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PwC

Centrum kompetencji PwC Transport i Logistyka zlokalizowane w Polsce świadczy
usługi doradztwa strategicznego i operacyjnego przesiębiorstwom w Europie…

O nas
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• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – praca na doktoratem z zarządzania łańcuchami dostaw

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Zarządzanie Logistyczne

• Perugia University (Włochy) – stypendysta Rządu Włoch

• Messina University (Włochy) – stypendysta UE

• Akademia Profesjonalnego Trenera Biznesu House of Skills – certyfikat

• PwC Polska – Wicedyrektor w zespole Transportu i Logistyki na Europę Środkowo-Wschodnią

• TESLOG (doradztwo w łańcuchach dostaw) - właściciel

• Baltona S.A. (Flemingo International Dubai) - Interim Dyrektor Logistyki

• INVERTO (Niemcy) – zewnętrzny ekspert ds. łańcuchów dostaw

• Roland Berger Strategy Consultants – zewnętrzny ekspert ds. łańcuchów dostaw

• Carrefour Poland– Senior Manager ds. operacji w łańcuchu dostaw

• Gorenje Poland Sp.  z o. o. – Dyrektor Logistyki

• BEKO S.A. (Arcelik Group) – Dyrektor Logistyki na Europę Środkową

• Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki– Współzałożyciel, Członek Zarządu

• Gościnne wykłady:  Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny

• Publikacje: Puls Biznesu, Eurologistics, TLS Biznes

O mnie
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oraz w innych częściach świata …

O nas



Estonia

Rosja

Łotwa

Litwa

Ukraina

Mołdawia

Rumunia

Bułgaria

Węgry

Słowacja

Czechy

Uzbekistan

Słowenia

Kazakhstan

Krigistan

Azerbejdżan

Chorwacja

Bośnia i Hercegowina

Serbia
Macedonia

Polska

Gruzja
Albania

Czarnogóra

Armenia

Turkme-

nistan

Tadżykistan

Mongolia

Kosowo

Białoruś
29
krajów

Zespół Transportu i Logistyki PwC Polska wspiera klientów w 29 krajach

4Źródło: PwC

11 500+ Klientów

56 biur

250+ partnerów 10 000+ personelu

Łączna populacja 417 mln

Łączne PKB $4 bln

5% światowego PKB

O nas



Co przyniesie przyszłość?

Przewidywanie jest trudne szczególnie na temat 
przyszłości…

Graucho Marx

„
„

5



PwC

65%

prezesów i dyrektorów 

globalnych spółek T&L

Przewiduje, że 

zmiany w kanałach dystrybucji 

wywołają przełom w ich działalności*

Zmiany technologiczne i dystrybucyjne istotnie wpłyną na transport i logistykę
(… zdaniem prezesów i dyrektorów globalnych spółek z sektora)

Odpowiedzi na wybrane pytania z badania “PwC CEO Survey 2018” (sektor T&L)

Przyszłość sektora Transport i Logistyka

Źródło: Badanie “PwC CEO Survey 2018”. *W ciągu najbliższych 5 lat – wyniki dla tych pytań w branży T&L były wyższe od średnich wyników badania o odpowiednio 4 p.p. oraz 5 p.p. w przeciwieństwie do pozostałych pytań
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68%

prezesów i dyrektorów 

globalnych spółek T&L

Przewiduje, że 

zmiany w podstawowych 

technologiach świadczenia usług

wywołają przełom w ich działalności*
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Analiza trendów i nowych rozwiązań pozwoliła nam zidentyfikować 
5 sił, które będą kształtowały transport i logistykę w najbliższej przyszłości

5 sił zmieniających Transport i Logistykę

Przyszłość sektora Transport i Logistyka
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Na podstawie analizy trendów PESTEL oraz przewidywanego 

wpływu i dojrzałości nowych rozwiązań….

…zidentyfikowaliśmy 5 głównych sił, które przekształcają Transport i Logistykę 

w Europie Środkowej:

Digitalizacja

Zmiany wewnętrzne w handlu

Przesunięcia w handlu 

międzynarodowym

Zmiany procesów dzięki maszynom 

(hardware)

Zmiany w procesach

dzięki rozwiązaniom software



PwC

Oczekujemy, że pięć sił będzie zmieniało rynek jedna po drugiej, zważywszy na 
trendy, które nimi sterują

Siły kształtujące Transport i Logistyka oraz trendy które nimi sterują

Przyszłość sektora Transport i Logistyka

Źródła: analizy PwC, unescap.org; *Obszary zgrupowane w oparciu o dojrzałość rozwiązań ocenionych jako najbardziej znaczące; **Usługi transport dla osób starszych

Digitalizacja Przesunięcia w handlu 

międzynarodowym

Zmiany w procesach 

dzięki rozwiązaniom 

software 

Zmiany wewnętrzne w 

handlu

Zmiany procesów dzięki 

maszynom (hardware) 

1 rok+ 2 lata+ 3 lata+ 4 lata+ 5 lat+

• Przesunięcie 

konsumentów do 

Internetu

• Braki kadrowe

• Wysoka dostępność 

podstawowych 

technologii

• Wzrost handlu Europa-

Azja

• Przesunięcia relacji 

handlowych

• Rozwój nowych szlaków 

handlowe

• Rozwój infrastruktury (w 

tym lądowej – kolejowej

i drogowej)

• Dojrzewanie technologii: 

Internet Rzeczy (IoT), 

Sztuczna Inteligencja 

(AI), Big Data, 

Blockchain (DLT), inne.

• Presja na efektywność 

ekonomiczną

• Regulacje w zakresie 

ochrony danych

• Dojrzewanie 

eCommerce 

• Optymistyczne 

prognozy wzrostu 

gospodarczego

• Konsolidacje w sektorze

• Oczekiwanie większej 

wygody zakupów przez 

konsumentów

• Starzejące się 

społeczeństwo**

• Rozwój technologii 

transportowych

• Wahania cen

• Postępy w elektro-

mobilności, napędy 

alternatywne

• Zrównoważony rozwój 

środowiska

• Braki kadrowe, zmiany 

regulacji pracy

Kluczowe 

trendy

Czas

5 sił* które 

zmieniają 

T&L
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Digitalizacja dotyka różnych branż na wiele różnych sposobów, jej wspólnym 
mianownikiem jest kształtowanie nowych procesów i modeli działania

Nowa fala digitalizacji

Nadchodzące zmiany: Digitalizacja 
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Kiedyś: ICT / 

Miejsce 

pracy

Obecnie: 

Modele 

biznesowe/ 

Przedsię-

biorstwo

Cyfrowe 

usługi 

pocztowe

Usługi dla 

eCommerce

Poczta, Kurierzy, Paczki

Transport drogowy, spedycja

Platformy dla 

“małych” 

dostawców usług

Sprzedaż usług 

online

Magazynowanie, łańcuchy dostaw

Dostawy 

oparte na 

prognozach

Sprzedaż do 

konsumentów

Internet 

pociągów

Inteligentne 

bilety

Koleje

• Nowe: 

‐ Nowe modele biznesowe

‐ Nowe procesy

‐ Nowe rodzaje transakcji i miejsca 

zawierania (online) 

‐ Platformizacja

‐ Nowe usługi/ źródła przychodów

• Historycznie, digitalizacja dotyczyła:

‐ Kolaboracja, pakiety biurowe

‐ Komunikacja

‐ Automatyzacja działań 

administracyjnych

‐ Systemy księgowe i ERP*

Przykłady rozwiązań cyfrowych w różnych gałęziach transportu i logistyki
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Digitalizacja już teraz przekształca transport i logistykę – ma ogromy wpływ na 
procesy i całe modele biznesowe oraz na konsumentów

Wpływ digitalizacji na przedsiębiorstwa i konsumentów

Nadchodzące zmiany: Digitalizacja

Źródła: PwC Global Digital IQ® Survey

58%

Prezesów z sektora T&L 

według 2018 CEO Survey 

Czego oczekujesz od inwestycji w technologie cyfrowe? 

Umożliwią nam… (najpopularniejsze odpowiedzi)

Firmy mogą tez wykorzystywać digitalizację by:

• Zwiększać przychody,

• Upraszczać procesy,

• Przekształcać usługi, produkty i modele biznesowe,

• Redukować wpływ braku odpowiednio wykwalifikowanych kadr.

Można oczekiwać, że digitalizacja zmieni sposób, w jaki konsumenci wchodzą w interakcję z 

firmami, co jest już widoczne w zamówieniach usług wykonywanych przez Internet I na 

urządzeniach mobilnych, począwszy od osobistych usług transportowych, poprzez usługi 

taksówkowe, po car-sharing i bilety transportu publicznego. Takie usługi mogą już wkrótce 

przestać być postrzegane jako szczególnie innowacyjne!

16%

Wzrost zyskówWzrost przychodów

54%

Zwiększenie satysfakcji klientów

11%

Wynik procentowy wg PwC Digital IQ 2017

Wpływ na biznes i konsumentówOczekiwania firm w stosunku do digitalizacji

Uważa, że trudno jest 

pozyskiwać osoby z 

kompetencjami w 

obszarze technologii 

cyfrowych / digital
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Bucharest

Tbilisi 

Teheran

Ankara
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Sofia
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Malaszewicze

Baku

Aktobe

Kandyagash

Warsaw

Lodz

Istanbul

Yekaterinburg

A1

A3

A2

B1

B2

1

Przesunięcia w handlu międzynarodowym są już widoczne w rosnącej liczbie 
transportów lądowych z Chin do UE

Przesunięcia w handlu międzynarodowym i związane z nimi rozwiązania

Nadchodzące zmiany: Przesunięcia w handlu międzynarodowym

Źródła: Analiza PwC, European Commission, Reuters.

198 

234 

375 

72 

2007

306

CAGR:
+6%

2017

573

Eksport

Import

2 Połączenia

3 Centra Logistyczne

1 Terminale

InwestycjeIstniejące korytarze

A1 bezpośrednio Chiny-Rosja

A2 poprzez Chiny-Kazachstan-Rosję

A3 przez Rosję-Mongolię-Chiny

B Południowy (wiele szlaków)

Nowe korytarze

Firmy z sektora T&L bez wątpienia skorzystają na modernizacji linii kolejowych, autostrad, 

nowych połączeń i innych obiektów infrastrukturalnych, takich jak terminale i huby 

zlokalizowane wzdłuż nowo powstających szlaków handlowych. Przewiduje się, że przepływ 

dóbr w korytarzach „Nowego Jedwabnego Szlaku" między Chinami a UE będzie dynamicznie 

rósł w ciągu najbliższych kilku lat. Takie zmiany doprowadzą do obniżenia kosztów transportu 

i umożliwią stworzenie zupełnie nowych usług. Zmiany te są widoczne już dziś, zważywszy na 

to, że liczba przejazdów pociągów towarowych między Chinami i UE wzrosła z 17 w 2011 roku 

do aż 3673 w 2017.

Nowe inwestycje w Europie związane z inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku Wpływ na biznes i konsumentów

Wartość wymiany handlowej na linii UE-Chiny w latach2007-2017 

(miliony USD)
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Liczba połączeń kolejowych między dalekim wschodem i UE rośnie, ale 
równocześnie, w Polsce rośnie udział transportu drogowego w pracy przewozowej

Nadchodzące zmiany: Przesunięcia w handlu międzynarodowym

Źródła: GUS, Analizy PwC, Reuters. Rapot PwC “Perspektywy polskiego i światowego rynku infrastruktury transportowej”
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2013

79%

2014

75%

2016

+2%

20172015

76%
80%

75%

Udział transportu drogowego w pracy przewozowej w PolsceLiczba połączeń kolejowych Chiny – UE 

CAGR:
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s s s

W kolejnych latach można spodziewać się wzrostu inwestycji w software, zmian 
wewnętrznych na rynkach oraz rozwoju technologii maszynowych

Nadchodzące zmiany: Zmiany w procesach dzięki rozwiązaniom software 

Źródła: Raport PwC “Will robots really steal our jobs?”, 2018 r., Analizy PwC, Badanie “PwC Digital IQ survey 2017”. *w trzeciej fali, tj autonomizacji, po falach rozszerzonej automatyzacji i podstawowej automatyzacji algorytmami
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>50%

Wynosi odsetek stanowisk pracy 

które w latach 2020-2035… 

… mogą zostać zastąpione przez 

maszyny w transporcie i logistyce 

w skali międzynarodowej 

(najwyższy wynik wśród branż)*

41%

Czynników branych przez konsumentów 

pod uwagę przy zakupie w Internecie

… stanowią czynniki związane 

z dostawą/ transportem i odbiorem

Blockchain

68%

3%

Sztuczna 

Inteligencja

Internet 

Rzeczy (IoT)

70%

% globalnych spółek T&L deklarujących 

obecne inwestycje w technologie 

software

Wpływ czynników transportowych na 

decyzje konsumentów

Wpływ automatyzacji na stanowiska 

pracy

Wpływ zjawisk zidentyfikowanych w pozostałych siłach na rynek (technologie software, zmiany w rynkach, technologie maszynowe)
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Rozwiązania software będą w najbliższym czasie rozwijane i można oczekiwać, że w 
ciągu 3 lat osiągną dojrzałość pozwalającą na szersze zastosowanie

Zmiany w procesach dzięki rozwiązaniom software 

Nadchodzące zmiany: Zmiany w procesach dzięki rozwiązaniom software 

Źródła: Analizy PwC, TechTarget, HfS Research **Distributed Ledger Technology

Montreal wdraża rozwiązania 

ITS, takie jak synchronizacja 

światła i gromadzenie 

niekompletnych lub 

brakujących danych 

dotyczących mobilności.

Barcelona wdraża 

rozwiązania ITS, takie jak 

inteligentne systemy 

parkingowe i systemy do 

monitorowania natężenia 

ruchu. Miasto zainwestowało 

również w czysty transport, 

w postaci autobusów 

hybrydowych i inicjatywy 

“smart cycling”.

Kopenhaga rozwija się jako 

inteligentne miasto, które 

wdraża wiele rozwiązań ITS: 

systemy zarządzania ruchem, 

gromadzenie danych w celu 

optymalizacji sieci 

transportowej i promocji 

ekologicznej jazdy.

MontrealBarcelona Kopenhaga

Wpływ na biznes i konsumentów

Oczekujemy, że firmy wdrożą rozwiązania software, 

aby uzyskać przewagę kosztową i jakościową oraz 

lepszy wgląd w przepływ pasażerów:

• Inteligentne systemu transportowe (ITS)

• Robotic Process Automation (RPA)

• Prognozowanie remontów i nadzór dronami

• Rozwiązania DLT**/  Blockchain 

• Rozwiązania sztucznej inteligencji (AI)

Rozwiązania te poprawią wygodę i dostępność 

rozwiązań transportowych dla konsumentów.

Przykłady wykorzystania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w miastach

VanguardWalmart Pitt Ohio Global 

Business 

Travel

Crete 

Carrier 

Corp.

Davies 

Turner

Dell

Przykłady firm, które już korzystają z RPA Główne przypadki użycia Blockchain w T&L

• Digitalizacja i automatyzacja przepływu 

dokumentów

• Śledzenie transakcji I przepływów dóbr

• Automatyzacja operacji magazynowych

• Identyfikacja i autoryzacja produktów

• Automatyzacja płatności

wynoszą stopy wzrostu prognozowane na 

najbliższe lata na rynkach rozwiązań w zakresie 

Robotic Process Automation

>35%
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Rosnący eCommerce wymaga poszukiwania optymalnych rozwiązań w branży T&L, 
procesów konsolidacji i wykorzystania rozwiązań w ramach ekonomii współdzielenia

Zmiany wewnętrzne w handlu i związane z nimi rozwiązania

Nadchodzące zmiany: Zmiany wewnętrzne w handlu

Źródła: Analizy PwC, UPS Global Study, Raport PwC “M&A in the transport and logistics industry, January-June 2018”

Dokładna informacja o produkcie i zdjęcie

15%

Szybkość dostawy

16%

Recenzje innych konsumentów

Reputacja sklepu

Możliwość odbioru przesyłki w dogodnej lokalizacji

11%

8%

Liczba opcji dostawy

17%

15%

11%

Wybór produktów

7%

Polityka zwrotów

41% 

czynników 

związanych z 

transportem

59%

tradycyjne 

czynniki

Istnieje wiele nowych rozwiązań, które firmy mogą stosować aby odpowiadać na zmiany 

wewnętrzne handlu, zapewniając konsumentom wygodniejsze, bardziej przystępne 

i innowacyjne usługi. W najbliższej przyszłości spodziewamy się rozwoju rozwiązań: 

• Duże firmy wchodzące na rynek eCommerce

• Inwestycje firm eCommerce w logistykę

• Rozwiązania CEP*** dla eCommerce

• Rozwiązania ekonomii współdzielenia

• Konsolidacje sektora T&L

283 

202 

2017

+9%

2013

Liczba globalnych transakcji w branży T&L

12%
Udział technologicznych 

przejęć w globalnym rynku 

przejęć w sektorze T&L

$20.5 

mld 
Wartość największej 

transakcji w sektorze T&L

$34 

mld 

Wartość transakcji 

w sektorze T&L dotyczących 

spółek w Europie

Konsolidacja logistyki

Wpływ na biznes i konsumentówCzynniki brane pod uwagę przy wyborze sklepu online

Istotne dane (I połowa 2018r.)
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Ekonomia współdzielenia – przykłady
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Współdzielenie zasobów może mieć pozytywny wpływ na optymalizację procesów w 
branży T&L

15 miliardów 

USD

2013

240 miliardów 

USD

335 miliardów USD

2025

335 

miliardów 

USD

Ekonomia współdzielenia

Noclegi P2P

Crowdfunding i pożyczki P2P

Współdzielenie muzyki i filmów

Car sharing

Zarządzanie podażą 

pracowników online

Przykłady współdzielenia zasobów

Coolomaty przy biurach

Metro wożące towary

Autobusy wożące towary

Tramwaje wożące towary

Kurierzy jako taksówkarze

Ekonomia najmu

Pożyczanie książek

Najem sprzętu

B&B i hotele

Najem samochodów

Wynajem DVD
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Dabbawala – case study

17

Co istotne, rozwiązania w obszarach “współdzielenia” zasobów wcale nie wymagają 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych

Źródło: analiza PwC, nytimes.com

Dabbawala - dostawy obiadów 

w Bombaju oparte o system 

specjalnych kodów i wykorzystujące

rowery oraz kolej

Słaba infrastruktura i duże zaludnienie Bombaju, korki

Proces dostawy

Dabbawala - definicja

Tylko 1 na 6 000 000 obiadów nie jest doręczony zgodnie z planem

Podjęcie posiłku z domu lub 

restauracji przez kuriera

Przewóz posiłków podjętych 

przez kuriera do pociągu i 

dalszy transport

Odbiór ze stacji kolejowej 

przez kolejnego kuriera i 

dostarczenie do ustalonego 

miejsca dostawy

Transport naczyń z powrotem 

do nadawcy będący 

odwróceniem procesu 

dostawy

Odbiór posiłku 
(odbierający + rower)

Przewóz
(pociąg + zamiana pudełek)

Dostawa
(dostarczający + rower)

Zwrot naczyń 
(odwrócenie procesu dostawy)

1 2 3 4

Powody, dla których Dabbawala cieszy się popularnością 

(130 000 obiadów dostarczane codziennie)

https://www.nytimes.com/2017/02/02/jobs/dabbawalas-india-lunch.html
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53

2022

4 400

2017

76%

Pozostałe

24%
Logistyka

Zmiany procesów dzięki maszynom mogą zwiększyć efektywność dostaw i 
magazynowania

Zmiany procesów dzięki urządzeniom i maszynom (hardware) i związane z nimi rozwiązania

Nadchodzące zmiany: Zmiany procesów dzięki maszynom (hardware) 

Źródło: Analiza PwC, Raport “Augmented Reality in Warehousing and Logistics” ABI Research, International Federation of Robotics.

Kosztów dostawy 

w usługach 

kurierskich 

stanowią koszty 

“ostatniej mili”

53%

Dla konsumentów i pracowników zmiany 

technologiczne spowodowane przez maszyny 

będą oznaczać mniejszą interakcję z ludźmi i 

większą liczbę interakcji z maszynami w 

przyszłości, ale też zwiększą dostępność 

elastycznych usług. Rozwiązania maszynowe które 

obecnie rozwijają się to:

• Robotyzacja magazynów (w tym użycie dronów)

• Elektro-mobilność

• Magazynowanie wspierane przez VR I AR

• Szybkie koleje (HSR)

• Optymalizacja ostatniej mili (w tym 

z użyciem dronów)

• Ładowanie I rozładowywanie

• Przygotowanie towaru (“picking”)

• Transport w magazynach

• Bezpieczeństwo, prezentacja 

danych

• Wizualizacje

• Szkolenie

• Symulacje
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2011 2016

Europa

Azja/Australia Ameryki

Koszty działania pojazdów 

elektrycznych spadną 

do poziomu poniżej kosztów 

użytkowania pojazdów 

o silnikach spalinowych

do 2030 roku Azja
Jest regionem w którym 

szybkie koleje rozwijają się 

najszybciej za sprawą 

inwestycji w Chinach 

i Japonii

Wpływ na biznes i konsumentów

Globalne dostawy okularów AR 

w 2017 z wyszczególnieniem T&L

Globalne dostawy okularów AR 

dla T&L (miliony USD)
Liczby robotów przemysłowych dostarczanych na świecie 

(w tys.)

Zastosowania AR w T&L Zastosowania VR w T&L



PwC

Wszystkim pięciu siłom towarzyszyć będą nowe rozwiązania, które po osiągnięciu 
dojrzałości znajdą zastosowanie na rynku

Pięć sił transformujących transport i logistykę oraz towarzyszące im rozwiązania, z oceną wpływu i dojrzałości

Rozwiązania towarzyszące siłom transformującym T&L

Źródła: Analiza PwC; *Obszary zgrupowane w oparciu o dojrzałość rozwiązań ocenionych jako najbardziej znaczące; **DLT = Distributed Ledger Technologies; ***CEP = Courier Express Parcel; ****VR = Virtual Reality, AR = Augmented Reality.

s

5 sił które 

zmieniają T&L

1. Digitalizacja 2. Przesunięcia w handlu 

międzynarodowym

3. Zmiany w procesach 

dzięki rozwiązaniom 

software

4. Zmiany wewnętrzne 

w handlu

5. Zmiany procesów dzięki 

maszynom (hardware)

1.1. Rozwiązania 

digitalizacji (cyfryzacji)

2.1. Rozwiązania 

nowych szlaków 

handlowych

3.1 Inteligentne 

systemu transportowe 

(ITS)

4.1 Duże firmy 

wchodzące na rynek 

eCommerce

5.1 Robotyzacja 

magazynów (w tym z 

użyciem dronów)

3.2 Robotic Process 

Automation (RPA)

4.2 Inwestycje firm 

eCommerce 

w logistykę

5.2 Elektro-mobilność

3.3 Prognozowanie 

remontów i nadzór 

dronami

4.3 Rozwiązania 

CEP*** dla 

eCommerce

5.3 Magazynowanie 

wspierane przez 

VR I AR****

3.4 Rozwiązania 

DLT**/  Blockchain 

w logistyce

4.4 Rozwiązania 

ekonomii 

współdzielenia

5.4 Szybkie koleje

(HSR)

3.5 Rozwiązania 

sztucznej inteligencji 

(AI)

4.5 Konsolidacje 

sektora T&L

5.5 Optymalizacja 

ostatniej mili (w tym 

z użyciem dronów)

Wysoka dojrzałośćWysoki wpływ Niski wpływ Niska dojrzałość

Nowe 

rozwiązania
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