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L SP Group to polska firma skupiająca wokół siebie ekspertów 
transportu i logistyki. Firma powstała w 2016 roku i w sześć 
lat zbudowała swoją znaczącą pozycję na rynku transpor-
towym. Dzisiaj firma to ponad 400 kierowców, kilkaset no-

woczesnych zestawów transportowych, unikalny magazyn e-com-
merce, międzynarodowi klienci i zaangażowany zespół profesjonalistów  
z branży. Firma z sukcesem porusza się na rynku kurierskim i w bran-
ży spożywczej będąc kluczowym przewoźnikiem dla międzynarodo-
wych koncernów. LSP GROUP cechuje najwyższa dbałość o jakość 
i tym czynnikiem firma zyskuje zarówno uznanie wymagających part-
nerów biznesowych, jak i zaangażowanie pracowników. Firma osiąga 
najwyższe i wyśrubowane wskaźniki w realizacji projektów dzięki 
stałej koncentracji na jakości, która przekłada się na pozyskiwaniu  
z rynku wysoko wykwalifikowanych kierowców, pracę tylko na nowym 
sprzęcie, utrzymywaniu najwyższych standardów eco-drivingu i sta-
łym wykorzystywaniu nowoczesnej telematyki na potrzeby szkoleń  
i coachingu kierowców.

STAŁY ROZWÓJ TO CREDO FIRMY. W połowie 2022 roku firma otworzyła dla 
swoich klientów, na obrzeżach Warszawy, nowoczesny magazyn pod projekty 
e-commerce, z czteropiętrową antresolą, z 18 tysiącami półek, z przepływowymi 
regałami zasilającymi oraz obszarem wysokiego składowania. W pierwszym 
kwartale 2023 r. LSP Group otworzy dla swoich pracowników ponad 1000 m 
kw. nowoczesnego biura z siłownią, ogrodem Zen i kreatywnymi przestrzeniami.
 
OCHRONA ŚRODOWISKA I ECO-DRIVING SĄ WPISANE W DNA FIRMY. 
Osiągając cele biznesowe spółka wyznacza sobie również ambitne cele  
w obszarze społecznej odpowiedzialność prowadzonego biznesu. Dzięki nowo-
czesnej flocie oraz programowi Eco-drivingu LSP Group znacząco i świadomie 
zmniejsza ślad węglowy każdego roku. Tu ekologia nie jest tylko hasłem na 
firmowej ścianie lub jednym, pokazowym samochodem elektrycznym, ale 
rzetelną realizacją strategii firmy w tym obszarze. Cała flota LSP Group to 
samochody Euro6, a średni wiek każdego ciągnika to osiem miesięcy. Tylko na 
początku 2023 r. firma odbierze 80 nowych ciągników DAF i 30 nowych Scanii. 
Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w transporcie jest niezbędne, aby 
zatrzymać emisję zanieczyszczeń, dlatego LSP Group, już od ponad 3 lat, sys-
tematycznie i z zaangażowaniem realizuje profesjonalne szkolenia eco-drivingu. 
W firmie zrealizowano już ponad 500 h szkoleń poświęconych m.in. aerody-

namice, efektywnemu hamowaniu, wpływowi opon na bezpieczeństwo, 
a także umiejętność przewidywania zdarzeń na drodze. Szkolenia eco-

-drivingu prowadzą profesjonalni trenerzy, 

którzy pomagają kierowcom utrwalić umiejętności ekonomicznej jazdy. Takie 
podejście przekłada się również na niezawodność dla klientów, a kierow-
cy mają nie tylko dobre miejsce pracy, ale również mniejszy stres związany  
z niezawodnością sprzętu.

PORTFOLIO USŁUG FIRMY ZNACZNIE SIĘ POSZERZYŁO. W ubiegłym 
roku, do dynamicznie rozwijającego się transportu, LSP Group dołączyła ma-
gazynowanie i konfekcjonowanie. Największą siłą magazynu w Kajetanach 
jest wszechstronność. Są tu regały wysokiego składowania, ale również 18 
tysięcy półek pod e-commerce na czteropiętrowej, wzmocnionej antresoli. 
Firma przewiduje, że recesja wyhamuje dynamikę sprzedaży powierzchni 
magazynowych. Jednak stale rosnący trend sprzedaży w sieci i stopniowe 
zmniejszanie się rynku tradycyjnego spowoduje dalsze zapotrzebowanie na 
specyficzną przestrzeń dla branży e-commerce. Zespół logistyki kontrak-
towej LSP Group specjalizuje się w wymagających projektach dla branży  
z sektora automotive i e-commerce, ale także szybko rotujących materiałów 
marketingowych i wszelakich usług dodanych. Taka przestrzeń daje swobodę 
i zapewnia szybkość działania w obsłudze tysięcy SKU dla klientów. – Dla nas 
nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy projekt to dla nas nowe doświadczenie,  
a dla naszych partnerów gwarancja rzetelności i szybkości. Staramy się łączyć 
z klientami, którzy mają podobne wartości i cenią jakość, niezawodność, otwar-
tość, negowanie status quo i patrzenie w jaki sposób można zrobić coś lepiej 
lub bardziej efektywnie – mówi Robert Maciąg, prezes zarządu LSP Group.  
Strategiczne położenie magazynu LSP Group Kajetany DC w pobliżu trasy S8  
i S7 oraz jego specyfika dają firmie przewagę konkurencyjną. Lokalizacja maga-
zynu zaledwie 1000m od drogi ekspresowej S8, która stanie się w przyszłości 
częścią autostrady Via Baltica będzie dla LSP Group kolejnym atutem. Już 
dziś firma świadczy usługi magazynowania dla lidera w przemyśle papiero-
wym ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Siedziba LSP Group i centrum 
dystrybucyjne mieści się w Kajetanach koło Warszawy. Baza firmy znajduje 
się w Strykowie koło Łodzi, a największy oddział mieści się w Będzinie, który 
obsługuje kluczowych partnerów z branży spożywczej. A serce firmy, czyli 
transport kurierski obejmuje całą Polskę.. 
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