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Kierunki zmian na kolejowym rynku us∏ug spedycyjnych
Gospodarka rynkowa oraz przystàpienie Polski do Unii Europejskiej sà to
jedne z wielu istotnych czynników majàcych wp∏yw na decyzje, dotyczàce
otwarcia kolejowego rynku us∏ug transportowych w naszym kraju. Zgodnie
z postanowieniami art. 43 ustawy
o transporcie kolejowym, dzia∏alnoÊç
gospodarcza polegajàca na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub
rzeczy, albo na udost´pnianiu pojazdów trakcyjnych, podlega licencjonowaniu. Art. 4 pkt. 9 przytoczonej ustawy mówi, i˝ przewoênikiem kolejowym
jest przedsi´biorca który wykonuje
przewozy kolejowe lub udost´pnia pojazdy trakcyjne. W roku 2007 lista licencjonowanych przewoêników, których przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
przewóz rzeczy, obejmowa∏a 68 firm.
Szereg z tych podmiotów powsta∏o
z przekszta∏cenia si´ przedsi´biorstw
wykonujàcych kolejowe us∏ugi transportowe tylko na rzecz jednej dziedziny gospodarczej, na przyk∏ad górnictwa
(zajmujàcych si´ mi´dzy innymi wywozem kamienia na zwa∏owiska lub dostarczaniem piasku do zamulania wyrobisk kopalnianych). Sà i takie, które
przekszta∏ci∏y si´ w przewoênika z zak∏adowych oddzia∏ów obs∏ugujàcych
transport kolejowy na bocznicy lub te˝
z firm zajmujàcych si´ spedycjà i prze∏adunkami. Te ostatnie firmy przez d∏ugie lata wspó∏pracowa∏y z narodowym
przewoênikiem kolejowym. Ich rola polega∏a na pozyskiwaniu klientów dla kolejowych us∏ug transportowych. Firmy
te, (pod wzgl´dem w∏asnoÊciowym)
najcz´Êciej z kapita∏em prywatnym lub
z mniejszoÊciowym udzia∏em PKP, stosunkowo szybko umacnia∏y swà pozycj´. Jednym z elementów ich zarobku
by∏o uzyskiwanie tak zwanej mar˝y na
wynegocjowanych „upustach” w stosunku do obowiàzujàcej kolejowej taryfy towarowej, których nie móg∏ uzyskaç
nowy lub pojedynczy klient. Upusty
uzale˝nione by∏y w du˝ej mierze od
wielkoÊci realizowanych przewozów.
Firmy spedycyjne, dzia∏ajàce w imieniu
PKP oraz cz´Êciowo i pod patronatem,

stosukowo szybko pozyskiwa∏y du˝y
kràg klientów powi´kszajàc tym samym
wielkoÊç realizowanych przewozów.
Majàc na uwadze mo˝liwoÊç uzyskania
ni˝szego frachtu, bezpoÊredni klienci
kolejowych przewozów towarowych
(szczególnie wykonujàcy niewielkie
przewozy) zlecali tym firmom wykonanie us∏ugi spedycyjnej. Takie rozwiàzanie by∏o w minionych latach stosowane
w wielu dziedzinach gospodarki. Jednak przy zachowaniu pewnych form
kontroli rynku, nie stwarza∏o to zagro˝enia dla firm przewozowych i nie
oznacza∏o utraty kontaktu oraz obustronnych relacji z ostatecznym klientem. W tym miejscu nale˝y przytoczyç
definicj´ spedycji, zawartà w artykule
749 kodeksu cywilnego „Spedytor zawodowo i za wynagrodzeniem, we w∏asnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy, podejmuje si´ wys∏ania lub
odbioru przesy∏ki towarowej oraz innych czynnoÊci zwiàzanych z ich obs∏ugà lub przewozem. Podstawowà us∏ugà
firm spedycyjnych jest organizowanie
przewozu towarów na terenie kraju
oraz poza jego granicami. W obszarze
dzia∏ania znajduje si´ transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny
Êródlàdowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na
szukaniu klienta, ustalaniu szczegó∏ów
dotyczàcych transportu, negocjowaniu
ceny za us∏ug´ oraz rozliczaniu us∏ugi.
Do zadaƒ tych firm nale˝y tak˝e poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewniç optymalne wykorzystanie Êrodka transportu na ca∏ej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu
oraz importu towarów sà one odpowiedzialne mi´dzy innymi za wype∏nianie
druków celnych oraz organizacj´ odpraw celnych. W ramach Êwiadczonych
us∏ug doradzajà w sprawach wyboru
gestii transportowej, Êrodka transportu
i drogi przewozu, cz´sto przygotowujà
∏adunek do przewozu. Firma spedycyjna realizujàc swoje us∏ugi planuje te˝
iloÊç i jakoÊç potrzebnych Êrodków poszczególnych ga∏´zi transportowych do
realizacji danej us∏ugi. Dbajàc o swój

wizerunek na rynku us∏ugowym sektora Transportowo – Spedycyjno - Logistycznego (TSL) firma spedycyjna powinna dzia∏ania te realizowaç przy zachowaniu wysokiej jakoÊci Êwiadczonej
us∏ugi oraz adekwatnej do niej ceny.
Regu∏a ta nie mo˝e byç tylko has∏em,
lecz konsekwentnie wprowadzanà zasadà, poniewa˝ klient który ma poczucie, i˝ us∏uga wykonana zasta∏a na gorszym poziomie od oferowanej, z pewnoÊcià przejdzie do konkurencji – nawet gdyby mia∏ zap∏aciç wi´cej. Bardzo
wa˝ne jest, aby ta regu∏a by∏a przestrzegana nie tylko przez kierownictwo
firm, lecz tak˝e przez szeregowych pracowników, od których zale˝y wizerunek firmy spedycyjnej, ale te˝ i samego
przewoênika. Szczególnie w przypadku, gdy firma spedycyjna jest bardzo
mocno z nim powiàzana kapita∏owo
i na przyk∏ad jest spó∏kà córkà.
SprawnoÊç organizacji procesów
transportowych w du˝ej mierze zale˝y
od znajomoÊci rynku transportowego
oraz znajomoÊci technicznej i technologicznej procesów, dziedzin transportu,
przy pomocy których organizowana
jest czynnoÊç przemieszczania ∏adunku
klienta.
Proces spedycyjny jest równie˝ definiowany jako uporzàdkowany ciàg
czynnoÊci, majàcy zapewniç dostaw´
towaru z miejsca wskazanego przez
klienta do ostatecznego odbiorcy.
Oznacza to, i˝ w tym ∏aƒcuchu towar
podlega ró˝nym procesom, które wykonywaç mo˝e jedna lub kilka firm w ró˝nych miejscach. Majàc na uwadze z∏o˝onoÊç niektórych procesów, jednym
z czynników decydujàcych o powodzeniu ca∏oÊci dzia∏aƒ i jakoÊci Êwiadczonej us∏ugi jest przep∏yw informacji.
W∏aÊciwy przep∏yw informacji jest
istotny zarówno pomi´dzy ogniwami
bioràcymi udzia∏ w danej us∏udze, jak
i informacji udzielanej klientowi. Jej
brak w odpowiednim czasie, zakresie
i miejscu, nawet jeÊli w ostatecznoÊci
us∏uga zostanie wykonana, pogorszy jej
jakoÊç i b´dzie negatywnie odebrana
przez klienta.
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Z punktu widzenia z∏o˝onoÊci procesu spedycyjnego oraz zakresu dokumentacji z tym zwiàzanej, istotnym podzia∏em jest wyodr´bnienie formy tej
us∏ugi:
 Spedycji ga∏´ziowej, w której ca∏oÊç
pracy przewozowej wykonywana jest
przy u˝yciu jednego rodzaju Êrodka
transportu. Stàd poj´cia: spedycja kolejowa, spedycja lotnicza, spedycja samochodowa, spedycja morska, spedycja ˝eglugi Êródlàdowej. Dla ka˝dej ga∏´zi transportowej stosowana jest równie˝ inna dokumentacja transportowa
 Spedycja intermodalna, w ramach której skupiany jest proces na jednostce
intermodalnej, a zasadnicza praca
przewozowa realizowana jest poprzez
niejednà ga∏àê transportowà. Spedytor wyst´puje tutaj jako operator
przewozów intermodalnych, który
bierze wobec klienta odpowiedzialnoÊç za kompleksowà i ca∏kowità obs∏ug´ przemieszczania ∏adunku, najcz´Êciej korzystajàc z jednego wspólnego, uniwersalnego dokumentu
przewozowego – pomimo korzystania
z us∏ugi przewozowej wykonywanej
przez ró˝ne ga∏´zie transportowe.
W tym przypadku na spedytorze cià˝y
wi´cej obowiàzków wynikajàcych
z koniecznoÊci koordynacji dzia∏aƒ
oraz przep∏ywu informacji do klienta.
W jednostkach intermodalnych przewo˝ony jest najcz´Êciej towar o wysokim stopniu przetworzenia i jego dotarcie do odbiorcy konieczne jest
w ÊciÊle okreÊlonym czasie.
Ukierunkowanie przedsi´biorstwa
spedycyjnego na potrzeby klienta le˝y
u podstaw koncentracji czynnoÊci pracowników, organizujàcych procesy logistyczne w sposób optymalny pod wzgl´dem kosztów realizacji i jakoÊci. Poniewa˝ proces ten ma bezpoÊredni wp∏yw
na tworzenie wartoÊci dla finalnego
klienta i – co z tym jest bezpoÊrednio
zwiàzane – na poziom jego obs∏ugi.
Liberalizacja rynku towarowych przewozów kolejowych spowodowa∏a bardzo ostrà walk´ o klienta. Rynek us∏ug
TSL sta∏ si´ rynkiem klienta, który coraz
cz´Êciej oczekuje, aby w jego imieniu
wykonywane by∏y us∏ugi zwiàzane
z procesem przemieszczania ∏adunku
w sposób kompleksowy. Orientacja na
klienta wymaga, aby oferta firm spedycyjnych wykracza∏a poza dotychczasowe standardy i coraz cz´Êciej wchodzi∏a
w sfer´ us∏ug wykonywanych przez fir-
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my logistyczne, a wi´c budowa∏a ca∏e
∏aƒcuchy dostaw. Firmy spedycyjne mogà realizowaç tego typu us∏ug´ tylko dla
bardzo wàskiego segmentu towaru, nie
wymagajàcego specjalistycznych magazynów i d∏ugotrwa∏ego sk∏adowania.
Najcz´Êciej jest to tak zwany towar masowy, jak na przyk∏ad kruszywo budowlane, materia∏y budowlane, w´giel, gaz,
paliwo i – w bardzo wàskim zakresie –
p∏ody rolne. Spedytorzy dokonujà te˝
jego konfekcjonowania (na przyk∏ad
sortowanie zgodnie z granulacjà itp.).
Na skutek nowych uwarunkowaƒ rynkowych, równie˝ w strukturach firm
przewozowych powinny powstawaç nowe ogniwa, które spe∏nia∏yby oczekiwania klientów w zakresie kompleksowoÊci Êwiadczonych us∏ug. W du˝ych firmach transportowych powstanie nowych organizacji mo˝e przyczyniç si´ do
utraty sterownoÊci oraz znacznego
wzrostu kosztów funkcjonowania. Dlatego firmy te analizujà zasadnoÊç ich
tworzenia we w∏asnych strukturach
i bardzo cz´sto zlecajà okreÊlony zakres
zadaƒ wyspecjalizowanym przedsi´biorstwom. Jest to forma pewnego rodzaju
outsourcingu. Innym zagadnieniem jest
sposób powiàzania pomi´dzy firmà spedycyjnà, a firmà przewozowà. Przyj´cie
w strategii rozwoju firm kierunku outsourcingu pozwala na redukcj´ kosztów
w∏asnych oraz upraszcza i zapewnia
przejrzystoÊç w dziedzinie zagadnieƒ
zarzàdzania operacyjnego (dotyczy to
najcz´Êciej du˝ych przedsi´biorstw), ale
powoduje te˝ utrat´ autonomii.
Tak wi´c sytuacja taka mo˝e przy niekorzystnych uwarunkowaniach nieÊç
pewne niebezpieczeƒstwo dla dotychczasowych przewoêników z uwagi na :
 Utrat´
bezpoÊredniego kontaktu
z dotychczasowymi klientami
 Mo˝liwoÊç
rozszerzenia zakresu
Êwiadczonych us∏ug przez firm´ spedycyjnà o wykonywanie us∏ug przewozowych. Przyk∏adem mo˝e byç
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 Du˝y wp∏yw na wysokoÊç p∏aconego
frachtu za Êwiadczone us∏ugi przewozowe, nie pozwalajàcego firmie
transportowej na odbudow´ i unowoczeÊnianie Êrodków transportu
 Monopolizacja, jak i ca∏kowita dominacja dwóch, trzech bardzo du˝ych firm
spedycyjnych o zasi´gu mi´dzynarodowym (tak zwanych globalnych graczy) nie b´dzie najlepszym rozwiàzaniem dla przewoêników kolejowych.

DoÊwiadczenia wskazujà, i˝ z uwagi
na utrzymanie kontaktu z dotychczasowymi klientami najpewniejszà drogà jest
utworzenie spó∏ki córki lub spó∏ki,
w której dana firma przewozowa posiada wi´kszoÊciowe udzia∏y. Takie rozwiàzanie zastosowa∏o kilka prywatnych firm
towarowego transportu kolejowego,
Êwiadczàcych us∏ugi przewozowe w naszym kraju. Rozwiàzanie takie ma bardzo istotnà zalet´, poniewa˝ stosunkowo prosto (w przeciwieƒstwie do bardzo du˝ych organizacji o ró˝norodnym
zakresie dzia∏alnoÊci) mo˝emy okreÊliç
tak zwane centra kosztów i centra zysków. Firmy spedycyjne dzia∏ajàce na zasadach outsourcingu sà bardziej „elastyczne” w zakresie dostosowania swoich us∏ug do potrzeb i wymogów rynku.
Globalizacja oraz rozszerzenie si´ rynku europejskiego spowodowa∏o, i˝ ∏aƒcuchy dostaw si´ wyd∏u˝y∏y, co z kolei
ma istotny wp∏yw na liczb´ i lokalizacj´
potencjalnych klientów. Firmy transportowe, dzia∏ajàce do niedawna na tradycyjnym rynku, muszà dà˝yç do budowania oÊrodków pozyskiwania ∏adunku na
nowych rynkach poza granicami w∏asnego kraju. W okresie dynamicznie rozwijajàcej si´ mi´dzynarodowej wymiany
handlowej, swoistego znaczenia nabiera
spedycja mi´dzynarodowa, gdzie wyst´puje koniecznoÊç wykonywania czynnoÊci na terenach innych paƒstw. Wymaga
to najcz´Êciej zaanga˝owania zagranicznych przewoêników i spedytorów. Du˝a
liczba uczestników realizujàcych proces
przemieszczania ∏adunku przyczynia si´
do powstania skomplikowanego procesu, a tym samym istnieje wi´ksze prawdopodobieƒstwo wystàpienia nieprawid∏owoÊci. Za organizacj´ ca∏ego ∏aƒcucha odpowiada spedytor g∏ówny, który
zawiera umow´ z gestorem ∏adunku.
Przed zawarciem umowy najcz´Êciej nast´puje jednak proces przygotowawczy
polegajàcy na rozeznaniu rynku przewoêników i firm spedycyjnych w paƒstwach le˝àcych na drodze przewozu
przesy∏ki.
W sektorze spedycyjnym rysujà si´
dwa zasadnicze kierunki. Jeden to model „biznesowy”, typowy dla ma∏ych
firm. Polega on na kierowaniu firmà nie
posiadajàcà w∏asnych terminali prze∏adunkowo – magazynowych, jednostek
∏adunkowych czy te˝ Êrodków transportu „pomocniczego”, realizujàcà czynnoÊci odwozowo – dowozowe do miejsc,
z których odbywaç si´ b´dzie zasadni-
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czy proces transportowy. Przedsi´biorstwa te czerpià zyski z us∏ug towarzyszàcych. Jednak wraz z rozwojem rynku
tradycyjna koncepcja spedycji powoli
traci na znaczeniu. Operowanie bez w∏asnej infrastruktury i jednostek ∏adunkowych staje si´ coraz bardziej utrudnione, a w niektórych przypadkach nawet
niemo˝liwe, je˝eli klient domaga si´
szerokiego spektrum us∏ug wykonywanego przez jednego partnera biznesowego. Zapewnia to mu wy˝szà przejrzystoÊç ca∏ego ∏aƒcucha dostaw oraz pozwala na lepsze Êledzenie przesy∏ki. Do
okreÊlenia charakteru firm Êwiadczàcych
taki zakres us∏ug (drugi model) mo˝emy
u˝yç okreÊlenia model „biznesowo –
operacyjny” lub „wielooperacyjny”. Lecz
w ka˝dym z wy˝ej opisanych rodzajów
firm spedycyjnych istotne znaczenie ma
przep∏yw rzetelnej informacji. ElastycznoÊç pod wzgl´dem zakresu us∏ug, informacja w czasie rzeczywistym, szybkoÊç reakcji na nieprzewidziane zdarzenia, decyduje o powodzeniu firmy spedycyjnej. Dlatego te˝ dzia∏ania spedyto-

ra powinny byç wspomagane poprzez
systemy informatyczne.
Obserwujàc rynek spedycji kolejowej,
zarówno w tradycyjnych przewozach jak
i w przewozach intermodalnych, mo˝emy zauwa˝yç, i˝ du˝e spó∏ki (takie jak
Trade – Trans, Polzug) rozpocz´∏y dzia∏ania zmierzajàce do rozszerzenia swojego
zakresu us∏ug o us∏ugi typowe dla operatorów logistycznych. Nast´puje wi´c proces budowy kolejowych firm logistycznych, które w przewozach samochodowych na naszym rynku funkcjonujà ju˝
od dawna. Z uwagi na koszty budowy logistycznej infrastruktury punktowej, na
takie dzia∏ania mogà sobie pozwoliç tylko du˝e firmy, niestety mniejsze bez pomocy w∏aÊciciela, jakim bardzo cz´sto
jest firma przewozowa, nie udêwignà
tych kosztów. Rynek nowej szerszej us∏ugi spedycyjnej w transporcie kolejowym
jest w fazie tworzenia i bardzo istotny
dla powodzenia jest okres, w którym firma na nim zaistnieje.
Rozwój tego sektora zmierza w kierunku powstania wielkich firm o zna-

czeniu mi´dzynarodowym, które b´dà
integratorami us∏ug transportowych,
z ca∏à gamà innych us∏ug.
Na rynkach Europy Zachodniej tendencje konsolidacji du˝ych spedytorów,
firm logistycznych oraz przewoêników
trwajà ju˝ od kilku lat. Przyk∏adami mogà byç Deutsche Post, która zakupi∏a
DHL i Exel oraz Deutsche Bahn która zakupi∏a firmy Schenker i Bax. Te i podobne procesy Êwiadczà wyraênie, i˝ du˝e
firmy zajmujàce si´ transportem lub budowaniem ∏aƒcuchów dostaw poprzez
fuzje z innymi firmami dà˝à do samodzielnoÊci w obs∏udze klienta.
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