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WYKORZYSTANIE GIEŁDY TRANSPORTOWEJ WTRANSNET W SYSTEMIE  

PLANOWANIA OPERACJI TRANSPORTOWEJ PRZEZ SPEDYTORA  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM I SPEDYCYJNYM  

Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO BIZNESU 

 

W artykule omówiono zasady działania e-biznesu jako rodzaju rozwijającej się działalności gospodarczej, która w swoim 

zasięgu i istnieniu posługuje się Internetem. Czynnikiem, który sprzyja powstawaniu takich przedsiębiorstw transportowych i 

spedycyjnych jest bardzo szybki rozwój technologii informatycznych, sieci komórkowych, w tym również sieci internetowych, w 

wyniku czego takie podmioty stają się ważną częścią gospodarki narodowej. Powoduje to bardzo wyraźny wpływ na tworzenie 

nowoczesnych technologii systemów transportowych oraz zintegrowanych systemów transportowych. Wspólnie z rozwojem tech-

nologii informatycznej i jej zastosowań biznesowych wyraźnie zmienił się sposób prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zmniejszyła się ilość dokumentacji i polepszyła się jakość komunikacji zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, co spowo-

dowało powstanie nowego rodzaju działalności przedsiębiorstw, jakim jest elektroniczny biznes, określany także skrótem e-biz-

nes. Rynek elektroniczny wspomaga i automatyzuje działalność przedsiębiorstwa transportowego poprzez wykorzystanie syste-

mów informatyczno-telekomunikacyjnych w planowaniu m.in. przebiegu operacji transportowych, znajdowaniem zleceń, moni-

torowania pojazdu i jakości przewożonego ładunku, zabezpieczenia fizycznego naczepy ciężarowej przed kradzieżą, zabezpie-

czenia przewożonego towaru, przesyłanie do rozliczania dokumentacji przewozowej oraz całościowe monitorowanie przewozu. 

Celem artykułu jest przedstawienie zintegrowanego narzędzia informatycznego, jego możliwości technicznych i sposobu wyko-

rzystania giełdy transportowej WTRANSNET jako podstawowego narzędzia pracy spedytora drogowego. 

 

WSTĘP 

Branża TSL, w której skład wchodzi spedycja i transport, od-
grywa w życiu każdego człowieka bardzo istotną rolę. Przeciętny oby-
watel w codziennym życiu nie bierze pod uwagę licznych procesów, 
które zachodzą właśnie dzięki spedycji. Giełdy transportowe od lat 
stanowią jedno z głównych narzędzi pracy w branży transportowej. 
Rozwój przemysłu i handlu międzynarodowego, tworzenie filii i spó-
łek międzynarodowych, a w związku z tym podział procesu wytwa-
rzania produktu na segmenty wytwarzane w różnych krajach, spra-
wiły, że problemy przemieszczania i składowania produktów znane z 
dystrybucji dostrzeżono po stronie zaopatrzenia. Silna pozycja firm 
produkcyjnych zależała od sprawnego systemu nabywania elemen-
tów, części i wykorzystania ich w procesie powstawania produktu. 
Elementem łączącym wszystkich klientów przedsiębiorstw produkcyj-
nych i usługowych, dostawców surowców na danym odcinku, prze-
pływ towarów w łańcuchu dostaw jest transport. To właśnie transport 
umożliwia przepływ towarów między tymi miejscami i wypełnia w ten 
sposób lukę, czyli tworzy pomost między nabywcą i klientem final-
nym. Zazwyczaj pod pojęciem transportu rozumie się pokonywanie 
przestrzeni lub zmianę miejsca transportowanych towarów przy uży-
ciu środków transportu. Przedsiębiorstwo działające w branży trans-
portowo- spedycyjnej stanowi jeden z podstawowych filarów syste-
mów logistycznych i umożliwia funkcjonowanie innych gałęzi gospo-
darki naszego państwa. Podstawowym zadaniem firm transporto-
wych jest organizowanie i transport towarów na zlecenie firm produk-
cyjnych. Współpraca wszystkich ogniw łańcucha logistycznego po-
zwala usprawniać przepływ informacji pomiędzy uczestnikami. 

Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są obecnie niemalże 
zmuszone do wprowadzania w swojej ofercie usługowej nowych no-
woczesnych technologii informatycznych, które pozwalają na zdoby-
wanie stałych, zaufanych kontrahentów oraz zwiększanie możliwie 
największej ilości zleceń spedycyjnych, a co za tym idzie pomagają 
w zapewnieniu stabilnej pozycji i rozwoju przedsiębiorstwa. Takimi 
narzędziami optymalizacji kosztów własnych są obecnie na rynku 
usług TSL giełdy transportowe i magazynowe. Istotnym problemem 
w przedsiębiorstwie transportowym jest pozyskiwanie zleceń. Dostęp 
do ofert mogą zapewnić giełdy transportowe, które stały się obecnie 
rozbudowanymi systemami integrującymi pomiędzy nadawcami to-
warów i przewoźnikami. Jednak, aby dokonać wyboru najkorzystniej-
szej z giełd dla przedsiębiorstwa transportowego lub spedycyjnego, 
należy przeanalizować sposób i zakres ich działania, który można 
wykorzystać w swojej codziennej pracy. 

1. POJĘCIE I FORMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO 

Zintegrowany system informatyczny można określić jako system 
optymalizujący procesy biznesowe zachodzące we wnętrzu jak i naj-
bliższym otoczeniu przedsiębiorstwa transportowego i spedycyjnego 
poprzez oferowanie gotowych narzędzi automatyzujących wymianę 
danych z kooperantami w całym łańcuchu logistycznym. Do podsta-
wowych cech zintegrowanych systemów informatycznych należy za-
liczyć:[2] 
– kompleksowość funkcjonalna ( wszystkie sfery działalności tech-

niczno – ekonomicznej firmy – realizowana w ramach struktury 
funkcjonalnej) 
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– integracja danych i procesów ( wymiana danych wewnątrz jak i 
toczeniu obiektu – realizowana w ramach struktury informacyjnej) 

– skalowalność (dostosowanie rozwiązań sprzętowo –programo-
wych do potrzeb obiektu i ich dynamiczne dopasowywanie się 
przy zmiennych wymaganiach 

– otwartość (gwarantuje zdolność systemu do rozszerzania o nowe 
moduły oraz łączenia poprzez interfejsy z systemami zewnętrz-
nymi. 
Zintegrowany system informatyczne stosowane w przedsiębior-

stwach transportowych i spedycyjnych realizujący ideę systemu CIM 
( Computer Integrated Management ) który opiera się na komputero-
wych systemach zarządzania logistyką w tym planowaniem opera-
cjami transportowymi z poziomu zarządzającego transportem. Dzięki 
zastosowaniu bazy danych przedsiębiorstwa oraz modeli zarządza-
nia i wspomagania, firma jest w stanie elastycznie reagować na 
wszelkie zmiany zachodzące podczas operacji transportowej. Jedno-
cześnie też ułatwione jest wprowadzanie unowocześnień aktualnej 
bazy firmy a także innych udoskonaleń. CIM integruje elementy ze 
środowiska IT poprzez tworzenie integracji między nimi celem uła-
twienie zarządzania nimi. Dzięki zastosowaniu tego systemu wszyst-
kie dane posiadają standardowy format co usprawnia proces zarzą-
dzania nimi. CIM stanowi połączenie zautomatyzowanego systemu 
planowania, finansowania, zaopatrzenia, zbytu i zarządzania zaso-
bami ludzkimi. [6] 

Jednym z takich systemów który wspomaga sposób zarządzania 
przedsiębiorstwem transportowym i spedycyjnym w planowaniu i re-
alizacji operacji transportowej jest obecnie bardzo dynamiczny roz-
wój współczesnych giełd transportowych. 

2. CHARAKTERYSTYKA PRACY SPEDYTORA 

W dzisiejszych czasach globalnego rozwoju systemów TSL, aby 
skutecznie rywalizować w branży spedycyjnej, należy posiadać wie-
dzę, odpowiednie kwalifikacje i umiejętności związane z szeroko ro-
zumianym transportem i spedycją. Niezbędne jest to do komplekso-
wej obsługi i do zaspokojenia potrzeb naszego klienta. Obecnie to 
spedytor stał się podstawowym reprezentantem przewoźnika drogo-
wego, ponieważ to on planuje i monitoruje operacje transportowe. 
Spedytor działa w tedy w zakresie działalności swojego przedsiębior-
stwa oraz w imieniu własnym lub swojego klienta.[3] Z kolei inna de-
finicja spedytora, poza tym, że określa go jako pewnego rodzaju ko-
ordynatora a także organizatora procesu transportowego, zwraca 
uwagę przede wszystkim na to, iż sama organizacja procesu trans-
portowego to forma, w której w uporządkowany sposób odbywa się 
wykonywanie wszystkich czynności spedycyjnych. Efektem tych 
działań powinna być odpowiednia jakość usługi po możliwie niskich 
kosztach. [6]. Nowocześnie spostrzegane stanowiska spedytora jest 
ściśle związane z organizatorem całego procesu transportowego, 
jednakże jego działalność nie ogranicza się tylko do jednej usługi, ale 
do całego proces przewozowego. Na ogół proces ten definiowany 
jest, jako wykonywanie kolejno następujących po sobie czynności 
tak, aby w konsekwencji tych działań ładunek został dostarczony od-
biorcy. W rezultacie, działanie spedytora musi składać się w jedną 
całość. Zatem, wszystkie te czynności powinno się wykonywać w 
sposób zgodnym z przepisami prawnymi oraz z zachowaniem proce-
sów efektywności ekonomicznej. [5]. 

Do czynności związanych z organizacją, która występuje przed 
przewozem należy zaliczyć:[6] 
1. Kalkulacje, w których spedytor powinien być dobrze przygoto-

wany, głównie z zakresu kosztów i systemów rabatowych, aby 
dobrze przedstawić ofertę swojemu klientowi, a także, aby do-
brze wyliczyć fracht, jaki potrzebuje na zorganizowanie całego 

przewozu czy opłacenie np. odprawy celnej lub różnego rodzaju 
promów. 

2. Doradztwo, czyli dziedzina, w której spedytor ma do czynienia 
na co dzień. Oczywiście samo doradztwo nie musi dotyczyć 
wszystkich rzeczy, które występują podczas realizacji zlecenia, 
ponieważ spedytor może skupić się na wybranych czy wskaza-
nych przez klienta zadaniach do wykonania. Niemniej jednak 
wiedza z zakresu wyboru środka transportu czy też trasy prze-
wozu jest wiedzą podstawową. Dlatego też planując trasę trzeba 
wziąć także pod uwagę nie tylko odległość geograficzną, ale i 
na przykład przepustowość dróg, warunki terenowe, czy ograni-
czenia prawne, jakie panują w danym państwie. Przykładem 
może być możliwość maksymalnej ładowności aut ciężarowych, 
ponieważ nie w każdym państwie europejskim jest ona taka 
sama.  

3. Tworzenie umów i zleceń, czyli spisywanie tego, co wcześniej 
zostało ustalone. Nie zawsze jest tak, że umowy są tylko na linii 
spedytor – kontrahent, ponieważ bardzo często zdarzają się 
umowy także między spedytorem a kolejnym przewoźnikiem 
drogowym.  

4. Organizacja prac, która skupia się tutaj na przygotowaniu ła-
dunku do wysyłki m.in. zlecając czy przygotowując środek trans-
portu bądź oznaczenia towaru przed wysyłką. W kompetencji or-
ganizowania prac znajduje się także samo ustalenie terminów 
załadunku lub dostawy i analiza wszystkich innych szczegółów 
operacji transportowej związanych z tym działaniem, a także 
ustawienie ekipy, która ten towar załaduje/rozładuje czy zamó-
wienia odpowiedniego sprzętu, np. specjalistycznego dźwigu. 
Biorąc pod uwagę powyższe czynności, spedytor musi posiadać 
odpowiednie i nowoczesne narzędzia pracy. Odpowiednio do-
brane do jego specyfiki pracy oraz specjalności transportowej 
przedsiębiorstwa transportowego. Wpływają one na efektyw-
ność pracy spedytora i podnoszą jego jakość wykonywanych 
obowiązków służbowych. Wśród tych narzędzi pracy znajdują 
się giełdy transportowe lub jak obecnie się je nazywa rozbudo-
wane systemy integrujące.[7] 

3. GIEŁDA TRANSPORTOWA 

Przedsiębiorstwo działające w branży transportowo- spedycyjnej 
stanowi jeden z podstawowych filarów systemów logistycznych i 
umożliwia funkcjonowanie innych gałęzi gospodarki naszego pań-
stwa. Podstawowym zadaniem firm transportowych jest organizowa-
nie i transport towarów na zlecenie firm produkcyjnych. Współpraca 
wszystkich ogniw łańcucha logistycznego pozwala usprawniać prze-
pływ informacji pomiędzy uczestnikami. Aktualność informacji w dzi-
siejszym świecie jest bardzo ważna. Pozwala to przedsiębiorstwom 
planować transport w systemie Just in Time. Każde nieplanowane 
opóźnienie dostaw generuje ogromne koszty przedsiębiorstwa oraz 
wydłuża czas zrealizowania zamówienia. Pojęcie „giełda” oznacza 
stałe, regularnie odbywające się spotkanie osób. Osoby te dokonują 
kupna, sprzedaży lub pośrednictwa w takich transakcjach na określo-
nych zasadach, umożliwiających im ich dokonywanie bez konieczno-
ści fizycznej obecności towaru. Ceny na giełdzie są kształtowane 
przede wszystkim przez aktualną podaż i popyt na dany towar. W 
oczywisty sposób podobne reguły obowiązują na giełdzie usług, włą-
czając w to giełdy spedycyjne, a w obecnych warunkach technolo-
gicznych do „spotkania” dochodzi poprzez platformę elektroniczną. 
Jednakże w drodze wyjątku może dojść do sytuacji, w której spoty-
kają się ich pośrednicy. Zaś celem tych spotkań są transakcje kupna 
i sprzedaży dokonywane przez nabywców i dostawców bądź także 
poprzez ich pośredników. Dopiero w następnym etapie zaistniała po-
trzeba standaryzacji giełdy, m.in. przez ustanowienie reguł, norm 
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oraz regulacji i ochrony uczestników. Wszystko to było spowodowane 
nieustannym rozwojem cywilizacyjnym, który ciągle wzbogaca się w 
coraz to nowsze technologie. Dodatkowo analizując kwestię giełdy i 
mechanizmy, które kształtowały ją na przestrzeni ostatnich lat przyj-
muje się, że do jej atrybutów należy także zaliczyć zawieranie trans-
akcji w ściśle określonym miejscu oraz czasie. [5]  

3.1. Definicja 

Giełda przewozów i przestrzeni ładunkowych to wirtualny rynek 
przeznaczony głównie dla spedytorów i przewoźników. Dzięki możli-
wości zgłaszania nadmiarowych lub brakujących ofert przewozowych 
i ładunkowych. Natomiast inne źródło podaje taką definicję: „plat-
forma wymiany informacji pomiędzy przewoźnikami a przedsiębior-
stwami spedycyjnymi, mająca na celu ułatwienie komunikacji i przy-
spieszenie zawierania transakcji w branży transportowej.[1] Giełdy 
transportowe jako narzędzie wykorzystują sieć Internet, gdzie w cza-
sie rzeczywistym można wyszukać czy zamieścić ładunek lub pojazd, 
skontaktować się z kontrahentem i zawrzeć umowy na usługę. Cała 
operacja może przypominać licytacje przetargowe. Wykorzystanie 
giełdy transportowej pozwala przedsiębiorstwom przewozowym na 
redukcję przede wszystkim pustych przewozów, maksymalne wyko-
rzystanie przestrzeni ładunkowej, doładunek i pozyskiwanie dodatko-
wych zleceń transportowych, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów 
świadczenia usług oraz dodatkowy zarobek”.[7]. 

Dla zawierania transakcji na rynkach elektronicznych podsta-
wowe znaczenie mają dwie relacje w handlu elektronicznym, którymi 
są B2B i B2C:[4].  
– B2B (Business to Business) – transakcje te są dokonywane po-

między przedsiębiorstwami, a polegają na zawieraniu i realizacji 
zamówień, płatności oraz nawiązywaniu kontaktów biznesowych; 

– B2C (Business to Consumer) – są to transakcje, które są zawie-
rane między podmiotami gospodarczymi a indywidualnymi klien-
tami. Inaczej mówiąc, są to transakcje tradycyjne, ale z wykorzy-
staniem Internetu. 

3.2. Rodzaje giełd transportowych 

Wyróżnia się giełdy transportowe w zależności od zasięgu oraz 
w zależności od charakteru. Do tej pierwszej grupy, czyli w zależności 
od zasięgu, zalicza się giełdy: lokalne, krajowe, europejskie i między-
narodowe. W drugiej grupie – w zależności od charakteru – wymienić 
można: specjalistyczne i ogólne.[5] 

Ponadto podmioty tworzące rynek, czyli uczestnicy tego pro-
cesu, muszą spełniać określone kryteria. Pod pojęciem giełdy rozu-
mie się także targi branżowe. Mogą mieć one charakter regionalny, 
krajowy lub międzynarodowy. Giełdy klasyfikować można na wiele 
czynników ze względu na formę prawną czy zasięgu oddziaływania, 
a także przedmiotu obrotu. Jako najbardziej godną uwagi jest ta 
ostatnia, ponieważ wśród niej znajduje się giełda usług, a w niej 
giełdy frachtowe. Klasyfikacja według przedmiotu obrotu giełd to :[7] 
– giełda usług, czyli inaczej giełdy frachtowe (sprzedaż przewozu 

ładunku), zalicza się do nich także giełdy ubezpieczeniowe, 
– giełda towarowa, która skupia się na handlu towarami maso-

wymi np. cukrem czy bawełną, 
– giełda pieniężna zajmująca się obrotem papierami wartościo-

wymi, monetami, dewizami, a także kruszcami szlachetnymi, 
– giełdy mieszane, w których występować mogą kompilacje giełd 

towarowo-frachtowych i towarowo-pieniężnych. 

3.3. Charakterystyka giełd transportowych 

Giełdy elektroniczne należą do popularnych rozwiązań handlu 
elektronicznego typu Business to Business. Serwisy te czerpią profity 
m.in. z dostępu do informacji związanych z usługami transportowymi, 

np. o wolnych przestrzeniach ładunkowych. Można tu wymienić pod-
stawowe grupy rozwiązań współpracy w ramach giełd elektronicz-
nych[6]: 
– witryny internetowe; 
– listy mailingowe; 
– bazy danych typu offline; 
– komunikatory. 

Do dwóch podstawowych elementów giełdy transportowej zali-
cza się: 
– giełda ładunków - obejmująca oferty transportowe (chodzi tutaj o 

wolne ładunki do przewiezienia); 
– giełda pojazdów - gromadząca informacje dotyczące wolnych 

środków transportowych (wolnych przestrzeniach ładunkowych); 
– monitorowanie pojazdów i ładunków; 
– analizę i wybór trasy przewozowej; 
– analizę wolnych przestrzeni magazynowych. 

Wyróżnia się dwa systemy użytkowania elektronicznych baz da-
nych:[7] 
– giełdy transportowe offline, z których korzystanie polega na połą-

czeniu z konkretną bazą danych, pobranie lub/oraz przesłanie 
własnych ofert transportowych lub wolnych ładunków, po czym 
połączenie to zostaje zakończone. Warto wziąć pod uwagę, iż 
samo wprowadzanie ofert do bazy ma miejsce przed połącze-
niem, natomiast ich przeglądanie następuje zazwyczaj po połą-
czeniu, wtedy gdy są one zaktualizowane. Jeżeli użytkownik 
giełdy ma dostęp do Internetu za pośrednictwem modemu i za-
płata następuje za faktyczny czas połączenia, można wtedy mó-
wić, że ten system jest korzystny. Takie rozwiązanie daje możli-
wość zminimalizowania ponoszonych przez klienta kosztów 
giełdy . 

– giełdy transportowe online, które wraz z połączeniem z Interne-
tem dają możliwość dodawania własnych ofert oraz przeglądania 
ofert będących już w bazie. System ten należy do bardzo wygod-
nych i ekonomicznych, jeżeli dany użytkownik płaci za połączenia 
z Internetem w formie stałego abonamentu (jego wysokość nie 
zmienia się, niezależnie od długości trwania połączenia).[7]  
Z powyższych względów jest to rozwiązanie bardziej korzystniej-

sze dla użytkownika. 
Głównym zadaniem funkcjonowania giełdy transportowej jest 

możliwość znalezienia ładunku do przewozu dla przewoźnika (rysu-
nek 1)[7]. Albo odwrotnie, ładunku dla pojazdu. Właśnie w takich sy-
tuacjach giełda transportowa jako rynek online znaczy bardzo wiele. 
To tutaj zarówno spedytorzy, jak i przewoźnicy handlują frachtami i 
przestrzenią ładunkową. Nie ma przy tym kompletnie znaczenia, czy 
chodzi o dostarczenie kurierem grubej koperty, czy transport ogrom-
nej maszyny - w giełdzie oferowane są wszelkiego rodzaju prze-
syłki.[7]  

 

 
 
Rys. 1. Sposób funkcjonowania giełdy ofert transportowych [7] 

 
Można wyróżnić kilka funkcji giełd transportowo-spedycyj-

nych:[7] 
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– gromadzenie zamówień na przewiezienie towarów - jest to taka 
część systemu, z której każdy kto posiada Internet może skorzy-
stać, jednak dostęp do zgromadzonych zamówień w bazie da-
nych ma jedynie administrator danej strony, 

– opublikowanie dostępnych ofert oraz informacji dotyczących wol-
nych pojazdów - ta część zalicza się do ogólnodostępnych, czyli 
oznacza to, że jest dostępna dla wszystkich użytkowników, ale 
tylko administrator strony ma możliwość dopisania kolejnych ofert 
do bazy danych, 

– administracja bazą danych (zamówień, ofert i wolnych pojazdów) 
- wyróżniające jest to, iż ta część jest dostępna tylko dla admini-
stratora, który ma możliwość dodawania lub usuwania ofert, prze-
glądania informacji dostępnych na stronie i ich aktualizacji. 

4. PLATFORMY FUNKCJONUJĄCE NA  
POLSKIM RYNKU TSL 

Giełdy transportowe od lat stanowią jedno z głównych narzędzi 
pracy w branży transportowej i spedycyjnej. Jeżeli mówi się o branży 
transportowo-logistycznej to można stwierdzić, że jest jedną z najle-
piej rozwiniętych pod względem obecności rynków elektronicznych. 
Giełdy ułatwiają w codziennej pracy planowanie organizacji proce-
sów transportowych, pozwalają na nawiązywanie międzynarodowych 
kontaktów i dostęp do ładunków z pierwszej ręki, eliminują kosztowne 
puste przebiegi oraz umożliwiają uzyskanie wyższych zysków. Giełdy 
transportowe nie są już tylko wirtualnymi tablicami ogłoszeń, łączą-
cymi przewoźników ze spedytorami, jak było jeszcze przed kilku laty. 
Obecnie operatorzy oferują swoim klientom kolejne narzędzia pro-
gramowe, które czynią biznes bardziej wydajnym i przejrzystym. W 
Polsce występuje co najmniej kilkanaście takich platform, a wśród 
nich m.in.: Giełda Ofert Transportowych TC TRUCK & CARGO, Eu-
ropejska Giełda Transportowa TRANS, Giełda Transportowa TELE-
ROUTE, Giełda Transportowa BENELOG, Giełda Transportowa 
Wtransnet, Giełda Transportowa TIMOCOM Soft – Und Hardware 
Gmbh, 123 cargo i Clicktrans. Rynki te są oparte na pokrewnych mo-
delach biznesowych, a ich oferta skierowana jest głównie do sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw (chodzi tutaj przede wszystkim o 
przedsiębiorstwa produkcyjne i transportowe). Dzięki nim klienci po-
siadają dostęp do informacji o wolnych pojazdach i ładunkach. Po-
wodem szybkiego rozwoju tych platform w Polsce było duże nasyce-
nie rynku firmami transportowymi, które chcąc minimalizować koszty 
spowodowane „pustymi” przejazdami, często korzystają z oferty 
giełd, mając umowy podpisane nawet z kilkoma operatorami jedno-
cześnie.  

4.1. Charakterystyka Giełdy transportowej Wtransnet 

Giełda Wtransnet powstała w Hiszpanii w 1996 roku jako giełda 
ładunków oraz pojazdów. Od początku starała się być innowacyjną, 
a jej wytrwałość w tym pozwoliła, aby szybko stała się liderem na pół-
wyspie Iberyjskim. Obecnie giełda funkcjonuje w 33 krajach. Wtran-
snet jest przedsiębiorstwem ukierunkowanym na rozwój i zarządza-
nie platformami technologicznymi, które przyczyniają się do genero-
wania wartości dodanych zleceniom transportowym i serwisom logi-
stycznym. W oparciu o własną technologię i funkcjonując całkowicie 
online, Wtransnet zapewnia następujące rozwiązania dla sektora lo-
gistycznego: [8] 
– łączy istniejące oferty ładunków i pojazdów w czasie rzeczywi-

stym, poprzez system techniczny z gwarancją płatności,  
– jest to giełda transportowa rodzaju market place, gdzie nie ilość 

ładunków jest najważniejsza, lecz wzmacnianie współpracy i za-
chęcanie do nawiązywania długookresowych relacji biznesowych 
w bezpiecznym otoczeniu,  

– restrykcyjny, ale bezpieczny proces weryfikacji przed uzyska-
niem dostępu do narządzi giełdy, 

– prowadzenie nieprzerwanego monitoringu działań firm na platfor-
mie,  

– system nie wymaga instalacji i działa całkowicie online. Każdy 
użytkownik posiada swoje bezpieczne osobiste hasło, na którym 
loguje się do systemu. 

Charakterystyka produktów Giełdy ofert transporto 
 wych Wtransnet 

Wtransnet to więcej niż giełda ładunków, ponieważ poza samymi 
ofertami spot, oddaje do dyspozycji swoich użytkowników potężne 
narzędzie handlowe do zdobywania nowych kontaktów i odnalezienia 
nowych możliwości biznesowych. Główne parametry Giełdy ofert 
transportowych Wtransnet przedstawiono w tabeli 1 [8]. 

 
Tab. 1. Parametry oferty Giełdy transportowej  

 Wtransnet [8] 

 Wtransnet 

Strona WWW Wtransnet.com 

Data powstania 11.11.1996 

Liczba użytkowników 45 000 

Ilość ofert 
 dziennych 

Około 27 000 

Okres testowania Hasło próbne na 48 h 

Opłata za rejestrację 71 euro. W ofercie na Polskę gratis. 

Abonament mie-
sięczny 

Od 40 euro za miesiąc 

Zasięg giełdy 
(ilość krajów) 

33 kraje 

Komunikator Obsługa Klienta i Działem Sprzedaży  

Aplikacja mobilna Wtransnet Cargo 

Planowanie tras nie 

Ubezpieczenie płatno-
ści 

Tak 

Możliwość stworzenia 
grupy kontrahentów 

Poprzez moduł Cargo PLus 

Znak jakości (rzetelno-
ści przewoźnika) 

Tak, Znak QAP (Quality Assurance Policy) 

Monitorowanie pojaz-
dów 

 Tracking Cargo 

Giełda powierzchni 
magazynowych 

TAK 

Wsparcie windyka-
cyjne 

Bezpłatny Dział Reklamacji Płatności 

 
Giełda Wtransnet składa się z trzech głównych produktów. 
 

a) Giełda transportowa ładunków i pojazdów 
Pierwszym produktem do wykorzystania w procesie planowania 
operacji transportowej przez Giełdę Wtransnet jest giełda ładun-
ków i pojazdów, podzielona na ładunki kompletne i drobnicę. Za 
pomocą giełdy ładunków można również znaleźć odpowiedni 
środek transportowy dla naszego towaru. Giełda ładunków drob-
nicowych oferuje ładunki i pojazdy na podstawie metrów sze-
ściennych i tonażu towaru. Innowacyjnym rozwiązaniem propo-
nowanym przez giełdę jest Giełda Ładunków przez telefon. W 
przypadku braku dostępu do Internetu możemy zgłosić za po-
mocą telefonicznego serwisu pojazd i otrzymywać również oferty 
ładunków poprzez wiadomość SMS po pojawieniu się ich na 
giełdzie. Przed wyborem odpowiadającej nam oferty, z samej 
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oferty i przed przyjęciem zlecenia, możemy sprawdzić informa-
cję o interesującej nas firmie. Informacje, jakie możemy znaleźć 
w profilu firmy, to: data powstania firmy, kapitał zakładowy, data 
przystąpienia do Wtransnet, wszystkie dane kontaktowe, dane 
fiskalne i do korespondencji, jak również profil działalności firmy 
i wykonywane kierunki. Zgłaszanie ofert jest bardzo ważne w 
przypadku Wtransnet, gdyż aplikacja wyposażona jest w sys-
tem zbieżności ofert w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zgła-
szając ładunek lub pojazd system od razu wyświetla listę ofert, 
które odpowiadają naszej ofercie. Jeśli pokaże mniej niż 5 ofert, 
uruchamiają się tak zwane zbieżności dodatkowe. Czyli system 
również podpowiada kontakty do firm, które, chociaż nie mają 
aktywnej oferty na giełdzie, szukają współpracy na tych trasach 
(rysunek 2)[8]. 

1

Cyfra w nawiasie wskazuje na 
nowe oferty pojazdów, które nie 
zostały jeszcze odczytane.

Liczba zbieżnych ofert wolnych pojazdów
ze zgłoszonym ładunkiem. Klikając w tą
cyfrę, wyświetlą się szczegółowe dane:
nazwa firmy – właściciela pojazdu, dane
kontaktowe,

System zbieżności on-line

 
Rys. 2. System zbieżności on-line.[8]  
 

Po wprowadzeniu swoich ofert i wylogowaniu się z systemu, jeśli 
w międzyczasie na giełdzie pojawi się nowa, zbieżna z naszą 
oferta, system wyśle do użytkownika maila z tą informacją (rysu-
nek 3) [8]. 

 

Cyfra za znakiem plus oznacza 
kontakty, które podpowiada 
system.

System zbieżności dodatkowych

 
Rys. 3. System zbieżności dodatkowy.[8] 
 

Dodatkowym narzędziem na giełdzie transportowej dla użytkow-
nika jest opcja - Gwarancji płatności produktów. Giełda ofert 
transportowych Wtransnet jest obecnie jedyną giełdą na rynku, 
która daje możliwość ubezpieczania faktur za wykonany trans-
port (rysunek 4 i 5) [8]. 

Gwarancja płatności

 
Rysunek 4. System gwarancji płatności.[8] 

Ubezpieczenie faktury z oferty

Gwarancja płatności

 
Rys. 5. System gwarancji płatności.87] 

b) Giełda Tras 
Giełda Tras pozwala na znalezienie współpracy długotermino-
wej. Z jednej strony przewoźnicy wystawiają oferty pojazdów na 
trasach, na których regularnie jeżdżą, z drugiej strony spedycje 
wystawiają ładunki, na które szukają regularnego transportu. 
Giełda Tras składa się z trzech opcji: Stała Trasa, Stałe Zlece-
nie, Naczepy. Za pomocą tej funkcji możemy wyszukać kontra-
hentów, z którymi możemy nawiązać stałą współpracę na kon-
kretnych trasach. Takie narzędzie pozwala skrócić czas wyszu-
kiwania ofert, jak i obniżyć koszty przy dłuższej współpracy. 
”Dzięki giełdzie stałych tras firma może zademonstrować swoje 
doświadczenie, wykazuje swoje trasy oraz specjalność. W ten 
sposób zwiększa swoje możliwości zdobycia stałych kontrahen-
tów. Jest impulsem do rozwoju firmy, stwarza możliwość odkry-
cia nowych formuł funkcjonowania przewoźnika drogowego” (ry-
sunek 6) [8]. 

 

 

Giełda  Tras

  
Rys.6. Giełda tras [8] 

 
c) wyszukiwarka firm WFinder 2.0  

Poza skutecznym narzędziem handlowym do wyszukiwania 
kontaktów - Wyszukiwarka Firm pozwala na znalezienie wśród 
przewoźników drogowych odpowiedniego środka transporto-
wego dla nadawcy ładunku. Dzięki temu zleceniodawca może w 
każdym momencie sprawdzić czy ten, który przyjął zlecenie, wy-
konuje transport. Dzięki temu na giełdzie nie ma ofert skopiowa-
nych, przepisywanych. Za odsprzedaż ładunków firmy są z 
giełdy usuwane. W Wyszukiwarce firm znajduje się dodatkowo: 
Biała Lista –dla najlepszych przedsiębiorstw, które płacą swoje 
zobowiązania maksymalnie w terminie do 45 dni. W Wyszuki-
warce znajduje się lista tych firm, ale również przy samych ofer-
tach ładunków pojawia się jej symbol. Użytkownik wtedy natych-
miast rozpoznaje, że dana firma zapłaci mu maksymalnie w tym 
terminie (rysunek 7)[8]. 

Wyszukiwarka firm

 
Rys. 7. Wyszukiwarka firm .[8] 
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Dodatkowo do innowacji giełdy należy zaliczyć następujące dwa 
nowe produkty: 
a) WTRANSNET Cargo 

Aplikacja mobilna Wtransnet Cargo pozwala w kilku prostych 
krokach na wprowadzenie przez telefon ofert wolnych pojazdów, 
jak i wyświetla natychmiast informację o dostępnych, zbieżnych 
z wprowadzoną ofertą ładunkach. Wystarczy jedynie wprowa-
dzić początek i koniec trasy. Poprzez opcję “Powrót do domu”, 
system lokalizuje pojazd i wyświetla ładunki w tym rejonie w cza-
sie rzeczywistym. Poza tym, system również wysyła powiado-
mienia, kiedy na giełdzie pojawi się nowa oferta ładunku odpo-
wiadająca kryteriom wyszukiwania. Wtransnet Cargo umożliwia 
natychmiastowe ubezpieczanie faktur za wykonany transport, 
dostępne również przez klasyczna stronę internetową Wtran-
snet. Aplikacja mobilna to także dostęp do WFinder 2.0, bogato 
rozbudowanej wyszukiwarki firm zrzeszonych w Wtransnet. 
Podsumowując, skupia w smartfonie lub tablecie wszystkie funk-
cje Giełdy Ładunków Wtransnet. 

 

 
 
b) Tracking Cargo 

Jest najnowszym narzędziem i aplikacją, która umożliwia śle-
dzenie transportu ładunku przez jego wszystkie etapy i potwier-
dzenie dostarczenia towaru w czasie rzeczywistym. Podstawo-
wym celem jest ułatwienie dostarczania aktualnej informacji o 
stanie przesyłki w każdym etapie, umożliwiając podgląd i śledze-
nie wszystkim zaangażowanym stronom. Łatwo integrowany z 
ERP i TMS przedsiębiorstwa jest narzędziem do zarządzania 
pozwalającym spedytorowi otrzymywać aktualne informacje, 
łącznie z możliwymi zdarzeniami i przestojami w czasie trans-
portu, gdyż kierowca przesyła te informacje za pomocą aplikacji 
mobilnej. Pozwala na szybką reakcję ze strony firmy w przy-
padku jakichkolwiek komplikacji. W systemie Giełdy znajdują się 
również nowoczesny systemy zapewniające bezpieczeństwo dla 
jego użytkowników. Wtransnet na obszarze europejskim,oferuje 
dla swoich użytkowników system QAP (Quality Assurance Po-
licy). Jego zadanie nie ogranicza się do weryfikacji starających 
się o przystąpienie nowych firm, ale również nieprzerwanie mo-
nitoruje codzienne działania na giełdzie, gwarantując w ten spo-
sób, że wszystkie transakcje przebiegają zgodnie ze standar-
dami bezpieczeństwa.  
Do system QAP należą takie elementy jak: [8] 

– filtry rzetelności i wypłacalności; sprawdzenie przedsiębiorstwa 
przez firmę ubezpieczeniową Coface, procedury związane z 
przyjęciem nowych klientów, weryfikacja dokumentów; 

– system referencji przewoźników; rodzaj oceny wystawianej przez 
inne firmy współpracujące już wcześniej z kandydatem do przy-
stąpienia giełdy, inni przewoźnicy mają wgląd w referencje przed 
zawarciem współpracy; 

– kontrola ważności dokumentów; dokumenty sprawdzane pod-
czas weryfikacji, sprawdzane są również podczas korzystania z 

giełdy. W momencie, gdy dokumenty ulegają przedawnieniu 
firma zostaje zablokowana do momentu dostarczenia ich zaktua-
lizowanej wersji; 

– raport nadużyć; za pomocą raportów nadużyć użytkownicy mogą 
zgłosić w poufny sposób niewłaściwe postępowanie innych użyt-
kowników; 

– reklamacja płatności; po upływie terminu płatności zaczyna pro-
cedurę reklamacyjną; 

– Komisja Audytowa – jest to zespół powołany do ciągłego monito-
rowania użytkowników platformy. 
Każde przedsiębiorstwo transportowe i spedycyjne, które pozy-

tywnie przeszło weryfikację, może ubiegać się o przyznanie znaku 
jakości QAP. Posiadanie Znaku Jakości QAP oznacza, że firma zo-
stała wyróżniona certyfikatem Wtransnet, przeszła filtry rzetelności i 
wypłacalności i zaakceptowała oraz zobowiązała się do przestrzega-
nia norm obowiązujących w tej społeczności. Certyfikat ten mogą 
otrzymać tylko te przedsiębiorstwa, które należą do giełdy więcej niż 
rok. Znak ten jest oznaką solidności i uczciwości. Zwiększa on prestiż 
przedsiębiorstwa, a także możliwości biznesu na terenie całej Eu-
ropy. Rysunek 8 [8] 

 

 
Rys. 8. Znak jakości QAP [8] 

 
W ramach bezpiecznej pracy w systemie, Wtransnet wprowadził 

obowiązek rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów wła-
snych przedsiębiorstwa. Numery te nie są widoczne dla pozostałych 
użytkowników, ale jeśli spedycja chce sprawdzić czy dany pojazd rze-
czywiście należy do firmy, wprowadza w Wyszukiwarce podany nu-
mer rejestracyjny i system musi wyświetlić dane firmy, do której po-
jazd należy. Bezpieczeństwo transakcji na giełdzie Wtransnet jest na 
bardzo wysokim poziomie. Zwiększeniu bezpieczeństwa służy rów-
nież informacja na temat firm zrzeszonych. Wystarczy skontaktować 
się z obsługą klienta, telefonicznie, mailowo czy przez Skype, aby 
otrzymać informacje o firmie, z którą zamierzamy rozpocząć współ-
pracę: na przykład przebieg jej działań na Wtransnet, czy jakąkolwiek 
inną istotną informację. Oprócz tego użytkownicy mają możliwość 
sprawdzania przedsiębiorstw nienależących do giełdy. Bardzo waż-
nym produktem giełdy jest narzędzie umożliwiające kontrolę termi-
nów ważności dokumentacji. System automatycznie blokuje dostęp 
do giełdy przedsiębiorstwom, których dokumentacja uprawniająca do 
wykonywania usług transportowych lub spedycyjnych straciła waż-
ność.[8] 

 Warunki przyjęcia do Giełdy transportowej  Wtransnet 

Proces weryfikacji nowego przedsiębiorstwa nie tylko skupia się 
na kontroli dokumentów. Każda z firm, która chce dołączyć do Wtran-
snet, po wstępnej analizie dokumentów i posiadanych licencji wyma-
ganych w kraju pochodzenia klienta oraz sprawdzeniu informacji go-
spodarczych, musi jeszcze pozytywnie przejść weryfikację niezależ-
nej agencji ratingowej Coface, sprawdzającej wiarygodność finan-
sową kandydatów. Koszty takiego audytu ponosi giełda Wtransnet, 
która w ten sposób aktywnie inwestuje w bezpieczeństwo transakcji 
zawieranych za swoim pośrednictwem. W trakcie korzystania z usług 
giełdy Coface dokonuje aktualizacji ratingu. Oznacza to, że jeżeli Co-
face odbierze danej firmie przyznany wcześniej rating, wówczas ta-
kiej firmie zabiera się możliwość zgłaszania ładunków w Wtransnet. 
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Firma starająca się o dostęp do Wtransnet musi prowadzić działal-
nośc gospodarczą na rynku około 1 roku. Koszt miesięczny abona-
mentu giełdy ładunków dla firm transportowych wynosi od 58 €. Z 
giełdy mogą korzystać również przedsiębiorstwa transportowe posia-
dajace flotę nie przekraczającą czterech pojazdów. Jednak zakres 
usług jest nieco mniejszy niż ten przeznaczony dla większych firm 
transportowych. Giełda transportowa proponuje darmowy test w cza-
sie którego mamy podgląd do giełdy, funkcji oraz jej ofert w czasie 
rzeczywistym. Zakres usług Giełdy dla poszczególnych profili przed-
stawia tabela 2 [8]. 

 
Tab. 2. Zakres usług Giełdy transportowej Wtransnet [8] 

Mniejszy przewoźnik Firma Transportowa Spedycja 

Zgłaszanie tylko wła-
snych pojazdów 

Zgłaszanie tylko wła-
snych pojazdów 

Nielimitowane zgłaszanie/szuka-
nie ładunków 

Szukanie ładunków dla 
max 5 pojazdów 

Nielimitowane wyszuki-
wanie ładunków na wła-
sne pojazdy 

Nielimitowane szukanie/zgłasza-
nie pojazdów 

Gwarancja Płatności Gwarancja Płatności Gwarancja Płatności 

Profil w wyszukiwarce 
firm 

Profil w wyszukiwarce 
firm 

Profil w wyszukiwarce firm 

Wyszukiwanie firm Wyszukiwanie firm Wyszukiwanie firm 

Giełda przez telefon Tak/ Poradnictwo Tak/ Poradnictwo 

Giełda Tras Giełda Tras Giełda Tras 

Business Assistant Business Assistant Business Assistant 

Serwis informacji telefo-
nicznej o firmach 

Serwis informacji telefo-
nicznej o firmach 

Serwis informacji telefonicznej o 
firmach 

Chat online z obsługą 
klienta 

Chat on-line z obsługą 
klienta 

Chat on-line z obsługą klienta 

Usługa powiadomień o 
ofertach 

Usługa powiadomień o 
ofertach 

Usługa powiadomień o ofertach 

Dostęp dla 1 użytkow-
nika 

Dostęp dla 2 użytkowni-
ków 

Dostęp dla 2 użytkowników 

Dostęp przez Aplikacje 
mobilną 

Dostęp przez Aplikacje 
mobilną 

Dostęp przez Aplikacje mobilną 

Zalety Giełdy transportowej Wtransnet w stosunku do  
 innych giełd transportowych 

Giełda transportowa Wtransnet odróżnia się od innych giełd spo-
sobem działania na niej. Nie jest to tylko narzędzie do szukania ła-
dunków spot, ale przede wszystkim narzędzie handlowe umożliwia-
jące znalezienie nowych możliwości biznesowych. Wtransnet oferuje 
również usługę tłumaczenia symultanicznego przez telefon, aby nie-
znajomość języka nie była przeszkodą w nawiązywaniu międzynaro-
dowych relacji handlowych (hiszpański, angielski, francuski, włoski, 
portugalski i polski). Niewątpliwie bardzo ważnym atutem Giełdy jest 
bardzo dobre rozpoznanie w ofertach ładunków chłodniczych. Obec-
nie Giełda transportowa Wtransnet umożliwia nawiązywanie bezpo-
średniej współpracy pomiędzy ważniejszych przedsiębiorstwami pro-
dukcyjnymi świeżych produktów żywnościowych i przedsiębior-
stwami transportowymi z kontynentu europejskiego (Hiszpania, Wło-
chy i Francja 

Korzyści stosowania giełdy transportowej Wtransnet 

Do najważniejszych zalet giełdy transportowej Wtransnet w pro-
cesie planowania i wykonywania operacji transportowej należy zali-
czyć:[8] 
a) Redukcja pustych przebiegów 

Przepływy towarowe pomiędzy różnymi regionami europejskimi 
nie kompensują się, ponieważ każdy region ma inne zdolności 
produkcyjne i często środki transportowe wykonują operacje 
transportowe bez żadnego ładunku. 
Rozwiązanie proponowane przez Wtranset jest niezwykle pro-
ste:  

b) Giełda posiada narzędzia informatyczne, które uzyskują bezpo-
średni dostęp w ramach współpracy z 11 000 przedsiębiorstw 

europejskich do informacji o ładunkach ogłaszanych na konkret-
nych miejscach i kierunkach przewozowych.  

c) Możliwość pozyskania nowych partnerów biznesowych. 
Aktywne korzystanie z giełdy przynosi ogromne korzyści ekono-
miczne i organizacyjne dla przedsiębiorstwa w dłuższym okresie 
wzajemnej współpracy. Nie tylko należy wykorzystać potencjał 
Wyszukiwarki firm, ale przede wszystkim pokazać swoje oferty. 
Na giełdę codziennie wprowadza się około 20% wszystkich ła-
dunków, które codziennie przewozi się po Europie. Pokazywanie 
swoich wolnych pojazdów jest drogą do dotarcia do tych pozo-
stałych 80% ładunków. Poza tym, przynależność do Wtransnet 
oznacza posiadanie znaku jakości QAP, co otwiera przed firmą 
możliwości nawiązania współpracy z firmami zagranicznymi,  

d) W czasach, kiedy niektóre kraje europejskie wprowadzają płace 
minimalne, Hiszpania staje się atrakcyjnym rynkiem dla wielu 
przewoźników. Wtransnet umożliwi takim firmom pozyskanie 
klientów z Półwyspu Iberyjskiego i otworzy nowe możliwości roz-
woju firmy.  

e) Giełda daje możliwość współpracy ze sprawdzonymi i rzetelnymi 
kontrahentami, umożliwia monitorowanie pozycji pojazdu z ła-
dunkiem co zmniejsza ryzyko i możliwość jego kradzieży.  

5. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA GIEŁD 
TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 
OPERACJAMI TRANSPORTOWYMI I FLOTĄ  
TRANSPORTOWĄ  

Rozwój usług spedycyjnych, które zostały wymuszone zmianami 
politycznymi i gospodarczymi w Polsce stworzyły warunki dla rozwoju 
rynku ich usług – praktycznie od podstaw. Aktualnie w Polsce działają 
wszyscy najwięksi „gracze globalni”, ale nie jest łatwo jednoznacznie 
określić ile firm spedycyjnych jest aktywnych na polskim rynku. Z tych 
względów giełdy transportowe posiadają wiele korzyści, m.in.: [7] 
– można uniknąć pustych przebiegów,  
– ułatwiają informację o ilości ładunków do transportu  

( tygodniowy barometr ładunkowy ), 
– użytkownicy mają możliwość znalezienia wielu nowych potencjal-

nych partnerów biznesowych zarówno na płaszczyźnie krajowej, 
jak i międzynarodowej, 

– wcześniej spedytorzy mozolnie wyszukiwali swoich partnerów 
biznesowych za pomocą książek telefonicznych, dziś używają 
prostego w użyciu oprogramowania, w którym zgromadzone są 
oferty frachtów i wolnych przestrzenie ładunkowych w przejrzys-
tych listach, 

– możliwe jest szybkie znajdowanie ofert za pomocą systemów 
elektronicznych, a realizacja zlecenia staje się prostsza, 

–  poprzez korzystanie z giełd transportowych można jeszcze bar-
dziej zredukować puste przejazdy, a co dalej za tym idzie, także 
koszty za paliwo i emisję CO2, 

–  dla firm transportowych ważna jest również realizacja ładunków 
częściowych; dzięki giełdom automatyczne łączenie i scalanie 
oferowanych ładunków częściowych w ładunki całościowe, 

–  możliwość wzajemnego, kompleksowego wystawiania ocen po 
wykonaniu określonej usługi (możliwość dawania komentarzy), 

– dla firm produkujących korzyści są następujące: możliwość na-
tychmiastowego reagowania na aktualną sytuację na rynku i po-
szukiwanie samodzielnie określonego środka transportu i rezy-
gnacja z własnego działu transportu, co daje redukcję kosztów, 

– przetwarzanie informacji. 
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PODSUMOWANIE 

Giełdy transportowe to narzędzia, które mają na celu ułatwić 
pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach transportowych i spedy-
cyjnych. W dobie kryzysu pomagają utrzymać się na rynku poprzez 
wykorzystywanie środków transportowych bez pustych przebiegów. 
Dziś giełdy transportowe to nie tylko giełdy ładunków, ale duże przed-
siębiorstwa starające się zapewnić kompleksową obsługę. Każda z 
giełd transportowych dostępnych na rynku stara się zabezpieczyć 
swoich klientów poprzez skomplikowany system weryfikacji każdego 
nowego użytkownika tak, aby transportowane ładunki były w najwięk-
szym stopniu zabezpieczone i bezpieczne. Oprócz giełdy ładunków, 
proponują nam nowe rozwiązania takie jak możliwość stworzenia 
własnej grupy użytkowników lub automatyczne wystawianie nowych 
ofert. Innowacyjnym rozwiązaniem jest także możliwość planowania 
tras łącznie z kalkulacją kosztów za przejazd daną trasą oraz moni-
torowanie położenia pojazdów i ładunków co umożliwia kontrolę nad 
przebiegiem operacji transportowej i kontroli kierowcy. Wszystkie 
działania stosowane przez giełdy transportowe prowadzą do rozwoju 
całego sektora TSL wspomagając przedsiębiorców. Pomagają rozwi-
jać się, ale także utrzymać na dynamicznie rozwijającym się rynku. 
Giełdy transportowe cały czas się rozwijają wdrażając nowe rozwią-
zania i zwiększając swoją konkurencyjność na rynku. 

Poprzez rozwój sieci informatycznych powstały nowe formy pro-
wadzenia działalności gospodarczej oparte na wykorzystaniu Inter-
netu. Z uwagi na fakt, że giełdy ładunków adresowane są najczęściej 
dla wszystkich tych, którzy potrzebują usługi transportowej „od ręki,” 
co skutkuje krótkoterminowymi zleceniami oraz jednorazowymi trans-
akcjami. Platforma przetargowa jest narzędziem pomocnym w okre-
ślaniu cen rynkowych oraz pewność planowania dzięki długotermino-
wym kontaktom transportowym. W dzisiejszych czasach, przy bardzo 
wysokim stopniu zaawansowania i możliwości Internetu oraz dużym 
zainteresowaniu klientów, giełdy transportowe stanowią istotny ele-
ment działalności firm transportowych i produkcyjnych. Teraz nie są 
one tylko miejscem spotkań przedsiębiorstw oferujących wolne prze-
strzenie ładunkowe i frachty, ale także stanowią całą gamę opcji uła-
twiających współpracę tych firm. Giełdy transportowe są cały czas 
udoskonalane i dostosowywane do potrzeb każdego klienta. Wybór 
odpowiedniej giełdy transportowej to nie tylko gwarancja zleceń 
dla przedsiębiorstwa transportowego a co za tym idzie również jego 
rozwój, ale także optymalizacja kosztów poprzez ograniczenie pu-
stych przebiegów.  
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Exploiting the transport Wtransnet stock exchange  
in the planning system of the transport operation  

by the carrier in a transport enterprise and forwarding  
with using the electronic business 

Together with the development of information technology 

and its business applications clearly has changed the way of 

doing business. Decreased amount of documentation and im-

proved quality of communication both in business and in pri-

vate life, which has resulted in the emergence of a new kind of 

business, which is an electronic business, also called an ab-

breviation for e-business. This article describes the principles 

of E-business as a kind of growing a business, which in scope 

and existence is the Internet. A factor that favors the formation 

of such transport companies is very rapid development of in-

formation technology, including Internet network, with the re-

sult that such entities have become an important part of the 

economy. This causes a very clear impact on creating a mod-

ern transport technologies and integrated transport systems. 

The market for electronic supports and automates the activi-

ties of the transport undertaking through the use of infor-

mation systems-telecommunications planning min. transport 

operations, finding jobs, and monitoring. 
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