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Rynek usług kurierskich w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, wciąż jest w fazie rozwoju. W krajach Unii 

Europejskiej korzystanie z usług kurierskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest kilkakrotnie wyższa niż w Polsce. 
Oznacza to, że branża (KEP) w naszym kraju nadal intensywnie się rozwija. Autorzy w artykule zaprezentowali zakres usług 
kurierskich, świadczonych na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Przedstawiono charakterystykę ofert standardowych 
oraz realizowanych w trybie ekspresowym. Artykuł zawiera również opis bogatej oferty usług dodatkowych, a także nowych 
propozycji, pojawiających się na rynku kurierskim. Przedstawiono ogólną sytuację oraz zmiany zachodzące w segmencie 
branży KEP, a także omówiono również niektóre z czynników, odpowiedzialnych za rozwój rozpatrywanego sektora. 

 

WSTĘP 

Usługi kurierskie to obecnie stały element współczesnych 
struktur gospodarczo - handlowych na świecie. Rozwój branży KEP 
(przesyłek Kurierskich, Ekspresowych i Paczkowych) jako czynnika 
integrującego funkcjonowanie różnych gałęzi przemysłu, czynnie 
uczestniczącego w wielu dziedzinach życia, pozostaje obiektem 
systematycznie przeprowadzanych badań i obserwacji [33]. 
Specjaliści z Technavio określili skalę popytu i podaży na ten 
właśnie rodzaj usług, wyrażając go w konkretnych ustaleniach 
liczbowych. Wynika z nich, że każdego dnia na całym świecie jest 
doręczanych ponad 150 mln przesyłek przez ponad 2 mln kurierów, 
którzy wykorzystują do tego celu około 1000 samolotów, 2 mln 
firmowych samochodów kurierskich oraz setki tysięcy samochodów 
ciężarowych [31]. W oparciu o dotychczasowe ustalenia, określona 
została perspektywa dalszego rozwoju branży KEP do roku 2020 na 
poziomie około 6% każdego roku [5]. 

Istota usługi kurierskiej pozostaje niezmienna - „odebranie 
przesyłki od nadawcy przez kuriera i dostarczenie jej bezpośrednio 
do odbiorcy” [8]. Zmianom, natomiast, ulegają standardy jakości 
świadczonych usług, oferty firm kurierskich, technologie 
wykorzystywane w procesach realizacji zamówień. Współczesny 
rynek kurierski, zarówno krajowy, jak również międzynarodowy, 
oferuje klientom rozwiązania na miarę ich potrzeb i oczekiwań. 
Doręczenie przesyłki dzisiaj to kompleksowa usługa, realizowana 
zgodnie z zasadami logistyki, której priorytetem jest satysfakcja 
klienta.  

1. OGÓLNA SYTUACJA NA KRAJOWYM I 
MIĘDZYNARODOWYM RYNKU USŁUG KURIERSKICH  

Popularność i zainteresowanie wśród klientów usługi kurierskie 
zawdzięczają głównie szerokiej ofercie proponowanych przez 
operatorów propozycji, składających się na sukcesywnie 
wzbogacaną i urozmaicaną szeroką gamę rozwiązań. Popyt i podaż 
na ten rodzaj działalności usługowej doskonale odzwierciedlają 
stale rosnące liczby zarejestrowanych operatorów. Jak podają 
ustalenia UKE (Urząd Kontroli Elektronicznej) w „Raporcie o stanie 

rynku pocztowego za rok 2015” - liczba 113 działających w 2005 r. 
operatorów, wzrosła - osiągając , w roku 2015 liczbę 288 [10]. 
Zmiany zachodzące w tym zakresie przedstawiono na Rys.1 [10]. 

 
Rys. 1. Liczba zarejestrowanych operatorów w latach 2005 - 2015r. 
w Polsce 

 
Raport firmy PwC „Perspektywy wzrostu przesyłek kurierskich, 

ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 r”, 
jednoznacznie potwierdza stały wzrost popularności usług 
kurierskich. O skali tego zjawiska świadczy większa, aż o 32% 
wartość przychodów na rynku KEP w 2015 roku w porównaniu ze 
stanem z roku 2011 [12]. W roku 2015 rynek krajowy KEP 
odnotował również 10% wzrost obrotów, zwiększając jego wartość o 
17,09% w porównaniu z rokiem 2014 i zamykając go bilansem 3mld 
294mln zł. Oznacza to, że udział tego sektora usługowego, tylko w 
2015 roku, przekroczył 41% udziału rynku ogółem [10]. 

Wartość rynku przesyłek kurierskich to konkretne liczby 
zrealizowanych zleceń. To właśnie tendencji stałego wzrostu w tym 
zakresie, branża KEP zawdzięcza swoje sukcesy. Analizując wyniki 
ostatnich lat, wolumen przesyłek osiągnął zadowalające, a nawet 
rekordowe rezultaty. W 2015 roku było to 313 mln przesyłek, co 
stanowiło aż 88% więcej zleceń niż w latach poprzednich. Śmiałe 
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prognozy określają, iż w roku 2018 liczba ta przekroczy 440 mln 
sztuk, a wartość rynku - 6,4mld zł [13]. 

Krajowy rynek usług kurierskich zdominowany jest przez grupę 
największych operatorów, którzy skupiają 86,44% udziałów rynku 
pod względem ilości. Udział tej grupy liderów w generowanej 
wartości branży kurierskiej jest również bardzo duży, bo stanowi, aż 
95,11%. W gronie tym są, m.in.: DPD - (29% udziałów w rynku 
kurierskim) - zdecydowanie przodujący w ilości zrealizowanych 
przesyłek; Poczta Polska, do której należy prawie 1/5 rynku; UPS - 
14% udziałów; DHL - 12%; GLS - 10% [14]. 

Rozwój i obecna sytuacja polskiej branży kurierskiej, pozostaje 
w ścisłych relacjach ze standardami rynku światowego. Liderem na 
europejskim rynku KEP, niezmiennie od wielu lat, pozostaje rynek 
niemiecki. Najbardziej zaś dynamiczny rozwój branży kurierskiej jest 
odnotowywany na terenie, wspomnianych już Niemiec, a poza tym 
Wielkiej Brytanii, Polski , a także Rosji. Na terenie Europy, podobnie 
jak w skali globalnej sektora, obserwuje się zjawisko dominowania 
największych integratorów. Przewodzi zdecydowanie w tym 
zakresie firma DHL - ok. 19% udziałów, oprócz tego: TNT - 12%; 
UPS - 8%; GLS - 7% [15]. 

2. USŁUGI KURIERSKIE W POLSCE 

Firmy kurierskie, funkcjonujące na polskim rynku branży KEP 
to w znacznej większości operatorzy świadczący usługi, zarówno na 
terenie kraju, jak również w zakresie świadczeń międzynarodowych. 
Standardowy pakiet propozycji dla klienta opiera się na doręczeniu 
przesyłki w terminie 24 godzin od momentu zamówienia w systemie 
door to door [32]. Ze względu jednak na coraz większe potrzeby i 
oczekiwania klientów, wydłuża się lista dodatkowych propozycji w 
ofertach firmowych. Obecnie, już stałymi pozycjami z tej listy, 
pozostaje możliwość skorzystania z doręczeń ekspresowych, 
dostarczenie przesyłki na ustaloną z klientem godzinę, a nawet w 
dni wolne, soboty, niedziele, a nawet święta [11]. 

W ramach krajowych usług kurierskich, współczesny rynek 
branżowy, proponuje również szereg innych rozwiązań dotyczących 
właśnie czasu i terminu doręczenia. Do tej grupy usług należą: 
– doręczenie w dniu złożonego zamówienia (same day); 

przesyłka w ramach tego rozwiązania zostaje dostarczona do 
odbiorcy w ciągu 4 - 6 godzin; 

– dostarczenie w następnym dniu roboczym (next day);  
– dostarczenie w kolejnym, drugim dniu roboczym (second day); 
– doręczenie nocą (overnight) - usługa znajduje zastosowanie 

głównie w zakresie przesyłek pilnych, posiadających określony 
termin dostawy oraz całkowity koszt usługi; procedura realizacji 
obejmuje odebranie przez kuriera przesyłki od nadawcy w 
godzinach wieczornych i doręczenie jej następnego dnia w 
godzinach 10.00 - 12.00 w dniu następnym; 

– doręczenie w godzinach nocnych (in night) - usługa 
wykorzystywana zwykle w przypadkach dostarczania części 
zamiennych oraz realizowania procedur działalności 
posprzedażnej 
Działalność krajowych operatorów KEP skupiona jest głównie 

na zaspokajaniu potrzeb klientów rynku lokalnego. Usługi o tym 
zasięgu adresowane są do odbiorców z obszarów miejskich oraz 
podmiejskich. Zlecenia są tutaj realizowane w systemie 
standardowym oraz ekspresowym [28].  

Rozwiązaniem standardowym na obszarze jednej aglomeracji 
miejskiej jest dostarczenie przesyłki w terminie 3 godzin od chwili 
złożonego zamówienia. Klient może również skorzystać z usługi 
same day delivery, czyli opcji ekspresowego doręczenia w czasie 
60 - 120 minut. 

Usługi kurierskie świadczone w obszarach podmiejskich, 
posiadają dodatkowe zasady ich realizowania, dotyczące odległości 
adresata przesyłki z uwzględnieniem administracyjnych granic 
miasta. Usługa podmiejska wyznacza tę odległość o maksymalnej 
długości 45 km, z gwarantowanym czasem dostawy do 5 godzin. 
Odległość powyżej 45 km kwalifikuje zamówienie w kategoriach 
usługi krajowej [11]. 

Ważnym elementem funkcjonowania branży kurierskiej, 
również na rynku krajowym, jest ścisła współpraca z sektorem 
handlowym, a zwłaszcza z rynkiem handlu elektronicznego. Jest to 
szczególnie widoczne w zakresie dokonywanych przez klientów 
zwrotów towarów zakupionych [3]. W tym zakresie firmy kurierskie, 
w oparciu o własne rozwiązania organizacyjno - funkcjonalne 
stanowią istotne wsparcie dla sklepów internetowych. Obejmują 
one, m.in. kompletowanie dokumentacji przewozowej, czy 
udostępnianie sieci łatwo dostępnych dla klientów punktów odbioru 
przesyłek. Przykładem może być, rozszerzony w tym zakresie, 
program świadczeń firmy UPS, realizujący opcję UPS Access Point, 
która umożliwia klientom sklepów internetowych odbieranie 
przesyłki w dowolnych godzinach, czy usługę UPS Returns, 
gwarantującą dokonywanie zwrotów, zostawiając przesyłkę w 
dostępnych punktach, takich jak stacja benzynowa, czy sklep 
spożywczy. Skalę zainteresowania takimi rozwiązaniami potwierdza 
licząca 12 500 takich punktów sieć, właśnie UPS, zlokalizowanych 
w 7 krajach na terenie Europy. Ważnym, a zarazem oczekiwanym 
przez usługobiorców, elementem procesu doręczania przesyłki, jest 
dostępność klienta do informacji o statusie jego przesyłki. 
Rozwiązania w tym zakresie, praktykowane, m.in. przez GLS 
Poland to kontakt telefoniczny z odbiorcą, informacje przesyłane 
drogą elektroniczną. Daje to możliwość wprowadzania dogodnych 
dla klienta zmian, a dotyczących, np. terminu dostarczenia 
przesyłki, czy sposobu zrealizowania zlecenia [4]. Monitorowanie 
procesu transportowania przesyłki to również wiedza i dane 
uwzględniające precyzyjną lokalizację przesyłki, elementy 
oświetlenia, temperaturę, czy przeciążenia [29],[31]. Taki właśnie, 
nowy, wysoki standard usługi kurierskiej preferuje, m.in. firma 
Raben Logistics Polska [1]. Status przesyłki, w tym przypadku, jest 
określany w oparciu o wykorzystywanie metody skanowania 
przesyłki w czasie całego trwającego procesu realizacji zamówienia. 
Obejmuje ona umieszczenie indywidualnego numeru przesyłki w 
systemie firmy, procesy przeładunkowo - manipulacyjne w 
obiektach magazynowych typu cross - dock, aż do momentu 
dotarcia przesyłki do finalnego odbiorcy. Do nadawania statusów 
wykorzystywane są skanery w magazynach oraz mobilne 
urządzenia, z których korzystają kierowcy [30]. Informacje o statusie 
docierają i są dostępne w platformie myRaben w ciągu 15 minut. 
Dla kompleksowej obsługi płaszczyzny monitorowania, firma 
wykorzystuje szereg rozwiązań informatycznych, m.in. moduły GPS, 
dostępne dla klientów moduły Track & Trace. Firma udostępnia 
także usługi z kategorii dodatkowych. Są to serwisy temperaturowe, 
systemy reagujące oraz informujące o wszystkich nieplanowanych 
zdarzeniach związanych z przesyłką, stosowane w formie 
niewielkiego pudełka umieszczanego wewnątrz przesyłki. W 
podobnej postaci wykorzystywane są lokalizatory, informujące 
klienta, gdzie znajduje się jego przesyłka, z jaką szybkością się 
przemieszcza oraz jaką trasą jest przewożona. 

Jednym z głównych problemów firm kurierskich jest etap 
dostarczania przesyłki do odbiorcy finalnego, określany mianem 
ostatniej mili [2]. Rozwiązaniem okazała się kreatywność 
operatorów KEP, którzy w trosce o pełną satysfakcję klienta, 
opracowali kilka przyjaznych, głównie dla klienta prywatnego, 
propozycji. Do najczęściej wykorzystywanych należą: tworzone 
aplikacje, za pośrednictwem których klient ma możliwość 
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dokonywania zmiany czasu, formy, czy miejsca doręczenia; 
systemy powiadomień proaktywnych, informujące odbiorcę o 
statusie oraz planowanym terminie dostawy przesyłki. Coraz 
większą popularność zyskują również uruchamiane sieci odbioru 
przesyłek. Są to punkty zautomatyzowane lub obsługiwane ręcznie 
przez personel, usytuowane w dogodnych dla klientów miejscach. 

W zakresie ostatniej mili funkcjonują na rynku innowacyjne 
usługi [2]. Oto przykłady: 
– usługa Predict e-mail oferowana przez firmę DPD Polska ; 

polega na interaktywnym powiadamianiu klienta o terminie 
dostarczenia przesyłki; w ramach tego powiadomienia klient jest 
informowany o personaliach kuriera, dokładnym czasie 
doręczenia, ewentualnej zmianie terminu przyjazdu kuriera; 
otrzymuje również bezpośredni numer telefonu kuriera;  

– usługa Pickup czyli sieć punktów nadań oraz odbiorów 
przesyłek na terenie miast; usługa pozostaje również w ofercie 
firmy DPD Polska; 

– usługa Parcel Shop - świadczona przez firmę GLS Poland - to 
również punkty odbioru przesyłek, pozostawionych w sytuacji 
nieobecności adresata; przesyłki oczekują na odbiorcę w 
punkcie dziewięć dni, a informacja jest przekazywana klientowi 
za pomocą awiza, które kurier pozostawia pod adresem; 

– usługa UPS Access Point - świadczona przez firmę UPS; to sieć 
alternatywnych punktów dostawy, zlokalizowanych, m.in. w 
księgarniach, sklepach, kawiarniach; na terenie Polski 
funkcjonuje ponad 1000 punktów tego rodzaju; 

– usługa UPS My Choice - znajduje się również w ofercie firmy 
UPS; posiada charakter wirtualnej platformy, za pośrednictwem 
której klient może skonfigurować system doręczenia przesyłki, 
zgodnie z własnymi potrzebami (Rys.2.). 

 

 
Rys. 2. Prezentacja usług w zakresie ostatniej mili 

 
Charakterystycznym i stale obecnym zjawiskiem w sektorze 

usług kurierskich jest konsekwentnie realizowana przez operatorów 
polityka jakości, która w warunkach dużej konkurencji, również na 
rynku krajowym, pozostaje jednym z priorytetów. Ostateczna 
koncepcja tej polityki to struktura kształtowana preferencjami 
polskiego klienta, dla którego ważne jest, m.in. terminowe 
dostarczanie przesyłek, zapewnienie kompleksowości w realizacji 
zamówienia, czy szybkość dostawy. Szczegółowo, wymagania i 
oczekiwania konsumentów, przedstawione zostały na Rys. 3. [20]. 

 

 
Rys. 3. Czynniki wpływające na ocenę usług logistycznych 

 
Krajowy rynek usług kurierskich to obszar stałego wzrostu 

zainteresowania i zapotrzebowania na ten rodzaj świadczeń. 
Zjawisko to jednoznacznie potwierdzają ustalenia UKE [10]. 
Informują one o sukcesywnie zwiększającej się liczbie przesyłek 
dostarczanych przez operatorów KEP. Tylko na przestrzeni od 2013 
do 2015r, liczba ta zwiększyła się prawie dwukrotnie, wynosząc 
odpowiednio: 127,93 mln sztuk i 202,46 mln (Rys 4) [10]. 

 

 
Rys. 4. Przesyłki kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym w 
latach 2013 - 2015 w Polsce - wg wolumenu przesyłek  

 
Wraz ze wzrostem wolumenu przesyłek, rośnie również 

wartość krajowego rynku KEP, co obrazują także ustalenia UKE. W 
okresie 2013 - 2015, były to liczby: rok 2013 - wartość prawie 1700 
mln zł; rok 2015 - blisko 2350 mln zł. Sytuację w zakresie 
przychodów branży kurierskiej przedstawiono na Rys.5 [10]. 
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Rys. 5. Przesyłki kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym w 
latach 2013 - 2015 w Polsce - wg przychodów (mln zł)  

3. MIĘDZYNARODOWE USŁUGI KURIERSKIE  

Sektor KEP, świadczący usługi kurierskie na rynku 
międzynarodowym, stanowi branżę szczególnie wrażliwą na zmiany 
zachodzące w obrębie światowych struktur gospodarczo - 
handlowych. Z problemem tym najlepiej radzą sobie duże 
korporacje, posiadające adekwatny do wymagań potencjał własnej 
infrastruktury, odpowiednio duże zaplecze finansowe. Przydatne są 
również umiejętności innej natury, jak bogate doświadczenie oraz 
wiedza na temat rynków zagranicznych [22]. 

Przewozy międzynarodowe to, w ogólnym zarysie, zakres 
logistyki, transportu oraz usług Value - added Services, czyli z 
wartością dodaną o specyficznym charakterze. Niektóre spośród 
nich to: określony precyzyjnie termin dostarczenia przesyłki, czy 
monitorowanie i udostępnienie klientowi śledzenia przebiegu całego 
procesu oraz poszczególnych etapów realizacji zlecenia. W grupie 
tych propozycji pojawia się także spedycja drogowa i lotnicza, 
przewozy ładunków wymagających specjalnej obsługi w procesie 
przemieszczania, czartery lotnicze, transportowanie materiałów 
niebezpiecznych, z zachowaniem procedur zgodnie z przepisami 
ADR i DGR IATA [11]. 

Kurierskie usługi międzynarodowe, w zależności od zasięgu 
terytorialnego dostawy, to: 
– usługi europejskie (European - wide services) - obejmują 

dostawy przesyłek ekspresowych oraz paczek; usługi te 
realizowane są zgodnie ze standardami parametrów, 
dotyczących czasu oraz kosztów zlecenia; 

– usługi globalne, międzykontynentalne (Intercontinental services) 
- przesyłki dostarczane mogą być do wszystkich krajów; różnice 
w terminach dostaw oraz opłatach wynikają z geograficznego 
położenia nadawcy i odbiorcy. 
Przesyłki kurierskie cieszą się dużą popularnością na rynkach 

międzynarodowych, a szczególnie jest to widoczne na terenie 
Europy. Jednym z największych rynków europejskich tej branży jest 
rynek niemiecki. Podobnie jak w obrębie całej branży w Europie, 
dominującą rolę odgrywają tutaj potentaci światowej marki, z firmą 
DHL na czele, posiadającą 19% udziałów rynku. 

Znamiennym dla terenu Europy jest zjawisko odchodzenia od 
transportu lotniczego na rzecz bardziej opłacalnego transportu 
drogowego. Kalkulacja, zarówno dla klienta, jak również operatora 
jest opłacalna - zrealizowanie zlecenia przy wykorzystaniu właśnie 
transportu samochodowego, przy terminie dostawy przedłużonym o 
1 do 2 dni jest, aż sześciokrotnie tańsze. Dotyczy to jeszcze tylko 
pewnej grupy przesyłek, gdzie czas doręczenia nie jest dla klienta 

priorytetem, ale uwzględniając aspekty ekonomiczne, rozwiązania 
te mają dużą przyszłość. 

Międzynarodowe przewozy kurierskie, ze względu na swój 
status formalno - prawny, zobowiązane są do przestrzegania 
procedur celnych, obowiązujących w poszczególnych krajach. 
Pozostając segmentem branży TSL, operatorzy zapewniają 
kompleksowość obsługi dostawy również w tym aspekcie, realizując 
obsługę celną każdej powierzonej przesyłki. Przesyłka posiada list 
przewozowy oraz fakturę handlową, a także indywidualny numer 
EORI (Economic Operators Registration and Identification).  

Usługa natychmiastowego regulowania należności celnych 
przez firmę kurierską to udogodnienie dla klientów, pozwalające w 
znacznym stopniu redukować czas dostawy. Ponadto, w ramach 
procedur celnych, firmy kurierskie organizują czasową odprawę 
celną, dokonują korekty skalkulowanych wartości towaru, w 
zakresie której pozostaje, m.in. formalne odwołanie do właściwego 
Urzędu Celnego [7].  

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przesyłek, które 
dostarczane są na terenie Unii Europejskiej. Nie obowiązują tutaj 
tak restrykcyjne procedury celne, również odległości nie stanowią 
większego problemu dla proponowania szybkich terminów 
doręczeń. Takie otoczenie proceduralno - geograficzne to 
sprzyjające warunki do popularyzowania transgranicznych ofert firm 
kurierskich. Jest to szczególnie widoczne w warunkach 
upowszechniającego się handlu elektronicznego [9]. Stosunkowo 
nową propozycją na rynku przesyłek międzynarodowych, 
integrującą się właśnie z e - handlem, jest usługa cross - border. 
Umożliwia ona nadawanie przesyłek transgranicznych za 
pośrednictwem kurierów oraz paczkomatów, eliminując 
czasochłonne formalności, które są zastępowane jedynie 
koniecznością zalogowania się w systemie operatora. Usługa 
adresowana jest, zarówno do klientów biznesowych, jak również 
indywidualnych. 

Usługa cross - border gwarantuje, m.in. w przypadku firmy 
Inpost, doręczenie przesyłki do 15 krajów UE: Austrii, Szwecji, 
Słowacji, Finlandii, Belgii, Irlandii, Portugalii, Włoch, Danii, Wielkiej 
Brytanii, Holandii, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Francji [23]. 

Specyfiką procedur, obowiązujących w systemie świadczonych 
międzynarodowych usług kurierskich, pozostają zasady i 
postanowienia korporacyjne, dotyczące restrykcyjnych ograniczeń 
transportowanych towarów. Wśród nich najważniejsze to: 
– Prohibited - bezwzględny zakaz transportowania, m.in. ludzkich 

prochów, amunicji, broni. 
– Restricted - określające ograniczenia przewozu, m.in. kości 

słoniowej, wyrobów jubilerskich. 
– Conditional - zezwalające, na precyzyjnie określonych 

zasadach, transportowanie produktów łatwopsujących, czy 
artykułów elektronicznych [6]. 

4. ELEMENTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ BRANŻY 
USŁUG KURIERSKICH 

Funkcjonowanie i rozwój branży KEP pozostaje w ścisłej 
zależności od dynamicznego rozwoju systemów i technologii 
informatycznych [24],[25],[27]. Szczególną rolę na tej płaszczyźnie 
odgrywa Internet. Zjawisko fenomenu jego popularności potwierdza, 
zwiększająca się z każdym rokiem, liczba użytkowników. W roku 
2016 , w stosunku do danych statystycznych z 2015 roku, 
zwiększyła się ona w skali globalnej, aż o 10%, osiągając liczbę 3 
mld użytkowników. Jak zaobserwowano, to właśnie dostępność 
Internetu sprzyja upowszechnianiu handlu elektronicznego. Na tej 
płaszczyźnie współczesnych zakupów w sklepach internetowych 
doskonale odnalazł się sektor usług kurierskich. E - commerce to 
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branża, której dynamika rozwoju od początku wystąpienia tego 
zjawiska, pozostaje w dużej mierze odpowiedzialna za poziom 
rozwoju sektora branży kurierskiej. Skala popularności rynku 
e - commerce od wielu lat utrzymuje dynamiczne tempo rozwoju. 
Jest to widoczne , m.in. w krajach Europy. Raport E - commerce 
Europe, która jest organizacją zrzeszającą sprzedawców 
internetowych, potwierdza to zjawisko. Tylko w roku 2012, w 
porównaniu do lat ubiegłych, handel elektroniczny zwiększył swoje 
obroty o 19%, osiągając wartość 311,6 mld Ero.  

Analizując dane dotyczące 28 krajów Unii Europejskiej 
ustalono, iż ta forma sprzedaży i dokonywania zakupów stanowiła 
na obszarze całej Europy aż 88,7% handlu. Również poziom jego 
wartości pozostawał proporcjonalnie wysoki - 276,6 mld Euro. 
Ustalenia z 2012r potwierdzają, że liderami w zakresie handlu 
elektronicznego w Europie pozostają: Wielka Brytania - 96 mld 
Euro, Niemcy - 50 mld Euro i Francja - 45 mld Euro, co stanowiło 
69% rynku całej Unii Europejskiej [8]. O skali rosnącej popularności 
handlu elektronicznego w Europie świadczy stały wzrost jego 
wartości (Rys 6) [17]. 

 

 
Rys. 6. Wartość e - handlu w Europie w mld euro w poszczególnych 
latach  

Również rosnąca liczba klientów korzystających z usług 
kurierskich w realizacji zakupów online świadczy o dużym natężeniu 
tego zjawiska. Przykładowo w roku 2013, 30% Polaków przyznało, 
że korzysta z takiej formy zakupów. Jednym z podstawowych 
elementów procesu handlu elektronicznego pozostaje dostarczenie 
zamówionego produktu. W tym właśnie momencie zarysowuje się 
znaczenie i zastosowanie firm kurierskich. Stale rosnące obroty 
sektora e handlu stanowią poważne wyzwanie dla branży KEP. 

Sytuacja na rynku e - commerce i dynamiczne zmiany 
zachodzące w tym obszarze, stały się powodem wypracowania 
przez branżę kurierską nowego oraz innowacyjnego modelu 
struktury funkcjonowania. Nowe zadania określiły zakres 
oferowanych propozycji i rozwiązań dla nowoczesnego, a zarazem 
wymagającego klienta. Profesjonalna i efektywna obsługa branży e 
- commerce, odznaczającej się własną, określoną specyfiką to 
konkretne wymagania, obejmujące różne płaszczyzny działania. 
Jedną z kluczowych w tym zakresie jest maksymalnie duża, 
dostosowana do bieżących potrzeb rynku i konsumentów, 
elastyczność czynności operacyjnych. Podobnie istotną rolę 
odgrywa umiejętność reagowania na zachodzące zmiany oraz 
posiadanie możliwości szybkiego konfigurowania nowych strategii 
działania. Dotyczy to zarówno zapewnienia odpowiedniej 
infrastruktury własnej, wewnętrznych procedur, a także nowych 
rozwiązań w pakietach usługowych. Zmiany te obejmują 
kompleksowo realizowane procesy dystrybucji towarów w relacjach 
sklep internetowy - odbiorca finalny, jak również przepływu 
informacji. W ich zakresie pozostaje grupa standardowych usług 
dodatkowych, m.in. przeprowadzanie weryfikacji danych klienta, czy 
wykorzystanie przez klienta mobilnego urządzenia, posiadającego 
dostęp do Internetu w celu dokonania zmiany terminu dostarczenia 
produktu. W grupie dodatkowych usług, świadczonych przez 
operatorów branży KEP, a wynikających ze współpracy z sektorem 

e - commerce są również inne rozwiązania. Firma DHL oferuje 
usługi: 
– COD - opłata za pobranie i zwrot należności;  
– PDI - wykorzystanie strony internetowej DHL Express w formie 

proaktywnego kontaktu z klientem dla ustalenia terminu odbioru 
przesyłki; 

– e Awizo - przesłanie na pocztę elektroniczną klienta informacji w 
dniu nadania przesyłki wraz z podaniem kwoty pobrania; 

– e Cas - instalacja bezpłatnego urządzenia elektronicznego, 
pozwalającego na samodzielne drukowanie listów 
przewozowych, korzystanie ze stałego zlecenia odbioru oraz 
dokonywanie zmian doręczenia przesyłek [18]. 
Inne rozwiązania usługowe branży kurierskiej, związane 

bezpośrednio z rynkiem e - commerce to: 
– Flex Delivery Service - powiadomienie adresata o wysłaniu 

przesyłki, zawierającego również przewidywany termin 
doręczenia; 

–  m - commerce - dokonywanie zakupów przy użyciu urządzeń 
mobilnych: telefonów komórkowych lub tabletów;  

– Track & Trace - udostępnienie klientowi możliwości 
lokalizowania jego przesyłki za pośrednictwem przeglądarki w 
Internecie i poczty elektronicznej przy wykorzystaniu 
odpowiedniego modułu;  

– Same Day Delivery - dostawa produktu do klienta w dniu 
złożonego zamówienia;  

– dropshipping - obejmuje magazynowanie, przyjmowanie i 
kompletowanie zamówień, sporządzanie dokumentacji 
sprzedaży oraz transportowanie przesyłki do odbiorcy;  

– one stop e - commerce - to forma współpracy ze sklepami 
internetowymi, obejmująca zakres świadczeń koncepcji 
dropshipping w połączeniu z obsługą klienta, czynnościami 
marketingowymi, prowadzeniem zaplecza 
finansowo - księgowego, strukturą informatyczno- informacyjną, 
ofertą serwisową, a nawet utylizacyjną w przypadku zwrotów 
produktów [17]. 
W aspekcie szczególnego znaczenia dla rozwoju branży usług 

kurierskich szczegółowej analizie poddawane są trzy sektory rynku: 
B2B, B2C i C2X. Weryfikacja służąca takiej ocenie potwierdza na tej 
płaszczyźnie dużą rolę właśnie sektora biznesowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem sektora B2B i B2C. Dane zawarte w 
raporcie „ Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, 
ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 r.”, dotyczące 
ustaleń za rok 2015, potwierdzają znaczący udział tych sektorów w 
kwestii perspektyw i prognoz dla branży kurierskiej (Rys. 7), (Rys. 8) 
[12].  

Dla porównania - dane z roku 2011 wykazały udział 
poszczególnych sektorów na poziomie: 
– sektor B2B - ustalenia odpowiednio: 60% i 54%; 
– sektor B2C - ustalenia odpowiednio: 28% i 37%; 
– sektor C2X - ustalenia odpowiednio: 12% i 9% [19]. 

 

 
Rys. 7. Udział segmentów B2B, B2C, C2X w rynku KEP w 2015r -
wg. przychodów  
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Rys. 8. Udział segmentów B2B, B2C, C2X w rynku KEP w 2015r -
wg. wolumenu przesyłek  

PODSUMOWANIE 

Rosnąca na rynku pozycja branży KEP pozostaje przejawem 
zachodzących zmian społeczno- gospodarczych o zasięgu 
globalnym. I nie jest to zjawisko przypadkowe. Preferencje i 
potrzeby klientów wykształciły specyficzny profil oferowanych przez 
operatorów usług. Reagując na obowiązujące w przestrzeni 
konsumenckiej tendencje, założenie, że usługa kurierska to tylko 
dostarczenie przesyłki bezpośrednio do odbiorcy, uległo ogromnym 
modyfikacjom. Dostępność atrakcyjnych propozycji na rynku 
kurierskim, stanowi o jego popularności . Zróżnicowanie rozwiązań, 
wysokie standardy obsługi klienta stały się w tym zakresie 
obowiązującą normą. Rynek krajowy wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom lokalnych odbiorców. Klienci mogą tutaj liczyć na 
profesjonalną realizację swoich zleceń w wielu wariantach. 
Doręczenie przesyłek w systemie standardowym, opcje 
ekspresowej dostawy, możliwość skorzystania z wielu usług 
dodatkowych, zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy to aktualny 
profil współczesnej usługi. Także usługi o zasięgu 
międzynarodowym stanowią obecnie kompleksową ofertę o 
charakterze logistycznym. Obsługa celna transportowanej przesyłki, 
możliwość monitorowania jej statusu przez klienta, to tylko niektóre 
z rozwiązań. Proces stałego rozwoju branży to pojawiające się na 
rynku nowe usługi, których inspiracją są bardzo często również 
czynniki zewnętrznego otoczenia sektora kurierskiego. Popularność 
e- handlu, liberalizacja przewozów w obrębie Unii Europejskiej, rola 
sektorów biznesowych, głównie B2B oraz B2C, to kilka z nich. 

W odpowiedzi na te wyzwania firmy kurierskie proponują 
innowacyjne usługi, m.in. Predict e - mail, UPS My Choice, 
ParcelShop, czy Pickup. Optymistyczne perspektywy dalszego 
rozwoju, pozostające jednocześnie dużym wyzwaniem, to 
przyszłość nie tylko dla potentatów branży kurierskiej - DPD Polska, 
UPS, czy GLS Poland - ale także innych operatorów, stanowiących 
stały element struktury branżowej. 
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LOGISTIC SERVICES IN COURSE ENTERPRISES 
NATIONAL AND INTERNATIONAL 

In Poland courier services market is still in the stage of 
development comparing to Western European countries. In 
the EU countries the use of courier services per one citizen is 
several times higher than in Poland. It means that in our 
country the branch is still intensely developing. In this article 
the authors presented the range of courier services provided 
on the domestic and international market. The characteristics 
of standard offers and those filled in express mode were 
presented. The article also contains the description of rich 
offer of additional services as well as new proposals which 
appears on courier services market. The general situation 
and changes occuring in the courier branch were presented. 
Also some of the factors responsible for the development of 
examined sector were discussed. 
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