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WYKORZYSTANIE BEZZA£OGOWYCH STATKÓW
LATAJ¥CYCH W BRAN¯Y US£UG KURIERSKICH
Streszczenie: Celem artyku³u jest przedstawienie aktualnego stanu wykorzystania
bezza³ogowych statków lataj¹cych oraz zidentyfikowanie wad i zalet takiego œrodka
transportu, a tak¿e okreœlenie korzyœci p³yn¹cych z tego rozwi¹zania i zagro¿eñ zarówno dla firm kurierskich, jak i dla odbiorców przesy³ek. W artykule zaprezentowano œrodki transportu wykorzystywane w realizacji us³ug kurierskich. Przedstawiono
charakterystykê stosowanych dotychczas bezza³ogowych statków lataj¹cych jako
przyk³ad wdra¿ania innowacji w zakresie œrodków transportu w bran¿y us³ug kurierskich. Zaprezentowano przedsiêbiorstwa, które rozpoczê³y testy dronów i ich wdra¿anie do realizacji dostaw przesy³ek kurierskich. Bezza³ogowe statki lataj¹ce to innowacyjne rozwi¹zanie odnosz¹ce siê do œrodków transportu w us³ugach kurierskich
wci¹¿, jednak pozostaj¹ce na etapie rozwoju. Bariery przy wdra¿aniu tego rozwi¹zania to du¿e koszty inwestycji firm kurierskich we flotê dronów, wysokie koszty
wysy³ki oraz ograniczenia wagowe i objêtoœciowe przesy³ek. Brakuje jednak prawnego rozwi¹zania kwestii realizacji dostaw dronami i zwi¹zanego z tym zapewnienia
bezpieczeñstwa klientom, osobom trzecim, jak i samej przesy³ce.

Wprowadzenie
Rozwój technologiczny wytycza kierunki rozwoju wszystkich dziedzin ¿ycia
spo³ecznego, stwarzaj¹c mo¿liwoœci wczeœniej niedostêpne i nieznane1. Firmy
kurierskie, wdra¿aj¹c innowacyjne rozwi¹zania w postaci dostaw przesy³ek kurierskich za pomoc¹ bezza³ogowych statków lataj¹cych, otwieraj¹ przed swoimi
klientami, jak i lokalnymi spo³ecznoœciami nowe perspektywy, sposobnoœci do
zapoznania siê z innowacyjnymi koncepcjami oraz korzystanie z nich2. Wprowadzanie dronów to dla firm kurierskich wyzwanie, ale tak¿e szansa na efektywniejsze funkcjonowanie i wiêksze zainteresowanie potencjalnych klientów
oraz partnerów biznesowych.
* Politechnika Czêstochowska.
1 B. Kromer, Wiedza jako podstawowy czynnik funkcjonowania organizacji inteligentnej, „Zeszyty Naukowe
Instytutu Ekonomii i Zarz¹dzania” 2008, nr 2, s. 93.
2 S. Kauf, E. P³aczek, A. Sadowski, J. Szo³tysek, S. Twaróg, Vademecum logistyki, Difin, Warszawa
2016, s. 67.
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1. Dzia³alnoœæ firm kurierskich i stosowane œrodki transportu
Firmê kuriersk¹ mo¿na opisaæ jako przedsiêbiorstwo œwiadcz¹ce ekspresowe
przewozy dokumentów i towarów na podstawie zdefiniowanych terminów dorêczeñ. Us³ugê kuriersk¹ wyró¿nia równie¿ fakt, i¿ nie trzeba dostosowywaæ
potrzeb klientów do wolnej przestrzeni w samolotach czy ciê¿arówkach, co
wi¹za³oby siê z indywidualnym ustalaniem terminów dorêczeñ dla pojedynczych zleceñ3. Czynniki, które odró¿niaj¹ przewozy kurierskie od firm spedycyjnych, czyni¹ te us³ugi po¿¹danymi. Dlatego wiod¹ce firmy kurierskie, dostrzegaj¹c potencja³ zarówno du¿ych, jak i ma³ych przedsiêbiorstw, przygotowuj¹
produkty dedykowane i staj¹ siê tym samym partnerem biznesowym. Obecnie
wiele firm kurierskich specjalizuje siê w przewo¿eniu towarów dla danych
bran¿. Doœwiadczenie w obs³udze konkretnych sektorów powoduje, ¿e firmy
z sektora MSP4 chêtniej zwracaj¹ siê do wykwalifikowanych przewoŸników
kurierskich5. Wi¹¿e siê to nie tylko z renom¹, ale tak¿e z narzêdziami, którymi
dysponuj¹ zleceniobiorcy, oraz infrastruktur¹, na jakiej dzia³aj¹, a tak¿e odpowiednich œrodków transportu. Uwzglêdniaj¹c specyficzne cechy infrastruktury,
jak i œrodków transportu, mo¿na wyró¿niæ transport6:
– lotniczy,
– samochodowy,
– kolejowy,
– morski i œródl¹dowy,
– ruroci¹gowy.
W podziale tym wyró¿niono piêæ g³ównych ga³êzi transportu7. Oprócz transportu ruroci¹gowego, wykorzystywanego do przesy³u gazu lub energii elektrycznej, bran¿a us³ug kurierskich z wiêksz¹ lub mniejsz¹ intensywnoœci¹ korzysta z czterech wymienionych ga³êzi.
Œrodki transportu lotniczego s³u¿¹ w bran¿y us³ug kurierskich do przetransportowania przesy³ek na du¿e odleg³oœci, minimalizuj¹c jednoczeœnie czas
transportu. Z uwagi na zasiêg i szybkoœæ realizacji jego koszty s¹ stosunkowo
wysokie. Najczêœciej s¹ to samoloty, takie jak marki Boeing w wersji towarowej,
3

4

5

6
7

Us³ugi logistyczne, teoria i praktyka, red. W. Rydzkowski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznañ
2011, s. 49–55.
Funkcjonowanie polskich MSP w warunkach kryzysu [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiêbiorstw – czego nauczy³ nas kryzys?, red. T. Piecuch, J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, Wroc³aw 2010, s. 126.
K. Grondys, J. Jasiñski, Zarz¹dzanie zapasami czêœci zamiennych jako narzêdzie integracji wewnêtrznej –
przyk³ad przedsiêbiorstw MSP [w:] A. Pachura, Strategie globalizacji w dzia³alnoœci sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, Wydawnictwo Wydzia³u Zarz¹dzania Politechniki Czêstochowskiej, Czêstochowa 2015, s. 97.
C. Skowronek, Logistyka w przedsiêbiorstwie, PWE, Warszawa 2003, s. 88.
A.M. Jeszka, Sektor us³ug logistycznych, Difin, Warszawa 2009, s. 92–94.
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ze specjalnie przystosowanymi drzwiami na dziobie, umo¿liwiaj¹cymi za³adunek towarów. Samoloty niejednokrotnie przystosowane s¹ do za³adunku palet
lotniczych czy europalet. Najczêœciej firmy kurierskie wykorzystuj¹ transport
samochodowy z uwagi na dobrze rozbudowan¹ sieæ dróg oraz czas i koszty
transportu. Do najczêœciej stasowanych œrodków transportu samochodowego
nale¿¹ samochody dostawcze o ³adownoœci do 3,5 t, którymi dostarczane s¹
przesy³ki bezpoœrednio do klienta7. Z uwagi na rozmiary pojazdy te przystosowane s¹ do przewozu drobnych przesy³ek, takich jak smartfony, jak i znacznie
wiêkszych towarów np. lodówek. Kurierzy wykorzystuj¹ równie¿ samochody
osobowe z odpowiednio przygotowan¹ do tego celu przestrzeni¹ ³adunkow¹,
gdy na obs³ugiwanym obszarze charakterystyczny jest popyt na przesy³ki o niewielkich gabarytach. Wykorzystywane s¹ tak¿e ci¹gniki siod³owe, które maj¹ za
zadanie realizowaæ transport zbiorowy przesy³ek do sortowni.
Oczywiœcie na dalekie dystanse w³aœciwszy jest transport kolejowy. Znacz¹co
zmniejsza on koszty transportu, ale wyd³u¿ony jest czas przewozu, co nale¿y
braæ pod uwagê, oceniaj¹c w³asnoœci transportowe przesy³ek, jak i wymagania
klientów dotycz¹ce szybkoœci dostawy. Wagony kolejowe przystosowane do
przewozu towarów umo¿liwiaj¹ transport zarówno pojedynczych jednostek
³adunkowych, jak i europalet. Transport œródl¹dowy nie jest popularnym œrodkiem transportu do przewozu przesy³ek kurierskich z uwagi na przeciêtny stosunek ceny do czasu transportu. Transport morski natomiast, tak samo jak transport lotniczy, umo¿liwia pokonywanie barier kontynentalnych, charakteryzuje
siê jednak wyd³u¿onym w stosunku do transportu lotniczego czasem dostawy,
ale du¿o ni¿szymi kosztami transportu. W transporcie morskim statki przemieszczaj¹ siê wyznaczonymi szlakami komunikacji morskiej i wykorzystuj¹ elementy infrastruktury punktowej w postaci portów morskich. W tej ga³êzi transportu w przesy³kach kurierskich stosowane s¹ jednostki przewo¿¹ce towary
w kontenerach, tzw. kontenerowce. Najwiêksze kontenerowce s¹ przystosowane
do przewozu ponad 10 000 kontenerów. Objêtoœæ jednego kontenera 20’ wynosi
ok. 39 m3 (6,1 m x 2,44 m x 2,59 m).
Od stopnia dopasowania œrodków transportu do potrzeb dzia³alnoœci firm
kurierskich oraz od ich stanu zale¿y realizacja dostaw przesy³ek kurierskich.
Œrodki transportu maj¹ wp³yw na ca³oœæ procesów realizowanych przez firmy
kurierskie, dlatego nieustannie trwaj¹ poszukiwania nowoczesnych i innowacyjnych rozwi¹zañ w tym zakresie.

7

K. Sza³ucki, Transport samochodowy [w:] Transport – nowe wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król,
E. Za³oga, PWN, Warszawa 2016, s. 65–68.
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2. Bezza³ogowe statki lataj¹ce – innowacje w firmach kurierskich
Za innowacjê uznaje siê nowe rozwi¹zanie czy zmianê dotychczasowego
postêpowania na lepsze, bardziej nowoczesne8. Innowacje s¹ zjawiskiem z³o¿onym i wieloaspektowym, wystêpuj¹ na poziomie pojedynczego przedsiêbiorstwa
oraz w skali ca³ego rynku9. Innowacje w literaturze s¹ ujmowane w dwóch znaczeniach – szerokim oraz w¹skim. „Innowacj¹ w szerokim znaczeniu okreœla siê
ka¿d¹ zmianê produkcji, polegaj¹c¹ na przyswojeniu uzyskanej wiedzy. Natomiast w znaczeniu w¹skim jest zmian¹ w metodach wytwarzania i produktach, bazuj¹c¹ na nowej lub nie wykorzystanej dotychczas wiedzy”10. Innowacj¹
mo¿na okreœliæ równie¿ wejœcie na nowe rynki, nowe zastosowanie produktu,
zastosowanie nowych technik oraz metod11.
Rozwój przez unowoczeœnianie jest bardzo istotny dla firm kurierskich, poniewa¿ pozwala im dorównywaæ konkurencji znajduj¹cej siê na rynku. Kreatywnoœæ oraz indywidualnoœæ to dwie podstawowe cechy innowacyjnej firmy
kurierskiej, która przez swoje dzia³ania bêdzie wyznacza³a nowe drogi oraz
nowe rozwi¹zania12. W bran¿y us³ug kurierskich innowacyjnym rozwi¹zaniem
jest wprowadzanie bezza³ogowych statków lataj¹cych do realizacji dostaw przesy³ek13. Niezbêdnym i kluczowym elementem w realizowaniu us³ug kurierskich
jest dobór œrodków transportu zapewniaj¹cych dopasowany do preferencji
klientów poziom obs³ugi wraz z mo¿liwoœci¹ dotarcia do nich z uwagi na bariery geograficzne14. Dostawa dronami to nowoczesna i innowacyjna forma dorêczeñ przesy³ek15, a tak¿e mo¿liwoœæ realizacji dostaw du¿o szybciej ni¿ w tradycyjny sposób oraz nowe perspektywy docierania do trudno dostêpnych miejsc
potencjalnych dostaw.
Bezza³ogowe statki lataj¹ce (BSL) (Unmanned Aerial Vehicle, UAV lub drone),
inaczej bezza³ogowe statki powietrzne (BSP), mog¹ wykonywaæ loty bez pilota

8
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W. Janasz, K. Kozio³, Determinanty dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw, PWE, Warszawa 2007,
s. 11.
S. Gopalakrishnan, P. Bierly, Analyzing innovation adoption using a knowledge-based approach, „Journal
of Engineering and Technology Management” 2001, vol. 18, issue 2, s. 108.
W. Janasz, K. Kozio³, Determinanty dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw…, s. 13.
A.H. Jasiñski, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, s. 9.
M. West, Managing creativity and innovation in organizations [w:] Responsive Production and the Agile
Enterprise, MCB University Press, Bingley 2000, s. 12.
J. Burnewicz, A study of innovative trends in transport [w:] Innovative perspective of transport and logistics,
red. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2009, s. 74.
A.D. Ross, H. Parker, M. del Mar Benavides-Espinosa, C. Droge, Sustainability and supply chain infrastructure development, „Management Decision” 2012, vol. 50, issue 10, s. 1893–1896.
D. Ruciñska, Innovation in transport and growth of company value in TL market [w:] Innovative perspective
of transport and logistics, red. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2009,
s. 238–239.
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czy pasa¿erów na pok³adzie16. Dron mo¿e byæ sterowany zdalnie za pomoc¹ fal
radiowych lub autonomicznie (z wczeœniej ustalon¹ tras¹). Drony nie maj¹ okreœlonej wielkoœci ani rodzaju napêdu. S¹ to pojazdy autonomiczne, dlatego te¿
nie stanowi¹ zagro¿enia dla obs³uguj¹cego ich przelot pilota. Najistotniejsza ich
cecha w kontekœcie us³ug kurierskich to fakt, i¿ jest to maszyna, nie zastanawia
siê wiêc nad celem, po prostu realizuje zadanie, do którego zosta³a zaprogramowana. Innowacyjnoœæ zastosowania dronów do realizacji us³ug kurierskich polega na mo¿liwoœci pokonywania ró¿norodnych barier geograficznych, gdy¿
umo¿liwiaj¹ dotarcie do trudno dostêpnych miejsc szybko i sprawniej oraz wydajniej. Zastosowanie dronów umo¿liwi wyrêczenie kurierów, a w zwi¹zku
z tym ograniczenie przerw, spadków koncentracji, pomy³ek, spóŸnieñ.
Zastosowanie dronów w przesy³kach kurierskich otwiera nowe mo¿liwoœci
zarówno dla klientów, dziêki skróceniu terminów dorêczeñ, jak i dla firm
kurierskich, umo¿liwiaj¹c obs³ugê trudno dostêpnych miejsc oraz oferowanie
us³ug szytych na miarê oczekiwañ klientów i partnerów biznesowych. Rozwój
firm kurierskich, opieraj¹c siê na innowacjach i nowoczesnych technologiach,
jest w³aœciwym kierunkiem w bran¿y us³ug kurierskich, jest on jednak czu³y na
pojawiaj¹ce siê trendy w gospodarce oraz dynamicznie zmieniaj¹ce siê oczekiwania klientów co do szybkoœci i jakoœci obs³ugi.

3. Wykorzystanie bezza³ogowych statków lataj¹cych w bran¿y
us³ug kurierskich – zalety i wady
Obecnie nie ma firmy kurierskiej, która realizowa³aby regularne dostawy
przesy³ek kurierskich do klientów za pomoc¹ BSL. Badania i testy prowadzone
zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie œwiadcz¹, i¿ komercjalizacja dorêczeñ przesy³ek dronami jest bliska urzeczywistnienia.
Amazon, wiod¹ca firma w obs³udze rynku e-commerce, zapewniaj¹ca us³ugi
kurierskie, oficjalnie od 2013 r. pracuje nad rozwi¹zaniem, które ma bazowaæ na
dronach17. Firma chce zaoferowaæ klientom us³ugê Amazon Prime Air, zapewniaj¹c¹ dostawê towaru w ci¹gu 30 minut od przyjêcia zamówienia. £adownoœæ
kurierskich dronów bêdzie wynosi³a niespe³na 2,3 kg, co nie bêdzie stanowi³o
problemu, jak bowiem wynika z badañ przeprowadzonych przez Amazona, a¿
86% wszystkich zamówieñ mieœci siê w tym przedziale wagowym. Testy Amazon
Prime Air z dostaw¹ za pomoc¹ drona przeprowadzono w pierwszych dniach
grudnia 2016 r. w Wielkiej Brytanii w okolicach Cambridge. Czas potrzebny na

16

17

R. Austin, Unnamed Aircraft systems, UAVs Design, Development and Deployment, Wiley, New
York 2010, s. 5–6.
Tak to siê robi w Chinach, czyli kurierskie drony nad Dongguan, https://www.dobreprogramy.pl/
Tak-to-sie-robi-w-Chinach-czyli-kurierskie-drony-nad-Dongguan,News,49697.html [dostêp 20.02.2017].
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realizacjê dostawy, wliczaj¹c moment z³o¿enia zamówienia, wyniós³ 13 minut.
Przeprowadzenie testu wymaga³o uzyskania zezwolenia dopuszczaj¹cego u¿ywanie dronów w obszarach miejskich i podmiejskich, jak i poza zasiêgiem wzroku,
co by³o mo¿liwe w Wielkiej Brytanii18. Amazon priorytetowo traktuje kwestiê
zapewnienia bezpieczeñstwa, dlatego wyposa¿y³ drony w system wykrywania
i omijania przeszkód. Flota Amazona ma lataæ na wysokoœci ok. 120 m, natomiast start i l¹dowanie ma siê odbywaæ pionowo.
W Europie mo¿liwoœci zwi¹zane z dronami dostrzeg³a firma DHL, która
testuje swoje Paketkoptery od 2013 r. Firma przeprowadzi³a ju¿ pierwsze teksty,
wykorzystuj¹c BSL jako kuriera do przes³ania paczki z lekami na wyspie Juist.
Jak udowodni³a firma DHL, drony mog¹ przenosiæ przesy³ki na odleg³oœæ do 65 km.
Niedawno powsta³a trzecia generacja drona o nazwie Paketkopter 3.0. Nowa generacja drona DHL ma wygl¹d jednop³atowca o dwóch silnikach umieszczonych na skrzyd³ach, które dziêki mo¿liwoœci zmiany po³o¿enia z poziomego na
pionowe, umo¿liwiaj¹ l¹dowanie w pionie w wyznaczonym miejscu. Paketkopter 3.0 rozwija prêdkoœæ do 120 km/h, przy czasie lotu dochodz¹cym do 60 min.
Zasiêg BSL wynosi ok. 100 km, co jest wystarczaj¹ce do obs³ugi sporego miasta
i jego obrze¿y, przy maksymalnym udŸwigu 2 kg19.
Pracê i testy nad wykorzystaniem dronów rozpoczê³a tak¿e szwajcarska
poczta (Swiss Post). Po kilku miesi¹cach testów przyzna³a jednak, ¿e do œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem BSL potrzebuje co najmniej piêciu lat. Drony pocztowe Matternet ONE, opracowane wspólnie z amerykañsk¹ firm¹ Matternet,
zaadaptowano do transportu przesy³ek o wadze do 1 kg na odleg³oœæ 5–7 km20.
Œwiadczy to o istnieniu wielu barier zarówno technicznych, jak i prawnych dotycz¹cych kwestii zwi¹zanych z autonomicznymi lotami komercyjnymi.
W Polsce nad wykorzystywaniem dronów pracuje firma Ritex Logistics Operator z Dolnego Œl¹ska, zajmuj¹ca siê miêdzy innymi dostawami przesy³ek,
wspierana przez naukowców z Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania z Poznania. Zespó³ ten planuje zaprojektowaæ i wdro¿yæ
drony o maksymalnej ³adownoœci 3 kg. Obecnie tworzone jest logistyczne centrum badawczo-rozwojowe na terenie podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. W planach jest równie¿ budowa magazynów, których dachy
zagospodarowane zostan¹ na l¹dowisko dla dronów21.
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20

21

Amazon testuje dostawcze drony, http://technowinki.onet.pl/gadzety/amazon-testuje-dostawczedrony/0evte9 [dostêp 20.02.2017].
Paketkopter 3.0 – nowy dron DHL, http://www.swiatdronow.pl/paketkopter-3-0-nowy-dron-dhl
[dostêp 20.02.2017].
Swiss post testuje drony do przesy³ek pocztowych, http://www.swiatdronow.pl/swiss-post-testujedrony-do-przesylek-pocztowych [dostêp 20.02.2017].
Drony zaczn¹ dostarczaæ paczki zamiast kuriera, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,
18664999, drony-beda-dostarczac-paczki-zamiast-kuriera.html? disableRedirects=true [dostêp 20.02.2017].
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Przedstawione przyk³ady firm prowadz¹cych testy nad wdro¿eniem dronów
do realizacji dostaw przesy³ek kurierskich wskazuj¹ na wysoki stopieñ zaawansowania badañ, co pozwala wnioskowaæ, i¿ wybór dostawy przez drony w momencie dokonywania zakupów to kwestia czasu. W zwi¹zku z zaprezentowan¹
charakterystyk¹ warto wskazaæ zalety wykorzystania BSL do realizacji dostaw
przesy³ek kurierskich:
– znacznie krótszy czas dostaw,
– wiêksza elastycznoœæ czasu dostawy z uwagi na fakt, i¿ drony mog¹ pracowaæ d³u¿ej ni¿ kurierzy,
– ni¿sze o 9% koszty dostawy dronami w porównaniu do dostaw samochodami22, co pozwoli ograniczyæ koszty prowadzenia dzia³alnoœci (jednak¿e czerpanie korzyœci wymaga zastosowania innowacyjnoœci na szerok¹ skalê i czasu),
– ograniczenie emisji CO2,
– dotarcie do trudno dostêpnych miejsc.
Jednak¿e BSL w firmach kurierskich to nie tylko korzyœci, lecz tak¿e ograniczenia. Wady zastosowania dronów w dostawach kurierskich to:
– pocz¹tkowo wysokie ceny dostaw z uwagi na koszty zakupu floty dronów
i ich obs³ugi,
– niewielka pojemnoœæ baterii, która wymaga czêstej wymiany lub na³adowania,
– limity wagowe przesy³ek (najczêœciej do ok. 2,3 kg) ograniczaj¹ce grono potencjalnych klientów,
– mo¿liwoœæ uszkodzenia na skutek zderzenia z przeszkod¹, drzewem lub ptakiem,
– groŸba przejêcia drona w celu kradzie¿y transportowanej paczki.
Reasumuj¹c, nale¿y podkreœliæ dobre strony wdra¿ania BSL w realizacji dostaw przesy³ek jako innowacyjnego rozwi¹zania w bran¿y us³ug kurierskich,
a wady potraktowaæ w kategorii obszarów wymagaj¹cych dopracowania i zmian.
Wprowadzenie odpowiednich zapisów prawnych pozwalaj¹cych na budowê
l¹dowisk, tworzenie korytarzy powietrznych umo¿liwiaj¹cych latanie dronami
nad miastem bez ograniczeñ, podobnie jak popularyzacja kurierskich dronów
i rozwój gamy dedykowanych elastycznych us³ug towarzysz¹cych oferuj¹cych
klientowi now¹ jakoœæ us³ug kurierskich to tylko kwestia czasu.

Podsumowanie
Du¿a konkurencyjnoœæ rynkowa spowodowa³a wprowadzenie wielu zmian
w sposobie przeprowadzania transakcji, dlatego te¿ wzros³o znaczenie firm
kurierskich. Klient ma obecnie du¿e mo¿liwoœci wyboru, a jednoczeœnie brak
mu czasu na rozpatrzenie wszystkich ofert znajduj¹cych siê na rynku. W tym
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kontekœcie wybór odpowiedniej firmy kurierskiej, która profesjonalnie i w najkrótszym czasie wykona us³ugê przewozow¹, jest bardzo istotne. Innowacyjne
rozwi¹zanie, jakim jest wdra¿anie BSL do realizacji dostaw przesy³ek kurierskich, mo¿e byæ czynnikiem sk³aniaj¹cym do wyboru okreœlonego przewoŸnika.
Przedstawione zalety zastosowania dronów do dorêczeñ przesy³ek pozwalaj¹
upatrywaæ szans wykorzystania w przysz³oœci BSL w us³ugach kurierskich,
gdy¿:
– obs³uga znacz¹cej czêœci rynku przesy³ek kurierskich, 86% realizowanych zamówieñ, to paczki do 2,3 kg,
– popularyzacja realizacji dostaw przesy³ek kurierskich dronami nast¹pi na
skutek wzrostu rynku e-commerce,
– wzrost iloœci dostaw dronami wp³ynie na obni¿anie kosztów dostawy dla klienta.
Natomiast zagro¿enia zwi¹zane z komercyjnym wdro¿eniem BSL w us³ugach
kurierskich to:
– brak regulacji prawnych, co mo¿e utrudniaæ dostawy dronami,
– niechêtne nastawienie klientów do nowej technologii,
– problemy techniczne i nierozwi¹zane kwestie bezpieczeñstwa.
Wraz ze stopniowym wdra¿aniem dronów do realizacji przesy³ek kurierskich
z pewnoœci¹ odpowiednimi zapisami prawnymi uregulowane zostan¹ kwestie
bezpieczeñstwa zwi¹zane z prac¹ kurierskich dronów. Rozpowszechnienie BSL
w przesy³kach w nag³ych wypadkach, np. leków typu insulina czy adrenalina,
lub do dostarczania wa¿nych dokumentów, umo¿liwiaj¹ce skrócenie czasu dostawy dwu-, trzykrotnie, przekona klientów do takiego rozwi¹zania. Trwaj¹ce
testy dronów z pewnoœci¹ zapewni¹ w przysz³oœci wysok¹ jakoœæ autonomicznych pojazdów kurierskich, identyfikuj¹c i eliminuj¹c problemy techniczne.
Dostawy dronami to realna przysz³oœæ i nowa jakoœæ w us³ugach kurierskich.
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USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLE
IN COURIER SERVICES INDUSTRY
Summary: The aim of this article is to present the current state of the use of unmanned aerial vehicles, and to identify the advantages and disadvantages of such
means of transport, as well as determine the benefits of this solution opportunities
and risks for both courier companies and consumers for shipments. The article presents the means of transport used in the implementation of courier services. Presents
characteristics and the current use of unmanned aerial vehicles as an example of innovation in the field of transport in courier services. Presented examples of companies that have begun testing and deployment of drones to the courier delivery.
Unmanned airborne vehicles is an innovative solution in terms of transport services
but courier in pregnancies developing. Barriers in the implementation of this solution
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are the high investment costs of courier companies in the fleet of drones, high shipping costs and to reduce the weight and volume of shipments. But above all, lacking
a legal solution to the issue of delivery drones and the related provision of security to
customers, third parties as well as the item itself.

