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Rola firm spedycyjnych obs∏ugujàcych klientów kolejowych przewozów
towarowych na zliberalizowanym rynku us∏ug sektora TSL
W obliczu zmian zachodzàcych we
wspó∏czesnej gospodarce (w tym równie˝ w us∏ugach transportowych), coraz
cz´Êciej okazuje si´, ˝e wi´ksze szanse
na rynkowe zwyci´stwo majà nie pojedyncze podmioty, dzia∏ajàce tylko
w bardzo wàskim przedziale rynku
i konkurujàce ze sobà, lecz ich grupy
lub du˝e firmy mogàce tworzyç spójne
∏aƒcuchy dostaw. Zmiany te zwiàzane sà
mi´dzy innymi ze wzrostem oczekiwaƒ
klientów w zakresie jakoÊci oferowanego produktu, jakoÊci Êwiadczonych
us∏ug oraz ich ceny. Zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb stwarza koniecznoÊç odejÊcia od tradycyjnego pojmowania us∏ug przewozowych, przekraczania progu dotychczasowych standardów i wdra˝anie w firmie pe∏nej orientacji rynkowej. Klienci przewozów towarowych coraz cz´Êciej wymagajà pojedynczego, wyraênie wskazanego partnera us∏ug i przy jednoczesnym wykonaniu ich w sposób kompleksowy.
Tendencje wspó∏czesnego rynku transportowego jednoznacznie wskazujà na
potrzeb´ partnerskich wi´zi przy tworzeniu us∏ug dla klienta, opartych na Êcis∏ej wspó∏pracy mi´dzy przewoênikami
i innymi podmiotami, uczestniczàcymi
w procesie obs∏ugi obrotu towarowego.
Szeroko poj´tà kompleksowoÊç us∏ug
nale˝y rozumieç poprzez uczestnictwo
w ∏aƒcuchu dostaw, szeregu firm bardzo
mocno powiàzanych ze sobà – najcz´Êciej kapita∏owo – co mo˝na okreÊliç
stwierdzeniem: Sieç powiàzanych firm,
które dzia∏ajà na zasadzie wzajemnej
wspó∏pracy, wspólnie kontrolujà, kierujà
i usprawniajà przep∏ywy rzeczowe oraz informacje od dostawców do ostatecznych
u˝ytkowników.
Zintegrowane ∏aƒcuchy dostaw sà
dziÊ powszechnie uwa˝ane za rozwiàzania o najwi´kszych mo˝liwoÊciach
uzyskiwania oszcz´dnoÊci i generowania zysków. Przewoênik kolejowy powi1

nien dà˝yç do tego, aby jego praca
i us∏ugi firmy odgrywa∏y w ∏aƒcuchu
transportowym kluczowà rol´. Wspó∏praca ta musi zaczynaç si´ ju˝ na etapie
negocjacji handlowych, a jej podstawowym celem jest zapewnienie mo˝liwoÊci realizacji kontraktu jako przedsi´wzi´cia logistycznego, z uwzgl´dnieniem ró˝nych rodzajów Êrodków transportu, prze∏adunku, sk∏adowania i konfekcjonowania towarów, badaƒ jakoÊciowych, organizacji wspó∏pracy poszczególnych podwykonawców procesu logistycznego itp.

Spedycja jako element
∏aƒcucha us∏ug logistycznych
Wyodr´bnienie spedycji jako samodzielnej dzia∏alnoÊci gospodarczej ma
ju˝ swojà d∏ugoletnià histori´. Wraz ze
wzrostem wymiany handlowej, a co za
tym idzie i rozwojem transportu w poszczególnych jego elementach, nast´powa∏a coraz wi´ksza specjalizacja.
W konsekwencji doprowadzi∏o to do
wykszta∏cenia si´ poÊrednika w przewozie, który dzia∏ajàc na zlecenie zajmowa∏ si´ czynnoÊciami zwiàzanymi
z przesy∏aniem towarów, nie wykonujàc
samodzielnie czynnoÊci przewozowej.
Spedytor zawiera umowy przewozowe
i umowy na wykonanie czynnoÊci „oko∏o przewozowych”1 we w∏asnym imieniu, lecz na rachunek swego zleceniodawcy, pobierajàc za us∏ug´ okreÊlonà
w umowie mar˝´. W Polsce ustawa „Kodeks cywilny” formu∏uje definicj´ umowy spedycyjnej. Art.794 k.c. stanowi, i˝
przedmiotem tej umowy jest :
• wysy∏anie przesy∏ki
• jej odbiór
• dokonywanie innych us∏ug zwiàzanych z przewozem przesy∏ki.
Ta krótka charakterystyka us∏ugi spedycyjnej Êwiadczy, i˝ zakres us∏ug spe-

dycyjnych jest bardzo szeroki. Wraz
z rozwojem technik informatycznych
spedycja zaczyna odgrywaç coraz wi´ksze znaczenie jako ogniwo spinajàce
poszczególne elementy procesu transportowego.
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 „zasadniczego”
klienta przewozu, 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 Êrodków transportu na ca∏ej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu
oraz importu towarów firmy odpowiedzialne sà równie˝ 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 (TSL) 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 majàcy poczucie, i˝ us∏uga
wykonana zosta∏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

Us∏ugi oko∏o przewozowe to mi´dzy innymi prze∏adunki, sk∏adowanie, konfekcjonowanie, magazynowanie itp.
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przez szeregowych pracowników, od
których zale˝y wizerunek firmy, poniewa˝ to oni najcz´Êciej majà bezpoÊredni
kontakt z klientem.
Jako najbardziej typowe us∏ugi spedycyjne mo˝emy wymieniç:
• udzielanie porad eksporterom, importerom i producentom
• organizowanie dostawy towaru do
wskazanego miejsca, co jest zwiàzane z przekazaniem instrukcji wysy∏kowej wysy∏ajàcemu towar
• zawieranie umów z przewoênikami
oraz innymi podmiotami na wykonanie koniecznych us∏ug
• sporzàdzenie, kompletowanie dokumentów przewozowych oraz innych
dokumentów wymaganych odr´bnymi przepisami kraju importera, eksportera oraz dystrybucja tych dokumentów
• organizowanie odprawy celnej towaru oraz za∏atwianie innych spraw
zwiàzanych z czynnoÊciami kontrolnymi (standaryzacja, pobranie prób
do badaƒ itp.)
• monitorowanie przebiegu us∏ugi poprzez nadzór nad czynnoÊciami ∏adunkowymi, awizowanie zleceniodawcy, nadzór nad przebiegiem procesu transportowego

• zabezpieczanie interesów zleceniodawcy w przypadku stwierdzenia
uszkodzenia lub ubytku przesy∏ki,
bàdê innych ewentualnych strat
• ubezpieczanie towaru – na ˝yczenie
zleceniodawcy
• regulowanie nale˝noÊci z tytu∏u
us∏ug przewozowych.
Mo˝emy wi´c powiedzieç, i˝ spedycja jest zespo∏em czynnoÊci zwiàzanych
z organizowaniem procesu transportowego w celu przygotowania przewozu,
przekazania i za∏adowania ∏adunku,
czuwania nad prawid∏owym przebiegiem procesu przewozowego, przyj´cia
∏adunku ze Êrodka transportu i roz∏adunek oraz wykonanie wszelkich niezb´dnych czynnoÊci towarzyszàcym procesowi transportowemu.
Spedycje mo˝emy podzieliç ze wzgl´du na:
• miejsce wykonywania us∏ugi spedycyjnej
• rodzaju u˝ytego Êrodka transportu
• liczb´ kolejno u˝ytych Êrodków
transportu
• faz´ organizowania procesu transportowego
• rodzaju przesy∏anych ∏adunków
• grupy rodzajowe przewozów

Rys. 1. Ogólny zakres us∏ug firm spedycyjnych i tendencje do ich zmian na tle przedsi´biorstw
logistycznych i przewozowych.

• charakter obs∏ugiwanego obszaru
• zakresu Êwiadczonych us∏ug spedycyjnych.
Warto w tym miejscu zastanowiç si´
nad ostatnim elementem powy˝szego
wyszczególnienia, gdy˝ w miar´ rozwoju us∏ug spedycyjnych ich zakres jest
coraz wi´kszy i w wielu przypadkach
zaczyna zbli˝aç si´ do zakresu us∏ug
Êwiadczonych przez wyspecjalizowane
firmy logistyczne. OczywiÊcie brakuje
tutaj jeszcze kilku podstawowych elementów, jakimi sà na przyk∏ad: zarzàdzanie magazynami, zarzàdzanie zapasami, zarzàdzanie przep∏ywem informacji w imieniu klienta itp.

Tendencje zmian
w us∏ugach spedycyjnych
Z uwagi na wyst´pujàcà obecnie przewag´ poda˝y na rynku us∏ug transportowo – spedycyjnych, szczególnie w tradycyjnej formie, firmy chcàce rozwijaç
swojà dzia∏alnoÊç powinny dà˝yç w spedycji do zmiany zakresu us∏ug zwiàzanych z rozpoznaniem istoty logistyki
oraz potencjalnych korzyÊci, wynikajàcych z sprawnego przep∏ywu informacji.
Na naszym rynku powsta∏o ju˝ bardzo wiele obiektów magazynowych
o du˝ych powierzchniach, lecz utworzone centra logistyczne majà najcz´Êciej charakter monotransportowy,
oparty zasadniczo o transport samochodowy. Majàc na uwadze zalecenia
Unii Europejskiej w zakresie dzia∏aƒ
zmierzajàcych do zrównowa˝enia poszczególnych ga∏´zi transportowych,
narastajàcà kongestie na naszych drogach, czy te˝ coraz wi´kszà ÊwiadomoÊç w zakresie ochrony Êrodowiska
naturalnego, nale˝y spodziewaç si´ coraz wi´kszych „nacisków”, aby zmieniaç procentowy udzia∏ Êrodków transportu na rzecz proekologicznych, takich jak transport wodny czy te˝ kolejowy. Te uwarunkowania stwarzajà nowe mo˝liwoÊci i nowe obszary na rynku us∏ug spedycyjnych, polegajàce na
oferowaniu przez firmy specjalizujàce
si´ w spedycji kolejowej ofert o szerszym zakresie realizacji poszczególnych ogniw ∏aƒcucha logistycznego.
Jednà z takich mo˝liwoÊci jest utworzenie punktów obs∏ugi spedycyjno
– logistycznej klientów. Idea takiego
punktu polega∏aby na wykorzystywa-
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niu odpowiedniego programu informatycznego, który w du˝ym uproszczeniu by∏by bankiem informacji o wolnych przestrzeniach magazynowych,
wolnych miejscach w pociàgach, czy
te˝ rezerwach prze∏adunkowych terminali kolejowych oraz o mo˝liwoÊciach wynaj´cia transportu samochodowego (w zakresie obs∏ugi tak zwanej „ostatniej mili”) o ró˝nej ∏adownoÊci lub nawet wolnej przestrzeni ∏adunkowej w samochodach, wykonujàcych kursy w okreÊlonych relacjach.
Pracownicy firmy spedycyjnej, obs∏ugujàcy bank informacji na zlecenie
klienta, organizowaliby prawid∏owy
przep∏yw ∏adunku. Sama idea utworzenia tego rodzaju us∏ugi nie jest czymÊ
nowym, jednak w obs∏udze klientów
kolejowych w naszym kraju jeszcze nie
by∏a stosowana. Na zachodzie (szczególnie we Francji) funkcjonujà tak zwane platformy logistyczne. Poniewa˝ dla
sprawnego dzia∏ania takich punktów
obs∏ugi logistycznej potrzebny jest odpowiedni system informatyczny, który
oprócz nowych aplikacji posiada∏by
mo˝liwoÊci wspó∏pracy z funkcjonujà-

cymi w PKP CARGO SA aplikacjami – na
przyk∏ad z takimi, jak EWAG, ÂLEDZ,
SWHOPT (Obs∏ugi Handlowej Przesy∏ek Towarowych)2 czy te˝ aplikacjami
dzia∏ajàcymi na terminalach kontenerowych – firma zarzàdzajàca takim systemem mi´dzy innymi z uwagi na
ochron´ niektórych informacji powinna byç bardzo mocno powiàzana kapita∏owo z firmà „matkà”. Tego typu
us∏uga jest pewnego rodzaju dope∏nieniem opracowanej przez PKP CARGO
SA idei budowy centrów logistycznych,
terminali kontenerowych oraz stacji
koncentracji prac prze∏adunkowych
i us∏ug logistycznych.

Relacje pomi´dzy firmami
transportowymi a spedycyjnymi
Nale˝y zaznaczyç, i˝ spedycja wÊród
us∏ug „oko∏o przewozowych” zaliczana
jest do us∏ug przynoszàcych znaczàce
korzyÊci. Firmy spedycyjne nie ponoszà
w – przeciwieƒstwie do firm transportowych – wysokich kosztów zwiàzanych
z wykonywaniem us∏ugi (na przyk∏ad

koszty utrzymania taboru, dost´pu do
infrastruktury itp.). Przy stosunkowo
niewielkich kosztach w∏asnych nawet
kilkuprocentowa mar˝a od przewozów
masowych mo˝e przynieÊç znaczne zyski. OkreÊlanie wysokoÊci mar˝y na poszczególne us∏ugi uzale˝nione jest od
wielu czynników, takich jak wielkoÊç
kontraktu, jego z∏o˝onoÊç, stopieƒ odpowiedzialnoÊci ponoszony przez firm´
spedycyjnà, i w praktyce ustalana jest
w drodze negocjacji dla ka˝dego zlecenia oddzielnie. Na wysokoÊç mar˝y istotny wp∏yw majà wzajemne relacje pomi´dzy firmà spedycyjnà, a pozosta∏ymi firmami danego ∏aƒcucha logistycznego,
jak równie˝ z klientem us∏ug spedycyjnych. Znaczàcy wp∏yw ma równie˝ sytuacja makroekonomiczna. Wzrost gospodarczy powoduje istotne zmiany równie˝ na rynku us∏ug TSL. Tworzone sà
nowe powiàzania pomi´dzy firmami
Êwiadczàcymi us∏ugi. Zwi´kszenie zapotrzebowania na obs∏ug´ logistycznà
równie˝ nie pozostaje bez znaczenia na
okreÊlanie wysokoÊci mar˝y.
Badania przeprowadzone przez Instytut Logistyki i Magazynowania po-

Tab. 1. WielkoÊç sprzeda˝y podstawowej osiàganej przez firmy TSL w 2004 r.

Lp.

Nazwa przedsi´biorstwa

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

PPUP Poczta Polska
PKP CARGO SA
PS Trade Trans Sp. z o. o.
Schenker Sp. z o. o.
CTL Logistics S.A.
Grupa Raben
DHL Ekspres Poland Sp. z o.o.
Polska ˚egluga Morska
Pol-Miedê – trans Sp. z o.o.
Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o.
Kuehne+Nagel Sp. z o.o.
VOS Logistics Polska Sp. z o.o.
C.Hartwig Gdynia SA
PKP LHS Sp. z o.o.
PTK i GK Sp. z o.o.

Przychody
ze sprzeda˝y
(tys. z∏)
6
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

048
975
282
709
696
586
568
444
422
418
371
299
281
279
250

570
207
869
811
253
160
407
745
720
458
500
235
200
813
686

Dynamika
przychodów
2004/2003

Zatrudnienie

105,0
199,8
133,8
174,0
153,8
116,8
114,1
b.d.
109,3
103,8
276,0
169,4
267,1
121,7
110,3

b.d.
47 854
b.d.
11 029
47 870
12 300
12 050
12 643
11 485
b.d.
47 359
47 202
47 254
11 186
b.d.

èród∏o: Raport 2005 Logistyka w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania.

2 SWHOPT (System Handlowej Obs∏ugi Przesy∏ek Towarowych) to zintegrowany pakiet aplikacji, kompleksowo wspierajàcy podstawowà dzia∏alnoÊç PKP
CARGO SA w sferze przewozów towarów. Dzi´ki tej aplikacji mo˝na na bie˝àco sprawdziç ka˝dà przeprowadzonà operacj´ przewozowà. Takie dane mo˝na monitorowaç z ka˝dego miejsca w kraju. System udost´pniony jest na terenie ca∏ej Polski na ponad 700 terminalach w obszarze PKP CARGO SA. System ten pozwala na pe∏ne kontrolowanie przychodów, gwarantuje pe∏ne bezpieczeƒstwo informatyczne i pe∏nà poufnoÊç danych klienta. SWHOPT swoim zakresem obejmuje: • prowadzenie rejestrów umów centralnych, specjalnych i innych wieloletnich z klientami PKP CARGO SA • pe∏nà obs∏ug´ listów
przewozowych od stacji nadania do stacji przeznaczenia z obliczaniem nale˝noÊci przewozowych • rozliczenia przewozów w ramach umów centralnych
oraz rozliczenia przewozów dla przesy∏ek pojedynczych • rozliczenia przewozów z kolejami obcymi • pe∏nà sprawozdawczoÊç i statystyki z przewozów.

72

Logistyka 4/2007

Us∏ugi logistyczne

Tab. 2. Typowy profil dzia∏alnoÊci badanych przedsi´biorstw (rozumiany jako szacunkowy udzia∏ procentowy wymienionego obszaru w kategoriach
wartoÊci przychodu).

Profil dzia∏alnoÊci
Transport
Spedycja
Magazynowanie
Dystrybucja
Obs∏uga celna
Cross – docking
Doradztwo w zakresie
rozwiàzaƒ logistycznych
Inne

1998
52,0%
27,0%
07,0%
04,0%
04,0%
02,0%
01,0%

2001
60,9%
21,1%
03,2%
04,6%
05,1%
02,5%
01,0%

2002
59,1%
23,6%
03,2%
04,1%
04,8%
02,5%
01,1%

2003
56,4%
27,6%
03,3%
02,9%
04,9%
02,4%
01,2%

2004
36,5%
50,7%
09,3%
00,5%
01,1%
00,8%
00,7%

2005
35,6%
48,9%
11,8%
0,3%
0,9%
1,4%
0,7%

03,0%

01,6%

01,6%

01,3%

00,5%

0,5%

èród∏o: Raport 2005 Logistyka w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania.

twierdzajà, i˝ w portfelu us∏ug firm logistycznych w latach 2004 – 2005 przewa˝a∏y us∏ugi transportowe i spedycyjne. Udzia∏ innych us∏ug logistycznych
w przychodach firm sektora TSL jest
dopiero w fazie rozwoju; na uwag´ zas∏uguje jednak wzrost us∏ug zwiàzanych z magazynowaniem.
Obserwujàc rynek mo˝emy zauwa˝yç, i˝ szereg firm spedycyjnych uzyskujàcych znaczàce wp∏ywy ze swojej
dzia∏alnoÊci rozpocz´∏o w ostatnim
okresie inwestycje w zakresie budowy
terminali prze∏adunkowych wraz z towarzyszàcà infrastrukturà magazynowà
(najcz´Êciej sà to place sk∏adowe, wiaty
i zbiorniki). Taki kierunek rozwoju firm
potwierdza, i˝ zmierzajà one do rozszerzenia zakresu Êwiadczonych us∏ug
zbli˝ajàc si´ w swych dzia∏aniach do
firm logistycznych.
Rynek us∏ug logistycznych w Europie
Ârodkowej i Wschodniej, na który sk∏adajà si´ obroty firm transportowych,
spedycyjnych i logistycznych, wzrasta
przeci´tnie o 14% w ciàgu roku, a dzi´ki dalszej liberalizacji dost´pu do rynku
w wyniku rozszerzania UE oraz liberalizacji rynku us∏ug kolejowych, jego znaczenie nadal b´dzie ros∏o. Europa Ârodkowa i Wschodnia sà wi´c w dziedzinie
logistyki niezwykle atrakcyjnym rynkiem w porównaniu z rynkiem logistycznym w Europie Zachodniej, który
rozwija si´ w tempie zaledwie 6% rocznie. Rysunek 2 przedstawia tempo
wzrostu rynku us∏ug logistycznych
w poszczególnych krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej.
W strukturze ka˝dego przedsi´biorstwa mo˝liwa jest identyfikacja wadliwych lub nie w pe∏ni sprawnych ogniw,
bàdê ogniw które nale˝a∏oby utworzyç
na skutek nowych uwarunkowaƒ rynko-

wych, a które poch∏aniajà nadmiernie
czas, przestrzeƒ i koszty. Cz´sto nowe
struktury organizacyjne mog∏yby spowodowaç utrat´ sterownoÊci rozbudowanych organizacji gospodarczych.
Idea outsourcingu stwarza w∏aÊnie
mo˝liwoÊç eliminacji takich ogniw.
W wielu przypadkach firmy transportowe, majàc na uwadze nasycenie rynku
transportowego, a wi´c nadwy˝k´ poda˝y nad popytem, nie udêwign´∏yby ci´˝aru finansowego posiadania rozbudowanej (du˝a liczba pracowników, koniecznoÊç utrzymywania przedstawicielstw za
granicà) sieci sprzeda˝y. Dlatego te˝ ta
dzia∏alnoÊç w ca∏oÊci lub tylko w cz´Êci
zosta∏a Êwiadomie przekazana firmom
spedycyjnym. Mo˝emy wi´c powiedzieç,
i˝ w tym przypadku mamy do czynienia
z pewnego rodzaju outsourcingiem, który z pewnoÊcià jest specyficzny. Nie przypadkowo outsourcing jest traktowany ja-

ko droga do obni˝enia kosztów („Make or
Buy”), poniewa˝ wyspecjalizowane firmy
jako niektóre ogniwa ∏aƒcucha transportowego mogà to zrobiç taniej, na wy˝szym poziomie jakoÊci, a zarazem oferujàc us∏ugi dodatkowe, które dla wyspecjalizowanej firmy transportowej mog∏yby byç ucià˝liwe i kosztowne (szczególnie w zakresie obs∏ugi niewielkich potoków ∏adunków). Takie rozwiàzanie posiada jednak szereg wad:
• os∏abienie bezpoÊredniego kontaktu
z klientem
• ryzyko wyd∏u˝enia czasu reakcji na
potrzeby klienta w zakresie podstawowej dzia∏alnoÊci firmy
• niepewnoÊç, co do zachowania poufnoÊci informacji i danych
• ryzyko ca∏kowitej utraty pewnych
struktur, a wi´c i doÊwiadczenia, co
powoduje pewnego rodzaju zale˝noÊç.

Rys. 2. Wzrost rynków us∏ug logistycznych* w %, w krajach UE oraz w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej w latach 1998 – 2003.
*

Obejmuje wszystkie umowy i transakcje pomi´dzy firmami oferujàcymi us∏ugi logistyczne (koleje, firmy spedycyjne, przewoênicy drogowi, itd.) oraz ich klientami, szacowane na 6 mln euro rocznie.

èród∏o: European Logistics 2003: A.T. Kearney.
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Du˝e firmy transportowe, chcàce zachowaç jak najwi´cej zale˝noÊci i wzajemnych relacji z dotychczasowymi
i przysz∏ymi klientami, wybierajà spoÊród mo˝liwych prawnych form wspó∏pracy z firmami spedycyjnymi takie, jak:
• kontraktowa – rezygnacja przez firm´ z niektórych elementów sieci
sprzeda˝y na rzecz innego podmiotu
gospodarczego w oparciu o kontrakt
• kapita∏owa – wydzielenie z firmy niektórych ogniw poprzez powiàzana
kapita∏owe ze spó∏kà córkà lub spó∏kà, w której firma ma udzia∏y
• sektorowo/bran˝owa – polega na
utworzeniu nowego podmiotu realizujàcego ten sam zakres funkcji, na
przyk∏ad spedycja dla kilkunastu ma∏ych lub Êredniej wielkoÊci przedsi´biorstw transportu samochodowego.
Dlatego te˝ du˝e firmy transportowe
powinny dà˝yç do wspó∏pracy w ramach daleko idàcych powiàzaƒ kapita∏owych, a wi´c takich, w których posiadajà wi´kszoÊciowy pakiet akcji lub
tworzà spó∏k´ córk´.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ korzyÊci przy takim za∏o˝eniu sà wyraêne i mo˝emy do
nich mi´dzy innymi zaliczyç:
• obni˝enie kosztów – firma transportowa nie musi ponosiç kosztów zwiàzanych ze stworzeniem i utrzymaniem szeregu stanowisk pracy
• powierzenie dodatkowego ogniwa
(w stosunku do podstawowej dzia∏alnoÊci) grupie fachowców, którzy doÊwiadczeniem przewy˝szajà zwykle
w∏asnych pracowników
• firma zewn´trzna korzysta z w∏asnych stanowisk pracy, a wi´c nie powstajà z tego tytu∏u koszty w firmie
transportowej
• mo˝liwoÊç redukcji zatrudnienia, obni˝ka kosztów pracy
• w firmach spedycyjnych obserwujemy bardziej efektywne wykorzystanie
czasu pracy, zatrudnianie pracowników na umow´ zlecenie (pracownik
pracuje wtedy, gdy jest to potrzebne)
• ryzyko niektórych decyzji handlowych przejmuje firma spedycyjna.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e im mniejszy jest stopieƒ powiàzaƒ pomi´dzy firmà transportowà i spedycyjnà, tym cz´Êciej mo˝e dojÊç do szeregu niekorzystnych relacji i wzrasta ryzyko nierzetelnoÊci wspó∏pracy, do których mo˝emy
zaliczyç pewnego rodzaju niebezpieczeƒstwo „przejÊcia” firmy spedycyjnej
z klientami do konkurencji lub rozpo-
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cz´cie dzia∏alnoÊci przewozowej w sy- le˝noÊci. Firmy spedycyjne, dzia∏ajàce
tuacji, kiedy stosunkowo ∏atwo mo˝na na zasadzie pewnego rodzaju outsourcingu, majàc z jednej strony bezpoÊreduzyskaç stosowne koncesje.
ni kontakt z klientem (cz´sto „przekaZakoƒczenie
zywanym” przez przewoênika), a z drugiej wybór przewoênika kolejowego na
Poczàtki spedycji to koniec XVIII w., zliberalizowanym rynku us∏ug transgdzie firmy organizujàce transport wy- portowych, mogà to wykorzystaç dyknajmowa∏y prywatnych przewoêników tujàc warunki przewozu, a tym samym
do realizacji us∏ugi. Ze szczególnym roz- kszta∏towaç w sposób istotny rynek
wojem spedycji spotykamy si´ w drugiej transportowy. Tego typu wp∏yw na rypo∏owie XIX w. Mia∏ na to wp∏yw szybki nek TSL w zasadzie mogà wywieraç durozwój transportu kolejowego i ˝eglugi ˝e firmy spedycyjne. Od p∏aszczyzn
parowej. Nowe uwarunkowania, jakie wzajemnej wspó∏pracy powinien te˝
niesie globalizacja gospodarki, z pewno- zale˝eç zakres us∏ug w obs∏udze logiÊcià b´dà mia∏y istotne znaczenie na kie- stycznej klienta, jaki firma transportorunki rozwoju firm spedycyjnych. Pod- wa mo˝e przekazaç firmom spedycyjkreÊliç nale˝y, i˝ te spoÊród nich, które nym bez ryzyka utraty kontaktu z kliendbajàc o swój wizerunek, Êwiadczà us∏u- tami.
gi gwarantujàc fachowe ich wykonanie
(wiele z firm posiada certyfikat jakoÊci),
przy czym us∏ugi Êwiadczone na du˝à
skal´ sà stosunkowo tanie. Korzystanie STRESZCZENIE
Wymagania wspó∏czesnego rynku transporz tych us∏ug jest op∏acalne dla potencjaltowo logistyczno spedycyjnego wobec firm
nych zleceniodawców spedytora, którzy
transportowych, zmuszajà je do wykonywania coraz bardziej kompleksowych us∏ug.
nie muszà utrzymywaç w∏asnych s∏u˝b
Cz´sto jednak, realizacja tych zadaƒ wybiespedycyjnych.
ga poza podstawowà dzia∏alnoÊç przedsi´Z zakresu i rodzaju Êwiadczonych
biorstwa, co przy braku doÊwiadczenia, wyus∏ug spedycyjnych wynikajà funkcje,
sokich kosztach powoduje ich stosunkowo
jakie mogà realizowaç firmy spedycyjne
niskà jakoÊç. W kompleksowej organizacji
∏aƒcucha logistycznego specjalizujà si´ firw procesie transportowym:
my spedycyjne. Dzi´ki wprowadzaniu nowo• funkcja doradcza (doradztwo transczesnych systemów informatycznych, zaportowe)
pewniajà one realizacj´ wi´kszoÊci wyma• funkcja dokumentacyjna (sporzàdzagaƒ wspó∏czesnych klientów. Korzystanie
z us∏ug firm spedycyjnych przez firmy przenie i uzyskiwanie dokumentów wywozowe mo˝e zapewniç im bardzo dobre
maganych w transporcie, sprawdzauzupe∏nieniem oferty.
nie dokumentów itp.)
• funkcja organizacyjna (mi´dzy innymi
wybór Êrodków transportu i przewoêników, czasu, trasy i sposobu SUMMARY
Requirements of modern logistics market
przes∏ania ∏adunków)
from shipping firms, force them to making
• funkcja wykonawcza (zachodzi gdy
more and more comprehensive services. Respedytor sam dokonuje na przyk∏ad
alization of the tasks often goes beyond key
activities. Lack of experience and high costs,
prze∏adunku, magazynowania, liczesometimes cause low quality of the services.
nia, wa˝enia, konsolidacji i dekonsoForwarding firms specialize in organizing of
lidacji towarów, czy nawet wykonuje
comprehensive supply chain. Thanks to moczynnoÊci przywozowo-odwozowe
dern information systems they secure majoinnym rodzajem transportu, do zarity contemporary clients’ equipments. Taking advantages of forwarding firms’ servisadniczego przewozu, najcz´Êciej saces by transport firms may secure very good
mochodowego)
supplement their offer.
• funkcja bankowa (na przyk∏ad gdy
spedytor reguluje z rachunku zleceniodawcy ró˝ne nale˝noÊci zwiàzane
z przewozem)
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