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K SONGRES PEDYTORÓW

Obrady kongresu otworzył Przewodni-
czący Rady PISiL Marek Tarczyński, który
witając przybyłych gości podkreślił, że Kon-
gres jest jednym z ważniejszych cyklicznych
wydarzeń środowiska TSL w Polsce i odbywa
się już po raz szesnasty. Patronat nad tego-

rocznym wydarzeniem objęły: Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju, Krajowa Izba Gospodarcza, PAN w Kato-
wicach – Komisja Transportu, Politechnika
Śląska-Wydział Transportu, patronami me-
dialnymi były Polska Gazeta Transportowa,
Transport Manager i portal Spedycje.pl, zaś
sponsorami konferencji Górnośląskie To-
warzystwo Lotnicze S.A i DAF Trucks Polska
Sp. z o.o. Moderatorem tegorocznego kon-
gresu, który obradował pod hasłem ”Kon-
dycja branży TSL w Polsce” był redaktor
Robert Przybylski.

Uczestnicy podjęli próbę oceny sytuacji
w segmencie transportu morskiego, drogo-
wego, kolejowego i lotniczego.
Wprowadzenie do dyskusji stanowiła „Ogólna
ocena kondycji branży TSL w Polsce”, którą
przedstawił prof. dr hab. Wojciech Paprocki ze
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Panel morski poprowadził prof. dr hab.
Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej
w Gdyni, panele: kolejowy - prof. dr hab. Sta-
nisław Krawiec, drogowy -prof. dr hab. Rafał
Burdzik z Politechniki Śląskiej, panel lotniczy
dr Tomasz Dziedzic ze Szkoły Głównej Turys-
tyki i Rekreacji.

Dyskusja kongresowa, w której uczestni-
czyli: Dariusz Stefański (PCC Intermodal), Ire-
neusz Gójski (Izba Gospodarcza Transportu
Lądowego), Artur Dutkowski (Rail Cargo
Logistics), Adam Rams (Delta Trans), Jaro-
sław Domin (JAS), Wojciech Miotke (Agroland
Sp. z o.o.), Muriusz Kuczek (LOT Cargo), Artur

XVI Kongres Spedytorów, 28 maj 2015, Ustroń
– „ Kondycja branży TSL w Polsce”

Patronaty:

Sponsorzy:

Przewodniczący Rady PISiL Marek Tarczyński

Obrady Kongresu



Środowisko spedytorów i logistyków
uczestniczące w XVI Kongresie Spedytorów
przeprowadziło dyskusję poświęconą rozwo-
jowi branży TSL w Polsce, Europie i na rynku
globalnym. W przyjętej konkluzji wskazano na
konieczność konsolidacji działań podmiotów
występujących na rynku w roli usługodaw-
ców, a także na bardzo ograniczoną aktyw-
ność ze strony krajowych władz publicznych
w zakresie kształtowania i realizacji polityki
gospodarczej, w tym odnoszącej się do kre-
owania potencjału kadrowego, rzeczowego
i organizacyjnego sektora transportowo-logis-
tycznego.

Brak spójnej i długookresowej wizji wśród
polityków i urzędników administracji państwo-
wej stanowi od lat duże utrudnienie dla wszy-
stkich podmiotów gospodarujących, niezależ-
nie od segmentu rynku.

nadal nie mają dobrego
połączenia z lądowym zapleczem i wystę-
pujące wąskie gardła w infrastrukturze tran-
sportowej będą się stawały coraz bardziej
odczuwalnymi barierami rozwoju. Spedytorzy
zaniepokojeni są brakiem sprawnego połą-
czenia portów nie tylko z siecią kolejową i dro-
gową kraju, ale także brakiem wizji organizacji

całego zaplecza obejmującego terytorium Pol-
ski oraz kraje sąsiednie.
Porty Trójmiasta oraz zespołu Szczecin-Świ-
noujście, które przygotowują się do podwo-
jenia obrotów i docelowo mogą przeładowy-
wać nawet 4 mln TEU rocznie, nie będą w sta-
nie obsłużyć tego wolumenu. W okresie wa-
kacji letnich kolejowi przewoźnicy towarowi
nie mają zagwarantowanego dostępu do

torów, ze względu na stosowane preferencje
w ruchu pociągów pasażerskich. Bez spraw-
nej obsługi portów koleją wymuszany jest
wzrost przewozów drogowych. Praktyka co-
raz bardziej oddala się od stanu opisywanego
w dokumentach władz krajowych i europej-
skich, deklarowanego jako zgodny z celami
polityki zrównoważonego rozwoju systemu
transportowego.

Porty polskie

Tomasik (GTL), Jarosław Jakubczak (Emira-
tes) była bardzo ciekawa.

Dyrektor Izby Celnej w Gdyni pan Wiesław
Struk omówił system koordynacji „Porty
24H”.

Kongres zakończyło ogłoszenie wyników
konkursu „Spedytor Roku 2014”. Tytuł ten
uzyskała firma JAS FBG S.A. z siedzibą
w Katowicach, wyróżnienia zaś otrzymały:
C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzyna-
rodowi Sp. z o.o. oraz DHL Global Forwarding
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wszystkim Uczestnikom, Patronom,
Sponsorom dziękujemy. Zwycięzcy konkursu
i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

W niniejszym Biuletynie przedstawiamy

materiały kongresowe oraz wnioski wynika-

jące z obrad. Wnioski te otrzymali: Wicepre-

mier, Minister Gospodarki - pan Janusz Pie-

chociński, Minister Infrastruktury i Rozwoju -

pani Maria Wasiak, Ministerstwo Finansów -

Podsekretarz Stanu, Szef Służby Celnej - pan

Jacek Kapica, Sejmowa Komisja Infrastruk-

tury – Przewodniczący pan Stanisław Żmijan

i Wiceprzewodniczący - pan Krzysztof

Tchórzewski oraz Europosłowie – pan

B.Liberadzki i D.Rosatti.(E.S.)
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Dyrektor Izby Celnej w Gdyni Wiesław Struk

Wnioski z obrad XVI Kongresu Spedytorów

Panel morski: prowadzący prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

od lewej: M. Kaczmarek, J. Grochowski, B. Kozłowska, K. Szymborski, J. Skórewicz, J. Wójtowicz
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wymaga dużych
inwestycji w terminale przeładunkowe i zgra-
nia tych projektów z wieloletnimi planami mo-
dernizacji sieci kolejowej. Niepokoi sytuacja,
w której Państwo nie jest zainteresowane dia-
logiem z przedsiębiorcami. Od ponad roku
nie jest zwoływane posiedzenie, powołanej
w 2013 roku, Rady ds. Transportu Intermodal-
nego, mimo bezprecedensowych inwestycji
w infrastrukturę kolejową.
W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju do tej
pory nie został zaakceptowany także wniosek
o dopuszczenie bez specjalnych zezwoleń
przewozów kontenerów 45-stopowych po-
między terminalem intermodalnym i odbiorcą
taborem drogowym, gdy w transporcie mor-
skim wzrasta popularność użytkowania takich
kontenerów.

Władze publiczne, w tym samorządowe
nie występują z inicjatywą budowania nowych
centrów logistycznych w bezpośrednim są-
siedztwie linii kolejowych podstawowego zna-
czenia. Wydaje się, że w Polsce w nadgorliwy
sposób rozdzielono zarządcę infrastruktury
kolejowej od przewoźników, co osłabiło spój-
ność funkcjonowania całego systemu tran-
sportowego. Oczekiwano, że wewnątrzgałę-
ziowa walka konkurencyjna doprowadzi do
wyraźnej poprawy jakości usług świadczo-
nych przez przewoźników kolejowych, ale po-
zytywne efekty są znacznie mniejsze niż to
przewidywano. Unijne regulacje, które wywo-
łały podjęcie przez polskie władze publiczne
radykalnych decyzji o zmianach struktural-
nych w transporcie kolejowym są kontestowa-

ne we Francji i w Niemczech, gdzie nadal nie
ma politycznej akceptacji dla wprowadzenia
modelu .
Wywołane decyzjami organów UE otwarcie
rynku kolejowego umożliwiło natomiast eks-
pansję niemieckim kolejom państwowym, któ-
re zdobyły mocną lub nawet dominującą pozy-
cję na niektórych rynkach krajowych wśród
krajów członkowskich UE.

W przypadku
, którzy w transporcie między-

narodowym odnieśli niebywały sukces,
zdobywając blisko ćwierć europejskiego ryn-
ku, władze publiczne Polski nie są w stanie
dostatecznie skutecznie wesprzeć krajowych
przedsiębiorstw. Oczekiwane są zdecydowa-
ne kroki ze strony polskich władz w stosunku
do władz z niektórych krajów w Europie
Zachodniej, a także w Rosji, aby doprowadzić
do wycofania wprowadzonych administracyj-
nych ograniczeń blokujących swobodę świad-
czenia usług przez polskich przewoźników na
rynku międzynarodowym.
Niemcy domagają się, aby zagraniczne przed-
siębiorstwa transportowe wykonujące prze-
wozy międzynarodowe na terenie Niemiec
płaciły swoim pracownikom płacę minimalną
według prawa niemieckiego, a nie kraju, w któ-
rym zarejestrowana jest działalność gospo-
darcza. Ponadto narzucają obcym podmiotom
obowiązki biurokratyczne wynikające z wpro-
wadzonych od początku 2015 roku wew-
nętrznych przepisów prawnych.
Francja i Belgia zakazują kierowcom regular-
nego, tygodniowego wypoczynku w kabinach.

Zarówno regulacje niemieckie jak i francuskie
oraz belgijskie uderzają przede wszystkim
w przedsiębiorców z nowych krajów unijnych.
Trzy wymienione kraje zamierzają stosować
drakońskie, nieproporcjonalne do przewinie-
nia kary w razie niezastosowania się do ich
przepisów.
Rosja arbitralnie ogranicza wjazd zagranicz-
nych, w tym polskich samochodów, powołu-
jąc się za każdym razem na embargo. Przygo-

towała jednocześnie bardzo wysokie kary dla
przewoźników za błędy w dokumentacji prze-
wozowej lub inne nieprawidłowości.

Państwo
. Nie sformułowało

wymagań i oczekiwań co do wznoszonych
portów lotniczych oraz skutków, jakie mogą
przynieść dla gospodarki regionu. Nie wy-
korzystuje się obecności lotnisk aby zachęcić
zagranicznych producentów wysokoprzetwo-
rzonych dóbr do lokowania ich produkcji w po-
bliżu lotnisk w Polsce. Niestety wskaźniki wy-
korzystania towarowych przewozów lotni-
czych są w Polsce wyraźnie gorsze niż w Cze-
chach i na Węgrzech.

Spośród różnych organów władzy pub-
licznej

, które doprowadziły do bardzo wyraźnego
usprawnienia odpraw w polskich portach.
Od stycznia 2015 r. działa program Porty 24.
Osiągnięto standard, iż w ciągu jednej doby
odprawiane są towary importowane w konte-
nerach. Osiągnięte efekty wiążą się z udanymi
zmianami organizacyjnymi, dzięki którym
Służba Celna może skutecznie koordynować
działanie pozostałych służb kontrolnych. Wed-

Transport intermodalny

polskich przewoźników sa-
mochodowych

nie ma także jasnej koncepcji
rozwoju branży lotniczej

korzystnie wyróżniają się władze cel-
ne

debundlingu

K SONGRES PEDYTORÓW

Panel kolejowy: prowadzący prof. dr hab. Stanisław Krawiec,

pozostali uczestnicy od lewej: A. Gójski, A. Dutkowski, D. Stefański

Panel drogowy:

prowadzący prof. dr hab. Rafał Burdzik
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ług oficjalnych danych, praktycznie wszystkie
kontenery odprawiane są w niecałe 10 godzin,
a funkcjonariusze ograniczyli kontrole do ok.
2 proc. potoku kontenerów. Służba Celna pod-
kreśla, że do odprawy można zgłosić kontener,
który pojawi się na terminalu dopiero w ciągu
najbliższej doby.

Malejące marże spedytorów i przewoź-
ników, co uwidacznia się na całym świecie
choćby w postaci licznych aliansów armato-
rów żeglugowych, zmuszają do koncentracji
w całej branży TSL. Według spedytorów ucze-

stniczących w Kongresie proces koncentracji
będzie postępować także na rynku krajowym
w Polsce. Spodziewana jest także integracja
usług, której dokonują najwięksi rynkowi gra-
cze.

Jednocześnie zebrani stwierdzili, że pol-
ska branża jest rozdrobniona i słaba kapita-
łowo, a dająca największe zyski działalność
terminalowa jest w obcych rękach. Dokonany
w ostatnim ćwierćwieczu demontaż funkcjo-
nującego do 1989 roku monopolistycznego
systemu transportowego państwa doprowa-

dził do znaczącej ekspansji kapitału zagranicz-
nego. Objął on prawie całość przewozów
kurierskich, żeglugi śródlądowej, ok. 90 proc.
transportu morskiego, ok. 75 proc. branży
usług logistycznych, ponad połowę rynku
usług spedycji międzynarodowej oraz usług
przewozów lotniczych cargo. Ten proces sta-
nowi wyzwanie nie tylko dla polskich usłu-
godawców z branży TSL, ale także dla polskich
eksporterów i importerów dbających o utrzy-
manie własnej gestii transportowej.
(MK/WP/RP)

Ocena branży TSL w Polsce
przy zastosowaniu miękkich kryteriów oceny

K SONGRES PEDYTORÓW
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K SONGRES PEDYTORÓW

prof. dr hab. Wojciech Paprocki
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Rynek globalnej żeglugi kontenerowej 2014 r.
– jego dynamika i podstawowe tendencje rynkowe
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Transport i spedycja kolejowa

T S KRANSPORT I PEDYCJA OLEJOWA
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Panel kolejowy: A. Gójski, A. Dutkowski, D. Stefański
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Analiza i prognoza w ujęciu integratora branży TSL
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Panel drogowy: M. Cieśla, A. Rams, J. Domin, W. Miotke
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Integracja gałęziowa transportu
oraz efektywne umiejscowienie w niej
transportu drogowego
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Transport i spedycja lotnicza
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T S LRANSPORT I PEDYCJA OTNICZA

Panel lotniczy: prowadzący dr Tomasz Dziedzic, M. KuczekJ. Jakubczak,
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SKK – P 24ORTY H

System koordynacji kontroli
- PORTY 24h
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K „S R ”ONKURS PEDYTOR OKU

Już po raz piętnasty Kapituła ustano-
wionego przez Polską Izbę Spedycji i Logis-
tyki konkursu „Spedytor Roku” przyznała na-
grody dla najlepszych spedytorów, tym razem
roku 2014.

Celem Konkursu jest wyłonienie przedsię-
biorstwa spedycyjnego, które osiągnęło bar-
dzo dobre wyniki ekonomiczne działalności,
dbając przy tym o szeroko rozumiany rozwój
firmy i jej załogi oraz wysoką jakość świadczo-
nych usług. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W Konkursie mogą uczestniczyć firmy
spedycyjne, które: prowadziły działalność
spedycyjną przez cały miniony rok, posiadają
siedzibę w Polsce, są Członkami Polskiej Izby
Spedycji i Logistyki, zgłoszą na piśmie dekla-
rację przystąpienia do konkursu przesyłając
wypełnioną ankietę.

W roku 2015 Kapituła Konkursu w skła-
dzie: prof. zw. dr hab. Janusz Neider –
Uniwersytet Gdański, Wojciech Miotke –
Członek Rady Izby i dr Mirosław Kaczmarek –
Biuro PISiL przyznała tytuł „SPEDYTOR ROKU
2014” firmie JAS FBG S.A. z siedzibą w Kato-
wicach oraz dwa wyróżnienia dla firm:

C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Między-
narodowi Sp. z o.o. oraz DHL Global Forwar-
ding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplo-
mów miało miejsce podczas XVI Kongresu
Spedytorów w dniu 28 maja 2015 roku .

(E.S.)

Zwyci zcy i wyró nionym gratulujemy

i na nast przybli amy

Pa stwu Ich sylwetki.

ę ż

ępnych stronach ż

ń

XV Konkurs „Spedytor Roku”
rozstrzygnięty

Wręczenie nagród; od lewej : Jarosław Domin, Jerzy Wójtowicz, Marek Tarczyński

Wręczenie nagród; od lewej : Jarosław Domin, Jerzy Wójtowicz, Marek Tarczyński Zwyci

Jarosław Domin

ęzca konkursu: Prezes JAS FBG S.A.
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Rok temu, zapytany o to, czego życzy Pan
JAS-FBG S.A. i sobie, odpowiedział Pan, że
spotkania za rok przy tej samej okazji.
Pańskie życzenie się spełniło. JAS-FBG S.A.
po raz szósty z rzędu (nie licząc Wyróżnienia
Specjalnego) zdobyła tytuł Spedytora Roku.
Co się zmieniło w firmie od ostatniego spot-
kania?

Ostatnio rozmawialiśmy o ludziach TSL,
przedtem natomiast o kondycji polskiego
rynku TSL. Ale nawet najlepsi ludzie nie
pomogą w sytuacjach, na które nie mają
wpływu.

W jaki sposób JAS-FBG S.A. radzi sobie
z tym problemem?

Powiedziałem też, iż zdajemy sobie sprawę, że
aby powtórzyć ten sam wynik, będziemy
musieli włożyć w jego osiągnięcie jeszcze
więcej wysiłku. Na pewno więc jesteśmy
bardziej doświadczeni. Kryteria Konkursu na
Spedytora Roku zawierają m.in. strukturę
sprzedaży, liczbę zatrudnionych pracow-
ników, w tym z wykształceniem wyższym,
średnim i podstawowym, a także mających
dyplom FIATA i znających języki obce –
również liczbę pracowników uczestniczących
w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,
a także analizę wyników finansowych. Od
ostatniej rozmowy, wskaźniki te uległy zmianie
na naszą korzyść.

Staramy się uprzedzać zagrożenia. Na przy-
kład związane z jakością zatrudnienia w bran-
ży. Nie jest żadną tajemnicą, że średnia wieku
kierowców dramatycznie rośnie. Starzy od-
chodzą z zawodu i nie przybywa młodych. Już
teraz spotykamy się ze stałym niedoborem
kierowców, zwłaszcza tych dobrze przygot-
owanych do tej trudnej i odpowiedzialnej
pracy. Dlatego chętnie wzięlibyśmy udział
w kształceniu nowych kadr, gdyby tylko istnia-
ła taka możliwość. Niestety, na liście zawodów
w Polsce, brakuje zawodu kierowcy mecha-
nika, który kiedyś był tak powszechny. Starze-
nie się kierowców nie jest zresztą jedynie prob-
lemem polskiego rynku transportu drogowe-
go, a pośrednio też spedycji. Z podobną sytu-
acją mamy do czynienia także w Niemczech
i wielu innych krajach Unii Europejskiej. Zat-
rudnianie kierowców zza wschodniej granicy,
w dłuższej perspektywie, niczego nie roz-

wiązuje. Może jedynie wpłynąć negatywnie na
strukturę zatrudnienia w tym zawodzie.

Problem starzenia się kierowców, nie jest jedy-
nym w kontekście przygotowania kadr do za-
wodu. Branża TSL rozwija się dynamicznie.
Chciałoby się powiedzieć, że dotykające ją
trudności, w pewnym stopniu ten rozwój na-
wet przyspieszają. By przetrwać, firmy zmu-
szone są do udziału w wyścigu technolo-
gicznym i organizacyjnym. W kwietniu Spółka
podpisała umowę z Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana Pawła II w Pawłowi-
cach, dotyczącą praktycznej nauki zawodu
w Centrum Logistycznym JAS-FBG S.A.,
w Warszowicach, miejscowości należącej do
gminy Pawłowice. Uczniowie Technikum,

JAS FBG S.A.
„Staramy się być dalekowzroczni”

Jarosław Domin jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie ukończył Wydział

Mechaniczny Energetyczny. Z branżą TSL związany od 1991 roku. W latach 1991-2005

pracował w PAMTRANS Spedycja Międzynarodowa Sp. z o. o., między innymi w charakterze

Dyrektora Zarządzającego. Następnie objął funkcję Dyrektora Zarządzającego TEMATRANS

Poland Sp. z o.o., którą pełnił w latach 2005-2006. W roku 2007 rozpoczął pracę w JAS FBG

S.A., gdzie najpierw, od stycznia 2007 do listopada 2008 roku, piastował stanowisko Dyrektora

Zarządzającego i Członka Zarządu. W grudniu 2008 roku powierzono mu stanowisko Prezesa

Zarządu JAS-FBG S.A.. W maju 2014 roku został wybrany do Rady Polskiej Izby Spedycji i

Logistyki, a w lipcu 2014 roku do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego PISiL.

Prezes Jaros³aw DominZarządu JAS-FBG S.A.

JAS-FBG S.A. dzisiaj, to miesięcznie
, zawierających

o łącznej wadze przekraczającej
– przy zatrudnieniu ponad

w oddziałach na terenie kraju (w tym w
agencjach celnych), a także w Niemczech i na
Węgrzech. Ale to przede wszystkim

, korzystających z oferty dosto-
sowanej do indywidualnych potrzeb.

Specjalnością Spółki są rozwiązania „szyte na mia-
rę”. Elastyczność w dostosowywaniu się do zmien-
nych potrzeb wymagającego rynku, to w przypadku
JAS-FBG S.A. skutek kompleksowej oferty opartej
na komplementarnym, synergicznym systemie, za-
wierającym wszystkie narzędzia TSL; drogową
spedycję międzynarodową i krajową, w zakresie
całopojazdowym i drobnicowym (łącznie 29 od-
działów i 16 magazynów), spedycję kolejową, mor-
ską i lotniczą, 8 platform logistycznych, w tym 7
klasy A, o łącznej powierzchni ok. 60 000 m , a
także własne środki transportu (ponad 200 ciągni-
ków i naczep, których wiek w 95 proc. nie przekra-
cza 3 lat – spełniających normy EURO 6, EEV
i EURO 5).

4 500
transportów 60 000 przesyłek

1 000 000 ton
rocznie 1 000 osób

120 70

21 000 zado-
wolonych klientów

2
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wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących, którzy 1 września rozpoczną
naukę w klasie kształcącej w zawodach tech-
nika logistyka oraz technika spedytora, będą
podnosić swoje umiejętności praktyczne pod
okiem wysokokwalifikowanych instruktorów,
zdobywając szansę na przyszłe zatrudnienie
w JAS-FBG S.A. Stworzono im też możliwość
wzięcia udziału w kursach zawodowych, m.in.
obsługi wózków widłowych.

Mimo, że staramy się być dalekowzroczni,
nie wybiegałbym, co zabrzmi paradoksalnie
w kontekście powyższego zdania, tak daleko
w przyszłość. Koncentrujemy się na tym, co
istnieje. Współpraca JAS-FBG S.A. ze szkol-
nictwem ma już długą tradycję. Słuchacze
Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz

uczniowie techników o profilu logistycznym,
są częstymi gośćmi platform logistycznych
Spółki w Sadach pod Poznaniem, Bielsku-
Białej, Będzinie, czy Warszowicach. Z kolei
studenci Politechniki Wrocławskiej zapoznają
się z pracą platformy logistycznej Spółki
w Bielanach Wrocławskich. W przypadku
Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, zgłosi-
liśmy swój akces do Rady Pracodawców
powołanej na tej uczelni – gremium skupiają-
cego pracodawców TSL i wspomagającego
Uczelnię w sprawach programowych oraz dy-
daktycznych. W ten sposób rozwijamy swoją
dotychczasową aktywność na tym polu, której
istotnym elementem nadal jest wsparcie orga-
nizowanej przez WSL Olimpiady Logistycznej.
Również w tym roku byliśmy srebrnym spon-
sorem jej VII już edycji. Jak widać z po-
wyższego staramy się bierny dotąd udział
w kształceniu nowych kadr zamienić na czyn-
ny, co stanowi nową jakość w naszej aktyw-
ności, również z punktu widzenia społecznej
odpowiedzialności biznesu. Ponadto, eksperci
JAS-FBG S.A. uczestniczą w cyklu wykładów,
m.in. w chorzowskim Wydziale Wyższej Szko-
ły Bankowej w Poznaniu oraz na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach.

Chciałbym życzyć wszystkim uczestnikom
rynku TSL w Polsce jak najwięcej sukcesów.
Ich sukces będzie oznaczał poprawę sytuacji
w branży, która przysporzy korzyści również
JAS-FBG S.A..

Kiedyś funkcjonowanie tak zwanych szkół
przyzakładowych, zawodowych i techników,
było powszechne.

Nie wypada nie zadać ponownie pytania
o Pańskie życzenia pod adresem JAS-FBG
S.A. i swoim własnym.

Centrum Logistyczne w Warszowicach
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C.Hartwig Szczecin Sp. z o.o. jest najstarszą
i jedną z największych polskich firm spedycyj-
nych.
Dzięki ciągłym inwestycjom odpowiadamy na
wciąż zmieniające się potrzeby naszych kon-
trahentów
Nieustannie podnosimy jakość świadczonych
przez nas usług, m in. poprzez wykorzystanie
ocen i opinii naszych klientów. Dzięki temu od
lat cieszymy się mocną pozycją na rynku us-
ług transportowo – spedycyjnych.

Nadrzędnym celem Firmy C.Hartwig Szczecin
jest wysoka jakość usług i zadowolenie
naszych klientów. Zapewniamy rzetelność
w działaniu i zdobyty, przez ponad 155 lat
istnienia firmy, profesjonalizm w organizacji
szeroko pojętych usług spedycyjnych, dopa-
sowanych do potrzeb indywidualnych klien-
tów.

Nasza oferta obejmuje:

- organizację wszelkiego rodzaju transportu
ładunków drobnicowych, masowych, nie-
bezpiecznych oraz heavy lift i project cargo.

- transport kontenerów
- transport we wszystkich relacjach krajo-

wych i zagranicznych
- czarterowanie statków
- załatwianie formalności celnych w ramach

wszystkich możliwych procedur celnych
- ubezpieczenie cargo
- doradztwo w zakresie transportu i spraw

celnych

Posiadamy własne Centrum Logistyczno-
Dystrybucyjne zlokalizowane na obrzeżach
portu Szczecin w pobliżu zjazdu na autostradę
A6. Łączna powierzchnia magazynowa wy-
nosi ca 30.000 m , w tym 23.000 m to wypo-
sażone w nowoczesny sprzęt magazyny kryte.
W ramach składu celnego, magazynów zwyk-
łych i celnych świadczymy szeroki wachlarz
usług dodatkowych jak:

• konfekcjonowanie
• foliowanie
• bindowanie
• przepakowywanie
• konsolidacja / dekonsolidacja
• paletyzacja / rozpaletyzowanie

C.Hartwig Szczecin działa w oparciu o system
zarządzania jakością ISO 9001:2008. Posia-
damy certyfikat AEO - uproszczenia celne,
bezpieczeństwo i ochrona, umożliwiający nam
korzystanie z ułatwień odnoszących się do

kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w
ramach przepisów celnych.
Firma jest laureatem wielu wyróżnień m.in.
pracodawcy roku, lidera bezpiecznej pracy,
gazeli biznesu i innych. W miarę możliwości
finansowych firma wspiera liczne przedsię-
wzięcia społeczne i współpracuje z uczelniami
wyższymi.

2 3

C.Hartwig Szczecin
Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o.

Prezes Zarz Jerzy Wójtowicządu

Urodzony Waldfischbach (Palatynat - Niemcy). Absolwent Wydzia u In ynieryjno-Ekonomicznego

Politechniki Szczeci skiej, specjalno – transport morski.

W C. Hartwig Szczecin od 1964r. na wielu szczeblach s u bowych od ekspedytora portowego, po dyrektora

naczelnego.

W latach 1975 – 1976 zatrudniony w Libii, 1989 – 1996 w Belgii, 1997-1999 V-ce Prezes Zarz

Od 01.01.2000 Prezes Zarz du – Dyrektor Naczelny C. Hartwig Szczecin.

Wspó za o yciel i wieloletni cz onek Zarz dów Biura Promocji i eglugi Morskiej Bliskiego Zasi gu

i Rady Interesantów Portu Szczecin.

Wieloletni cz onek i V-ce Przewodnicz cy PZSM i Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, przez 3 kadencje

cz onek Zarz du Clecat Bruksela.

Zainteresowania: sporty rekreacyjne, astronomia, filozofia.
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DHL Global Forwarding

Nasze kompetencje

Jesteśmy ekspertami w naszej dziedzinie,
na zadania patrzymy z perspektywy
klientów

Upraszczamy łańcuchy dostaw

Nasze doświadczenie pozwala nam stawić
czoło wielu problemom, a nasze sposoby
działania są oparte na sprawdzonych
modelach

Wiemy, że dotrzymamy naszych obietnic

Posiadamy prestiżowe certyfikaty:

Zarządzamy jakością:

ISO 9001:2001
ISO 14001:2005

WSK

to największy świato-
wy dostawca usług frachtu lotniczego i mors-
kiego. Szerokie portfolio oferowanych produk-
tów i usług specjalistycznych zapewnia firmie
pozycję rynkowego lidera, a klientom gwaran-
tuje unikalną ofertę usług świadczonych na
całym świecie.

Znajomość lokalnego rynku, unikalne między-
narodowe doświadczenie, konkurencyjność
i specjalistyczna wiedza- wszystko to buduje
wyjątkową jakość, którą co dzień oferujemy
klientom. Świadczymy kompleksowe usługi
dostosowane do wymagań klientów oraz
specyfiki towarów, które przewozimy. Jako
nasz Klient możesz być pewien, że dołożymy
wszelkich starań i wypełnimy wszystkie nawet
najbardziej skomplikowane procedury, aby
ładunek, który nam powierzysz dotarł na
miejsce przeznaczenia w doskonałym stanie
i zgodnie z określonym terminem. Transpor-
tujemy bardzo szeroki asortyment różnorod-
nych towarów w tym ładunki ponadgaba-
rytowe, wymagające temperatur kontrolowa-
nych, materiały niebezpieczne ect.

Odpowiedzialność Społeczna Biznesu jest
jednym z czołowych założeń naszej misji.Jako
DHL Global Forwarding zamierzamy na stałe
wpisać działania CSR w naszą strategię tak,
aby trwale połączyć działalność biznesową
z działalnością pro-społeczną i pro-środowi-
skową. Dotychczas podejmowaliśmy różnego
typu działania społecznościowe, wspierające
spontaniczne aktywności naszych pracow-
ników, płynące z potrzeby serca. DGF w 2011
rozpoczął współpracę z Polską Akcją Humani-

tarną i programem PAJACYK. W ramach akcji
JEDNA PRZESYŁKA = JEDEN POSIŁEK DGF
ufundował ponad 230.000 gorących posił-
ków.

•

Przewidujemy ich potrzeby, analizujemy
branże, w których są aktywni, badamy
lokalne rynki i trendy, a kontrahentom
przekazujemy wiedzę o nowych rozwiąza-
niach i możliwościach.

•
Pomagamy jak najszybciej wprowadzić
nowe produkty do sprzedaży, ułatwiamy glo-
balną współpracę z dostawcami i optyma-
lizujemy koszty; wspomagamy wejście na-

szych klientów na nowe rynki z minimalnym
ryzykiem.

•

Wcześniejsze doświadczenia pozwalają
nam ograniczać koszty, oszczędzać czas
i minimalizować stopień ryzyka.

•
Wśród odbiorców naszych usług logistycz-
nych 75% to największe pozafinansowe
instytucje na świecie. Powierzają nam one
swoje marki i reputację nie tylko, dlatego, że
jesteśmy światowym liderem, ale również,
dlatego, że dokładamy wszelkich starań, aby
zagwarantować globalnie spójne usługi naj-
wyższej klasy, w każdym miejscu na świe-
cie- również w POLSCE.

• AEO -
DHL Global Forwarding jako pierwsza firma
logistyczna w Polsce uzyskała Świadectwo
Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

• DHL Global For-
warding posiada zintegrowany System Za-
rządzania Jakością i Środowiskiem, zgodny
z normami PN-EN oraz PN-
EN rozszerzony o kryteria
WSK.

• Świadczymy usługi logistyczne z zachowa-
niem kryteriów Wewnętrznego Systemu
Kontroli (K.Z.)

DHL Global Forwarding
– Światowa firma logistyczna

K „S R ”ONKURS PEDYTOR OKU
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Katowice Airport jest jednym z najwięk-
szych polskich portów lotniczych. W tym roku
zostanie tu obsłużonych ponad 3 mln podróż-
nych. Port jest Centrum Czarterowym Polski
Południowej i drugim w Polsce lotniskiem
w zakresie obsługi cargo. Warto zaznaczyć, że
lotnisko otwarte jest 24 godziny na dobę 7 dni
w tygodniu, 365 dni w roku.

W rozkładzie lato 2015 siatka połączeń
regularnych Katowice Airport to 35 tras do
szesnastu państw w tym cztery nowości: Bel-
fast dokąd pierwszy rejs odbył 31 marca br.,
Larnaka która wystartuje 24 czerwca oraz
Bristol i Bolonię dokąd pierwsze loty zapla-
nowano 26 czerwca br. Wszystkie nowe trasy
obsługiwane to oferta linii lotniczej Wizz Air.
Oprócz pojawienia się nowych tras została
zwiększona częstotliwość lotów Wizz Air na
wybranych kierunkach do Wielkiej Brytanii
i krajów skandynawskich.

W letnim rozkładzie lotów regularnych
z Pyrzowic siedem tras dostępnych jest do
Wielkiej Brytanii (Belfast, Birmingham, Bristol,
Doncaster-Sheffield, Glasgow, Londyn-Stan-
sted oraz Londyn-Luton), pięć do Niemiec
(Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Frankfurt-
Hahn, Kolonia-Bonn), cztery do Włoch (Bolo-
nia, Mediolan-Bergamo, Rzym-Fiumicino,
Neapol), trzy do Norwegii (Bergen, Oslo-Torp,
Stavanger), dwie do Holandii (Eindhoven
i Maastricht-Aachen), dwie do Szwecji (Mal-
me, Sztokholm-Skavsta), dwie do Hiszpanii
(Barcelona, Alicante), po jednej do Grecji
(Chania), Irlandii (Dublin), na Cypr (Larnaka),
Bułgarii (Burgas), Izraela (Tel-Awiw), Ukrainy
(Kijów), Gruzji (Kutaisi) i Francji (Paryż-

Beauvais). W letnim rozkładzie dodatkowo
dostępne jest niedzielne połączenie do War-
szawy, w sumie 17 rejsów tygodniowo.

W sezonie wiosna-lato 2015, Katowice
Airport jako Centrum Czarterowe Polski
Południowej, dysponuje największą ofertą lo-
tów czarterowych spośród wszystkich pols-
kich portów regionalnych. Siatka połączeń
obejmuje rekordowe sześćdziesiąt kierunków,
do czternastu państw w Europie, Afryce i Azji,
w tym osiem nowości. Najbogatsza oferta do-
tyczy Grecji. Z pyrzowickiego lotniska można
wybrać się na wakacje do osiemnastu miejsc
tj. do: Attyki, Chalkidiki, Chanii, Heraklionu, Ita-
ki, Kefalonii, Korfu, Kos, Lefkady, Peloponezu,
Peloponezu Płd., Riwiery Olimpijskiej (Salo-

niki), na Rodos, Samos, Thassos i Zakynthos.
W ofercie wylotów dostępne są również dwie
greckie nowości, wyspy Skiathos i Limnos.
Drugie miejsce pod względem liczby kierun-
ków czarterowych zajmuje Hiszpania z dwu-
nastoma trasami. Można wśród nich znaleźć te
na kontynentalną część tego państwa (Almeria
- nowość, Costa Blanca Costa Brava, Costa
Dorada, Malaga), jak i na Wyspy Kanaryjskie
(Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera –
nowość, Lanzarote i Teneryfa) oraz na hisz-
pańskie wyspy basenu Morza Śródziemnego
(Majorka i Ibiza). Wybierający się na wypo-
czynek do Egiptu mają do wyboru najpopular-
niejsze kurorty tj. Hurghadę, Marsę Alam,
Sharm El Sheikh i Tabę oraz tegoroczną no-
wość Marsę Matruh. Wakacje w cieszącej się
od lat niezmienną popularnością Turcji, dos-
tępne są z wylotem z Katowice Airport do czte-
rech najważniejszych i największych tamtej-
szych kurortów tj. do Antalyi, Bodrum, Dala-
manu i Izmiru. Tegoroczne włoskie kierunki
wakacyjne z Pyrzowic to Kalabria, Lamezia
Terme, Olbia i Katania (nowość). Po trzy trasy
dostępne są do Tunezji (Djerba, Enfidha i Mo-
nastyr) oraz na Cypr (Ercan, Pafos i tego-
roczna nowość – Larnaka). Do Bułgarii będzie
się można dostać na wypoczynek poprzez
Warnę i Burgas. Ciekawa oferta z Pyrzowic to
coraz bardziej popularna wśród turystów Alba-
nia, w tym roku do wyboru jest Saranda lub
okolice Tirany (nowość). Portugalia to już

Katowice Airport – lotnisko z przyszłością
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tradycyjnie Faro i Madera. Ponadto po jednej
wakacyjnej trasie dostępne jest do Gruzji
(Batumi), Chorwacji (Dubrownik), Czarnogóry
(Podgorica), Izraela (Tel Awiw), oraz Maroka
(Agadir).

Od kilku lat właściciel pyrzowickiego lot-
niska, realizuje największy w historii portu
program rozbudowy infrastruktury liniowej
i kubaturowej. Od 2011 roku w Katowice
Airport oddano do użytku zmodernizowany
hangar techniczny, wybudowano nowy hangar
do obsługi statków powietrznych i rozbudo-
wano terminal pasażerski A. W lipcu 2013
roku zakończyła się rozbudowa płyty posto-
jowej nr 1 w kierunku wschodnim wraz moder-
nizacją trzech dróg kołowania. Łącznie w tym
miejscu powstało blisko 15 ha nowych
nawierzchni lotniskowych. Na nowej płycie
postojowej może stanąć jednocześnie trzy-
naście średniodystansowych statków po-
wietrznych: 10 samolotów wielkości Airbus
320 (kod C) i 3 wielkości Boeinga757 (kod D)
lub zamiennie 7 samolotów kodu C i 5 kodu D.
Z kolei zmodernizowane drogi kołowania
przystosowane są do obsługi szerokokad-
łubowych samolotów wielkości Jumbo Jet’a.
28 maja 2015 roku do użytku oddana została
najważniejsza inwestycja w historii pyrzowic-
kiego lotniska, czyli nowa droga startowa.
Mierzy ona 3200 metrów długości, a jej sze-
rokość to 45 m. Powierzchnia nowej drogi
startowej wraz z układem głównych dróg
kołowania wynosi 208,5 tys. m kw. Nowy pas
usytuowany jest równolegle i w odległości
200 m na północ od dotychczasowego. Jego
położenie zostało tak zaplanowane, aby
w przyszłości możliwe było bezkolizyjne
wydłużenie go o kolejne 400 m w kierunku
zachodnim. Nowa droga startowa zostanie

wyposażona w system umożliwiający lądo-
wania w ograniczonej widzialności i przy nis-
kiej podstawie chmur kategorii II (ILS CAT II),
co umożliwi wykonanie operacji lądowań przy
dwukrotnie niższej podstawie chmur i widzial-
ności niż obecnie. Aktualnie w Katowice Air-
port trwa budowa nowej płyty postojowej do
odladzania statków powietrznych, która pow-
staje w południowo-wschodniej części pola
manewrowego lotniska. Na płycie równolegle
będzie można odladzać dwa samoloty wiel-
kości Boeinga 757 lub jeden większy np.
Boeinga 747 „Jumbo Jet”. W ramach tej in-
westycji powstaje także nowa droga koło-
wania, która połączy płytę do odladzania z za-
chodnim progiem nowej drogi startowej.
Łączna powierzchnia nowych nawierzchni
lotniskowych, które powstaną w ramach tej
inwestycji wyniesie ok. 50 tys. m kw. Trwa
także budowa nowej płyty postojowej wraz

z drogą kołowania, to ponad 35 tys. m kw.
nowych nawierzchni lotniskowych. Zakoń-
czenie realizacji wymienionych powyżej
przedsięwzięć budowlanych planowane jest
w czerwcu 2015 roku. Miesiąc wcześniej
zakończy się budowa nowego terminalu
pasażerskiego. Będzie to budynek jedno-
kondygnacyjny o kubaturze ok. 48 300 me-
trów sześciennych, długości ok. 160 metrów
i wysokości prawie 8 metrów. Bryła budowli
architektonicznie nawiązywać będzie do od-
danej w czerwcu 2012 rozbudowanej części
terminalu pasażerskiego A. Łączna po-
wierzchnia nowej hali przylotów wyniesie ok.
6,9 tys. metrów kwadratowych. Hol odbioru
bagażu wraz z miejscem do kolejkowania dla
pasażerów będzie liczył ok. 3,6 tys. metrów
kwadratowych Na tej powierzchni znajdzie się
również serce hali przylotów, czyli sześć karu-
zel do odbioru bagażu (obecnie w obydwu



terminalach funkcjonują w sumie cztery karu-
zele). Bagażownia będzie liczyć ok. 800 me-
trów kwadratowych, a część ogólnodostępna
ok. 1,2 tys. metrów kwadratowych. Pozostała
powierzchnia zostanie zagospodarowana po-
mieszczeniami technicznymi oraz dla Służby
Celnej i Straży Granicznej. Nowa hala przy-
lotów powstaje na zachód od terminalu pasa-
żerskiego B. Nowe powierzchnie w termina-
lach A i B uwolnione dzięki przeniesieniu do
nowej hali obsługi wszystkich pasażerów
przylatujących do Pyrzowic zostaną wyko-
rzystane do powiększenia stref odlotów w wy-
mienionych częściach terminali. Po zakoń-
czeniu tej inwestycji roczna przepustowość
Katowice Airport wzrośnie z 3,5 mln do 5,5
mln pasażerów rocznie. Druga inwestycja ku-
baturowa czyli nowy terminal cargo, został
zlokalizowany w południowo-wschodniej
części lotniska. Będzie liczył 10 tys. m kw.
powierzchni użytkowej i ok. 2 tys. m kw.
powierzchni biurowej. Zakończenie budowy
zaplanowano na II kwartał 2016 roku.

W terminalach pasażerskich Katowice Air-
port A (kraje Non-Schengen) i B (kraje Schen-
gen) funkcjonują saloniki Business Lounge,
w których pasażerowie mogę oczekiwać na
odlot w bardzo komfortowych warunkach
i skorzystać z szerokiej oferty gorących i zim-
nych napojów, w tym również wyselekcjono-
wanych napojów alkoholowych oraz słodkich
i zimnych przekąsek. Dodatkowo do ich dys-
pozycji został oddany: bezpłatny Internet, tele-
wizja, prasa krajowa i zagraniczna oraz urzą-
dzenia biurowe. Gwarancje najwyższej jakości
usług w Business Lounge oraz przyjemną at-
mosferę zapewnia wykwalifikowany personel,

który przeszedł szkolenia w warszawskiej
Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Business Lounge w terminalu pasażer-
skim A dostępny jest bezpłatnie dla posiada-
czy karty Dinners Club, Priority Pass, Airport
Angel i Citybank („Korzyści i przywileje”) oraz
abonentów programu Premium Card Katowice
Airport. Istnieje także możliwość wykupienie
jednorazowej wizyty w saloniku w kwocie 60 zł
netto (posiadacze karty programu Star Allian-
ce 45 zł netto), zarówno poprzez system rezer-
wacyjny na stronie internetowej lotniska, jak
i w trakcie rezerwacji biletu linii lotniczej Wizz
Air na rejsy z Katowice Airport.

W przypadku saloniku w terminalu
pasażerskim B bezpłatnie mogą korzystać
z niego pasażerowie podróżujący pierwszą lub
biznes klasą oraz posiadający odpowiednią
kartę programu lojalnościowego (Star Alliance
Gold, Airport Angel, Priority Pass, Diners Club
International).

Dla wszystkich pozostałych pasażerów
wyruszających w podróż z pyrzowickiego lot-
niska, czy to liniami regularnymi, czy czarte-
rowymi, a nie spełniającymi wyżej wymienio-
nych wymagań, istnieje możliwość odpłat-
nego skorzystania z oferty saloniku i przejścia
fasttrack. Jednorazowa opłata za skorzystanie
z usługi Business Lounge wynosi 60 zł netto.
Płatności można dokonać kartą kredytową,
oraz gotówką. Zakupu można dokonać on-line
na stronie internetowej portu oraz bezpośred-
nio w recepcji Business Lounge. Wykupienie
dwóch usług (Business Lounge i Fast Track) to
koszt 90 zł netto.

Ponadto na życzenie pasażerów, Katowice
Airport zapewnia dodatkowe usługi takie jak
np. MEET & ASSIST. W pakiecie pasażerowie

otrzymują takie usługi jak: parking bezpośred-
nio przy terminalu, powitanie w strefie ogól-
nodostępnej przez koordynatora, następnie
asysta w strefie zastrzeżonej przez pracow-
nika Business Lounge, priorytetowa odprawa
check-in, przyśpieszona kontrola bezpieczeń-
stwa oraz indywidualny transport do samolotu
w asyście pracownika Business Lounge.
Szczegółowe informacje dotyczące możli-
wości skorzystania z saloniku biznesowego
i przejścia fasttrack oraz pakietów MEET &
ASSIST można znaleźć na stronie internetowej
pyrzowickiego lotniska w zakładce Biznes
i Usługi.

Katowice Airpor t dysponuje również
ofertą dla pasażerów podróżujących samolo-
tami general aviation, czyli m.in. luksusowymi
business jetami. W jej ramach Dział Klientów
Kluczowych oferuje kompleksową obsługę
sektora Business Jet. Zapewnia krótki czas
odpraw załóg i pasażerów oraz sprawną od-
prawę paszportową i celną. Ponadto transport
pasażerów i załóg na terenie lotniska i poza
nim. W ramach świadczonych usług pasaże-
rowie business jetów mogą korzystać z salo-
ników business lounge w terminalach A i B.
Dodatkowo na życzenie Dział Klientów Kluczo-
wych zapewnia wsparcie w organizacji wizyty
pasażerów general aviation w województwie
śląskim, m.in. poprzez pomoc w rezerwacji sal
konferencyjnych, najwyższej klasy hoteli i res-
tauracji czy wynajem luksusowych samocho-
dów z kierowcą. (M.K.)
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DAF Trucks Polska Sp. z o.o. (B.R.)
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