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Najprostsza definicja wyjaÊniajàca
istot´ spedycji mówi o tym, ˝e spedycja
jest to proces organizowania przemiesz-
czania ∏adunków na trasie od dostawcy
do odbiorcy, przy zastosowaniu odpo-
wiednio dobranych Êrodków transportu
i sposobu przewozu. Wynika stàd, ˝e
spedytor jest osobà wykonujàcà czynno-
Êci konieczne do realizacji procesu
transportowego, czyli przede wszyst-
kim organizujàcà transport ∏adunku.
Jednak w rezultacie istotnych przemian
zachodzàcych w ostatniej dekadzie na
europejskim rynku us∏ug spedycyjnych,
rola spedytora oraz funkcje, które spe∏-
nia, wcià˝ ewoluujà. Kim jest zatem spe-
dytor we wspó∏czesnych przedsi´bior-
stwach zajmujàcych si´ obs∏ugà i trans-
portem ∏adunków?

Przemiany na rynku us∏ug 
spedycyjnych

W po∏owie XIX wieku w Europie, obok
istniejàcych przedsi´biorstw transporto-
wych zacz´∏y powstawaç firmy, których
podstawowà funkcjà by∏a spedycja. Proces
powstawania przedsi´biorstw spedycji
mi´dzynarodowej by∏ nierównomierny
i przebiega∏ ró˝nie w poszczególnych kra-
jach. Powstawanie tych firm by∏o reakcjà
rynku na potrzeby wynikajàce z coraz
wi´kszej z∏o˝onoÊci procesów towarzy-
szàcych realizacji transakcji mi´dzynaro-
dowych. W miar´ up∏ywu czasu, firmy spe-
dycyjne oferowa∏y swoim klientom coraz
szerszy zakres us∏ug; obok organizacji
przemieszczania ∏adunku tak˝e wiele
us∏ug dodatkowych, jak np. ubezpieczenie
przesy∏ki, magazynowanie, tworzenie
przesy∏ek zbiorczych, przeprowadzanie
odpraw celnych czy znakowanie, sortowa-
nie i pakowanie towaru. Rynek bardzo dy-
namicznie si´ rozwija∏, nast´powa∏a wielo-
p∏aszczyznowa specjalizacja firm spedycyj-
nych, np. wed∏ug oferowanej ga∏´zi trans-
portu (spedycja morska, kolejowa, itd.) czy
obs∏ugiwanej bran˝y lub kategorii produk-
tów. W miar´ rozwoju mi´dzynarodowej
wymiany handlowej wymagania w stosun-
ku do firm spedycyjnych jednak ciàgle ro-
s∏y, firmy musia∏y przystosowywaç si´ do

coraz bardziej z∏o˝onych potrzeb konkret-
nych przedsi´biorstw, na rzecz których or-
ganizowa∏y ju˝ nie zwyk∏e procesy trans-
portowe, ale ca∏e ∏aƒcuchy us∏ug zwiàzane
z zaopatrzeniem lub dystrybucjà. Pojawi∏y
si´ nowe us∏ugi, nie mieszczàce si´ w tra-
dycyjnym obszarze dzia∏alnoÊci spedyto-
rów. W odpowiedzi na te potrzeby, firmy
spedycyjne rozszerza∏y swojà dzia∏alnoÊç,
zaopatrujàc si´ w dodatkowà infrastruktu-
r´ pozwalajàcà na zapewnienie wysokiego
poziomu jakoÊciowego swoich us∏ug.
W ten sposób wykszta∏ci∏y si´ na rynku fir-
my nazywane wyspecjalizowanymi opera-
torami logistycznymi (3PL, Third Party Logi-
stics). Klasyczni spedytorzy zacz´li byç
przez nich stopniowo wypierani poczàtko-
wo z rynku du˝ych kontraktów. Operato-
rzy logistyczni funkcjonujà jako przedsi´-
biorstwa o rozbudowanej strukturze,
w której spedycja jest jednà z podstawo-
wych grup oferowanych us∏ug. Obok dzia-
∏alnoÊci spedycyjnej, operatorzy oferujà
swoim klientom tak˝e magazynowanie
i obs∏ug´ zapasów, transportowanie i ob-
s∏ug´ ∏adunków, ró˝nego rodzaju us∏ugi
marketingowe, us∏ugi finansowe zwiàzane
z realizacjà kontraktów. Firmy tego typu
w wi´kszoÊci dysponujà znaczàcym poten-
cja∏em transportowym i magazynowym,
posiadajà w∏asne sortownie, prze∏adowa-
nie, sk∏ady i ró˝nego rodzaju innà infra-
struktur´ dla szeroko rozumianej obs∏ugi
logistycznej towarów. Zarówno w Polsce,
jak i w ca∏ej Europie, wyspecjalizowani
operatorzy logistyczni dominujà na rynku
spedycji i logistyki, przejmujàc wi´kszoÊç
dokonujàcych si´ na nim obrotów. Jedno-
czeÊnie spada rola ma∏ych przedsi´biorstw
transportowych i spedycyjnych, oferujà-
cych ograniczony zakres us∏ug. 

Najnowszà tendencjà jest pojawianie
si´ firm typu 4PL – tzw, wirtualnych opera-
torów logistycznych w Europie. Sà to fir-
my oferujàce klientom wachlarz us∏ug wy-
kraczajàcy swoim zasi´giem poza trady-
cyjnà logistyk´: wkraczajà w procesy pro-
dukcji, oferujà tworzenie wartoÊci doda-
nej dla produktów w trakcie ich podró˝y
w ∏aƒcuchu logistycznym, a wszystko to
opierajàc si´ na zasobach posiadanych
przez inne firmy: operatorów logistycz-
nych 3PL oraz firmy z innych bran˝. 

W rezultacie takich przemian rynko-
wych zmienia si´ równie˝ rola i funkcje
pe∏nione przez spedytorów. Organizowa-
nie coraz bardziej z∏o˝onych us∏ug stawia
przed nimi wymagania profesjonalizmu,
operatywnoÊci i umiej´tnoÊci wykorzysta-
nia posiadanych zasobów.

Tradycyjne firmy spedycyjne

Obecni spedytorzy wywodzà si´
z przedsi´biorstw czysto spedycyjnych,
których g∏ównym zdaniem by∏o wykony-
wanie zleceƒ zwiàzanych z fizycznà reali-
zacjà kontraktów i umów handlowych. Fir-
my te, dzia∏ajàc na zlecenie stron kontrak-
tu, zajmowa∏y si´ wszystkimi czynnoÊcia-
mi koniecznymi, aby towar przeby∏ drog´
od sprzedajàcego do kupujàcego w opty-
malnych warunkach. Spedytor przyjmowa∏
rol´ poÊrednika transportowego, przej-
mujàc od gestora ∏adunku obowiàzek or-
ganizacji procesu transportowego. Pod-
stawowà komórkà w takich firmach by∏a
w∏aÊnie spedycja, której pracownicy zaj-
mowali si´ przede wszystkim formalnà
stronà organizacji przewozu. Do najwa˝-
niejszych zadaƒ spedytora nale˝a∏o wy-
szukanie przewoênika, posiadajàcego naj-
lepsze z punktu widzenia ∏adunku Êrodki
transportu, wynegocjowanie z nim ceny
i warunków przewozu, a nast´pnie stwo-
rzenie ca∏ej dokumentacji dotyczàcej da-
nego procesu przewozowego. Dlatego
podstawowym atrybutem spedytora, wa-
runkujàcym skutecznoÊç jego pracy, by∏a
doskona∏a znajomoÊç rynku transporto-
wego. Spedytor dba∏ o terminowoÊç, bez-
pieczeƒstwo oraz optymalizacj´ ca∏ego
procesu transportowego. Pe∏ni∏ tradycyjnà
rol´ poÊrednika pomi´dzy gestorami ∏a-
dunków, a przewoênikami dysponujàcymi
potencja∏em transportowym. Do us∏ug
oferowanych przez spedytorów nie nale-
˝a∏ fizyczny przewóz towarów, ale wszyst-
kie czynnoÊci zwiàzane z jego realizacjà.
Wprawdzie w praktyce, wiele przedsi´-
biorstw spedycyjnych posiada∏o w∏asne
Êrodki transportu i mog∏o, na zlecenie,
wykonaç równie˝ us∏ug´ samego przewo-
zu ∏adunków, jednak dla wi´kszoÊci z nich
podstawowe znaczenie mia∏a dzia∏alnoÊç
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spedycyjna. Szczególnà rol´ odgrywa∏a
dzia∏alnoÊç spedytora w odniesieniu do
realizacji transakcji w handlu mi´dzynaro-
dowym. Us∏uga spedycyjna w tych przy-
padkach rozszerzona by∏a o przygotowa-
nie dokumentacji koniecznej dla sprawne-
go dokonania formalnoÊci celnych, a tak˝e
innych, zwiàzanych z wymaganiami prze-
pisów urz´dowych w krajach, przez które
przebiega∏a trasa przewozu, np. atestów,
Êwiadectw iloÊci, jakoÊci i pochodzenia to-
warów czy Êwiadectw sanitarnych. Te w∏a-
Ênie us∏ugi oferowane przez przedsi´bior-
stwa spedycji mi´dzynarodowej odegra∏y
bardzo istotnà rol´ w rozwoju mi´dzyna-
rodowej wymiany towarowej i stworzy∏y
podstawy dla dzia∏ajàcych dziÊ wyspecjali-
zowanych firm logistycznych.

Wyspecjalizowani operatorzy 
logistyczni

Wyspecjalizowani operatorzy logistycz-
ni sà to firmy wykorzystujàce w swojej
dzia∏alnoÊci zaawansowane technologie,
sieç kontaktów cz´sto o zasi´gu global-
nym, szeroko rozbudowanà infrastruktur´
logistycznà a nawet produkcyjnà, wyposa-
˝enie informatyczne wspomagajàce zarzà-
dzanie, a przede wszystkim wysoko wy-
specjalizowanà kadr´. Operatorzy oferujà
bowiem klientom kompleksowà us∏ug´ lo-
gistycznà, na którà sk∏ada si´ zwykle wie-
le elementów. Celem wspó∏pracy pomi´-
dzy operatorem logistycznym a klientem
jest przede wszystkim optymalizacja kosz-
tów logistycznych. Spedytorzy wspoma-
gani sà w tych firmach potencja∏em innych
dzia∏ów, takich jak marketing, dzia∏ han-
dlowy, ksi´gowoÊç, dzia∏ techniczny, ob-
s∏uga magazynów, reklamacje itp., a tak˝e
filie i oddzia∏y jego przedsi´biorstwa
i przedsi´biorstw kooperujàcych za grani-
cà. Spedytor pozostaje jednak podstawo-
wà komórkà, która decyduje o efektywno-
Êci tej wspó∏pracy. 

W praktyce, rola spedytora zaczyna si´
ju˝ w momencie udzielania klientom in-
formacji o mo˝liwoÊciach firmy oraz po-
radnictwa spedycyjnego, dotyczàcego
konkretnych potrzeb w ∏aƒcuchach logi-
stycznych. Wià˝e si´ z tym istotna funkcja:
formu∏owanie ofert us∏ug spedycyjnych
i logistycznych dla zainteresowanego
klienta. Teoretycznie nale˝y do zazwyczaj
do kompetencji dzia∏u handlowego, nie-
mniej wi´kszoÊç sta∏ych klientów zwycza-

jowo zwraca si´ po fachowà porad´ w∏a-
Ênie do „swoich” spedytorów i to ich kom-
petencja wp∏ywa na decyzj´ o zleceniu
wykonania us∏ugi. Zawarcie z klientem
umowy o wykonanie us∏ug nale˝y do pod-
stawowych obowiàzków spedytorów. Sà
oni odpowiedzialni za formalnà stron´ ob-
s∏ugi logistycznej, która w ka˝dej ga∏´zi
transportu przebiega wed∏ug nieco innych
schematów. Ró˝nice dotyczà wykorzysty-
wanej dokumentacji, za kszta∏t której
i rzetelnoÊç odpowiadajà spedytorzy. 

Wyspecjalizowani operatorzy oferujà
swoim klientom szereg us∏ug, które wyko-
nywane sà na rzecz ∏adunku jeszcze przed
wykonaniem samego procesu transporto-
wego. Nale˝à do nich czynnoÊci przygoto-
wujàce ∏adunek do przewozu, takie jak:
pakowanie, sortowanie, liczenie, mierze-
nie, znakowanie, formowanie zestawów
produktów, rzeczoznawstwo, kontrola
itd., a tak˝e procesy konsolidacji ∏adun-
ków, czyli ∏àczenie drobnych partii ∏adun-
ków w jednostki wi´ksze czy te˝ procesy
odwrotne – dekonsolidacja. Wielu opera-
torów posiadajàcych rozbudowanà sieç
terminali, oferuje klientom skorzystanie
ze swoich magazynów w systemie cross-
dockingu, a wi´c ekspresowej obs∏ugi to-
warów w magazynie polegajàcej na skom-
pletowaniu w∏aÊciwych partii towaru i na-
tychmiastowym odes∏aniu ich do klienta.
W tych systemach operatorzy mogà zbie-
raç towary z wielu punktów i dostarczaç
do jednego odbiorcy lub odwrotnie: towar
pobrany od jednego dostawcy dystrybu-
ujà do ró˝nych odbiorców. Organizacjà
wszystkich tych procesów zajmujà si´ spe-
dytorzy, poprzez sporzàdzenie odpowied-
niej dokumentacji i umieszczenie w syste-
mowych bazach danych informacji i zale-
ceƒ odnoÊnie do obs∏ugi ka˝dej partii ∏a-
dunkowej. Spedytorzy odpowiedzialni sà
za prawid∏owy transfer tych danych do
wszystkich komórek przedsi´biorstwa,
które fizycznie wykonywaç b´dà czynno-
Êci na rzecz ∏adunku. Przep∏yw informacji
wspomagany jest poprzez ró˝norodne na-
rz´dzia informatyczne, ale spedytor odpo-
wiedzialny jest równie˝ za weryfikacj´ in-
formacji zwrotnych, potwierdzajàcych wy-
konanie konkretnych czynnoÊci. 

Spedytorzy, dzia∏ajàc w imieniu w∏a-
snym lub swoich zleceniodawców, zawie-
rajà umowy o przewóz z przewoênikami
oraz umowy na wykonanie innych us∏ug
techniczno-wykonawczych na rzecz ∏a-
dunku1. Ich rolà jest selekcja i optymalne

dobranie podmiotów, których praca sk∏a-
da si´ na ca∏oÊç us∏ugi logistycznej ofero-
wanej przez operatora. Sà to podmioty
dysponujàce specjalistycznà infrastrukturà
technicznà, której operator nie posiada
bàdê te˝ posiada jà w niewystarczajàcej
iloÊci. Istotne jest okreÊlenie kszta∏tu ∏aƒ-
cucha logistycznego w taki sposób, by jak
najpe∏niej odpowiada∏ on wymaganiom
konkretnego procesu dostawczego, z jed-
nej strony pod wzgl´dem jakoÊci (termi-
nowoÊci, elastycznoÊci, bezpieczeƒstwa
przewozu i sk∏adowania, kompletnoÊci
us∏ug), jak równie˝ pod wzgl´dem opty-
malizacji kosztów logistycznych. Wi´k-
szoÊç operatorów posiada sta∏e, d∏ugoter-
minowe umowy z podmiotami, zapewnia-
jàcymi tego rodzaju us∏ugi na zasadzie
podwykonawstwa, co znacznie upraszcza
prac´ spedytorów. 

Spedytor mo˝e pe∏niç równie˝ funkcj´
agenta ubezpieczeniowego, oferujàc
klientom dodatkowà ochron´ ubezpiecze-
niowà procesów logistycznych. Jest to
mo˝liwe dzi´ki wspó∏pracy operatorów
z instytucjami ubezpieczeniowymi.

W miar´ post´pu technologicznego
operatorzy logistyczni oferujà swoim
klientom coraz wi´ksze mo˝liwoÊci kon-
troli stanu ∏adunku podczas jego podró˝y
w ∏aƒcuchu logistycznym. Technologie
GSM pozwalajà dziÊ na precyzyjne moni-
torowanie drogi przesy∏ki podczas trans-
portu, a systemy kodów kreskowych za-
pewniajà uzyskiwanie w czasie rzeczywi-
stym dok∏adnej informacji o tym, na jakim
etapie znajduje si´ ka˝da partia towaru.
Dzi´ki automatyzacji procesów magazy-
nowych, klient mo˝e uzyskaç informacje
o po∏o˝eniu i stanie sk∏adowanych zapa-
sów. Operatorzy dà˝à do wprowadzania
takich systemów informatycznych, które
dajà mo˝liwoÊç zintegrowania si´ z syste-
mami swoich klientów tak, aby zapewniç
im bezpoÊredni dost´p do danych doty-
czàcych konkretnego zlecenia. Innym roz-
wiàzaniem jest udost´pnienie takich in-
formacji na stronach internetowych, gdzie
klient uzyskuje dane na podstawie nume-
ru zlecenia lub listu przewozowego. Jed-
nak mimo tego typu udogodnieƒ, podsta-
wowà komórkà zapewniajàcà informacje
dotyczàce przebiegu procesów logistycz-
nych pozostaje spedytor, jako osoba spra-
wujàca piecz´ nad ∏adunkiem przyj´tym
do obs∏ugi. Szczególnie w przypadkach,
gdy wyst´pujà niezgodnoÊci lub brak da-
nych w systemach – spedytorzy zobowià-
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1 Por.: F. JaÊniak: Spedytor – cz∏onek PISIL i jego dokumenty, w: Transport i spedycja w handlu mi´dzynarodowym i krajowym. Praca zbiorowa pod red. J.Le-
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zani sà do ich weryfikacji i udzielenia
wszelkich informacji klientowi. 

Ponadto spedytor, na ˝yczenie klienta,
mo˝e informowaç o bie˝àcym stanie
i miejscu pobytu ∏adunku jego dostaw-
ców, odbiorców, kolejnych przewoêników
lub inne wskazane osoby. Do funkcji infor-
macyjnej spedytora nale˝y tak˝e awizo-
wanie, czyli wczeÊniejsze informowanie
wskazanych osób o przewidywanym cza-
sie dotarcia ∏adunku do miejsca przezna-
czenia, prze∏adunku lub sk∏adowania. 

Za pomocà systemów informatycznych
spedytorzy kontrolujà jednoczeÊnie stan
i iloÊç ∏adunku na poszczególnych etapach
procesów logistycznych. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeƒ lub ubytku ∏adun-
ku muszà oni do∏o˝yç wszelkich staraƒ,
aby zabezpieczyç interes zleceniodawcy.
Do podejmowanych dzia∏aƒ naprawczych
nale˝y nie tylko organizacja zabezpiecze-
nia samego ∏adunku, czyli np. powtórne
opakowanie i oznakowanie, ale tak˝e
przygotowanie kompletnej dokumentacji
szkodowej, umo˝liwiajàcej póêniejsze do-
chodzenie roszczeƒ. 

Funkcja dokumentacyjna spedytora ma
szczególne znaczenie w momencie zg∏a-
szania ∏adunku do kontroli celnej i za∏a-
twiania innych czynnoÊci urz´dowych
zwiàzanych z procesem transportowym2.
Klienci zdajà si´ w tych kwestiach zazwy-
czaj na spedytorów, którzy dysponujà do-
Êwiadczeniem i znajomoÊcià mi´dzynaro-
dowych wymogów prawnych. Spedytor
mo˝e równie˝ udzielaç porad dotyczàcych
mo˝liwych do wykorzystania w danym
∏aƒcuchu transportowym procedur cel-
nych, dzi´ki którym nierzadko mo˝na uzy-
skaç wymierne oszcz´dnoÊci kosztów lo-
gistycznych. Przy realizacji us∏ug spedytor
wspó∏pracuje nie tylko z organami admini-
stracji celnej, ale tak˝e z rzeczoznawcami
i urz´dami zobowiàzanymi do badaƒ
okreÊlonych towarów w obrocie mi´dzy-
narodowym (badania weterynaryjne, fito-
sanitarne, standaryzacyjne itp.).

Po zakoƒczeniu realizacji ka˝dego pro-
cesu logistycznego, spedytor kompletuje
i archiwizuje u˝yte dokumenty. Dane
o transakcji, wprowadzone do systemu in-
formatycznego, s∏u˝à nast´pnie celom
statystycznym i analitycznym. Pozwalajà
na badanie efektywnoÊci dzia∏alnoÊci po-
szczególnych, zaanga˝owanych w dany
proces, jednostek i podmiotów. W wielu
przedsi´biorstwach spedytorzy wystawia-
jà tak˝e faktury dla klientów za wykonane

us∏ugi, przygotowujà specyfikacje doty-
czàce tych faktur, a tak˝e decydujà o za-
p∏acie podwykonawcom, którzy brali
udzia∏ w realizacji us∏ug.

W zale˝noÊci od tego, jak bardzo z∏o˝o-
ny jest obs∏ugiwany ∏aƒcuch logistyczny,
spedytor mo˝e wykonywaç tak˝e szereg
innych czynnoÊci. Ró˝nià si´ one w zale˝-
noÊci od rodzaju ∏adunku, sposobu prze-
wozu i wymaganych przez klienta czynno-
Êci dodatkowych. Niektórzy operatorzy lo-
gistyczni oferujà swoim klientom u˝ycie
posiadanej przez nich infrastruktury pro-
dukcyjnej, np. przejmujàc etap pakowania
poszczególnych jednostek produktów lub
sk∏adanie finalnych produktów z podze-
spo∏ów pod konkretne zamówienie kon-
sumenta. Takie zró˝nicowanie wykonywa-
nych przez firm´ us∏ug wymaga od spedy-
torów elastycznoÊci, kompetencji i du˝ych
zdolnoÊci organizacyjnych. 

Szczególnà rol´ pe∏ni spedytor, dzia∏ajà-
cy jako operator transportu multimodal-
nego (MTO). Poczàwszy od dzia∏alnoÊci
doradczej, poprzez organizacj´ transpor-
tu i dokumentacj´ – musi on braç pod
uwag´ zalety i wymagania wi´cej ni˝ jed-
nej ga∏´zi transportu. Dzi´ki temu ma on
mo˝liwoÊç konstruowania bardziej ela-
stycznych ∏aƒcuchów dostaw, a co za tym
idzie wi´kszego ograniczania kosztów lo-
gistycznych. W organizacji przewozów
multimodalnych istotny jest dobór opty-
malnej kombinacji Êrodków transportu
i precyzyjne rozplanowanie czynnoÊci
prze∏adunkowych. Koordynacja takiego
∏aƒcucha dostaw wymaga od spedytora
Êcis∏ej wspó∏pracy z wieloma podmiotami
uczestniczàcymi w realizacji poszczegól-
nych procesów. Spedytor ponosi odpo-
wiedzialnoÊç za powierzony mu ∏adunek
na ca∏ej trasie przewozu. Odpowiada rów-
nie˝ za dzia∏ania wszystkich podwyko-
nawców, których zaanga˝uje do wykona-
nia zlecenia. Przep∏ywowi towaru przez
poszczególne cz´Êci ∏aƒcucha multimo-
dalnego towarzyszyç musi dok∏adna infor-
macja dla wszystkich zaanga˝owanych
podmiotów, pozwalajàca na jego nieprze-
rwany i skuteczny transfer. 

Przedsi´biorstwa typu 4PL 
(Fourth Party Logistics)

Pojawienie si´ na rynku us∏ug logistycz-
nych operatorów typu 4PL otworzy∏o no-
we mo˝liwoÊci funkcjonowania i zaspoka-

jania potrzeb zg∏aszanych przez klientów.
Organizacje tego typu tworzà bowiem
niezwykle rozleg∏e i kompleksowe rozwià-
zania problemów logistycznych, nie posia-
dajàc na w∏asnoÊç niezb´dnej do tego in-
frastruktury. Staje si´ to mo˝liwe dzi´ki
zawiàzywaniu przez nie Êcis∏ej wspó∏pracy
z przedsi´biorstwami typu 3PL, w∏aÊcicie-
lami sk∏adów, magazynów, specjalistycz-
nych terminali i prze∏adowni, dostawcami
nowych technologii i wieloma innymi pod-
miotami, które udost´pniajà swojà infra-
struktur´, umiej´tnoÊci i kadr´3. Przedsi´-
biorstwom tym mo˝na zleciç komplekso-
we zarzàdzanie wszystkimi procesami lo-
gistycznymi w firmie. Podstawowà rolà
4PL jest dobranie, spoÊród szerokiej gamy
dost´pnych zasobów, najlepszych rozwià-
zaƒ logistycznych dla danego klienta. Mo-
˝e to oznaczaç budowanie ∏aƒcuchów lo-
gistycznych, w których, np. magazynowa-
niem, transportem i uszlachetnianiem jed-
nego towaru zajmowaç si´ b´dà ró˝ne,
wyspecjalizowane firmy, dzia∏ajàce na zle-
cenie 4PL. Zadaniem przedsi´biorstwa ty-
pu 4PL, a tym samym kadry zajmujàcej si´
organizacjà procesów logistycznych na
rzecz klientów, jest przede wszystkim ko-
ordynacja i odpowiednie wykorzystanie
posiadanej informacji o dost´pnych zaso-
bach. Spedytor staje si´ tutaj koordynato-
rem, czyli osobà zarzàdzajàcà informacjà,
odpowiedzialnà za jej optymalne wyko-
rzystanie. Zajmuje si´ ∏àczeniem elemen-
tów dost´pnych zasobów logistycznych
i produkcyjnych tak, aby stworzyç najlep-
sze rozwiàzania dla konkretnych potrzeb
zg∏aszanych przez przedsi´biorstwa. Wy-
znacza to zupe∏nie nowà rol´, jakà byç
mo˝e przyjmà w przysz∏oÊci na szerokà
skal´ spedytorzy.

Zmiany na rynku us∏ug spedycyjnych
i logistycznych wyznaczajà wcià˝ nowà
jakoÊç. Ogromna konkurencja mi´dzy do-
stawcami tych us∏ug powoduje, ˝e muszà
oni uelastyczniaç nie tylko swojà struktu-
r´, ale tak˝e podejÊcie do tradycyjnej ro-
li, jakà pe∏ni∏ niegdyÊ spedytor. Wzrasta
zakres jego kompetencji, ale tak˝e odpo-
wiedzialnoÊci. Jedno pozostaje niezmien-
ne: spedytor jest wcià˝ ogniwem poÊred-
niczàcym pomi´dzy gestorami ∏adunku,
a wszystkimi podmiotami, które biorà
udzia∏ w realizacji zlecanych procesów.
A ta rola powoduje, ˝e cià˝y na nim od-
powiedzialnoÊç za godzenie cz´sto
sprzecznych interesów zaanga˝owanych
podmiotów.

2 J. Neider, T. Szczepaniak: Us∏ugi spedycji mi´dzynarodowej, w: Transport mi´dzynarodowy. Praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 1996.
3 Pisze o tym szerzej M. Maternowska w artykule „Fourth Party Logistics( (4PL)”, Logistyka 1/2002.


