
                                                                                 

                                                           
Warszawa, 11 maja 2022 r. 

 

Tegoroczna wiosna to czas wielu zmian –  

komentarz ekspertki Quick Service Logistics Polska 

 

Sytuacja na rynku logistyki produktów świeżych jest niezwykle dynamiczna. Zniesienie obostrzeń 

sprzyja wizytom w restauracjach, co wpływa na większe zamówienia u operatora logistyczne. Jak 

aktualnie wygląda to z perspektywy QSL Polska? 

Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa QSL Polska: Na zniesienie obostrzeń czekała cała branża 

gastronomiczna, a także wszystkie z nią powiązane, w tym logistyka żywności. Ograniczenia związanie 

z pandemią mocno wpłynęły na funkcjonowanie restauracji, więc teraz z radością możemy powiedzieć, 

że ten etap już za nami i biznes działa znów na pełnych obrotach. Przyglądamy się aktualnym zmianom 

na rynku oraz zapotrzebowaniu naszych klientów i dostosowujemy do nich nasza ofertę i zasoby. 

Obecnie możemy powiedzieć, że wróciliśmy do skali operacji sprzed pandemii. 

Nie bez znaczenia są również rosnące temperatury, które wymagają precyzyjnego przeprowadzania 

operacji. 

AS: Tak. W cieplejszej części roku, gdy dominują wyższe temperatury oraz większa wilgotność 

powietrza, kluczowe jest intensywniejsze wdrożenie procesów, które są mniej istotne jesienią czy zimą. 

Mowa tutaj przede wszystkim o szkoleniach przypominających dla kierowców, jak zachować niską 

temperaturę w autach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mamy te procedury doskonale 

dopracowane, dzięki czemu możemy zagwarantować najwyższy standard usług i ich bezpieczeństwa. 

Przed rozpoczęciem sezonu przeprowadziliśmy także przegląd kluczowych sprzętów, jak na przykład 

agregaty, aby uniknąć przykrych niespodzianek. 

Na rynek logistyczny wpływ ma również wojna za naszą wschodnią granicą. Czy odbija się ona 

znacząco na działaniach QSL Polska?   

AS: QSL Polska realizuje dostawy jedynie na terenie naszego kraju, pod tym kątem nie odczuwamy więc 

żadnych negatywnych skutków wojny w Ukrainie. Przeprowadziliśmy natomiast szczegółową analizę 

związaną z trasami i zapasami, aby zagwarantować naszym klientom terminowe dostarczenie 

wszystkich potrzebnych produktów. Aktualnie prowadzimy standardowe działania, jednocześnie 

obserwując sytuację, aby w razie konieczności móc bezzwłocznie zareagować na ewentualne 

trudności. 

W obliczu tak dramatycznej sytuacji zdecydowaliśmy się też na przekazanie pomocy. Obejmowała ona 

zarówno przekazanie wsparcia finansowego organizacjom pomocowym, jak również udostępnienie 

naszej przestrzeni magazynowej i pojazdów do transportu pomocy humanitarnej dla uchodźców 

wojennych w Polsce. Nasze działania to kropla w oceanie potrzeb, mamy jednak nadzieję, że dzięki nim 

udało się poprawić choć trochę los poszkodowanych osób. 



                                                                                 

                                                           
Jakie działania podjęło QSL Polska w kontekście wszystkich powyższych tematów, aby zabezpieczyć 

ciągłość operacji? 

AS: Kluczowa jest obserwacja rynku i analiza obecnych działań pod kątem wszystkich wymienionych 

wcześniej czynników. Stały kontakt z naszymi klientami i kontrahentami, strategiczne rozplanowanie 

dostaw i stanów magazynowych oraz dobrze przeszkolony zespół pozwalają nam na poczucie 

stabilności i kontroli nad całym zakresem naszych usług. Staramy się być przygotowani na każdy 

możliwy scenariusz, aby zapewnić usługi najwyższej jakości bez względu na okoliczności.  

*** 

 

QUICK SERVICE LOGISTICS POLSKA – polski oddział międzynarodowej grupy logistycznej Meyer Quick Service Logistics. 

Dostarcza kompleksową obsługę logistyczną, koordynując pełny łańcuch dostaw, od nabywania produktów, poprzez jego 

magazynowanie, po dystrybucję do punktów sprzedaży. Specjalizuje się w magazynowaniu i transporcie świeżej żywności 

(dostawy multi-temperature). QSL Polska obsługuje wiodące na rynku sieci kawiarń i restauracji fast food. Udostępnia również 

powierzchnię magazynową.  

Grupa Meyer Quick Service Logistics, do której należy QSL Polska, została założona w 1949 przez Ludwiga Meyera, obecnie 

zarządza nią trzecie pokolenie rodziny założycieli. Na rynku niemieckim jest liderem w sektorze logistyki dla branży 

spożywczej. Grupa Meyer QSL działa na terenie 12 krajów w Europie, w Polsce jest obecna od 2014 roku. W pięciu centrach 

logistycznych w Polsce (dwa magazyny oraz trzy centra cross-dock) pracuje 160 pracowników. Najwyższa jakość i terminowość 

usług zostały potwierdzone międzynarodowym certyfikatem IFS® – International Highest Food Standard® z wynikiem high 

level. Firmy z grupy Meyer Quick Service Logistics w trosce o środowisko działają na rzecz redukcji śladu węglowego poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych technologii i optymalizację procesów, a także wspierają nasadzenia drzew w celu rekompensaty 

emisji spalin. Wspierają także projekty społeczne i organizacje zajmujące się działaniami na rzecz walki z głodem i ubóstwem, 

lepszego dostępu do opieki medycznej oraz edukacji.  

 

Kontakt dla mediów:  
Biuro prasowe, Odyseja PR 
 
Anna Dostatnia 
 (+48) 533 341 073 
annadostatnia@odysejapr.pl 
 
Eliza Kucharska  
(+48) 885 223 022 
elizakucharska@odysejapr.pl  
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