
Polish Forwarding Company
„Twoje przesyłki w bezpiecznych rękach”



Nasze atuty
Jesteśmy firmą z polskim kapitałem. Właściciele i 
kadra zarządzająca posiadają kilkunastoletnie 
doświadczenie w branży TSL;
Oferujemy pełen wachlarz usług tj.: spedycyjne, 
transportowe, magazynowe;
Działamy jako NVOCC (NON – Vessel Operating 
Common Carrier);
Posiadamy znaczący wkład w prestiżowych, 
globalnych sieci spedycyjnych tj. WCA Family (Lognet), 
WCNA, WFN, AWS oraz  jesteśmy wyłącznym agentem 
w Polsce amerykańskiego globalnego operatora 3PL –
MIQ Logistics;

Together reach more !



Realizujemy dostawy „door-to-door” - do i z każdego miejsca na świecie;
Jesteśmy członkiem Polsko-Azjatyckiej Izby Przemysłowo-Handlowej pod kierownictwem byłego 

Wicepremiera Rządu RP Pana Janusza Piechocińskiego;
Zarząd PFC pełni funkcje Przewodniczącego sekcji TSL przy Izbie Polsko-Azjatyckiej; 
Jesteśmy również członkiem zwyczajnym Polskiej Izby Spedycji i Logistyki;
Spełniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności;

Together reach more !



Nasze usługi
Spedycja morska FCL i LCL;

Spedycja drogowa;

Spedycja kolejowa;

Spedycja lotnicza;

Magazynowanie i dystrybucja;

Obsługa celna i ubezpieczenia.

Together reach more !



Posiadamy agentów w największych portach azjatyckich;
Obsługujemy ładunki pełno-kontenerowe i drobnicowe;
Współpracujemy z renomowanymi armatorami;
Oferujemy specjalny serwis dla ładunków 
nienormatywnych;
Realizujemy każdego rodzaju zlecenia od najdrobniejszej 
składowej łańcucha dostaw po rozwiązania „door to door”;
Z ładunkami od i do naszych kontrahentów docieramy 
poprzez wszystkie porty polskie i europejskie wraz z 
kompleksową obsługą celną;
Świadczymy usługi cross-trade np. organizujemy transporty 
z USA do Azji.

Spedycja morska FCL i LCL

Together reach more !



Obsługujemy ładunki skonteneryzowane do i ze 
wszystkich portów w Polsce i Europie Zachodniej;
Świadczymy kompleksowy serwis portowo-celny, 
organizujemy wszystkie niezbędne pozwolenia;
Przewozimy kontenery: standardowe 20’dv, 40’dv/hc, 
chłodnicze typu Reefer, 
ponadgabarytowe/niestandardowe Open Top, Flat Rack;
Realizujemy również konwencjonalny transport 
całopojazdowy i częściowy; 
W relacjach międzynarodowych skupiamy się na 
wymianie handlowej z Turcją, Kazachstanem, Irlandią, 
Anglią i Niemcami.

Spedycja drogowa

Together reach more !



Realizujemy całopociągowe transporty ładunków 
masowych i skonteneryzowanych;
Współpracujemy w oparciu o umowy z kluczowymi 
operatorami kolejowymi;
Zajmujemy się pełną obsługą dokumentacji na 
stacjach początkowych i końcowych realizowanych 
przewozów;
W ramach transportu kombinowanego obsługujemy 
przesyłki począwszy od jednego kontenera;
Działamy również poza granicami kraju docierając 
głównie do portów w Niemczech i Holandii.

Spedycja kolejowa

Together reach more !



Oferujemy transport lotniczy od pojedynczych 
przesyłek kurierskich po czarterowanie całych 
samolotów
Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy 
z największymi liniami lotniczymi oraz agencjami 
handlingowymi
Realizujemy CARGO grupowe 
Dzięki naszym partnerom  i agentom na całym świecie 
zapewniamy serwis door-to-door
Współpracujemy ze wszystkimi portami lotniczymi          
w Polsce i Europie
Oferujemy możliwość odpraw w ramach 
Przedstawicielstwa Fiskalnego

Spedycja lotnicza

Together reach more !



Dysponujemy magazynami w Gdyni, Gdańsku, 
Warszawie i Toruniu o łącznej powierzchni wynoszącej 
25 000 m2;
Oferujemy magazyny klasy A;
Cross-docking, składowanie krótko i długoterminowe;
Komisjonowanie i prowadzenie statystyk;
Formowanie i rozformowywanie kontenerów w 
eksporcie i imporcie;
Oferujemy dystrybucję krajową i międzynarodową;
Świadczymy szeroki wachlarz usług dodatkowych 
według potrzeb.

Magazynowanie i dystrybucja

Together reach more !



Oferujemy objęcie towarów standardową 
procedurą dopuszczenia do obrotu, wywozu, 
tranzytu, procedurą celną towarów w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej;
Przeprowadzimy wszystkie procedury 
gospodarcze (skład celny, przetwarzanie pod 
kontrolą celną, uszlachetnienie bierne i czynne, 
odprawa czasowa;
Pozyskujemy świadectwa wydawane przez 
polskie GSSE oraz licencje na przywóz towarów 
z Ministerstwa Gospodarki;
Zajmujemy się wypełnieniem świadectw 
pochodzenia, EUR.1, A.TR, dokumentów INF T5 
oraz wniosków WPR1.

Obsługa celna i ubezpieczenia

Together reach more !



Zapraszamy do współpracy!

Together reach more !


