Grupa PEKAES
Informacje na temat firmy

PEKAES to jeden z czołowych operatorów logistycznych w Polsce, świadczący usługi od 1958
roku. Siedziba Spółki znajduje się w Błoniu. PEKAES zapewnia kompleksową obsługę łańcucha
dostaw, oferując pełen pakiet usług: dystrybucję drobnicową oraz częściową (krajową i
międzynarodową), spedycję całopojazdową, spedycję morską, lotniczą i kolejową, dystrybucję
przesyłek paczkowych, logistykę magazynową, a także logistykę towarów masowych,
organizację przepraw promowych, oraz usługi celne.
PEKAES dysponuje jedną z najefektywniejszych sieci drobnicowych w Polsce, obejmującą
19 krajowych terminali dystrybucyjnych – w Błoniu, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie,
Szczecinie, Gdyni, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie,
Kielcach, Legnicy, Słubicach, Czechowicach-Dziedzicach i Sosnowcu. Uruchomiony w 2016 roku
terminal w Sosnowcu jest jednym z najnowocześniejszych magazynów na terenie aglomeracji
śląskiej, zapewniającym duże możliwości przeładunkowe i sprawną obsługę przesyłek krajowych
i międzynarodowych.
Oprócz 19 krajowych terminali dystrybucyjnych firma posiada 5 magazynów logistycznych, 1
kolejowy terminal, 2 kolejowe terminale graniczne do przeładunku towarów masowych, 2 biura
spedycji morskiej, 3 biura spedycji lotniczej, 2 biura organizujące przeprawy promowe, 1 agencję
kontenerową, 2 agencje celne, gdzie zatrudnia ponad 1000 pracowników.
PEKAES dysponuje również siecią 16 partnerów zagranicznych we wszystkich kluczowych
krajach europejskich. W ramach usług dystrybucji międzynarodowych przesyłek drobnicowych
firma oferuje przewóz towaru na terenie Europy dzięki ścisłej współpracy z 16 sprawdzonymi
partnerami w 32 krajach (m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Belgii, Norwegii, Szwecji, Turcji, Rosji, we Włoszech czy na Węgrzech).
PEKAES inwestuje w najnowsze rozwiązania IT oraz stale udoskonala operacje
logistyczne, dzięki czemu zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług. Zintegrowane,
nowoczesne i bezpieczne rozwiązania w zakresie zarządzania logistyką i wymiany danych
umożliwiają monitorowanie procesów obsługi oraz stały dostęp do bieżących informacji. W 2013
roku firma uruchomiła innowacyjny system wsparcia dla Klientów wykorzystujący zaawansowane
rozwiązania IT. Strefa Klienta to efektywne narzędzie komunikacji pomiędzy PEKAES a
Klientami, zapewniające dostęp do wszystkich niezbędnych danych 24 godziny na dobę.
Platforma umożliwia m.in. sprawdzanie statusu przesyłek (tracking), e-fakturowanie, składanie i
zarządzanie reklamacjami, podgląd i filtrowanie przesyłek z usługą pobrania, śledzenie obsługi
pobrań per odbiorca oraz sprawdzanie rozliczenia konta.
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Oferowane usługi
Przesyłki Drobnicowe Krajowe
• efektywna sieć drobnicowa zapewniająca dostawy przesyłek kolejnego dnia
roboczego w całym kraju,
• 19 terminali dystrybucyjnych
• indywidualne podejście do Klienta i dobór optymalnych rozwiązań,
• dedykowany opiekun do kontaktu z Klientem,
• wysoki standard bezpieczeństwa,
• skanowanie przesyłek we wszystkich punktach przeładunku,
• wysoka terminowość dostaw,
• indywidualny system raportowania i fakturowania,
• pakiet usług dodatkowych.
Przesyłki Drobnicowe Międzynarodowe
• współpraca z 16 sprawdzonymi partnerami w Europie,
• zespół doświadczonych spedytorów,
• indywidualne podejście do każdego Klienta,
• sieć regularnych, międzynarodowych połączeń drobnicowych zintegrowana z siecią
krajową,
• obsługa ładunków częściowych,
• kompleksowe usługi celne we własnych agencjach celnych,
• pakiet usług dodatkowych.
Spedycja Całopojazdowa
• transport towarów niebezpiecznych ADR,
• pełną obsługa rynków Bliskiego Wschodu,
• własne Agencje Celne,
• ubezpieczenie CARGO,
• polisę ubezpieczeniową o wartości 1 000 000 EUR,
• 12 biur spedycyjnych umieszczonych w kluczowych miastach Polski.
Organizacja Przepraw Promowych
• obsługa przepraw promowych pomiędzy Świnoujściem i szwedzkimi portami w Ystad i
Trelleborgu,
• obsługa wszystkich europejskich przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem
środkowej i wschodniej części Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Kanału La-Manche
i Morza Śródziemnego,
• anżację przejazdów płatnymi tunelami i mostami w całej Europie.
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Spedycja Morska
• obsługa w biurach spedycji morskiej i agencjach celnych w Gdyni i Szczecinie,
• ubezpieczenia frachtu morskiego,
• dodatkowe usługi portowe w kraju i za granicą, w tym składowanie,
• pakowanie, konfekcjonowanie,
• możliwość transportu całokontenerowego (FCL), drobnicowego (LCL),
• obsługa ładunków niekonwencjonalnych, ponadgabarytowych i niebezpiecznych,
• kompleksowa obsługa spedycyjno-transportowa przesyłek morskich w systemie "domdom",
• doradztwo spedycyjne.
Spedycja Kolejowa
• krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków konwencjonalnych,
• całopociągowe dostawy kontenerów z polskich portów do własnych terminali
• lub na bocznicę Klienta,
• usługi składu celnego i magazynu celnego w Łodzi,
• dowóz samochodowy kontenerów do Klienta w systemie „dom-dom”,
• odprawy celne eksportowe i importowe, przewozy pod zabezpieczeniem celnym,
• szybsza i bezpieczniejsza obsługa towarów na granicach celnych dzięki
• posiadaniu Certyfikatu AEO,
• wynajem i sprzedaż kontenerów.
Ponadto oferujemy:
• atrakcyjne warunki finansowe,
• preferencyjne terminy płatności,
• wysoką dyspozycyjność i elastyczność.
Spedycja Lotnicza
• obsługa w najważniejszych polskich portach lotniczych: Warszawa, Gdańsk, Katowice,
• Poznań i Wrocław,
• wieloletnia współpraca z renomowanymi przewoźnikami lotniczymi,
• szybka identyfikacja potrzeb Klienta i przedstawienie najlepszego rozwiązania
• w oparciu o pełny zakres usług,
• organizacja przesyłek w systemie „dom-dom” w eksporcie i imporcie do wszystkich
• krajów świata,
• obsługa przesyłek zawierających towary niebezpieczne (DGR),
• ubezpieczanie przesyłek, organizacja odpraw celnych, składowanie oraz dystrybucja.
Usługi Celne
• własne agencje celne na terenie kraju oraz portów morskich i lotniczych,
• nowoczesne narzędzia IT do komunikacji z organami celnymi,
• zabezpieczenie finansowe na pokrycie długu celnego,
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obsługa karnetów TIR oraz ATA,
zabezpieczenia na przewóz towarów w ramach wspólnotowych procedur tranzytowych,
powierzchnia w magazynach czasowego składowania oraz w składzie celnym typu A,
wystawianie świadectw pochodzenia towaru, świadectw przewozowych EUR.1 i A.TR,
kart kontrolnych T5,
składanie wniosków o refundację wywozową związaną ze Wspólną Polityką Rolną,
pośrednictwo w pozyskiwaniu świadectw wydawanych przez instytucje państwowe,
np. SANEPID, WIJHARS.

Logistyka Kontraktowa
• magazyny logistyczne na terenie całego kraju,
• doświadczony zespół pracowników logistyki,
• jednolite standardy i procedury obowiązujące we wszystkich lokalizacjach,
• usługi dodatkowe (VAS),
• nowoczesny i niezawodny system IT (najnowsza wersja WMS QGUAR),
• łączenie operacji magazynowych z innymi usługami, zapewniające obsługę całego
• łańcucha dostaw.
Przesyłki Częściowe Krajowe
• obsługa ładunków wykraczających poza parametry drobnicy, mniejszych
• niż ładunek całopojazdowy,
• przewóz z załadunkiem i rozładunkiem bezpośrednio u Klienta,
• indywidualne podejście do Klienta i dobór optymalnych rozwiązań,
• dedykowany opiekun do kontaktu z Klientem,
• wysoki standard bezpieczeństwa,
• wysoka terminowość dostaw,
• indywidualny system raportowania i fakturowania,
• pakiet usług dodatkowych.
Przesyłki Częściowe Międzynarodowe
• wsparcie doświadczonego zespołu spedytorów,
• indywidualne podejście do Klienta i dobór optymalnych rozwiązań,
• przewóz na terenie Europy, nie tylko z/do Polski,
• przewóz z załadunkiem i rozładunkiem bezpośrednio u Klienta,
• wysoki standard bezpieczeństwa,
• krótki czas realizacji.
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Historia firmy
Spółka PEKAES powstała 22 grudnia 1958 roku jako Przedsiębiorstwo Międzynarodowych
Przewozów Samochodowych PEKAES. Początkowo firma z siedzibą w Warszawie świadczyła
usługi transportowe pomiędzy Polską a innymi krajami Europy w ramach polskiego handlu
zagranicznego. Rozwój przedsiębiorstwa i powiększenie taboru przyczyniło się do przeniesienia
siedziby do Błonia pod Warszawą, gdzie w 1972 roku powstała baza z parkingami, warsztatami i
magazynami. Wówczas firma zaczęła realizować kursy na Bliski Wschód, przewożąc towary do
Iranu, Iraku, Syrii, Kuwejtu czy Jordanii. W 1982 roku powołano do życia spółkę akcyjną PEKAES
Auto-Transport SA, która przejęła od PMPS PEKAES wykonywanie międzynarodowych
przewozów samochodowych.
W latach 90. nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej spółki, którą przekształcono w organizację
holdingową. PEKAES Auto-Transport SA stał się podmiotem dominującym, stanowiąc centrum
strategiczno-kapitałowe Grupy. Rozszerzono wówczas zakres świadczonych usług oferując –
obok międzynarodowej i krajowej spedycji oraz transportu – także usługi logistyczne oraz
serwisowo-handlowe. W 1999 roku PEKAES Auto-Transport SA przyjął nazwę PEKAES SA.
W 2013 roku firma rozwinęła usługi intermodalne, wykorzystując infrastrukturę i kompetencje
swoich spółek zależnych – SPEDCONT oraz Chemikals. W czerwcu 2017 roku firma PEKAES
SA przyjęła nazwę PEKAES Sp. z o.o.
Obecnie do Grupy PEKAES należą podmioty: PEKAES Sp. z o.o., Chemikals Sp. z o.o.,
Eurochem Sp. z o.o., Spedycja Polska "Spedcont" Sp. z o.o., PEKAES Nieruchomości Sp.
z o.o.
Prezesem Zarządu PEKAES jest Maciej Bachman.

Działalność odpowiedzialna społecznie
PEKAES od lat angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dbając o
środowisko naturalne, budując świadomość ekologiczną wśród swoich pracowników oraz
wspierając społeczności lokalne.
Celem spółki jest ochrona środowiska poprzez wprowadzenie równowagi pomiędzy transportem
drogowym a morskim, lotniczym i kolejowym. Dlatego PEKAES przykłada dużą wagę do rozwoju
transportu intermodalnego oraz konwersji transportu drogowego na kolejowy w możliwych do
realizacji relacjach. Dzięki wykorzystaniu transportu intermodalnego przedsiębiorstwo redukuje
emisję dwutlenku węgla i ogranicza eksploatację zasobów naturalnych.
PEKAES realizuje również szereg działań mających na celu wspieranie lokalnych społeczności.
Jednym z nich jest akcja „CSR – dziesięć na dziesięć”, której założeniem jest pomoc w
zapewnieniu powszechnego dostępu do książek i czasopism poprzez remont 10 wybranych w
drodze głosowania bibliotek. Do tej pory wyremontowano 6 z 10 wybranych przez internautów
bibliotek. Spółka co roku prowadzi także wśród swoich pracowników akcję przygotowywania
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paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Błoniu.
PEKAES posiada własny kodeks etyczny, którego celem jest zbudowanie w świadomości osób
związanych z organizacją istoty postępowania etycznego. W ramach kodeksu promowana i
wymagana jest uczciwość, przejrzystość umów, zachowanie wysokich standardów
rachunkowości i sprawozdawczości, działanie z poszanowaniem zasad prawa. Dokument
informuje także o zakazie przyjmowania korzyści materialnych, motywując pracowników do
sprawnego radzenia sobie z dylematami etycznymi, oraz wskazuje standardy w budowaniu relacji
z interesariuszami i podstawy społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie.

Nagrody i certyfikaty
Najwyższa jakość usług oferowanych przez PEKAES, działania zgodne ze standardami
etycznymi, troska o pracowników oraz inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały
wielokrotnie docenione przez różne organizacje.
PEKAES aktywnie angażuje się w działania wspierając biznes odpowiedzialny społecznie, co
zostało docenione przyznaniem prestiżowego tytułu Lidera Społecznej Odpowiedzialności Dobra
Firma 2011 nadawanym przez Forum Biznesu i Instytut Filozofii i Socjologii PAN. PEKAES jest
także laureatem I edycji konkursu CEE Capital Market Awards 2015 w kategorii „Turnaround of
the Year”. Spółka posiada certyfikat wiarygodności programu gospodarczo-konsumenckiego
Solidna Firma 2015 oraz tytuł Solidny Pracodawca Roku 2015 i 2017.
W 2016 roku spółka przystąpiła do Związku Pracodawców ECR Polska, organizacji non-profit
zrzeszającej firmy z sektora FMCG, której celem jest wspieranie współpracy uczestników
łańcuchów dostaw.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000681167
Kapitał: 30 520 870 zł
Regon: 000982285
NIP: 527 010 47 17
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