
Temat: Struktura rynku usług spedycyjnych. (cz.2) 

Model mieszany - podmioty spedycyjne mogą być reprezentowane zarówno od strony podażowej, 

jak i popytowej. Mogą być wtedy zleceniodawcą w stosunku do innych firm spedycyjnych w aspekcie 

wykonywania kompleksowych usług wobec strony trzeciej - czyli swoich klientów. 

Działalność spedycyjna to cały szereg czynności, które podzielone są na: czynności wykonywane 

przez samego spedytora, czynności organizowane przez firmę spedycyjną. 

Czynności należące do spedycji właściwej:  

 przyjmowanie zleceń, 

 zawieranie umów o przewóz, 

 ubezpieczenie, sporządzanie dokumentacji transportowej, odbiór i przygotowanie do 

przewozu, nadanie przesyłki, 

 odbiór przesyłki, 

 odprawa celna, 

 przekazanie przesyłki odbiorcy. 

Tym samym podmiot spedycyjny, organizując i wykonując czynności przemieszczenia, jest 

odpowiedzialny za wykonanie następujących czynności:  

 dowozu, 

 przewozu, załadunku, wyładunku, przeładunku. 

Występują tu też czynności dodatkowe, które mogą być następujące:  

 składowanie przesyłki, 

 sprzedaż przesyłki, 

 przeprowadzenie cesji praw do przesyłki, 

 podjęcie należności za przesyłkę dostarczoną,  

 obsługa czynności celno-sanitarnych w stosunku do przesyłki. 

Ważnym segmentem, który jest związany z funkcjonowaniem spedytora, są wytwarzane przez niego 

samego koszty, a także przychody podmiotu spedycyjnego. Te kategorie wynikają z czynności 

spedytora. Należą do nich: 

 udzielanie zleceniodawcy fachowego poradnictwa; 

  opracowanie optymalnego wariantu przewozu; 

  wybór przewoźnika, przedsiębiorstwa składowego, przeładunkowego;  

 zawarcie umowy (umów) o przewóz; 

 przygotowanie zleceń na składowanie, przeładunek, a także wykonanie innych czynności 

pomocniczych; 

 przygotowanie, wystawienie dokumentacji oraz kontrola jej przepływu; 

  nadzór nad wykonaniem zleconych czynności; 



 informowanie zleceniodawcy o ewentualnych zakłóceniach w realizacji procesu 

transportowego; 

 awizowanie dostawy od odbiorcy ładunku; 

 wykonanie, w razie potrzeby, czynności dodatkowych (oznakowanie przesyłki, pakowanie, 

ważenie); 

 sprawdzanie stanu przesyłki przy odbiorze ze środka transportu. 

Temat: Metody zdobywania klientów. 

Walka o klienta, szczególnie dobrego i stałego, jest na rynku usług spedycyjnym czymś zupełnie 

normalnym. W pewnym zakresie walka toczy się tak jak niegdyś żywiołowo, ale istnieje tu też 

określenie systematyki. 

Klienta zdobywa się poprzez: 

1. parytet ceny, 

2. parytet jakości usług. 

Teoretycznie najłatwiej zdobyć klienta poprzez atrakcyjną, konkurencyjną cenę, proponując i 

wykonując usługę spedycyjną za jak najniższą opłatą. Praktyka gospodarcza dowodzi jednak, że nie 

można dojść tu do absurdu. Wprawdzie i w spedycji stosowany jest, chociaż rzadziej niż na rynku 

wyrobów, dumping cenowy, ale ta metoda nie może być stosowana w długim okresie czasu. 

Jednak ceny za usługę spedycyjną są bardzo zbliżone, stąd głównie nie cena jest w praktyce 

podstawowym elementem zdobycia klientów. 

Najbardziej istotnym elementem walki o rynek usług spedycyjnych jest oferowana wysoka i 

wszechstronna jakość usług. Tu wygrywają podmioty, które oferują najbardziej komplementarne 

usługi. Wśród większości klientów firm spedycyjnych coraz bardziej panuje zasada „nadaj i zapomnij”. 

Nie należy tego „zapomnij” traktować dosłownie. Spedytor podejmuje przesyłkę, a klient zlecający 

wie, że o określonym czasie i w stanie nienaruszonym zostanie ona dostarczona. Tryb pracy w ten 

właśnie sposób procentuje również w kategoriach renomy firmy spedycyjnej. 

Pochodnym do renomy jest PR (public relacion). Reklama i marketing są to czynności stosunkowo 

kosztowne, ale w sumie się opłacają. Duże firmy spedycyjne korzystają w znacznej mierze z reklamy i 

PR-u. W ten sposób klient dowiaduje się niejako podświadomie, że firma X funkcjonuje najlepiej, 

dostarcza przesyłki najszybciej i najlepiej. 

Uzupełnieniem PRu są rekomendacje. Niektórzy klienci żądają rekomendacji, a szereg firm 

przedkłada na wstępie swoje rekomendacje i opinie. Jest to też pewien element PR-u. 

Temat: Koszty podmiotu spedycyjnego i przychody tego podmiotu. 

Koszty są podstawowym elementem pomiaru efektywności. Z kolei efektywność to metodologia 

pomiaru skuteczności i celowości prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej. Wyraża się ją 

poprzez porównanie wartości uzyskanych efektów do nakładu czynników użytych do ich uzyskania. 

Ogólnie wyróżniamy dwa segmenty kosztów.  



Pierwsze z nich: 

 koszty księgowe, 

 koszty alternatywne. 

Rozróżnienie drugie to szczegółowa analiza z punktu widzenia podmiotów, które je ponoszą: 

 koszty społeczne usługi transportowej, 

 koszt własny przewoźnika, 

 koszty konsumenta usługi transportowej. 

Inne rodzaje kosztów to: 

 zakup surowców, paliwa, 

 płace kierowników i pracowników, 

 opłaty za autostrady, 

 amortyzacja, odpisy z wartości środków trwałych. 

Koszty alternatywne, zwane inaczej kosztami utraconych możliwości, to korzyści utracone w wyniku 

niewykorzystania posiadanych zasobów (majątku, kapitału, pracy). 

Koszty alternatywne odzwierciedlają wartość usługi przewozowej, mierzona wysokością nakładów, 

które trzeba ponosić na jej wytworzenie, rezygnując z wykonania innej możliwe najkorzystniejszej 

alternatywy zaangażowania tych środków. 

Koszty spedycyjne usługi transportowej to całkowity koszt, na który składają się koszty usługi 

transportowej poniesione przez przewoźnika oraz koszt zewnętrzny, który wynika np. z konieczności 

pokrycia strat i niedogodności powstałych w otoczeniu producenta usługi transportowej. 

Koszt własny podmiotu transportowego wytwarzającego usługę przemieszczania jest kategorią z 

zakresu rachunkowości i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo transportowe 

w celu uzyskania określonych wyników produkcyjnych. 

Dla zlecającego ładunek do przewozu, którym w transporcie może być nadawca lub odbiorca tego 

ładunku, bądź ich pośrednicy, kosztem jest cena, jaką zapłaci on za wykonana usługę transportową. 

Każdy zleceniodawca jest zainteresowany tym, aby cena ta była możliwie najniższa i obejmowała 

możliwie najszerszy zakres usług wykonywany w jej ramach przez przewoźnika. 

Podmiot spedycyjno-transportowy musi osiągać określone przychody. Podstawowe przychody to 

wynikające z wykonywania usług. Należy pamiętać, że ceny w spedycji generalnie mają charakter 

umowny. 

Wyróżniamy trzy zasady rozliczania się spedytora z klientem: 

 przy wykorzystaniu cennika 

 przy wykorzystaniu ryczałtu 

 przy wykorzystaniu prowizji 

Cennik czynności zawiera ceny za wykonywanie ściśle określonych prac spedycyjnych. 



Ryczałt spedycyjny jest ceną negocjowaną, ustalaną przez partnerów na etapie zwierania umowy 

spedycyjnej. 

Prowizje spedytorskie stosuje się w przypadkach, w których spedytorowi znana jest jej wartość 

transakcji handlowej bądź ostateczna wartość sprzedanych ładunków. 


