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Wys anie towaru poza granic pa stwa jest uwarunkowane ró norodnymi czynnikami. P ynno
przep ywu towarów uzale niona jest od regulacji prawnych oraz wspó pracy firm kooperuj cych
ze sob . Wzajemne kontakty oraz ich cz stotliwo

jest widoczna w jako ci wiadczonych us ug.

Odprawa celna stanowi punkt kulminacyjny na drodze tranzytowej. Niedope nienie obowi zków
spedytora mo e spowolni wysy

. Czas dostawy jest najwa niejszym atutem ka dej firmy

logistycznej. Dodatkowe us ugi takie jak potwierdzenie dor czenia powi kszaj wachlarz us ug
firmy. Najwi kszy wp yw na odpraw celn ma agencja celna Air Cargo Poland wiadcz ca
us ugi dla firmy kurierskiej.

owa kluczowe – logistyka, odprawa celna, towar, wspó praca mi dzynarodowa,
konsolidacja.
1. Wprowadzenie
Wej cie Polski do Unii Europejskiej, znacznie wp yn o na jako

wymiany

towarowej mi dzy pa stwami. Handel mi dzynarodowy towarów w du ych ilo ciach
przestaje by op acalny. Coraz wi kszego znaczenia zaczynaj nabiera us ugi kurierskie.
Wysy ka dokumentów oraz towarów handlowych nie mo e nast pi

p ynnie bez

odpowiednio przygotowanego pakietu us ug logistycznych ze strony przedsi biorstwa.
Im wi cej us ug firma oferuje na rynku tym bardziej wydaje si by atrakcyjna. Celem
niemniejszej pracy by o poznanie znaczenia wspó pracy mi dzynarodowej

firm

logistycznych oraz jej wp ywu na obs ug klienta. Analizy dokonano na podstawie

obserwacji wspó pracy mi dzynarodowej firm kurierskich na ca ym wiecie. Za

ony

cel zrealizowano przy pomocy zgromadzonych danych wtórnych

2. Us uga logistyczna i jej specyfika

Pos uguj c si poj ciami takimi jak us uga, czy logistyka, warto pozna ich
odr bne znaczenie, by móc wyci gn

wnioski czym tak na prawd jest tytu owa us uga

logistyczna. Ten „nowy termin”, coraz cz ciej spotykany jest w naszym s ownictwie.
Jednak logistyka nie jest niczym nowym. Kojarzy si
gospodarczymi ostatnich dziesi cioleci. Jego

g ównie z osi gni ciami

ród os ów mo na znale

w dobrze

znanych greckich s owach „logos” lub „logicos”. Logistyka to tak e poj cie wojskowe
oznaczaj ce „umiej tno
przedsi wzi cia

maj ce

wprawiania w ruch oddzia ów” oraz „teoretyczne i praktyczne
na celu utrzymanie

gotowo ci si

zbrojnych”.

Sk d

spo ecze stwo zaczerpn o pomys na wdro enie do ycia codziennego w zak adach
produkcyjnych i transportowych, pewnego rodzaju systemu.
Wspó czesna logistyka nie jest niczym innym jak, procesem pozwalaj cym na
planowanie, kontrolowanie i realizowanie sprawnego i efektywnego ekonomicznie
przep ywu surowców, materia ów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z
punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymaga

klientów

(www.easylogistyka.com, s ownik logistyczny).
Dzia ania logistyczne mog obejmowa : obs ug klienta, prognozowanie popytu,
przep yw informacji, kontrol

zapasów, czynno ci manipulacyjne, realizowanie

zamówie , czynno ci reparacyjne, obs ug

zwrotów, czynno ci transportowe i

sk adowanie1.
Dzia ania logistyczne maj szczególny wp yw na realizacj dostaw towarów.
Przyk adami dzia

znajduj cych swój wyraz w poziomie obs ugi klienta s

np.

ustalenia procedur realizacji zamówie klientów czy wyboru ga zi transportu. Ma ona z
kolei wp yw na czas dostawy towarów, dok adno
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dostarczonego towaru czy sposób dostarczenia, które s konkretnym wyrazem obs ugi
dostrzeganym przez klienta2.
dre zarz dzanie przep ywami rzeczowymi i sk adowaniem w sferach
zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji mo e znacznie przyczyni si do redukcji kosztów
przedsi biorstwa, jak równie poprawy jego wyników finansowych oraz image w wyniku
wzrostu poziomu obs ugi klientów. Osi gni cie takich celów wymaga jednak
konieczno ci zaanga owania logistyka w szereg dzia

przedsi biorstwa, z których do

najwa niejszych nale : obs uga klienta, transport, magazynowanie, lokalizacja
oddzia ów i sortowni, realizacja zamówie , prognozowanie popytu, zarz dzanie
informacjami, manipulacje materia owe oraz obs uga zwrotów towarowych3.
Centralne miejsce w ród dzia

logistycznych przedsi biorstw stosuj cych

nowoczesne zasady zarz dzania marketingowo- logistycznego zajmuje obs uga klienta.
Je li celem dzia
odbiorcy, w
we w

logistycznych, w firmie kurierskiej jest dostarczenie w

ciwych towarów, we w

ciwe miejsce i po w

logistyki jest nale yte obs
sprowadza si

ciwej ilo ci oraz kondycji, we w

ciwemu

ciwym czasie,

ciwych kosztach, to mo na stwierdzi , i produktem
enie klienta. D enie do w

ciwej obs ugi klienta

do zintegrowania zarz dzania wszystkimi wymienionymi dzia aniami

logistycznymi w taki sposób, aby osi gn

niezb dny poziom zadowolenia klienta przy

mo liwie najni szych kosztach globalnych4.
W wielu przedsi biorstwach wydatki na transport s najwi kszym pojedynczym
kosztem procesu logistycznego. Przemieszczanie produktów wymaga od logistyka
podejmowania wielu decyzji dotycz cych takich problemów, jak np. wybór ga zi
transportu (kolejowy, morski, samochodowy, wodny ródl dowy, lotniczy, przesy owy
lub kombinowany), wybór okre lonego przewo nika, sposobu przewozu i drogi
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przewozu, spe nienie ró nych przewozów zwi zanych z regulacjami prawnymi, jak
równie krajowych i mi dzynarodowych wymogów wysy kowych.
Niezale nie od tego czy obiekty s w asne, dzier awione czy publiczne, decyzje
dotycz ce lokalizacji oddzia ów obs uguj cych klientów nale

do najwa niejszych w

dzia aniach logistycznych. Strategiczne decyzje lokalizacyjne mog poprawi poziom
obs ugi klienta poprzez zlokalizowanie oddzia ów i sortowni w pobli u rynków gdzie
przemys jest najbardziej rozwini ty. W

ciwa lokalizacja mo e równie obni

koszty

transportu wynikaj ce z przemieszczania produktu, mi dzy oddzia ami. Okre lona
lokalizacja oddzia ów i ich klientów mo e by warunkiem podstawowym realizowania
nowoczesnych koncepcji logistycznych, jak np. „Just in time” czy ”Door to door”.
Podej cie Just- in- Time, dok adnie- na czas oznacza przep yw materia ów tak by
by on realizowany w chwili, gdy jest potrzebny. Ten rodzaj koncepcji jest realizowany
przede wszystkim w us ugach logistycznych, gdzie podstawowym za

eniem jest

zaspokojenie potrzeb klienta w chwili ich powstawania. Jest to organizowane przy jak
najmniejszym zaanga owaniu rodków finansowych i przy du ej precyzji.

3. Geneza i istota us ug kurierskich
Genezy us ug kurierskich nale y szuka
Niedoskona
oraz niska jako

w rozwoju us ug pocztowych.

dzia ania mechanizmów w narodowych przedsi biorstwach pocztowych
wiadczonych przez nie us ug spowodowa y powstanie luki rynkowej,

któr dzi wype niaj swoimi us ugami wyspecjalizowane firmy kurierskie. Decyduj ce
znaczenie odgrywa tu aspekt czasu dor czenia, wygoda dla klientów oraz niezawodno
w dostarczaniu przesy ek. Istotna jest równie mo liwo
z umowy oraz mo liwo

reklamacji nie wywi zania si

ledzenie losów przesy ki w formie elektronicznej.

Historia przesy ek kurierskich rozpoczyna si ju w latach siedemdziesi tych
ubieg ego wieku na rynku ameryka skim. Po czym korzenie dzia alno ci tej zacz y
si ga na stary kontynent, a z czasem i dalej. Pocz tkowo wywo
stanowi o pojawienie si rodzinnej konkurencji, z

o to wielki chaos i

onej g ównie z przedsi biorstw

zwi zanych z pocztami narodowymi. Zg aszane przez rynek potrzeby przewozowe
spowodowa y nast pnie ich szybki rozwój i ewolucj , czemu sprzyja
technologiczny.
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Na pocz tku lat dziewi dziesi tych XX wieku, us uga kurierska ogranicza a si
do prostego dostarczenia przesy ki , tzw. ”prosta paczka”. Jednak w miar rozwoju
technologii informatycznych i komunikacyjnych nast powa a coraz lepsza koordynacja i
automatyzacja procesów zwi zanych z dostawami. Udoskonalenia wprowadzane w
funkcjonowaniu firm kurierskich umo liwi y z kolei oferowanie klientom coraz lepszej
jako ci us ug. W konsekwencji na pocz tku XXI wieku firmy kurierskie oferuj swoim
klientom rozbudowane pakiety us ug. Firmy s

nastawione na kreowanie warto ci

dodanej do przesy ek, oparte na zaawansowanych systemach zarz dzania informacj oraz
elastycznie dostosowywane do oczekiwa zleceniodawców 5.
Elementem

wiatowego rynku us ug logistycznych jest us uga kurierska.

Przewozy kurierskie obejmuj

swoim zasi giem specyficzne grupy

adunków,

jednocze nie oferuj c klientom us ugi dopasowane do tej specyfiki, w szczególno ci w
aspekcie niezwykle elastycznej czasowo i geograficznie organizacji logistycznej
przewozów. Tak

us ug

charakteryzuje mo liwo

precyzyjnego okre lenia czasu

dostawy przesy ki do odbiorcy, nawet z dok adno ci co do godziny. Nie wyklucza to
jednak faktu, i

firmy kurierskie kwalifikowane s niejednokrotnie jako operatorzy

logistyczni, co wi e si z ich pozycj w rankingu firm zajmuj cych si docelowo
transportem i logistyk .
Przedsi biorstwo oferuj ce us ug

KEP, tzn. „us ug

kurierskich, ekspresowych i pocztowych”, tak naprawd

z sektora przesy ek

wiadczy trzy rodzaje us ug, do

których nale : us ugi kurierskie, polegaj ce na odebraniu przesy ki od nadawcy przez
kuriera i dostarczeniu jej bezpo rednio do odbiorcy przez tego samego kuriera, z
pomini ciem obs ugi terminalowej, oraz us ugi ekspresowe które funkcjonuj podobnie
jak te pierwsze z t ró nic , e przesy ka trafia do terminalu gdzie poddawana jest
obs udze logistycznej na sortowni i dalej rozsy ana do innych terminali sk d zostaje
pobrana przez docelowych kurierów i dostarczona do odbiorcy. Ostatni us ug w ród tej
grupy jest us uga pocztowa, która podlega uregulowaniom prawnym Ustawy Prawo
Pocztowe (Dz. U. Nr 189), gdzie widnieje definicja tej us ugi, jako: zarobkowe
przejmowanie, przemieszczanie i dor czanie przesy ek. Do tej us ugi zalicza si
5

Rydzkowski W., 2007, „Us ugi logistyczne”, Wyd. Biblioteka Logistyka, Pozna , str.9

5

prowadzenie punktów wymiany umo liwiaj cych przyj cie i wymian korespondencji
mi dzy podmiotami korzystaj cymi z obs ugi tych punktów, a tak e realizowanie
przekazów pocztowych (http://www.uke.gov.pl).
Obs uga przesy ek ekspresowych o ograniczonych gabarytach i wadze, jak ma to
miejsce np. w DPD Express, przesy ki lotnicze ograniczone s wag do 30 kg natomiast,
serwis drogowy przyjmuje przesy ki do 31,5 kg, sta o si

istotnym dope nieniem

dzia alno ci tradycyjnych firm spedycyjnych, które funkcjonuj nastawione na adunki o
wi kszych gabarytach i wadze. Jest to oczywi cie wynikiem kalkulacji kosztów. Z
biegiem czasu firmy kurierskie udoskonalaj

swoje systemy obs ugi przesy ek,

powi kszaj wachlarz swoich us ug, a czasem nawet i wagowy zakres obs ugiwanych
przesy ek. Przyk adem mo e by

dodatkowa wysy ka palet do wschodnich krajów

nadba tyckich. W konsekwencji prowadzi to do konkurowania z firmami logistycznymi
obs uguj cymi tradycyjne przesy ki.
Tego typu zmiana jest efektem reakcji na potrzeby konsumenta. Popyt na rynku
us ug TSL, czyli „Transportu Spedycji i Logistyki”, w wolumenie przesy ek przy
jednoczesnym spadku ich

redniej wielko ci, staje si

decyduj cym czynnikiem

wp ywaj cym korzystnie na rozwój firm kurierskich.
Specyfika us ug kurierskich nie jest niczym nowym, jest usprawnieniem
dzia alno ci wielu przedsi biorstw, dla których najwa niejszym czynnikiem jest czas.
System dostaw nastawiony na maksymalne skracanie czasu dor czania przesy ki,
niezale nie od odleg

ci wyra nie odró nia przesy ki kurierskie od powszechnych us ug

pocztowych. Podstawow cz ci us ugi kurierskiej jest dostarczenie przesy ki w relacji
„od drzwi – do drzwi” z gwarantowanym czasem dotarcia przesy ki do odbiorcy.
Dodatkowymi elementami uzupe niaj cymi us ug

podstawow

mog

by : odbiór

przesy ki od nadawcy, sk adanie zamówie przez Internet lub infolini , ledzenie drogi
przesy ki przez Internet, pobranie nale no ci za towar, obs uga prawna i celna,
kompletowanie przesy ek, realizowanie przesy ek zwrotnych, dodatkowe ubezpieczenie
przesy ki. D enie firm kurierskich do ci

6

ego udoskonalania us ug powoduje, e

wykonywane czynno ci dodatkowe staj si coraz bardziej z

one i dopasowane do

6

indywidualnych potrzeb klientów .
W 2006 roku rozwój bran y transportowej wyniós 22%, a warto

tego rynku

szacuje si na 25-26 mld z . Gospodark UE pobudza szybki wzrost PKB w krajach
Europy rodkowej i Wschodniej, które rozwija y si w 2006 r. w tempie od 4 % (W gry)
do 11 % ( otwa). W Polsce tempo wzrostu wynios o 6,1 %., m.in. dzi ki nap ywowi
inwestycji zagranicznych. W efekcie rosn obroty handlu zagranicznego, co sprzyja
rozwojowi bran y TSL. Jednak ju rok 2007 a w szczególno ci 2008 rok pokazuje
wielkie zmiany w handlu zagranicznym. W Polsce, 2007 roku, wska nik ten wynosi
2.6% PKB. Polacy pracuj cy zagranic przes ali do kraju 10.5 mld $ w 2007 i oko o 11
mld $ w 2008 roku. Wielko

przekazów pieni nych znacznie zwi kszy a si odk d

Polska sta a si cz onkiem UE.
Handel zagraniczny ma najwi kszy wp yw na wielko

sektora TSL, jednak

sektor ten ma równie podzia na spedycje o du ych gabarytach, drobnice oraz przesy ki
kurierskie. Przy nadchodz cym kryzysie gospodarczym produkcja spada, a wraz z ni
wielko

przesy ek paletyzowanych. G ówn rol zaczynaj tu odgrywa mniejsze lecz

cz stsze wysy ki. Wzrasta zainteresowanie przesy

kuriersk , która dostarcza towar w

24 h., bez zb dnej potrzeby magazynowania, z nale yt obs ug klienta.

4. Us ugi logistyczne w przesy kach lotniczych
Pasa erowie wybieraj cy si do kraju po

onego na innym kontynencie w swoim

po czeniu lotniczym maj przesiadki w portach przesiadkowych, zwanych równie
portami tranzytowymi. Bezpo rednio z takiego portu docieraj do swojego celu, b

te

je li wyprawa jest daleka, korzystaj z kolejnej przesiadki. Do miejsc takich nale
lotniska wyposa one w odpowiedni

infrastruktur

dostosowan

do obs ugi ruchu

przesiadkowego, gdzie wyst puje oferta lotów w wielu relacjach.
W normalnym systemie lotniczym przewozów pasa erskich wyst puje „system
piasty i szprych” ( z j. ang. hub-and-spoke model). Pasa erowie z regionalnych portów

6
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dolatuj do portu przesiadkowego, z którego dokonuj przesiadki na wybran relacj
mi dzynarodow b

te regionaln .

Cz owiek sam dokonuje wyboru gdzie si przesi
przypadku przesy ek wszystko opiera si

, wie dok d zmierza. W

na systemach informatycznych, kodach,

odpowiedniej obs udze i technologii. Ka da przesy ka ma nadawany numer za pomoc
którego mo na odczyta

wiele informacji: kto jest nadawc

i odbiorc , z pe nym

adresem, co jest zawarto ci przesy ki, do jakiego kraju zmierza, jaki powinien by jej
tranzyt, a na jakim etapie znajduje si dotychczas. Dzi ki takim zakodowanym numerom
mo na równie dowiedzie si w jakim worku by a przesy ka, z jakimi innymi lecia a,
przez jaki urz d celny przechodzi a oraz czy mia a jakie problemy podczas swojej
podró y np. zwi zane z uszkodzeniem. Wida jak wielkiego znaczenia nabiera list
przewozowy b

te naklejka.

W transporcie przesy ek lotniczych ka dy w ze nazywany jest „hub’em”. Jest to
miejsce spe niaj ce rol g ównego portu prze adunkowego. Ka de pa stwo posiadaj ce
swoje lotnisko mi dzynarodowe, z którego przesy ka opuszcza kraj nazwane jest w
zyku logistycznym hub’em. Jednak na terenie Europy i nie tylko s pa stwa, których
infrastruktura lotnicza jest du o bardziej rozbudowana od innych, co umo liwia im na
wi kszy zakres proponowanych us ug. Do takich pa stw na starym kontynencie z
pewno ci

nale y Belgia. Posiada ona du e centra logistyczne pozwalaj ce na

prze adowanie towaru na odpowiedni drog tranzytow . W Brukseli wyst puje hub dla
firmy kurierskiej DHL, natomiast w Liege dla TNT oraz DPD.
Na us ug logistyczn w przesy kach lotniczych sk ada si przede wszystkim
konsolidacja i dekonsolidacja dzia

oko otransportowych. Polegaj one na przyj ciu

towaru do pewnego punktu, skompletowaniu towarów z ró nych punktów i za adowanie
na samolot, który docelowo zabiera towar w miejsce przeznaczenia. Konsolidacja i
dekonsolidacja ma bardzo du e znaczenie, musi wspó gra z czasem. Ka dy przylot, jak i
odlot samolotu ma zaplanowany rejs zgodnie, z którym powinien funkcjonowa . Niestety
wyst puj takie czynniki, na które cz owiek nie ma znaczenia, jednak powinien je
przewidzie , s

nimi warunki pogodowe. W przypadku ka dorazowego opó nienia

samolotu fracht przekazywany jest na pó niejszy rejs.
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W Polsce funkcjonuje jeden hub w warszawskim porcie im. Fryderyka Chopina.
Jest wi c po rednim punktem przeznaczenia dla wszystkich przesy ek wysy anych z
Polski. W Liege wszystkie przesy ki s sortowane w du ym centrum konsolidacyjnodekonsolidacyjnym, a nast pnie przesy ane do miejsc ich ostatecznego przeznaczenia.
Wielko

masy towarowej przesy ek przychodz cych do Warszawy jest ok. 2,5 razy

wi ksza od masy przesy ek wychodz cych z Warszawy.
Tak du a dysproporcja powoduje w firmach posiadaj cych w asny transport
lotniczy konieczno

zaproponowania innym firmom nie posiadaj cym w asnego taboru

do wynaj cia przestrzeni adownej w rejsowych samolotach za odpowiedni kwot .
Przesy ki dostarczane do Polski zostaj

odprawiane celnie w Warszawie,

sortowane na przesy ki warszawskie oraz krajowe. Na rynku polskim firm kurierskich
zaobserwowano ró ne metody dotarcia przesy ki do celu. DHL jako przedsi biorstwo
wiadcz ce lotnicze us ugi kurierskie o zasi gu wiatowym na terenie Polski nawi za o
wspó prac z PLL ”LOT”, by zwi kszy terminowo

i poszerzy zakres swoich us ug.

Przesy ki by y konsolidowane, sortowane i przekazywane na samoloty do oddzia ów w
czterech miastach Polski, a z czasem siedmiu. Jednak wyegzekwowanie rzetelno ci we
wspó pracy by coraz trudniejsze w zwi zku z czym firma skupi a swoj uwag na
alternatywnej drodze dystrybucji mi dzy Warszaw , a innymi miastami w Polsce.
Na polskim rynku wyodr bniono trzy grupy us ug logistycznych. Pierwsz z nich
jest s uga przewozowa , czyli wykonanie przewozu na trasie, ród o- cel, z ograniczonym
zakresem doradztwa (np. wg INCOTERMS). Incoterms zajmuj

si

kwestiami

zwi zanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to przewóz
produktów, rozliczenie odpowiedzialno ci eksportowych i importowych, kto p aci za co,
a kto ponosi ryzyko za stan produktów w ró nych punktach procesu transportowego.
Kolejn us ug s czynno ci spedycyjne, które opieraj si na zorganizowaniu
procesu przewozowego, ubezpieczeniu, przygotowaniu potrzebnej dokumentacji, jak i
równie w polskich warunkach na obs udze celnej.
W systemie firm kurierskich wyst puje

bardziej zaawansowana us uga

spedycyjna nios ca ze sob du e korzy ci finansowe, poniewa wyst puj tu przesy ki
ma e, celne oraz w przypadku krajów nadba tyckich (Litwa,

otwa, Estonia)

paletyzowane, czyli o wi kszej wadze ni 31,5 kg. Jest ona wiadczona przez spedytorów
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konsolidatorów, na bazie ca ej sieci, polegaj ca na konsolidacji, dekonsolidacji, nawet
kilkukrotnej,

danego

adunku

z

opcj

magazynowania

oraz

prze adunku

komplementacyjnego, tzw. cross docking, a wi c jest to tranzyt adunków przez terminal
i zatrzymanie ich ruchu jedynie na czas niezb dny do komplementacji i zmiany rodka
transportu.
W trakcie jednego procesu przewozowego adunek mo e podlega prze adunkowi
komplementacyjnemu

kilkukrotnie. Istotnym parametrem kontroli przep ywu towaru

czyli tzw. „cross- dockingu” jest czas operacji. Przesy ki kurierskie znajduj si ca y
czas w tranzycie przez terminal, docelowo towar znajduje si

tam tylko na czas

wykonywania czynno ci manipulacyjnych. Oprócz czasu operacyjnego istotny jest
równie

czas ca ego procesu przewozowego, który powinien zamkn

si

w 24

godzinach lub maksymalnie w 48. na terenie Polski7.
Przyk ad cross- dockingu przedstawiono na rysunku 1. W pierwszej jego cz ci
wida nie wykorzystanie sortowni do przyj cia i segregacji towaru, w drugiej jego cz ci
przestawiono standardowo rozrysowany cross- docking w sortowni.

7

Archutowska J., 2006, „Wirtualny Leksykon Transportu i Logistyki”, logistyka.edu.pl, Warszawa

10

Rysunek 1. Przyk adowy Cross- docking
ród o: (www.iglo.com.my, 2006)

Dok adnym odpowiednikiem corss-dockingu w przypadku paczek , przesy ek
kurierskich i pocztowych jest sortowanie przy czym proces dostawy (punkt nadaniapunkt odbioru) charakteryzuje si wy szymi parametrami w zakresie czasu dostawy.
Oprócz fizycznej obs ugi przesy ki bardzo istotna jest obs uga polegaj ca na
wype nianiu dokumentów niezb dnych do exportu, b

te importu. Przy przesy kach

mi dzynarodowych g ównym punktem w podró y jest odprawa celna, która wyró nia
towary celne handlowe podlegaj ce dok adniejszej odprawie oraz towary niehandlowe,
których celem wysy ki jest prezent b
Podstaw

te próbka danego towaru.

tworzenia us ugi logistycznej

informatycznej, która mo e by

jest posiadanie

rozleg ej sieci

w ró nych konfiguracjach powi zana z sieci

kluczowych klientów, co ma znacz cy wp yw tempo procesu.

5. Outsourcing jako element rozwoju popytu na us ugi logistyczne
Najlepsz

definicj

outsourcingu s

s owa Henrego Forda , wyja niaj ce w

najprostszy sposób kiedy nale y z niego skorzysta , gdy „… jest co , czego nie potrafimy
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zrobi wydajniej, taniej i lepiej ni konkurenci, nie ma sensu, eby my to robili i
powinni my zatrudni do wykonania tej pracy kogo , kto zrobi to lepiej ni my”.
Okre lenie tego nowego poj cia pochodzi z j zyka angielskiego i tak naprawd
jest skrótem trzech s ów, outsider- resorce- using, co w t umaczeniu oznacza
wykorzystanie zasobów zewn trznych. Polskim odpowiednikami tego poj cia mog by
terminy: wydzielenie lub wyodr bnienie8.
Przez ostatnie lata dostrzega si pewne trendy w przedsi biorstwach, w których
logistyka jest znacz

pozycj

w dzia alno ci firmy. Dotyczy

wzrostu znaczenia

kosztów logistycznych w pozycjach kosztowych przedsi biorstw. Bardzo widoczne staj
si straty powstaj ce w skutek braku mo liwo ci czy niewykorzystanych zasobów.
Wi kszo

przedsi biorstw traktuje outsourcing us ug logistycznych jako sposób

na zmniejszenie kosztów sta ych, szczególnie kosztów osobowych. Pozosta e powierzaj
przedsi biorstwom logistycznym cz

ich

cucha produkcyjnego b

us ugowego.

Outsourcing us ug logistycznych staje si wi c wyra nym trendem w nowoczesnym
zarz dzaniu przedsi biorstwem.
Nale nadmieni , i wyst puje ró nica pomi dzy outsourcingiem, a kooperacj .
Jako kryterium rozró niania nale y przyj

sposób organizacji wspó pracy z

zewn trznymi realizatorami funkcji lub procesów. Gdy ci ar realizacji le y po stronie
przedsi biorstwa, mówi si o kooperacji, je li za zewn trzny wykonawca przejmuje w
ca

ci organizacj wspó pracy, mamy do czynienia z outsourcingiem9.
Ameryka ski Instytut Outsourcingu okre li dziesi

najwa niejszych przyczyn

stosowania outsourcingu przez firmy. Uznano e zapewnia on mo liwo

osi gni cia

kilku z poni szych celów:
Redukcja i kontrola kosztów operacyjnych,
Zwi kszenie koncentracji firmy na podstawowej dzia alno ci,
Zwolnienie w asnych zasobów do innych celów,
Uzyskanie zasobów, którymi organizacja nie dysponuje,
8
9

Trocki M., 2001, „Outsourcing. Metoda restrukturyzacji gospodarczej”, Wyd. PWE, Warszawa, str.13
Krzy aniak S.,1999, „Outsourcing logistyczny szansa wzrostu efektywno ci przedsi biorstw. Us ugi

logistyczne na wspó czesnym rynku wymiany towarowej” IV Polsko-Niemiecka Konferencja Logistyczna,
Materia y Konferencyjne, ILiM, Pozna
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Przyspieszenie pojawienia si korzy ci wynikaj cych z restrukturyzacji,
Uporanie si z funkcj trudn do wykonania lub niemo liw do wykonania,
Pozyskanie kapita u
Podzia ryzyka,
Dop yw gotówki10
Rozró nia si dwie formy outsourcingu: zewn trzn (wyodr bnienie) i wewn trzn
(wydzielenie). W pierwszej formie niezale ny ekonomicznie, zewn trzny us ugodawca
na mocy umowy przejmuje cz
kurierów, którzy

wiadcz

funkcji od swojego zleceniodawcy. Jak to ma miejsce u
us ugi przewozowe dla firm kurierskich. Przy tym

rozwi zaniu firma zlecaj ca tego typu us ug

ma niewielki na ni

wp yw. Forma

wewn trzna, jest wydzielon funkcj outsourcingu, która zostaje przekazana prawnie
niezale nemu, ale kapita owo powi zanemu us ugodawcy. Jest to przekazanie spó cecórce, czyli takiej która bezpo rednio wspó pracuje b
przedsi biorstwo

posiada

udzia y.

Utworzenie

spó ki,

spó ce w której dane
w

której

udzia y

ma

przedsi biorstwo produkcyjno us ugowe, tj. firma kurierska, oraz us ugodawca
logistyczny polega na przekazaniu ze strony us ugodawcy niezb dnego know how i
kapita u, natomiast ze strony przedsi biorstwa na zagwarantowaniu wspó pracy. Ta
forma kooperacji pozwala na kontrolowanie wykonywanych us ug outsourcingu przez
przedsi biorstwo zlecaj ce dan us ug . Bardzo cz sto tego typu forma wyst puj , gdy w
roli us ugodawcy wyst puje agencja celna wspó pracuj ca b

nale ca do firm

kurierskich11.
Dzi ki takiemu dzia aniu mo na znacz co podwy szy jako
e si

j

us ug, pod warunkiem,

nieustannie kontroluje. Jest jedno z wyzwa , jakie stoj

wykorzystuj cymi w swojej dzia alno ci outsourcing. Fakt,

przed firmami

e okre lony obszar

dzia alno ci zosta przekazany na zewn trz, a w kontrakcie zagwarantowany jest
odpowiedni poziom us ug, wcale nie oznacza, e mo na spa spokojnie i us uga zostanie
wykonana rzetelnie zgodnie z umow .
10

Gay CH.L., Essinger J., 2002, “Outsourcing strategiczny. Koncepcje, modele i wdro enie”, Oficyna

Ekonomiczna, Kraków
11

Siepermann Ch., 2002, „ Das outsurcing von Logistikdienstleistungen” nr 8-9, s.1049
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Outsourcing w firmach kurierskich jest procesem wyst puj cym w wielu komórkach,
pocz wszy od kurierów po transport lotniczy. W DHL Express wszyscy kurierzy, (oko o
2 tysi cy osób), pracuj na zasadzie outsourcingu. Taka forma wspó pracy pozwala na
du

elastyczno

firm kurierskich. Gdy w bran y nadchodzi sezon wzmo onego ruchu

transportowego, czyli na przyk ad przed wi tami Bo ego Narodzenia, baza kurierów
ro nie stosownie do zwi kszonych potrzeb. Oczywi cie skuteczno

takiego systemu

zale y w du ej mierze od tego, w jakim stopniu ludzie s zwi zani z firm . Na co
wp ywaj mi dzy innymi ró nego rodzaju programy szkoleniowe.
Ka de przedsi biorstwo posiada jaki rodzaj mniej lub bardziej skomplikowanego
systemu logistycznego jako sw wewn trzn funkcj . Patrz c na terminologi logistyki
opracowan przez Council of Logistics Management, wyodr bnia si pewne funkcje tej
dzia alno ci, takie jak koordynacja przep ywu, minimalizacj uci liwo ci i kosztów tego
procesu oraz podporz dkowanie tej dzia alno ci wymogom klienta i zapewnienia mu
ciwej obs ugi.

6. Polski rynek przewozów kurierskich i jego przemiany

Rynek przewozów kurierskich w Polsce rozwija si dynamicznie. Jednak ze
wzgl du na trudno ci w zdefiniowaniu i okre leniu firm wykonuj cych tego rodzaju
us ugi, a tak e na ogromne zró nicowanie firm deklaruj cych tego rodzaju us ugi jako
podstaw
warto

lub cz

swojej dzia alno ci, trudno oszacowa

jednoznacznie zarówno

jak i dynamik wzrostu rynku. Analizy Warto ci sprzeda y dla ca ego rynku

TSL - Transportu Spedycji Logistyki, wskazuj jednak na firmy kurierskie jako na
segment rynku TSL rozwijaj cy si

najszybciej, znacznie zwi kszaj cy wielko

sprzeda y mierzon rok do roku. Standard oferowanych na rynku polskim us ug w
zakresie terminowo ci, skuteczno ci, jako ci serwisu oraz stosowanych technologii – nie
odbiega od poziomu wiatowego. Z roku na rok wzrasta liczba podmiotów oferuj cych
us ugi kurierskie oraz wolumen wykonywanych przewozów. Obecnie segment
przewozów kurierskich podobnie jak ca y rynek TSL, ulega procesom konsolidacji12.
12

Rydzkowski W., 2007, „Us ugi logistyczne”, Wyd. Biblioteka Logistyka, Pozna , str.9
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Organ regulacyjny rynku us ug pocztowych w Polsce znajduje swoje umocnienie
ustawowe w 2 aktach prawnych: w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne oraz w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe. Z dniem
10 pa dziernika 2007 r. wesz y w ycie zmiany art. 44, art. 49 i art. 51 ustawy Prawo
pocztowe wynikaj ce z przyj cia ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych
ustaw w zwi zku z cz onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, czyli
tzw. ustawy horyzontalnej. Stanowi a one kontynuacj
zapewniaj cego pe na zgodno

procesu legislacyjnego

prawa polskiego w dziedzinie rynku pocztowego z

prawem wspólnotowym, tj. dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewn trznego us ug
pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jako ci us ug (Urz d Komunikacji Elektronicznej).
W 2007 roku do Urz du Komunikacji Elektronicznej wp yn y: 42 wnioski o
wpis do rejestru operatorów pocztowych, 36 wniosków o wykre lenie z rejestru, 1
wniosek o rozszerzenie obszaru prowadzenia dzia alno ci pocztowej. Wszystkie wnioski
zosta y rozpatrzone pozytywnie.
Ogó em w rejestrze operatorów pocztowych, wed ug stanu na 31 grudnia 2007 r.,
znajdowa o si 165 podmiotów, w tym:
Poczta Polska,
4 operatorów posiadaj cych zezwolenia,
159 operatorów dzia aj cych na podstawie wpisu do rejestru operatorów
pocztowych,
1 operator posiadaj cy zarówno zezwolenie jak i wpis do rejestru.

180

157

160

164

140
113

120
90

100
80
50

60
40
20
0

15

17

18

21

21

58

30

15

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wykres 1. Liczba operatorów niepublicznych w latach 2006- 2007 (wed ug stanu na
31 grudnia ka dego roku)
ród o: Raport roczny Prezesa Urz du Komunikacji Elektronicznej Us ug pocztowych za rok 2007

Na przestrzeni lat 1996 - 2007 nast pi prawie 11-tokrotny wzrost liczby
operatorów niepublicznych (z 15 do 164 operatorów). Najwi kszy procentowy przyrost
w stosunku do roku poprzedzaj cego zanotowano w latach 2002 (+73%) oraz 2004
(+55%).
Spo ród 164 przedsi biorstw tylko 15 odgrywa g ówn rol i generuje 95%
obrotów polskiego rynku. W 2006 roku prywatni operatorzy pocztowi sprzedali ponad 2
mld us ug, z czego wi kszo

w obrocie krajowym.

Poni ej zosta y przedstawione niektóre firmy kurierskie dzia aj ce na terenie
Polski.
Tabela 1. Dane rejestrowe wybranych firm kurierskich dzia aj cych na rynku
polskim.
Lp.

Firma

Siedziba

Obszar wykonywanej
dzia alno ci
pocztowej

1.

Universal Express
Services Sp. Z o.o.
FedEX

ul Szyszkowa 35/37
Warszawa 02-285

RP , zagranica

2.

PPUP Poczta Polska

PL. Ma achowskiego 2
Warszawa 00-940

RP , zagranica

3.

TNT Express
Worldwide (Poland)
Sp. Z o.o.

ul Wira owa 35
Warszawa 02-158

RP , zagranica

4.

DPD Polska Sp. Z o.o.

ul Mineralna 15
Warszawa 02-247

RP , zagranica

5.

General Logistic
Systems Poland Sp. Z
o.o.

ul Pozna ska 71
dki k. Poznania 62-023

RP , zagranica

6.

X-Press Couriers Sp.
Z o.o.

ul. Ordona 3
Warszawa 01- 237

RP , zagranica

7.

Kolpolter Logistyka
Sp. Z o.o.

ul. Strzycharska 6
Kielce 25-659

RP , zagranica

8.

DHL World Curier
(Poland) Sp. Z o.o.

ul. Osma ska 5
Warszawa 00-800

RP , zagranica

9.

Siódemka Sp. Z o.o.

ul. Matuszewska 14

RP , zagranica
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Warszawa 03-876
ród o: Ksi kiewicz D., 2007,”Przewozy kurierskie”, pod red. W. Rydzkowskiego, „Us ugi logistyczne”,
Biblioteka Logistyka, Pozna

Mimo, i

co roku kilkadziesi t firm wpisuje si

do rejestru operatorów

pocztowych, to jednak taka sama liczba nie wytrzymuje konkurencji na rynku i zamyka
dzia alno , albo w ogóle jej nie podejmuje. W dalszym ci gu jest jednak miejsce dla
nowych firm, które chc spróbowa si w tym biznesie. A dla klientów wyst puj bardzo
wymierne korzy ci polegaj ce na dobrej cenie oraz poprawie jako ci wiadczenia us ug.
Aby na rynku us ug kurierskich istnie oraz zyska dobr pozycj , nale y mie
bardzo indywidualne podej cie oraz by otwartym na potrzeby i zadania, które przed
firmami stawiaj ich klienci. Wielkim problemem dla prowadzenia tego typu dzia alno ci
nieuczciwi klienci oraz zatory finansowe firm, które powoduj

nieterminowe

13

regulowanie p atno ci .
Rynek us ug kurierskich w Polsce zdominowany jest przez firmy du e,
posiadaj ce rozbudowan

infrastruktur i mo liwo ci realizacji dostaw nie tylko na

terenie kraju, ale tak e poza jego granicami. W wi kszo ci s to firmy z kapita em
zagranicznym, posiadaj ce du e do wiadczenie w wiadczeniu us ug logistycznych,
operuj cy dzi ki europejskim lub ogólno wiatowym sieciom przedsi biorstw, du ej
liczbie kurierów i rozbudowanej flocie, niejednokrotnie wykraczaj

poza jedn ga

transportu. Czego przyk ad stanowi takie firmy jak DHL, UPS, czy TNT. Firmy te
ci gle dostosowuj si do zmiennych wymaga klientów, inwestuj c w nowe technologie
i stale rozszerzaj c zakres oferowanych us ug14.
Na terenie Polski zacz y funkcjonowa podmioty o du ym potencjale

do

wykonywania kompleksowych us ug logistycznych o zasi gu globalnym. Jest to

13

Trychomiak B., 23. 05.07r.;” Polski rynek kurierski zdominowa y du e firmy dzia aj ce na skal

globaln ”. Gazeta prawna http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=69152,
14

Rydzkowski W., 2007, „Us ugi logistyczne”, Wyd. Biblioteka Logistyka, Pozna , str.9
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wynikiem fuzji w których firmy kurierskie zacz y si

czy i tworzy silny rynek us ug

w tym zakresie.
Tego typu konsolidacja dotyczy wielu operatorów, którzy chc c zwi kszy swój
zasi g zdecydowa o si na wykupienie firm na rynkach ju funkcjonuj cych w Europie
rodkowej i Wschodniej. Do grupy Deutche Post w 2003, do której nale y DHL zosta a
czona najstarsza firma kurierska Servisco, która na terenie Polski oferowa a klientom
swoje us ugi kurierskie. Powsta y koncern funkcjonuj cy pod wspóln globaln mark
DHL Express sta si jednym z g ównych operatorów logistycznych oferuj cych swoje
us ugi w 228 krajach wiata.
Rok pó niej w 2004 roku Spedpol zosta przej ty przez firm

Schenker.

Ówczesny Masterlink Express w wyniku fuzji sta si cz onkiem mi dzynarodowej sieci
Direct Pacel Distribution (DPD). Na skutek dalszej sprzeda y udzia ów nale y do
holdingu francuskiego La Poste Grup, do Geo Post. Tego typu struktura da a firmie
korzy ci w postaci wi kszego wachlarzu us ug do 30 krajów w sieci drogowej starego
kontynentu, a tak e sieci lotniczej Chrnonopost dzia aj cej w 220 krajach wiata.
Podobna sytuacja wyst pi a u firm konkurencyjnych. Udzia y Szybkiej Paczki
(Grupa Raben) zosta y wykupione przez mi dzynarodowego operatora General Logistics
System (GLS).
Odwrotna sytuacja mia a miejsce w przypadku UPS- United Parcel Service. Jest
to firma o wielkim kapitale ameryka skim z bogat ofert us ug na wiecie. W 2005r.
chc c umocni swoj pozycj na rynku polskim firma wykupi a Messenger Service
Stolica, poprzez przej cie sieci logistycznej wypracowanej przez Stolic .

7. Perspektywy rozwoju sektora us ug kurierskich
Decyduj cymi

czynnikami

wp ywaj cymi

na

rozwój

sektora

przesy ek

kurierskich s procesy globalizacyjne. Brak granic celnych na terenie Unii Europejskiej
spowodowa pojawienie si nowych mo liwo ci usprawniania systemów dostaw. Czas
tranzytu znacznie uleg zmianie na korzy

klienta w relacjach mi dzynarodowych. Daje

to wi ksze perspektywy dla firm, które z kolei mog zaoferowa swoim klientom nowe
standardy obs ugi. Klienci cz ciej decyduj si na odr bne wysy anie ma ych partii
towarów, zamiast wi kszych przesy ek konsolidowanych. Po akcesji Polski do UE, ilo
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exportowanych z Polski towarów stale wzrasta, przy zachowaniu tendencji do
zmniejszania si przewo onych partii adunkowych. Brak konieczno ci dokonywania
odpraw celnych na granicach sprzyja skróceniu czasu dostarczania przesy ek,
zwi kszeniu cz stotliwo ci dostaw i w konsekwencji w

nie zmniejszeniu wagi i

rozmiarów jednostkowych partii wysy anych towarów. Krótszy czas realizacji us ug
dotyczy przede wszystkim najcz ciej wykorzystywanych przez firmy kurierskie
rodków transportu: transportu lotniczego ( do kilku godzin) i drogowego ( o ok. 1-2 dni
w realizacjach europejskich). Wszystkie powy sze czynniki oznaczaj potencjaln szans
rozwoju dla firm kurierskich. Wielu operatorów zareagowa o na t szans rynkow
natychmiast, oferuj c nowe standardy dor cze , a tak e poszerzaj c oferty us ug.
W 2004 r. DHL Express wprowadzi o now

us ug

pod nazw

European

Community Express, której celem jest dor czenie przesy ki na terenie Unii Europejskiej
nast pnego dnia od dnia nadania. Konkurencja nie pozostaje bierna, DPD Polska równie
wprowadzi o tak us ug , pod nazw DPD Guarantee. Jest konkurencyjn alternatyw
dla serwisu lotniczego zarówno pod wzgl dem czasu jak i ceny, a jest to serwis drogowy.
Jednak dost pno

jej ogranicza si do 9 krajów Europejskich.

Niew tpliwie najwa niejszym czynnikiem w busienesie logistycznym jest jego
zintegrowany system elektroniczny. Najwi kszy udzia w nim maj sklepy internetowe
dzia aj ce w relacjach B2C- business to customer, które na coraz wi ksz skal tworz
systemy dystrybucji logistycznej. Dzia alno

tych firm idealnie pasuje do dzia alno ci

firm kurierskich, polegaj ca na przesy ce przedmiotów z regu y o niewielkich rozmiarach
i wadze, standardowo pakowane, które powinny by

w jak najkrótszym czasie

dostarczane indywidualnemu odbiorcy. Coraz powszechniejszy dost p do Internetu a
tak e bezpieczniejsze formy p atno ci za po rednictwem sieci nap dzaj wzrost handlu
internetowego. Mo na si spodziewa , i firmy kurierskie stan si beneficjentami w
tego rozwoju.
Du y rozwój tego rynku, nie jest jednak tak wielki jak ma to miejsce w krajach
Europy zachodniej, liczba przesy ek przypadaj cych na jednego mieszka ca Polski jest
ci gle ni sza.
Innym rodzajem przesy ek, które charakteryzuj si znaczn dynamik
wzrostu przewozów s mi dzynarodowe przesy ki lotnicze. Popyt ten generuj dostawcy
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towarów wysokowarto ciowych, b

te ci dla których najistotniejszy jest najkrótszy

czas dostawy , szczególnie w dalekich relacjach. Jest to priorytet w stosunku do ceny15.
Obecnie firmy kurierskie decyduj si na wprowadzenie wyselekcjonowanych
us ug o charakterze powszechnym, przyk adem jest DHL Service point. W miejscach
najbardziej dogodnych dla klientów indywidualnych uruchomiono punkty przyjmowania
przesy ek, np. w centrach handlowych. Na miejscu mo e otrzyma opakowanie dla
towaru. Tego typu oferta oparta jest na prostocie oraz szybkiej obs udze klienta (M.
Bo tryk, 2006).
Mówi c o us ugach logistycznych gdzie ca y czas wyst puje transport drogowy
bardzo wa ny jest stan dróg na polskich drogach (Wykres 2)
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2006
Stan dobry

2009
Stan niezadawalaj cy

2013
Stan z y

Wykres 2. Stan dróg w % w latach 2006–2013
ród o: www.budnet.pl/Program_budowy_autostrad

Du y optymizm na najbli sze lata jest w tym sektorze, jednak widnieje równie
ciemna strona tego sektora. Transport, spedycja i logistyka, to przede wszystkim, pe ne

15

Rydzkowski W., 2007, „Us ugi logistyczne”, Wyd. Biblioteka Logistyka, Pozna , str.9
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zmotoryzowanie. Rozwój sektora, niestety nie powoduje tak drastycznego rozwoju sieci
polskich dróg16.
Problemy

zwi zane

z

zat oczeniem

dróg

i

ograniczeniami

pr dko ci

wynikaj cymi ze z ego stanu nawierzchni znacznie utrudniaj terminowe dostarczenia
przesy ek, która nale

do podstaw dzia alno ci kurierskiej.

Zaobserwowane tendencje na rynku TSL, stopniowo ulegaj

procesom

uporz dkowania. Firmy istniej ce na rynku umacniaj swoj pozycj zwi kszaj c swój
wachlarz us ug, co mo na zaobserwowa w ci

ym wzro cie liczby obs ugiwanych

przesy ek. Jest to równie widoczne w kierunku rozwoju infrastruktury oraz systemów
informatycznych. Jednocze nie istnieje na tym rynku dla nowych firm i jeszcze bardziej
elastycznych us ug.

8. Zako czenie
Wspó praca mi dzynarodowa wyst puje nie tylko na platformie politycznej ale
równie , podczas wspó pracy pomi dzy firmami kooperuj cymi ze sob . Stosunki
polityczne mi dzy pa stwami znajduj swoje odzwierciedlenie w handlu zagranicznym.
Jednak ka de przedsi biorstwo prowadzi swoj w asn polityk . Wszystkie te dzia ania
wp ywaj na wielko

sprzeda y zagranicznej.

Obecnie pa stwa staraj si zachowa p ynno

obrotu towarami, cho nie jest

ona tak du a jak 10 lat temu. Obrót towarami w mniejszych ilo ciach wi e si ze zmian
taboru i rodzajem firmy transportowej. Przedsi biorstwa coraz cz ciej korzystaj z firm
kurierskich, które posiadaj rozbudowan sie logistyczn .
Klient zaczyna stanowi

meritum ca ego systemu. Usatysfakcjonowany

kontrahent oznacza wi ksze wp ywy i lepsz reklam na rynku kurierskim. W tym
sektorze na

czynniki jako ciowe us ug sk adaj si : terminowy czas dostawy oraz

dodatkowe us ugi np. potwierdzenie odbioru dor czenia.

16

Walczak R., “Ci ki rok dla przewo ników”, www.spedycje.pl, 8.12.2006;
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Patrz c na ca y rozbudowany system us ug kurierskich nale y wysun
najwa niejsza jest systematyka i odpowiedzialno
liczy na terminowo
Wielko

wniosek,

za zadania. Wówczas mo na

us ug zgodnie z has em „Just in time”.

tego rynku pokazuje jak wa nym czynnikiem s uregulowania prawne.

Z jednej strony bariery dotycz ce wej cia towaru na rynek s

s uszne pomagaj

wprowadzi kontrol wielko ci obrotu produktami, z drugiej strony s przeszkod w
transakcjach bussinesowych.
Nie ma znaczenia jak wielki procentowy udzia w rynku

wiatowym ma

przedsi biorstwo. Je li dzia a na arenie mi dzynarodowej i wspó pracuje z kilkoma
firmami, a te z kolei mog
tego

wiadczy us ugi dla innych firm musi stanowi mocny filar

cucha. Wspó praca na tym polu dzia ania jest równoznaczna z zaufaniem i

niezawodno ci .
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INFLUENCE OF INTERNATIONALITY COOPERATIONS ON QUALITY OF
LOGISTIC SERVICES
Summary
It’s a simple process to send goods beyond country, but its conditional of many factors.
Fluency in the flow of goods is subject of regulation and cooperation of employees of companies
cooperating with each other. Quality of services is evident in the frequency of their mutual
contacts. When the consignment is not delivery at the time may be caused by a failure to tasks of
the shipper. Time of delivery is the most important asset of any company's logistics. In the
company DPD Poland the most important is served at the time of shipment to the consignee. The
main factor to not delivery parcel at the time is services of customs clearance. The direct impact
on this have Customs Agency Air Cargo Poland, with one providing services related to customs
clearance for currier company.

23

Keywords- logistics, customs clearance, commodity, International Cooperation, consolidations.
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