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Serce do przeszczepu, nosorożce 
czy materiały pirotechniczne – dla firm 
logistycznych nie ma dziś niewykonalnych 
i niemożliwych do zrealizowania zleceń.
JAROSŁAW OLECHOWSKI, KRZYSZTOF JABŁONOWSKI

Tu wszystko 
jest możliwe

awet minus 196 st. Celsju-
sza – w takiej temperaturze 
zastawki serca czekają na prze-

szczep. Przechowywane są w specjal-
nych zbiornikach wypełnionych ciekłym 
azotem. Przygotowanie ludzkiej tkan-
ki do przeszczepu jest niezwykle skom-
plikowane. W Polsce zajmują się tym 
tylko trzy ośrodki. Jednym z nich jest 
warszawski Kriobank Homogennych 
Zastawek Serca Kliniki Kardiochirur-
gii Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka. 
W ciągu ostatnich 30 lat za pośrednic-
twem kriobanku przeszczepiono blisko 
2 tys. zastawek serca. Nie tylko w Centrum 
Zdrowia Dziecka. Tkanki układu sercowo-
-naczyniowego są wysyłane z Warszawy
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do 15 ośrodków kardiochirurgii rozsia-
nych po całym kraju. Trafiły też za gra-
nicę, do Niemiec, Grecji i na Ukrainę. 
Transportem zastawek zajmuje się firma 
TNT Express, której specjaliści stworzy-
li specjalną usługę Cold Chain Transport. 
– To trudna operacja logistyczna. Potrzeba 
ogromnego doświadczenia i uwagi, żeby 
nie zniszczyć delikatnych tkanek – mówi 
Monika Uchnast z TNT Express. 

KEP na miarę 
Ryzyko jest ogromne, ale firmy transpor-
towe chętnie podejmują się realizacji na-
wet najtrudniejszych zleceń. – O sukcesie 
na rynku usług logistycznych nie decydu-
je już tylko cena pojedynczej paczki, ter-
minowość doręczeń i bezpieczeństwo 
przesyłek. Klienci coraz częściej oczeku-
ją nowoczesnych i innowacyjnych rozwią-
zań, usług skrojonych pod indywidualne 
potrzeby – mówi prof. Andrzej Grzelakow-
ski z Akademii Morskiej w Gdyni, specja-
lista polityki transportowej, logistyki oraz 
zarządzania łańcuchami dostaw. 

Ten proces doskonale ilustrują zmia-
ny zachodzące na rynku usług KEP (ku-
rierskich, ekspresowych i paczkowych). 
Standardem jest już organizacja przewozu 
wedle indywidualnych ustaleń z klientem, 
a nawet nocne dostawy paczek. Proble-
mem nie jest przetransportowanie 40-to-

nowej lokomotywy czy wyczarterowanie 
samolotu tylko dla jednej pilnej przesyłki. 

Branża KEP upraszcza i przyspiesza 
proces przepływu produktów między fir-
mami, państwami, a nawet kontynentami. 
Dlatego dynamicznie rozwija się nawet 
w czasie kryzysu finansowego. Eksperci 
szacują, że wartość polskiego rynku usług 
KEP przekroczy w tym roku 5 mld zł. 

Walcząc o klientów, operatorzy logi-
styczni prześcigają się w wymyślaniu in-
nowacyjnych produktów. Nie rezygnują 
nawet z realizacji zleceń określanych jako 

„mission impossible”. – Przy zamówieniu 
zastawek przez zewnętrzny ośrodek me-
dyczny ustalamy na początek, czy druga 
strona potrzebuje tkanki w stanie zamro-
żonym, czy gotowym do transplanta-
cji – mówi Maciej Fedorowicz z Centrum 
Zdrowia Dziecka. 

Przeważająca większość zastawek 
przesyłana jest w stanie zamrożonym,  
w pojemnikach z suchym lodem o tem-
peraturze minus 70 st. Celsjusza W spo-
radycznych przypadkach zastawka zostaje 
ogrzana do temperatury 2–8 st. Celsjusza. 

Po ustaleniu warunków transportu Cen-
trum Zdrowia Dziecka kontaktuje się z fir-
mą logistyczną TNT Express lub World 
Courier, by umówić transport. Zastawki 
przewożą specjalnie przeszkoleni pracow-
nicy przestrzegający rygorystycznych pro-
cedur bezpieczeństwa.  

TNT Express tkanki ludzkie z Centrum 
Zdrowia Dziecka transportuje w specjal-
nych pojemnikach Medpak Thermo lub 
Frozen. – Gwarantują utrzymanie stałej 
temperatury przez 72 lub 96 godzin, w za-
leżności od rodzaju wybranego opakowa-
nia – tłumaczy Uchnast. – Opakowania są 
zatwierdzane przez producentów i spe-
cjalistyczny instytut, dzięki czemu mamy 
pewność, że warunki termiczne będą za-
chowane w wymaganym czasie. 

Kurier przyjeżdża z zamówionym opa-
kowaniem do instytutu, zastawka zosta-
je zapakowana i rozpoczyna się jej podróż 
do miejsca docelowego, gdzie nastąpi ope-
racja jej wszczepienia. Do odbiorcy dotrze 
w ciągu 48 lub 24 godzin, w zależno-
ści od opcji usługi, jaką wybierze klient. 
– Transportowanie nietypowych przesy-
łek to doskonała promocja dla przewoź-
ników. Dowód na to, jakim potencjałem 
dysponuje firma i jak elastycznie potrafi 
go wykorzystać. To ważne, bo na rynku lo-
gistycznym trwa „wyścig zbrojeń”. Niemal 

każde przedsiębiorstwo próbuje udowod-
nić, że lepiej i precyzyjniej od pozosta-
łych potrafi zorganizować łańcuch dostaw 
– mówi Artur Olejniczak z Instytutu Logi-
styki i Magazynowania.

Bioprzesyłki 
Dla logistyków nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Udowodnili to specjaliści DHL 
Express, którzy w ubiegłym roku prze-
transportowali trzy czarne nosorożce z lot-
niska Manston w Wielkiej Brytanii do Par-
ku Narodowego Kilimandżaro w Tanzanii. 

Jedna z firm przewozowych przetransportowała 
trzy nosorożce samolotem z Anglii do Tanzanii
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Operacja była częścią programu przywró-
cenia populacji zwierząt zagrożonych 
wyginięciem.

Samiec Monduli oraz dwie samice Gru-
meti i Zawadi pokonali ponad 10 tys. km 
na pokładzie boeinga 757, który został 
specjalnie do tego przygotowany. Samo-
lot wyposażono w urządzenia ratujące ży-
cie i kontrolujące temperaturę w czasie 
lotu. Przygotowane zostało miejsce dla 
dwóch inżynierów lotnictwa, dwóch opie-
kunów nosorożców, dwóch osób odpo-
wiedzialnych za załadunek i rozładunek 
oraz weterynarza specjalisty. Samolot mu-
siał być dostosowany nie tylko do trans-
portu zwierząt, ale także ich wyżywienia 
i ekwipunku. Na pokładzie znajdowały 

się cztery bele lucerny, marchew, jabłka, 
skrzynie z bananami, selerami i szpina-
kiem oraz woda. Lot trwał dziesięć go-
dzin z międzylądowaniem na tankowanie 
paliwa we włoskim Bergamo. Tam w peł-
nej gotowości było lokalne zoo, przygoto-
wane na wypadek konieczności podjęcia 
dodatkowych działań po pierwszym eta-
pie podróży. – W naszej firmie za trans-
port przesyłek w bardzo szybkim czasie 
i w specjalnych warunkach, np. w okre-
ślonej temperaturze, odpowiada dział 
usług niestandardowych. Jego pracowni-
cy otrzymują bardzo dużo takich zleceń 
– mówi Monika Waligóra, dyrektor ds. ko-
munikacji i PR DHL Express.

Niedawno kurierzy w ciągu sześciu go-
dzin dostarczyli paszport z Hamburga do 
Warszawy – na trzy godziny przed wylotem 
klienta, który zapomniał zabrać dokument 
ze sobą. Przywieźli też suknię ślubną na 
cztery godziny przed uroczystą ceremonią. 
– Transportowaliśmy materiał do biopsji 
z Polski do Wielkiej Brytanii. Od momen-
tu odbioru z sali operacyjnej do doręczenia 
do ośrodka badawczego upłynęło mniej niż 
siedem godzin. Zrealizowaliśmy transport 

śniegu na inaugurację sezonu snowboar-
dowego w Warszawie oraz tuzin jaj szpa-
ków do Belgii – mówi Monika Waligóra.

Na godziny 
Firmy logistyczne niechętnie mówią 
o kosztach transportu nietypowych prze-
syłek. Najczęściej zasłaniają się tajemnicą 
handlową. Cena niemal każdego takiego 
zlecenia jest ustalana indywidualnie, w za-
leżności od skali przedsięwzięcia. – Jednym 
z najbardziej wartościowych i skompliko-
wanych pojedynczych zleceń, jakie realizo-
waliśmy, był transport luster do elektrowni 
słonecznej, które były tak duże, że zajmo-
wały całą naczepę – mówi Waldemar Ła-
zarczyk, prezes SKAT Transport.

Logistycy jednak zgodnie przyzna-
ją, że jednorazowe przewiezienie nawet 
wielkiego przedmiotu czy zwierząt jest 
prostszym zadaniem niż zapewnienie sy-
stematycznych i punktualnych dostaw, 
które powtarzają się cyklicznie. Szcze-
gólnie jeżeli transportowane są np. części 
zamienne lub podzespoły potrzebne do 
produkcji. Spóźnienie może oznaczać ko-
nieczność zatrzymania całej linii produk-
cyjnej i milionowe straty. 

Rozwiązania logistyczne i usługi zare-
zerwowane do niedawna dla dużych klien-
tów korporacyjnych są coraz powszechniej 
dostępne. Największe firmy logistyczne 
i kurierskie walczą ze sobą nie stawkami za 
usługę, lecz nowoczesną ofertą. Małe fir-
my w ramach umowy z Siódemką oprócz 
atrakcyjnych cen przesyłek otrzymują tak-
że nowoczesne urządzenia mobilne za zło-
tówkę (notebooki i tablety, m.in. iPady) 
i bezpłatny bezprzewodowy Internet. Ko-
rzystają także z platformy 7 Internet Ship-
ping, która pozwala wykonać samodzielnie 
większość czynności związanych z logisty-
ką firmy i jest najnowocześniejszym roz-
wiązaniem tego typu na rynku. 

Kurierzy inwestują także w rozbudo-
wę systemów do zarządzania flotą trans-
portową i magazynami. Pod koniec 
ubiegłego roku DPD Polska otworzyła 
centralną sortownię w Strykowie. Obiekt 
wraz z działką, na której jest zlokalizo-
wany, zajmuje niemal 9 ha. W sortowni 
zamontowano dwa sortery główne o wy-
dajności po 17,5 tys. paczek na godzinę 
oraz sorter dla małych paczek i kopert 
o wydajności 8 tys. paczek na godzinę. 
– Zautomatyzowany system sortujący 
zmniejszył ryzyko pomyłek. Zyskaliśmy 
ponadto dodatkowy czas na procesy za-
ładunkowe – tłumaczy Rafał Nawłoka, 
prezes firmy DPD Polska.  

Terminal na nodze 
Nowoczesne technologie chętnie stosu-
je również UPS Polska. Niedawno fir-
ma wprowadziła do sortowni ulepszone 
urządzenia skanujące na palec. – Skane-
ry pierścieniowe Imager przesyłają przez 
połączenie Bluetooth informacje o prze-
syłce do terminalu, który pracownik nosi 
na nadgarstku lub biodrze. Nie musi więc 
wprowadzać numerów paczek ręcznie 
– mówi Marcin Krzak, dyrektor operacyj-
ny UPS Polska.

Takie rozwiązania zwiększają szybkość 
działania i precyzję firm logistycznych. Ma 
to ogromne znaczenie szczególnie w przy-
padku przewozów realizowanych na zle-
cenie wirtualnych sklepów. W ubiegłym 
roku obroty polskiego handlu interneto-
wego wyniosły prawie 23 mld zł. Pod tym 
względem należymy do czołówki krajów 
najszybciej rozwijających się w Europie 
– wynika z badań Centre for Retail. 

Jeśli chodzi o częstotliwość zakupów 
internetowych, jesteśmy już na trzecim 
miejscu na kontynencie, ustępując tyl-
ko Brytyjczykom i Niemcom. Szybki roz-
wój powoduje, że o ten kanał dystrybucji 
coraz mocniej zabiegają firmy kurierskie. 
Jednak ze względu na rosnące koszty pali-
wa czy wprowadzenie e-myta coraz trud-
niej toczyć walkę na ceny. Dlatego tak 
ogromnie ważna jest jakość obsługi oraz 
zadowolenie klientów.  ^

Sklepy internetowe to ważny klient firm 
przewozowych – mają 23 mld zł obrotu rocznie
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Trzy wielkie centra logistyczne, w każdym po 
blisko 100 tys. mkw. powierzchni magazynowej. 
Ponad 150 mln euro inwestycji. Amazon to 
kolejny duży gracz, który zjawia się w Polsce. 
JAROSŁAW OLECHOWSKI, KRZYSZTOF JABŁONOWSKI

Logistyczne Eldorado
a początku października naj-
większa na świecie sieć handlu 
wysyłkowego Amazon ogłosiła, 

że przenosi z Niemiec do Polski swoje cen-
tra logistyczne obsługujące znaczną część 
Europy Zachodniej. – Polska jest dyna-
micznym, szybko rozwijającym się krajem, 
posiadającym zaangażowanych i kompe-
tentnych pracowników. Jestem przeko-
nany, że to dobra zapowiedź powodzenia 
naszych inwestycji – mówił w czasie uro-
czystego podpisania umowy Tim Collins, 
dyrektor operacyjny Amazon na Europę. 

Dwa pierwsze centra logistyczne po-
wstaną w Bielanach Wrocławskich i Sa-
dach koło Poznania. Ich otwarcie plano-
wane jest na sierpień przyszłego roku. 
Rok później działalność rozpocznie ko-
lejny obiekt we Wrocławiu. W sumie pra-
cę znajdzie w nich prawie 6 tys. stałych 
pracowników. Dodatkowo Amazon za-
trudni nawet 3 tys. osób np. w sezonie 
handlowym przed Bożym Narodzeniem. 
Rekrutacja już się rozpoczęła. Firma za-
mieściła na swojej stronie internetowej 
ok. 20 ogłoszeń dotyczących centrum 
w Sadach. W większości chodzi o stano-
wiska menedżerskie. Nabór na stanowiska 
produkcyjne rozpocznie się w kwietniu 
przyszłego roku, ale już teraz firma zachę-
ca do przesyłania aplikacji.

Branża wzrostów 
Amerykańska inwestycja jest najlepszym 
dowodem na to, jak dynamicznie rozwi-
ja się polska branża logistyczna. W pierw-
szej połowie roku do użytku oddano blisko 
150 tys. mkw. magazynów. W całym kra-
ju łącznie mają już niemal 7,7 mln mkw. 
powierzchni. Kolejne prawie 300  tys. 
mkw. jest w budowie. – Rośnie popyt na 
nowe powierzchnie magazynowe. Na-
jemcy uważnie analizują rynek, widać, 
że wiele firm myśli o rozwoju – mówi 

N
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Joanna Sinkiewicz z działu powierzchni 
przemysłowych i magazynowych Cush-
man & Wakefield. 

Boomu nie zahamował nawet kryzys 
finansowy. Logistyka jest bowiem pod-
stawą funkcjonowania każdego nowo-
czesnego biznesu. Praca logistyków nie 
ogranicza się tylko do transportowania 
produktów z magazynu do odbiorcy. To 
sztuka efektywnego wykorzystania możli-
wości i zasobów przedsiębiorstwa.  

Sieć zarzucona 
O znaczeniu branży najlepiej świadczy 
skala przychodów krajowych firm logi-
stycznych, spedycyjnych i transportowych. 
Rocznie sięgają one 100 mld zł. To pra-
wie 5 proc. polskiego PKB. Sektor zatrud-
nia blisko pół miliona osób. – Zgodnie 
z danymi GUS na polskim rynku funk-
cjonuje obecnie ponad 140 tys. przedsię-
biorstw, które możemy zaliczyć do TSL  
– mówi dr Krzysztof Niestrój z Katedry 
Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. – Zdecy-
dowana większość świadczy jedynie usługi 
transportowe i są to przedsiębiorstwa za-
trudniające do dziewięciu pracowników. 
Z drugiej strony mamy kilkunastu wielkich 
operatorów logistycznych, którzy oferu-
jąc rozbudowane pakiety usług, znacznie 
wykraczające poza transport i magazyno-
wanie, mogą kompleksowo zaspokajać po-
trzeby nawet całych łańcuchów dostaw.

Nowością są tzw. brokerzy kurierscy, 
czyli firmy oferujące przez Internet usłu-
gi różnych firm przewozowych. Zaleta-
mi takiej oferty jest relatywnie niska cena 
i łatwość w złożeniu zlecenia. – Na rozwój 
branży logistycznej ogromny wpływ ma 
upowszechnienie handlu w Internecie. 
W tym przypadku sporym wyzwaniem 
staje się obsługa dużej liczby niewielkich 
przesyłek i ich dostawa do odbiorców zlo-
kalizowanych na terenie całego kraju. Dla-
tego firmy logistyczne zwiększają swoje 
moce przerobowe – mówi dr Marcin Świ-
tała z Zakładu Logistyki i Zarządzania 
Projektami Logistycznymi Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 

Inwestycje szybko się zwrócą. W ubie-
głym roku sprzedaż internetowa B2C 
(business to consumer, czyli biznes 
– konsument) na świecie wzrosła o po-
nad 21 proc., po raz pierwszy w historii 
przekraczając wartość biliona dolarów 
– wynika z szacunków firmy eMarketer. 
W Polsce działa już ponad 12 tys. wirtu-
alnych sklepów, których obroty do końca 
roku mogą sięgnąć 30 mld zł. Pod wzglę-
dem tempa rozwoju tego biznesu nale-

żymy do czołówki europejskich państw. 
Częściej zakupy w sieci robią tylko inter-
nauci w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Jak wynika z raportu Gemius, już poło-
wa polskich użytkowników sieci przynaj-
mniej incydentalnie kupuje w sklepach 
internetowych. Wartość przesyłek na-
dawanych na rynku handlu elektronicz-
nego sięga 600 mln zł rocznie. Oznacza 
to, że niemal co czwarta paczka przewie-
ziona przez kurierów zawiera towar za-
mówiony przez Internet. – W ostatnich 
latach operatorzy opracowali wiele roz-
wiązań usprawniających współpracę 
z klientami. Dzisiaj oprócz standardowej 
obsługi zapewniają także: odbiór i dorę-
czanie przesyłki w dniu wolnym od pracy 
lub w godzinach wieczornych, SMS-owe 
powiadomienia o godzinie dostawy czy 
aplikacje internetowe do obsługi zamó-
wień – mówi dr Świtała.

Paczka na stacji
Z sondażu przeprowadzonego przez fir-
mę UPS oraz comScore wynika, że klien-
ci sklepów internetowych chcą znać 
opcje dostawy i jej koszt już na wczes-
nym etapie realizacji zamówienia. We-
dług badania dla 55 proc. europejskich 
konsumentów znaczenie ma możliwość 
wyboru terminu dostawy. Natomiast 

53 proc. badanych wskazało, że zależy 
im na odbiorze przesyłki w dogodnym 
dla nich punkcie detalicznym. Tę potrze-
bę zauważyli szefowie firmy paliwowej 
Orlen, którzy umożliwili odbiór paczek 
w 650  stacjach paliw. Usługa prowa-
dzona jest we współpracy z firmą Dazu-
mi. – To oferta dla tych, którzy sami chcą 
decydować o miejscu i czasie odbioru lub 
nadania przesyłki. Do końca przyszłe-
go roku nasza sieć będzie liczyć 1,5 tys. 
punktów, zlokalizowanych nie tylko na 
stacjach benzynowych – mówi Damian 
Puczyński, prezes Dazumi. 

Dla firm kurierskich i logistycznych 
współpracujących z wirtualnymi sklepa-
mi wyzwaniem są zwroty towarów, które 
nie przypadły do gustu klientom. Roz-
wiązaniem problemu może być m.in. 
platforma Szybkiezwroty.pl uruchomio-
na przez InPost. Za jej pośrednictwem 
klienci mogą też składać reklamacje. 
Mogą to zrobić o dowolnej porze dnia czy 
nocy. Blisko 1,1 tys. specjalnych paczko-
matów działa przez całą dobę. W wielu 
sklepach internetowych szybkie zwro-
ty są usługą darmową. Klienci kupują 
więcej, kiedy mają gwarancję szybkiego, 
bezproblemowego zwrotu. Dlatego sklep 
z lifestyle’owymi ubraniami i obuwiem 
Eastend.pl realizuje aż 70 proc. wszyst-
kich zwrotów przez paczkomaty.

Poczta w walce 
Boom na rynku usług logistycznych 
i kurierskich spowodował, że o klientów 
zaczęła walczyć Poczta Polska. Były mo-
nopolista w ciągu czterech lat zamierza 
wydać ponad miliard złotych na nowo-
czesną infrastrukturę. Firma już urucho-
miła platformę usług online Envelo. Za jej 
pomocą klienci mogą wysłać list, kartkę 
czy kupić znaczek. Poczta szacuje, że za 
rok z platformy korzystać będzie pół mi-
liona osób. Dodatkowo w przyszłym roku 
zostanie uzupełniona o usługi dla firm, 
w tym e-fakturę. 

To początek rewolucji w Poczcie. Eks-
perci przewidują, że ostatni tradycyjny 
list zostanie wysłany w 2025 r.  ^

Co czwarta paczka 
zawiera towar 
zamówiony przez 
Internet
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onad 80 proc. światowej wy-
miany towarowej odbywa się 
drogą morską. To niewątpliwie 

ogromna szansa dla polskich portów. Jed-
nak aby ją wykorzystać, muszą one zainwe-
stować w rozwój infrastruktury. W ciągu 
ostatnich sześciu lat porty w Gdańsku, 
Gdyni i Świnoujściu–Szczecinie przepro-
wadziły modernizacje o wartości prawie 
4 mld zł. Do 2020 r. na ich unowocześnie-
nie pójdzie kolejne 10 mld zł. Te inwestycje 
– częściowo finansowane ze środków unij-
nych – przynoszą efekty. Dane z ostatnich 
lat pokazują, że najważniejsze dla pol-
skiej gospodarki porty zwiększają swoje 
obroty i odnotowują zyski. Według Głów-
nego Urzędu Statystycznego w 2012 r. ob-
roty ładunkowe wyniosły 58,8 mln ton. 
To o 2 proc. więcej niż rok wcześniej, jed-

P

Nasze porty coraz więcej znaczą na światowej 
mapie transportu morskiego. Szczególnie szybko 
rośnie liczba przeładowywanych kontenerów.
ALEKSANDRA ZBOROWSKA

Polskie porty

nak biorąc pod uwagę światowy kryzys 
gospodarczy, polskie porty i tak mają po-
wody do zadowolenia. W ubiegłym roku 
zawinęło do nas 18,4 tys. statków trans-
portowych. Były one większej pojemności 

i nośności niż te, które wpływały do pol-
skich portów w 2011 r. Dobrze zapowiada 
się także ten rok. Tylko w jego pierwszym 
kwartale polskie porty przeładowały łącz-
nie 14,8 mln ton ładunków. Rok wcześniej 
było to 13,7 mln ton. 

Największym wyzwaniem, jakie stoi 
przed naszymi portami, jest konieczność 
dostosowania infrastruktury do współ-

czesnych wymogów w transporcie mor-
skim. Polskie porty budowane były tak, 
by przyjmować głównie ładunki masowe, 
tymczasem współczesny transport morski 
opiera się przede wszystkim na przewoże-
niu ładunków kontenerowych. Wymaga 
to kosztownych modernizacji, m.in. po-
szerzania i pogłębiania podejść torowych, 
na które nie wszystkie porty mogą sobie 
pozwolić. Dlatego w Polsce funkcjonu-
je jedynie pięć terminali kontenerowych: 
w Gdańsku (Gdański Terminal Kontenero-
wy oraz Deepwater Container Terminal), 
w Gdyni (Baltic Container Terminal oraz 
Gdynia Container Terminal) i w Szczecinie 
(terminal DB Port Szczecin). 

Symbolem rozwoju portu w Gdańsku 
stała się sierpniowa wizyta największego 
kontenerowca świata – Maersk McKinney 
Møller (400 m długości, 59 m szeroko-
ści i 73 m wysokości). Może on przewieźć 
18 tys. kontenerów TEU (standardowa po-
jemność kontenera). To wydarzenie poka-
zywało potencjał portu, którego terminal 
kontenerowy jako jedyny w Polsce ma na-
brzeże głębokości 15,5 m. Od kilku miesię-
cy port gdański nawiązał też bezpośrednie 
połączenie kontenerowe z portami koreań-
skimi. To otwiera możliwości współpracy 
z rynkiem azjatyckim, jednym z najważ-
niejszych we współczesnej gospodarce.

Dziś w porcie w Gdańsku przeładowu-
je się rocznie blisko 30 mln ton towarów, 
których wartość przekracza 140 mld zł. 
Według analityków prognozy dla gdyń-
skiego portu są bardzo dobre – w najbliż-

szych latach obroty kontenerowe zwiększą 
się kilkukrotnie. Gdański terminal w tym 
roku prawdopodobnie po raz pierwszy 
w historii przekroczy liczbę miliona prze-
ładowanych kontenerów 20-stopowych 
(TEU). Dane za pierwsze półrocze tego 
roku są optymistyczne – w gdańskim porcie 
przeładowano łącznie blisko 14 mln ton to-
warów. To oznacza wzrost w porównaniu

Inwestycje w infrastrukturę są opłacalne. Dzięki 
nim szybko rośnie znaczenie naszych portów
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z analogicznym okresem 2012 r. aż o jedną 
trzecią (33,5 proc.). Przychody – jak poin-
formował we wrześniu zarząd portu – wy-
niosły w pierwszym półroczu 2013 r. 76,1 
mln zł, czyli o 15 proc. więcej niż w 2012. 

Możliwości przeładunkowe dwóch ter-
minali kontenerowych w Gdyni wynoszą 
w BCT blisko 700 tys. TEU rocznie, na-
tomiast w GCT – 240 tys. TEU rocznie. 
Z podsumowania za 2012 wynika, że prze-

ładowano w nich łącznie 676 349 TEU
(wobec 616 441 TEU w 2011 r.). To wzrost 
o blisko 9 proc. Wszystko wskazuje na to, 
że ten rok będzie w historii Portu Gdynia 
rekordowy. – W najlepszym dla nas roku 
2007 osiągnęliśmy obroty ładunkowe na 
poziomie ponad 17 mln ton ładunków. 
Prawie pewne jest, że w 2013 r. uda nam 
się ten rekord pobić – mówi prezes Portu 
Gdynia Janusz Jarosiński.

Jednak aby ten sukces był możliwy, port 
musiał nie tylko zainwestować ogromne 
pieniądze, ale przede wszystkim wiedzieć, 
na co je wydać. – Strategię, która dostoso-
wywała nasz port do światowych trendów, 
opracowaliśmy jeszcze w 2002 r. Dziś wi-
dać, że konsekwentnie ją realizując, trafi-
liśmy w oczekiwania i potrzeby klientów 
– przekonuje prezes Jarosiński.

Za pomysłem poszły pieniądze, dzięki 
którym, jak mówi prezes Jarosiński, moż-
liwy był skok cywilizacyjny portu. Tylko 
w tym roku zarząd Portu Gdynia podpi-
sał umowy na inwestycje, których wartość 
wynosi 260 mln zł. Część środków pocho-
dzi z funduszy unijnych.    

Nieco gorzej (ale tu także na tle gospo-
darki jest naprawdę dobrze!) radzą sobie 
zachodniopomorskie porty. Wprawdzie 
w ubiegłym roku w portach Szczecin i Świ-
noujście przeładowano w sumie ponad 
21 mln ton ładunków, a zysk netto wy-
niósł 32 mln zł (o 14 mln zł więcej niż rok 
wcześniej), ale ich infrastruktura jest do-
stosowana głównie do przyjmowania to-
warów masowych. Tymczasem przewóz 
morski opiera się już na transporcie kon-
tenerowym. Dlatego zarówno Szczecin, 
jak i Świnoujście planują wielomiliono-
we inwestycje. Po modernizacji przez Port 
Handlowy Świnoujście będzie przechodzić 
20–30 tys. TEU. Plany są jednak bardziej 
ambitne – w ciągu najbliższych 10 lat port 
ma przeładowywać 200 tys. TEU rocznie. 

Latający towar
Nie tylko porty morskie mają powody do 
zadowolenia. Analitycy Urzędu Lotni-
ctwa Cywilnego podkreślają, że popra-
wę wyników finansowych odnotowały 

REKLAMA
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też lotniska zajmujące się międzynarodowym przewo-
zem. Od 2010 r. branża odrabia straty po kryzysowym 
roku 2009. Dziś coraz więcej lotnisk stawia na roz-
wój cargo. Bezsprzecznym liderem w obsłudze cargo 
jest warszawskie lotnisko im. Chopina, które obsłu-
guje ponad 60 proc. przewozów lotniczych w Polsce. 
Z danych opublikowanych w listopadzie wynika, że 
do końca września odprawiono tu ponad 34,7 tys. 
ton cargo. W porównaniu z analogicznym okresem 
2012 r. to wzrost o 5,6 proc. W całym 2012 na lotni-
sku im. Chopina odprawionych zostało ponad 45 tys. 
ton towarów. Wszystko wskazuje na to, że ten re-
kord zostanie w tym roku pobity. Stałą tendencją jest 
zmniejszanie się liczby przewozów krajowych, domi-
nuje cargo międzynarodowe (od stycznia do końca 
września było to ponad 34 tys. ton). Ruch krajowy wy-
niósł jedynie 470 ton.

Ambicje zostania regionalnym liderem przewozów 
lotniczych ma lotnisko w Katowicach (trafia tu 15 proc. 
towarów cargo obsługiwanych przez polskie lotniska). 
Wzrost przewozów lotniczych nastąpił w 2011 r., gdy 
katowickie lotnisko przyjęło ponad 12 tys. ton ładun-
ków, czyli o 8 proc. więcej niż w 2010 r. 

Na przewozy cargo stawiają także porty lotnicze 
w Gdańsku (obsługujący 6 proc. przewozów cargo), 
Krakowie, Poznaniu i Łodzi. Według szacunków do 
końca tego roku przez lotnisko w Łodzi przejdą 3 tys. 
ton ładunku. Jednak do 2015 r. ma to być minimum 5 
tys. ton frachtu. Port lotniczy chce także uzyskać spe-
cjalne pozwolenia na transport przesyłek o podwyż-
szonej wartości oraz temperaturowych (to m.in. leki). 
Łódzkie lotnisko podpisało już umowy ze światowymi 
przewoźnikami, takimi jak Lufthansa Cargo, Air Fran-
ce, SAS czy Emirates. Usługę cargo świadczą także lot-
niska we Wrocławiu, w Rzeszowie, Bydgoszczy czy 
Zielonej Górze.  

Polska ma do odrobienia spore straty w tej branży, 
bo – jak wynika z danych UE – nasz kraj nie ma na-
wet procentu udziału w europejskim lotniczym ryn-
ku przewozów towarów. Wszystko jednak wskazuje 
na to, że w ostatnich latach krajowi przewoźnicy chcą 
nadrobić stracony czas. I choć trudno nam konkuro-
wać z lotniskami zza naszej zachodniej granicy, mogą 
powalczyć o podbicie rynków państw Europy Środko-
wo-Wschodniej. Żeby to jednak było możliwe, lotni-
ska muszą zainwestować w rozbudowę  infrastruktury 
– chodzi o wydłużenie pasów startowych, powiększe-
nie płyt postojowych i terminali. I oczywiście – jak 
w przypadku portów morskich – jednym z elementów 
sukcesu jest dobry dojazd drogowy i kolejowy.  ^
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d początku roku do końca wrześ-
nia PKP Cargo zarobiło na czysto 
ponad 164 mln zł. To co prawda 

mniej niż rok wcześniej (prawie 254 mln 
zł), ale ten wynik jest zgodny z oczekiwa-
niami zarządu spółki. Dlaczego? Bo w paź-
dzierniku PKP Cargo zadebiutowało na 
giełdzie. I był to debiut bardzo udany, ale 
w związku z tym pracownikom trzeba było 
wypłacić premie prywatyzacyjne i uzna-
niowe, na co poszło 208,8 mln zł. I stąd 
ta strata. Podobno jednorazowa. Teraz ma 
być rozwój i wzrost zysków. Tym bardziej 
że PKP Cargo jest niekwestionowanym li-
derem na rynku przewozów towarowych 
w Polsce, a w Europie zajmuje drugie miej-
sce – po Deutsche Bahn. W tym roku (dane 
z końca września) polska spółka przetrans-
portowała 83,7 mln ton ładunków (w dużej 
mierze węgiel dla elektrowni, ale też kru-
szywo do budowy dróg, rudy metali czy to-
wary przewożone w kontenerach). Pociągi 
towarowe pokonywały średnio 265 km. 
Ale u nas mogą jechać ze średnią prędkoś-
cią 23 km/godz., a na zachodzie Europy 
– 50–60 km/godz. Także i to ma się zmie-
nić, a zwiększenie prędkości przyczyni się 
do poprawy wyników finansowych nawet 
o kilkaset milionów rocznie. 

Ze starego w nowe 
Będzie to możliwe dzięki nowym inwe-
stycjom finansowanym z budżetu UE na 
lata 2014–2020. Na poprawę infrastruk-
tury kolejowej (zwłaszcza torów) spółka 
PKP Polskie Linie Kolejowe (która zarzą-
dza torami) dostanie prawie 30 mld zł. 

O

Na kolej lubimy tylko narzekać. Tymczasem 
wygląda na to, że w najbliższych latach pociągi 
pojadą szybciej, do tego będzie taniej i wygodniej. 
AGNIESZKA WRZESIEŃ 

Jedzie pociąg, jedzie...

– Utrzymamy i poprawimy standard dla 
przewozów pasażerskich oraz będziemy 
modernizować linie, które pozwolą pod-
wyższyć prędkość pociągów towarowych, 
zwłaszcza na Śląsku. Usprawnimy też 
transport na linii wschód–zachód dzię-
ki przygranicznym inwestycjom i popra-
wie stanu szerokich torów znajdujących 
się w zarządzie spółki – zapewnia Miro-
sław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA. 

W listopadzie PLK przyjęły obniżkę 
średniej stawki sieciowej (opłata za ko-
rzystanie z torów) o 20,4 proc. oraz za-
planowały stabilizację stawek do 2017 r. 
– Transport kolejowy od dawna nie miał 
przed sobą tak dobrych perspektyw. Obniż-
ka i stabilizacja opłat umożliwi skuteczne 
konkurowanie z transportem drogowym, 
a przewoźnikom towarowym ułatwi pod-
pisywanie wielomilionowych kontraktów. 
Nadchodzące lata będą z pewnością nale-
żały do kolejowego transportu towarowe-
go – mówi Remigiusz Paszkiewicz, prezes 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 

Spółka zadbała również o bezpieczeń-
stwo na liniach eksploatowanych oraz 
w miejscach prowadzonych inwestycji 
(ponad 160 projektów, prace na 3,2 tys. 
km torów). Zarządca infrastruktury pod-
pisał z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego umowę programu emisji obligacji 
do kwoty 1,5 mld zł. Zdaniem Remigiu-
sza Paszkiewicza pozwoli to utrzymać 
właściwe tempo inwestycji. – Nie może-
my pozwolić na spowolnienie prac, gdy 
po ponad 20 latach inwestycyjnego ma-

razmu polska kolej wreszcie zaczęła się 
zmieniać – dodaje prezes PLK.

Obligacje zostaną wyemitowane jeszcze 
w tym kwartale. 

Dla pasażerów
Na tych wszystkich zmianach skorzystają 
też pasażerowie pociągów należących do 
spółki InterCity. Już za rok podróż z Kra-
kowa czy Katowic do Warszawy będzie 
trwać mniej niż 2,5 godziny. Ok. 3 godzin 
będzie jechał pociąg ze stolicy do Gdań-
ska. Skróci się czas przejazdu z Wroc-
ławia do Warszawy. Dziś pociąg jedzie 
ponad 5 godzin, za rok ma jechać o 2 go-
dziny krócej. Trwa przygotowanie in-
frastruktury dla pociągów Pendolino. 
– Modernizujemy linie, urządzenia, bu-
dujemy wiadukty, modernizujemy sieć 
energetyczną. Harmonogram zakłada, że 
Pendolino po wejściu do służby w grudniu 
2014 r. przekroczy prędkość 160 km/godz. 
na ok. 100 km linii Centralnej Magistrali 
Kolejowej. Długość odcinków przygoto-
wanych do 200 km/godz. będzie stopnio-
wo rosła – mówi Mirosław Siemieniec.

Z kolei Marcin Celejewski, członek za-
rządu ds. handlowych PKP InterCity SA, 
zapewnia, że nowe podejście do klienta 
to „pewnie, komfortowo i w dobrej cenie”. 
Przewoźnik śledzi obłożenie miejsc w po-
ciągach. Przy wyższej frekwencji dostawia 
więcej wagonów. Natomiast 5,5 mld zł na 
inwestycje taborowe wydane przez PKP 
IC do 2015 r. ma przynieść widoczną po-
prawę jakości podróżowania. Już w tym 
roku pasażerowie jeżdżą 78 zmodernizo-
wanymi i nowymi wagonami. Podróżni 
coraz chętniej kupują bilety w przedsprze-
daży. Im wcześniej kupiony bilet, tym jest 
tańszy. – Zmieniamy się dla naszych pasa-
żerów. Zmiany są głębokie, a ich realizacja 
zapewni usługę na najwyższym poziomie 
– deklaruje Marcin Celejewski. ^
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Polsce jest obecnie ok. 7,3 mln 
mkw. powierzchni magazyno-
wej o rozmaitych standardach. 

Według analityków rynku pozornie tyle, ile 
być powinno przy dzisiejszym zapotrzebo-
waniu. A jednak są regiony, w których ma-
gazynów jest zdecydowanie za dużo, jak 
chociażby w Piotrkowie Trybunalskim, 
gdzie prawie połowa (139 tys. mkw.) po-
wierzchni to pustostany. Inaczej widać to 
ze Strykowa, który ulokowany u zbiegu 
dwóch ważnych i już otwartych krajowych 
autostrad A1 i A2 stanowi poszukiwaną 
przez firmy logistyczne lokalizację. Tam 
pozostaje wolne zaledwie 7 tys. mkw. 

W

Czas przemian

Na naszym rynku – zgodnie z rapor-
tem firmy Jones Lang LaSalle doradzającej 
w sprawach nieruchomości i analizującej 
ich rozwój w Polsce – najbardziej brakuje 
magazynów dużych, o powierzchni powy-
żej 10 tys. mkw. Nawet w stolicy i w jej oko-
licach, gdzie pustostany stanowią ponad 
13 proc., wielkich i nowoczesnych magazy-
nów też jest wciąż za mało.

Gwarancje wstępne 
Magazynów przybywa dziś wolniej, niż na-
leżałoby oczekiwać po obiecujących pro-
gnozach gospodarczych na najbliższe lata, 
które zwiastują nie tylko koniec globalnego 

spowolnienia, ale także wzrost polskiego 
PKB. Deweloperzy wolą skupiać się na lo-
kalizacjach, w których wstępne umowy naj-
mu gwarantują im, że całe przedsięwzięcie 
nie będzie czekało miesiącami na najem-
ców. To właśnie dlatego w okresie kryzysu 
w gospodarce deweloperzy planowali nie-
wiele nowych inwestycji magazynowych, 
a wiele obiecujące przyspieszenie gospo-
darki jeszcze nie dało sygnału do natarcia. 
Budowy spekulacyjne zdaniem fachowców 
opłacają się tylko wtedy, gdy galopujący po-
pyt o parę długości wyprzedza podaż, tym-
czasem sytuacja na rynku magazynów od 
dłuższego czasu jest raczej stabilna. Dzie-
je się tak również dlatego, że wzrastają 
wymagania w stosunku do firm logistycz-
nych, które zamiast inwestować w nowe 
powierzchnie, sporą część środków muszą 
poświęcać na dostosowanie swoich maga-
zynów do wymagań kontrahentów. 

Zgodnie z tym trendem firmy badające 
rynek nieruchomości magazynowych od-
notowały wzrost powierzchni magazyno-
wej w Polsce w pierwszej połowie 2013 r. 
o prawie 161 tys. mkw. (dwa razy mniej rok 
do roku). Natomiast dobre wyniki w naj-
mie nowych powierzchni zawdzięczamy 
głównie dużym transakcjom przednajmu, 
takim jak magazyny firmy importującej 
części do aut Inter Cars na Górnym Śląsku 
w okolicach Sosnowca, Volkswagena w Po-
znaniu czy Polarisa w Opolu. Te trzy inwe-
stycje odpowiadają za prawie jedną czwartą 
umów z tego okresu (111 tys. mkw.). 

Suche porty
Zainteresowanie kolejnymi magazyna-
mi wykazują przede wszystkim firmy mo-
toryzacyjne, z segmentu RTV/AGD oraz 
duże sieci handlowe, takie jak Castorama 
(50 tys. mkw. w Strykowie), czy przedsta-
wiciele hurtu spożywczego. Mimo to wśród 
klientów nadal przewodzą firmy logistycz-
ne, które z uporem optymalizują łańcu-
chy dostaw, skracają trasy, a więc starają 
się jak najwięcej oszczędzać, przewidując, 
że w najbliższym czasie przyjdzie im się 
zmierzyć z groźnymi konkurentami. Bo 
międzynarodowe koncerny z branży TSL 

Rok w branży magazynowej mija pod znakiem 
zwiększonej aktywności firm logistycznych, 
dużych transakcji aktywizujących kilka 
regionów oraz rosnącej roli Pomorza.
EWA RUDNIKOWSKA
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są już u nas od jakiegoś czasu i zdobywa-
ją coraz to nowe przyczółki. A są groźne, 
skoro w Europie, np. w transporcie drogo-
wym, zaledwie 11 proc. firm ma aż 70 proc. 
wszystkich pojazdów ciężarowych.

Zmiany na rynku powodują, że fir-
my z obszaru TSL muszą stosować 
strategie, które za tymi przemianami na-
dążają. Wzrost znaczenia szeroko pojętego 
e-commerce, ciągłe skracanie żywotności 
produktów, rozwijający się import kompo-
nentów, zwłaszcza w krajach UE, wreszcie 
wkraczanie na terytorium Polski firm do-
tychczas niezaznaczających tu swojej obec-
ności, a wielkich i potężnych, to powody, 
dla których przewartościowaniu ulegają 
dotychczasowe stereotypy działania. 

Stąd np. rosnące znaczenie magazynów 
kontenerowych w regionie pomorskim 
w bliskości punktów przeładunkowych, 
stąd koncepcje suchych portów (jak El-

bląg), gdzie do magazynów trafiałyby 
przewiezione koleją kontenery z portów 
w Gdyni czy Gdańsku, by już samochoda-
mi rozjechać się po kraju. Następny ma-
gazyn w szeregu może znajdować się już 
w regionie, dla którego towar jest prze-
znaczony, choćby w modnym dziś Stryko-
wie albo w Katowicach czy we Wrocławiu, 
gdzie rozbudowa powierzchni magazyno-
wych idzie najszybciej (71 tys. mkw.).

Stulecie pędzi
Przemiany, którym ulegają dziś całe pro-
cesy w TSL, nie omijają też urządzeń nie-
zbędnych, by magazyn funkcjonował pra-
widłowo. Współcześnie to miejsce bardziej 
przypomina fabrykę urządzeń precyzyj-
nych niż zwykły skład towarów. Metamor-
fozę pierwsze przeszły staroświeckie wózki 
widłowe, którym powoli dodawano nowe 
funkcje i umiejętności. Dziś np. znana nie-

miecka i działająca również na polskim 
rynku firma Junheinrich, specjalizująca się 
w produkcji urządzeń magazynowych, pro-
ponuje aż 600 typów widłaków.

Podobnym przeobrażeniom uległy zwy-
kłe kiedyś regały do składowania towarów. 
Te stosowane obecnie są tak zaawanso-
wane, że niektóre potrafią nawet same się 
załadować, np. w systemach głębokiego 
składowania, gdzie wyposażono je w auto-
matyczne rampy załadunkowe.

Idealny magazyn to taki, w którym więk-
szość procesów przebiega bez udziału czło-
wieka. Wszystkie urządzenia sterowane są 
przez komputery: wózki jeżdżą same, rega-
ły się przesuwają, maszyna nakleja auto-
matycznie czipy, dzięki którym system wie, 
gdzie dany towar jest składowany. Wszyst-
ko jak w filmie s.f. A to przecież nasza te-
raźniejszość. To stulecie pędzi jak oszalałe, 
ale logistyka wyraźnie za nim nadąża. ^

REKLAMA
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to dlatego, że działająca na no-
woczesnym rynku TSL firma 
bez narzędzi, które wciskają jej 

w ręce informatycy, byłaby jak generał po-
zbawiony w czasie bitwy łączności z ar-
mią. Tyle że w TSL ten kontakt – niczym 
podczas akcji komandosów – potrzebny 
jest nawet z pojedyn czym żołnierzem.

WMS – ważne mieć system. Skrót ten 
oczywiście odcyfrowuje się inaczej. Ci, 
którzy go wymyślili, wolą mówić: Ware-
house Management System, co oznacza 
skomplikowany program informatyczny 
do zarządzania magazynem. Koordynu-

A

Tylko dla nowoczesnych

je on wszystkie procesy, jakie zachodzą 
w magazynie, pozwala na zautomatyzo-
wanie większości czynności, co jest szcze-
gólnie ważne dla firm obsługujących 
przesyłki od wielu dostawców i przekazu-
jących je do wielu odbiorców. 

Wdrożenie WMS w firmie to oczywiście 
nie wszystko. Trzeba go integrować z inny-
mi programami, w takt zmieniających się 
zamówień dokładać opcje i nowe rozwią-
zania, usprawniać, szkolić pracowników, 
by umieli wykorzystać wszystkie funkcje 
i możliwości, jakie oferują programiści. Bo 
współczesny magazyn nie działa sam. To 

już nie jest zwykła hala, gdzie przed laty po 
prostu zrzucano towar. Dziś to przedsię-
biorstwo, które bierze na siebie odpowie-
dzialność za przyszłość nie tylko swoją, ale 
i kontrahentów. Nie chodzi tu wyłącznie 
o właściwe składowanie, lecz także m.in. 
o czas dostawy, ryzyko związane z wydarze-
niami losowymi oraz szeregiem procesów 
– od metkowania po pakowanie przesyłek, 
również dla klienta detalicznego.

Właśnie dlatego system WMS powinien 
działać wspólnie z innym, który fachowcy 
nazywają ERP. To system do zarządzania 
zasobami przedsiębiorstwa (Enterprise 
Resource Planning), a więc w przypad-
ku firm logistycznych całością procesów 
w firmie, łącznie z taborem flotowym i za-
łogą, a więc sprawami typu HR (Human 
Resource). Reszta oprogramowania zale-
ży już od specyfiki firmy.

Mówiące ciężarówki
Nowoczesne systemy zarządzania maga-
zynem, które z flotami splata sieć wymia-
ny informacji, radzą sobie same z każdym 
problemem – od składowania aż po wy-
syłkę. Firmy logistyczne dzięki temu dys-
ponują pełną wiedzą na temat wszystkich 
transportów, w dowolnej chwili mogą 
sprawdzić, co akurat dzieje się z dostawą. 
Automatyczne systemy kierują też ruchem 
samochodów, optymalizując np. trasy. 
To służy sporym oszczędnościom, które 
na bardzo konkurencyjnym rynku mają 
niebagatelne znaczenie.

– Ciągła potrzeba zwiększania efektyw-
ności wymusza na operatorach flot pełną 
transparencję pojazdów: ruchu, tras i kie-
rowców – mówi Paweł Trębicki, dyrektor
generalny Raben Transport. I dodaje: 
– Śledzenie pozycji ciężarówki, monitoro-
wanie czasu pracy kierowcy i zarządzanie 
nim, a także stanem paliwa w baku oraz 
dostosowywanie trasy pojazdów w cza-
sie rzeczywistym ma zredukować puste 

Magazyn z przesuwającymi się o własnych 
siłach sprzętami, półkami i maszynami bez 
informatyków skazany byłby na pewną plajtę. 
EWA RUDNIKOWSKA
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przebiegi i poprawić planowanie. Eksper-
ci w sprawach ochrony środowiska szacu-
ją, że włączenie samochodów ciężarowych 
do systemu komunikacyjnego car-to-car, 
na bieżąco przekazującego dane dotyczą-
ce ruchu na drogach, ich stanu i ewentu-
alnych zagrożeń, umożliwi zmniejszenie 
zużycia paliwa przynajmniej o 10 proc.

Inteligentny magazyn właściwie zarzą-
dza się sam. Wszystkie procesy są zauto-
matyzowane, co eliminuje konieczność 
udziału operatora w poszczególnych czyn-
nościach. W skrócie wygląda to w ten spo-
sób: dostawa przyjeżdża do magazynu, jest 
znakowana, a wielofunkcyjne wózki rozła-
dowują np. skrzynie i układają je na rega-
łach. Informacja o tym trafia do komputera 
sterującego, dzięki temu w każdej chwi-
li można sprawdzić, gdzie dany towar się 
znajduje, ile ma przebywać w magazynie, 
kiedy wyjeżdża i do kogo powinien trafić.

W podobny sposób działają też auto-
matyczne regały, które same – dzięki za-
stosowaniu specjalnych suwnic – potrafią 
się załadować. Nie byłoby to jednak moż-
liwe bez specjalnego sposobu znakowa-
nia skrzyń, kontenerów czy nawet mniej-
szych przesyłek.

Czipowanie skrzyń
Samo metkowanie pojawiających się 
w nowoczesnym magazynie przesyłek 
dawno przestało już wystarczać. Teraz 
potrzebne jest czipowanie, dzięki któremu 
system zarządzający magazynem może 
w każdej chwili zidentyfikować przesył-
kę, wydać polecenie przetransportowania 
jej na rampę załadunkową albo na którąś 
z linii, np. taką, gdzie produkty są prze-
pakowywane – czy to do kontenerów, czy 
nawet do klientów indywidualnych. Ta 
ostatnia usługa, wprowadzana w nowo-

czesnych magazynach, to dostosowanie 
się firm logistycznych do trendów pa-
nujących na rynku, a więc przede wszyst-
kim dalszego rozrostu e-commerce, czyli 
handlu internetowego. 

– W ostatnim czasie obserwujemy
wzrost znaczenia klientów z sektora 
e-commerce. Otrzymujemy coraz więcej 
zapytań od przedstawicieli takich firm, co 
ma bezpośredni związek z gwałtownym 
wzrostem zainteresowania internetową 
sprzedażą wśród Polaków, szczególnie 
tych z młodszego pokolenia – mówi Błażej 
Ciesielczak, dyrektor regionalny na Polskę 
firmy logistycznej Goodman. 

Firmy logistyczne dostosowują się do 
tego trendu, proponując e-sklepom lub 
hurtowniom dodatkowe usługi. Na trud-
nym i bardzo wymagającym dzisiejszym 
rynku rozszerzenie usług to jedyna droga 
do powodzenia biznesu. ^

REKLAMA
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O P Ł AT Y  D R O G O W E

daniem analityków transpor-
tu przyszłość należy do elektro-
nicznych systemów rozliczania 

opłat drogowych. Jeszcze kilka lat temu 
większość państw na Starym Kontynencie 
wymagała od przewoźników wykupienia 
winiety. Wkładana za szybę samochodu 
była przepustką do wjazdu na płatne au-
tostrady. Do dziś można tak płacić np. 
w Bułgarii. Jednak ten sposób nalicza-
nia opłat drogowych odchodzi do lamu-
sa. Zamiast niego w coraz większej liczbie 
państw wprowadzane jest e-myto. 

Szybciej i sprawniej
Korzystanie z automatycznego poboru 
opłat jest wygodne, bo pozwala uniknąć 
stania w długich kolejkach do kas auto-
stradowych, nie wymaga zwalniania ani 
zatrzymywania się. Z tej technologii ko-
rzysta obecnie już 28 krajów w Europie, 
m.in. Niemcy, Austria, Hiszpania, Por-
tugalia, Słowacja, Belgia i Polska. Od 
niedawna e-myto obowiązuje też na Bia-
łorusi, Węgrzech czy w Czechach. Do 
nowego systemu przymierzają się tak-
że Rosja, Francja oraz Wielka Brytania. 
Problem jednak w tym, że elektronicz-
ne systemy opierają się na różnych spo-
sobach naliczania opłat za przejechane 
kilometry. Opłaty można rozliczać za po-
mocą urządzenia pokładowego, które 
pracuje, wykorzystując technologię sate-
litarną lub mikrofale. To oznacza, że fir-
my transportowe, korzystając z autostrad 
w różnych państwach, muszą wyposażyć 
swoje pojazdy w kilka urządzeń.  

Z

Brak europejskiego systemu naliczania 
elektronicznych opłat drogowych oznacza kłopoty 
dla przewoźników. Jak mogą z nich wybrnąć? 
ALEKSANDRA ZBOROWSKA

Myto na trasie

EETS (European Electronic Toll Ser-
vice) to ogólnoeuropejski system pobo-
ru opłat drogowych. Zakłada możliwość 
naliczania myta ze wszystkich krajów 
Europy przy użyciu jednego urządzenia 
pokładowego. Korzyści tego rozwiąza-
nia to m.in. ograniczenie uciążliwych for-
malności dla przewoźników, oszczędność 
czasu dla kierowcy oraz swoboda podró-
żowania z jednym urządzeniem w pojeź-
dzie. System pomoże rozładować zatory 
na drogach, a także obniży koszty dzier-
żawy urządzeń pokładowych. 

Zanim jednak EETS zacznie obowiązy-
wać w całej Europie, przewoźnicy mogą 
skorzystać z urządzenia, które będzie 
dostrajało się do wszystkich wykorzy-
stywanych w Europie systemów. Takie 
funkcje spełnia np. DKV Box – czyli uni-
wersalne urządzenie pokładowe odbie-

rające sygnały zarówno satelitarne, jak 
i mikrofali. Rejestruje ono na odległość 
przejazd, automatycznie nalicza opłatę 
i obciąża nią przedsiębiorcę. 

W pudełku
Niewielkich rozmiarów DKV Box dosko-
nale sprawdza się już w krajach, przez 
które odbywa się główny ruch tranzyto-
wy w Europie: w Niemczech, we Francji 
czy w Belgii. Zapewnia wygodne i pro-
ste rozliczanie przez przewoźników opłat 
drogowych w zależności od przebytych ki-
lometrów. – Jeden box to ogromne ułatwie-
nie dla kierowcy, ponieważ nie musi on 
wozić na szybie i doładowywać wielu poje-
dynczych boksów, a także gromadzić sto-
su paragonów za przejazdy pojedynczymi 
odcinkami – mówi Barbara Kubaj, dyrek-
tor biura DKV Euro Service Polska. 

Ułatwień dla korzystających z DKV jest 
dużo więcej. – Przewoźnicy mogą korzy-
stać ze specjalnej platformy do zarządzania 
płatnościami o nazwie DKV eReporting. 
Dzięki niej za pomocą kilku kliknięć moż-
na analizować wszystkie transakcje z tytu-
łu opłat drogowych czy zakupu paliwa we 
Francji, w Niemczech czy innych krajach 
Europy – dodaje Barbara Kubaj. 

DKV Euro Service proponuje kolejne 
rozwiązania systemowe. Niedawno firma 
wprowadziła niezwykle wygodną dla prze-
woźników usługę – internetowy kalkulator 
do planowania kosztów myta. Pozwala on 
z bardzo dużą dokładnością wyliczyć łącz-
ną wysokość opłat drogowych na danej 
trasie. Uwzględnia przy tym wszelkie pa-
rametry pojazdu, jak np. DMC, liczbę osi 
czy klasę emisji zanieczyszczeń. Już wkrót-
ce uruchomiona zostanie kolejna usługa 
– moduł geolokalizacji – która pozwoli na 
dokładne śledzenie pozycji wszystkich po-
jazdów wyposażonych w nowe urządzenia 
pokładowe DKV Box. 

Wybór uniwersalnego urządzenia jest 
szczególnie istotny z punktu widzenia pol-
skich przewoźników, ponieważ większość 
naszych firm zajmuje się tranzytem przez 
szlaki międzynarodowe. Przewozy krajo-
we to niewielka część ich działalności. ^

JAK TO JEST W POLSCE?

Do końca czerwca 2011 r. kierowcy płacili za 
możliwość korzystania z infrastruktury dro-
gowej w systemie ryczałtowym. Zmieniło się 
to 1 lipca 2011 r., gdy wprowadzono opłaty, 
których wysokość została uzależniona od 
liczby przejechanych kilometrów, a także od 
rodzaju pojazdu oraz od tego, czy porusza się 
on autostradą, ekspresówką lub drogą krajo-
wą. Naliczenie opłat jest możliwe dzięki 
umieszczonym nad drogą bramownicom, 
które rejestrują przejeżdżające pod nimi sa-
mochody. Sygnał ten odbierany jest przez 
urządzenie umieszczone w kabinie kierowcy. 
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FLOTA

easing to bez dwóch zdań naj-
bardziej popularny sposób fi-
nansowania samochodów 

firmowych (nie tylko zresztą polskich). 
W ogólnopolskim badaniu rynku flotowe-
go z 2012 r. na tę formę pozyskania samo-
chodu wskazało 68 proc. przedsiębiorców. 
Ponad 20 proc. mniej wskazało na zakup 
samochodów za gotówkę. Kredyt wybierał 
tylko co dziesiąty przedsiębiorca. Niespeł-
na 10 proc. polskich firm decyduje się na 
wynajem (ta wartość jednak nieznacznie, 
ale stale rośnie). Najczęściej jako przyczy-
nę wyboru leasingu przedsiębiorcy podają 
brak konieczności angażowania własnych 
środków finansowych.

Drugim argumentem za leasingiem są 
względy księgowych – rata leasingowa 

L

Większość polskich przedsiębiorstw jako formę 
pozyskiwania floty samochodowej wybiera 
leasing. Argumentów za jest coraz więcej... 
PIOTR WIELGUS

Leasing górą

traktowana jest jako koszt prowadzenia 
działalności gospodarczej. Ponadto leasin-
gowany pojazd nie jest zaliczany do środ-
ków trwałych. Leasing nie osłabia więc 
zdolności kredytowej. Klienci korzystają-
cy z usług leasingu zwracają także uwagę 
na to, że nierzadko samochód leasingowa-
ny okazuje się niewiele droższy niż zaku-
piony w salonie. Przy umowie leasingu nie 
sprawdza się zdolności kredytowej, może 
ją więc podpisać przedsiębiorca wykazują-
cy niewielkie zyski, a nawet straty.

Wynajem czy kredyt?
Full service leasing (FSL) to dla klienta 
również komfort użytkowania pojazdu. Ta 
usługa oprócz fiskalnych korzyści ma dużo 
więcej zalet, stanowiąc przede wszystkim 

narzędzie pozwalające zredukować do mi-
nimum czynności związane z obsługą floty. 

Leasing jest formą wskazaną jako spo-
sób finansowania dla małych firm, zwłasz-
cza osób fizycznych rozpoczynających 
działalność gospodarczą. Osoba fizyczna 
w relacjach z bankiem ma dwoistą natu-
rę: jest i osobą prywatną, i przedsiębiorcą. 
Nawet jeśli więc ubiega się o kredyt jako 
firma, bank musi zbadać jej zdolność kre-
dytową, sprawdzając także długi prywatne. 

Kredytowa forma finansowania samo-
chodu wydaje się poza tym dla przedsię-
biorcy najmniej korzystna ze względów 
fiskalnych, ale jest mniej skomplikowa-
na prawnie. Nie musimy bowiem ubiegać 
się o zgodę leasingodawcy na wyjazdy za-
graniczne, stosować się do „wezwań” na 
przeglądy i wymiany opon czy negocjo-
wać limitów kilometrowych.

Za gotówkę?
Na zakup samochodów za gotówkę decydu-
ją się najczęściej niewielkie przedsiębior-
stwa. Bywa to jednak opłacalne także dla 
dużych, nowocześnie zarządzanych firm. 
W odniesieniu do niektórych pojazdów 
leasing lub wynajem długoterminowy 
może bowiem być nieopłacalny i zbyt ob-
ciążający dla firmowego budżetu. Tak 
jest np. w przypadku samochodów cię-
żarowych wymagających specjalistycz-
nej zabudowy, która w znaczący sposób 
zwiększa wartość pojazdu. Firmy leasin-
gowe w przypadku takich samochodów 
wyznaczają wysokie raty leasingowe, czy-
niące umowę leasingową niekorzystą z fi-
nansowego punktu widzenia. Wynika to 
głównie stąd, że wartość rezydualna ta-
kich pojazdów jest bardzo niekorzyst-
na, samochód bowiem mocno traci na 
wartości, niełatwo też znaleźć na niego 
nabywcę po ustaniu okresu umowy. Fir-
my leasingowe zmuszone są więc zabez-
pieczać się przez wyznaczenie wysokich 
przychodów z comiesięcznych rat pła-
conych przez klienta. Zakup samochodu 
za gotówkę i samodzielne dostosowanie 
go do funkcji, jakie ma pełnić, może być 
tańszym rozwiązaniem. ^

CORAZ ŁATWIEJ O LEASING 

Działając aktywnie od kilku 
lat na rynku leasingowym, 
zauważamy trzy trendy, za 
którymi podążają fi rmy lea-
singowe. Przede wszystkim 
wyraźnie widać, że leasingo-
dawcy są skłonni do dość po-
ważnych negocjacji cen. Udaje 
nam się zagwarantować na-
szym klientom warunki dają-
ce łączny roczny koszt lea-
singu na poziomie  104 proc. 
Jak dotąd ta wartość była 
dla wielu fi rm nieosiągalna. 

Drugim widocznym trendem  
jest wzrost zainteresowania 
ofertą leasingu zwrotnego. 
Ubiegają się o niego fi rmy 
chcące pozyskać środki pie-
niężne. Do tej pory fi rmy 
leasingowe nie były zbyt 
przychylne tej formie fi nan-
sowania. Tymczasem od 
niedawna udaje nam się prze-
konywać leasingodawców do 
pewnego obniżenia wymagań 
w zakresie kondycji fi nanso-
wej potencjalnych klientów. 

Obecnie pośredniczymy 
w transakcjach leasingu 
zwrotnego o średniej warto-
ści przedmiotu w leasingu 
zwrotnym wynoszącej 
ok. 5 mln zł. 
Kolejna sprawa to bardziej 
przychylne zerkanie na start- 
-upy. Niedawno nowej fi rmie  
trudno było wziąć w użytko-
wanie auto bez opłaty starto-
wej na poziomie 30 proc. Dziś 
wystarczy 15 proc. i pojazd 
może być używany.

Gabriela Mandla-Tucholska, właścicielka projektu Leasing Provider należącego do Kance-
larii Doradztwa Prawnego.
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. szystko to, co w Europie Za-
chodniej szybciej lub wolniej 
rozwijało się przez dwie–trzy 

ostatnie dekady, a w okresie ogólnoświa-
towego kryzysu zyskało nowy powód do 

W

Spowolnienie na globalnym rynku wymusiło 
wprowadzanie dziesiątek innowacji na rynku 
TSL. Ideą przewodnią jest oszczędzanie.
EWA RUDNIKOWSKA

Gęściej, czyli 
świat się kurczy

przyspieszenia, objęło teraz również kra-
je dopiero od niedawna silniej związane 
z Unią Europejską. Polska, obecna w UE 
od 2004 r., nie jest tu wyjątkiem. Prze-
ciwnie, to właśnie my musimy szczegól-

nie szybko absorbować nowe trendy. Raz 
– ze względu na pewien niedorozwój bran-
ży w poprzednich latach. Dwa – ponieważ 
to dopiero teraz zrodziły się możliwości, 
których wykorzystanie pozwala nam pod-
jąć równą walkę z największymi firmami. 

Stało się tak dzięki szybkiej rozbudowie 
sieci drogowej i autostradowej w ciągu 
ostatnich lat, modernizacji linii kolejo-
wych na głównych szlakach oraz ciągłemu 
poszerzaniu powierzchni magazynowej, 
którego jesteśmy świadkami w głównych, 
a więc newralgicznych punktach kraju.
Mowa tu oczywiście o rejonie portów 
morskich i miejscach przeładunku towa-
rów w obrębie najważniejszych węzłów 
komunikacyjnych. 

Rozwojowe trendy w branży TSL sku-
piają się dziś na kilku kierunkach. Decy-
dują o tym globalne tendencje na rynkach, 
a więc głównie skrócenie żywotności 
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produktu, oszczędności wprowadzane 
przez firmy, wymuszone walką o utrzy-
manie rentowności albo wysokości mar-
ży. Istotna jest również konieczność – przy 
narastającej konkurencji – przyspiesze-
nia oraz optymalizowania dostaw na ryn-
ku, który w coraz większym stopniu ko-
rzysta z surowców lub półproduktów 
pochodzących nie z bezpośredniego są-
siedztwa, lecz z rynku globalnego. Udział 
takich komponentów – sprowadzanych, 
a nie wytwarzanych na miejscu, w kraju 
– rośnie w tempie kilkunastu procent rocz-
nie (np. w Niemczech to wzrost z 13 do 
43 proc.). To skłania do zacieśniania 
i łączenia ze sobą globalnych sieci dostaw. 
Będzie gęściej i szybciej, a więc oszczę-
dzanie czasu oraz skracanie terminów do-
staw to kolejny trend.

Wymienione kierunki zmian powodują, 
że firmy producenckie muszą optymalizo-
wać zarządzanie dostawami (gwarantu-
jąc sobie brak przestojów) i kontrolować 
na bieżąco stan magazynów (zarówno 
własnych, jak i tych u pośredników, do-
stawców oraz odbiorców detalicznych). 
Muszą również dbać o ograniczenie pu-
stych przejazdów pojazdów z floty – je-
śli mają własną, a w przypadku wynajmu 
firm spedycyjnych ten obowiązek spa-
da na nie, jednak przy odpowiednim zin-
tegrowanym oprogramowaniu infor-
macje zawieszone np. w chmurze są do-
stępne zleceniodawcy. 

To właśnie dlatego dla przedsiębiorstw 
zajmujących się branżą TSL priorytetem 
stało się integrowanie elektronicznych sy-
stemów zarządzania, np. magazynami, 
z klientami, optymalizowanie własnych 
wydatków eksploatacyjnych (w przypad-
ku pojazdów) i kosztów HR (pracow-
niczych). Niebagatelne będą również 
oszczędności wynikające z właściwego 
doboru pojazdów flotowych. Przesunię-
cie magazynów bliżej odbiorców i obej-
mowanie mniejszej części regionu sprawi 
bowiem, że samochody dostawcze będą 
miały mniejszy tonaż, a zatem przysłużą 
się oszczędzaniu – zużyją mniej paliwa, 
pociągną za sobą niższe opłaty zarówno 

opłaty drogowe, które do 2030 r. będą już 
stanowiły 15–20 proc. całkowitych kosz-
tów transportu, bo państwa uczyniły z nich 
źródło wspomagania napiętych budżetów 
i z całą pewnością z tego nie zrezygnują.

Firmy TSL będą musiały także wprowa-
dzać nowoczesne rozwiązania informa-
tyczne, integrujące zlecenia dostawców 
(np. producentów) z pośrednikami (np. 
outsourcingowe firmy spedycyjne) oraz 
z klientami docelowymi (np. hurtownie 
w wybranych regionach, punkty sprze-
daży detalicznej). 

Fachowcy podkreślają, że firmy TSL 
już w najbliższym czasie nie unikną też 
wdrażania systemów dodatkowych ofert 
dla klientów, od których przejmą kolej-
ne obszary działalności, choćby takie jak 
konfekcjonowanie towarów, przesył-
ki w sprzedaży internetowej, metkowa-
nie. Już dziś wiele firm dysponuje takimi 
liniami. Na tym będzie polegała m.in. 
konkurencja w branży TSL w najbliż-
szych latach. Najlepiej sprostają tym wy-
maganiom najwięksi i dlatego analitycy 
przewidują dalszą konsolidację na rynku 
TSL. Również w Polsce. ^

Polski rynek TSL 
czekają zmiany 
i konsolidacje 
przedsiębiorstw
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eksploatacyjne, jak i wynikające z taryf za 
korzystanie z sieci dróg.

Cała branża podlega też europejskim 
i ogólnoświatowym przepisom nakazu-
jącym ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla, co sprawia, że konieczne jest do-
stosowanie pojazdów do wymagań, które 
w najbliższych latach na pewno będą ule-
gały dalszemu zaostr zeniu. 

– Stała presja na obniżanie zużycia pa-
liwa i emisji CO2 to jeden z podstawo-
wych dziś trendów w rozwoju transportu 
– mówi Paweł Trębicki, dyrektor generalny 
Raben Transport. – Z jednej strony jest to 
efekt rosnącej świadomości i troski o śro-
dowisko naturalne, z drugiej zaś reakcja 
na idące w górę ceny paliw, których zakup 
stanowi aż 30–50 proc. kosztów transpor-
tu. Obniżanie tych wydatków jest szczegól-
nie ważne, gdy wziąć pod uwagę rosnące 
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