechanizmów gospo-
darki wolnorynkowej i otwarciem się Polski na wpływy krajów za-
chodnich, jak również akcesja Polski do UE, która wywołała znacz-
ny wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe i spedycyjne ze 
strony przewoźników krajowych oraz zagranicznych, a także stwo-
rzyła szerokie możliwości dla wielu firm spedycyjnych w zakresie 
internacjonalizacji własnej działalności. Odnosząc się natomiast do 
perspektyw, które stoją przed polskim rynkiem usług spedycyjnych 
to należy zaznaczyć, że nie są one najgorsze. Duże szanse bowiem 
dla tego rynku są związane z napływem funduszy unijnych, stop-
niowym wzrostem popytu na usługi transportowe i spedycyjne oraz 
modernizacją infrastruktury transportowej w Polsce. Trzeba mieć 
jednak na uwadze fakt, że istnieje również szereg zagrożeń dla 
omawianego rynku, które dotyczą na przykład licznych barier tech-
nologicznych, organizacyjnych oraz finansowych, uniemożliwiają-
cych rozbudowę wspomnianej infrastruktury i tym samym hamują-
cych rozwój usług spedycyjnych. 

. 
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Development trends in the market of forwarding services in 
Poland 

 In this paper the main attention was focused on discuss-

ing the development trends on the Polish forwarding market. 

The aim was to formulate answers to questions about wheth-

er, in the last years the market for freight services in Poland 

has been intensive development, the most important factors 

which have an impact on this development, and what pro-

spects are against this market. 

The work is divided into three chapters. The first focused 

on discussing the substance of shipping, including analyzing 

the term "forwarding" and describing the types of freight. In 

the second chapter we characterized the most important 

factors affecting the functioning of forwarding services mar-

ket in Poland following transformational changes in the late 

eighties and early nineties the twentieth century. On the other 

hand, in the third chapter describes current forwarding mar-

ket in Poland and the prospects that lie before him. 
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