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Logiconomia
Taki termin Toyota Material Handling Europe wy-
myśliła na targi CeMAT 2016 - oznacza on nową 
filozofię myślenia koncernu odzwierciedlającą 
szerokie spektrum idei i koncepcji rozwijanych 
przez firmę od lat w intralogistyce. Mimo że To-
yota od lat kojarzona jest z systemem produkcji 
wykorzystującym lean, to koncern TMH dopiero 
teraz zdecydowała się zaprezentować ten koncept 
w produkcji wózków widłowych. Lean jest tylko 
jednym z elementów logiconomii. Magazyno-
wanie jako element logistycznej usługi podlega 
ciągłej transformacji. Olbrzymi wpływ na te zmia-

ny ma postępująca w szalonym tempie cyfryzacja wielu obszarów biznesowej działalności 
przedsiębiorstwa. Kolejnym elementem nowej filozofii myślenia TMH są systemy pozwa-
lające na transmisję danych on-line podczas pracy wózków widłowych, bazujące na zasa-
dzie: wielka ilość danych - wielkie korzyści. Inny element tej koncepcji myślenia odnosi 
się do oszczędności energii, czyli stosowania ogniw paliwowych, baterii litowo-jonowych 
oraz odzyskiwania energii z operacji wykonywanych podnośnikiem. W filozofię tę wpisuje 
się także automatyzacja zaczynająca się od prostych elementów pracy magazynowej, po-
przez kompleksowe rozwiązania, a kończąca się na pojazdach autonomicznych, sterowanych 
zdalnie i samoczynnie dokonujących załadunku i rozładunku w intralogistyce. W koncept 
ten doskonale wpisują się także roboty stosowane w centrach dystrybucyjnych Amazon, 
które spowodowały odwrócenie procesów intralogistycznych - to nie człowiek idzie po towar, 
a towar przychodzi do człowieka. A wszystko po to, aby szybciej realizować zamówienia, 
ponieważ klienci oczekują na dostawę tego samego dnia, w których zakupili towar. Ale na-
wet najlepsza sieć transportowa posiada luki, dlatego giganci w handlu internetowym przy-
mierzają się do dostaw na ostatniej mili przy użyciu dronów. Cyfryzacja doprowadziła do 
reorganizacji wszystkich obszarów biznesowych przedsiębiorstw. Przed przedsiębiorstwami 
stoją dziś olbrzymie możliwości dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wykorzystują one 
Internet Rzeczy, między innymi dla zdobycia ogromnej liczby danych, niezbędnych do tego, 
aby wejść na nowe rynki zbytu i dostosować produkty do oczekiwań potencjalnych klientów. 
Należy jednak mieć świadomość, że proces ewolucji przedsiębiorstwa cyfrowego, to obec-
nie także duże wyzwanie, ponieważ wiąże się ze zdobyciem nowych kompetencji, zmianą 
sposobu kontaktów z klientami, z nowym biznesowym modelem zarządzania, niespotykaną 
dotychczas transparentnością działań oraz zabezpieczaniem prywatności zakupów klientów 
i z przeciwdziałaniem cyberprzestępczości.
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Trendy wywracające logistyczny świat 

Magazynowanie jako element logistycznej usługi 
podlega ciągłej transformacji. Olbrzymi wpływ na te 

zmiany ma postępująca w szalonym tempie cyfryzacja 
wielu obszarów biznesowej działalności przedsiębiorstwa. 

Polska wejdzie do Układu AGN

Nastaje nowa epoka w polityce transportowej naszego 
kraju. Na znaczeniu zyskają rzeki oraz kanały, które 

przystosujemy do międzynarodowych standardów.

Chiny rzucają logistyczne wyzwanie 
Ameryce

Chińska firma HKND Group (Hong Kong Nicaragua Canal De-
velopment) gotowa jest do wcielenia w życie idei o budowie 

kanału łączącego Atlantyk z Pacyfikiem w Nikaragui.
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DHL Global Forwarding, specjalista frachtu lotni-
czego i morskiego, wchodzący w skład Deutsche 

Post DHL Group, jest pierwszym spedytorem w bran-
ży, który uruchomił nową zieloną usługę. Pozwala ona 
klientom wybrać usługę frachtu morkiego z obniżonym 
poziomem emisji CO2.

Nowo uruchomiona zielona usługa może być opcjonalnie 
wybierana przez klientów korzystających z produktu DHL 
Ocean Direct FCL (Full Container Load). Poprzez dokładny 
proces zarządzania, istnieje możliwość identyfikacji tych 
przewoźników, którzy nie spełniają warunków i przekraczają 
5 proc. emisji dwutlenku węgla (g CO

2
/TEU km) powyżej ak-

ceptowalnej średniej w branży. Ocena przewoźników GoGreen 
- efektywność przewoźników partnerskich opiera się na pod-
stawie czterech kryteriów: współpraca, niskoemisyjność CO

2
, 

przejrzystość działań i zaangażowanie. Nowy system oceny 
został wprowadzony w grudniu 2015 roku, zapewniając part-
nerom frachtu morskiego DHL Global Forwarding certyfika-
ty wydajności GoGreen. Jest to efekt dwustronnych rozmów 
na temat ciągłej poprawy efektywności zmniejszenia emisji 
CO

2
 i wspierania zrównoważonego biznesu frachtu morskiego 

w całej branży.

W 2015 r. na Lotnisku Chopina odprawiono ponad 
58 tys. ton cargo, to o 9 proc. więcej niż w 2014 r. 

i najwięcej w całej historii warszawskiego portu. 

W przewozach dominuje import – z zagranicy przywieziono do 
Warszawy 32,2 tys. ton towarów, podczas gdy eksport osiągnął 
25,5 tys. ton. Najpopularniejszymi kierunkami przewozów cargo 
z/do Warszawy wg wielkości wolumenu są: Lipsk (8,2 tys. ton), 
Kolonia (8,0 tys. ton), Dubaj (6,1 tys. ton), Nowy Jork/Newark (5,8 
tys. ton), Chicago (5,1 tys. ton).
Najwięksi przewoźnicy cargo na Lotnisku Chopina to: PLL LOT 
(21,0 tys. ton), UPS Airlines (9,5 tys. ton), European Air Transport 
(8,2 tys. ton), Emirates (6,1 tys. ton), TNT Airways (3,0 tys. ton).
W 2015 r. nieznacznie zmniejszył się wolumen przewożonej pocz-
ty, łącznie obsłużono na Lotnisku Chopina ponad 14 tys. ton pocz-
ty – o 7,4 proc. mniej niż w 2014 r. Przesyłki lotnicze na lotach 
krajowych spadły aż o 48 proc.( podobnie jak w ubiegłym roku). 
Nieznacznie, bo o 2,2 proc., wzrosła masa poczty przewiezionej 
do/z Warszawy na trasach międzynarodowych, z czego więcej 
przesyłek zostało wysłanych z Polski (7,4 tys. ton) niż u nas zo-
stało odebranych (5,1 tys. ton). Najwięcej poczty z Lotniska Cho-
pina wysyłane jest do Frankfurtu, Londynu, Paryża, Amsterdamu 
i Kopenhagi. Największy przyrost w ilości wysyłanej poczty od-
notował Paryż (39,5 proc.), natomiast o 12,1 proc. spadł wolumen 
poczty przesyłanej do Londynu. 

Cargo na Lotnisku Chopina 

Dachser, jeden z największych operatorów logi-
stycznych na świecie, otworzył własną agencję 

celną, która świadczy kompleksowe usługi odpraw 
towarów przywożonych do Polski i wywożonych z na-
szego kraju przez operatora. 

Klienci Dachser mogą korzystać z odpraw celnych w proce-
durze uproszczonej, procedury tranzytu i odpraw przy wy-
korzystaniu technologii informatycznych. Agencja obsługuje 
każdego rodzaju podmioty - zarówno duże korporacje, jak 
i indywidualnych przedsiębiorców. Wykorzystując nowe in-
formatyczne systemy celne, Dachser dokonuje także odpraw 
poza miejscem siedziby agencji celnej, we wszystkich termi-
nalach morskich i lotniczych w Polsce. Firma posiada również 
magazyny czasowego składowania w oddziałach w Strykowie, 
Warszawie i Poznaniu.

Dachser uruchomił agencję celną

Zielona usługa DHL GF
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W marcu firma Logwin Air + Ocean Poland zorga-
nizowała konferencję pod tytułem Logwin China 

Express. Tematem konferencji był kolejowy transport 
drobnicowy z Chin do Polski. 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele 25 w większości 
dużych i znanych na rynku firm. Logwin Air + Ocean China 
zaprezentował w szczegółach proces obsługi wysyłek w Chi-
nach, a eksperci z Polski omówili dalszą drogę przesyłek. 
Od listopada 2015 firma Logwin Air + Ocean Poland rozpoczę-
ła świadczenie regularnego, cotygodniowego serwisu drobni-
cowego z Chin do Polski. Cechą wyróżniającą ten serwis na 
rynku jest to, że od początku do końca cały proces wysyłki 
towaru z Chin jest w rękach firmy Logwin. Proces ten zaczyna 
się od własnego konsolidacyjnego magazynu Logwin w Szang-
haju, a kończy we własnym magazynie dekonsolidacyjnym 
Logwin w Nadarzynie pod Warszawą. O perfekcyjny przebieg 
procesów celnych dbają własne agencje celne Logwin w Chi-
nach i Polsce. Dzięki temu przesyłki są obsługiwane szybko 
i bez żadnych opóźnień. Do tej pory ponad 35 kontenerów 
z przesyłkami drobnicowymi dojechało do Polski i zostało do-
starczonych do klientów. 
Drobnicowy serwis kolejowy jest adresowany do firm, które 
do tej pory importowały produkty za pomocą transportu lotni-
czego, ponieważ nie mogły sobie pozwolić na długi czas tran-
zytu oferowany przez połączenie morskie. Produkt kolejowy 
Logwin China Express to idealny kompromis umożliwiający 
w ciągu 16-17 dni dostawę przesyłki drobnicowej z magazynu 
konsolidacyjnego w Szanghaju do ostatecznego klienta w Pol-
sce. 

Wmarcu 2016 roku Ekol Logistics otworzył swoją 
spółkę na terenie Bułgarii. Jest to dwunasty kraj, 

w którym Ekol posiada firmę. 

Spółka Ekol Bułgaria będzie świadczyła usługi transportu mię-
dzynarodowego oraz krajowego dla przesyłek całopojazdowych 
i drobnicowych. Usługi magazynowe będą oferowane w składach 
celnych i w magazynach tranzytowych. Spółka planuje w ciągu 
dwóch lat osiągnąć obroty wysokości 4,5 mln euro. Biura i ma-
gazyn typu cross-dock o powierzchni blisko 1000m2 znajdują się 
w pobliżu lotniska w Sofii. W kolejnych latach planowane jest 
otwarcie biur w Płowdiw i w Warnie. 
Ekol rozpoczął inwestycje w Europie w roku 1996, otwierając 
spółkę Ekol Niemcy, a następnie kolejne w Rumunii, Włoszech, 
Francji, Ukrainie, Grecji, oraz Bośni-Hercegowinie. W roku 2013 
powstała spółka Ekol Węgry w jednym z najbardziej strategicz-
nych miejsc na geopolitycznej mapie Europy. W roku 2014 do 
sieci transportowej operatora dołączyła spółka Ekol Hiszpania. 
W roku 2015 Ekol otworzył spółkę w Polsce. 

Ekol Logistics otwiera spółkę w Bułgarii 

To wielkogabarytowa przeciwpożarowa brama 
przesuwna z innowacyjnym systemem łącze-

nia paneli. Jej atutem jest możliwość wbudowania 
w nią drzwi przejściowych bez wystającego progu, 
co umożliwia doraźną komunikację osób bez ko-
nieczności każdorazowego otwierania standardowo 
zamkniętej bramy. 

Oferowana także w wersji dymoszczelnej, oraz 1- i 2-skrzy-
dłowej, a także teleskopowej (do hal o ograniczonej prze-
strzeni montażowej). Z klasą odporności ogniowej EI230 
lub EI260. Nawet do 12 metrów szerokości i 7 metrów wy-
sokości.
Brama FST firmy nagrodzona została Złotym Medalem na 
targach BUDMA 2016.

Brama FST firmy Hörmann

Logwin China Express
EURO LOGISTICS8 NEWSY 
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Międzynarodowa grupa FM Logistic objęła większo-
ściowe udziały w jednej z największych indyjskich 

spółek logistycznych - Spear Logistics. 

Założona w 2001 roku spółka Spear Logistics jest liderem na 
indyjskim rynku usług logistycznych, a jej obroty osiągają 18 
mln euro. Od 2009 r. należała do prywatnego funduszu inwe-
stycyjnego. Spear Logistics zatrudnia 1 600 osób i prowadzi 
75 magazynów w 23 miastach w 12 indyjskich stanach. Firma 
dysponuje powierzchnią magazynową 270 tys. m2 i zapewnia 
usługi transportowe i dystrybucyjne w oparciu o około stu 
współpracujących z nią przewoźników. 
FM Logistic i Spear Logistics połączą swoje siły i uzupełniają-
ce się kompetencje w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi 
swoim klientom. Spółki będą działać w strategicznych sekto-
rach, takich jak e-commerce, telekomunikacja, sieci sklepów 
wielkopowierzchniowych, rynek dóbr konsumpcyjnych, prze-
mysł i motoryzacja. FM Logistic i Spear Logistics wspólnie 
przygotują teren pod wprowadzenie nowej organizacji logi-
styki. W ramach tego projektu utworzone zostaną regionalne 
centra dystrybucji obsługiwane przez FM Logistic i Spear Lo-
gistics z wykorzystaniem przyszłych platform multiklienckich 
zlokalizowanych w pobliżu największych indyjskich miast. 

Od początku nowego 2016 roku Hyster i Yale wystę-
pują pod wspólnym brendem: Hyster-Yale Material 

Handling. 

Hyster-Yale Group posiada trzy fabryki w Europie. W Polsce wy-
łącznym dilerem wózków widłowych Hyster jest spółka Zeppe-
lin. Na rynku polskim znajduje się 5500 wózków Hyster. Grupa 
oszacowała polski rynek widlaków w ubiegłym roku na poziomie 
16 295 sztuk, co w porównaniu do 2014 roku oznaczało wzrost 
o prawie 8%. W 2017 roku przewiduje się wzrost rynku o 10% 
do 17 884 podnośników. Z czego 80% rynku należy do wózków 
elektrycznych i magazynowych, a 20% do spalinowych. Firma ob-
serwuje wzrost zapotrzebowanie na wózki elektryczne o udźwigu 
powyżej 5 t i przewiduje, że ten trend będzie się utrzymywał. Hy-
ster i Zeppelin Polska koncentrują się na dostawie maszyn i usług 
serwisowych głównie dla przemysłu ciężkiego, portów, morskich 
i lądowych terminali kontenerowych, a także dla wojska oraz 
branży logistycznej. Zeppelin posiada w Polsce sześć oddziałów 
serwisowych. Współpraca Hyster z Yale trwa od 2012 roku, kiedy 
to pod jednym szyldem obie firmy weszły na giełdę w Nowym 
Jorku. Siedziba firmy znajduje w się w Clevelan w stanie Ohio 
w Stanach Zjednoczonych. W 2014 roku Grupa sprzedała 825 tys. 
wózków na całym świecie za 2,9 mld dolarów, co zapewniło jej 
zysk ponad 100 mln dolarów.

Hyster i Yale pod wspólnym brendem

Dzięki wsparciu finansowemu PEKAES, lokalnych 
władz i przedsiębiorców czytelnia główna Książnicy 

Płockiej jest jak nowa. To kolejna biblioteka nagrodzona 
w konkursie „CSR – dziesięć na dziesięć” zorganizowa-
nym przez PEKAES, we współpracy z Kulczyk Founda-
tion i Zaczytani.org. 

W roku 2014 PEKAES we współpracy z Kulczyk Foundation 
ogłosił konkurs „CSR – dziesięć na dziesięć”. Projekt ma na 
celu dotarcie do najbardziej potrzebujących bibliotek oraz 
umożliwienie dziesięciu z nich – dzięki aktywizacji lokalnej 
społeczności – zdobycia 10 tysięcy złotych na remont. Wyboru 
bibliotek, które powinny przejść remont, dokonywali internau-
ci, oddając swoje głosy na specjalnej platformie konkursowej. 
Do konkursu zgłosiło się wiele bibliotek z całego kraju. Wyre-
montowano już pięć, a wkrótce pozostałe czytelnie nagrodzo-
ne w konkursie PEKAES i Kulczyk Foundation przeprowadzą 
swoje remonty. 

PEKAES dla bibliotek

FM Logistic przejmuje  
Spear Logistics
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W trakcie drugiego spotkania kobiet zarządzających 
i współpracujących z firmami z sektorów logi-

stycznego i produkcyjnego zapowiedziano przekształ-
cenie dotychczasowej platformy networkingowej w sto-
warzyszenie o nazwie „Ladies First”. 

Ponad sto kobiet uczestniczyło w zimowej edycji spotkań ad-
resowanych do kobiet zarządzających firmami bezpośrednio 
i pośrednio związanymi z sektorami logistycznym i produkcyj-
nym. Podobnie jak podczas premierowego sierpniowego even-
tu, dominującym tematem rozmów było zarządzanie karierą 
i rozwojem osobistym, ale dyskutowano także o znaczeniu 
networkingu i wzajemnego motywowania się w wyznancza-
niu i osiąganiu celów zawodowych i prywatnych. Kluczowym 
elementem spotkania było ogłoszenie decyzji o przekształ-
ceniu dotychczasowej platformy w struktury stowarzyszenia 
pod nazwą „Ladies First”. Pomysłodawczynią i założycielką 
platformy dla kobiet pracujących w logistyce i przemyśle jest 
Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, dyrektor Działu Powierzchni Prze-
mysłowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate Poland.

ID Logistics dla Kawasaki Motors Europe

ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontrak-
towej, podpisał długoterminową umowę z Kawasaki 

Motors Europe, wiodącym producentem motocykli i po-
jazdów czterokołowych. ID Logistics będzie zarządzać 
nowym europejskim centrum dystrybucji Kawasaki, 
zlokalizowanym w Holandii. 

W ramach dziesięcioletniego kontraktu ID Logistics będzie 
odpowiadać za zarządzanie i kompleksową obsługę centrum 
dystrybucyjnego Kawasaki na Europę Zachodnią. Nowy ma-
gazyn o powierzchni 20 tys. m² położony jest w holenderskim 
Tilburgu. W pełni funkcjonować będzie od września 2016 
roku, zatrudnienie znajdzie tu 30 osób. Koncepcja działania 
nowego centrum dystrybucji, opracowana przez ID Logistics 
dla Kawasaki, uwzględnia nowe regulacje prawne dotyczące 
emisji CO

2
, obowiązujące od 2017 roku. W przyszłym roku 

uruchomiony zostanie także kompleksowy, elektroniczny 
katalog produktów, który zapewni pełną przejrzystość łańcu-
cha dostaw i pozwoli na sprawdzanie konkretnych danych: od 
numeru podwozia, przez nazwę klienta, aż po kraj docelowy. 
Każdy produkt będzie miał swój własny numer identyfikacyj-
ny, tak jak to ma miejsce w przypadku elektroniki użytkowej. 

W dniach 8 – 10 listopada 2016 r. w Warszawskim 
Centrum EXPO XXI odbędzie się IV edycja Między-

narodowych Targów Transportu i Logistyki TransPoland 
- największe w tej części Europy spotkanie profesjona-
listów zajmujących się transportem, logistyką i maga-
zynowaniem. 

Swoje produkty i rozwiązania przedstawią firmy związane 
z transportem intermodalnym - logistyczne, transportowe 
(kolejowe, drogowe, morskie, lotnicze), producenci taboru 
transportowego, wytwórcy części i podzespołów w różnych 
sektorach transportu, producenci systemów transportu we-
wnętrznego i wyposażenia magazynów, producenci rozwiązań 
z zakresu ITS oraz systemów zarządzania transportem. 
W ubiegłym roku w targach uczestniczyło 113 wystawców 
z 20 krajów, a zwiedziło je ponad 3 tysiące gości. 

TransPoland 2016 

Ladies First – nowe stowarzyszenie 
dla kobiet w logistyce i przemyśle
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Nowy wymiar dostaw drobnicowych  
w Spedimex

Spółka Spedimex zakończyła projekt wdrożenia 
terminali mobilnych do obsługi przesyłek drobni-

cowych. Urządzenia wspierają pracę kierowców do-
ręczających przesyłki do klientów spółki. Tym samym 
pozwalają na bardziej wydajną pracę, a także szybszy 
przepływ danych do klienta.
Urządzenia te dotychczas kojarzone były przede wszystkim 
z usługami kurierskimi. 
W branży firm spedycyjnych znajdują zastosowanie w obsłudze 
przesyłek drobnicowych. Ich wdrożenie do sieci Spedimex ma na 
celu usprawnienie procesów związanych z realizacją dostaw. Ter-
minale przenośne pozwalają na szybkie zbieranie i przesyłanie 
danych. Umożliwiają także ich obróbkę, analizę oraz tworzenie 
raportów. Poza standardową funkcją skanowania paczek, terminal 
posiada szereg dodatkowych opcji jak telefon, aparat fotograficz-
ny, GPS. Połączenie tych funkcjonalności daje możliwość rejestra-
cji wszelkiego rodzaju zdarzeń, a także pozycjonowania kurierów, 
co przekłada się na lepsze zarządzenie dystrybucją przesyłek 
przez prowadzących spedytorów. Wdrożenie znacząco uspraw-
niło także pracę kierowców. Aplikacja terminalowa steruje pracą 
przewoźnika, pomagając mu w prawidłowej realizacji dużej ilo-
ści zleceń. Terminale automatycznie tworzą wykazy ładunkowe, 
wskazują planowane trasy doręczenia, przypominają o odebraniu 
dokumentów lub opakowań zwrotnych. Jednocześnie urządzenia 
umożliwiają przekazywanie kurierom nowych zleceń w czasie 
gdy kurier jest w drodze. 

Prologis podpisał umowę najmu na 18 166 mkw. 
powierzchni dystrybucyjnej w Prologis Park  

Prague-Airport DC1 z dostawcą usług logistycznych 
- firmą Linemart, której właścicielem jest Shenzhen  
Sailvan Network, chińska firma z sektora e-commerce. 

Firma Shenzhen Sailvan Network powstała w 2008 roku 
i obecnie zatrudnia ponad tysiąc pracowników w swojej chiń-
skiej siedzibie w Shenzhen oraz w oddziale w Hamburgu 
i w Los Angeles. Linemart, który prowadzi internetowe sklepy 
odzieżowe CNDirect i Dress Link, będzie wykorzystywać wy-
najętą powierzchnię do obsługi klientów na terenie Europy. 
Prologis Park Prague-Airport składa się z dwóch budynków 
o powierzchni 61 300 metrów kwadratowych z możliwością 
rozbudowy o kolejne 72 000 metrów kwadratowych. Park po-
łożony jest w odległości zaledwie pięciu minut jazdy od portu 
lotniczego im. Václava Havla w Pradze, a pobliska autostrada 
D5 zapewnia doskonałe połączenie z krajowymi i międzynaro-
dowymi szlakami komunikacyjnymi i handlowymi.

Chińska firma z sektora e-commerce 
wchodzi do Czech
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Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator 
portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlą-

dowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wypracowała 
752,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprze-
daży w 2015 r., a jej zysk netto wyniósł 15,6 mln zł. 

Obecnie w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej OT Logi-
stics największy udział mają usługi spedycji – 55%, przewozy 
i inne usługi transportowe – 30%, usługi portowe (przeładunki 
i składowanie) – 12%. Pozostałe usługi świadczone przez spół-
ki Grupy generują 3% przychodów. Sprzedaż krajowa stanowi 
79% przychodów, pozostałe 21% to sprzedaż poza granicami 
kraju, m. in. w Niemczech, krajach Beneluksu, Czechach, Sło-
wacji, krajach Skandynawii, krajach Półwyspu Bałkańskiego, 
Wielkiej Brytanii i w USA.
Grupa konsekwentnie kontynuowała rozwój organiczny oraz 
poprzez nowe przedsięwzięcia (m.in. dzierżawa nieruchomo-
ści na terenie Portu Gdańsk w celu budowy największego 
w regionie terminala specjalizującego się w obsłudze towarów 
agro, tj. zbóż i pasz). Spółka zainwestowała również w akcje 
operatora największego portu w Chorwacji, stając się jego naj-
większym branżowym udziałowcem (ok. 21% akcji). W 2015 
r. Grupa Kapitałowa OT Logistics powiększyła się również 
o spółkę Landkol (obecna nazwa OT Rail), zajmującą się prze-
wozami kolejowymi, która specjalizuje się w przewozie kru-
szyw oraz towarów masowych.

Wyniki OT Logistics 

Kurier z przesłaniem
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STILL iGo neo najlepszym produktem 
targów LogiMAT 2016

STILL wprowadza do seryjnej produkcji pojazd au-
tonomiczny iGo neo CX 20. To innowacyjny wózek 

do kompletacji poziomej, wykorzystujący niespotykane 
dotychczas inteligentne rozwiązania. Urządzenie zosta-
ło nagrodzone tytułem najlepszego produktu targów 
LogiMAT 2016 w kategorii „Technika komisjonowania, 
transportu, podnoszenia i magazynowania“.

Wózek wyposażono w oprogramowanie i czujniki, dzięki którym 
staje się on inteligentnym elementem procesów intralogistycz-
nych, znacząco podnoszącym ich wydajność. System iGo neo 
sprawia, że pojazd samoczynnie porusza się za operatorem, do-
stosowując się do jego rytmu pracy i całkowicie zwalniając go 
z konieczności obsługi. Bezpieczne podążanie za człowiekiem 
i włączanie się procesów transportowych możliwe jest dzięki zin-
tegrowanemu z urządzeniem układowi Motion Tracking. Dzięki 
wchodzącym w jego skład czujnikom i laserowemu systemowi 
rozpoznawania otoczenia, iGo neo CX 20 w czasie rzeczywistym 
analizuje topografię magazynu, usytuowanie regałów, lokalizację 
użytkownika i innych uczestników ruchu. STILL iGo neo CX 20 
będzie dostępny na rynku od lipca 2016.

Firma UPS wprowadza w Europie usługę UPS Temperature True® Cryo, któ-
ra zapewnia instytucjom medycznym kompleksową ochronę ich produk-

tów oraz możliwość transportu próbek w środowisku kriogenicznym. 

W rozwiązaniu wykorzystuje się najnowocześniejsze pojemniki kriogeniczne Cryoport, 
które pozwalają utrzymywać transportowane lub przechowywane produkty w tempe-
raturze -150°C, przez dziesięć dni, przy użyciu ciekłego azotu. Przy spełnieniu mi-
nimalnych wymogów ilościowych, transport kriogeniczny można połączyć z usługą 
UPS Proactive Response® Secure, która zapewnia zabezpieczenie finansowe przesyłek 
wrażliwych na upływ czasu i temperaturę.
Usługa obejmuje śledzenie i interwencję w czasie rzeczywistym, co w połączeniu z roz-
wiązaniami UPS służącymi ograniczeniu ryzyka oraz globalną siecią wież kontrolnych 
zapewnia pełną widoczność przesyłki na każdym etapie podróży w łańcuchu dostaw.

Transport kriogeniczny z UPS 
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Przedsiębiorstwo zarządzane  
przez kobiety rozwija się lepiej

Produkty Unilever w ponad 70% nabywają kobiety. 
W zarządzie firmy zasiadają trzy kobiety. W całej 

firmie panie sprawują także ponad 44% funkcji kie-
rowniczych, co stanowi 38-procentowy wzrost w ciągu 
ostatnich pięciu lat. 

W roku 2015 minęło pięć lat, odkąd Unilever rozpoczął proces 
budowy sprawnej i różnorodnej organizacji, dbając o równo-
wagę płci w całej strukturze firmy. Podjęte działania umoż-
liwiły znaczący wzrost liczby zatrudnianych i awansowanych 
kobiet. W przypadku polskiego oddziału firmy panie stanowią 
43% zespołu. 
Ostatnie badania potwierdzają, że polityka równouprawnienia 
przyczynia się do większego powodzenia firmy - przedsiębiorstwo 
kierowane przez kobiety rozwija się o 28% lepiej w porównaniu ze 
średnią rynkową. Unilever Polska słynie również ze swojego mo-
delu pracy opartego na elastycznym czasie pracy, który przynosi 
znaczne korzyści zarówno mężczyznom, jak i kobietom – zwłasz-
cza w okresie ich życia, kiedy muszą pracować i jednocześnie 
opiekować się dziećmi czy innymi członkami rodziny. Oprócz tego 
firma prowadziła również w ostatnich miesiącach różnego rodza-
ju akcje skierowane do żeńskiej części zespołu. Unilever wspiera 
także organizowaną przez ONZ Kobiety światową kampanię #He-
ForShe, opierając się na przekonaniu, że równouprawnienie jest 
możliwe tylko przy zaangażowaniu całej ludzkości, tak mężczyzn, 
jak i kobiet.
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Nie będzie wielkim odkryciem stwierdzenie, że żyjemy 
w świecie, który ciągle się zmienia. Produkty, kapitał, siła 

robocza przemieszczają się globalnie w szybszym tempie niż 
kiedykolwiek przedtem. Technologiczne innowacje, włącznie 
z cyfrowymi mają wpływ na każdą dziedzinę przemysłu i sposoby 
wykorzystywania ich przez ludzi w życiu.
W tym świecie ciągłych zmian firma EY odkryła kilka stałych, 
ogólnych tendencji - megatrendów - zwracając uwagę na takie 
obszary naszego życia, jak: cyfrowa przyszłość; rosnąca przed-
siębiorczość; globalne rynki; urbanizacja; innowacyjność oraz 
sprawy związane z oczekiwaniami dotyczącymi zdrowia.
Megatrendy to duże globalne transformacyjne siły, które mają 
wpływ na każdego z nas. EY zidentyfikował sześć megatrendów, 
które rzutują na naszą przyszłość poprzez olbrzymi wpływ na biz-
nes, społeczność, kulturę, gospodarkę i życie każdego z osobna. 
Każdy z tych megatrendów jest ważny. Istnieją jednak między 
nimi ścisłe powiązania. (Ilustracja nr 1).

Siły określające naszą przyszłość
Cyfrowa przyszłość
Cyfryzacja doprowadziła do reorganizacji wszystkich obszarów 
biznesowych przedsiębiorstw. Występuje we wszystkich gałę-
ziach gospodarki, a ponieważ tworzona jest w chmurze kompu-
terowej, wykorzystuje olbrzymią ilość informacji, bazując na ro-
snącym popycie na nie, a w dodatku podsycona jest ciągle przez 
społeczną akceptację oraz mobilność.

Przed przedsiębiorstwami stoją olbrzymie możliwości, aby 
uzyskać przewagę konkurencyjną. Wykorzystują one In-
ternet Rzeczy, między innymi dla zdobycia ogromnej liczby 
informacji (danych) niezbędnych do tego, aby wejść na nowe 
rynki zbytu i dostosować produkty do oczekiwań potencjal-
nych klientów. Proces ewolucji przedsiębiorstwa cyfrowego 
jest także obecnie dużym wyzwaniem, ponieważ wiąże się 
ze zdobyciem nowych kompetencji, zmianą sposobu kontak-
tów z klientami, z nowym biznesowym modelem zarządzania, 
niespotykaną dotychczas przejrzystością (transparentnością) 
działań, z zabezpieczaniem prywatności zakupów klientów 
oraz z przeciwdziałaniem cyberprzestępczości.
Cyfrowa transformacja przyczynia się do zmian modeli bizne-
sowych, w tym również dotyczących sfery dochodowej przed-
siębiorstw. Prawie 80% firm zauważa zmianę sposobu zakupu 
towarów i usług przez klientów, co powoduje, że 51% z tych firm 
zmienia system wyceny towarów i usług oraz stosowane do tej 
pory modele dostaw. Dystrybucja towarów i usług przy użyciu 
cyfrowych kanałów ma wpływ na znaczący wzrost dochodów 
oraz zabezpieczenie prywatności dokonywanych transakcji 
klientów. Zmniejszające się użycie PC i wzrastająca ilość mobil-
nych urządzeń, to pierwszy krok w kierunku mobilnego świata.  
W 2013 r. oglądalność stron internetowych z użyciem PC wynosi-
ła 65% i 17% z urządzeń mobilnych, przy czym ta druga wielkość 
wzrosła już w 2014 r. do 29%. Cyfrowa transformacja oraz wzrost 
ilości przetwarzanych danych są fundamentalne dla zmiany rela-
cji pomiędzy firmami a ich klientami.

Odnalezienie sensu w ciągle zmieniającym się globalnym świecie wiąże się z odpowiedzią na pytanie o tendencje, które 
mają ogromny wpływ na biznes, gospodarkę i społeczeństwo.

Turbulentny świat
Megatrendy

Cyfrowa 
transformacja 
przyczynia się 
do zmian modeli 
biznesowych, w tym 
również dotyczących 
sfery dochodowej firm
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Aby zrozumieć potrzeby klientów, ich preferencje i zachowania, 
firmy muszą dysponować wiedzą o klientach. Już obecnie brakuje 
im prawie 80% generowanych obecnie danych o klientach, a z każ-
dym kolejnym rokiem sytuacja może się coraz bardziej pogłębiać. 
Firmy, które będą w stanie wyłuskać wartościowe dane z tej ol-
brzymiej ilości informacji, przy zastosowaniu skomplikowanych 
procedur analitycznych, mogą z tego tytułu liczyć na duże korzy-
ści i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Cyfrowa reorganizacja wielu gałęzi gospodarki zmieni rynkowy kon-
tekst oraz otoczenie konkurencyjne. Do roku 2018 dwie trzecie spo-
śród 20 najwyżej notowanych firm przemysłowych na świecie będzie 
zreorganizowanych przy zastosowaniu profesjonalnych platform in-
ternetowych, wykorzystujących w szerszym stopniu Internet Rzeczy.
W związku z cyberprzestępczością istnieje konieczność ochrony 
danych, intelektualnej własności i osobistych informacji. Przed-
siębiorstwa powinny być świadome zarówno szans, jak i ryzyka, 
jakie niesie ze sobą świat wirtualny, tak aby móc czerpać z niego 
jak najwięcej korzyści, a jednocześnie unikać zagrożeń w postaci 
cyberprzestępczości. Cyfrowe włamania oraz kradzież poprzez IP 
kosztuje obecnie rocznie od 375 do 575 mld USD, co przewyż-
sza kwotę rocznego PKB na mieszkańca w niektórych krajach. 
Ponieważ różnego rodzaju ryzyka cybernetyczne gwałtownie ro-
sną, organizacje i rządy wielu krajów będą potrzebować stałych 
i ukierunkowanych działań, w tym unormowań prawnych, aby 
zabezpieczyć cyfrowe aktywa i chronić poufne informacje.
Wzrasta znaczenie zatrudniania utalentowanych (kompetent-
nych), mobilnych specjalistów, którzy preferują nowe style pracy. 
Do roku 2020 więcej niż 50% siły roboczej będą reprezentowały 
generacje Y i Z, czyli ludzie, którzy dorastali w czasie technolo-
gicznego boomu mobilnych urządzeń. Technologie cyfrowe oraz 
związane z robotyką coraz bardziej będą wypierać pracowników 
z ich dotychczasowych miejsc pracy. Wyparcie z rynku z powodu 
automatyzacji różnych procesów wytwarzania produktów w ciągu 
najbliższych 20 lat dotyczyć będzie 47% zawodów w zaawansowa-
nych gospodarkach na świecie.

Rosnąca przedsiębiorczość
Rozwój gospodarek, gwałtowny ich wzrost i dojrzałość są wysoce 
uzależnione od przedsiębiorczości, która jest napędem dla gospodar-
ki – zapewnia źródła przychodów, tworzy zatrudnienie dla innych, 
nowe, innowacyjne produkty lub usługi. Przedsiębiorczość zmienia 

się na świecie – wzrasta liczba młodych kobiet, które z powodzeniem 
konkurują z mężczyznami. Wielu z tych przedsiębiorców to pokolenie 
Y i Z, które wyrosło w dobie cyfrowego świata.
Kierunki rozwoju przedsiębiorczości na gwałtownie rozwijających 
się rynkach ulegają zmianie i przechodzą od skoncentrowania się 
na rzeczach koniecznych w danym momencie do szukania coraz 
to nowych możliwości dotyczących szczególnie nisz rynkowych. 
Wskaźnikiem określającym poziom rozwoju przedsiębiorczości 
jest indeks, TEA (ang. Total Early Stage Enterpreneurial Activity 
Index), który w procentach określa liczbę przedsiębiorców w wie-
ku od 18 do 64 lat w gospodarce, którzy rozpoczynają działalność 
biznesową lub ją kontynuują.
Raport firmy EY prezentuje średnie procentowe wartości tego 
wskaźnika w 2013 roku. (Ilustracja nr 2).
Młodzi bezrobotni krytycznie oceniają działania krajów z grupy 
G20. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) w swoim rapor-
cie oceniła, że w skali świata prawie 13% młodych ludzi (ok. 75 
milionów) pozostaje bez pracy. Rzeczywisty wskaźnik jest praw-
dopodobnie wyższy. Prawie 50% przedsiębiorców na świecie jest 
w wieku od 25 do 44 lat, natomiast ich najwyższa aktywność 
zawodowa przypada na wiek od 25 do 34 lat. W Chinach - co cie-
kawe - 57% przedsiębiorców jest w wieku od 25 do 34 lat. Jako 
bardzo pozytywny objaw należy odnotować wzrost liczby kobiet, 
które zakładają własne przedsiębiorstwa. Obecnie prawie 126 
milionów kobiet rozpoczyna działalność biznesową w 67 gospo-
darkach całego świata, a przynajmniej 48% kobiet-przedsiębior-
ców z 64 milionów kobiet prowadzących własny biznes zatrudnia 
jedną lub więcej osób.

Globalne rynki
Cechą następnej dekady będzie szybszy wzrost podatków lokal-
nych i sprzyjająca demografia na kluczowych, gwałtownie rozwi-
jających się rynkach. Przepaść, która do tej pory istniała między 
rozwiniętymi krajami a tymi, które gwałtownie rozwijają się, 
coraz bardziej maleje. Gospodarki świata będą pozostawać wyso-
ce zależne od siebie ze względu na globalny handel, inwestycje 
oraz powiązania systemu finansowego, co będzie zmuszać do ko-
ordynacji oraz elastyczności łańcuchów dostaw funkcjonujących 

(Ilustracja nr 1) (Ilustracja nr 2)

Zmniejszające się użycie PC i wzrastająca ilość mobilnych urządzeń,
to pierwszy krok w kierunku mobilnego świata

Średnie wartości wskaźnika TEA w 2013 roku
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w środowisku firm globalnych. W tym samym czasie narodowe 
interesy będą uczestniczyć w procesie globalnej integracji. Cię-
żar zdolności globalnej gospodarki będzie przesuwać się w stronę 
gwałtownie rozwiniętych gospodarek. (Ilustracja nr 3).
Do roku 2030 gwałtownie rozwinięte gospodarki będą wytwarzały 
63% wartości globalnego PKB i oznacza to wzrost o 38% w stosun-
ku do roku 2014 (równowartość 223 bilionów USD).
Wzorce przepływów handlowych zostaną poddane transforma-
cji. Prognoza globalnej sprzedaży handlowej zakłada 8% wzrost 
w skali roku do 2030 roku. Chiny, które są dzisiaj największym 
eksporterem towarów, będą dalej umacniać swoją pozycję na 
świecie. Inne rozwijające się rynki, takie jak Indie i Wietnam, 
oczekują podwojenia swoich eksportów towarów w ciągu następ-
nych siedmiu lat. Światowa Organizacja Handlu (WTO) szacuje, 
że do roku 2030 wartość importu wzrośnie do 60%, dla porówna-
nia do 20% w 1990 roku i do 40% z 2012 roku.
Rozwijające się kraje będą kontynuować wzrost swojego udziału 
w procesie napływu i odpływu kapitału inwestycyjnego. Do roku 
2030 gwałtownie rozwinięte rynki będą kumulować 47% kapitału 
inwestycyjnego, co stanowi wzrost o 23% od roku 2010. Chiny 
i Indie staną się największymi inwestorami na świecie.
Kontynuowany będzie globalny rozwój klasy średniej, co umożli-
wi wyłonienie się lukratywnych rynków zbytu. Dwie trzecie glo-
balnej klasy średniej będzie mieszkać w rejonie Azja – Pacyfik 
i oznacza to wzrost o jedną trzecią w stosunku do roku 2009. Do 
roku 2030 ogólna roczna kwota wydatków na szybko rozwinię-
tych rynkach wzrośnie do sumy 63 bilionów USD z kwoty 12 bi-
lionów USD w roku 2014, co stanowi ponad pięciokrotny wzrost.
Gospodarka oparta na wiedzy dotycząca zamówień produkcyj-
nych koncentruje się w Azji, która staje się kołem napędowym 
całej globalnej gospodarki - szczególną rolę ogrywają tutaj Chi-
ny. Gdy takie kraje jak USA, Japonia, Wielka Brytania i Niemcy 
wskazują pozostałym krajom sposoby inwestowania w badania 
i edukację, szybko rozwijające się rynki w Azji łatwo się uczą 
przyczyniając się do trwałego rozwoju swoich akademickich i na-
ukowych ośrodków produkcyjnych. Południowo-wschodnia Azja 
staje się największym światowym regionem dla nowych poszuki-
wań inwestycyjnych. Wydatki na badania i rozwój (R&D) w kraje 
Azji w ciągu pięciu ostatnich lat wzrosły z 33% do 40% swoich 
globalnych budżetów. W 2015 roku - 60% nowo wykonywanych 
zadań wymagała umiejętności, które posiada tylko 20% populacji. 
Obecnie 54% absolwentów uczelni pochodzi z rynków wschodzą-
cych, głównie z Azji – za 10 lat będzie ich 60%.

Urbanizacja
Liczba i układ miast zwiększa się na świecie z powodu szybkiej 
urbanizacji w rejonach wschodzących rynków i kontynuowania 
urbanizacji na rynkach dojrzałych. Raporty ONZ sygnalizują, że 
54% populacji ludności świata obecnie mieszka w miastach, a do 
roku 2050 ta proporcja zwiększy się do 66%. Urbanizacja zmusza 
polityków i prywatny sektor do bardziej efektywnego planowania 
inwestycji w infrastrukturę kolejową, drogową, w mosty, porty, 
lotniska, wodę, elektrownie, sieć elektryczną, telekomunikację 
i inne tego typu przedsięwzięcia. Globalne miasta będą stawać się 
miejscem o większym ekonomicznym i gospodarczym znaczeniu 

oraz większej majętności mieszkańców. (Ilustracja nr 4).
750 największych miast na świecie odpowiada za wytworzenie 
57% globalnego PKB, a do roku 2030 ten udział zwiększy się do 
61%, co jest równoważne 80 bilionom US$, według cen 2012 roku. 
W tych miastach zamieszkiwać będzie 220 milionów mieszkań-
ców o statusie klasy średniej, której zakupy będą stanowiły 60% 
globalnych wydatków, w tym 88% dotyczyć będzie dóbr nie pierw-
szej potrzeby. (Ilustracja nr 5).
Do roku 2030 spodziewana jest największa miejska eksplozja 
młodych ludzi w Afryce, zamieszkałych w takich miastach jak: 
Lagos, Abuja, Dar es Salam, Luanda. 90% ludzi w przedziale wie-
kowym od 0 do 14 lat, z ogólnej populacji 750 największych miast 
na świecie, do roku 2030 będzie mieszkać w Afryce. Dla kontra-
stu, populacja w 122 miastach, z grupy 750 największych miast 
na świecie, zmniejszy się do roku 2030. Większość z tych miast 
zlokalizowana jest w Europie Wschodniej, w Niemczech, we Wło-
szech, w Japonii, w Korei Południowej oraz w Chinach.
Ekonomiczna i gospodarcza potęga miast będzie przesuwać się na 
wschód. Do roku 2030 40% z 50 największych miast na świecie, 

(Ilustracja nr 3)

(Ilustracja nr 4)

(Ilustracja nr 5)

Cyfrowa transformacja oraz wzrost ilości przetwarzanych danych są 
fundamentalne dla zmiany relacji pomiędzy firmami a ich klientami

Globalne PKB na szybko rozwijających się rynkach

Siedziba największych światowych firm

90% populacji w wieku 0-14 będzie zamieszkiwać w Afryce do 2030 r.
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pod względem wytworzonej wartości PKB, będzie zlokalizowa-
nych w Chinach, co odpowiada 25 bilionom US$ do roku 2030, 
w stosunku do 8 bilionów US$ w roku 2014. Pięć miast z czołowej 
grupy sześciu miast w 2030 roku będzie tradycyjnie centrami 
biznesu i handlu: Tokio, Nowy Jork, Los Angeles, Londyn i Paryż. 
Szybka urbanizacja będzie wymagać od 60 bilionów US$ do 70 
bilionów US$ na inwestycje w okresie 2012 – 2030.

Innowacyjna planeta
Wzrost populacji na świecie, ekonomiczny i gospodarczy rozwój, 
większa liczba konsumentów reprezentująca klasę średnią zwiększy 
globalny popyt na naturalne zasoby – zarówno na te odnawialne, jak 
również nieodnawialne. Zwiększenie populacji świata o 1,2 mld ludzi 
do roku 2030 wpłynie znacząco na zapotrzebowanie na energię, arty-
kuły żywnościowe i wodę. Przewiduje się globalny wzrost popytu na 
energię do roku 2030 o ok. 33%, który w większości będzie odnosił się 
do Chin, Indii i Środkowego Wschodu.
Przez 20 kolejnych lat zakłada się zwiększenie udziału pozyskania 
ropy z niekonwencjonalnych źródeł do 70% oraz do prawie 50% gazu 
w stosunku do ich globalnej produkcji. Do 2030 ilość energii wyge-
nerowanej w sposób odnawialny powinna osiągnąć poziom 50%, co 
w skali globalnej oznacza, że w każdych dwóch megawatach energii 
– jeden megawat będzie pochodził z odnawialnych źródeł.
Niedobór wody będzie ograniczał produkcję żywności i energii. 
ONZ przewiduje, że do roku 2030 popyt na wodę będzie o 40% 
wyższy niż jej dostawa. Niedobór wody może dotyczyć prawie 
50% światowej populacji. Do roku 2030 niedobór słodkiej wody 
może być przyczyną redukcji o 30% produkcji zbóż. O skali pro-
blemu świadczy fakt, że obecna światowa produkcja energii jest 
w 90% uzależniona od wody.
Podczas ostatniego Światowego Forum Ekonomicznego 90% respon-
dentów wskazywało na fakt, że zarządzanie ryzykiem łańcucha do-
staw i transportem stało się priorytetowe dla ich organizacji w ciągu 
ostatnich pięciu lat. Według danych Allianz Risk Barometer 2014 wy-
nika, że przerwy w pracy przedsiębiorstw oraz straty w łańcuchach 
dostaw stanowią od 50% do 70% wszystkich strat w firmach.

System ochrony zdrowia
Opieka zdrowotna, która już dziś kosztuje 10% PKB, jest ści-
śle związana z procesem transformacji, którą obserwujemy 
w ostatnich latach. System zdrowia znajduje się pod presją 
wzrastających kosztów poszukując ciągle bardziej trwałych 
procedur, które przełożą się na wartość uzyskiwaną dla po-
tencjalnego pacjenta. Presja kosztowa w opiece zdrowotnej 
wzrosła z powodu zmian demograficznych, rosnących docho-
dów na szybko rozwijających się rynkach oraz nadciągających 
często chronicznych, epidemicznych chorób. Fakt pozyskania 
olbrzymiej ilości danych oraz coraz bardziej powszechne za-
stosowanie mobilnych technologii w służbie zdrowia stwarzają 
nieosiągalne do tej pory możliwości uzyskiwania informacji 
o pacjencie w czasie rzeczywistym. System opieki zdrowotnej 
zmierza w kierunku zarządzania zdrowiem porzucając trady-
cyjny sposób w postaci np. „opieki nad chorym”.
Koszty opieki zdrowotnej wzrastają wszędzie. W USA udział kosztów 
opieki zdrowotnej w PKB wzrośnie z poziomu 17% w 2012 roku do 
poziomu 23% w roku 2023. W Europie już 13% dorosłych, a we Francji 
i w Wielkiej Brytanii 6% ma poważny problem z opłaceniem medycz-
nych kosztów. W Indiach koszty opieki zdrowotnej są uzależnione od 
zamożności. Brak profilaktyki jest przyczyną 75% kosztów realizo-
wanej w późniejszym okresie opieki zdrowotnej i przyniesie straty 
w wysokości 47 bilionów US$ PKB do roku 2030.
Opieka zdrowotna będzie koncentrować się więc na zapobieganiu 
przy zastosowaniu mobilnych technologii. W latach 2013-2018 
ilość mobilnych urządzeń stosowanych do pomiarów w opiece 
zdrowotnej w skali globalnej wzroście o 40%. Skalę generowanych 
oszczędności zwiększą kanały mediów społecznościowych.
Procesy opisane w przedstawionych powyżej sześciu megatren-
dach pozwolą lepiej zrozumieć wyzwania i możliwości, które stoją 
przed światem w niedalekiej przyszłości, aby można było lepiej 
i odpowiedzialniej przygotować się do wielu zmian do roku 2030.

Kryspin Wiśniewski
Na podstawie Raportu Megatrendy 2015 zmieniającego się globalnego świata

(„Megatrends 2015 Making sense of the Word in motion”) EY.

Cyfrowa reorganizacja wielu gałęzi gospodarki zmieni rynkowy 
kontekst oraz otoczenie konkurencyjne
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Po roku turbulencji 61% spośród menedżerów działających 
w branży logistyki, którzy uczestniczyli w ankiecie, wyraziło 

niepewność co do kierunku rozwoju światowej gospodarki i wska-
zało na możliwość dalszych wahań w 2016 roku. Pomimo tych 
obaw podobna liczba ankietowanych (59,4%) zgodziła się z pro-
gnozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który prze-
widuje wzrost w wysokości ok. 4,7% na rynkach wschodzących 
w tym roku. Wzrost za 2015 rok na tych rynkach szacowany jest 
na poziomie między 3,6 a 4,2%, w porównaniu z 4,5% osiągnięty-
mi w 2014 roku. 

Chiny tracą, zyskują Indie 
Wyniki te są częścią nowej ankiety przeprowadzonej wśród ponad 
1100 menedżerów działających w branży logistycznej i w łańcu-
chach dostaw, w ramach Indeksu Logistycznego Agility dla Ryn-
ków Wschodzących na rok 2016 (2016 Agility Emerging Markets 
Logistics Index). Indeks, tworzony po raz siódmy, odzwierciedla 
nastroje panujące w branży, a także klasyfikuje 45 czołowych 
światowych gospodarek wschodzących w oparciu o ich wielkość, 
warunki biznesowe, infrastrukturę i inne czynniki decydujące 
o ich atrakcyjności dla operatorów logistycznych, spedytorów, ar-
matorów, przewoźników lotniczych oraz dystrybutorów. 
Po raz pierwszy ankietowani menedżerowie wskazali Indie – a nie 
Chiny – jako rynek wschodzący o największym potencjale wzro-
stu. W ogólnym rankingu sporządzonym na podstawie danych 
ekonomicznych i społecznych Indie awansowały o dwie pozycje, 
na miejsce 3., za Chinami i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 
(ZEA), dzięki dobrym wynikom gospodarczym oraz reformom za-
inicjowanym przez rząd premiera Narendry Modiego. 

Chiny, druga gospodarka świata, ciągle, z duża przewagą, zajmu-
ją pierwsze miejsce wśród rynków wschodzących. Jeśli chodzi 
o pozostałe kraje z czołówki, ZEA (2), Indie (3) oraz Malezja (4) 
wyprzedziły gospodarki oparte na surowcach, takie jak Arabia 
Saudyjska (5), Brazylia (6) i Indonezja (7). Pierwszą dziesiątkę 
zamykają Meksyk (8), Rosja (9) oraz Turcja (10). 
Nigeria (17) i Egipt (22) awansowały o 10 pozycji w części 
Indeksu opartej na danych, co stanowi największy skok za-
notowany od początku istnienia rankingu. Zainteresowanie 
możliwościami Nigerii, która jest największą afrykańską go-
spodarką, wzrosło znacząco po tym, jak rząd zaktualizował 
metody analizy wyników ekonomicznych kraju. Z kolei gospo-
darka i klimat biznesowy Egiptu zostały znacząco ustabilizo-
wane pod rządami armii. 

Ranking regionów 
• ZEA, kraj dwóch dynamicznych gospodarek, jakimi są Du-
baj i Abu Dhabi, ma najlepszy klimat dla biznesu oraz najlep-
szą “siatkę połączeń”, czyli infrastrukturę i sieć transporto-
wą, ze wszystkich rynków wschodzących. W rezultacie ZEA 
znalazły się na drugim miejscu rankingu, za Chinami, choć 
ich gospodarka jest 25 razy mniejsza od gospodarki Chin,  

Index logistyczny rynków wschodzących 2016

Na czele Indie 
Menedżerowie w branży logistycznej spodziewają się w 2016 roku odbicia i wzrostu na rynkach wschodzących, pomimo 
obaw o dalsze spowolnienie gospodarki w Chinach, wahania cen ropy oraz możliwość osłabienia gospodarki amerykańskiej.

Menedżerowie wskazali Indie 
– a nie Chiny – jako rynek 
wschodzący o największym 
potencjale wzrostu
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5 razy mniejsza od gospodarki Indii i 6 razy mniejsza od go-
spodarki Brazylii. 
• Najbardziej przyjazne warunki dla biznesu panują w krajach 
Zatoki Perskiej – ZEA, Katarze oraz Omanie. Kraje te zapewnia-
ją połączenie dostępności rynku i poziomu ryzyka, regulacje, 
inwestycje zagraniczne, urbanizację oraz podział bogactwa na 
najwyższym poziomie. Również inne kraje Zatoki plasują się na 
wysokich miejscach pod względem warunków prowadzenia biz-
nesu – Arabia Saudyjska (5), Kuwejt (9) i Bahrajn (11). 
• ZEA, Malezja, Chiny oraz Chile zajmują czołowe miejsca pod 
względem “możliwości dotarcia”. Oznacza to, że mają najlepszą 
infrastrukturę i połączenia transportowe, a także najbardziej wy-
dajną administrację celną oraz służbę graniczną. 
• Kraje Ameryki Łacińskiej tracą swoją pozycję na rzecz innych 
rynków wznoszących, co jest wynikiem recesji oraz kryzysu 
politycznego w Brazylii, która jest największym krajem w re-
gionie, a także spadających cen surowców. Spośród 10 krajów, 
których pozycje w Indeksie obniżyły się najbardziej, 6 to kra-
je właśnie z Ameryki Łacińskiej – Peru, Argentyna, Urugwaj, 
Brazylia, Kolumbia i Wenezuela. Jedynie Chile pozostaje nadal 
jednym z najwyżej notowanych rynków wznoszących, z PKB po-
niżej 300 mln USD. 
• Rosja, dotknięta zachodnimi sankcjami i izolowana gospo-
darczo od czasu poparcia separatystów ukraińskich i militarnej 
interwencji w Syrii, spadła z miejsca 7. na 9. Napięcie w sto-
sunkach z Rosją oraz utrata produkcji go-
spodarczej z odłączonego Krymu wpłynęły 
negatywnie również na sytuację Ukrainy, 
która spadła o 4 pozycje w Indeksie, na 
miejsce 34. 

Największe zagrożenia 2016 
• Menedżerowie działający w branży uwa-
żają, że wahania cen ropy oraz spowolnienie 
w Chinach to największe zagrożenia dla świa-
towej gospodarki w 2016 roku. 
• Menedżerowie logistycy uznali, że w rejo-
nie Azji i Pacyfiku największym zagrożeniem 
może być “szok gospodarczy” wynikający 
z faktu, że spowolnienie chińskiej gospodarki 
odbije się na pozostałych rynkach oraz łańcu-

chach dostaw w regionie. Znaczą-
cy procent ankietowanych (38%) 
przyznał, że rozważa zmianę 
strategii działania na rynku chiń-
skim. W przeszłości menedżero-
wie za najważniejsze zagrożenia 
w Azji uznawali ryzyko korupcji 
oraz katastrofy naturalne. 
• Po raz pierwszy branżowi 
specjaliści uznali, że wydatki 
na konsumpcję są ważniej-
szym czynnikiem wzrostu 
w Afryce niż energia i surow-
ce. Za najbardziej obiecujące 
rynki afrykańskie uznali Ni-
gerię, RPA, Ghanę oraz Kenię. 

Pomimo niedawnego wzrostu i znaczących inwestycji, Afry-
ka Subsaharyjska pozostaje nadal rynkiem granicznym dla 
większości operatorów logistycznych. Tylko 21,1% pytanych 
menedżerów przyznało, że ich firmy działają w tym regionie. 
• Ważną kwestią wywołującą poruszenie w branży logistycz-
nej jest możliwość wyjścia Iranu z długotrwałej izolacji go-
spodarczej, w efekcie ograniczenia programu nuklearnego. 
W ankiecie Iran awansował o 12 pozycji – z miejsca 27. na 
15. – wśród krajów o największym potencjale rozwoju usług 
logistycznych. 
- Jak wskazuje Indeks, dla gospodarek wschodzących był 
to rok niepewny i pełen wahań. Osiem spośród dziesięciu 
czołowych rynków wschodzących zmieniło swoje miejsce 
w rankingu - stwierdził Essa Al-Saleh, prezes i CEO Agility 
Global Integrated Logistics. - Pomimo tych turbulencji, naj-
ważniejsze czynniki napędzające wzrost pozostały bez zmian 
– rozwój klasy średniej o rosnących dochodach, zmniejszanie 
ubóstwa oraz wzrost populacji. Dlatego pozytywnie oceniamy 
perspektywy rynków wschodzących i uważamy, że będą one 
miały decydujący wpływ na rozwój światowej gospodarki.

■ Opracowała Alicja Kostecka 

*Indeks został opracowany przez Transport Intelligence (Ti), czołową firmę 
badawczą i analityczną działającą w branży logistycznej.
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Country 2016 2015 Change

India 1 2 up 1

China 2 1 down 1

Brazil 3 3 -

Indonesia 4 4 -

Vietnam 5 5 -

Mexico 6 6 -

UAE 7 8 up 1

Russia 8 7 down 1

South Africa 9 9 -

Malaysia 10 12 up 2

Turkey 11 10 down 1

Nigeria 12 14 up 2

Saudi Arabia 13 13 -

Thailand 14 11 down 3

Iran 15 27 up 12

Qatar 16 16 -

Philippines 17 15 down 2

Bangladesh 18 18 -

Egypt 19 20 up 1

Kenya 20 22 up 2

Perceived Major Logistics Markets of the Future

Which of the following countries do you believe have the most potential to grow as logistics markets 
in the next five years? Please rank.

Source: Transport Intelligence

Source: Transport Intelligence

Agility Emerging Markets Logistics Index 2016
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Okazuje się, że umiejętność ta jest jednym z kluczowych talen-
tów menedżerek. Kobiety nie pragną bowiem rywalizacji, ale 

właśnie tworzenia pozytywnych relacji biznesowych i współpracy. 
Siłą kobiet biznesu – niezależnie od ich wieku – jest networking. 
Kobiety posiadają bowiem naturalne predyspozycje psychologicz-
ne budowania relacji wynikające z uwarunkowań społecznych. 
Zdaniem Polek zajmujących stanowiska menedżerskie, kobiety do 
stylu zarządzania firmą wnoszą przede wszystkim kompetencje 
skutecznej komunikacji, efektywnego budowania relacji i dialogu 
(aż 93% ankietowanych wskazało taką odpowiedź). Ma to ogromny 
wpływ na współtworzenie i realizację wizji rozwoju przedsiębior-
stwa (potwierdza to 44% ankietowanych). Firmy, które dążą do 
konkurencyjności i które chcą nadążać za trendami – powinny 
więc stawiać na wspieranie tych właśnie umiejętności. 

Potencjał kobiet
Firmy i organizacje stoją przed ogromnym wyzwaniem, aby nie 
zmarnować talentów, które posiadają w swoich zasobach kadro-
wych i maksymalnie je spożytkować. Co niezwykle istotne, to fakt, 
że wzrasta świadomość swoich możliwości wśród samych kobiet. 
Z badania PwC wynika, że kobiety są coraz bardziej pewne siebie 
i wierzą w swoje silne strony (potwierdza to 62% badanych), są 
także świadome obszarów, które muszą wzmocnić w swojej ka-

rierze. Wśród najważniejszych korzyści biznesowych związanych 
ze wzrostem liczby kobiet w zarządzie lub radzie nadzorczej fir-
my polskie menedżerki wymieniają: wizerunek firmy na rynku 
(62%), wzrost przewagi konkurencyjnej, w tym wzrost innowacyj-
ności (54% badanych) oraz obniżenie ryzyka operacyjnego (50%). 
Z badania wynika również, że kobiety aspirują do wyższych stan-
dardów w zarządzaniu niż mężczyźni. Kobiety lubią także dzielić 
się wiedzą oraz doświadczeniem. Z drugiej strony, potrafią też 
czerpać z wzorców, są gotowe uczyć się na doświadczeniach in-
nych kobiet, umieją słuchać rad i wyciągać z nich naukę, a przede 
wszystkim pragną się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.

Networking 
Kobiety coraz częściej i chętniej networkują - 60% polskich li-
derek potwierdziło ważność budowania relacji oraz wymiany 
wiedzy i doświadczeń. Aktywne budowanie sieci kontaktów 
zwiększa również wiarę we własne siły, stwarza szanse na biz-
nesowe sojusze oraz promuje idee i wartości kobiecego stylu 
zarządzania. Oznacza to też, że kobiety coraz lepiej oceniają 
swoją wiedzę i doświadczenie i chętnie się nimi dzielą. Dla 
kobiet ważne jest także wsparcie, jakie otrzymują od swoich 
koleżanek również w życiu prywatnym (41% ankietowanych). 
Dlatego wzrastająca liczba inicjatyw kobiecych to obiecujący 

Kobiecy styl zarządzania 

Powoli odchodzi do lamusa stereotypowe myślenie, że tylko mężczyźni potrafią budować dobre relacje biznesowe i tworzyć 
sieć wartościowych kontaktów, co potwierdzają wyniki badania PwC.

Lider w spódnicy 
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trend w Polsce. Jednak kobiety potrzebują wsparcia w rozwoju 
osobistym i zawodowym oraz dostępu do wiedzy i możliwości 
budowania relacji.

Mocne strony
Kobiety jako kluczową sprawę budowania dobrej i efektywnej 
współpracy w firmie uważają informację zwrotną (feedback). 
Tylko 1% ankietowanych w globalnym badaniu uznało ten 
aspekt za mało istotny. 
Kobiety chcą być oceniane (i doceniane!), chcą wiedzieć, jak 
ich praca jest postrzegana – aż 51% życzyłoby sobie, aby pra-
codawca regularnie dawał im informację zwrotną na temat 
jakości i wydajności ich pracy.
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni przyznają, że o ile w codzien-
nych zawodowych relacjach, kiedy liczy się czas, wydajność 
i efektywność, komunikacja elektroniczna się sprawdza ide-
alnie, to jeśli chodzi o kwestie dotyczące rozwoju, planowania 
kariery czy zawodowej oceny – to bezpośrednia rozmowa jest 
najlepszym rozwiązaniem. Kobiety nadal pracują nad wiarą 
w siebie i w swoje możliwości. Dlatego tak istotne jest, aby 
miały wsparcie wewnątrz organizacji, np. w postaci programu 
mentoringowego. Ponad 90% badanych menedżerek uważa, że 
posiadanie mentora w życiu zawodowym ułatwia skuteczne bu-
dowanie kariery.

Zmiana pokoleniowa
W latach 1980-2008 aż 552 mln kobiet stało się aktywnych 
zawodowo. Udział kobiet w rynku pracy zdecydowanie rośnie 
i w ciągu następnej dekady dołączy do nich aż miliard kolej-
nych kobiet.
Kobiety z pokolenia milenijnego wiele wyróżnia, są: bardziej 
aktywne na rynku pracy niż poprzednie generacje, bardziej 
pewne siebie i swoich umiejętności oraz krytyczne w wybo-
rze pracodawcy.
Kobiety na całym świecie są coraz lepiej wykształcone. Jeśli 
spojrzeć na to globalnie – aż w 93 krajach to kobiety stanowią 
przewagę wśród studentów. 51% kobiet z pokolenia milenijne-

go uważa, że jest w stanie sprostać oczekiwaniom obecnego 
pracodawcy, gdyby miały szansę zająć najwyższe stanowisko 
w firmie (dla porównania – podobnej odpowiedzi udzieliło 
61% mężczyzn). Pokolenie Y wnosi na rynek pracy zupełnie 
nową jakość - żadna generacja wcześniej nie była tak ambitna.  
Są otwarci, tolerancyjni, stawiają nie na posiadanie, ale na ja-

kość życia, zdobywanie nowych doświadczeń i własny rozwój. 
I to właśnie kobiety z tej generacji stanowią coraz większą 
i coraz wyraźniejszą pulę talentów. Dlatego warto ukierunko-
wać firmy i kadrowe strategie tak, aby wykorzystać ogromny 
potencjał, jaki niosą ze sobą młode i ambitne liderki. One nie 
tylko chcą pracować, ale przede wszystkim chcą robić karierę 
i się rozwijać. Dla nich atrakcyjny pracodawca to taki, który 
daje możliwość rozwoju i oferuje czytelną ścieżkę kariery 
(potwierdza 49% ankietowanych w badaniu kobiet).

Kobieta i menedżer 
Współczesne kobiety coraz lepiej godzą role zawodowe i ży-
ciowe, są doskonale zorganizowane. Globalny raport PwC po-
kazuje, że wiele z nich chciałoby pracować za granicą. Chęć 
na robienie zagranicznej kariery – przynajmniej na jakimś 
etapie jej rozwoju – deklaruje aż 69% kobiet. Ich liczba jesz-
cze nigdy nie była tak wysoka. 63% kobiet uważa wręcz, że 
międzynarodowe doświadczenie jest dziś kluczem do sukcesu 
i ważnym etapem rozwoju kariery.
Globalny raport PwC wskazuje, że na światowych rynkach na-
dal są branże, które powinny mocniej pracować nad rozwiąza-
niami wspierającymi rozwój liderek, aby przyciągnąć więcej 
kobiet. Są to przede wszystkim branże finansowa, paliwowa 
i sektor obronności. Gdy przyjrzeć się bliżej liczbom, okazuje 

W 93 krajach to kobiety 
stanowią przewagę wśród 
studentów
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się, że na przykład w branży finansowej 60% zatrudnionych 
to właśnie kobiety. Jednak jeśli spojrzeć na liderów i naj-
wyższe stanowiska menedżerskie – dominują tu mężczyźni. 
Polskie menedżerki biorące udział w badaniu za najmniej 
atrakcyjne dla siebie branże – ze względu na ich specyfikę 
– uznały górnictwo, obronność i energetykę. Jednocześnie aż 
40% kobiet uznało, że są otwarte na karierę w firmach nieza-
leżnie od sektora. Dla Polek kluczowe są za to inne aspekty. 
Wybierając miejsce pracy, 62% ankietowanych zwraca uwagę 
na to, czy dana firma realizuje politykę “gender diversity” 
(różnorodności płci). Jeszcze bardziej istotne dla kobiet jest 
to, czy firma realizuje działania mające na celu zapewnienie 
równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Tę kwe-
stię uznało za ważną 93% badanych.

Barierą - nastawienie firm 
Dlaczego – mimo korzyści płynących z kobiecego przywództwa 
– liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w firmach, choć 
rośnie, jest nadal mniejsza w stosunku do liczby mężczyzn?
Mimo że same kobiety zwracają uwagę na to, że część z nich 
nie jest zainteresowana stanowiskami zarządczymi (23% 
ankietowanych), albo że kierują nimi obawy przed objęciem 
takiego stanowiska (48%), to zdecydowana większość widzi 
główną przyczynę takiego stanu rzeczy nie w podejściu ko-
biet, ale w nastawieniu samych firm. Chodzi tu o brak ak-
ceptacji dla kobiet na kierowniczych stanowiskach ze strony 
osób zarządzających firmą (62%). Globalny raport PwC wy-
raźnie zwraca uwagę na pewien dysonans. Osoby badane zga-
dzają się, że coraz więcej firm i organizacji głośno mówi o po-
trzebie stawiania na różnorodność i dawania kobietom szans 
na bycie liderkami i menedżerkami, jednak aż 55% ankieto-
wanych w żaden sposób nie czuje, aby te deklaracje i hasła 
były wprowadzane w życie. Niemal co trzecia kobieta uważa, 
że jej pracodawca faworyzuje pracowników płci męskiej. Naj-
bardziej tendencyjni są pod tym względem pracodawcy hisz-
pańscy i niemieccy. Z drugiej jednak strony pozytywny trend 

zmian jest widoczny i dostrzega to trzy czwarte polskich me-
nedżerek. Według ich opinii liczba kobiet na stanowiskach 
kierowniczych zwiększa się, 24% badanych uważa jednak,  
że nic się w tej kwestii nie zmienia.
Polskie badanie PwC wskazuje, że nadal jednym z największych 
wyzwań w budowaniu kariery jest równowaga między życiem 
prywatnym i zawodowym (65%). Kobiety na stanowiskach kie-
rowniczych często muszą wybrać między karierą, rodziną i ży-
ciem towarzyskim, z reguły wykluczając ze swojego życia ostatni 
wspomniany aspekt. Ponad połowa badanych menedżerek dekla-
ruje, że w trakcie budowania swojej kariery zawodowej musiała 
zrezygnować lub w dużym stopniu ograniczyć czas przeznacza-
ny na własne zainteresowania, a prawie 40% ograniczyła swoje 
życie towarzyskie. Globalne badanie pokazuje, że rezygnowanie 
z rożnych aspektów życia na rzecz kariery nie jest jednak niczym 
negatywnym, bo stanowi świadomy wybór każdej kobiety. Więk-
szość z nich tę nierównowagę akceptuje.

Ankietowane w Polsce menedżerki uważają także, że na drodze 
w awansowaniu kobiet może stać brak wiary we własne kompe-
tencje (62% badanych) oraz niska gotowość do podjęcia ryzyka (na 
tę cechę zwróciło uwagę 46% ankietowanych). Tylko co piąta lider-
ka uważa, że kobietom – jeśli porównywać ich styl zarządzania 
do stylu prezentowanego przez mężczyzn liderów – nie brakuje 
żadnych kompetencji.
Wiele badań na świecie potwierdza, że w zarządzaniu potrzeba 
„kobiecego trendu”. Rynek potrzebuje nowego modelu kompe-
tencji przywódczych. Kompetencji zbudowanych na potrzebach 
i talentach kobiet pokolenia milenijnego. Ich wspieranie to naj-
ważniejsze zadanie, jakie stoi przed współczesną polityką kształ-
tującą biznesowe modele. 

Opracowała Alicja Kostecka 
Na podstawie raportu PwC 2015 „Kobiety menedżerkami przyszłości” 

W 2012 r. Parlament Europejski rozpoczął dyskusję nad re-
gulacją dotyczącą udziału kobiet w organach decyzyjnych 
firm działających w krajach Unii Europejskiej. W listopadzie  
2013 r. przyjął z kolei projekt tzw. dyrektywy kwotowej, inicja-
tywy ukierunkowanej na zwiększenie udziału kobiet w radach 
nadzorczych spółek notowanych na giełdach. Niektóre inne 
kraje UE wprowadziły już podobne przepisy (w Belgii, Fran-
cji, Włoszech i Holandii obowiązują konkretne wymagania, co 
do udziału kobiet w zarządach spółek giełdowych). W Danii, 
Grecji, Austrii, Portugalii i Finlandii podobne zasady obowią-
zują w przedsiębiorstwach państwowych. W latach 2013-2014 
w krajach OECD udział kobiet w zarządach wzrósł o ok. 4%. 
Najwyższy wzrost zaobserwowano w krajach, w których obo-
wiązują konkretne wymogi w zakresie parytetów. W Wielkiej 
Brytanii udział kobiet w zarządach w porównaniu z 2013 r. 
wzrósł o ok. 5 punktów procentowych.
W większości krajów OECD wprowadzono wymogi lub reko-
mendacje dotyczące udziału kobiet w zarządach lub wymogi 
w zakresie sporządzania raportów na temat różnorodności płci.

Coraz więcej firm i organizacji 
głośno mówi o potrzebie 
stawiania na różnorodność 
i dawania kobietom szans na 
bycie liderkami i menedżerkami, 
jednak aż 55% ankietowanych 
w żaden sposób nie czuje, 
aby te deklaracje i hasła były 
wprowadzane w życie
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Katarzyna Piątkowska
Dyrektor Logistyki
Coca-Cola Hellenic 
Polska 

Powoli stereotyp mężczyzny jako najlepszego 
i jedynego rozwiązania dla biznesu odchodzi do 
lamusa. Kobiety coraz liczniej zajmują wysokie 
pozycje w świecie biznesu, a historia pokazuje, 
że zarządy, które miały w swoich strukturach 
kobiety, lepiej przetrwały kryzys. Uważam, że nie 
ma idealnego modelu dla biznesu, we wszystkim 
należy szukać balansu i budować na naturalnej 

różnorodności, która daje pewien koloryt również 
w biznesie. Kobiety często są symbolem emocji, 
a kompetencje emocjonalne są niezwykle istotne 
w dzisiejszym świecie biznesu. Dobre decyzje mu-
szą zawierać emocje, ponieważ to one są akcele-
ratorem skuteczności i gwarantują wiarygodność. 
Dziś dojrzały biznes opiera się na największej 
wartości, jaką stanowią ludzie. Kobiety mają 
niezwykłą zdolność empatii, która pozwala wy-
przedzać myśli, eliminować niedopowiedzenia 
i przede wszystkim zarządzać oczekiwaniami 
innych. Rozpoznanie, czytanie i rozumienie 
emocji, to bardzo ważna kompetencja tworzą-
ca skuteczną kulturę organizacyjną, opartą na 
szacunku do człowieka. 

Kolejnym bezsprzecznym faktem jest zdol-
ność kobiet do doskonałej organizacji nie tyl-
ko czasu pracy, ale również czasu po pracy. 
Współczesne kobiety coraz lepiej godzą te 
dwie role, a wartość płynąca z tej kompeten-
cji wspiera ogromną samodyscyplinę pozwa-
lającą w konsekwencji skupić się na realizacji 
zadań oraz strategii biznesu. Kobiety do stylu 
zarządzania firmą wnoszą również kompeten-
cje skutecznej komunikacji oraz efektywnego 
budowania relacji i dialogu. Jest to niewątpli-
wie ogromna siła kobiet biznesu. Priorytetem 
powinno więc być, by biznes wspierał, rozwi-
jał i w pełni wykorzystywał potencjał kobiet 
oraz ich naturalną siłę. ■

Beata Troczyńska
Dyrektor Sprzedaży 
i Marketingu
Spedimex

 

Psychologowie podkreślają takie cechy kobiet jak 
odporność na stres, umiejętność łączenia wielu 
zadań, dobrą organizację i umiejętność pracy ze-
społowej. Kobiety postrzegane są jako obdarzone 
większą empatią, a także jako posiadające wysoce 
rozwinięte umiejętności komunikowania się.
Te cechy w organizacji przekładają się na sto-

sowanie konsultacyjnego stylu zarządzania ze-
społami. Kobiety łagodzą obyczaje w biznesie, 
poprzez nastawienie na współpracę, dyskusję 
i wymianę doświadczeń. Potrafią zobrazować 
sytuację z wielu różnych perspektyw. Tym sa-
mym budują autorytet w organizacji poprzez 
angażowanie pracowników w zespołach, nie 
narzucając jednego punktu widzenia. 
Kobiecy styl zarządzania określany jest jako 
relacyjny, a męski jako skoncentrowany na za-
daniu. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze styl 
zarządzania zgodny jest ze stereotypem płci, 
a wpływają na niego przede wszystkim indywi-
dualne cechy i uwarunkowania.

Żyjemy w czasach opartych na relacjach i trans-
ferze wiedzy. Także w czasach ciągłej zmiany, 
sprzyjających powstawaniu nowych grup kon-
sumentów i zupełnie nowych potrzeb. Rośnie 
rola kompetencji, które umożliwiają skuteczne 
zarządzanie w nowych warunkach rynkowych. 
Struktury organizacyjne ulegają spłaszczeniu, 
a hierarchiczna kultura pracy traci na znaczeniu 
na rzecz partnerstwa.
Z całą pewnością zysk zawsze przynosi różnorod-
ność. Tworzenie zespołów o różnych predyspozy-
cjach, doświadczeniu i światopoglądzie, łączenie 
twardych i miękkich kompetencji, pozwala osiągać 
lepsze rezultaty. ■

Marzena Wal
Dyrektor Handlowy 
ID Logistics

 

Wbrew statystykom, z których wynika, że na 
stanowiskach zarządczych prym wiodą pano-
wie, kobiety stopniowo zwiększają swój wpływ 
na kształt i charakter środowiska, w którym 
pracują. W zakresie posiadanej wiedzy bardzo 
często przekraczają oczekiwania wymagane na 
konkretnym stanowisku. Jednocześnie zwykle 
są bardziej „miękkie” w codziennych relacjach, 

dotyczy to oczywiście sposobu komunikacji 
w zespole i szybko potrafią dostosowywać 
konkretne rozwiązania do jego możliwości. 
Zaryzykowałabym twierdzenie, że wynika to 
z doświadczenia i umiejętności godzenia co-
dziennej logistyki rodzinnej z wymaganiami 
stawianymi przez pracę zawodową. Mówiąc 
o logistyce rodzinnej mam na myśli wszystkie 
prace związane z organizacją domu, wychowa-
niem dzieci, tworzeniem dobrej atmosfery i po-
czucia odrębności konkretnej rodziny. Dzięki 
temu stałyśmy się bardziej zdyscyplinowane, 
zorganizowane i wyrozumiałe. Jesteśmy goto-
we na kompromisy i dążymy do znalezienia 
właściwego miejsca dla każdego członka kon-

kretnej grupy, niezależnie od tego, czy to jest 
rodzina, czy też zespół współpracowników.
Dla firmy oznacza to właściwe wykorzysta-
nie wiedzy, umiejętności i predyspozycji 
pracowników w najlepiej dobranych dla nich 
zadaniach. Firma zatrudniająca kobiety na 
stanowiskach zarządczych zyskuje dużą 
elastyczność, dobrą wymianę informacji we-
wnątrz i na zewnątrz firmy oraz szybkość 
podejmowania decyzji, również na podstawie 
dodatkowego czynnika, jakim jest intuicja. 
Kobiety dopuszczają do głosu element in-
tuicji, który zwykle jest przemilczany albo 
uważany za mało istotny. Mężczyźni zwykle 
podejmują decyzje w oparciu o liczby. ■

 

Zdobycie mocnej pozycji w firmie przez kobiety 
wiąże się z przejściem długiej i wyboistej ścieżki 
kariery. Oprócz wysokich kwalifikacji zawodo-

wych wymaga się od nich szeregu umiejętności 
i cech, z których na pierwszy plan wysuwa się 
zdolność łączenia wielu funkcji i ról równocześnie.
Kobiety są zazwyczaj świetnie zorganizowa-
ne, posiadają umiejętność priorytetyzowania 
i zarządzania czasem. Potrafią skutecznie pro-
wadzić kilka projektów jednocześnie, umieją 
słuchać i rozwiązywać konflikty. Nigdy nie 
odchodzą od stołu negocjacyjnego, dopóki nie 
dojdą do konsensusu. Przejawiają szczególne 
zdolności komunikacyjne, które przyczyniają 

się do znakomitego rozumienia potrzeb pra-
cowników, klientów i kontrahentów, a w kon-
sekwencji umożliwiają kobietom skuteczne 
przekonywanie wszystkich do swoich racji. 
Ta wyjątkowa kombinacja różnorodnych cech 
i zdolności sprawia, że kobiety są świetnymi 
menadżerkami.
Choć często odnoszą spektakularne sukcesy, osią-
gają je dzięki własnej determinacji i ciężkiej pracy. 
Jednocześnie nie boją się wyzwań, potrafią brać na 
siebie dużą odpowiedzialność. ■

Katarzyna  
Pyś-Fabiańczyk
Dyrektor Działu  
Powierzchni Przemysłowych  
i Logistycznych 
BNP Paribas Real Estate  
Poland



Od palet do pojedynczego artykułu
Ewolucja w logistyce kontraktowej
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W ciągu ostatnich lat jednak zwyczaje konsumenckie drastycz-
nie się zmieniły, co w rezultacie doprowadziło do silnego 

rozwoju biznesu B2C, sieci małych i średnich sklepów osiedlowych 
typu convenience oraz zwiększenia asortymentu towarów w skle-
pach tradycyjnych. Dla logistyki oznaczało to zmianę podejścia do 
sposobu obsługi produktów i przepływów. Operatorzy logistyczni 
musieli więc dostosować się do tej ewolucji i rozwiązać równanie: 
krótszy czas dostawy + mniejsze zamówienie + niższe koszty. 
- Jeszcze kilka lat temu większość naszych klientów zwracała się do 
nas z pytaniem o możliwość przygotowania i dostarczenia pełnych pa-
let i/albo skrzyń. My tak projektowaliśmy nasze procesy magazynowe, 
aby zapewnić ich efektywny przepływ. Obsługa tradycyjnych kanałów 
dystrybucji oczywiście wciąż stanowi bardzo istotną część naszych 
operacji, ale obecnie ponad połowę nowych klientów obsługiwanych 
globalnie przez Grupę ID Logistics stanowią firmy e-commerce albo 
takie, dla których handel elektroniczny stanowi istotną część ich dzia-
łalności - mówi Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics Polska. 

Detail picking 
Dodatkowo, branże takie jak kosmetyczna, odzieżowa, dóbr luksuso-
wych czy sieci sklepów osiedlowych typu convenience często oczeku-
ją dostawy zaledwie kilku sztuk konkretnego artykułu, a nie całych 
skrzyń albo palet. Taki „detail picking” wymaga od operatora logistycz-
nego specyficznej organizacji i procesów mających na celu optymali-
zację składowania, czasu realizacji zamówienia i kosztów obsługi. Aby 
osiągnąć sukces, nie wystarczy tylko podjąć decyzję i po prostu za-
proponować klientom świadczenie tego typu usług. To wymaga specy-
ficznego know-how i dużych inwestycji. - Innowacyjność i umiejętność 
adaptacji do zmieniających się potrzeb klientów od samego początku 
stanowiły integralną część naszego DNA. Naturalną rzeczą w naszej 
firmie zawsze było towarzyszenie klientom, szukanie nowych rozwią-
zań i inwestowanie w sektory, które oczekują naszego wsparcia. Grupa 
ID Logistics uznała detail picking za strategiczną szansę rozwoju. 

Dlatego w 2013 roku zdecydowano się na przejęcie CEPL, operatora 
3PL specjalizującego się w tym sektorze. W tym samym czasie Grupa 
rozwijała swój potencjał IT i utworzyła wyspecjalizowany dział R&D, 
który pozwolił jej pozyskać know-how i wspierać działalność klien-
tów w każdym z 14 krajów, gdzie jest obecna, łącząc specjalistyczną 
wiedzę z umiejętnością adaptacji do lokalnej specyfiki. Dzięki tym po-
sunięciom możemy teraz proponować naszym klientom sprawdzone 
i efektywne rozwiązania, takie jak zautomatyzowany magazyn, me-
chanizacja procesów, pick/put-to-light, antresole, dynamiczne regały, 
sortery, przenośniki taśmowe, itd., oraz szyte na miarę innowacyjne 
rozwiązania dopasowane do ich specyficznych potrzeb - wyjaśnia Ma-
rzena Wal, dyrektor handlowy ID Logistics. 

Automatyczny magazyn 
W Europie Zachodniej ID Logistic uruchamia już automatyczne ma-
gazyny, w Polsce z uwagi na fakt niższych kosztów nie ma jeszcze 
ekonomicznego uzasadnienia do wdrażania w pełni zmechanizowa-
nych rozwiązań. Sytuacja będzie się stopniowo zmieniać wraz z pla-
nowanym wzrostem poziomu kosztowego w Polsce oraz pojawieniem 
się tańszych i bardziej elastycznych rozwiązań. - Automatyzacja 
może być też dla nas wsparciem tam, gdzie trudno jest zatrudnić 
pracowników i/albo wtedy, kiedy czasy realizacji zamówień są bar-
dzo krótkie. Tego typu inwestycje wymagają dobrego przygotowania 
i dłuższego czasu deprecjacji, co nie zawsze jest możliwe w przypad-
ku operacji logistyki kontraktowej. Dlatego też coraz częściej propo-
nujemy naszym klientom częściowo zautomatyzowane rozwiązania, 
które stanowią dobre połączenie efektywności kosztowej, jakości, 
reaktywności i elastyczności. Tego typu rozwiązania bardzo dobrze 
adaptują się na polskim rynku – twierdzi Yann Belgy. 
ID Logistics specjalizuje się w logistyce kontraktowej. Firma za-
trudnia 13 tys. pracowników, w 200 lokalizacjach w 14 krajach 
(3,6 mln m2 powierzchni magazynowych obsługiwanych w Euro-
pie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce). W 2014 roku osiągnęła 
przychód ze sprzedaży w wysokości 874,5 mln EUR. Firma po-
wstała w 2001 roku we Francji, skąd rozpoczęła się jej między-
narodowa ekspansja. ID Logistics Polska jest głównym dostawcą 
usług logistycznych dla branży retail oraz DIY (Do-It-Yourself), 
przemysłowej i FMCG. Obsługuje klientów w ośmiu centrach logi-
stycznych o łącznej powierzchni magazynowej 200 tys. m2.

Adam Tokarz 

Logistyka kontraktowa tradycyjnie była przede wszystkim ukierunkowana na składowanie i obsługę „dużych jednostek” 
- pełnych palet i skrzyń. Za przygotowanie do sprzedaży pojedynczych sztuk artykułów odpowiadały same sklepy, co było 
uznawane za najlepszy sposób na obniżenie kosztów w ramach łańcucha dostaw. 

Grupa ID Logistics uznała 
detail picking za strategiczną 
szansę rozwoju
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Konsulting, to bardzo dobra opcja na rozpoczęcie kariery za-
wodowej. Właściwie zorganizowany i sprawnie zarządzany 

łańcuch dostaw niesie ze sobą wiele korzyści i jest jednym z fi-
larów sukcesu każdej firmy. Można wręcz zaryzykować stwier-
dzeniem, że ma on kluczowe znaczenie w zapewnianiu przewagi 
konkurencyjnej oraz odpowiedniego poziomu zyskowności i za-
dowolenia klientów. Niestety, nawet w dzisiejszych czasach, firmy 
nie są do końca świadome, jak wielki potencjał drzemie w tym 
obszarze i jak wielkie korzyści są w stanie dzięki temu odnieść. 
Logistyka jest dziedziną bardzo dynamiczną, ciągle rozwijającą 
się i pełną innowacji. Jednocześnie ma ona wiele wariantów, jej 
specyfika zależy od branży, którą obsługuje. To powoduje, że na-
wet najbardziej doświadczeni menedżerowie nie są w stanie być 
na bieżąco z wszystkimi jej aspektami. W tym właśnie miejscu 
pojawia się przestrzeń dla pracy doradców logistycznych, którzy 
oferują dostęp do fachowej, eksperckiej wiedzy. 

Początki 
Logistyka wydawała się dla mnie ciekawym zagadnieniem, dlate-
go wybrałem ją jako kierunek moich studiów. Miał na to wpływ 
również fakt, że w regionie, z którego pochodzę, istnieje wiele 
miejsc pracy w sektorze logistyki, a absolwenci tego typu studiów 
cieszą się dość dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców. 
W trakcie nauki po raz pierwszy zetknąłem się z pojęciem za-
rządzania projektami, co zachęciło mnie do zaangażowania się 
w pracy w logistycznym kole naukowym. Dzięki temu mogłem 

brać udział w realizacji różnych projektów akademickich i zbierać 
pierwsze doświadczenia w tym obszarze. Po zakończeniu studiów 
chciałem dalej rozwijać się w tych dziedzinach. Udało mi się to-
dzięki zatrudnieniu, jako konsultant/inżynier projektu w polskim 
biurze Miebach Consulting. Firma zajmuje się szeroko pojętym 
doradztwem logistycznym i zatrudnia ponad 320 pracowników 
w 20 biurach na całym świecie, od Meksyku do Chin. 

Praca pełna wyzwań
Jeśli lubisz realizować własne pomysły – ta praca jest właśnie dla 
ciebie! Każdy projekt jest specyficzny i potrzebuje indywidualnego 
podejścia. Projektowanie i wdrażanie własnych, często innowacyj-
nych rozwiązań to nieodłączna część tego zawodu, dlatego waż-
ne jest, by być kreatywnym i otwartym na nowe pomysły. Duży 
nacisk kładzie się na zdolności analityczne, by móc prawidłowo 
zdiagnozować problem i wyszukać najkorzystniejsze dla niego 
rozwiązanie. Znaczna część pracy polega na kontakcie z klientem. 
Nawiązywanie i prawidłowe budowanie relacji międzyludzkich 
stanowi bardzo ważny element w wachlarzu umiejętności każde-
go konsultanta. Ważne jest, by przedstawić klientowi efekt pra-
cy konsultanta we właściwy sposób, gdyż często jest on laikiem 
w danej dziedzinie. Cenna jest także umiejętność adaptacji do 
dynamicznie zmieniających się warunków i wymagań. Wystarczy 
przytoczyć przykład z Ukrainy, gdzie wybuch konfliktu na Krymie 
i w regionie donieckim zmusił firmę do całkowitej zmiany koncep-
cji gotowego już prawie projektu strategii dystrybucji.

Konsulting w logistyce 

Doradcą być
Obecna sytuacja na rynku pracy stwarza coraz to lepsze możliwości w kwestii wyboru zatrudnienia. Młodzi ludzie często już na etapie 
szkoły średniej planują swoją dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego. Ciekawą alternatywę stanowi konsulting, który jest niejako połą-
czeniem kilku rodzajów stanowisk - naukowego, inżynierskiego i doradczego.
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Szkolenia na całym świecie
Oprócz dostępu do internetowej platformy edukacyjnej, Mie-
bach Consulting oferuje zatrudnionym bogaty program szko-
leń, organizowanych w placówkach na całym świecie. Spółka 
inwestuje w swoich pracowników i stawia na ich intensywny 
rozwój, ponieważ posiadana przez nich wiedza stanowi cenny 
kapitał i przekłada się bezpośrednio na sukces firmy. Każ-
dy pracownik jest zobowiązany do przejścia ścieżki szkoleń 
dotyczących różnych aspektów działalności konsultanta/
inżyniera projektu/doradcy logistycznego. Kilkudniowe za-
graniczne wyjazdy to wspaniała okazja, by zdobyć fachową 
wiedzę, a także poznać ludzi z innych kultur i regionów kuli 
ziemskiej.

Rozwój
Najlepszą metodą na dalszy rozwój jest praktyka. Żadna 
uczelnia czy kurs nie nauczy tyle, co udział w rzeczywistych 
projektach. Poprzez praktykę człowiek najlepiej poznaje spe-
cyfikę różnych środowisk biznesowych i zachodzących w nich 
procesów. Presja czasu, ciągle zmieniające się wymagania, 
naciski ze strony klienta to w świecie biznesu chleb powsze-
dni. Ponadto, każdy realizowany projekt jest inny i zwią-
zany z innym segmentem rynku, od żywności zaczynając, 
a na częściach samochodowych czy wyrobach chemicznych 
kończąc. Sprawia to, że praca nie jest monotonna, gdyż za 
każdym razem mamy do czynienia z innym środowiskiem 
i związanymi z nim wymaganiami czy normami. Wymusza 
to zróżnicowane podejście, a przy okazji stwarza ogromne 
możliwości do ciągłej nauki i rozwoju własnych umiejętności. 
Biuro Miebach w Polsce odpowiedzialne jest za całą Europę 
Środkowo-Wschodnią, dlatego często realizowane są projekty 
na terenie Czech, Ukrainy czy Rosji. Wielokrotnie też zdarza 
się, że polscy pracownicy angażowani są w projekty z innych, 
zagranicznych oddziałów Miebach, co stwarza możliwości po-
dróży po całym świecie. Ostatni tego typu projekt miał miej-
sce na terenie Arabii Saudyjskiej. 
Jako nowy pracownik, od początku mogłem liczyć na wspar-
cie kolegów starszych stażem, by metodą małych kroków 
moje zaangażowanie w realizowane przez nich projekty było 
stopniowo coraz większe. W razie jakichkolwiek problemów 
każdy z członków zespołu może zawsze liczyć na wsparcie 
współpracowników. Dla młodego człowieka, świeżo upie-
czonego absolwenta, który miał do czynienia tylko z teorią 
i nagle zderza się z rzeczywistością, jest to niezwykle ważne, 
szczególnie że często przeskok jest ogromny. Czasem pomaga 
wcześniejsze praktycznie doświadczenie zawodowe zdobyte 
z pracy dorywczej w okresie wakacji i w dni wolne od nauki 
w magazynie. Wbrew pozorom jest to też pożyteczne, ponie-
waż nie da się w pełni zrozumieć czegoś, z czym miało się 
styczność jedynie w teorii. Często absolwenci szkół wyższych 
nigdy nie mieli do czynienia w praktyce z tym, o czym uczyli 
się przez pięć lat studiów. Proces ich wdrażania jest wtedy 
trudniejszy i znacznie dłuższy. Dlatego pracodawcy zwracają 
baczną uwagę na wszelkie prace, praktyki i wolontariaty od-
byte podczas studiów – dobre wyniki nauki to nie wszystko.

■ Kamil Kwaśniok, Miebach Consulting

Książkę tę można polecić wszystkim tym, którzy chcieliby 
w sposób szybki i przystępny dowiedzieć się tego, czym wła-
ściwie jest logistyka i gdzie mamy z nią do czynienia. Autorzy 
przytaczają bowiem przykłady jej stosowania w życiu bizne-
sowym, które uświadamiają odbiorcy znaczenie tej dziedziny 
w życiu gospodarczym. 
A o tym, w jaki sposób została napisana ta pozycja, niech świad-
czą słowa Alberta Einsteina, które przytoczył we wstępie do „Va-
demecum logistyki” jeden ze współautorów, prof. dr hab. Jacek 
Szołtysek z Uniwersytetu Opolskiego: ”Większość nauczycieli tra-
ci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń 
nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia sta-
ra się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest 
zdolny się nauczyć”. Gdyby tak myślała większość nauczycieli – 
uczniowie z ochotą chodziliby do szkoły.

Wydawnictwo Difin S.A. Warszawa, 2016. 

Vademecum 
logistyki

Wydawałoby się, że jeśli chodzi o teorię logistyki, 
wszystko już zostało zdefiniowane i opisane. Tym-
czasem nauczyciele akademiccy reprezentujący 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet 
Opolski i Wojskową Akademię Techniczną w Warsza-
wie pokusili się o spójne przedstawienie najważniej-
szych i podstawowych zagadnień logistycznych, które 
podlegają nieustannym przeobrażeniom i rozwojowi. 
Uczynili to w sposób niezwykle przystępny i uła-
twiający recepcję, bez zbędnych definicji i zawiłych 
teoretycznych rozważań. 

Książki
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CeMAT 2016

Trendy  
wywracające 
logistyczny świat

Digitalizacja przyczynia się do powstawania inteligentnych 
łańcuchów dostaw i otwiera nowy rynek dla współpracy 

i tworzenia startapów w logistyce. Innowacyjne technologie 
umożliwiają także powstawanie nowych rozwiązań, które do tej 
pory jeszcze nie były stosowane, jak np. dostawy przy użyciu 
dronów, dostawy mniejsze niż przy użyciu kontenerów. Logisty-
ka podlega ciągłym zmianom. CeMAT 2016 ( 31 maja – 3 czerw-
ca br.) zaprezentuje dziewięć trendów, które będą kształtować 
logistykę w najbliższych latach. 

Trend 1. Dostawa tego samego dnia
Klient oczekuje, aby od zamówienia do dostawy czas był jak naj-
krótszy. Coraz więcej firm sprzedających swoje towary online 
oferuje tę usługę premium. Kupujący chce otrzymać towar jak 
najszybciej, wybiera więc opcję szybkiej dostawy, a operator lo-
gistyczny lub firma kurierska dostarcza ten towar w ciągu jed-
nego dnia. Nie wszyscy prowadzący handel online mają te opcje 
w swojej ofercie, ale jest to doskonała odpowiedź na rosnące 
oczekiwania kupujących.

Trend 2. Zastosowanie magnetycznych 
detektorów zapobiegających wypadkom
Ludzkie błędy tak długo będą pozostawały kluczowymi czynni-
kami w działalności logistycznej, dopóki w magazynach na dobre 
nie zadomowią się autonomiczne pojazdy sterowane z chmury. 
Do tego czasu dla poprawy bezpieczeństwa w magazynie wiele 
firm rozwija systemy do automatycznych operacji magazynowych. 
Jedną z takich innowacji jest magnetyczny detektor umieszczony 
na pojazdach autonomicznych, który sygnalizuje zbliżanie się do 
człowieka w magazynie i w ten sposób eliminuje potencjalne koli-
zje i wypadki. Technologia ta w sposób radykalny przyczynia się 
do poprawy bezpieczeństwa w magazynie. 

Trend 3. Tańsza spedycja poprzez optymalizację 
pojemności przestrzeni transportowej
Istniejące już obecnie aplikacje zainstalowane w smartfonach 
pozwalają na znalezienie przewoźników, którzy mają wolne prze-

strzenie ładunkowe w ciężarówkach. Ten rodzaj biznesowej dzia-
łalności biznesowej nazywa się modelem „Win – Win”, ponieważ 
utylizuje on pojemność przewozową i przyczynia się do oszczędno-
ści obu współpracujących ze sobą stron, jak również do szybszych 
dostaw do miejsc przeznaczenia. Istnieją także aplikacje, które 
umożliwiają nadawanie przesyłek, a nawet zarządzanie załadun-
kiem i śledzenie wszystkich tych procesów związanych z dostawą. 

Trend 4. Palety Tetris w magazynie 
W oszczędzaniu przestrzeni, która jest istotnym i ważnym parame-
trem każdego magazynu, wykorzystuje się najnowszy rodzaj palet 
umożliwiających wkładanie jednej w drugą. Palety te są o wiele 
mniejsze niż ich poprzedniczki i przy zastosowaniu technologii 3D 
pozwalającej rozróżnić ich wielkość można dostosować je do istnie-
jącego logistycznego wyposażenia bez większych modyfikacji. Moż-
na z nich także budować pudełka czy mini-kontenery transportowe. 

Trend 5. Drony dla dostaw na ostatniej mili
Nawet najlepsza sieć transportowa ma luki. Dlatego Amazon 
przymierza się do dostaw na ostatniej mili przy użyciu dronów. 
Nie tylko Amazon eksperymentuje z dronami. W tym obszarze  
istnieją również mniejsi gracze, na przykład firma Matternet, któ-
rej drony mogą przenosić towary o wadze do 1 kg w promieniu  
20 km, przy jednym ładowaniu baterii.

Trend 6: Wykorzystanie Big Data do 
śledzenia floty transportowej
Niezależnie od tego, jak dobrze zna się swój łańcuch dostaw, za-
wsze dane uzyskane z Big Data wpłyną na jego lepsze poznanie. 
Analiza wielkich zbiorów danych pozyskana z wielu źródeł jedno-
cześnie przyczynia się do tego, że dostawcy są w stanie lepiej śle-
dzić proces dostawy w czasie rzeczywistym, co pozwala uniknąć 
wielu sytuacji kryzysowych w łańcuchu dostaw. Śledzenie przesy-
łek w rzeczywistym czasie z zastosowaniem technologii chmury 
komputerowej daje lepsze rezultaty niż korzystanie z nawigacji 
satelitarnej i informacji o występujących na drogach korkach sa-
mochodowych.

Magazynowanie jako element logistycznej usługi podlega ciągłej transformacji. Olbrzymi wpływ na te zmiany ma postępująca w 
szalonym tempie cyfryzacja wielu obszarów biznesowej działalności przedsiębiorstwa. 
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Trend 7. Kontenerowe origami
Logistyczni operatorzy już wkrótce będą mieli lepszą możliwość 
przewożenia pustych kontenerów dzięki nowej metodzie składa-
nia kontenerów. Każdy kontener może być złożony do 1/5 swojej 
wielkości, co jest szczególnie istotne dla firm dostawczych dyspo-
nujących znaczną liczbą kontenerów. Eksperci wierzą, że ten spo-
sób ustawiania kontenerów przyczyni się do zrewolucjonowania 
globalnego logistycznego rynku.

Trend 8. Logistyka 
jako usługa
Coraz większego znaczenia 
zaczyna nabierać outsour-
cing usług logistycznych przy 
użyciu chmury obliczenio-
wej, począwszy od złożenia 
zamówienia, poprzez złoże-
nie towarów w magazynie, 
a na dostawie skończywszy. 
Tego rodzaju oferty usług 
są już dostępne na rynku 
i pozwalają zapoznać się 
z kosztami magazynowania 
towarów w zależności od ist-
niejących bieżących zapasów. 
Usługi te są dostępne zarów-
no dla małych, jak i dużych 
graczy na rynku.

Trend 9. Fracht 
morski na kliknięcie 
myszką komputerową
Morski fracht stanowi waż-
ną część globalnego logi-
stycznego łańcucha dostaw. 
Dzięki usłudze bazującej 
na technologii chmury 
komputerowej obecnie jest 
dużo łatwiej zarezerwować 
fracht morski. Za pomocą 
jednego kliknięcia mysz-
ką komputerową można 
dziś szybciej porównywać 
wszystkie istotne wskaź-
niki, takie jak trasy, czas 
i miejsce dostaw w syste-
mie 24/7. 
Powyższe trendy znajdu-
ją odzwierciedlenie we 
współczesnych łańcuchach 
dostaw i ukształtują sektor 
logistyczny w najbliższych 
latach.

Kryspin Wiśniewski 
Na podstawie materiałów tar-
gów CeMAT 2016, które odbę-
dą się od 31 maja do 3 czerwca 

2016 roku. 
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Logiconomia
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Logiconomia to nowa filozofia myślenia, którą Toyota Material Handling Europe zaprezentuje na targach CeMAT 2016. Filozofia ta od-
zwierciedla szerokie spektrum idei i koncepcji rozwijanych od lat przez koncern w intralogistyce. Niektóre z nich są na rynku już znane, 
a niektóre pojawiają się po raz pierwszy.

Targi CeMAT 2016 odbędą się w dniach 31 maja do 3 czerwca 
2016 r. w Hanowerze. TMH Europe zaprezentowała dzienni-

karzom z całej Europy swoją filozofię myślenia. 

Napęd
Jednym z najważniejszych obszarów, na którym koncentruje się 
TMH Europe, jest napęd w wózkach widłowych. Dwa z ostatnich 
wózków zaprezentowanych w ostatnim czasie – BT Staxio P 
i Toyota Traigo 48V - wyposażono w akumulatory litowo-jonowe, 
które są znacznie pojemniejsze i szybsze w ładowaniu, a jedno-
cześnie zużywają mniej energii. TMH Europe pracuje także nad 
rozwojem technologii ogniw paliwowych oraz wykorzystania dar-
mowej energii z operacji wykonywanych podnośnikami. 

Dynamika
Na targach CeMAT w 2014 roku TMH Europe prezentowała koncepcję 
I_Site - system pozwalający na transmisję danych on-line podczas pra-
cy wózków widłowych. System ten jest stale udoskonalany i na CeMAT 
2016 TMH Europe zaprezentuje jeszcze szersze możliwości pozwalają-
ce na inteligentne zarządzanie flotą wózków widłowych. A to oznacza 
większą efektywność, wyższe bezpieczeństwo i lepszy serwis. Zgodnie 
z zasadą: wielka ilość danych – wielkie korzyści. 

Automatyzacja
THM Europe cały czas rozwija koncepcję automatycznych pojazdów 
w intralogistyce, ale w tym roku koncentruje się na prostej auto-
matyzacji. Automatyzacja nie zawsze musi oznaczać kompleksowe 
podejście, czasami wystarczy zacząć od jednego elementu, który 
może przynieść duże korzyści w zarządzaniu magazynem. 

Lean 
Nazwa Toyota od lat kojarzy się z systemem produkcji lean. Na 
targach CeMAT 2016 TMH Europe zaprezentuje, w jaki sposób 
ta koncepcja jest wdrażana przy produkcji wózka Toyota Tonero 
i jakie to przynosi efekty. 

Technologie przyszłości
TMH Europe rozwija innowacyjne technologie w intralogistyce 
i na targach CeMAT 2016 zaprezentuje pojazdy sterowane zdalnie 
oraz samoczynnie dokonujące załadunku i rozładunku. 

Finansowanie
Obroty TMH Europe wyniosły w 2015 r. 1,8 mld euro, co przekła-
da się na ponad 135 tys. pojazdów dla intralogistyki. Ponieważ 
największą barierą w rozwoju rynku wózków widłowych jest cena 
pojazdów, TMH Europe zapowiedziała otwarcie funduszu umoż-
liwiającego zakup tych pojazdów na preferencyjnych zasadach. 
Fundusz na razie będzie funkcjonował w Niemczech, ponieważ 
jest to największy rynek dla firmy. Warto dodać, że 95% wózków  

widłowych TMH sprzedawanych na rynku europejskim produko-
wanych jest w trzech zakładach produkcyjnych koncernu zlokali-
zowanych we Włoszech, Szwecji i Francji. Koncern nadal chce być 
numerem 1 wśród producentów wózków widłowych na świecie. 

■ Alicja Kostecka 

Matthias Fischer
Prezydent i CEO 
Toyota Material Handling Europe

Logiconomia to po prostu nasz sposób my-
ślenia, nasza filozofia. Toyota ma ogromne 
doświadczenie w rozwijaniu nowego po-
dejścia do biznesu. Najbardziej znanym 
na świecie jest Toyota Production Sys-
tem, który zaprezentujemy na targach 
CeMAT. Podstawą tego systemu jest lean 

production i my przejęliśmy to myślenie i wdrożyliśmy go do logistyki. Uczy-
niliśmy to wiedząc, że nasi klienci oczekują takiego podejścia w logistyce, 
a także obniżenia całkowitych kosztów posiadania w intralogistyce. Termin 
„logiconomia” znakomicie to odzwierciedla. W celu nieustannego dosko-
nalenia naszych produktów będziemy kontynuować współpracę z naszymi 
klientami, dostawcami i ekspertami od przemysłu, aby dostarczać na rynek 
najbardziej pożądane produkty. ■
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Toyota Logistic 
Design Competition
Zdolność łączenia się pojazdów z otoczeniem to jeden z najważniejszych trendów, który determinować będzie rozwój transpor-
tu w przyszłości, także transportu intralogistycznego. 

W trend ten znakomicie wpisuje się projekt 
młodego designera z Belgii, który został na-

grodzony przez Toyota Material Handling Europe 
w organizowanym co dwa lata konkursie Toyota 
Logistic Design Competition. Fabian Brees za-
projektował wózek widłowy Flock, który składa 
się z dwóch współpracujących ze sobą pojazdów 
dokonujących operacji magazynowych z taką 
efektywnością, z jaką człowiek nie byłby w stanie 
ich wykonać. Tak skonstruowany wózek widłowy 
ewidentnie zapobiega stratom (z japońskiego 
muda) w intralogistyce. Fabian Brees niedawno 
ukończył studia tworzenia i rozwoju produktów 
w Antwerpii i wraz z kolegą założyli studio pro-
jektowe. Nagroda – 5000 euro – jest dobrym po-
czątkiem rozwoju kariery projektowej młodego 
twórcy.

Druga nagroda w Logistic Design Competiotion 
2016 również odzwierciedla trend pojazdów auto-
nomicznych i przypadła młodemu twórcy ze Sło-
wacji, Josefowi Cerny, za Drone Logistic System 
– autonomiczny wózek widłowy sterowany elek-
tronicznie i samoczynnie dokonujący załadunku 
i rozładunku. Projekt ten został także nagrodzony 
przez internautów.

Trzecią nagrodę otrzymali trzej projektanci z Fin-
landii za Toyota KAMU, czyli modularny wózek 
hybrydowy będący połączeniem wózka paletowe-
go i widłowego.

Do tegorocznej edycji konkursu zarejestrowało 
się ponad 500 uczestników, a ostatecznie do kon-
kursu przystąpiło 100 designerów. Kolejna edy-
cja konkursu odbędzie się w 2018 roku.

■ /ak/
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Konkurs

Drugie miejsce - DLS

Zwycięski projekt - wózek Flock

Trzecie miejsce - Toyota KAMU

Fabian Brees
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Polska jest pierwszym europejskim krajem, w którym Amazon wdrożył roboty do operacji magazynowych w swoich centrach 
logistycznych. Wkrótce maszyny te będą także wykorzystywane w centrach dystrybucyjnych w Wielkiej Brytanii.

Tańczące regały 
Roboty w Centrum Logistycznym Amazon we Wrocławiu

Suną szybko, cicho i bezkolizyjnie trafiają do celu. Praca Amazon 
Robotics to niezwykłe widowisko, które odbywa się w Centrum 

Logistycznym Amazon w podwrocławskich Bielanach. Standardowe 
procesy magazynowe polegają na tym, że to ludzie przychodzą do 
towarów i dokonują operacji magazynowych. Stosowanie Amazon 
Robotics spowodowało odwrócenie procesów magazynowych w ten 
sposób, że towary przychodzą, a właściwie przyjeżdżają do ludzi. 
Roboty nie przywożą jednak pracownikom w Centrum Logistycz-
nym Amazon we Wrocławiu pojedynczych towarów, lecz całe regały 
wypełnione produktami. Urządzenia o wysokości 30 cm i szeroko-
ści jednego metra podjeżdżają pod regały i przewożą je do stano-
wisk pracy pracowników Amazon, którzy zgodnie z wyświetlonym 
towarem na monitorze komputera znajdującym się na stanowisku 
pracy, zdejmują z regału towary i dokonują kompletacji zamówień 
dla klientów. Pracownik znajduje daną lokalizację towaru na pod-
jeżdżającym regale i dla potwierdzenia realizacji zamówienia 
skanuje produkt. Ta operacja najczęściej trwa kilka sekund i, jak 
tylko zostanie ukończona, do stanowiska pracy podjeżdża kolejny 
robot z regałem wypełnionym produktami. O tym, jakie produkty 
i w jakiej kolejności mają trafiać do kompletacji decyduje system IT, 
który zawiera potężną bazę danych, powstałą w wyniku wcześniej 
zeskanowanych i rozłożonych na regałach towarów. 
W Centrum Logistycznym we Wrocławiu na powierzchni  
95 000 mkw. znajduje się wiele milionów towarów. Gdy towary tra-
fiają do docków centrum logistycznego, wózkami widłowymi m.in. 
marki Crown transportowane są na stanowiska pracy, skąd pracow-
nicy, po zeskanowaniu, rozkładają je na ruchome regały. Dziennie 
realizowanych jest od kilku do kilkadziesiąt tysięcy zamówień. Na-
wigacja robotów odbywa się poprzez bar-kody, które przyklejone są 
do posadzki magazynu. Roboty wyposażone są w czujniki ruchu, 
które pozwijają im uniknąć zderzenia i kolizji. Urządzenia połączone 
są siecią bezprzewodową pozwalającą im bezpiecznie komunikować 
się z systemem IT, który dostosowuje ich ruch do nieustannie zmie-
niającego się popytu w sklepach Amazon. Gdy roboty się wyczer-
pią, same podjeżdżają do stacji ładowania, którą po kilku minutach 
opuszczają, by odbyć dalszą podróż po magazynie. Strefa pracy robo-
tów jest oddzielona od strefy, w której pracują ludzie, wysoką siatką. 
W Centrum Dystrybucyjnym we Wrocławiu pracuje 270 takich ro-
botów, które autonomicznie i bezkolizyjnie przemierzają dziesiąt-
ki kilometrów, by jak najszybciej zrealizować zamówienia klien-
tów. Roboty poruszają się z prędkością 15 km/h i każdy z nich 
może przewieźć regał o wadze 300 kg. – Dzięki temu uzyskujemy 

Alicja Kostecka 



lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej o 50% i opty-
malizację procesów magazynowych o 20% i przede wszystkim 
szybszą realizację zamówień – wyjaśnia Rodrigo Zapata, General 
Manager Centrum Logistycznego w Bielanach pod Wrocławiem. 
O ile standardowe zamówienie od klienta w Amazon – od mo-
mentu kliknięcia do koszyka - realizowane jest w około 90 minut, 
o tyle roboty pozwalają skrócić proces realizacji zamówienia do 
kilkunastu minut! Oznacza to, że roboty pozwalają zrealizować 
nawet cztery razy więcej zamówień niż w standardowej obsłudze. 
Dzięki automatyzacji procesów magazynowych unika się również 
pomyłek uzyskując wskaźnik dokładności na poziomie 99,99%. 
Już 30 tysięcy takich robotów pracuje w centrach logistycznych 
Amazon na świecie. Poza Robotics, internetowy gigant wykorzystuje 
w swoich centrach także Robot-Stow – automatyczne ramię do prze-
noszenia ciężkich towarów. – Roboty są po to, aby praca ludzi była 
łatwiejsza, nie po to, aby im tę pracę zabierać – wyjaśnia Rodrigo 
Zapata – to ludzie tworzą procesy, a nie maszyny, dlatego pracę robo-
tów należy postrzegać bardziej jako współpracę człowieka z maszyną.
W Centrum Logistycznym Amazon w Bielanach pod Wrocławiem 
pracuje 1200 osób; w szczytach sprzedażowych liczba ta się pod-
waja. Bezpośrednio z robotami współpracuje 60 osób. Inwestycja 
w tę technologię kosztowała Amazon 775 mln dolarów, kiedy to 
cztery lata temu gigant kupił firmę Kiva Systems, producenta ro-
botów z Massachusetts. Od ubiegłego roku autorskie roboty Kiva 
Systems internetowy gigant zaczął nazywać Amazon Robotics.

Rodrigo Zapata, General Manager Centrum Logistycznego 
w Bielanach pod Wrocławiem
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Z Ewaldem Rabenem  
– CEO Grupy Raben rozmawia Alicja Kostecka.

Logistyczny 
numer 1  
w Polsce
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Alicja Kostecka: Czy kryzys gospodarczy sprzyja przejmowaniu 
firm i tworzeniu fuzji na rynku logistycznym?
Ewald Raben: Spowolnienie gospodarcze sprawia, że rynek się 
konsoliduje. Konsolidacja jest korzystna dla klientów, ponieważ 
zapewnia wysoki, stały, przewidywalny poziom świadczenia 
usług oraz atrakcyjne ceny.

A.K.: Czy koncentracja kapitału na rynku logistycznym jest 
czymś pożądanym w branży logistycznej i jakie to rodzi implika-
cje dla branży i klientów?
E.R.: Każde przedsiębiorstwo musi szukać swojej masy krytycz-
nej, aby optymalnie funkcjonować. Fragmentaryzacja rynku nie 
jest dobra zarówno dla firm logistycznych, jak i dla klientów. 
Konsolidacja kapitału na rynku jest lepiej widoczna w Europie 
Zachodniej niż w Polsce. Tamtejsi przedsiębiorcy zrozumieli 
wcześniej, że na tym rynku nie ma miejsca dla wszystkich. Moim 
zdaniem polskie przedsiębiorstwa logistyczne i transportowe 
wkrótce czeka taka refleksja. 

A.K.: Czy branża logistyczna jest atrakcyjna dla instytucji finansowych?
E.R.: Odpowiedź jest uzależniona od strategii inwestora. Branża 
TSL ma niską marżę, dlatego korzystniejsza jest działalność w kil-
ku krajach, która powoduje synergię, co zapewne jest ciekawym 
rozwiązaniem dla wzrostu kapitału.

A.K.: Na rynku logistycznym występuje nieustanny rozwój - czy 
można się spodziewać, że ten rozwój nadal będzie tak dynamiczny?
E.R.: Polski rynek jest już raczej dojrzały, dlatego nie upatruję 
w nim szansy na dynamiczny rozwój. Są oczywiście subsegmen-
ty, takie jak np. e-commerce, które bardzo intensywnie rosną. 
Jednak tradycyjna logistyka w Polsce pozostaje od lat na tym sa-
mym poziomie. Zmieniają się potrzeby klientów oraz sam serwis, 
jednak nie zapotrzebowanie na usługi.

A.K.: Gdy Pan tworzył zręby firmy logistycznej w Polsce, o logi-
styce nie mówiło się jeszcze w ujęciu globalnym, lecz zaledwie 
lokalnym lub regionalnym. Co oznacza globalizacja w logistyce?
E.R.: Globalizacja w logistyce wspomaga osiągnięcie wspomnia-
nej synergii. Większa liczba krajów, w których operator logistycz-
ny działa, oznacza zwykle znaczną ilość oddziałów oraz gęstą sieć 
połączeń. Globalizacja w logistyce związana jest też często z prze-
targami klientów korporacyjnych, którzy nie pytają już o trans-
port czy magazynowanie w jednym kraju, lecz zainteresowani 
są zleceniem kompleksowej obsługi logistycznej danego regionu 
Europy. Wiele badań mówi o tym, że udział rynków globalnych 
w większości przedsiębiorstw w sferze zaopatrzenia, produkcji 
i dystrybucji będzie się dalej powiększał.

A.K.: W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z kilkoma spek-
takularnymi przejęciami w branży (XPO Logistyce, GEFCO, K+N, 
DSV, Geodis etc.). Raben Group też ma na swoim koncie spekta-
kularne przejęcie Wincantona i jak widać apetyt Grupy nie usta-
je, bo w ubiegłym roku zapowiedział Pan przejęcie Grupy Balter 

w Niemczech (uczestnika niemieckiej sieci drobnicowej CargoLi-
ne). Czy to znaczy, że Grupa będzie się stale rozrastać?
E.R.: Sądzę, że najlepszą drogą rozwoju jest połączenie akwizycji 
i wzrostu organicznego. Inwestycje Grupy Raben były wynikiem 
analizy geograficznej – sprawdziliśmy, w których regionach po-
trzebujemy oddziałów, gdzie wymagają one umocnienia. W ślad 
za wspomnianymi badaniami pojawiły się przejęcia niemieckich 
firm. Integrujemy przejęte spółki w ramach naszej Grupy, po-
większamy udział w wybranych regionach. Patrzymy również na 
potencjale akwizycje, ale robimy to na spokojnie, ponieważ zależy 
nam na tym, żeby firma jak najbardziej do nas pasowała.

A.K.: Jaki jest obecny potencjał Grupy?
E.R.: W 10 krajach, w których posiadamy ponad 130 swoich od-
działów, zatrudniamy ponad 9000 osób. Pod względem wyników 
zajmujemy 1. miejsce wśród operatorów logistycznych świadczą-
cych swój serwis w Polsce. 

A.K.: Co popycha firmy do przejęć: konkurencyjność, osiąganie 
efektu skali i synergii, czy dostęp do lokalnego i globalnego rynku?
E.R.: Przejmowanie firmy jest z pewnością bezpieczniejszą formą, 
gdyż wchodzi się na niemal gotowy rynek. Nie trzeba budować 
wszystkiego od nowa, a jedynie mądrze gospodarować zasobami. 
Akwizycje zwykle zapewniają stabilność operacji, bazę klientów 
oraz doświadczonych pracowników. Kupujemy spółki w różnej 
kondycji finansowej. Te, których wyniki finansowe są gorsze, 
mają zwykle na koncie błędy, często wynikające z niewłaściwego 
zarządzania finansami lub ukrytymi problemami, pojawiającymi 
się dopiero, gdy na zarządzie prezentowane są wyniki, a wtedy 
zwykle jest zbyt późno, by podjąć działania korygujące. Dla nas, 
jako kupujących, kluczowa jest lokalizacja. Sytuacja finansowa 
przejmowanej spółki nie ma aż tak dużego znaczenia.

A.K.: Gdyby 25 lat temu, kiedy otwierał Pan firmę w Polsce, „do-
bra wróżka” powiedziała Panu, że w rozwoju firmy dojdzie Pan do 
tej skali, która jest obecnie, co by Pan jej powiedział i czy mimo 
tej przepowiedni postępowałaby Pan tak samo?
E.R.: Prowadząc biznes podejmujemy wiele decyzji każdego dnia. 
Nie mam jednak takiej, która podjęta kiedyś, dziś spędzałaby mi 
sen z powiek. Myślę raczej o przyszłości niż przeszłości, więc 
pewnie nic bym nie zmienił. 25 lat temu, gdy przyjechałem do 
Polski, zaplanowałem tu sieć oddziałów, analizując połączenia 
drogowe. Nie myślałem wtedy o dalszym rozwoju poza Polską. 
Kroki biznesowe podejmowałem na podstawie bieżącej analizy 
rynku i potrzeb klientów. Każda decyzja i każdy zakup były prze-
myślane. W biznesie staram nie kierować się emocjami. 

A.K.: Czy w rozwijaniu biznesu występują jakieś granice? Co tą 
granicą jest dla Pana?
E.R.: Istnieją granice etyczne. Prowadząc działalność np. na Ukra-
inie wielokrotnie woleliśmy dłużej czekać na wydanie decyzji, 
niż podejmować kroki, które niezgodne są z naszym kodeksem 
etycznym. 

Logistyczny 
numer 1  
w Polsce

W 10 krajach, w których posiadamy ponad 130 swoich oddziałów, 
zatrudniamy ponad 9000 osób



EURO LOGISTICS40 FINANSE

Oznacza to przekroczenie rekordowego 
dotąd wyniku z 2014 roku (42,8 mld zł) 

i 16,3 proc. dynamikę wzrostu rynku leasingu 
(r/r), co wskazuje na niesłabnące zaintereso-
wanie przedsiębiorstw finansowaniem udzie-
lanym przez firmy leasingowe. Na przestrzeni 
lat branża leasingowa stała się kluczowym na-
rzędziem finansującym potrzeby inwestycyjne 
polskich przedsiębiorców i w ten sposób napę-
dzającym rozwój gospodarczy kraju.

Co i kto?
W 2015 roku firmy zrzeszone w Związku 
Polskiego Leasingu udzielają finansowania 
w formie leasingu (85,2 proc.) oraz pożycz-
ki inwestycyjnej (14,8 proc.) wszystkich 
inwestycji. Przeważają inwestycje w aktywa 
ruchome (97,1 proc. udział w rynku), ale za 
pośrednictwem leasingu finansowane są rów-
nież nieruchomości (2,9 proc. udział w ryn-
ku). Polski rynek leasingu cechuje równowa-
ga. Pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe 
do 3,5 tony stanowią 37,5 proc. inwestycji, 
maszyny i urządzenia (w tym IT) 31,9 proc., 
środki transportu ciężkiego, do którego zali-
czane są m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/
przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 
tony, autobusy, samoloty, statki i środki 
transportu kolejowego mają 27,1 proc. udział 
w rynku. Według Związku Polskiego Le-
asingu kluczowymi odbiorcami finasowania 
udzielanego przez polskich leasingodawców 
są firmy z sektora MMŚP.
Z badań Komisji Europejskiej wynika, że le-
asing jest głównym, obok środków własnych, 
źródłem finansowania inwestycji firm z sek-
tora MMŚP. Dla tych firm leasing, z uwagi na 
uproszczone procedury i minimalne oczekiwa-
nia dotyczące zabezpieczenia transakcji, jest 

najważniejszą formą finansowania inwestycji. 
Na zlecenie Komisji Europejskiej prowadzo-
ne jest cykliczne badanie, w ramach którego 
przedsiębiorcy z 28 krajów odpowiadają m.in. 
na pytanie, czy finansowanie leasingiem jest 
istotnew działalności ich firm. Pod koniec 
ubiegłego roku 57 proc. polskich przedsiębior-
ców zadeklarowało, że leasing jest/będzie dla 
nich istotnym źródłem finansowania inwesty-
cji. Plasuje to Polskę na trzecim miejscu po 
Finlandii i Niemczech, w których to krajach 
zainteresowanie leasingiem jest nieznacznie 
wyższe. Co trzeci polski przedsiębiorca zade-
klarował, że korzystał w ostatnich sześciu mie-
siącach z leasingu. Wyższy odsetek zadeklaro-
wali w tym przypadku jedynie przedsiębiorcy 
niemieccy i łotewscy.

Leasing a kredyty
Łączna wartość aktywnego portfela branży le-
asingowej na koniec 2015 roku wynosiła 87,8 
mld zł, co jest porównywalne z wartością salda 
kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom 
przez banki (101,4 mld zł). Wartość aktywne-
go portfela branży leasingowej w ciągu ostat-
niego roku wzrosła o 15,3 proc., podczas gdy 
w tym samym okresie saldo kredytów inwesty-
cyjnych zwiększyło się w bankach o 10,1 proc. 
Także ostatnie dane NBP wskazują na stabili-
zację dynamiki akcji kredytowej banków w ob-
szarze inwestycji.

Pojazdy osobowe 
i dostawcze do 3,5 tony
Największy udział w rynku leasingu w dal-
szym ciągu stanowią transakcje dotyczące po-
jazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych 
do 3,5 tony (37,5 proc.). Ten segment wypraco-
wał także najwyższą dynamikę na rynku (20 
proc.). W 2015 roku firmy sfinansowały pojaz-
dy (OSD) o wartości 18,7 mld zł. Przy czym 
w większości były to pojazdy osobowe (81 
proc.), 19 proc. stanowiły pojazdy dostawcze 
i ciężarowe do 3,5 tony. Wynik branży leasin-
gowej jest mocno skorelowany z wyraźnym 
wzrostem rejestracji nowych aut osobowych 
i dostawczych w 2015 roku (9,4 proc., wzrost 
do ponad 408 tys. sztuk). Wartość leasingu 
w tym segmencie rynku rosła głównie dzięki 
pojazdom osobowym.

Transport ciężki
W 2015 roku branża leasingowa wypraco-
wała także wysoką dynamikę finansowania 
transportu ciężkiego (18,2 proc. wzrost, przy 
wartości aktywów na poziomie 13,5 mld zł). 
Kluczowe były inwestycje finansowane głów-
nie przy pomocy leasingu w ciągniki siodło-
we (50 proc. udział), naczepy i przyczepy  
(20 proc. udział) i pojazdy ciężarowe powyżej 
3,5 tony (15 proc.). Stabilny rozwój finanso-
wania transportu ciężkiego w 2015 roku był 
wspierany przez ożywienie w strefie euro oraz 
wzrost popytu krajowego w Polsce. W rezulta-
cie dynamika finansowania pojazdów cięża-
rowych - 11,5 proc. w pierwszym półroczu 
- przyspieszyła do 23,1 proc. w drugim pół-
roczu. Poprawę koniunktury było widać też 
w wysokiej dynamice rejestracji samochodów 
ciężarowych (wzrost o 26,6 proc. dla pojazdów 
ciężarowych powyżej 3,5 tony w 2015 roku).
Wyniki w finansowaniu transportu cięż-
kiego wskazują na dużą odporność polskiej 
branży transportowej na negatywne czyn-
niki, takie jak choćby zamieszanie wokół 
wdrożenia w Niemczech ustawy o płacy 
minimalnej MiLoG.

Maszyny i urządzenia
Rozwój sektora finansowania maszyn i urzą-
dzeń bazował w 2015 roku na relatywnie 
wysokim wzroście gospodarczym oraz na wy-
sokim wykorzystaniu zdolności produkcyj-
nych w polskich firmach. W tym segmencie 
rynku odnotowano 12 proc. wzrost finanso-
wania, przy wartości aktywów na poziomie 
15,9 mld zł. Dane o łącznym finansowaniu 
rynku maszyn pokazują największy udział 

Leasing jest głównym, obok kredytu, zewnętrznym źródłem inwestycji w gospodarce. Z danych Związku Polskiego Leasingu 
wynika, że branża leasingowa w 2015 r. odnotowała 16,3 proc. wzrost wartości nowych kontraktów i sfinansowała inwesty-
cje o łącznej wartości niemal 50 mld zł.

Rekordowy rok dla leasingu
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
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w tym rynku maszyn rolniczych (24,6 proc.). 
Maszyny do produkcji tworzyw sztucznych 
i maszyny do obróbki metali mają 14,7 proc. 
udział w rynku, a sprzęt budowalny 11,9 
proc. Ten segment rynku obok leasingu ko-
rzysta także z pożyczek. Branża ta odczuła 
wyraźny wpływ braku wsparcia funduszy 
unijnych z transzy 2007-2013 i dlatego inwe-
stycje w rolnictwie finansowano za pomocą 
pożyczek. Jednak pomimo wyhamowania in-
westycji finansowanych za pomocą pożyczki 
w II połowie 2015 roku, jej udział w łącznym 
finansowaniu maszyn w firmach leasingo-

wych utrzymał się w 2015 roku na wysokim 
poziomie 34,3 proc.

Rynek nieruchomości
W 2015 roku odnotowano także wzrost finan-
sowania nieruchomości o 14,5 proc. Ubie-
głoroczny wzrost wynikał z większej liczby 
sfinansowanych umów - 166 w porównaniu 
do 136 umów w 2014 roku - przy czym śred-
nia wartość transakcji zmniejszyła się nie-
znacznie (8,05 mln PLN wobec 8,27 mln PLN 
w 2014 roku). Finansowanie nieruchomości 
pozostaje niszowym obszarem działalności 

firm leasingowych – w ub. roku umowy zawar-
ło 11 firm zrzeszonych w ZPL, czyli o jedną 
mniej niż w całym 2014 roku. Udział nieru-
chomości w łącznie sfinansowanych aktywach 
wyniósł w 2015 roku 2,9 proc. - podobnie jak 
rok wcześniej. Struktura przedmiotowa rynku 
nieruchomości pozostaje w miarę zrównowa-
żona, z największym udziałem obiektów biu-
rowych (31 proc.) oraz obiektów handlowych 
i usługowych (29 proc.).

Perspektywy
W 2016 roku branża leasingowa oczekuje 
wzrostu na poziomie 14 proc. Specjaliści ryn-
ku leasingowego spodziewają się w 2016 roku 
wyższego poziomu finansowania dla transpor-
tu ciężkiego, maszyn i IT oraz nieruchomości, 
przy czym zdecydowanie najlepsze perspek-
tywy widzą dla leasingu maszyn i IT. Firmy 
leasingowe przewidują stabilizację poziomu 
produkcji w segmencie pojazdów osobowych. 
Branża spodziewa się wyraźnie niższego po-
ziomu finansowania maszyn rolniczych z uwa-
gi na okres „rozruchu” uruchomienia środków 
unijnych z perspektywy UE na lata 2014-2020. 
Finansowanie nieruchomości pozostanie ni-
szowe - na poziomie 2,8 proc. całego leasingu 
2016 roku.

Opracowała Gracja Sokół
Na podstawie raportu Związku Polskiego Leasingu

W kraju z usług firm leasingowych korzysta około 500 tys. firm

Wartość leasingu 
w tym segmencie 
rynku rosła głównie 
dzięki pojazdom 
osobowym

Rozwój polskiego rynku leasingu w latach 1995-2015 (ZPL)

Struktura finansowania leasingu w 2015 roku

Andrzej Krzemiński
Prezes zarządu
Raiffeisen Leasing

W 2016 r. branża leasingowa w dalszym 
ciągu będzie się przesuwać w stronę 

szeroko pojmowanych kompleksowych usług 
związanych z doborem sprzętu dla klienta, 
finansowaniem go i świadczeniem usług 
serwisowych. Będzie to się odbywało zarów-
no w sektorze samochodów osobowych, cię-
żarowych, maszyn budowlanych i rolnych, 
jak i np. w sektorze IT. Sektor Full Service 
Leasingu, czyli wynajmu długoterminowego 
pojazdów i flot, będzie się więc bardzo dyna-
micznie rozwijał. Jako inicjatorzy tego tren-
du, przewidujemy również, że rosła będzie 
popularność ofert długoterminowego najmu 
dla osób fizycznych, głównie w obszarze 
samochodów osobowych. Tu również spo-
dziewamy się produktowej zmiany w stronę 
kompleksowości oferty.

Kolejnym trendem, który będziemy obser-
wować w rozpoczynającym się roku, będzie 
odejście od wojen cenowych pomiędzy leasin-
godawcami w kierunku ułatwień dla klienta 
w procesie pozyskania finansowania. Będzie-
my stawiać na bardzo głęboką znajomość ry-
zyk w danym sektorze i idące za tym jasne 
kryteria i szybką decyzję, opartą o minimalne 
wymogi dokumentowe. Z uwagi na odmienny 
model biznesowy i ryzyko rozłożone pomiędzy 
firmę i klienta, będziemy jeszcze bardziej dy-
stansować się w tym obszarze od banków, ze 
strony których cały rynek spodziewa się w tym 
roku kolejnych utrudnień. Rozwojowi uprosz-
czonych procedur może zaszkodzić jedynie 
znacząca zmiana gospodarcza, niosąca za sobą 
spowolnienie, a więc i rosnące ryzyko kredyto-
we wynikające z zatorów płatniczych.
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Logistyka wózków widłowych
Specjalnie zaprojektowane zabezpieczenia do przewozu wózków widłowych, takie jak pasy z naszytym zabezpieczeniem na haki, 
rękawy zabezpieczające oraz różnego typu przekładki, to tylko część rozwiązań technicznych niezbędnych przy realizacji przewozu 
pojedynczego wózka widłowego i skromny wycinek tego, co operator logistyczny powinien zapewnić organizując obsługę logistycz-
ną dla producentów i dystrybutorów wózków widłowych. 

Z takich rozwiązań operatora CAT LC Polska 
dedykowanych dla branży wózków widłowych 

korzysta czołówka dystrybutorów i producentów 
tych urządzeń w Polsce. - Jednym z nich jest Jung-
heinrich Polska, który powierzył naszej firmie 
obsługę logistyczną swoich wózków widłowych 
w zakresie logistyki magazynowej i dystrybucji – 
stwierdza Ewa Karbowiak, Key Account Manager 
w CAT LC Polska.

Wachlarz możliwości
Rozwijając współpracę z branżą wózków widło-
wych, CAT LC Polska w pełni dopasował się do 
wymagań tego sektora – zarówno w dystrybucji 
szerokiej gamy przeładunkowych urządzeń maga-
zynowych (nowych, używanych, przeznaczonych 
do wynajmu) jak i części zamiennych. W ramach 
kompleksowej obsługi CAT LC zapewnił rozwiąza-
nia transportowe dla wymagających specjalnej ob-
sługi dużych, kompletacyjnych wózków widłowych 
oraz wózków podnośnikowo-czołowych realizowa-
ne w ramach własnej, ogólnopolskiej sieci połą-
czeń, jak również połączeń międzynarodowych. 
- Z CAT LC Polska współpracujemy od 2002 
roku, a w zakresie logistyki wózków już trzeci 
rok z rzędu. Konsolidacja obsługi wózków w rę-
kach jednej firmy pozwala na skrócenie  czasu 
realizacji zamówień naszych klientów. Dodat-
kowo wykorzystanie synergii połączeń sieci 

dystrybucyjnej oraz transportów dedykowa-
nych operatora przekłada się na optymalizację 
kosztów logistycznych – komentuje Katarzyna 
Ciostek,  Menedżer ds. Logistyki w Junghein-
rich Polska Sp. z o.o.
- Powyższy zakres usług nie byłby kompletny bez 
logistyki magazynowej świadczonej dla branży 
wózków. Nie jest to tylko składowanie krótko- 
czy długoterminowe ale także szereg czynności 
dodatkowych związanych z przygotowaniem 
wózków do wydania – takich jak ładowanie bate-
rii, montaż akumulatorów, asysta przy odbiorze 
UDT – dodaje Ewa Karbowiak z CAT LC Polska.
CAT LC Polska przygotował i wdrożył specjalne 
zabezpieczenia, instrukcje i procedury zapewnia-
jące najwyższe standardy jakości, zagwarantował 
dostęp do zróżnicowanego pod względem ładow-
ności taboru, w tym specjalistycznych samocho-
dów typu laweta czy samochodów wyposażonych 
w windy samo-rozładowcze. 
Oferta operatora poszerzona została także o ob-
sługę serwisów wózków widłowych, zapewniając 
to co najważniejsze: możliwość szybkiej dosta-
wy części do technika serwisowego, a w konse-
kwencji ekspresową naprawę wózka. Technik 
serwisowy składając zamówienie na pilną część 
w godzinach popołudniowych może być pewien, 
że następnego dnia w godzinach porannych za-
mawiany element będzie już w jego dyspozycji. 

Dostawa w takim trybie stała się możliwa dzięki 
wąskiej specjalizacji. W dystrybucji znajdują się 
standardowe ładunki zawierające uszczelki, bate-
rie, widły oraz inne elementy.

Gdy liczy się każda minuta
CAT LC Polska świadczy ponadto usługi w ramach 
ekspresowego serwisu nocnego, który jest realizo-
wany codziennie 6 dni w tygodniu, w godzinach 
0.00-8.00, często z przekazaniem przesyłki do 
wskazanego tzw. night box’a (skrytki czy mini 
magazynku) lub przestrzeni ładownej samochodu 
technika serwisowego.
Na kompleksową obsługę logistyczną, oprócz 
standardowej dystrybucji w trybie dziennym  oraz 
innowacyjnych na rynku polskim dostaw nocnych 
składa się również realizacja zwrotów, dostaw czę-
ści stokowych z magazynów centralnych, wózków 
widłowych z fabryk zlokalizowanych w Europie do 
odbiorców w Polsce, a także kompleksowe usługi 
logistyki magazynowej w obiektach CAT LC Pol-
ska. To wszystko przy zapewnieniu korzystnego 
stosunku ceny usług do jakości oraz konkurencyj-
nego czasu dostaw 24h/7 w całym kraju.

Usługa dedykowana dla producentów i dystrybu-
torów wózków widłowych to doskonały przykład 
dopasowania oferty operatora logistycznego do 
potrzeb jednego z sektorów rynku.
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Postrzeganie rangi zakupów zależy od wewnętrznej dojrzałości 
procesowej firmy oraz uwarunkowań zewnętrznych (rynko-

wych). 67% przedsiębiorstw wskazuje zakupy jako kluczowy obszar 
działalności, który ma bezpośredni wpływ na biznesowy sukces. 
Dlaczego zatem w Polsce firmy samodzielnie dokonują zakupów 
również produktów i usług o znaczeniu strategicznym? Dlaczego 
nie koncentrują się na swojej głównej działalności, efektywnie ko-
rzystając z zewnętrznych, dobrze przygotowanych sił zakupowych?

Wyzwania
Z działalnością zakupową związane są trzy główne wyzwania: 
koszty, czas i koncentracja na bieżącej działalności. 
Pierwsze z nich to koszty - m.in. kontraktacji i realizacji zakupów. 
Niesprawne zarządzanie zakupami prowadzi do utraty przez firmę 
kontroli nad kosztami zakupowymi. Przykładowo brak powiązania 
stanów magazynowych z realizacją procesów zakupowych może do-
prowadzić do nadwyżki lub niedoboru materiałów produkcyjnych. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak wiedzy oraz kontroli nad 
tym, kiedy i w jakiej ilości należy składać zamówienia. W efekcie 
firma posiada niską wartość wskaźnika rotacji zapasów (więc środ-
ki finansowe są zamrażane) i ponosi niepotrzebne koszty. 
Kolejnym wyzwaniem jest czas. Firmy zazwyczaj tracą go przy 
wyborze dostawców oraz sporządzaniu zapytań ofertowych. Czę-
stą przyczyną jest brak osób będących specjalistami w dziedzinie 
zakupów, przez co zakupy robione są często rutynowo, bez pogłę-
bionych analiz. Niejasny podział odpowiedzialności wśród pracow-
ników skutkuje brakiem transparentności, nieuporządkowaną bazą 
dostawców, brakiem aktualizacji umów i kontraktów na dostawy 
materiałów i towarów, a także brakiem narzędzi do efektywnego 
zarządzania procesami zakupowymi. „Czas to pieniądz”, a wszelkie 
opóźnienia w zamówieniach generują koszty dla firmy.
Ostatnie z wyzwań to koncentracja na tzw. core business. Wiele 
polskich firm wciąż skupia się zarówno na funkcjach bezpośrednio, 
jak i pośrednio związanych ze swoją działalnością takich jak: księgo-
wość, IT, zakupy. Kapitał ludzki oraz nakłady przeznaczone na zarzą-
dzanie całością tych funkcji generują wysokie koszty. Niesprawnie 
działające procesy zakupowe mogą podwyższać koszty zakupowe 
w wybranych kategoriach nawet o 30%. Badanie przeprowadzone 
przez Open Nexus wykazało, że aż 50% firm w Polsce ma nieefek-
tywny system zakupowy. Do weryfikacji posłużyć może wskaźnik 
ROPI (ang. Return on Procurement Investment) opisywany jako sto-
sunek rocznych oszczędności generowanych przez jednostkę zaku-
pową do rocznego kosztu jednostki zakupowej, obliczanego na pod-
stawie przypisanego zakupom miejsca powstawania kosztu (MPK). 
Utrzymanie zakupów jako osobnego działu ma rację bytu w przy-
padku, kiedy wartość wskaźnika jest większa niż 1. Oznacza to bo-
wiem, że oszczędności przewyższają koszt organizacji zakupowej.  
W dobrze zarządzanych organizacjach - ROPI kształtuje się na pozio-
mie 3-6, powyżej 6 osiągają firmy z poziomu best-in-class. 

Skuteczny sposób na obniżenie kosztów zakupowych
Zyskowność można zwiększyć poprzez redukcję kosztów zakupów 
produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Podejście to zyskuje na znaczeniu 

wśród menedżerów, a wraz z nim rośnie znaczenie funkcji zakupo-
wej. Pomysłem na skuteczne adresowanie powyższych wyzwań oraz 
redukcję kosztów zakupowych są usługi outsourcingu. Outsourcować, 
czyli zlecać na zewnątrz, można wszystkie dziedziny, począwszy od 
prostych funkcji, a skończywszy na skomplikowanych procesach, któ-
re nie należą do tzw. core business, czyli zasadniczych funkcji i misji 
firmy. Niemniej jednak przedsiębiorstwom należy zlecać obsługę 
tych funkcji biznesu, o których firma ma pełną wiedzę włącznie z do-
głębną analizą kosztów. Jest kilka przesłanek ku takiej strategii. Naj-
ważniejsza to zdolność do oszacowania celowości i korzyści oddele-
gowania funkcji na zewnątrz. Aby dokonać wiarygodnego szacunku, 
niezbędna jest wiedza na temat wysokości kosztów ponoszonych na 
wewnętrzną obsługę danej funkcji, co pozwoli na kalkulację korzyści 
związanych z outsourcingiem. Ponadto istotne jest funkcjonalne po-
dejście do wykonywanych czynności. Identyfikacja zastojów w firmie 
pozwoli na selekcję funkcji o potencjale oddelegowania na zewnątrz. 
Istnieje również strategiczny aspekt podejścia do outsourcingu. Nie-
zbędna jest ocena, czy poprzez zlecenie danej funkcji na zewnątrz 
nie pozbawi się firmy przewagi konkurencyjnej. Ostatecznie wiedza 
dotycząca zlecanych firmom zewnętrznym funkcji stanowi skuteczną 
ochronę przed ryzykiem nadużyć ze strony firmy outsourcingowej.

Usługi biznesowe
Wyróżnić można dwa rodzaj podmiotów, które przenoszą na sie-
bie świadczenie kompleksowych usług biznesowych, w tym za-
kupowych – centra usług wspólnych (CUW, ang. shared services 
center) oraz BPO (ang. business proces offshoring). 
CUW są głównie tworzone przez korporacje globalne działające 
w wielu lokalizacjach poprzez spółki zależne lub oddziały i pracu-
jące na rzecz realizacji wewnętrznych potrzeb dużej, rozproszonej 
terytorialnie korporacji lub grupy kapitałowej. 
BPO to podmiot świadczący usługi biznesowe na rzecz zewnętrznych 
firm-klientów. W ramach podmiotów funkcjonują różne modele roz-
liczeń, zależne od zakresu świadczonych usług. Jeden z nich to tzw. 
bulk deals, kiedy to podpisywany jest wieloletni kontrakt na całość 
outsourcingu. Często firma oferująca BPO wykupuje aktywa firmy, 
która outsourcuje część swoich procesów i zatrudnia większość jej 
pracowników. Model ten stosowany jest w przypadku takich działal-
ności, jak sprzedaż lub HR. Kolejny model to tzw. free-for-service, wy-
korzystywany przez BPO przy świadczeniu większości usług np. IT. 
Jego zaletą dla firm jest możliwość zwiększenia elastyczności poprzez 
przekształcenie kosztów stałych na zmienne. Istnieje także model suc-
cess fee, który wymusza na BPO wprowadzenie rzetelnych rozwiązań, 
mających bezpośrednie odzwierciedlenie w poprawie wskaźników 
wydajności, wynikach finansowych oraz poziomie oszczędności firm. 
Stosowany może być m.in. w realizacji usług zakupowych.
Outsourcing procesów zakupowych jest stosunkowo nowym i mało 
znanym w Polsce rozwiązaniem. Outsourcing zakupów, z organi-
zacyjnego punktu widzenia, wydaje się podobny do innych form 
zlecania fragmentów działalności firmy na zewnątrz. Jest to jednak 
mylne podejście, ponieważ zakupy są procesem często trudnym do 
prawidłowego zamodelowania oraz jednocześnie niedocenianym 
i właściwe podejście do niego wymaga wiedzy oraz doświadczenia. 

Odchudzanie zakupów 
Outsourcing zakupów 
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Polskie grupy kapitałowe, które zdecydowały się na oddelegowanie 
swoich procesów zakupowych do centrów usług wspólnych, przy-
jęły m.in. model, w którym za strategię zakupową odpowiada cen-
trala, a poszczególne oddziały odpowiadają za realizację zakupów 
i logistykę. Poniższy schemat opisuje funkcjonowanie tego modelu.

Trendy w outsourcingu zakupów
Obecnie na świecie obserwuje się trzy główne trendy w outsour-
cingu zakupowym. Klienci są coraz bardziej świadomi tego, że 
w obliczu ograniczeń budżetowych outsourcing jest właściwym 
kierunkiem pozwalającym na uzyskanie zadowalających wyników 
przy ograniczonych zasobach. Zwiększa się również świadomość 
klientów na temat korzyści płynących z outsourcingu procesów 
zakupowych i szans, jakie te usługi ze sobą niosą. Kolejny trend 
dotyczy innowacyjności zewnętrznych firm outsourcingowych, któ-
re zwiększają nakłady na rozszerzenie oferty świadczonych usług 
z zakresu zarządzania procesami zakupowymi, aktywnie szukając 
nowych rozwiązań m.in. zaawansowanych metod analizy kosztów, 
najnowszych metod sporządzania kontraktów, analizy ryzyka oraz 
zarządzania zapasami i łańcuchem dostaw. Firmy kładą również 
nacisk na pozyskiwanie specjalistów w zakresie kategorii zakupo-
wych oraz know-how. Globalny rynek zwiększa swoją pojemność, 
co wpływa na wzrost konkurencji oraz pojawianie się nowych firm 
outsourcingowych. W efekcie uczestnicy rynku wykazują dużą ela-
styczność i dążenie do wprowadzania usług dostosowanych do indy-
widualnych potrzeb klientów. Firmy dostosowują swoje usługi pod 
kątem świadczenia rozwiązań z zakresu kategorii kosztowych, pro-
cesów, podprocesów lub lokalizacji geograficznej. Globalne firmy 
outsourcingowe zajmują się świadczeniem usług m.in. z zakresu 
obsługi transakcji zakupowych i rozliczeń (zarządzanie zamówie-
niami, FRQ, płatnością faktur), szeroko pojętych analiz i mierzalno-
ści wyników, wyboru i współpracy z dostawcami (RFP, negocjacje 
kontraktów, konsulting) oraz tworzenia strategii zakupowych (cele 
oszczędnościowe). Outsourcing zakupów umożliwia obniżenie 
kosztów zarządczych o 18%, kosztów zgodności zamówień o 31% 
i wzrost oszczędności z zamówień w wysokości 28%. Według Ja-
mesa Gregsona, dyrektora działu zamówień i zakupów w Deloitte, 
największe światowe organizacje dążą do outsourcingu nawet do 
40% elementów swoich funkcji zakupowych.

Potencjał dla rozwoju 
W obliczu globalnych trendów outsourcingu zakupowego Polska 
znajduje się na etapie rozwoju tego rodzaju usług, ale posiada 
wszelkie predyspozycje ku temu, aby w najbliższej przyszłości 
stać się jednym z liderów w tym sektorze. Żaden inny kraj Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej nie dysponuje tak atrakcyjnymi 
warunkami geograficzno-demograficznymi dla tworzenia nowych 
centrów usług. Do wielkich zalet Polski należą niższe niż w Eu-
ropie Zachodniej koszty pracy przy jednoczesnym zachowaniu 
poziomu usług i wysokim poziomie podaży wykwalifikowanych 
i wykształconych pracowników ze znajomością języków obcych, 
centralna lokalizacja Polski, nowoczesne zaplecze techniczne i in-
frastrukturalne, w szczególności powszechny dostęp do Internetu 
i duże dostępne powierzchnie biurowe, a także spójny z europej-
skim porządek prawny. W niektórych sektorach, takich jak usłu-
gi finansowe, koszty pracy w Polsce są nawet do 75% niższe niż 
w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Atuty te cenione są 
zarówno przez zewnętrznych klientów polskich firm outsourcin-
gowych, jak i przez zagranicznych inwestorów. 
Świat biznesu zmierza z jednej strony w kierunku specja-
lizacji, a z drugiej w kierunku outsourcingu. Coraz więcej 
firm skupia się na podstawowej działalności i kluczowych 
obszarach, a funkcje wspierające centralizuje lub zleca na 
zewnątrz. W świetle zachodzących zmian Polska znajduje się 
na dobrej pozycji. Według raportu McKinsey „Polska 2025. 
Nowy motor wzrostu w Europie”, Polska jest jednym ze świa-
towych liderów w sektorze usług dla biznesu, zwłaszcza out-
sourcingu, z najszybszym tempem wzrostu w Europie Środ-
kowo-Wschodniej i z liczbą 530 centrów usług wspólnych. 
70% wszystkich CUW założonych zostało przez firmy mię-
dzynarodowe. Choć polskie firmy outsourcingowe skupiają 
się głównie na świadczeniu podstawowych usług, takich jak 
księgowość, call center, marketing, sprzedaż, to kraj nasz ma 
duży potencjał jako dostawca zaawansowanych usług dla biz-
nesu. W ciągu najbliższych 10 lat sektor outsourcingu będzie 
się nadal poszerzał stwarzając potencjał do rozwoju polskie-
go outsourcingu na skalę globalną. Jednym z pięciu czynni-
ków warunkujących sukces polskim producentom OEM (ang. 
original-equipment manufacturer) i dostawcom jest uspraw-
nienie praktyk operacyjnych, w tym optymalizacja zakupów. 
Polskie firmy powinny podążać za najlepszymi praktykami 
operacyjnymi światowych liderów w obszarze zakupów, taki-
mi jak umiejętność renegocjacji warunków cenowych, opano-
wanie wspólnej polityki zaopatrzeniowej, stworzenie elektro-
nicznych systemów przetargowych i aukcyjnych do składania 
zapytań ofertowych. 

Adam Tokarz 

Niesprawnie działające 
procesy zakupowe mogą 
podwyższać koszty 
zakupowe w wybranych 
kategoriach nawet o 30%
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rozliczanie zakupów
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Najbardziej drastycznym ze skutków takiego zdarzenia jest 
śmierć pracownika. W sposób oczywisty jest on najciężej 

odczuwalny przez najbliższą rodzinę zmarłej osoby. Powyższe 
zdarzenie rodzi jednak również istotne obciążenia po stronie pra-
codawcy – i to nie tylko emocjonalne, ale również materialno-cy-
wilne. Rodzina pracownika, który uległ śmiertelnemu wypadkowi 
przy pracy, może bowiem zwrócić się do pracodawcy z roszczeniem 
odszkodowawczym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Kodeks cywilny
Artykuł 446 kodeksu cywilnego tworzy podstawę do samodziel-
nych roszczeń osób bliskich, które należą do kręgu tzw. pośrednio 
poszkodowanych wskutek śmierci członka rodziny. Zgodnie z tym 
przepisem pośrednio poszkodowani – przykładowo małżonek 
i dzieci – mogą wystąpić do pracodawcy z roszczeniem o zwrot 
kosztów pogrzebu. Co istotne, wypłata zasiłku pogrzebowego 
przez ZUS nie wpływa na wysokość odszkodowania z tytułu art. 
446 § 1 kodeksu cywilnego. 

Najbliżsi mogą wystąpić również o odszkodowanie, jeżeli wsku-
tek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. 
W takim przypadku należy udowodnić nie tylko pogorszenie się 
ich sytuacji w wymiarze materialnym, ale także pozaekonomicz-
nym. Pogorszenie sytuacji życiowej polega również na utracie 
realnej możliwości poprawy warunków życia wskutek śmierci 
członka rodziny. Należy zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem, 

Odpowiedzialność pracodawcy Śmiertelny 
wypadek 
przy pracy
Posiadanie statusu pracodawcy wiąże się bezpośrednio 
z wieloma obowiązkami i powinnościami. Istotna część 
z nich związana jest ze zdarzeniami, które stanowią wy-
padki przy pracy. 

Brak legalizacji 
zatrudnienia nie wyłącza 
możliwości odpowiedniego 
uwzględnienia dochodów, 
jakie z tego tytułu uzyskiwał 
zmarły, przy ustaleniu 
stosownego odszkodowania 
na podstawie art. 446 § 3 
kodeksu cywilnego
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jakie zajął Sąd Najwyższy – 11.07.2012, II CSK 677/11 – brak 
legalizacji zatrudnienia nie wyłącza możliwości odpowiedniego 
uwzględnienia dochodów, jakie z tego tytułu uzyskiwał zmarły, 
przy ustaleniu stosownego odszkodowania na podstawie art. 446 
§ 3 kodeksu cywilnego. 

Zadośćuczynienie 
Rodzina poszkodowanego może również wnieść o zadośćuczynie-
nie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci bliskiej osoby. 
O jego wysokości decyduje rozmiar doznanej krzywdy – tzw. stopień 
cierpień fizycznych, psychicznych, ich intensywność, czas trwania 
czy nieodwracalność. Wysokość odszkodowania ustalana jest przy 
uwzględnieniu nie tylko krzywdy poszkodowanego, ale również ak-
tualnych warunków i przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa. 

Jeżeli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, wów-
czas pracodawca musi liczyć się z możliwością wypłacania renty 
przez cały czas trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej 
renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie 
i stale dostarczał środków utrzymania, jeśli z okoliczności wynika, 
że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Wysokość świad-
czenia jest ustalana z uwzględnieniem zakresu i czasu trwania obo-

wiązku alimentacyjnego, który ciążyłby na zmarłym wobec małżon-
ka, osób spokrewnionych, przysposobionych i powinowatych.
Podstawowym kryterium ustalenia wysokości renty są usprawie-
dliwione potrzeby osoby uprawnionej oraz hipotetyczne możliwo-
ści zarobkowe zmarłego. Należy podkreślić, że prawo do świad-
czenia nie jest zależne od tego, czy zmarły faktycznie dostarczał 
środki utrzymania, ale czy w chwili śmierci był zobowiązany do 
alimentacji. Z żądaniem renty występują m.in. małżonkowie, któ-
rzy wykonują samodzielnie pracę zarobkową, a ich zarobki nie 
wystarczają na utrzymanie rodziny na dotychczasowym poziomie. 

Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli ofiara śmiertelna wypad-
ku przy pracy przyczyniła się do jego powstania, to wówczas 
obowiązek zadośćuczynienia przez pracodawcę ulega odpo-
wiedniemu zmniejszeniu. Wynikać to musi jednak z ustaleń 
zespołu powypadkowego, który ustali okoliczności i przyczyny 
wypadku.

Rozmiary i zakres odpowiedzialności i skutków śmiertelnego 
wypadku przy pracy – ciążących na pracodawcy – coraz częściej 
skłania pracodawców do zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, a także do korzystania z pomocy 
profesjonalnych kancelarii prawnych.

■ Iwona Smolak 
Autorka jest radcą prawnym w Kancelarii  
Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Wypadek przy pracy
Za wypadek przy pracy – zgodnie z art. 3 Ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
– uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika 
zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika 
czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy 
w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania 
obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Na równi z wypadkiem przy pracy – w zakresie uprawnienia 
do świadczeń określonych w powołanej ustawie – traktuje się 
wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej 
w okolicznościach innych niż określone powyżej. Wyjątkiem jest 
zajście, które zostało spowodowane postępowaniem pracownika 
bez związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.

Wypadki przy pracy można podzielić na: 
• Śmiertelne wypadki przy pracy – taki wypadek przy pracy 
ma miejsce nie tylko wówczas, gdy śmierć pracownika nastąpi 
w chwili wypadku czy też w krótkim czasie po nim, ale także gdy 
pracownik umrze w przeciągu 6 miesięcy od zdarzenia mającego 
charakter wypadku przy pracy.
• Ciężkie wypadki przy pracy – takim wypadkiem przy pracy 
jest zdarzenie, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie 
ciała (utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne 
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe 
funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca 
życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa 
niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub 
zniekształcenie ciała).
• Wypadki zbiorowe – z wypadkiem zbiorowym mamy do 
czynienia wówczas, gdy w wyniku tego samego wypadku 
ucierpiały przynajmniej dwie osoby.

Pracodawca jest zobowiązany w razie 
wypadku przy pracy – zgodnie z art. 234 

kodeksu pracy do:
• podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających 
zagrożenie,
• zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym,
• zabezpieczenia miejsca wypadku przed dostępem osób 
niepowołanych, możliwością uruchomienia maszyn, których ruch 
wstrzymano w związku z wypadkiem, 
• w przypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego 
wypadku przy pracy – niezwłocznego zawiadomienia 
o powyższym właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce 
zdarzenia, inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy 
i prokuratora,
• powołania zespołu powypadkowego, który ustali okoliczności 
i przyczyny wypadku, a także sporządzi, nie później niż w ciągu 
14 dni od daty wypadku, protokół powypadkowy, 
• zastosowania odpowiednich środków zapobiegających 
podobnym wypadkom.

Każdy pracodawca bez względu na liczbę 
zatrudnianych pracowników ma obowiązek:

• prowadzić rejestr wypadków przy pracy,
• przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją 
powypadkową przez 10 lat.
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Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. przewozy intermodalne stanowią perspektywiczną technologię prze-
wozową. Jej rosnąca rola wynika z ekologicznego charakteru przewozów, dążeń do ograniczania zewnętrznych kosztów transportu 
oraz ograniczenia natężenia ruchu na drogach.

Szansa dla przewoźników 
Kolejowe przewozy intermodalne 

W transporcie intermodalnym przewozy ładunków odbywają się 
w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe na całej 

drodze przewozu od dostawcy do odbiorcy bez przeładunku samych 
towarów, przy użyciu środków przewozu z różnych gałęzi transportu. 
Może to być pojazd kolejowy. Przewozy intermodalne wykonywane są 
w intermodalnych jednostkach ładunkowych tzw. UTI. Tymi jednostka-
mi są kontenery, nadwozia wymienne, naczepy siodłowe.

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych
Większość przewozów z udziałem transportu kolejowego odbywa się 
przy użyciu kontenerów, których udział w ogólnej liczbie jednostek 
ładunkowych szacowany jest w granicach 97%, z tym że dominują 
w przewozach kolejowych kontenery 40-stopowe z udziałem w prze-
dziale około 47% i 20-stopowe z udziałem ponad 40%. W ostatnich 
kilku latach notowany jest niezwykły boom w przewozach kontene-
rów koleją w Polsce. Wzrosty przewozów intermodalnych przy użyciu 
transportu kolejowego są znaczące. Obraz sytuacji rynkowej przedsta-
wiają poniższe wykresy. Wzrosty te spowodowane były rozwojem mię-
dzynarodowej wymiany handlowej produktów wysoko przetworzo-
nych podatnych na konteneryzację, w tym także w oparciu o polskie 
porty morskie, a także budową, rozbudową lub modernizacją termi-
nali kontenerowych, wsparciem finansowym państwa, np. w budowie 
terminali lub zakupie specjalistycznego taboru do przewozu kontene-
rów (programy unijne, np. MARCO POLO, program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko) oraz wysokim zaangażowaniem podmiotów 
operujących w tym segmencie rynku przewozowego, tj. operatorów 
transportu intermodalnego, przewoźników, spedytorów itd. widzących 
szanse dla rozwoju tej formy biznesu transportowo-logistycznego i in-
westujących w powstawanie terminali intermodalnych, np. PCC Inter-
modal, PKP CARGO, CLIP Intremodal, Loconni i inni.

W kolejowych przewozach intermodalnych kontenerowych domi-
nują przewozy międzynarodowe (z udziałem w granicach 80%) 
według miernika pracy przewozowej, czyli na długich, opłacal-
nych relacjach. W liczbie jednostek TEU przewozy międzynarodo-
we w 2015 r. stanowiły około 90%. Polskie przewozy intermodalne 
opierają się w głównej mierze na wykorzystaniu transportu lą-
dowego, tj. kolejowego i drogowego, który stanowi 75-80% cało-
ści wykonanych przewozów (wg wykonanej pracy przewozowej). 
Przewozy przez porty morskie miały tendencję rosnącą z uwagi 
na dynamiczny rozwój przeładunków kontenerów w polskich 
portach. Przeładunki kontenerów w polskich portach przekro-
czyły 2,1 mln TEU w 2014 r., ale w 2015 r. według informacji 
GUS w polskich portach morskich wprawdzie zanotowano wzrost 
przeładunków towarów ogółem o 1,3 proc. do 69,6 mln ton, to 
jednak zanotowano spadek w zakresie przeładowanych kontene-
rów o 12 proc. Niemniej polskie porty najlepsze lata mają przed 
sobą. Eksperci Banku Zachodniego WBK prognozują, że wzrost 
przeładunków w polskich portach w następnych trzech latach 
może wynieść średnio ok. 4% rocznie. Wymiana handlowa Polski, 
zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, intensyfikuje się nie tylko 
w promieniu Europy, ale także coraz dalszych kierunków, takich 
jak Azja Południowo-Wschodnia, Afryka czy Ameryka Południo-
wa. Implikacje może stanowić rynek chiński i obniżenie tempa 
wzrostu gospodarki chińskiej.
Analizując sytuację rynkową zauważamy istotne wzrosty zarów-
no w masie, jak i pracy przewozowej. W sensie instytucjonalnym 
zasadnicze znaczenie posiadają trzy podmioty: Lider PKP CARGO 
S.A, DB Schenker Rail Polska oraz notujący wzrosty LOTOS Kolej. 
W sumie udział tych trzech podmiotów w rynku kolejowym prze-
kracza ponad 85%.
Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejo-
wych w 2010 r. mierzony miernikiem pracy przewozowej wyno-
sił około 4,5%, a w 2015 r. osiągnął już poziom 7,4%. W dalszym 
ciągu udziały w rynku są jednak na poziomie niezadowalającym 

dr Mirosław Antonowicz
Akademia Koźmińskiego 
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w stosunku do możliwości i potrzeb. W porównaniu do średniej 
w krajach UE, która w mierniku pracy przewozowej sięga 18%, 
to niski wynik. Na tle liderów, np. Belgii, Holandii, Wielkiej Bry-
tanii, Niemiec czy Włoch, polski rynek ma wiele do nadrobienia.

Perspektywy
Niemniej, jak wynika z ocen UTK, do roku 2020 udział przewozów 
intermodalnych w rynku może osiągnąć poziom 10%, a pod wzglę-
dem masy przekroczyć próg 8%. Tempo wzrostu w dużej mierze 
zależeć będzie od podjętych działań wspierających finansowo 
rozwój przewozów kontenerowych oraz istotnego stanu poprawy 
infrastruktury liniowej, a także liczby i stanu technicznego termi-
nali intermodalnych, jak również znacznego powiększenia parku 
wagonowego. Argumenty za powyższą tezą znajdujemy także w ra-
porcie McKinsey Company przygotowanym dla PKP CARGO, który 
wskazywał, że do 2016 r. rynek przewozów intermodalnych będzie 
wzrastał od 6-8% rocznie. Wymaga to jednak, co podkreśla Strategia 

Rozwoju Transportu, wysiłków modernizacyjnych w zakresie infra-
struktury liniowej i punktowej (linii i terminali, centrów logistycz-
nych usytuowanych na sieci AGTC), technologii telematycznych, 
geolokalizacyjnych i satelitarnych optymalizujących sterowanie 
i zarządzanie procesami w transporcie intermodalnym, taboru 
wagonowego (np. platform niskopodwoziowych), a także rozwoju 
usług dodatkowych związanych z komunikacją i monitoringiem 
(tracking and tracing). Niemniej na podstawie wyników z ostatnich 
kilku lat należy pozytywnie ocenić rozwój rynku przewozów inter-
modalnych w Polsce. Rynek staje się bardziej dojrzały, o czytelnych 
regułach gry oraz dużej dynamice wzrostowej.

Infrastruktura
Nowe uwarunkowania gospodarcze i rozwój przewozów intermo-
dalnych wpływają na kształtowanie się i rozwój infrastruktury 
transportowej - terminali intermodalnych. Terminale intermo-
dalne możemy podzielić na terminale portowe i wewnątrzlądo-
we. W Polsce kolejowe terminale kontenerowe zlokalizowane są 
przede wszystkim w najbardziej rozwiniętych ekonomicznie 
regionach kraju – głównie w sąsiedztwie dużych aglomeracji. 
Zarządcami terminali kontenerowych są najczęściej przewoźnicy 
kolejowi, operatorzy intermodalni lub podmioty będące z nimi 
silnie powiązane. Oprócz nich, na rynku działają firmy wyspecja-
lizowane tylko w tej aktywności.
Na obszarze Polski funkcjonuje 35 terminali kontenerowych, 
spośród których 7 (wraz z nabrzeżami obsługujące ładunki in-
termodalne) zlokalizowanych jest w polskich portach morskich. 
W zakresie terminali lądowych, których liczba wynosi 28, prze-
ważają terminale tymczasowe, będące przede wszystkim placami 
przeładunkowymi z mobilnymi urządzeniami. Terminali stałych, 

Udziały transportu intermodalnego w rynku przewozów transportem kolejowym.

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem I. Fechner Punktowa infrastruktura lo-
gistyczna i jej rola w przewozach intermodalnych, w: Biała Księga, Kolejowy Transport 
Towarowy, pod red. M. Antonowicza, T. Syryjczyka, P. Faryny, RBF Warszawa, 2015  
s. 213-219

Rozmieszczenie terminali intermodalnych wg właścicieli

Źródło: Biała Księga, Kolejowy Transport Towarowy, pod red. M. Antonowicza, T. Syryjczyka, P. Faryny, RBF Warszawa, 2015 s.122
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wyposażonych w suwnice, odpowiednio długie tory ładunkowe 
i magazyny, jest niewiele. Tylko 12 dysponuje torami umożliwia-
jącymi wykonywanie operacji przeładunkowych na całej długości 
składu, a tylko 9 wyposażonych jest w suwnice o udźwigu 40-45 
ton. Według standardów terminali tych winno być około 40.
W Polsce terminale kontenerowe są skoncentrowane w rejonie 
Poznania, Wrocławia, Warszawy, Górnego Śląska i portów. Są to 
obszary generujące największy ruch w zakresie transportu inter-
modalnego. Występują też obszary kraju, na których nie funkcjo-
nuje żaden terminal intermodalny. Podmiotami dysponującymi 
największą liczbą terminali są: GRUPA PKP CARGO oraz Spółka 
PCC Intermodal. Pod względem dysponowania rocznymi technicz-
nymi zdolnościami przeładunkowymi na czele znajduje się Grupa 
PKP CARGO (568 tys. TEU), PCC Intermodal S.A. (556 tys. TEU). 
W Polsce rozwój infrastruktury terminalowej następuje w oparciu 
o dwa rodzaje strategii, tzw.: elastyczną niskonakładową z wyko-
rzystaniem istniejącej infrastruktury i dla określonego klienta oraz 
strategię tworzenia potencjału rozwojowego opartą na profesjonal-
nych strategicznych działaniach o charakterze długookresowym 
i tworzeniu terminali w pełni profesjonalnych i wielofunkcyjnych.

Transport intermodalny szansą
dla transportu kolejowego
W opinii klientów głównymi barierami rozwojowymi transportu 
intermodalnego są m.in. stosunkowo wysokie opłaty za dostęp do 
infrastruktury oraz parametry jakościowe infrastruktury liniowej 
i punktowej mimo jej ciągłej poprawy. Niemniej transport intermo-
dalny to wielki potencjał. Transport intermodalny stoi przed wiel-
ką szansą. Niezbędne jest zdecydowane zaangażowanie państwa 
w rozwój tej technologii przewozowej na płaszczyźnie prawno-fi-
nansowej, np. opracowanie narodowego planu rozwoju transportu 
intermodalnego oraz kontynuowanie w nowej perspektywie unijnej 
finansowania inwestycji terminalowych i taborowych. Konieczne 
jest również wdrożenie rozwiązań innowacyjnych zarówno tech-
niczno-technologicznych (np. długie pociągi kontenerowe), jak 
i potrzebne są nowe oferty, także te, o których mówi Master Plan 
dla kolei do 2030, np. oferta sieciowa pociągów kontenerowych dla 
globalnych koncernów, nocne pociągi kontenerowe między cen-
trami logistycznymi, szybkie pociągi łączące polskie porty z cen-
trami wewnątrz kraju itd., szybkie przewozy korytarzowe w nowo 
uruchomionych korytarzach 5. i 8. oraz rozwój multimodalnych 
platform kolejowo-drogowych (około 6-10). Zasadnicze znaczenie 
ma modernizacja infrastruktury i doprowadzenie do uzyskiwania 
przez pociągi kontenerowe średniej prędkości na poziomie 60-80 
km, co poprawi konkurencyjność transportu intermodalnego. 
Z punktu widzenia rozwoju korytarzy transportowych ukierunko-
wanych na konkurencyjny kolejowy transport towarowy (np. Rozpo-
rządzenie 913 UE) szanse rozwojowe mają terminale kontenerowe 
zlokalizowane w pobliżu przebiegu przez Polskę tychże korytarzy 
oraz w pobliżu dużych centrów gospodarczych i portów morskich. 
Kluczowym jest jednak doprowadzenie do wyrównania warunków 
konkurencji między różnymi gałęziami transportu. Według pro-
gnoz przewozy kontenerów na świecie mogą w najbliższym czasie 
rosnąć w tempie do 10% w skali roku, osiągając w 2020 r. poziom 
około 150 mln UTI.
Integrowanie gałęzi transportu w intermodalnych łańcuchach 
transportowych przyczynia się do upłynnienia przewozów 
i zwiększania efektywności całego łańcucha transportowego, łą-
cząc zalety kolei na długich dystansach i elastyczność transportu 
samochodowego, tworząc partnerstwo intermodalne.

Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wg masy w mln ton

Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wg wykonanej pracy przewozowej

Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wg liczby jednostek i liczby TEU

Udziały przewoźników kolejowych w rynku przewozów intermodalnych transportem kolejowym 
wg masy w 2015 r.

Udziały przewoźników kolejowych w rynku przewozów intermodalnych 
wg pracy przewozowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych danych UTK
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Polskie porty najlepsze lata mają przed sobą. Dzięki inwe-
stycjom i rosnącej wymianie handlowej znaczenie polskich 

portów będzie rosło. W następnych trzech latach spodziewany 
jest wzrost przeładunków w polskich portach średnio ok. 4 
proc. rocznie.

Przeładunki w polskich portach
W ciągu ostatnich 10 lat polski eksport liczony w euro rósł 
średnio w tempie +9,8 proc. rocznie, a import w tempie +9,5 
proc. Równolegle rozwijał się rynek transportu, w tym trans-
portu morskiego: w ostatnich 8 latach wzrost przeładunków 
w polskich portach wyniósł średnio 4,2 proc. rocznie. Rok 
2015 był świetny dla portu w Gdańsku, gdzie przeładunki 
wzrosły o ponad 11 proc. r/r do prawie 36 mln ton i były re-
kordowe w całej historii polskiej gospodarki morskiej. Nieco 
gorzej w minionym roku poradził sobie zespół portów Szcze-
cin-Świnoujście - niewielki spadek o 0,9 proc. do 23,2 mln ton 
oraz port w Gdyni - spadek o 6,2 proc. do 18,2 mln ton.
Spadek przeładunku kontenerów w 2015 r. był spowodowany 
przede wszystkich mniejszym tranzytem kontenerów przeznaczo-
nych na rynek Rosji. Negatywny był też wpływ słabszego importu 
z Chin, spowodowany osłabieniem wzrostu chińskiej gospodarki 
i silną aprecjacją dolara amerykańskiego. Eksperci spodziewają 

się jednak dalszego wzrostu polskiego eksportu i importu oraz 
dalszej dywersyfikacji kierunków wymiany handlowej, w tym 
rozwoju współpracy z innymi kontynentami. - Jeśli porozumienie 
handlowe (TTIP) między Unią Europejską a USA zostanie zawarte, 
można spodziewać się wzrostu transportu oceanicznego. Walka 
o miano lidera przeładunków po stronie europejskiej będzie za-
żarta, ale nie widzę przeszkód, aby polskie porty nie mogły o to 
miano zawalczyć – mówi Robert Wiński, dyrektor Centrum Ban-
kowości Korporacyjnej, Banku Zachodniego WBK w Gdańsku.

Wzrost popytu na usługi transportowe
Rozwój produkcji i sprzedaży oznacza wzrost zapotrzebowania 
na usługi transportowe. Kraje Europy Centralnej, w tym głównie 
Polska, są lokalizacją dla firm produkcyjnych, które zaopatru-
ją w gotowe produkty i komponenty rynki Europy Zachodniej. 
W szczególności dotyczy to sektora motoryzacyjnego, produkcji 
AGD i przetwórstwa żywności. Rozwija się także e-commerce, 
a rozbudowujące się w naszym kraju magazyny oraz centra lo-
gistyczne w coraz większym stopniu obsługują nie tylko duży 
rynek niemiecki czy rynki krajów centralnej i wschodniej Euro-
py, ale także rynki pozaeuropejskie. Jednocześnie rosnące utrud-
nienia dla polskich firm zajmujących się transportem drogowym 
kontenerów w Zachodniej Europie (np. płaca minimalna w Niem-
czech i związane z nią trudności administracyjne) przyczyniają 
się do większego zainteresowania transportem kontenerów za po-
średnictwem polskich portów, które transportem multimodalnym 
trafiają do finalnych odbiorców. Warto zaznaczyć, że od początku 
2015 roku zmniejszono bariery administracyjne, które istotnie 
ograniczały konkurencyjność importu towarów przez porty w Pol-
sce i nastąpiło znaczne skrócenie czasu odpraw celnych i granicz-
nych.

Wymiana handlowa Polski, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, intensyfikuje się nie tylko w promieniu Europy, ale także 
coraz dalszych kierunków takich jak Azja Południowo-Wschodnia, Afryka czy Ameryka Południowa. Nasz kraj stał się też na 
przestrzeni ostatnich lat zagłębiem produkcyjnym dla wielu zachodnich koncernów, które swoją produkcję dostarczają na 
wiele różnych rynków. To oznacza konkretne konsekwencje dla branży transportowej, w tym dla transportu morskiego.

Rozwój polskich portów
Transport morski

Istnieje realna możliwość, aby Port 
Gdańsk w niedługim czasie stał 
się głównym konkurentem portów 
niemieckich i regionu Beneluxu 
w zakresie przeładunku towarów 
przeznaczonych na rynki krajów 
Środkowej i Wschodniej Europy
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Konieczne inwestycje
W ostatnich latach wystąpił prawdziwy boom inwestycyjny w in-
frastrukturze portowej i terminalach przeładunkowych w Polsce. 
Modernizacja polega m.in. na rozbudowie nadbrzeży czy pogłę-
bianiu szlaków wodnych umożliwiających obsługę większych 
statków. Porty stawiają także na rozwój zaplecza magazynowego 
i infrastrukturę dla transportu intermodalnego. Spora część inwe-
stycji wykorzystuje środki unijne. Podobnie będzie w kolejnych 
latach. Przykładowo, do 2018 r., Port Gdynia planuje przeznaczyć 
na inwestycje ok. 600 mln zł, a Port Gdańsk do 2020 r. zamierza 
wydać nawet 842 mln zł. Dodatkowo, ogromne projekty rozwojo-
we planowane są przez firmy prywatne prowadzące działalność 
na terenach portowych.
Wykorzystanie przez polskie porty szansy stworzonej przez ro-
snącą wymianę handlową Polski ze światem w bardzo dużej mie-
rze zależy jednak od stanu i perspektyw rozwoju infrastruktury 
drogowej i kolejowej w Polsce. – Istnieje realna możliwość, aby 
Port Gdańsk w niedługim czasie stał się głównym konkurentem 
portów niemieckich i regionu Beneluxu w zakresie przeładunku 
towarów przeznaczonych na rynki krajów Środkowej i Wschodniej 
Europy. Dostawcy zagraniczni potrzebują jednak pewności, że po 
rozładunku towarów w Gdańsku będą mogli dalej bezproblemowo 
i płynnie dystrybuować swoje towary w głąb kontynentu – pod-
kreśla Wojciech Żuk, dyrektor kredytowy ds. sektora transportu 
w Banku Zachodnim WBK. Stan dróg łączących porty w Gdańsku 
i Gdyni z resztą kraju szybko się poprawia. W ciągu ostatnich 
pięciu lat zbudowano lub przebudowano autostrady i drogi eks-
presowe nie tylko na kierunku wschód-zachód (autostrady A2 
i A4), ale (co ważne dla portów morskich) również na kierunku 
północ-południe (autostrada A1 i droga ekspresowa S3). Przewi-
duje się, że do 2020 r. dokończona zostanie budowa dróg istotnie 
ułatwiających komunikację północy Polski z południem (S3 do 

granicy z Czechami, brakujący odcinek A1 Łódź-Śląsk, S5 Po-
znań-Wrocław i S7 Warszawa-Kraków). Planowane są także spo-
re inwestycje w infrastrukturze kolejowej. Budżet Polskich Linii 
Kolejowych do roku 2023 wynosi aż 67 mld zł. Po zrealizowaniu 
tych inwestycji powinna nastąpić znacząca poprawa prędkości 
pociągów towarowych i konkurencyjności transportu kolejowego.

Ewa Kos
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Zgodnie z szacunkami z raportu firmy doradczej PwC „Ocena 
światowego rynku infrastruktury transportowej” inwestycje 

w infrastrukturę transportową na świecie do 2025 r. będą rosły 
w średnim rocznym tempie ok. 5%. Najszybszy wzrost inwestycji 
odnotują porty morskie (średnio 5,8% w skali roku), natomiast 
tempo inwestycji w portach lotniczych ulegnie obniżeniu do rocz-
nego wskaźnika wzrostu 2,6%. 
Drogi pozostaną największym obszarem inwestycji, w szczególno-
ści dla rynków rozwijających się. Wynika to częściowo ze wzrostu 
PKB, a tym samym liczby samochodów w krajach rozwijających 
się. Natomiast w przypadku kolei prognozowany jest stosunkowo 
silny wzrost w gospodarkach rozwiniętych z dojrzałymi rynkami 
transportowymi (Europa Zachodnia), w których transport publicz-
ny staje się coraz bardziej popularny.
Europa Środkowo-Wschodnia, pomimo dużych inwestycji i zauwa-
żalnych zmian w infrastrukturze transportowej, wciąż odbiega od 
poziomu inwestycji w Europie Zachodniej, gdzie do 2025 roku 
będą one w sumie wyższe o prawie 70%.

Infrastruktura transportowa w Polsce
Lokalizacja Polski ma duże znaczenie dla tranzytu pomiędzy Eu-
ropą Zachodnią a Wschodnią. Niski koszt pracy oraz poprawiająca 
się infrastruktura powoduje przesuwanie się centrum logistycz-
nego Europy z Niemiec do Polski. - Transport drogowy pozosta-
je dominującym środkiem transportu w naszym kraju. W 2014 
roku około 80% wolumenu tonokilometrowego było transportowa-
ne drogowo, a w 2020 udział ten wzrośnie do 82%. Kluczowym 
wyzwaniem pozostaje więc dalsze powiększanie przepustowości 
dróg – twierdzi Michał Mazur, partner w PwC, lider zespołu ds. 
transportu i logistyki w Europie Środkowo-Wschodniej.

W Polsce główne źródło inwestycji w infrastrukturę transportową 
stanowią fundusze unijne. Zgodnie z niedawno uchwalonym „Wie-
loletnim Programem Inwestycji Kolejowych 2023” o łącznym budże-
cie 284 mld zł, w samym roku 2015 planowanych jest ok 9 mld zł 
dotacji rządowych. Natomiast inwestycje unijne w latach 2014-2020 
w transport morski sięgają 6,5 mld zł, co stanowi ponad 2,5-krot-
ny wzrost w porównaniu z okresem 2007-2013. - Nasze prognozy 
przedstawiają pozytywny obraz rozwijającego się rynku infrastruk-
tury transportowej, ale należy upewnić się, że środki te są inwesto-
wane starannie i mądrze. Ważne jest, aby realizacja kluczowych 
projektów inwestycyjnych była nadzorowana w nowoczesny sposób 
– zapewniając terminowość i dostarczając coraz większą wartość dla 
różnych grup interesariuszy, w tym dla każdego z nas jako użytkow-
nika, podatnika i inwestora – podsumowuje Michał Mazur. 

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej przeznaczają obecnie mniej-
szy procent inwestycji infrastrukturalnych na transport niż śred-
nia światowa, natomiast ma się to zmienić w ciągu najbliższych 10 
lat. Dla większości krajów byłego Związku Radzieckiego inwesty-
cje w sprawne sieci transportowe są nadal kluczowe ze względu 
na konieczność transportu produktów przemysłu wydobywczego 
na inne rynki. W okresie od 2014 r. do 2025 r. nastąpi wzrost 
wydatków na cele związane z portami na poziomie wynoszącym 
średnio 10% rocznie. W krajach, które nie eksportują surowców 
mineralnych, takich jak Polska i Węgry, nastąpi wolniejszy wzrost 
wydatków na cele transportowe po szczycie w latach 2008-2015. 

Europa Zachodnia
Wzrost inwestycji w infrastrukturę transportową w Europie Za-
chodniej w najbliższej przyszłości będzie umiarkowany, biorąc 
pod uwagę zarówno dobrze rozwinięte sieci transportowe w wielu 
krajach rozwiniętych, jak i utrzymujące się ograniczenia budże-
towe oraz wysokie zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury spo-
łecznej, zwłaszcza w obszarze służby zdrowia. Wydatki na cele 
infrastrukturalne będą prawdopodobnie ograniczone do celowych 
planów usuwania utrudnień w ruchu. Nastąpi natomiast wzrost 
inwestycji kolejowych. Po sześciu latach stagnacji w Hiszpanii 
wznowione zostaną w latach 2016–2025 inwestycje kolejowe. 
Przy tym układzie inwestycji w poszczególnych podsektorach 
prognozuje się, że udział Europy Zachodniej w globalnych wydat-
kach na cele infrastruktury transportowej pozostanie na prawie 
niezmienionym poziomie od 11% w 2014 r. do 10% w 2025 r.

■ /ak/

Decydująca infrastruktura transportowa 

Centrum logistyczne Europy 
przesuwa się do Polski
Proces przesuwania się centrum logistycznego Europy z Niemiec do Polski znacznie przyspiesza, uważają eksperci firmy doradczej 
PwC. Z jednej strony wpływają na to niskie koszty pracy, z drugiej – coraz lepsza infrastruktura transportowa. W tym kontekście 
jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski w najbliższych latach jest dalsze powiększanie przepustowości dróg.

2 Ocena światowego rynku infrastruktury transportowej: Perspektywa do 2025 r.

Przewiduje się, że inwestycje 
w infrastrukturę transportową na całym
świecie w okresie od 2014 r. do 2025 r.
będą rosły średnio o ok. 5% rocznie. 

Liderem pod tym względem jest Afryka
Subsaharyjska, gdzie średnioroczna stopa
wzrostu wynosi ponad 11%. Jednocześnie
region Azji i Pacyfiku pozostaje bezspornie
największym rynkiem infrastruktury
transportowej, na którym inwestycje 
będą rosnąć z 557 mld USD do prawie 
900 mld USD rocznie w 2025 r.

Z drugiej strony, w Europie Zachodniej
przewiduje się, że powrót inwestycji 
w infrastrukturę do poziomu sprzed
kryzysu finansowego w 2008 r., potrwa 
co najmniej do 2022 r.

Wzrost w poszczególnych 
segmentach

Biorąc pod uwagę poszczególne segmenty,
przewiduje się, że najszybszy wzrost 
w wysokości średnio 5,8% rocznie 
w okresie objętym prognozą będzie dotyczyć
portów (m.in. dzięki dużym inwestycjom
w Indonezji), podczas gdy roczne tempo
inwestycji w lotniska prawdopodobnie
spadnie do poziomu 2,6%. 

Segmentem o najwyższych wydatkach 
inwestycyjnych pozostają drogi, 
szczególnie na rynkach wzrostowych.
Częściowo wynika to z lepszej koniunktury,
a tym samym większej liczby samochodów
kupowanych przez mieszkańców krajów
rozwijających się. 

Z drugiej strony prognozowany jest 
dość wysoki wzrost inwestycji w koleje 
w gospodarkach o wysoko rozwiniętej 
infrastrukturze transportowej, takich jak
Europa Zachodnia, gdzie coraz bardziej
powszechna jest opinia, iż należy rozwijać
transport publiczny – w szczególności 
w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie
oczekuje się dalszego rozwoju sieci kolei
wysokich prędkości. 

Inwestycje w infrastrukturę transportową narastająco do 2025 r.

Perspektywa do 2025 r.
Transport

Źródło: Oxford Economics

Największym rynkiem infrastruktury transportowej bezspornie 
pozostaje region Azji i Pacyfiku, na którym inwestycje będą rosnąć 
z 557 mld USD do prawie 900 mld USD rocznie w 2025 r.

Inwestycje w infrastrukturę transportową 
na całym świecie w okresie 2014-2025
będą rosły średnio o ok. 5% rocznie 
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Historia
Japończycy dopiero po drugiej wojnie światowej przystąpili do bu-
dowy szybkich kolei. W tym celu musieli zbudować odrębną sieć 
kolejową o standardowej szerokości torów 1435 mm. Sieć ta jest 
ciągle rozbudowywana i państwo przeznacza na ten cel coraz wię-
cej nakładów. Już w 1959 r. rozpoczęto budowę linii szybkich pręd-
kości o długości 515 km, która to linia łączyła dwa duże ośrodki 
miejskie: Tokio z Osaką. Motorem tego projektu były Letnie Igrzy-
ska Olimpijskie w Tokio w 1964 r. Linia Tokaido biegnie przez es-
takady, mosty i tunele, z których najdłuższy ma prawie 8 km. Po 
drodze mija się górę Fudżi. Kolejną szybką linię o długości 160 km 
oddano w 1972 r. i prowadzi ona z Osaki do Okayamy. Trzy lata 
później otwarto trasę szybkich połączeń kolejowych z Osaki przez 
Hiroszimę na wyspę Fukuoka. W kolejnych latach otwierano połą-
czenia szybkimi kolejami stolicy z północą kraju. W latach 90-tych 
następował dalszy rozwój sieci Shinkansen. W XXI w. oddano do 
użytku nowe trasy i poprawiono szybkość pociągów do 360 km/h. 

Prędkość
Obecnie linie te dysponują ponad 4,5 tys. km torów. Szybkie 
pociągi znane są pod nazwą Shinkansen (torpeda). Początkowo 
jeździły z prędkością 160 km/h, a obecnie ich prędkość dochodzi 
do 320 km/h. Podróż z Tokio do Kyoto – 500 km - zajmuje 2,5 go-
dziny. Japońskie koleje są nie tylko szybkie, ale także niezwykle 
punktualne. Średnie spóźnienie pociągów w ostatnich latach wy-
nosi od 6-10 sekund. Pociągami tymi Japończycy z podmiejskich 
miejscowości docierają do pracy w dużych miastach. Shinkanseny 
są nie tylko niezwykle punktualne, ale także kursują z niebywa-

łą częstotliwością. Linię Tokaido na trasie Tokio-Osaka obsługują 
codziennie 323 pociągi, przewożąc ok. 400 tysięcy pasażerów. Na 
początku i na końcu trasy pociągi są starannie sprzątane. 

Technologia
Szybka kolej bywa nazywana koleją magnetyczną, gdyż pociąg 
jest unoszony, prowadzony i napędzany za pomocą sił elektro-
magnetycznych, dzięki czemu może rozwijać nieosiągalne dla 
tradycyjnych pociągów prędkości, ponieważ nie występuje tarcie. 

Japończycy wynaleźli technologię EDS - unoszenia elektrodyna-
micznego - która wykorzystuje siłę odpychania pomiędzy dwoma 
polami elektromagnetycznymi (między kołami pociągu a torami) 
i w ten sposób pociąg utrzymuje się nad szynami. Niemcy i Fran-
cuzi stosują inną technologię – EMS - unoszenia elektromagne-
tycznego, która wykorzystuje siłę odpychania elektromagnesu 

Japońska kolej jest jedną z najnowocześniejszych i najszybszych na świecie. Pierwszą linię kolejową zbudowano w Japonii w 1872 roku,  
na trasie Tokio–Jokohama. Długość linii kolejowych w tym kraju wynosi blisko 30 tys. km, ale zaledwie kilka procent stanowi kolej 
szybkich prędkości. Większość linii kolejowych stanowi zelektryfikowana kolej wąskotorowa o szerokości torów 1067 mm.

Japońskie torpedy 
Szybka kolej w Japonii

Technologia EDS

Technologia konstrukcji torów
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W XXI w. oddano do użytku 
nowe trasy i poprawiono 

szybkość pociągów do 360 km/h 
umieszczonego pod szyną w celu podniesienia pociągu. Dzięki 
technologii maglev (z ang. magnetic levitation), czyli lewitacji 
magnetycznej, w ubiegłym roku, w pobliżu Góry Fudżi Japoń-
czycy pobili rekord szybkich prędkości koleją pokonując eks-
perymentalny odcinek z szybkością 603 km/h, przebijając tym 
samym swoje poprzednie osiągnięcie w szybkich prędkościach  
z 2013 roku - 581 km/h. Warto nadmienić, że szybkie pociągi 
posiadają również gumowe koła, które wykorzystywane są przy 
obniżeniu prędkości do 150 km/h. Powyżej tej prędkości pole 
magnetyczne staje się na tyle silne, że pociąg zaczyna się unosić 
około 10 cm ponad torem. Szybka kolej to jednak duże koszty 
i mimo iż w 1987 roku japońskie koleje zostały sprywatyzowane, 
nadal są poważnie zadłużone. Mimo że bilety wcale nie są tanie. 
Podróż Shinkansenem z Tokio do Kioto kosztuje 200 euro. 

Nie dla cargo
Mimo że kolej należy do głównych środków transportu w Japonii 
zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych, torpedami 
przewozi się jedynie pasażerów i to wyłącznie w ciągu dnia. W nocy 
prowadzone są prace utrzymania i konserwacji trakcji kolejowej. 
Z planu przewozu towarów torpedami nocą nic nie wyszło, ale dlate-
go, że konserwacja sieci trakcyjnej prowadzona jest w nocy - w histo-
rii japońskich szybkich kolei nigdy nie odnotowano żadnej katastrofy.

■ Alicja Kostecka

Wnętrze Shinkansena

Torpeda wjeżdża na tor przed czasem

Shinkansen na dworcu w Tokio
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Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. 
wyniosła 3655 km, z czego 2417 km stanowiły uregulowane 

rzeki żeglowne, 644 km – skanalizowane odcinki rzek, 336 km – 
kanały, 259 km – jeziora żeglowne. Faktycznie eksploatowanych 
przez żeglugę było 3384 km (92,6%) dróg żeglownych. Drogami 
wodnymi płynie zaledwie 0,29% wszystkich transportowanych 
w Polsce towarów, czyli ok. 5 mln ton.

Stan żeglugi śródlądowej
Głównym czynnikiem determinującym efektywność śródlądo-
wego transportu wodnego jest dostosowanie wymiarów statków 
i dróg wodnych. W 2013 r. wymagania stawiane śródlądowym 
drogom o znaczeniu międzynarodowym (klasy IV i V) spełniało 
w Polsce 5,9% długości wszystkich dróg wodnych w kraju (łącz-
nie 214 km). Udział dróg tej klasy, zapewniających parametry 
niezbędne do uprawiania żeglugi europejskiej w ogólnej długości 
dróg wodnych w Polsce nie zmienił się od 2007 r. Pozostałą sieć 
dróg wodnych tworzą drogi o znaczeniu regionalnym klasy I, II 
i III, których łączna długość w 2013 r. wyniosła 3441 km (94,1% 
ogólnej długości dróg wodnych).
W 1996 roku Europejski Komitet Gospodarczy ONZ zawarł poro-
zumienie AGN w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych 
o międzynarodowym znaczeniu. W założeniu porozumienie ma 
zintegrować w jednej sieci transportu śródlądowego państwa 
europejskie: od Atlantyku po Ural. Niestety Polska nie podpisała 
tego dokumentu, ponieważ warunkiem przystąpienia do porozu-
mienia AGN jest istnienie w Polsce dróg wodnych o znaczeniu 
międzynarodowym umożliwiającym pływanie jednostkom o no-
śności do 1200 ton, czyli klasy żeglowności co najmniej IV, gdzie 
głębokość szlaku wynosi 2,5 m. W związku z tym, że w kraju go-
spodarka rzeczna jest zaniedbana zarówno pod względem charak-
teru wód śródlądowych (rzeki skanalizowane, swobodnie płynące, 
kanały), jak i parametrów żeglugowych (wymiary śluz, głębokości 

i szerokości szlaku, prześwitu pod mostami), żegluga śródlądowa 
odgrywa niedużą rolę w polskim systemie transportowym. Udział 
transportu śródlądowego w przewozach ładunków ogółem w la-
tach 2000-2013 zmniejszył się w Polsce z 0,8 % do 0,3 %.
Przystąpienie do porozumienia AGN jest o tyle istotne, że przez 
nasz kraj przebiegają trzy szlaki żeglugowe o znaczeniu między-
narodowym. Są to: E30, czyli odrzańska droga wodna, E70 - bie-
gnie z portów Holandii i Belgii przez Niemcy, drogą Odra - Brda 
- Wisła w kierunku Zalewu Wiślanego i Kaliningradu oraz E40 
- od Gdańska do Warszawy i Brześcia. Przystąpienie do porozu-
mienia oznacza możliwość dostępu do funduszy przeznaczonych 
na rozwój szlaków międzynarodowych, jak choćby na sieć TEN-T.
W 2011 roku firma ECORYS w ramach ekspertyzy pn. „Program 
rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Pol-
sce” dokonała przy udziale Regionalnych Zarządów Gospodarki 
Wodnej inwentaryzacji stanu infrastruktury śródlądowych dróg 
wodnych w Polsce. Zgodnie z przedmiotową inwentaryzacją 
stwierdzono, że tylko 10% śródlądowych dróg wodnych w Polsce 
spełnia parametry eksploatacyjne, zgodne z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji 
śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Ramy prawne
Aktualnym europejskim dokumentem wyznaczającym kierunki 
rozwoju transportu, w tym transportu śródlądowego, jest „Biała 
Księga 2011” (White Paper 2011. Road map to a Single Europe-
an Transport Area Towards a competitive and resource efficient 
transport system, European Commission, Brussels, 28.03.2011). 
W dokumencie tym diagnozuje się podstawowe wyzwania syste-
mu transportowego w perspektywie roku 2050, przy wzięciu pod 
uwagę m.in. następujących potrzeb:
 ❚ inwestycji dla zapewnienia konkurencyjności europejskiemu 
transportowi

Transport rzeczny jest najbardziej przyjazny dla środowiska i energooszczędny, jednak obecnie przy jego użyciu przewożonych jest w 
Europie zaledwie 6% ładunków rocznie (500 mln t).

Rzeki bez towarów
Transport śródlądowy
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 ❚ rozwiązania narastającego problemu kongestii
 ❚ ujednolicenia systemów transportowych Europy Zachodniej 
i Wschodniej

 ❚ ograniczenia zależności od ropy naftowej oraz ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych.

Biała Księga UE 2011 zawiera postulat, by transport na odległości 
ponad 300 km przeniesiony został na inne niż drogowe środki 
transportu (kolej, transport wodny) - w 30% do roku 2030, a do 
2050 roku – w 50%.

NAIADES II – europejski program
na rzecz żeglugi śródlądowej
W celu realizacji zadań priorytetów zawartych w Białej Księdze 
Komisja Europejska przedstawiła program działań, o nazwie NA-
IADES II (Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz 
Żeglugi Śródlądowej), którego celem jest zwiększenie liczby prze-
wozów towarowych rzekami i kanałami w Europie.
Celem programu NAIADES II jest podniesienie jakości śródlądo-
wego transportu wodnego. W założeniach transport ten ma być 

dobrze zarządzany, wydajny, bezpieczny i zintegrowany w łań-
cuch transportu intermodalnego. Ponadto ma oferować wyso-
kiej jakości miejsca pracy zajmowane przez wykwalifikowanych 
pracowników, ma też spełniać wysokie standardy w zakresie 
ochrony środowiska. Program wskazuje obszary, wokół których 
powinny skupić się działania - jednym z nich jest wysokiej jakości 
infrastruktura. Celem programu jest zintegrowanie śródlądowe-
go transportu wodnego z korytarzami multimodalnymi poprzez: 
zakończenie realizacji korytarzy sieci bazowej TEN-T oraz inten-
syfikację działań i inwestycji w celu usunięcia „wąskich gardeł” 
w infrastrukturze śródlądowego transportu wodnego.

Biała Księga UE 2011 zawiera postulat, by transport na odległości ponad 
300 km przeniesiony został na inne niż drogowe środki transportu 

(kolej, transport wodny) w 30% do roku 2030, a do 2050 roku – w 50%



EURO LOGISTICS60 TRANSPORT

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku
W styczniu 2013 roku Rada Ministrów ogłosiła Strategię Rozwoju 
Transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku. W doku-
mencie tym w długookresowej perspektywie rozwojowej polskich 
śródlądowych dróg wodnych przewiduje się następujące działania 
w dwóch przedziałach czasowych:
DO 2020 ROKU

 ❚ przygotowanie i rozpoczęcie realizacji programu wielolet-
niego dotyczącego przywrócenia parametrów eksploatacyj-
nych na śródlądowych drogach wodnych, pełniących funkcję 
transportową;

 ❚ przystąpienie do budowy wodnego śródlądowego połączenia 
Dunaj – Odra - Łaba (DOL) spełniającego wymogi co najmniej 
IV klasy żeglowności;

 ❚ przystąpienie do budowy Kanału Śląskiego, jako konsekwencji 
projektu DOL;

 ❚ przygotowanie i realizacja programu włączenia Odrzańskiej 
Drogi Wodnej do europejskiej sieci transportowej;

 ❚ rozpoczęcie zagospodarowania dolnej Wisły (ze względu na 
zagrożenie bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku).

DO 2030 ROKU
 ❚ kontynuacja realizacji wieloletniego programu dotyczącego 
przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych 
drogach wodnych, pełniących funkcję transportową;

 ❚ przystosowanie połączenia wodnego śródlądowego Odra – Wi-
sła – Zalew Wiślany (E-70) do wymogów co najmniej II klasy 
żeglowności;

 ❚ realizacja programu włączenia Odrzańskiej Drogi Wodnej do 
europejskiej sieci transportowej.

W Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 przewiduje się 
przygotowanie i rozpoczęcie realizacji wieloletniego programu 
dotyczącego przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na 
śródlądowych drogach wodnych pełniących funkcję transporto-
wą. Program ten będzie składał się z trzech części dotyczących: 
Odrzańskiej Drogi Wodnej, drogi wodnej rzeki Wisły, połączenia 

wodnego śródlądowego Odra–Wisła. Aktualnie trwają prace nad 
pierwszą częścią programu dotyczącą Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Inwestycje
Obecnie na rzecz rozwoju transportu wodnego śródlądowego re-
alizowane są projekty inwestycyjne zapisane w Programie Ope-
racyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jedno-
cześnie kontynuowana jest budowa stopnia wodnego Malczyce, 
głównie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
W obecnej perspektywie finansowej UE planuje się przeznaczyć 
efektywnie więcej środków na współfinansowanie inwestycji na 
śródlądowe drogi wodne.
W tym celu w projekcie dokumentu implementacyjnego do 
Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do  
2030 r.) znajduje się lista projektów wodnych śródlądowych zgło-
szonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Na liście tej jest 
25 projektów dotyczących śródlądowych dróg wodnych na kwotę  
3 925,30 mln złotych. Osiem projektów z listy uzyska dofinansowa-
nie ze środków UE. Kwota dofinansowania wyniesie ok. 1 mld zł.
W celu wsparcia armatorów żeglugi śródlądowej utworzono Fun-
dusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy. Fundusz został 
założony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Służy on głównie do 
udzielania kredytów preferencyjnych na zakup lub remont jed-
nostek służących do przewozów towarów śródlądowymi drogami 
wodnymi. Na fundusz składają się: środki przekazywane z budże-
tu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej, dotacje 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz składki armatorów.

Tabor rzeczny
Tabor żeglugi śródlądowej wymaga odtworzenia z uwagi na jego 
zużycie. W 2014 r. w Polsce było 207 pchaczy i holowników oraz 
79 barek z własnym napędem i 504 barki bez własnego napędu 
(barki do pchania). Według danych za 2013 r. większość eksplo-

Osiem projektów z listy uzyska dofinansowanie ze środków UE. Kwota 
dofinansowania wyniesie ok. 1 mld zł

Udział transportu śródlądowego w przewozach ładunków ogółem w latach 
2000-2013 zmniejszył się w Polsce z 0,8% do 0,3%
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atowanych pchaczy (74,5%) oraz połowa barek do pchania została 
wyprodukowana w latach 1949-1979. Prawie co trzecia użytko-
wana barka z własnym napędem pochodzi z lat 50. i 60. Od 2003 
roku przyznawane jest wsparcie armatorom żeglugi śródlądowej 
głównie w postaci kredytów preferencyjnych oraz wypłat za trwa-
łe wyłączenie jednostek z eksploatacji.
Dzięki mechanizmowi wypłat za trwałe wyłączenie jednostek z eks-
ploatacji oddano na złom już kilkadziesiąt jednostek pływających. 
W latach 2003–2014 NFOŚiGW przekazał na rzecz Funduszu Że-
glugi Śródlądowej kwotę dotacji 21 000 000 zł, z czego wykorzysta-
no zaledwie ¼ środków, resztę zwrócono do NFOŚiGW.
O wadze transportu wodnego, w tym śródlądowego, świadczy fakt, 
że obecny rząd powołał odrębne ministerstwo, które ma się zajmo-
wać rozwojem tej gałęzi transportu. Korzyści ze stosowania tego 

transportu są oczywiste - przewóz towarów śródlądowymi drogami 
wodnymi może być korzystny, ponieważ zestawy barek pchanych 
mogą przewieźć więcej towarów w przeliczeniu na jednostkę miary 
odległości (tkm) niż jakikolwiek inny rodzaj transportu lądowego. 
Ten rodzaj transportu może przyczynić się również do ograniczenia 
ruchu drogowego. Ładowność statków żeglugi śródlądowej odpowia-
da ładowności setek samochodów ciężarowych, co może przynieść 
oszczędności w zakresie kosztów transportu, pomóc obniżyć emisje 
i odciążyć drogi. Śródlądowy transport wodny jest również energo-
oszczędny, ponieważ statek żeglugi śródlądowej może przewieźć 
jedną tonę ładunku prawie cztery razy dalej niż samochód ciężaro-
wy, przy tym samym zużyciu energii (370 km w przypadku statku 
żeglugi wodnej, 300 km w przypadku kolei i 100 km w przypadku 
samochodu ciężarowego).

Kryspin Wiśniewski

Tylko 10% śródlądowych dróg wodnych w Polsce spełnia parametry 
eksploatacyjne
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Międzynarodowe, śródlądowe szlaki wodne

Polska wejdzie  
do Układu AGN

Polska jest w Unii Europejskiej już od kilkunastu lat. Na lądzie, na 
morzu i w powietrzu. W bieżącym roku „wkroczy” też na europej-

skie wody śródlądowe. Przystąpimy do układu AGN - Europejskiego Po-
rozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Mię-
dzynarodowym Znaczeniu (Konwencja AGN), zawartego w Genewie 
w 1996 roku - na posiedzeniu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
Poinformowano o tym podczas konferencji „Europejskie koryta-
rze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą 
integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy - wyzwania 
i potrzeby”, zorganizowanej przez Biuro Inicjatywy Sekretarza 
Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Konferencja odbyła 
się w ramach 6. edycji międzynarodowej konferencji Transport 
Week, zorganizowanej w Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu 
Gdańskiego w Sopocie, 8–10 marca 2016 roku.

Znaczenie akcesji dla Polski 
Akcesja Polski do AGN oznacza, że zdecydowanie zaczniemy rozwi-
jać śródlądowy transport jednostkami pływającymi oraz turystykę na 
rzekach, jeziorach, kanałach. Kontenery, nie tylko na tory i tiry, będą 
ładowane również na barki rzeczne i nimi wożone w głąb terytorium 
naszego kraju i innych państw połączonych systemem międzynarodo-
wych śródlądowych dróg wodnych. Ratyfikacja konwencji AGN jest 
więc epokowym wydarzeniem; początkiem rewitalizacji na szerszą 
skalę naszego transportu rzekami i kanałami. To powrót do przeszło-
ści, do stanu sprzed kilkudziesięciu lat, gdy transport barkami towa-
rów był dość powszechny i rozkwitała rzeczna, jeziorowa i kanałowa 
żegluga pasażersko-turystyczna. Żeby jednak do tego doszło, a także 
do pełniejszego połączenia śródlądowych dróg wodnych z żeglugą  

morską, trzeba wiele jeszcze zrobić. Tu z pomocą przychodzi inicja-
torka układu AGN, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). 

Inicjatywy ONZ
Urzeczywistnianiu planów związanych z przystąpieniem Polski do 
AGN służyć będzie realizowana już od kilkunastu lat Inicjatywa Se-
kretarza Generalnego ONZ, w Polsce od kilku lat znana jako Global 
Compact Poland. - Od 2015 roku równolegle realizujemy Progra-
my Żegluga Śródlądowa i Bałtyk, których spoiwem jest koncepcja 
rozwoju korytarzy transportowych łączących Bałtyk z Południem, 
Zachodem i Wschodem Europy w oparciu o Transeuropejską Sieć 
Transportową (TEN-T) – poinformowali w Sopocie podczas konferen-
cji Transport Week Łukasz Kolano - zastępca dyrektora generalnego 
Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce 
oraz Anna Lewandowska - koordynatorka programów realizowanych 
w ramach tej Inicjatywy ONZ dla Polski. - UN Global Compact jest 
największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowie-
dzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. 
Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza General-

Nastaje nowa epoka w polityce transportowej naszego kraju. Na znaczeniu zyskają rzeki oraz kanały, które przystosujemy do między-
narodowych standardów.

Akcesja Polski do AGN oznacza, że 
zdecydowanie zaczniemy rozwijać 
śródlądowy transport jednostkami 

pływającymi oraz turystykę na 
rzekach, jeziorach, kanałach
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nego ONZ Kofiego Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad  
12 000 członków ze 170 krajów – wynika z informacji przedstawio-
nych w Sopocie przez Łukasza Kolano i Annę Lewandowską. Po-
przez szerokie spektrum działań, współpracę z rządem, administra-
cją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi 
i instytucjami naukowymi UN Global Compact wspiera równocze-
śnie realizację generalnych celów ONZ, w tym Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs). Cele Zrów-
noważonego Rozwoju (SDGs) zostały przyjęte przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w dniach 
25–27 września 2015 roku w Nowym Jorku. Są one częścią Nowej 
Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. 
Cele Zrównoważonego Rozwoju i zadania z nimi związane mają 
globalny charakter i mogą być realizowane na całym świecie, bio-
rąc pod uwagę różne warunki poszczególnych krajów, ich możli-
wości i poziom rozwoju oraz zgodność z krajowymi strategiami 
i priorytetami. Cele są niezależne od siebie nawzajem – muszą 
być one realizowane w zintegrowany sposób. Programy te realizu-
ją jednocześnie Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przyjęte 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku.

Status Bałtyku 
Program Żegluga Śródlądowa na lata 2015-2020 jest wyrazem 
działania Systemu ONZ zmierzającego do rozwoju śródlądowych 
dróg wodnych w ramach Europejskich Korytarzy Transportowych 
w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju – mówili Łukasz Ko-
lano i Anna Lewandowska. W ramach Programu chcemy zwrócić 
uwagę na transportowe, energetyczne, gospodarcze, turystyczne 
czy środowiskowe aspekty przywrócenia żeglowności polskim rze-
kom. Rozwój transportu śródlądowego realizuje cele środowiskowe. 
Szacuje się, iż transport wodny emituje 5 razy mniej dwutlenku wę-
gla na tonę przewożonego towaru niż transport drogowy i 1,5 raza 
mniej niż kolej. Według szacunków, jedna barka może przewieźć 
drogą wodną spełniającą wymagania minimum klasy IV tonaż rów-
noważny 52 samochodom ciężarowym i jest to do 5 razy tańsze.
Program Bałtyk na lata 2015-2020 ma na celu wypracowanie roz-
wiązań, projektów, kierunków postępowania, jak i metod współ-
pracy zmierzających do zrównoważonego rozwoju regionu Morza 
Bałtyckiego i wykorzystania szansy rozwojowej, jaką stwarza pod 
względem gospodarczym, transportowym, energetycznym, środo-
wiskowym czy turystycznym. 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju, wzrostu gospodarczego i poprawy 
konkurencyjności regionu stanowi efektywny, inteligentny i zrów-
noważony system transportowy integrujący różne gałęzie transportu 
w ramach multimodalnych łańcuchów logistycznych. Dlatego, decyzją  
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), wyspecjalizowanej 
agendy ONZ, Bałtyk otrzymał status szczególnie wrażliwego obsza-
ru morskiego i został objęty specjalną ochroną ekologiczną. 
Rozwój gospodarczy oparty o wykorzystanie potencjału Bałtyku 

stanowi jednocześnie poważne zagrożenie dla wrażliwego ekosyste-
mu akwenu, stąd tak ważne jest, aby jego rozwój był zrównoważony. 
Bałtyk jest bowiem jednym z najbardziej obciążonych transportowo 
akwenów morskich na świecie; przez jego wody przewożonych jest 
rocznie ok. 800 mln ton ładunków i 14 mln kontenerów.
- W 2015 roku w ramach Programów wydaliśmy raporty eksperckie 
„Bałtyk dla Wszystkich” oraz „Żegluga Śródlądowa – Wisła” - infor-
mowali zebranych w Sopocie Łukasz Kolano i Anna Lewandowska. 
- Oba raporty stały się punktem wyjściowym do ważnych debat na 
temat potencjału rozwoju regionu Morza Bałtyckiego oraz koryta-
rzy transportowych. W 2016 roku planujemy wydanie kolejnych ra-
portów: „Bałtyk dla Wszystkich” oraz „Żegluga Śródlądowa – Odra”. 

Transport w Polsce
Transport w Polsce jest zdominowany przez transport drogowy 
odpowiadający za 4/5 przewozów, a pozostała 1/5 to transport ko-
lejowy, który także systematycznie, z roku na rok, traci na rzecz 
transportu drogowego. Polska ma jeden z najwyższych w Europie 
udziałów transportu drogowego w transporcie ogółem.
Jednym z zasadniczych celów Białej Księgi na temat transportu, 
przyjętej przez Komisję Europejską w 2011 roku, jest przeniesie-
nie do 2030 roku 30% transportu drogowego na odległości powyżej 
300 km na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny.
Transport rzeczny prawie nie funkcjonuje w Polsce, chociaż mamy 
jedną z lepiej rozwiniętych sieci rzecznych w Europie i ponad 
3600 km szlaków wodnych potencjalnie do wykorzystania w że-
gludze śródlądowej – wynika z prezentacji przygotowanej przez 
Łukasza Kolano i Annę Lewandowską. Wieloletnie zaniedbania 
w zakresie budowy i modernizacji tej infrastruktury doprowadzi-
ły do stanu, że jedynie 10% łącznej długości sieci dróg wodnych 
w Polsce spełnia obowiązujące wymagania techniczno-eksploata-
cyjne do żeglugi. Wymagania stawiane drogom wodnym o znacze-
niu międzynarodowym spełniało w Polsce zaledwie 5,9% długości 
dróg wodnych (214 km) i nie zmieniło się to od 2007 roku.

Znaczenie Konwencji AGN
Duże znaczenie dla rozwoju międzynarodowych korytarzy dróg 
śródlądowych ma Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych 

Transport wodny emituje 5 razy 
mniej dwutlenku węgla na tonę 

przewożonego towaru niż transport 
drogowy i 1,5 raza mniej niż kolej

Układ projektowanych międzynarodowych, śródlądowych dróg wodnych w Polsce. 

Źródło: Global Compact
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Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu 
(Konwencja AGN), które zostało zawarte w Genewie w 1996 roku 
na posiedzeniu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Mimo że 
minęło już 20 lat, Polska nie jest stroną Porozumienia. A szkoda, 
bo Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych 
Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu to podstawowy 
dokument sporządzony przez Europejską Komisję Gospodarczą 
ONZ (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE), 
wskazujący na kierunki rozwoju sieci dróg wodnych śródlądo-
wych w Europie, w celu wprowadzenia ram prawnych, które usta-
lą skoordynowany plan dla rozwoju i budowy sieci śródlądowych 
dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu, opartej o uzgod-
nione parametry infrastrukturalne i eksploatacyjne.
Na terytorium Polski znajdują się trzy szlaki wodne w ramach 
europejskiego systemu śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu 
międzynarodowym. Są to:
1. Droga wodna E40, łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Mo-
rzem Czarnym w Odessie,
2. Droga wodna E30, przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łą-
cząca Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie,
3. Droga wodna E70, łącząca Odrę z zalewem Wiślanym i stano-
wiąca część europejskiego szlaku komunikacyjnego wschód-za-
chód łączącego Kłajpedę z Rotterdamem.
Niestety, drogi te na terenie Polski, z wyjątkiem krótkich odcinków 
na dolnej Odrze i dolnej Wiśle, nie spełniają minimalnych między-
narodowych warunków żeglowności określonych przez Konwencję 
AGN (IV klasa żeglowności). Akcesja do Porozumienia AGN jest wy-
razem woli politycznej dokonania modernizacji istniejących szla-
ków wodnych oraz budowy infrastruktury rzecznej w miejscach, 
gdzie do tej pory nie istniała i dostosowania jej do wymogów mię-
dzynarodowych, czyli wymogów minimum IV klasy żeglowności.
AGN jest ważny dla Polski. Akcesja doń umożliwi nam podjęcie 
kroków mających na celu włączenie śródlądowych dróg wodnych 
w Polsce do sieci europejskich korytarzy transportowych TEN-T, 
szeroki udział w realizacji nowej unijnej polityki dotyczącej infra-
struktury transportowej. 
Głównym celem tej nowej polityki odnośnie infrastruktury transpor-
towej, a przyjętej w UE na przełomie lat 2013 i 2014, jest przekształ-
cenie obecnej sieci dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i dróg 
wodnych w jednolity, multimodalny system transeuropejskiej sieci 
transportowej – właśnie o skrótowej nazwie: TEN-T. Przez Polskę 
przechodzą dwa z dziewięciu głównych korytarzy transportowych 

UE, które jednocześnie mają duże znaczenie dla regionu Bałtyku: 
korytarz Morze Północne – Bałtyk oraz korytarz Bałtyk - Adriatyk.
Szacuje się, że transport morski obsługuje obecnie 80% wolume-
nu światowego handlu, dlatego też w ramach korytarzy transpor-
towych to właśnie porty wyznaczają mapę połączeń lądowych. Nic 
więc dziwnego, że do sieci bazowej TEN-T włączono polskie porty: 
Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia.
Do tych czterech naszych portów morskich trzeba dodać także El-
bląg. Stanie się on portem morskim nie tylko z nazwy po wybudowa-
niu bezpośredniego, polskiego połączenia Zalewu Wiślanego z Bał-
tykiem, czyli budowy dla statków morskich kanału w polskiej części 
Mierzei Wiślanej. O tym też była mowa podczas Transport Week.
Jak już wspomnieliśmy, Bałtyk jest jednym z najbardziej obcią-
żonych transportowo akwenów morskich na świecie. Sprzyja to 
rozwojowi polskiej gospodarki i polskich portów nadbałtyckich. 
Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, niezbędne jest stworzenie 
mapy potrzeb rozbudowy połączeń zaplecza portów, rozwoju in-
frastruktury terminali, budowy platform i centrów logistycznych. 
Jak rozwój żeglugi śródlądowej może wpłynąć na poprawę zaple-
cza polskich portów i podniesienie ich konkurencyjności? Polskie 
drogi śródlądowe nie są uwzględnione w sieci TEN-T. Poprzez 
włączenie ich do sieci TEN-T, Polska uzyska możliwość bardziej 
efektywnego i szybszego rozwoju infrastruktury ze względu na 
wsparcie finansowe dla inwestycji w obrębie rzek. Chodzi o możli-
wość korzystania przez Polskę z Programu „Łącząc Europę” (ang. 
Connecting Europe Facility - CEF) będącego instrumentem finan-
sowania inwestycji realizujących europejską politykę transporto-
wą. Ma on na celu wspieranie budowy nowej infrastruktury trans-
portowej w Europie lub modernizacji istniejącej. Nowa polityka 
UE potraja wysokość środków na transport w latach 2014-2020 
do 26 mld euro (ok. 113 mld złotych).
Obecnie trwa aktualizacja dokumentów – na podstawie opinii 
wygłoszonych w takich debatach jak ta, zorganizowana podczas 
Transport Week. Jak poinformowali Łukasz Kolano i Anna Lewan-
dowska, prezentacja nowych wersji raportów „Bałtyk dla Wszyst-
kich” oraz „Żegluga Śródlądowa - Odra” w ramach Inicjatywy 
Bałtyckiej odbędzie się podczas spotkania wysokiego szczebla 
towarzyszącego Europejskiemu Forum Nowych Idei (EFNI) – 30 
września 2016 roku, też w Sopocie.
Bez przystąpienia Polski do AGN trudno nam będzie czerpać z za-
sobów Programu „Łącząc Europę”. Akcesja do tego układu jest 
już prawie przesądzona – wynika z informacji, które podczas 
Konferencji w Sopocie przekazał dyrektor Krzysztof Błaszkiewicz 
z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Mi-
nisterstwo przygotowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia 
procedury akcesyjnej. Obecnie trwają konsultacje z Minister-
stwem Spraw Zagranicznych, właściwym do wszystkich spraw 
związanych z podpisywaniem umów międzynarodowych. Chęć 
przystąpienia Polski do porozumienia AGN została już zgłoszo-
na Europejskiemu Komitetowi Gospodarczemu przy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Genewie. Oficjalnie więc zadeklaro-
waliśmy chęć przystąpienia do AGN. Termin zależy od przebiegu 
procedury ratyfikacyjnej.

Źródło: Global Compact
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Chińska firma HKND Group (Hong Kong Nicaragua Canal Development) gotowa jest do wcielenia w życie idei o budowie kanału 
łączącego Atlantyk z Pacyfikiem w Nikaragui. Zwolennicy nazywają tę propozycję punktem zwrotnym. Krytycy uważają ten pomysł za 
niedorzeczny. Kto więc ma rację? Projekt niesie ze sobą ryzyko nie tylko dla Chin jako inwestora, ale również dla Nikaragui.

Chiny rzucają logistyczne 
wyzwanie Ameryce

Kanał łączący Atlantyk z Pacyfikiem 

Nikaragua to państwo w Ameryce Środkowej o powierzchni 
129,5 tys. km2 (129. miejsce na świecie) i ludności liczącej 

5,9 mln osób (108. miejsce na świecie). Kraj ten położony jest 
między Hondurasem (długość granicy 922 km) na północy a Ko-
staryką na południu (309 km). Na zachodzie na długości 320 km 
oblewają ją wody Oceanu Spokojnego, a na wschodzie na długo-
ści 480 km – wody Morza Karaibskiego. Całkowita długość linii 
brzegowej wynosi 910 km. Wschodnie wybrzeże Nikaragui ma 

charakter wybrzeża lagunowego. Nadmorska nizina, miejscami 
zabagniona, nosi nazwę Wybrzeża Moskitów. Dalej ku zachodowi 
ciągnie się wyżyna, którą przecina kilka pasm górskich i pas tek-
toniczny, w którego zagłębieniu znajdują się dwa wielkie jeziora – 
Nikaragua i Managua. Za rowem tektonicznym, wzdłuż wybrzeża, 
ciągnie się rząd 40 wulkanów. W Nikaragui panuje wilgotny i go-
rący klimat równikowy, ze średnimi miesięcznymi temperaturami 
przekraczającymi 25°C.
Na terenach środkowej Nikaragui temperatury są średnio o 10°C 
niższe. Wschodnie wybrzeża karaibskie przyjmują o wiele więcej 
opadów (2000–6000 mm) niż zachodnie wybrzeża pacyficzne (do 
1500 mm). Dlatego też na wschodzie występują bogate wilgotne 
lasy równikowe, a na zachodzie uboższa sawanna.

Podstawowe założenia techniczne Kanału Nikaraguańskiego
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Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, szczególnie na wschodzie 
kraju. Rzeki uchodzące do Pacyfiku są krótkie i z reguły pełne 
bystrzy. Te, które uchodzą do Morza Karaibskiego, są dłuższe i że-
glowne w dolnym biegu, na nizinach. Najdłuższą rzeką kraju jest 
Coco (Segovia) o długości 480 km. Druga co do długości San Juan 
jest długa na 195 km.
W Nikaragui leżą dwa wielkie jeziora: Nikaragua o długości 160 
km i Managua o długości 50 km. Jeziora te połączone są ze sobą 
rzeką Tipitapa. W strefie nadmorskiej Morza Karaibskiego miej-
scami występują bagna.
Nikaragua to nadal dość słabo rozwinięty kraj, w którym dominu-
je rolnictwo, głównie wielkie plantacje bawełny i kawy. Ponadto 
uprawia się kukurydzę, ryż, rośliny strączkowe, warzywa, tytoń 
i banany. Choć wnętrze Nikaragui kryje wiele surowców mine-
ralnych, to na uwagę zasługuje jedynie eksploatacja złota i rud 
miedzi. Przemysł przetwórczy jest również słabo rozwinięty.
Sieć kolejowa i drogowa są słabo rozwinięte i obejmują głównie 
zachodnią część kraju. Tutaj też przebiega Droga Panamerykań-
ska. Ważną rolę odgrywa transport wodny (m.in. na obu jezio-
rach) i lotniczy.
Projekt budowy kanału przez Nikaraguę pokazuje zdaniem anali-
tyków rosnącą rolę Chin w Ameryce Środkowej i Południowej oraz 
ambicje Pekinu, by rywalizować z USA na obszarach stanowią-
cych w przeszłości strefę wpływów Stanów Zjednoczonych. Nie 
ma wątpliwości, że Chiny stanowią poważne wyzwanie geopoli-
tyczne dla Stanów Zjednoczonych. Mimo że Pekin zdecydowanie 
zaprzeczył udziałowi w projekcie HKND i oświadczył, że uważa 
projekt za prywatną inicjatywę, to nie zmienia to faktu, iż budo-
wa alternatywnego przejścia łączącego Atlantyk z Pacyfikiem jest 
poważnym wyzwaniem i zagrożeniem dla żywotnych interesów 
Stanów Zjednoczonych w skali globalnej. Nie należy zapominać 
o ciągle rosnących chińskich inwestycjach gospodarczych i han-
dlowych w innych krajach Ameryki Południowej. Wartość chiń-
skiego handlu w rejonie Ameryki Południowej wzrosła prawie 
25-krotnie w ciągu 15 lat (w 2000 roku wynosiła 12 mld USD 
a w roku 2013 było to już 289 mld USD) i stał się on bardziej zróż-
nicowany. W najbliższych latach chiński handel z tym regionem 
świata nadal będzie wzrastać.

Kontrolowanie Kanału Nikaraguańskiego byłoby więc symbo-
licznym przypieczętowaniem rosnącego znaczenia Chin zarówno 
w południowoamerykańskim handlu i inwestycjach, jak też glo-
balnej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Budowa kanału
Budowa kanału w Nikaragui będzie największym megaprojek-
tem infrastrukturalnym realizowanym w Ameryce Łacińskiej. Po 
zakończeniu inwestycji nowy kanał ma skutecznie rywalizować 
z Kanałem Panamskim. Plan budowy kanału w Nikaragui, tym ra-
zem kontrolowanego przez Chińczyków, można więc widzieć jako 
znak naszych czasów – chińskie wpływy umacniają się nawet 
w Ameryce Południowej i Środkowej. W tej pierwszej nie są zresz-
tą niczym nowym, ponieważ Pekin w ostatnich latach stał się 
najważniejszym partnerem handlowym m.in. dla Brazylii, Chile 
i Peru, a dla niektórych państw, na czele z Wenezuelą, również 
kluczowym sojusznikiem w przeciwstawianiu się amerykańskiej 
hegemonii.
Budowa śródlądowej drogi wodnej między oceanami oficjalnie roz-
poczęła się 22 grudnia 2014 r. Według przybliżonych szacunków, 
kanał może być uruchomiony w roku 2019 lub 2020, ale niektóre 
odcinki prac budowlanych będą kontynuowane aż do 2029 roku. 
Koszt projektu to według różnych źródeł od 40 do 50 mld USD 
(na razie jest jeszcze jasne, gdzie prywatna firma znajdzie tak 
obszerne źródła finansowania). Firmie HKND przyznane zostały 
przez rząd Nikaragui wszelkie prawa budowlane oraz prawa wła-
sności Kanału Nikaraguańskiego na okres 100 lat. W ujawnionym 
porozumieniu nie są przewidziane żadne kary za odstąpienie od 
jego realizacji przez tajemniczego inwestora z Hongkongu.
Arteria wodna będzie przebiegać, w południowej części Nikara-
gui, od ujścia rzeki Brito na wybrzeżu Pacyfiku do ujścia rzeki 
Punta Gorda. Kanał ma mieć długość 278 km (trzy razy dłuższy 
od Kanału Panamskiego). Będzie również szerszy (230 m) i głęb-
szy (27,6 m).

Pojemność kanału
Kanał Nikaraguański ma być w stanie przyjąć statki o wyporności 
400 tys. ton (dla porównania Kanał Panamski może przyjmować 
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statki o wyporności 90 tys. ton). Według założeń kanał będzie 
w stanie obsługiwać statki zdolne do przenoszenia 18 tys. TEU 
(kontenerowce klasy Triple-E).
Na trasie kanału zostaną wybudowane dwa zespoły dwukomoro-
wych śluz (Brito i Camilo). Każdy z zespołów śluz wyposażony bę-
dzie w trzy zbiorniki wodne służące do wyrównywania poziomu 
śluzy z poziomem Jeziora Nikaraguańskiego lub poziomem oce-
anu. Pierwsze prace rozpoczęły się w mieście Brito, około 5 km 
od wybrzeża Pacyfiku, gdzie zostanie zbudowany pierwszy port.
Oprócz samego przekopu łączącego dwa oceaniczne wybrze-
ża, nowy kanał i jego infrastruktura potrzebują też sztucznego 
jeziora, elektrowni, rurociągu, dwóch głębokowodnych portów 
morskich, strefy wolnocłowej, lotniska w m. Rivas i szeregu dróg 
oraz zabudowań towarzyszących. Przewiduje się również budowę 
wielkiego wysokowodnego mostu w poprzek Jeziora Nikaraguań-
skiego, umożliwiającego przeładunek w systemie intermodalnym. 
Inwestor oszacował potrzeby w zakresie wielkości terenu na 642 
mile kwadratowe (2,6 km2). Ponadto budowa zmusi władze Ni-
karagui do przesiedlenia ok. 30 tys. ludzi. Dalsze szczegóły pro-
jektu jak dotąd nie zostały ujawnione, co sprzyja powstawaniu 
wątpliwości.
Tak jak każda duża inwestycja, budowa kanału ma swoich zwo-
lenników jak i przeciwników. Każda ze stron przedstawia swoje 
stanowisko używając w tym celu szeregu argumentów. Część 
z nich jest stosunkowo łatwa do zweryfikowania, inne to trudne 
do potwierdzenia spekulacje lub szacunki.

Argumenty przeciw budowie
Finansowana przez chińskiego biznesmena inwestycja ma po-
wstać w Nikaragui na przekór wszystkiemu: rachunkom ekono-
micznym, protestom społecznym i zagrożeniom ekologicznym.
Krytycy projektu obawiają się negatywnego wpływu na środowi-
sko i wątpią w jego opłacalność i zyski gospodarcze.
Przeciwko budowie kanału w Nikaragui protestują ekolodzy. Ich 
zdaniem, kanał będzie stanowić duże zagrożenie dla jeziora Nika-
ragua (jest ono głównym źródłem słodkiej wody dla ludzi i domem 
dla zróżnicowanej flory i fauny), które będzie fragmentem kanału. 
Przepływające przez to jezioro duże statki, a zwłaszcza tankowce, 
mogą bezpowrotnie zniszczyć środowisko naturalne. Aby po je-
ziorze mogły pływać wielkie jednostki oceaniczne, jezioro będzie 
wymagało prac z zakresu pogłębiania, a to w konsekwencji zrodzi 
problem zagospodarowania milionów ton szlamu. Kolejne zmiany 
to budowa sztucznego jeziora Atlanta o powierzchni 150 km2 na 
potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu wody (głębokości 
toru wodnego). Ciągnąca się arteria wodna będzie przechodzić 
przez unikatowe obszary przyrodnicze lasów tropikalnych.
Problem stanowi również znajdujący się w pobliżu jeziora aktyw-
ny wulkan. W przypadku erupcji lub towarzyszących jej wstrzą-
sów sejsmicznych może dojść do zniszczenia jednej z zapór na 
kanale i niekontrolowanego uwolnienia olbrzymich ilości wody. 
Ponadto nad brzegami jeziora mieszkają ludzie, którzy w związku 
z szykującą się budową będą musieli zostać przesiedleni - sza-
cuje się, że taki los spotka co najmniej 30 tysięcy osób, a wiele 
innych straci ziemię uprawną, która stanowi ich jedyne źródło 
utrzymania.
Budowa kanału będzie również miała istotny wpływ na życie lu-
dzi. Trasa planowanego kanału prowadzi przez obszary, które są 

domem dla setek rdzennych plemion indiańskich. Aby umożliwić 
realizację projektu, rząd Nikaragui przyjął niezgodną z konsty-
tucją ustawę przyznając HKND możliwość wywłaszczenia grun-
tów i ich mieszkańców, jeśli HKND uzna to za konieczne. Aby 
sfinalizować budowę kanału, HKND ma prawo narzucać realizację 
mniejszych projektów, takich jak budowę infrastruktury produk-
cyjnej i transportowej. W istocie chiński inwestor stoi ponad pra-
wem Nikaragui.

Argumenty za budową
Po zakończeniu inwestycji korzystanie z kanału będzie dobro-
dziejstwem dla globalnej gospodarki i międzynarodowej wymiany 
handlowej. Skróci on bowiem czas tranzytu z Nowego Jorku do 
Kalifornii o jeden dzień lub 800 km, znacząco również zredukuje 
koszty transportu z Europy do Chin i Japonii statkom o tonażu do 
250 tys. BRT.
Bazując na fakcie, że Kanał Panamski jest już zbyt wąski dla wie-
lu statków, a do tego zatłoczony i coraz droższy, Kanał Nikaragu-
ański ma stać się jego wielkim konkurentem. Oczekuje się, że po 
zakończeniu budowy kanał przejmie na siebie około 5% między-
narodowego obrotu morskiego przewozu ładunków. Biorąc jednak 
pod uwagę, że koszt projektu dwukrotnie przewyższa roczny 
PKB Nikaragui, zarówno rząd tego kraju, jak i Chińczycy zrobią 
wszystko, aby go zrealizować. Ponieważ w grę wchodzą duże in-
teresy gospodarcze. 
Chińskie konsorcjum, zdaniem rządu w Managui, obiecało w za-
mian za koncesję na budowę kanału przekazywać co roku - przez 
pierwsze 10 lat - 10 mln USD, a później 1% od dochodów z jego 
eksploatacji (!). Dochody te, według prezydenta Nikaragui, mają 
w przyszłości podwoić PKB. Realizacja inwestycji wymaga za-
trudnienia bezpośrednio przy robotach budowlanych ponad 50 
tys. pracowników oraz 200 tys. w jej otoczeniu, a już funkcjonu-
jący kanał wyciągnie z biedy 400 tys. mieszkańców. Budowa ma 
przyczynić się do powstania 2 mln miejsc pracy i 10-15% wzrostu 
PKB. Nikaraguańskie uczelnie wyższe zaoferowały nowe specja-
lizacje związane z inżynierią oraz naukę mandaryńskiego jako 
drugiego języka.
Nowy kanał rozbudza wyobraźnię, ale jednak zdecydowanie 
więcej budzi kontrowersji niż sympatii. Podstawowym zarzutem 
kierowanym pod jego adresem jest ekonomiczna nieopłacalność 
całego przedsięwzięcia. Wątpliwości budzą gigantyczne koszty, 
które przy tego typu ambitnych projektach niemal zawsze zna-
cząco przekraczają pierwotne założenia.

*Przez prawie 200 lat niektórzy z najbardziej ambitnych ludzi w Nikaragui ma-

rzyli o budowie kanału łączącego Karaiby z Pacyfikiem. Do przekopania przez 

Nikaraguę kanału żeglugowego między oceanami faktycznie szykowano się już 

w XIX w. W 1826 roku sekretarz stanu USA Henry Clay przedstawił taki pomysł 

w Kongresie, ale Kongres go odrzucił. W 1899 roku w USA ponownie rozpoczęto 

prace nad takim projektem. Zostały one jednak przerwane. Przymierzał się do 

tego amerykański przemysłowiec Cornelius Vanderbilt, który dostał zezwolenie 

na tę inwestycję, ale potem wycofał się z niej. Ostatecznie kanał powstał w Pa-

namie. Dzięki budowie i eksploatacji Kanału, Republika Panamy stała się najbo-

gatszym państwem w Ameryce Środkowej, a Nikaragua według rankingów jest 

drugim, tuż za Haiti, ale najbiedniejszym krajem na półkuli zachodniej.
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Około 16 tys. km (16%) publicznej sieci drogowej stanowią 
drogi krajowe, które obsługują główny ciężar ruchu towaro-

wego i pasażerskiego. Pozostałe 71 tys. km to drogi lokalne. Około 
43% białoruskich dróg wymaga natychmiastowych remontów. Na 
realizację takiego zakresu prac Białoruś potrzebuje 4 mld dol. 
Istnieją dwie główne grupy dróg publicznych: drogi magistralne 
oznaczane literą M oraz drogi republikańskie oznaczane literą R 
(w cyrylicy jest to litera P).

Sieć drogowa
W skład białoruskiej sieci drogowej dla ruchu samochodowego 
wchodzą drogi krajowe, republikańskie oraz lokalne. Zarządcą 
większości dróg jest Bieławtodor podlegający pod Ministerstwo 
Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi.
Biorąc pod uwagę położenie geograficzne Białorusi - między Rosją 
a Europą - dobre drogi są niezbędne dla zapewnienia sprawnego 
ruchu tranzytowego nie tylko w połączeniach europejskich, ale 
również na eurazjatyckich trasach tranzytowych. Z tego też po-
wodu nowoczesne drogi są kluczowym priorytetem rozwoju dla 
całego kraju. 
Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 można zauważyć, iż w ana-
lizowanym okresie długość dróg publicznych ogółem zwiększyła 
się o 15,1 tys. km (tj. o 17,5%). W tym samym czasie długość dróg 
publicznych o nawierzchni utwardzonej również uległa zwiększe-
niu o 12,5 tys. km (tj. o 16,7%). Rządowy program „Drogi Białoru-
si” na lata 2006–2015 przyjęty w kwietniu 2006 roku przewiduje 

głównie budowę autostrad łączących Mińsk z regionalnymi ośrod-
kami gospodarczymi. Obecnie takie drogi są dwie i przechodzą 
przez okoliczne obszary rolnicze - ich łączna długość to 1029 km. 
Drogi te posiadają od 4 do 6 pasów ruchu w jednym kierunku na 
długości 327 km. Pozostałe drogi to drogi dwujezdniowe.
Kolejną inwestycją, zgodnie z rządowym programem na lata 
2011-2015, była przebudowa dróg M-6 Mińsk-Grodno i M-3  
Mińsk-Witebsk, tak by trasy odpowiadały parametrom drogi kate-
gorii I. W roku 2014 powstała druga obwodnica Mińska o długości 
44 km. Łączy ona trasy M-3 Mińsk-Witebsk i M6/E28 Mińsk-Grod-
no przy granicy z Rzeczpospolitą Polską. Okres 2014–2017 prze-
widziany jest na budowę 41 km trasy łączącej autostradę M-6/E28 
z drogą M-1/E30 prowadzącej z Brestu przez Mińsk do rosyjskiej 
granicy. Całkowita długość nowej obwodnicy będzie mieć 157 km. 
W obu kierunkach ma mieć ona cztery pasy ruchu według danych 
„Bieławtodor” - w ciągu ostatnich pięciu lat wybudowanych zostało 
400 km dróg krajowych. Główne inwestycje drogowe poczyniono 
w ramach II korytarza transportowego sieci TEN-T: Brześć-Mińsk 
- granica rosyjska (odcinki znajdujące się na terenie Mińska, Ho-
mela i Mohylewa oraz obwodnice m.in. Mohylewa, Słonimia czy 
Nieświeża). W planach na nadchodzące lata jest m.in. budowa ob-
wodnic miast: w Witebsku, Grodnie, Baranowiczach. Rekonstruk-
cja dróg M-4 Mińsk-Mohylew i M-5 Mińsk-Homel, o całkowitej 
długości 337 km jest finansowana z pożyczki udzielonej przez Be-
larusbank. Przebudowa drogi M-5 Mińsk-Homel jest finansowana 
z kolei z pożyczki Banku Światowego w wysokości 150 mln USD, 

Białoruś jest krajem śródlądowym o powierzchni 207 560 km2 i zamieszkałym przez 9,5 mln osób. Kraj ten posiada stosunkowo 
dobrze rozwiniętą sieć drogową, która przekracza 101,5 tys. km długości. Istnieje również ponad 200 tys. km dróg innego znaczenia 
(m.in. przemysłowe, leśne). 

Fracht drogowy na Białorusi 
Towarowy transport samochodowy na Białorusi 
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przyznanej w listopadzie 2011 roku pożyczki Exim Bank of China 
i Export-Import Bank of China w kwocie 340 mln USD. 

Współczynniki gęstości sieci drogowej
Współczynnik gęstości geograficznej dróg publicznych ogółem 
osiągnął w 2014 roku wartość 48,9 km/100 km2 powierzchni, co 
daje stosunkowo niski wynik w porównaniu z państwami euro-
pejskimi o rozwiniętej sieci drogowej - średnio 90 km/100 km2. 
Współczynnik ten w stosunku do roku 2010 wzrósł o 7,3 km na 
każde 100 km2 (wzrost o 17,5%).

Z kolei współczynnik gęstości geograficznej dróg publicznych 
o nawierzchni utwardzonej osiągnął w 2014 roku wartość  
42 km/100 km2. Współczynnik ten w stosunku do roku  
2010 wzrósł o 6 km na każde 100 km2 (wzrost o 16,7%). Gęstość 
sieci dróg publicznych jest jedną z najwyższych wśród krajów 
WNP. Współczynnik gęstości demograficznej dróg publicznych 
ogółem osiągnął w 2014 roku wartość 107,2 km/10 000 miesz-
kańców. Współczynnik ten w stosunku do roku 2010 wzrósł  
o 16,2 km/10 000 mieszkańców (wzrost o 17,8%).
Ostatni ze współczynników - współczynnik gęstości demogra-
ficznej dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej - osiągnął 
w 2014 roku wartość 92,1 km/10 000 mieszkańców. Współczyn-
nik ten w stosunku do roku 2010 wzrósł o 13,4 km na każde  
10 000 mieszkańców (wzrost o 17,0%).
Ulepszenia w systemie drogowym przynoszą korzyści nie tylko 
Białorusinom i białoruskiej gospodarce, ale także w całym re-
gionie. Budowa nowych dróg oraz modernizacja już istniejących 
przyczynia się nie tylko do podniesienia wskaźników gęstości, ale 
również działa stymulująco na zapewnienie bezpiecznego i efek-
tywnego przepływu towarów realizowanego w ramach transportu 
krajowego, jak i międzynarodowego.
1 listopada 2015 roku 323,5 km dróg białoruskich zostało włą-
czone do systemu opłat BelToll. System ten obejmuje wiele dróg 
w całym kraju. W szczególności opłaty są pobierane na niektó-
rych odcinkach dróg P99, P23 i P21, a także na niektórych au-
tostradach, np. M-5 i M-6. Po realizacji planowanej rozbudowy 
systemu pobierania opłat, długość płatnych odcinków dróg prze-
kroczy 1500 kilometrów.

1 listopada 2015 roku 323,5 km dróg białoruskich zostało włączone do 
systemu opłat BelToll

Sieć drogowa Białorusi z uwzględnieniem klasy dróg

Źródło: http://transler.ru/upload/content/385/1%20%20%20%20.jpg [dostęp: 29.02.2016]

Tab. 1: Długość oraz dynamika zmian długości dróg publicznych ogółem oraz dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej na Białorusi w latach 2010-2014

Rok
Drogi publiczne ogółem Drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej udział dróg publicznych o nawierzchni 

utwardzonej w całej sieci dróg 
publicznychtys. km rok poprzedni = 

100
rok 2010 = 

100 tys. km rok poprzedni = 
100

rok 2010 = 
100

2010 86,4 --- 100,0 74,7 --- 100,0 86,4
2011 86,5 100,1 100,1 74,8 100,1 100,1 86,5
2012 100,4 116,1 116,2 86,0 115,0 115,1 85,6

2013 101,0 100,6 116,9 86,9 101,0 116,3 86,0

2014 101,5 100,5 117,5 87,2 100,3 116,7 85,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Yearbook of the Republic of Belarus, 2015. 

Liczba eksploatowanych na Białorusi samochodów ogółem oraz samochodów ciężarowych oraz dynamika zmian 
w latach 2010-2014 (samochody w przedsiębiorstwach i organizacjach)

Rok
Samochody ogółem Samochody ciężarowe

Udział samochodów ciężarowych 
w liczbie samochodów ogółem [%]szt. rok poprzedni = 100 rok 2004 = 100 szt. rok poprzedni = 100 rok 2004 = 100

2010 411 213 --- 100,0 277 204 --- 100,0 67,4
2011 412 945 100,4 100,4 275 328 99,3 99,3 66,7
2012 421 700 102,1 102,6 279 841 101,6 101,0 66,4

2013 426 579 101,2 103,7 285 388 102,0 103,0 66,9

2014 436 588 102,3 106,2 285 556 100,1 103,0 65,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Yearbook of the Republic of Belarus, 2015. 

http://transler.ru/upload/content/385/1%20%20%20%20.jpg


EURO LOGISTICS72 TRANSPORT

Tabor samochodowy 
W 2014 roku na Białorusi było zarejestrowanych ogółem 436 588 
szt. samochodów. Dla porównania w roku 2010 było zarejestro-
wanych 411 213 szt. Oznacza to wzrost liczby eksploatowanych 
samochodów o 25 375 szt., tj o 6,2% (ponad 1% w skali każdego 
roku). 
W ciągu analizowanych 5 lat wzrosła również liczba samochodów 
ciężarowych: z 277 204 szt. w roku 2010 do 285 556 szt. w roku 
2014. Wzrost ten wyniósł 8362 samochody ciężarowe (wzrost 
o 3%). Daje to średni wzrost roczny na poziomie ok. 1700 samo-
chodów. 
Na początku okresu uwzględnionego w badaniach udział samo-
chodów ciężarowych w całym taborze stanowił 67,4%, a w ostat-
nim roku – 65,4%. Jak widać zmiany w strukturze taboru dotyczy-
ły zarówno wzrostu ilościowego, jak też i udziału poszczególnych 
grup pojazdów w ogólnej liczbie eksploatowanych samochodów. 
W całym okresie zaobserwowano wzrost współczynnika motory-
zacji w odniesieniu do samochodów ogółem. Współczynnik ten 
wzrósł z 53,3 samochodów na 1000 mieszkańców w 2010 r. do 
46,1 w roku 2011 (średni wzrost o 2,8 pojazdu, tj. o 6,5%). 

Jednocześnie zaobserwowano również wzrost współczynnika 
motoryzacji w odniesieniu do samochodów ciężarowych. W 2010 
roku wartość tego współczynnika wynosiła 29,2 samochodów cię-
żarowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, a pięć lat później 
30,1. Oznacza to średni wzrost o 1 samochód ciężarowy na każde 
1000 mieszkańców (3,1%). Współczynnik motoryzacji, mimo za-
uważalnego wzrostu, jest nadal jednym z najniższych współczyn-
ników wśród krajów europejskich. 

Fracht drogowy
W analizowanym okresie transportem samochodowym na Biało-
rusi przewieziono ogółem 2372,4 mln ton ładunków. W 2014 r. 
masa ładunków w transporcie drogowym wyniosła 467,5 mln ton 
i była o 11,5 mln ton, tj. o 2,5% większa niż w roku 2010. Średnio 
w omawianym okresie masa ładunków przewożonych transpor-
tem samochodowym wynosiła 474,5 mln ton w skali roku.
W tym samym okresie wielkość wykonanej pracy przewozowej 
również uległa zwiększeniu. Wzrost ten wyniósł ogółem 3258 
mln tkm, tj. o 2,5%. Łącznie w latach 2004-2013 wielkość wykona-
nej pracy przewozowej w towarowym transporcie samochodowym 
wyniosła 656 251 mln tkm. Średnio w omawianym okresie praca 
przewozowa w transporcie samochodowym wynosiła 131 250,2 
mln tkm w skali roku. 
Średnia odległość przewozu ładunków wszystkimi gałęziami 
transportu w latach 2010-2014 kształtowała się na poziomie 
276,7 km. W analizowanym okresie średnia odległość przewozu, 
mimo zróżnicowanej dynamiki zmian, wykazywała tendencję raz 
spadkową, a raz wzrostową. Ogólnie, średnia odległość przewozu 
na końcu badanego okresu była taka sama jak na jego początku. 
W analizowanym okresie transportem samochodowym na Bia-
łorusi przewieziono ogółem 931,4 mln ton ładunków. W 2014 r. 
masa ładunków w transporcie drogowym wyniosła 191,7 mln ton 
i była o 24,8 mln ton, tj. o 14,9% większa niż w roku 2010. Średnio 
w omawianym okresie masa ładunków przewożonych transpor-
tem samochodowym wynosiła 186,3 mln ton w skali roku.

Masa przewiezionych ładunków oraz wykonana praca przewozowa transportem towarowym ogółem na Białorusi w latach 2010-2014

Rok
Masa przewiezionych ładunków Praca przewozowa Udział transportu 

samochodowego

mln ton rok poprzedni = 100 rok 2010 = 100 mln tkm rok poprzedni = 100 rok 2010 = 100 masa 
ładunków

praca 
przewozowa

2010 456,0 --- 100,0 128 144 --- 100,0 36,6 12,5
2011 493,3 108,2 108,2 134 269 104,8 104,8 38,7 14,5
2012 484,4 98,2 106,2 131 684 98,1 102,8 39,1 16,7

2013 471,2 97,3 103,3 130 752 99,3 102,0 40,8 19,6

2014 467,5 99,2 102,5 131 402 100,5 102,5 41,0 20,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Yearbook of the Republic of Belarus, 2015. 

 Masa przewiezionych ładunków oraz wykonana praca przewozowa towarowym transportem samochodowym ogółem na Białorusi w latach 2010-2014

Rok
Masa przewiezionych ładunków Praca przewozowa

mln ton rok poprzedni = 100 rok 2010 = 100 mln tkm rok poprzedni = 100 rok 2010 = 100

2010 166,9 --- 100,0 16 023 --- 100,0
2011 191,0 114,4 114,4 19 436 121,3 121,3
2012 189,3 99,1 113,4 22 031 113,4 137,5

2013 192,5 101,7 115,3 25 603 116,2 159,8

2014 191,7 99,6 114,9 26 587 103,8 165,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Yearbook of the Republic of Belarus, 2015. 
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W tym samym okresie wielkość wykonanej pracy przewozo-
wej również uległa zwiększeniu. Wzrost ten wyniósł ogółem  
10 564 mln tkm, tj. o 65,9%. Łącznie w latach 2010-2014 wielkość 
wykonanej pracy przewozowej w towarowym transporcie samo-
chodowym wyniosła 109 680 mln tkm. Średnio w omawianym 
okresie praca przewozowa w transporcie samochodowym wyno-
siła 21 936 mln tkm w skali roku.
Średnia odległość przewozu ładunków transportem samochodo-
wym w latach 2010-2014 kształtowała się na poziomie 117,2 km. 
W analizowanym okresie średnia odległość przewozu wykazywa-
ła tendencję wzrostową. Ogólnie, średnia odległość przewozu na 
końcu badanego okresu była o 42,7 km (wzrost o 44,5%) większa 
niż na jego początku.
Współczynnik demograficzny wyrażający liczbę ton przypadającą 
na 1 mieszkańca odnotował wzrost na poziomie 2,6 ton (tj. 14,8%). 
Średnio w latach 2010-2014 na każdego mieszkańca Białorusi 
przypadało 19,7 tony ładunków przewiezionych transportem sa-
mochodowym. 
Natomiast współczynnik demograficzny wyrażający liczbę tono-
kilometrów przypadającą na 1 mieszkańca odnotował wzrost na 
poziomie 1119,6 tony (tj. 66,3%). Średnio w latach 2010-2014 
na każdego mieszkańca Białorusi przypadła praca przewozowa 
o wielkości 2315,9 tkm. 
Współczynnik infrastrukturalny wyrażający liczbę ton przypada-
jącą na 1 km sieci drogowej odnotował spadek na poziomie 43 ton 
(tj. -2,2%). Średnio w latach 2010-2014 na każdy kilometr białoru-
skiej sieci drogowej przypadały 1964 tony ładunków przewiezio-
nych transportem samochodowym. 
Natomiast współczynnik infrastrukturalny wyrażający liczbę 
tonokilometrów przypadającą na 1 km sieci drogowej odnotował 
wzrost na poziomie 76 489,5 tkm (tj. 41,2%). Średnio w latach 
2010-2014 na każdy kilometr białoruskiej sieci drogowej przypa-
dało 229 002,6 tkm. 
Współczynnik infrastrukturalny wyrażający liczbę ton przypada-
jącą na 1 samochód ciężarowy odnotował wzrost na poziomie 70 
ton (tj. 11,6%). Średnio w latach 2010-2014 na każdy białoruski 
samochód ciężarowy przypadało 663,8 ton ładunków/rok. 
Natomiast współczynnik infrastrukturalny wyrażający liczbę to-
nokilometrów przypadającą na 1 samochód ciężarowy odnotował 
wzrost na poziomie 35 303,9 tkm (tj. 61,1%). Średnio w latach 
2010-2014 na każdy białoruski samochód ciężarowy przypadało 
77 988 tkm/rok. 
Białoruś różni się od innych państw WNP jakością dróg, zasię-
giem łączności bezprzewodowej i rozpowszechnieniem dostępu 
do Internetu. Z racji swojego usytuowania geograficznego oraz 
poziomu rozwoju gospodarki Białoruś posiada duże możliwości 
wzmocnienia swoich eksportowych i tranzytowych pozycji w ob-
szarze eurazjatyckim. Przez Białoruś przechodzą bardzo ważne 
trasy „geograficznej” Europy: „pionowy” korytarz transportowy 
łączy region czarnomorski z bałtyckim, „poziomy” – Zachodnią 
i Centralną Europę z Rosją i państwami Azji Środkowej. Te ko-
rytarze krzyżują się właśnie w Mińsku. Drogowa infrastruktura 
transportowa Białorusi staje się w pełni nowoczesna i przysto-
sowuje się do stojących przed nią wyzwań i oczekiwań. Szereg 
białoruskich dróg – układu podstawowego – spełnia już normy 
europejskie. Jednak potencjał tranzytowy Białorusi jest daleki 
od pełnego wykorzystania – białoruskie korytarze transportowe 
wykorzystują nie więcej niż 25-40% swoich realnych możliwości. 

■ dr Andrzej Wojcieszak, Uniwersytet Łódzki

Sieć drogowa na Białorusi

Masa przewiezionych ładunków oraz wykonana praca przewozowa transportem towarowym ogółem na Białorusi w latach 2010-2014

Rok
Masa przewiezionych ładunków Praca przewozowa Udział transportu 

samochodowego

mln ton rok poprzedni = 100 rok 2010 = 100 mln tkm rok poprzedni = 100 rok 2010 = 100 masa 
ładunków

praca 
przewozowa

2010 456,0 --- 100,0 128 144 --- 100,0 36,6 12,5
2011 493,3 108,2 108,2 134 269 104,8 104,8 38,7 14,5
2012 484,4 98,2 106,2 131 684 98,1 102,8 39,1 16,7

2013 471,2 97,3 103,3 130 752 99,3 102,0 40,8 19,6

2014 467,5 99,2 102,5 131 402 100,5 102,5 41,0 20,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Yearbook of the Republic of Belarus, 2015. 

 Masa przewiezionych ładunków oraz wykonana praca przewozowa towarowym transportem samochodowym ogółem na Białorusi w latach 2010-2014

Rok
Masa przewiezionych ładunków Praca przewozowa

mln ton rok poprzedni = 100 rok 2010 = 100 mln tkm rok poprzedni = 100 rok 2010 = 100

2010 166,9 --- 100,0 16 023 --- 100,0
2011 191,0 114,4 114,4 19 436 121,3 121,3
2012 189,3 99,1 113,4 22 031 113,4 137,5

2013 192,5 101,7 115,3 25 603 116,2 159,8

2014 191,7 99,6 114,9 26 587 103,8 165,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Yearbook of the Republic of Belarus, 2015. 

Udział transportu samochodowego w zakresie przewiezionej masy ładunków 
i wykonanej pracy przewozowej w stosunku do masy przewiezionych ładunków 
i wykonanej pracy przewozowej wszystkimi gałęziami transportu na Białorusi 
w latach 2010-2014
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Dla wielu z nich oczywistym rozwiązaniem jest korzystanie z usług 
firm realizujących Recruitment Process Outsourcing, czyli outso-

urcing procesu rekrutacji. Innym firmom podjęcie tej decyzji skutecz-
nie utrudniają mity, które przez lata utrwaliły się na temat tej usługi. 

RPO to zbyt drogie rozwiązanie
Przed wdrożeniem RPO warto przeanalizować budżet realizacji re-
krutacji własnymi siłami, uwzględniając zarówno koszty publikacji 
ogłoszeń, dostępu do baz kandydatów, rozwiązań technologicznych, 
jak i czasu pracy osób zaangażowanych w proces. Dla działu HR re-
krutacje są jednym z wielu obowiązków, realizowanych z takim za-
angażowaniem, na jakie pozwalają bieżące priorytety. Tymczasem 
firma specjalizująca się w rekrutacjach zmierzyła się już z najtrud-
niejszymi sytuacjami, przetestowała różne rozwiązania i wie, które 
są najbardziej efektywne. Zastosowanie RPO długoterminowo za-
pewni firmie oszczędności wynikające m.in. ze zmniejszenia liczby 
wywiadów rekrutacyjnych z udziałem menedżerów oraz skrócenia 
czasu obsadzania wakatu. - Często okazuje się, że koszt czasu po-
święconego przez menedżera na analizę CV, przeprowadzenie roz-
mów z kandydatami oraz weryfikację deklarowanych kompetencji 
i umiejętności znacznie przewyższa opłatę rekrutacyjną naliczaną 
przez firmy doradztwa personalnego – zauważa Tomasz Polikowski, 
dyrektor ds. Kluczowych Klientów z LeasingTeam. 

RPO to rozwiązanie tylko dla dużych organizacji 
W mniejszych firmach pracownicy mają szeroki zakres obowiązków 
i odpowiedzialności, a tym samym decydujący wpływ na sukces ryn-
kowy organizacji. Jednak takie firmy często pozyskują kandydatów 

tylko z ogłoszeń rekrutacyjnych, co wynika z braku wewnętrznych 
specjalistów ds. rekrutacji i czasu na inne działania. Obowiązek 
zrekrutowania pracownika zazwyczaj spada na menedżera, który 
powinien realizować inne działania, bezpośrednio przekładające 
się na zysk dla firmy. W tej sytuacji opłaca się powierzyć projekt 
firmie specjalizującej się w rekrutacjach, która ma przygotowaną 
kadrę, sprawdzone narzędzia i możliwość docierania do kandyda-
tów sprawdzonymi kanałami. W przypadku mniejszych firm jest to 
szczególnie uzasadnione, ponieważ pozwala pozyskać odpowiednich 
kandydatów decydujących o przyszłej przewadze rynkowej.

RPO oznacza utratę kontroli nad procesem rekrutacji
RPO często wręcz zwiększa kontrolę nad procesem rekrutacji. 
Już na początku współpracy zostają określone oczekiwania, cele 
i zasady współpracy oraz system raportowania, dzięki które-
mu firma będzie na bieżąco informowana o statusie projektu. 
Szczegółowe raporty krótkoterminowo umożliwią szybkie po-
dejmowanie decyzji, a długoterminowo pozwolą uzyskać dokład-
ne informacje o koszcie zatrudnienia czy zwrocie z inwestycji 
w rekrutację. Rolą firmy doradztwa personalnego jest wyłonie-
nie z ogromnej ilości zgłoszeń wyłącznie adekwatnych aplikacji. 
W ten sposób firma zlecająca rekrutację ogranicza swoje zaan-
gażowanie w realizację procesu, ale ostateczna decyzja o zatrud-
nieniu kandydata zawsze należy do niej.

RPO nie sprawdza się w przypadku 
rekrutacji na wyższe stanowiska
Rekrutacja na specjalistyczne i menedżerskie stanowiska wyma-
ga bezpośredniego dotarcia do kandydatów, zazwyczaj nieaktyw-
nych na rynku pracy. Bazowanie wyłącznie na ogłoszeniach re-
krutacyjnych nie jest efektywne, dlatego firmy realizujące usługi 
RPO dywersyfikują kanały dotarcia do kandydatów. 
W przypadku rekrutacji kadry zarządzającej bardzo istotne jest 
także sprawdzenie kompetencji i predyspozycji kandydatów do 
pełnienia danej funkcji. Dlatego firmy rekrutacyjne prowadzą 
autorskie programy assessment center oraz przeprowadzają 
testy kompetencyjne i psychologiczne, co gwarantuje rzetelną 
weryfikację kandydatów. - Kandydaci na kluczowe stanowiska 
są poszukiwani metodą executive search, która w dużej mierze 
opiera się na rozbudowanej sieci własnych kontaktów. Firmy 
doradztwa personalnego, prowadzące co najmniej kilkadziesiąt 
rekrutacji rocznie na stanowiska menedżerskie, automatyczne 
mają większe możliwości penetracji rynku potencjalnych kan-
dydatów – wyjaśnia Tomasz Polikowski.

RPO zwiększa rotację w organizacji
Profesjonalny i zaufany partner HR jeszcze przed rozpoczęciem 
procesu rekrutacji przeprowadza rozmowy z menedżerami linio-
wymi i przyszłymi przełożonymi poszukiwanych pracowników 

Mity o outsourcingu procesu rekrutacji 

Najtańsza rekrutacja 
Pozyskiwanie zaangażowanych pracowników jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju każdej organizacji.  
Jednocześnie coraz więcej firm zmaga się z trudnościami w docieraniu do talentów, które mogłyby budować przewagę kon-
kurencyjną przedsiębiorstwa. 

Zastosowanie RPO 
długoterminowo zapewni 
firmie oszczędności wynikające 
m.in. ze zmniejszenia liczby 
wywiadów rekrutacyjnych 
z udziałem menedżerów oraz 
skrócenia czasu obsadzania 
wakatu
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oraz analizuje oczekiwania wobec profilu idealnego kandydata, 
charakterystykę pracy i wartości promowane w organizacji. 
Firma realizująca usługę RPO zwraca uwagę nie tylko na kom-
petencje i umiejętności kandydata, ale też jego dopasowanie do 
kultury organizacji. Przykładowo, podczas rekrutacji na wyższe 
stanowiska dodatkowo przeprowadza się testy psychologiczne 
i assessment center, aby mieć pewność, że postawa rekomendo-
wanego kandydata jest spójna z wartościami organizacji firmy 
zlecającej rekrutację. Takie podejście skutecznie przyczynia się 
do ograniczenia rotacji w firmie.

RPO oznacza zwolnienia w organizacji 
Bardzo często wewnętrzne działy HR postrzegają firmy doradz-
twa personalnego jak swoją konkurencję, obawiając się przy 
tym, iż podjęcie z nimi współpracy spowoduje cięcie etatów 
w ich strukturach. Nic bardziej mylnego. Rosnąca liczba projek-
tów rekrutacyjnych najczęściej dotkliwie obciąża pracowników 
działów personalnych, uniemożliwiając im realizację kluczo-
wych zadań. - Outsourcing projektów rekrutacyjnych, np. tych 
wymagających bardzo dużego nakładu pracy rekrutera, pozwa-
la wewnętrznym działom HR skoncentrować się na zadaniach 
priorytetowych z punktu widzenia organizacji, takich jak 

szkolenia, rozwój, motywowanie, employer branding czy two-
rzenie i optymalizacja polityki personalnej – zaznacza Tomasz 
Polikowski z LeasingTeam. 

RPO służy jedynie obniżeniu kosztów
RPO zmniejsza koszty rekrutowania pracowników. Firmy rekrutacyj-
ne mają m.in. wynegocjowane lepsze warunki publikacji ogłoszeń, 
własne bazy kandydatów i sieci kontaktów oraz rozwiązania techno-
logiczne umożliwiające realizację procesu bardzo szybko i efektyw-
nie. Jednak obniżenie kosztów powinno być postrzegane raczej jako 
dodatkowa korzyść. W dzisiejszych czasach to ludzie mają istotny 
wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy i decydują o jej 
sukcesie, dlatego najważniejszym celem RPO jest identyfikowanie 
i pozyskiwanie talentów dla organizacji. Firmy realizujące usługi 
RPO poświęcają czas na zrozumienie nie tylko doraźnych, rekruta-
cyjnych potrzeb swoich partnerów, ale też ich długofalowej strate-
gii. Konsultanci z firmy rekrutacyjnej eksplorują najskuteczniejsze 
kanały dotarcia do kandydatów i analizują ich profile zarówno pod 
kątem wymaganych kwalifikacji, jak i cech prognozujących długoter-
minowy rozwój talentu w organizacji. Rezultatem tych działań jest 
większy dostęp do najlepszych kandydatów, których zatrudnienie 
przełoży się na wymierne korzyści dla organizacji. 

Gracja Sokół



EURO LOGISTICS76 POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE 

Rynek deweloperski w Polsce podzielony 
jest pomiędzy wielu, bo aż 10 dużych 

międzynarodowych graczy. Na czele stawki 
deweloperów pod względem wielkości wła-
snej powierzchni magazynowej znajduje się 
Prologis i Segro. Ponadto, równolegle z firma-
mi zagranicznymi działa duża liczba ponad 
50 polskich, często lokalnych i niezależnych 
średniej wielkości deweloperów. Poszczególne 
parki logistyczne będą zmieniały swoich wła-
ścicieli. Trend podziałów na rynku umocni się 
w 2016 roku.
Na zdywersyfikowanie właścicielskie obiek-
tów magazynowych nakłada się duże rozpro-
szenie obiektów po całym kraju. Dla firmy 
poszukującej magazynu coraz większe roz-
proszenie lokalizacji magazynowych w kra-
ju stanowi spore utrudnienie - rozproszenie 
takie utrudnia proces porównawczy, prak-
tycznie uniemożliwia zrealizowanie wizji 
lokalnych wysokich potencjalnie możliwych 
do wynajęcia obiektów. Ponadto, każdy z de-
weloperów stosuje inne zasady rozliczania 
kosztów, adaptacji, inne formy zachęt finan-
sowych, według innych parametrów przedsta-
wia swoją ofertę.

Zmiana funkcji magazynów
Rola magazynu ulega transformacji z funkcji 
przechowywania towarów - w centrum usług 
logistycznych i biznesowych. Powszechna do-
stępność w całej Polsce wykwalifikowanych 
pracowników, poparta stabilizacją gospodar-
czą oraz rozwojem infrastruktury drogowej, 
sprzyja w sposób zdecydowany budowie no-
wych, zaawansowanych technologicznie obiek-
tów logistycznie wspierających biznes.

TRZY PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN ROLI 
MAGAZYNÓW TO:
 ❚ obsługa drobnych, różnorodnych przesyłek 
dla e-commerce,

 ❚ zaostrzenie restrykcji dotychczasowego obrotu 
pełnopaletowego np. przez zawężenie okien 
czasowych dostaw do supermarketów,

 ❚ wzrost aktywnej dystrybucji własnej na-
jemców.

Magazyny współpracujące bezpośrednio z wi-
trynami internetowymi przejmują wiele funkcji 
logistycznych sklepów. Nowe obiekty magazy-
nowe przeznaczone do obsługi e-commerce to 
centra obsługi zamówień internetowych, huby 
kurierskie i sortownie oraz centra obsługi 
zwrotów. Strona internetowa pełni funkcję eks-
pozycji, wystawy w sklepie, a dotychczasowe 
powierzchnie handlowe zamieniają się w show 
room-y i zarazem punkty odbioru. Na stronie 
www klient ma dostęp do całego asortymentu.

Koszty wynajmu magazynu
Koszt wynajmu magazynu zależy od: długości 
najmu, wielkości wynajmowanej powierzchni, 
lokalizacji magazynu, kosztów koniecznych 
adaptacji.
Koszt składa się z czynszu, kosztów eksplo-
atacji (ogrzewanie, ochrona, odśnieżanie itd.) 
i kosztów adaptacji. Mimo bardzo niskich 
czynszów na rynku - średnio pomiędzy 2 
Euro/mkw. a 3 Euro/mkw. powierzchni maga-
zynowej – rzeczywisty koszt wynajmu maga-
zynów będzie wzrastał. Wynika to głównie ze 
wzrastających wymagań co do przystosowania 
obiektu pod specjalistyczne potrzeby klientów, 
dużych adaptacji, często wartych ponad milion 
Euro na 10 000 mkw. magazynu.

Do najbardziej spodziewanych adaptacji moż-
na zaliczyć zwiększenie liczby bram z pozio-
mu zero i doków, budowę antresoli, powierzch-
ni socjalnych, obniżenie oświetlenia nad 
częścią kompletacyjną, budowę wydzielonych 
części izolowanych i klimatyzowanych lub 
chłodniczych.

Zmiana roli doradcy
Proces uruchamiania nowej fabryki czy ma-
gazynu zawsze był procesem bardzo skompli-
kowanym. Obecnie staje się jeszcze trudniej-
szym ze względu na zwiększenie opcji wyboru 
lokalizacji i nieprzewidywalność dynamiki 
rozwoju branży e-commerce. Szybkie zmiany 
stoją w oczywistej sprzeczności z długofalo-
wością i stabilnością inwestycji w nierucho-
mości. Złożoność uwarunkowań uwidacznia 
się szczególnie w procesach BTS. Ze względu 
na znaczny wzrost stopnia skomplikowania 
nowych procesów, klient często nie jest w sta-
nie określić precyzyjnie wymagań na etapie 
przetargu dotyczącego wyboru dewelopera 
magazynowego. – W związku z powyższym od 
doradcy oczekuje się doświadczenia w reali-
zacji podobnych procesów jako obietnicy o za-
chowaniu jakości. Zmiana roli doradcy polega 
na coraz większym odejściu od roli informa-
cyjnej w kierunku partnerstwa i konsultingu 
w całym procesie, także podczas negocjacji 
warunków najmu – wyjaśnia Kamila Branec-
ka, dyrektor w JARTOM.

Nowe lokalizacje
Według ekspertów JARTOM Real Estate 
w 2016 roku umocni się trend dywersyfika-
cji lokalizacji. Zyskają na znaczeniu nowe 

W Polsce istnieje 275 wynajmowanych centrów logistycznych. W 2016 liczba parków logistycznych wzrośnie o około 5% i wyniesie 
285. Całkowita ilość nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczy w 2016 roku 10 mln mkw.

Magazynowanie artykułów spożywczych 
przyszłością rynku magazynowego 

Trendy magazynowe 

Przyszłością rynku jest magazynowanie artykułów spożywczych
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województwa, które dotychczas prawie nie 
posiadały w swoim portfolio dużych centrów 
logistycznych przeznaczonych na wynajem. 
Globalni, a także lokalni deweloperzy przeszli 
w tych regionach od planów do realizacji in-
westycji budowlanych. Rozpoczęła się budowa 
nowych parków dystrybucyjnych w Rzeszowie, 
Lublinie, Bydgoszczy oraz woj. zachodniopo-
morskim. W innych nietypowych lokalizacjach 
deweloperzy mają przygotowane grunty, na 
których gotowi są do realizacji inwestycji. 
Szczególnie optymistycznie zapowiada się 
sytuacja w województwach zachodnich, co do 
których zwiększająca się liczba zapytań prze-
łoży się na realny popyt.
Rozwój peryferyjnych regionów możliwy jest 
dzięki programom unijnym wspierającym rów-
nomierny rozwój polskich miast i regionów, 
strefom ekonomicznym oraz dzięki zrealizo-
wanej już i planowanej w 2016 roku moder-
nizacji infrastruktury drogowej. Przykładowo 
budowana jest obecnie trasa S19 z Rzeszowa 
do Lublina. Inwestycja powstanie do 2020 
roku. Droga ekspresowa S19 będzie mieć do-
celowo 609 km.
- Atrakcyjność nowych lokalizacji wzrosła 
głównie za sprawą gwałtownego rozwoju e-
commerce. Konieczność konkurowania ceną 
zmusza firmy do szukania coraz nowszych, 
tańszych lokalizacji – twierdzi Kamila Branec-
ka, dyrektor ds. Sprzedaży i Najmu w JARTOM 
Real Estate. Dobra lokalizacja nieruchomości 
- dawniej kluczowy aspekt przy szukaniu po-
wierzchni magazynowej, ze względu na rozwój 
handlu e-commerce powoli zmienia swoje zna-
czenie. Jeszcze dekadę temu rozwój tradycyj-
nego handlu przekładał się na ekspansję sieci 
handlowych i budowę dużych centrów maga-
zynowych w rozumianych wtedy jako atrakcyj-
ne lokalizacjach przy granicach miast. W 2016 
roku bliskość aglomeracji wciąż będzie kluczo-
wa dla magazynów pod e-commerce, ale coraz 
częściej analiza geograficzna sprzedaży oraz 
koszty pozyskania nieruchomości wskażą na 

konieczność podejmowania bardziej oryginal-
nych decyzji lokalizacyjnych.

Big size
Wnioski ekspertów JARTOM pokazują, że 
kombinacja wielu czynników tworzy popyt 
na coraz większe powierzchnie magazy-
nowe przypadające na jednego najemcę. 
Handel e-commerce wymusza zwiększenie 
stanów magazynowych, ponieważ kluczo-
wym aspektem dla klientów jest szybka 
dostępność produktu na magazynie. Śred-
nią oczekiwaną powierzchnią w JARTOM do 
wynajęcia w 2016 roku na jednego najemcę 
będzie już blisko 5000 mkw.

Obiekty spekulacyjne
Zdaniem analityków JARTOM w 2016 roku 
wśród deweloperów umocni się trend re-
alizacji obiektów tzw. multi-tenant, czyli 
obiektów spekulacyjnych. Deweloperzy, 
obserwując stabilną sytuację na rynkach 
magazynowych położonych przy głównych 
aglomeracjach, podejmują ryzyko urucha-
miania projektów spekulacyjnych. Magazy-
ny spekulacyjne powstają przede wszystkim 
w lokalizacjach z niskim współczynnikiem 
powierzchni niewynajętej. Duży popyt ze 
strony najemców, a także trudność z pozy-
skaniem atrakcyjnych gruntów przez kon-
kurencję, umożliwia w takich rejonach bez-
pieczniejsze inwestowanie w nieruchomości 
pod wynajem. Obiekty spekulacyjne budo-
wane są przede wszystkim w sprawdzonych, 
przyciągających najemców lokalizacjach. 
Wielkość typowej powierzchni spekula-
cyjnej to ok. 10-20 tys. mkw. Deweloperzy 
chcąc zminimalizować ryzyko inwestycji, 
będą podpisywać umowy typu pre-lease na 
najem ok. 30–50% planowanego obiektu, 
natomiast pozostała część inwestycji bę-
dzie realizowana spekulacyjnie. Oznacza to 
zwiększenie skłonności do ryzyka o około 
10% w stosunku do roku ubiegłego.

Wpływ automatyzacji
Lokalizacja magazynu związana jest oprócz 
czynników logistycznych z czynnikami dostęp-
ności i możliwości dojazdu pracowników. Rok 
2015 pokazuje, a trend ten będzie widoczny 
jeszcze bardziej w 2016 roku, że firmy logi-
styczne i produkcyjne próbują coraz bardziej 
uniezależnić lokalizację obiektu od konieczno-
ści zatrudniania w zakładzie dużej liczby osób 
tworząc tzw. inteligentne fabryki i magazyny.

Zmiana przeznaczenia magazynów 
w dużych miastach
Wzrastająca konkurencja lokalizacji położonych 
przy zbiegu autostrad, tras tranzytowych i mniej-
szych ośrodków miejskich stwarza dużą presję 
na obniżkę wysokości czynszów. Właściciele 
obiektów magazynowych oraz handlowych (ryzy-
ko dead mall – martwych centrów handlowych) 
zlokalizowanych w dużych miastach ze względu 
na wysokie ceny gruntów i wysokie koszty utrzy-
mania będą zmuszeni zmienić swój model bizne-
sowy oraz przeznaczenie obiektów.

Najem czy kupno?
Trendem długoterminowym jest przechodze-
nie z obiektów najmowanych na własne nie-
ruchomości, poprzez zakup lub budowę hali. 
Jednak gwałtowne zmiany w zakresie sprze-
daży e-commerce, trudności z zaplanowaniem 
sprzedaży towarów kanałem internetowym, 
dają silne argumenty za możliwością szybsze-
go rozwoju zaplecza magazynowego i produk-
cyjnego w postaci wynajmowanej powierzch-
ni. - Przyszłością rynku jest magazynowanie 
artykułów spożywczych. Handel e-commerce 
tymi towarami dopiero się rozpoczyna, więk-
szość magazynów nie jest dostosowana do ma-
gazynowania artykułów spożywczych, wielu 
logistyków nie umie przechowywać tego typu 
towarów - uważa Kamila Branecka, dyrektor 
ds. Sprzedaży i Najmu w JARTOM.

Opracowała Ewa Kos
Na podst. Raportu JARTOM „Trendy w 2016 na rynku magazynowym”
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Konferencje Arena Produkcji cieszą się sporą renomą w świecie menedżerów produkcji. 10 marca 2016 roku Arena Produkcji roze-
grała się w Haston City Hotel we Wrocławiu, a uczestniczyło w niej ponad 200 menedżerów produkcji i łańcucha dostaw.

Wrocławska  

Arena 
Arena Produkcji 2016 

Witold Zygmunt 

Konferencja koncentrowała się na tematyce doskonalenia 
procesów produkcji, angażowania pracowników w programy 

ciągłego doskonalenia, nowoczesnych technologiach oświetlenia, 
automatyzacji i robotyzacji, usprawnianiu łańcuchów dostaw 
i poprawie efektywności energetycznej. Arena Produkcji to jed-
nak przede wszystkim miejsce spotkań specjalistów, którzy mogli 
wymienić się doświadczeniami z codziennej pracy.

Piła świeci przykładem
Konferencję rozpoczęło najciekawsze wystąpienie Marka Huzarewi-
cza, dyrektora generalnego Philips Lighting Poland, który przedstawił 
rozwój modelu ciągłego doskonalenia w zakładzie koncernu w Pile. 
Wdrożenie Lean w Pile rozpoczęło się w 2009 roku. Prelegent zwracał 
uwagę na to, jakich błędów należy unikać przy implementacji Lean 
i podkreślał, że sukces można osiągnąć jedynie wówczas, gdy kon-
cepcja ta będzie w centrum zainteresowania wszystkich menedżerów 
w firmie. Zakład Philipsa w Pile szczyci się wyjątkowymi wynikami 
w globalnej skali – aż 25% wszystkich światowych pomysłów uspraw-

nień pochodzi z tej fabryki. To efekt zorganizowania współzawodnic-
twa zespołów usprawniających, a także silnego wsparcia ich działań 
przez zarząd.

Automatyka i robotyka
Temat robotyzacji i automatyzacji podjęły wspólnie dwie firmy – 
Promag SA i Comau. Polski producent rozwiązań magazynowych 
oraz włoski producent robotów nawiązały współpracę i wdrożyły 
kompleksowe zautomatyzowane rozwiązania intralogistyczne 
w mleczarni. Strategia Comau opiera się na współpracy z part-
nerami w zakresie przygotowania aplikacji zrobotyzowanej pa-
letyzacji. Case study z dużego przedsiębiorstwa mleczarskiego 
- zaawansowany system na styku produkcja magazyn (transport, 
paletyzacja, pakowanie i składowanie) zaprezentował Marek Ła-
będa, dyrektor w firmie Promag SA. Roboty Comau są powszech-
nie wykorzystywane w branży motoryzacyjnej, spotkać je można 
także w wielu firmach z branży lotniczej, przemysłu ciężkiego 
czy energetycznej. 

Impuls Evo w symbiozie z SolidWorks
Na temacie optymalizacji procesów zarządzania produkcją po 
wdrożeniu systemu ERP skoncentrował się Jarosław Iwanek z fir-
my BPSC. Prelegent przedstawił składowe nowoczesnego systemu 
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ERP na podstawie programu Impuls EVO i pokazał możliwości, 
jakie daje ono firmie produkcyjnej. Wdrożenie ERP pozwala na 
lepszą kontrolę i zmniejszenie stanów magazynowych. Funkcjo-
nalności modułu zakupowego można wykorzystać do obniżenia 
cen zakupu, warto zwłaszcza zwrócić uwagę na możliwości or-
ganizowania w systemie aukcji zakupowych i zapraszania do 
nich dostawców. Jednym z najmocniejszych elementów systemu 
jest optymalizacja procesu harmonogramowania i planowania 
produkcji oraz idące za tym ograniczenie kosztów produkcji 
i możliwość reagowania na nagłe zamówienia. O tym, jak to dzia-
ła w praktyce, opowiedział Piotr Daniel z Feerum. Feerum spe-
cjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz montażu u klienta 
kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia 
i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, 
rośliny strączkowe i oleiste czy kukurydza. Wdrożenie ERP prze-
biegało w sposób nietypowy, bowiem miało ono objąć integrację 
z systemem Solidworks.

Narzędzia i inteligentna logistyka
Kolejne doświadczenia z wdrożenia Lean Management zaprezen-
tował Dawid Pyszniak z firmy Compass & Partners, konkludując 
po 20 latach praktycznych doświadczeń, że narzędzia odpowia-
dają jedynie za 30% powodzenia we wdrożeniach Lean, a pozo-
stałe 70% to efekt właściwych postaw ludzkich. O tym, na czym 
polega inteligentna logistyka i jakie korzyści daje klientowi, mó-
wił Tomasz Szczepura z firmy Dachser. Odpowiednie połączenie 
zaawansowanej technologii transportu i unikalnych rozwiązań 
informatycznych tworzy efektywną usługę poprawiającą bilans 
logistyczny.

Reinżyniering fabryki
Dawid Majchrzak, Project Manager w Hilding Anders Polska, za-
prezentował niezwykle ciekawe studium przypadku, dotyczące 
przygotowania i realizacji generalnego remontu fabryki materacy 
w Murowanej Goślinie. Konieczność dokonania remontu fabryki, 
będącej przedmiotem case study, wynikała z planu strategiczne-
go firmy. Fabryka pomimo przejścia na system czterozmianowy 
była już na granicy możliwości produkcyjnych, a zamówienia 
nieustannie rosły i zakład nie byłby w stanie zaspokoić zapotrze-
bowania. Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanęli autorzy 

projektu, było rozwiązanie problemu przeciążenia głównych dróg 
transportowych. Celem było zwiększenie zdolności produkcyj-
nych aż o 100%, skrócenie długości dróg transportowych o 15-
25% i zwiększenie pojemności magazynu surowców o 10-15%. 
Rozwiązaniem był reinżyniering layoutu całej firmy. Prelegent 
zaprezentował wprowadzone zmiany, obejmujące reorganizację 
i zmniejszenie ilości centrów produkcyjnych, przebudowę maga-
zynów i stworzenie nowej drogi transportowej. Przy okazji tego 
projektu postanowiono zautomatyzować systemy transportowe 
materacy i palet. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak po-
wstawał harmonogram projektu oraz jak wyglądała jego struktu-
ra personalna. 

Optymalizacja energetyczna
O kompleksowym podejściu do oświetlenia i zużycia energii mó-
wili przedstawiciele Philipsa, TheusLED i Centrum Energetyki 
i Techniki, przedstawiając przykłady i metody pozwalające na 
poprawę efektywności oświetlenia i zużycia energii w firmie pro-
dukcyjnej. Na rynku dostępne są już zaawansowane systemy mo-
nitoringu zużycia energii i mediów, dzięki którym można szybko 
wychwycić anomalie występujące w zakładzie i znaleźć pole do 
dalszych oszczędności.

Networking 
Prócz sesji wykładowych, Arena Produkcji była też okazją do 
networkingu. Niezwykła atmosfera spotkania sprzyjała nawiązy-
waniu bezpośrednich kontaktów zarówno między uczestnikami 
Areny, jak i nimi i prelegentami. 
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Segmentami transportu, w których CNG i LNG znaj-
dują zastosowanie, są zarówno transport drogowy, 

jak również wodny oraz kolejowy. Analiza rynku NGV 
w Europie przeprowadzona przez PwC pozwoliła 
wskazać kraje będące liderami rozwoju każdego ze 
wskazanych segmentów rynku oraz wyróżnić czynni-
ki, które zapewniły im sukces.

Transport drogowy
Dla pojazdów transportu drogowego zarówno CNG, 
jak i LNG są metodam prowadzącymi do ogranicze-
nia nie tylko emisji zanieczyszczeń, ale - z powodu 
niższego poziomu cen w porównaniu do oleju na-
pędowego i benzyny - także kosztów zużywanego 
paliwa. W efekcie paliwa te wykorzystywane są 
przez prywatnych właścicieli samochodów osobo-
wych (CNG), jak i właścicieli flot samochodów cię-
żarowych, użytkowych i autobusów (CNG i LNG). 
Ekonomiczne uzasadnienie gazu ziemnego dotyczy 
zwłaszcza ostatniej kategorii pojazdów, dla których 
ze względu na coraz ostrzejsze normy emisji spalin 
(obecnie Euro VI) i postęp technologiczny zmniejsza-
jący koszty instalacji CNG/LNG, koszt zakupu nowe-
go pojazdu w wersji na CNG/LNG niemal zrównał 
się z kosztem zakupu pojazdu napędzanego olejem 
napędowym. 
Ponad połowa drogowych środków transportu wy-
korzystujących NGV w Europie, czyli około 900 tys. 
samochodów, zarejestrowanych jest we Włoszech. 
Kraj ten jest liderem tego segmentu rynku i jednocze-
śnie dysponuje ponad 1000 stacji tankowania CNG. 
Sukces ten Włochy uzyskały dzięki trzem kluczowym 
czynnikom: korzystnym regulacjom, współpracy rzą-
du z sektorem prywatnym oraz dostępności pojazdów 
wykorzystujących to paliwo. We Włoszech funkcjonu-
je wiele regulacji bezpośrednio zwiększających atrak-
cyjność zakupu samochodów napędzanych paliwami 
alternatywnymi, należą do nich m.in.: dopłaty do aut 
(w wysokości nawet do 5000 EUR), znaczące zmniej-
szenie akcyzy na paliwo gazowe na cele transportowe 
(do poziomu 0,09 EUR/GJ) oraz umorzenia opłat reje-
stracyjnych dla samochodów na gaz ziemny. Jednym 
z przykładów współpracy rządu z sektorem prywat-
nym jest z kolei „Methane Project” - joint venture po-
między ministerstwem środowiska, koncernem mo-
toryzacyjnym Fiat oraz stowarzyszeniem koncernów 
paliwowych. Celem stowarzyszenia jest promowanie 
stosowania pojazdów na gaz ziemny i rozwój sieci 
dystrybucji w większości miast. Dostępność pojazdów 
na CNG zauważalna jest m.in. w ofercie Fiata, który 
wszystkie modele aut oferuje w wersji na to paliwo. 

W efekcie, we Włoszech CNG jako paliwo zaczyna 
zyskiwać na popularności kosztem LPG, mimo że jest 
to drugi pod względem wielkości rynek zbytu LPG 
w Unii Europejskiej. 

Transport wodny
Wykorzystanie gazu ziemnego w transporcie 
wodnym dotyczy zarówno żeglugi morskiej, jak 
i śródlądowej, jednak ze względów eksploatacyjnych 
obejmuje jedynie LNG. Paliwo to jest dla armatorów 
morskich coraz popularniejszym sposobem na speł-
nianie wymogów europejskiego obszaru SECA (Ob-
szar Kontroli Emisji Siarki, ang. Sulphur Emission 
Control Area) obejmującego Morze Bałtyckie i Pół-
nocne. W wielu krajach występują również starania 
mające na celu wprowadzenie LNG jako paliwa dla 
żeglugi śródlądowej - barek i holowników.
75% ze światowej floty morskiej napędzanej LNG 
należy do armatorów mających siedzibę w Norwegii. 
Jest to również kraj będący liderem w liczbie portów 
morskich umożliwiających bunkrowanie statków 
paliwem LNG – na terenie Norwegii znajduje się 7 
z 14 europejskich portów dających taką możliwość. 
Niekwestionowanym liderem wykorzystania gazu 
ziemnego w żegludze śródlądowej jest z kolei Ho-
landia, gdzie stacjonuje większość europejskich 
jednostek tego typu (obecnie 4 jednostki w eksplo-
atacji i 5 zbiornikowców w budowie i planach). Roz-
wój tego segmentu w tym kraju wynika podobnie 
jak w przypadku transportu drogowego we Wło-
szech z trzech głównych czynników: korzystnych 
regulacji (m.in. wprowadzenie preferencyjnych sta-
wek podatku akcyzowego - od 0,34 EUR/GJ do 5,34 
EUR/GJ, w zależności od wolumenu zużycia), inicja-
tyw rządowych (m.in. w ramach programu „Green 
Deal” podpisano ponad 150 porozumień, w których 

firmy wyraziły gotowość np. do obniżenia poziomu 
emisji zanieczyszczeń lub budowy infrastruktury) 
oraz dostępności (paliwa LNG pochodzą z małego 
terminalu przeładunkowego Break Bulk LNG). 
Holandia jest ponadto aktywnym uczestnikiem 
programu LNG Ren-Men-Dunaj, którego celem jest 
upowszechnienie na tych rzekach wykorzystania 
paliwa LNG oraz budowa infrastruktury. 

Transport kolejowy
Wykorzystanie CNG i LNG w transporcie kolejo-
wym jako paliwa dla lokomotyw znajduje się obec-
nie w fazie prototypów i testów, co wynika przede 
wszystkim z powszechności trakcji elektrycznej 
oraz wysokich kosztów dodatkowych instalacji 
gazowej (nawet do ok. 1 mln USD w stosunku 
do lokomotyw napędzanych olejem napędowym). 
W efekcie zainteresowane rozwojem tego segmen-
tu rynku są w zasadzie jedynie te kraje, w których 
poziom elektryfikacji tras jest niski, a dostępność 
gazu ziemnego wysoka – poza Europą są to m.in. 
Stany Zjednoczone i Indie.
Europejskim liderem rozwoju wykorzystania gazu 
ziemnego jako paliwa dla lokomotyw jest Rosja, gdzie 
obecnie w eksploatacji znajdują się dwie lokomoty-
wy napędzane LNG oraz jedna napędzana CNG. 
Do 2020 r. Rosja postawiła sobie za cel eksplo-
atację w przewozach pasażerskich i towarowych  
139 lokomotyw CNG i LNG.

Wnioski dla Polski
Analiza PwC pokazuje, ze rozwój wykorzystania CNG 
i LNG jako paliwa w krajach będących europejskimi 
liderami poszczególnych segmentów zależy w znacz-
nej mierze od zaangażowania administracji publicz-
nej w rozwój rynku. Bez odpowiednich zachęt oraz 
współpracy z sektorem prywatnym połączonych z do-
stępnością paliwa i pojazdów, rynek nie ma szans się 
rozwinąć ze względu na stosunkowo wysokie koszty 
początkowe inwestycji oraz koszty eksploatacji.

EURO LOGISTICS80 REFLEKTOR

Gaz ziemny alternatywą  
dla tradycyjnych paliw
Paliwa alternatywne w transporcie to nie tylko samochody elektryczne i hybrydowe, ale również pojazdy wykorzystujące tzw. NGV 
(ang. natural gas vehicles), czyli napędzane gazem ziemnym - w formie sprężonej (CNG, ang. compressed natural gas) lub skroplonej 
(LNG, ang. liquefied natural gas). Są to pojazdy wykorzystujące zarówno wyłącznie te paliwa, jak i pojazdy z silnikami w systemie tzw. 
dual-fuel, czyli spalającymi mieszankę CNG/LNG i oleju napędowego lub benzyny.
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Kiedy szukasz budynku magazynowego szytego 
na miarę lub powierzchni dostępnej od ręki 
o jakiej firmie myślisz? 

Z portfolio ponad 2 milionów m² powierzchni 
magazynowo-przemysłowej oraz 250 hektarami gruntów 
w Polsce, nasze możliwości są nieograniczone. 

Więc kiedy myślisz "bezkonkurencyjna dostępność powierzchni"...
O jakiej firmie myślisz?

Bezkonkurencyjna

DOSTĘPNOŚĆ POWIERZCHNI

Twój partner na globalnym rynku 
62 mln m² na świecie, 2.2 mln m² na terenie Polski.
Prologis – lider wśród dostawców powierzchni dystrybucyjnych.

prologisCEEsearch.com ®

DOSTĘPNE OD RĘKI

Region Warszawy
60 000 m²

Górny Śląsk
33 000 m²

Dolny Śląsk
29 300 m²

Szczecin
8 600 m²

Poznań
2 900 m²

Polska Centralna
12 000 m²

Gdańsk
16 000 m²

Poznań
2 900 m²

Polska Centralna
12 000 m²

Gdańsk
16 000 m²
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