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Renata REPEĆ 

BADANIA ZAINTERESOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW  

LOKALIZACJĄ CENTRUM LOGISTYCZNEGO W REGIONIE RADOMSKIM 

 

W artykule omówiono uwarunkowania lokalizacji centrum logistycznego w regionie radomskim, jako ważnego elementu 

doskonalącego system transportowy regionu i kraju. Centra logistyczne pozwalają na udoskonalenie dostaw towarów, zmniej-

szenie kosztów transportu i lepszą obsługę klienta. Do ich rozwoju potrzebny jest dobry dostęp do infrastruktury transportu, 

potencjał gospodarczy regionu i zasoby kadrowe. Zasadniczą i najważniejszą częścią artykułu były przeprowadzone pomiędzy 

październikiem 2015 roku a 30 stycznia 2016 roku badania ankietowe dotyczące zainteresowania miejscowych przedsiębior-

ców powołaniem w regionie radomskim centrum logistycznego (CL) z ośrodkiem w obrębie miasta Radom. Na ich podstawie 

sformułowano wnioski badawcze dotyczące celowości lokalizacji, wielkości, składowych i organizacji centrum logistycznego 

w regionie radomskim. 

 

WSTĘP 

Transport, którego istotą jest pokonywanie przestrzeni stanowi 
ważny element umożliwiający funkcjonowanie gospodarki i życia 
społecznego w zmiennej rzeczywistości. Praktycznie przejawia się 
to w zagospodarowaniu transportowym, stanowiącym jeden 
z głównych składników infrastruktury technicznej i wyznaczającym 
często funkcje gospodarcze danego regionu. Rozwój i rozmiesz-
czenie sieci oraz wszelkich innych urządzeń i środków transportu 
i zasięg pracy transportu w zakresie przewozu osób i ładunków 
nierozerwalnie są związane z aktywnością społeczno-gospodarczą 
człowieka. Jeżeli w przestrzeni gospodarczej występują naturalne 
tendencje koncentracji, związane także z postępującą urbanizacją 
to trwałe elementy transportowego zagospodarowania przestrzeni – 
drogi i punkty transportowe – również będą im podlegały. Sieć 
transportowa, a zwłaszcza jej punkty dostępu (porty, lotniska, sta-
cje, dworce, przystanki), jest lepiej rozbudowana w regionach gęsto 
zaludnionych, lepiej rozwiniętych gospodarczo, posiadających 
zdywersyfikowany potencjał produkcyjny. Jakość usług transporto-
wych przesądza często o konkurencyjności określonych regionów 
i w konsekwencji decyduje o wyborze konkretnych lokalizacji [1, 2]. 

Zasadniczym celem artykułu było określenie celowości lokali-
zacji, powstania i organizacji centrum logistycznego na wybranym 
obszarze. Analiza danych uzyskanych od przedsiębiorców drogą 
ankietową (e-mailową) pomogła w sformułowaniu wniosków doty-
czących najbliższej, ale także perspektywicznej, polityki transporto-
wej dla regionu radomskiego. Ponadto przeprowadzone badania 
w przyszłości będzie można odnieść do pomysłów i projektów bu-
dowy centrów logistycznych w innych regionach kraju. Badania 
ankietowe skierowano do przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm 
transportowych, logistycznych i spedycyjnych działających w regio-
nie radomskim. Przedsiębiorcy mieli się określić, czy widzą sens 
organizacji takiego centrum logistycznego oraz czy chcieliby 
w takim centrum funkcjonować bądź współpracować z nim. Badano 
także ocenę realnego stanu funkcjonowania radomskiej infrastruktu-
ry transportowej oraz ocenę sytuacji ekonomicznej radomskich 
i okolicznych przedsiębiorców, a także ich prognozy rozwoju 
na przyszłość. Oceny te, poza uwarunkowaniami czysto ekono-
micznymi, mogą mieć wpływ na przyszłą lokalizację, powstanie 
i organizację centrum logistycznego. 

1. CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTOWA 
I GOSPODARCZA REGIONU RADOMSKIEGO, 
JAKO OBSZARU DLA LOKALIZACJI CENTRUM 
LOGISTYCZNEGO 

Region radomski wchodzi w skład Południowego Mazowsza. 
Jego powierzchnia to 1641,58 km2. W skład regionu wchodzą: miasta 
Radom i Pionki, 2 gminy miejsko-wiejskie (Iłża, Skaryszew) oraz 
10 gmin wiejskich (Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, 
Kowala, Pionki, Przytyk, Wolanów, Wierzbica oraz Zakrzew) [3, 4]. 
Geograficznie region radomski leży w przeważającej części 
na Równinie Radomskiej. Teren ma przestrzeń płaską, o małych 
nachyleniach, porozcinany na analizowanym obszarze dolinami 
rzek: Mlecznej, Radomki, Iłżanki i Zagożdżonki. Umiejscowienie 
miasta Radom na tle powiatu radomskiego przedstawia rysunek 1. 

 
Rys. 1. Podział administracyjny powiatu radomskiego [5] 
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Najbliższe duże ośrodki miejskie wokół Radomia to – Warsza-
wa (na północy, oddalona od Radomia o 100 km), Lublin (na 
wschodzie, 120 km), Łódź (na zachodzie, 135 km), Częstochowa 
(na południowym zachodzie, 160 km) oraz Kielce i Kraków 
(na południu, odpowiednio 76 i 193 km). Zauważyć należy, 
że w promieniu 200 km od Radomia leżą trzy największe polskie 
miasta (rysunek 3): Warszawa, Łódź i Kraków, a także największa 
konurbacja (katowicka, śląska, śląsko-dąbrowska). Odległości te 
są na tyle duże, że Radom nie znajduje się w obszarze bezpośred-
niego oddziaływania tych ośrodków (oprócz Warszawy). Jest to atut, 
ponieważ Radom jako duże miasto, obdarzone znaczącym poten-
cjałem, powinien być w stanie wytworzyć własny obszar oddziały-
wania, a nawet pewną formę „regionalnego obszaru metropolitalne-
go [5]. 

 
Rys. 2. Wykaz dróg krajowych, ekspresowych i autostrad na Ma-
zowszu wraz z usytuowaniem miasta Radom [6] 
 

Radom leży na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych 
ze wschodu na zachód i z północy na południe, prowadzących 
do granic państwa (rys. 3). Położone jest w węzłach międzynarodo-
wych dróg kołowych [8]: 
– E77: Psków – Ryga – Kaliningrad – Gdańsk – Warszawa – 

Radom – Kielce - Kraków – Budapeszt; 
– E371: Radom – Rzeszów – Preszów. 

Na wielu odcinkach drogi krajowej nr 7 (będącej częścią szlaku 
E77) trwają lub są już zakończone inwestycje drogowe, polegające 
na podniesieniu jej standardu do drogi ekspresowej (S7). Taki sam 
standard przewidywany jest dla drogi S12 Piotrków Trybunalski – 
Radom – Lublin – Dorohusk. Przejazdy transportowe bezpośrednie 
utrudnia brak obwodnic, omijających centrum miasta. 

Radom jest ważnym węzłem kolejowym. To tutaj stykają się li-
nie kolejowe: nr 8 (Warszawa – Radom – Kraków), nr 22 (Toma-
szów Mazowiecki – Radom), nr 26 (Łuków – Dęblin – Radom) Czy-
nione są starania, aby linię kolejową Warszawa – Radom – Kielce – 
Tarnów – Muszyna wpisać do Transeuropejskiej Sieci Transporto-
wej TEN-T. Warunkiem jest budowa brakującego odcinka linii mię-
dzy Kielcami a Tarnowem. 

Samo miasto Radom traktowane jest jako południowy obszar 
wzrostu województwa mazowieckiego. To swoisty ośrodek wyższe-
go rzędu w zakresie usług ponadpodstawowych. Jednocześnie jest 
miejscem docelowych dojazdów do pracy dla mieszkańców gmin 
sąsiadujących z miastem. Z drugiej strony, powiązania z metropolią 
Warszawy powodują, że zauważalny jest drenaż pracowników 
i społeczności edukacyjnej (studenci, uczniowie), będący rezultatem 
wysokiej konkurencyjności tego ośrodka metropolitalnego [5]. 

 
Rys. 3. Radom w sieci drogowej kraju [7, 8] 

 
Region radomski to doskonałe miejsce na stworzenie centrum 

logistycznego, w którym mogłyby stykać się gałęzie transportu 
samochodowego, kolejowego i lotniczego. Lotnisko w Radomiu – 
obecnie cywilno-wojskowe, na którym wykonywane są nierentowne 
loty pasażerskie – po odpowiedniej modernizacji i inwestycjach 
infrastrukturalnych (i po planowanej przez MON relokacji do Dęblina 
stacjonującej na Sadkowie eskadry Orlików) mogłoby w swej funkcji 
przejąć część wysokowartościowych ładunków drobnicowych 
(na początku w skali regionalnej w przyszłości może nawet między-
narodowej) oraz funkcje uzupełniające i wzbogacające ofertę 
świadczonych usług centrum logistycznego w przyszłości (np. prze-
syłki wysokowartościowe) – czyli zmienić status na lotnisko Cargo. 

Warto w tym miejscu przybliżyć charakterystykę lotniska znaj-
dującego się w Radomiu. Radomskie lotnisko znajduje się 
we wschodniej części miasta Radom, w odległości o ok. 4 km 
od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych 
nr 9 i 12. Na terenie wojskowym lotniska istnieje czynna bocznica 
kolejowa, oddalona od terminala pasażerskiego o 600 m, któ-
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ra mogłaby być połączona z głównym dworcem kolejowym w Ra-
domiu (czas podróży wynosiłby poniżej 10 minut). Perspektywa 
realizacji tego projektu zaplanowana jest na lata 2019-2020 [8]. 
Wspólne użytkowane może być zarówno silną, jak i słabą stroną 
całości przedsięwzięcia, co pokazują dotychczasowe doświadczenia 
lotnisk współużytkowanych w Polsce. 

 
Rys. 4. Lokalizacja Portu Lotniczego Radom wraz z lotniskiem 
wojskowym [10] 

 
Obszar lotniska (rys. 4) w Radomiu zajmuje 371 ha. Droga 

startowa lotniska jest o wymiarach 2000 × 45 m. Obecnie trwają 
prace nad planami jej wydłużenia w kierunku wschodnim o blisko 
500 m [9, 10]. Nawierzchnia drogi startowej w środkowej części jest 
bitumiczna, zaś jej końcówki 200 m i 230 m betonowe. Płyta posto-
jowa może zmieścić 2 samoloty kodu C. Wkrótce rozpocznie się 
budowa płyty postojowej na 7 samolotów kodu C (np. samolot Air-
bus A320-200) i 2 kodu D (np. Airbus). Lotniskowe drogi kołowania 
są szerokości 14 m. Na potrzeby oświetlenia drogi startowej wyko-
rzystywane są światła ALPA-ATA na kierunku 25, natomiast na 
kierunku 07 znajduje się uproszczony system świateł podejścia. 
Port lotniczy Radom Lotnisko cywilne posiada własną osłonę meteo. 
Ochrona pożarowa jest 5 kategorii (7 na żądanie) [9]. 
Rozpatrując rangę Radomia, jako ośrodka oddziałującego na ob-
szary przyległe, można wysunąć takie spostrzeżenia [11]:  
– w mieście funkcjonują ośrodki naukowo-dydaktyczne, które 

oddziałują na poprawę regionalną rynku gospodarczego, trans-
portowego czy edukacyjnego; 

– Radom to dobre zaplecze medyczne: funkcjonowanie trzech 
szpitali oraz publicznych i prywatnych ośrodków zdrowia; 

– Radom pełni funkcję ośrodka kultury (teatr, muzea, szkoły arty-
styczne, amfiteatr, skansen itp.); 

– miasto i powiat radomski zapewnia dobre możliwości dla rozwo-
ju turystyki (miejskiej, regionalnej); 

– w Radomiu obserwowany jest znaczny rozwój usług komercyj-
nych; 

– na terenie miasta powstają kolejne inwestycje wielu przedsię-
biorstw przemysłowych średniej wielkości. 

– Elementami rozwoju, wynikającymi z komplementarności funkcji 
w regionie radomskim są [11]:  

– możliwości zasobów ludzkich w mieście jak i w powiecie radom-
skim; 

– dobrze rokujący rynek pracy; 
– bonifikaty w lokalizacji dla terenów usługowo-przemysłowych 

(niższe podatki) wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 

Elementami mogącymi obniżać efektywność regionu radom-
skiego są [11]:  
– konkurowanie regionu radomskiego o kapitał inwestycyjny 

(lokalizacja przedsiębiorstw);  
– duże rozproszenie zabudowy w terenach podmiejskich;  
– brak kompleksowych rozwiązań dotyczących integracji rozwoju 

infrastruktury na poziomie regionalnym. 
Istniejąca oraz nowo powstająca infrastruktura – czy to drogo-

wa, czy kolejowa – byłaby wykorzystywana przez potencjalne firmy 
z sektora TSL w regionie radomskim. 

2. OCENA CELOWOŚCI ORGANIZACJI CENTRUM 
LOGISTYCZNEGO W REGIONIE RADOMSKIM  

2.1. Cel, metodyka badań 

W pracy zastosowano metodę badań ankietowych. Kwestiona-
riusz ankiety zawiera z reguły pytania zamknięte z gotowymi alter-
natywnymi odpowiedziami, choć występują także pytania otwarte. 
W pracy badania ankietowe przeprowadzono metodą bezpośrednią 
i wysyłkową (poczta elektroniczna).  

Ankietę skierowano do przedsiębiorców z terenu powiatu ra-
domskiego i osób związanych z regionem. Przy formułowaniu pytań 
wykorzystywano wiedzę ogólną, jak i szczegółową o uwarunkowa-
niach systemu transportowego regionu radomskiego. Stwierdzono 
także, iż najlepszym sposobem realizacji badań będzie osobiste 
dotarcie ankietera do przedsiębiorcy, wręczenie oraz odebranie 
wypełnionej przez będącego w pobliżu respondenta ankiety. Tam, 
gdzie ankieter nie mógł dotrzeć z ankietą, wysłano ją drogą elektro-
niczną. 

Próba badawcza stanowiła 100 przedsiębiorstw, z których tylko 
50 wypełniło ankiety. Pozostała grupa badawcza odmówiła udziału 
w badaniu tłumacząc się brakiem czasu, brakiem orientacji w tema-
cie lub niebędących zainteresowanymi badaniami lub problematyką 
centrum logistycznego w regionie radomskim. Prawidłowo wypeł-
nione ankiety pochodziły głównie z przedsiębiorstw branży transpor-
towej, spedycyjnej i logistycznej. 

Celem badań ankietowych było określenie, czy istnieje potrze-
ba powstania centrum logistycznego w regionie radomskim 
oraz stworzenie, a następnie doskonalenie schematu funkcjonalne-
go projektowanego centrum, odpowiadającego zapotrzebowaniu 
ewentualnych przyszłych jego użytkowników. Wiąże się to z pro-
blematyką ewolucji, modernizacji i rozwoju infrastruktury transpor-
towej, a co za tym idzie także systemu transportowego regionu 
i kraju, do czego przyczyniać się będą powstające w Polsce centra 
logistyczne. Respondenci wypełniając ankietę współuczestniczyli 
w opracowaniu strategii powstania i funkcjonowania centrum logi-
stycznego w regionie radomskim, które w założeniu przyczyniłoby 
się do usprawnienia usług logistycznych i transportowych. 

Celem praktycznym badań było poznanie opinii dotyczących 
próby umiejscowienia centrum logistycznego w regionie radomskim, 
a zatem jego lokalizacji, zakresu, funkcjonowania, organizacji, 
działalności, struktury i ewentualnego wpływu na cały region. Zosta-
ło to połączone ze zbadaniem, jakie firmy byłyby zainteresowane 
takim centrum (firmy transportowe, rolnicze, handlowe itp.), 
ilu zatrudniają pracowników oraz ile posiadają samochodów cięża-
rowych lub ciągników siodłowych. 

2.2. Charakterystyka próby badawczej 

Typy zbiorowości respondentów, wśród których prowadzono 
ocenę zainteresowania problematyką lokalizacji, organizacji i funk-
cjonowania centrum logistycznego w regionie radomskim, wyróż-
nione zostały przez następujące cechy ankietowanych [11]: 
a) rodzaj działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo; 
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b) zatrudnienie w przedsiębiorstwie, co dawało informację o wiel-
kości przedsiębiorstwa; 

c) liczba samochodów ciężarowych lub ciągników siodłowych 
posiadanych przez przedsiębiorców; 

d) rodzaj ładunków importowanych i eksportowanych ze Wschodu 
(Zachodu) i na Wschód (Zachód); 

e) sytuacji w przewozach ładunków w przedsiębiorstwie; 
f) ogólnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w dniu ankieto-

wania. 
Prawie połowa ankietowanych (43,79%) nie prowadziła żadnej 

z zaproponowanych działalności. Pozostali prowadzili głównie dzia-
łalność spedycyjną (19%), następnie działalność magazynową 
(14,87%), działalność pomocniczą (11%) i roboty ładunkowe (9,02%). 
Tylko 2,58% przedsiębiorców prowadziło działalność związaną 
z ubezpieczaniem i cleniem ładunków. Przekrój działalności prowa-
dzonych przez ankietowane przedsiębiorstwa przedstawiono 
na rysunku 5. 

Wśród respondentów najwięcej było firm rodzinnych, zatrudnia-
jących od 3-5 pracowników. Na drugim miejscu znalazły się firmy 
zatrudniające od 6-9 pracowników. Przedsiębiorstwa małe 1-2 pra-
cowników uplasowały się na trzeciej pozycji. Najmniej było dużych 
przedsiębiorstw zatrudniających 50 pracowników i więcej – rysu-
nek 6. 

Niemalże wszyscy przedsiębiorcy ankietowani mieli w użytko-
waniu samochody ciężarowe lub ciągniki siodłowe, przy czym tylko 
jedno przedsiębiorstwo miało ich więcej niż 50 (rys. 7). Najwię-
cej było przedsiębiorstw, które miały po 3-5 samochodów ciężaro-
wych lub ciągników siodłowych. 1-2 samochody ciężarowe i ciągniki 
siodłowe posiadało 6.respondentów. W dalszej kolejności znalazło 
się 7 firm, które posiadały od 10 do 49 samochodów ciężarowych 
i ciągników siodłowych oraz 9 przedsiębiorstw posiadających samo-
chody ciężarowe i ciągniki siodłowe w grupie od 6 do 9. Blisko 28% 
ankietowanych nie posiadała samochodów ciężarowych i ciągników 
siodłowych lub korzystała z usług outsourcingowych. W większości 
były to firmy nieduże, zarówno jeśli chodzi o liczbę pracowników, jak 
i liczbę posiadanych samochodów ciężarowych lub ciągników sio-
dłowych. 

Z wypowiedzi respondentów wynika, że ładunkami (towarami) 
eksportowanymi najczęściej są: środki transportu, maszyny i urzą-
dzenia, chemikalia, skóra i wyroby włókiennicze, ziemniaki, owoce 
(jabłka), warzywa (papryka). 

Większość – 19 respondentów – uznało sytuację własnej firmy 
za przeciętną (38%). Ogólnie patrząc, więcej odpowiedzi jest jednak 
optymistycznych, uznających sytuację przedsiębiorstwa za dobrą 
(13 odpowiedzi) i bardzo dobrą (9 odpowiedzi). Negatywnie sytuację 
oceniło 5 respondentów, a za bardzo złą tylko 4 ankietowanych. 

 
Rys. 5. Profil działalności ankietowanych przedsiębiorstw [11] 
 

 
Rys. 6. Struktura zatrudnienia w ankietowanych przedsiębiorstwach [11] 
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Wydaje się, że przedsiębiorstwa w regionie radomskim posiadają 
stabilną sytuację ekonomiczną. Impulsem, który m.in. zwiększyłby 
eksport i import, mogłoby być powołanie w regionie centrum logi-
stycznego. 

Wolumen przewozów ładunków wzrósł tylko 13 przedsiębior-
com. Wśród 25 przedsiębiorców przewozy utrzymały się na takim 
samym poziomie (50%), a dla 12 – zmalał (24%). 

Odpowiedzi respondentów wskazują, że przewozy w najbliż-
szej przyszłości będą malały. Związane zapewne jest to z embar-
giem nałożonym na Rosję, jak również z minimalnym wynagrodze-
niem ustalonym przez niektóre państwa (Niemcy, Francja) dla kie-
rowców ciężarówek.  

Najważniejszym fragmentem badań było zapytanie responden-
tów o ich stosunek do samego wyobrażenia powołania centrum 
logistycznego w regionie radomskim. W dalszej części ankiety 
nastąpiło pasmo pytań dotyczących idei, kształtu i zakresu projek-
towanego centrum logistycznego w regionie radomskim. 

 
Rys. 8. Dostępność powierzchni magazynowej u przedsiębiorców 
regionu radomskiego [11] 

 
Tylko 27 osób ze 50 ankietowanych odpowiedziało przecząco 

na pytanie o dostępność przestrzeni magazynowej (54%). Wobec 
tego przedsiębiorcy uznali, że nie posiadają takiej powierzchni 
magazynowej. Pozostałe odpowiedzi wskazywały, że firmy posiada-
ją odpowiednią powierzchnię magazynową (46%). Odpowiedzi na to 
pytanie potwierdziły, że „pół na pół” w rejonie radomskim mogła, 
ale nie musiałaby powstać odpowiednia powierzchnia magazynowa 
– rysunek 8. 

Z pytaniem o dostępność powierzchni magazynowej wiązało się 
ściśle pytanie o zapotrzebowanie przedsiębiorstw na infrastrukturę 
logistyczną (uszlachetnianie, etykietowanie, konfekcjonowanie, 
przeładowywanie ładunków itp.) w regionie radomskim. Zdecydo-
wana większość respondentów (62%) jest zainteresowana usługami 
logistycznymi, a pozostała część (38%) odpowiedziała, ze takiego 
miejsca nie potrzebuje, udział odpowiedzi przedstawia rysunek 9. 

Odpowiedzi te wskazują na sensowność projektowania, orga-
nizacji i funkcjonowania centrum logistycznego w regionie radom-
skim, gdzie takie czynności jak: uszlachetnianie, etykietowanie, 
konfekcjonowanie, przeładowywanie ładunków, mogłoby być wyko-
nane i gdzie stworzono by odpowiednią, nowoczesną powierzchnię 
magazynową. 

 
Rys. 9. Zapotrzebowanie na infrastrukturę logistyczną w regionie 
radomskim [11] 
 

 
Rys. 10. Zapotrzebowanie na centrum logistyczne w regionie ra-
domskim [11] 

 
Z 50 ankietowanych zapytanych „Czy w regionie radomskim 

istnieje zapotrzebowanie na centrum logistyczne?” odpowiedziało 
„Tak”. Pozostałe 14 osób nie widziało takiej potrzeby – rysunek 10. 
Większość ankietowanych, bo 72% uznało, że projektowane cen-
trum logistyczne w regionie radomskim (w obrębie miasta Radom) 
powinno powstać. 

3. WNIOSKI Z BADAŃ 

Poza pytaniami charakteryzującymi respondentów w ankiecie 
znalazły się pytania dotyczące zagadnienia projektu organizacji, 
funkcjonowania i możliwości rozwoju centrum logistycznego 
w regionie radomskim. Podzielono je na trzy grupy: 
– w pierwszej grupie znalazły się pytania dotyczące elementów 

systemu transportowego regionu radomskiego, infrastruktury 
transportowej i jej oceny przez przedsiębiorców; 

– w drugiej grupie znalazły się pytania dotyczące samej idei po-
wołania CL w Radomiu, a następnie jego ewentualnych składo-
wych, zakresu działalności i funkcjonowania; 

– w trzeciej grupie znalazły się pytania dotyczące wpływu po-
wstania centrum logistycznego w regionie radomskim na sytua-
cję społeczno-gospodarczą powiatu radomskiego. 
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By zbadać, czy powstanie centrum logistycznego w regionie 
radomskim realnie zreorganizowałoby i usprawniło organizację i 
fizyczny przepływ mas towarowych, w ankiecie zadano przedsię-
biorcom pytania dotyczące obecnego stanu ich własnych przedsię-
biorstw. 

Uwzględniając odpowiedzi ankietowanych, zwłaszcza te doty-
czące wielkości i elementów składowych, z jakich mogłoby być 
złożone przyszłe centrum logistyczne regionu radomskiego, stwo-
rzono przykładowy schemat jego organizacji i funkcjonowania. 

Badania ankietowe potwierdziły, że przedsiębiorcy regionu ra-
domskiego widzą możliwość i sensowność funkcjonowania CL 
składającego się z kilku elementów. Planowane centrum mogłoby 
mieć dużą powierzchnię i składałoby się z minimum czterech części: 
– infrastruktury drogowej (wewnętrznej i zewnętrznej), 
– infrastruktury kolejowej, 
– Wolnego Obszaru Celnego, 
– lotniska Cargo w Radomiu. 

W przygotowanym wywiadzie respondenci nie łączyli wielkości 
centrum logistycznego z jego elementami składowymi. Tylko 14% 
wskazało, że projektowane centrum powinno być większe 
niż 1000 ha. Mimo to w kolejnych pytaniach uznali, iż projektowane 
centrum powinno składać się z kilku dużych powierzchniowo obiek-
tów infrastrukturalnych. 

Źródłem środków inwestycyjnych potrzebnych do utworzenia 
centrum logistycznego w regionie radomskim może być zdaniem 
przedsiębiorców w części kapitał lokalny, krajowy, ale przede 
wszystkim kapitał zagraniczny związany z wielkimi firmami transpor-
towymi i logistycznymi, zarówno kolejowymi, jak i samochodowymi. 

Badania wykazały, że w opinii przedsiębiorców regionu radom-
skiego (również miasta Radom) obecny system drogowy Południo-
wego Mazowsza nie jest przygotowany do usytuowania w jego 
obszarze dużego centrum logistycznego. Jednak sytuacja niedługo 
może się zmienić ze względu na podjęte inwestycje drogowe 
w Radomiu i regionie. Konsekwentna i zdeterminowana realizacja 
planów przebudowy systemu drogowego stworzy podstawy organi-
zacyjne do jego powołania. 

Analizując sytuację gospodarczą regionu radomskiego ponad 
70% respondentów uważało, iż powstanie centrum logistycznego 
poprawi sytuację gospodarczą w regionie, a tylko 12% uznało, 
że pogorszy. Pozostali nie przewidywali zmian sytuacji. 
Wśród pozytywów jakie niosłoby powołanie takiego centrum 36% 
odpowiedzi wskazywało na zmniejszenie bezrobocia. 19% respon-
dentów wskazało na polepszenie stanu infrastruktury transportowej 

w regionie, 14% na zwiększenie eksportu ładunków, a 11% 
na zwiększenie importu ładunków. Tylko 7,6% odpowiedzi wskazało 
na możliwość poprawy ochrony środowiska naturalnego. 

Analizując odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorców, a także 
znając literaturę tematu wydaje się, że korzyści można podzielić 
na organizacyjne (bezpośrednie) i społeczne (pośrednie). Z zysków, 
możliwości i korzyści organizacyjnych można wymienić m.in.: 
1. Utworzenie centrum logistycznego ukierunkowanego swym 

działaniem na obsługę towarów „do” i „z” Białorusi, Ukrainy, 
Chin, doprowadzi do pobudzenia gospodarczego regionu 
i zwiększy wymianę towarową. Tym samym doprowadzi 
do wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. 

2. Profesjonalne centrum logistyczne może odpowiednio funkcjo-
nować tylko gdy infrastruktura transportowa jest na dobrym, „eu-
ropejskim” poziomie. 

3. Struktura czterech kooperujących ze sobą części centrum logi-
stycznego (port Cargo, WOC, infrastruktura drogowa i kolejowa) 
prowadzi do ograniczania niepotrzebnego powiększania prze-
strzeni zajmowanej przez firmy transportowe i logistyczne, 
a nawet do jej uwalniania. Potencjalni inwestorzy mogliby wy-
brać najlepsze dla siebie miejsce do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

4. Przez oferowanie szerokich pakietów usług logistycznych dużej 
liczbie klientów centrum logistyczne pozwali nie tylko na mak-
symalizację efektywności wykorzystania zajętych przez siebie 
terenów, ale także na wielofunkcyjne wykorzystanie tych prze-
strzeni, co sprzyja ich integracji. 
Poza korzystnym położeniem geograficznym należy rozpatrzeć 

i inne czynniki decydujące o lokalizacji i organizacji centrum logi-
stycznego w regionie radomskim. Ważne są zwłaszcza aspekty: 
– infrastrukturalny, 
– kadrowy, 
– samorządowy, 
– marketingowy, tego przedsięwzięcia. 

Najważniejszymi planowanymi inwestycjami drogowymi jest 
budowa dróg ekspresowych (S7 oraz S12), remonty nawierzchni 
istniejących dróg krajowych (nr 9) wojewódzkich (737, 740 i 744) 
oraz powiatowych, a ponadto linii kolejowej (nr 8). Czynnikiem 
sprzyjającym budowie centrum logistycznego powinny być plany 
naprawy sytuacji drogowej w regionie i determinacja władz samo-
rządowych na szczeblu miasta, ościennych gmin (w ramach powia-
tu) i wojewódzkich, w procesie ich realizacji. 

 
Rys. 7. Liczba samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych w posiadaniu ankietowanych przedsiębiorstw [11] 
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PODSUMOWANIE 

Analiza zebranych opinii radomskiego środowiska gospodar-
czego w kwestii powołania centrum logistycznego w rejonie radom-
skim (miasto Radom, powiat radomski) pozwala na sformułowanie 
następujących wniosków końcowych [11]: 
1. W regionie radomskim znaczna część infrastruktury potrzebnej 

do rozpoczęcia funkcjonowania centrum logistycznego już ist-
nieje. Potrzebne byłyby dalsze prace inwestycyjne (drogi tranzy-
towe w klasie ekspresowej, budowa węzłów drogowych, moder-
nizacja linii kolejowej, rozbudowa lotniska na potrzeby Cargo), 
oraz skoordynowane działania inwestorów i podmiotów korzy-
stających w przyszłości z usług powstałego CL. 

2. Znakomita większość lokalnych przedsiębiorstw prowadzi dzia-
łalności związanej z branżą TSL (tylko 19% firm prowadzi dzia-
łalność spedycyjną, ok. 15% magazynową). Są to przede 
wszystkim przewoźnicy materiałów sypkich z jednej strony, 
a z drugiej – firmy zajmujące się przewozem osób. 

3. Radomskie firmy transportowe (78%) to najczęściej rodzinne 
mikro i małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 2 do 9 pracow-
ników. Podobnie jest w przypadku posiadanej floty – 56% 
(pod)radomskich firm posiada mniej niż 10 środków transportu, 
a kolejne 28% korzysta z pojazdów w ramach outsourcingu. 

4. 26% właścicieli uznaje sytuację swojej firmy jako dobrą (wiel-
kość przewozów wzrosła), natomiast 18% określa ją jako złą 
lub bardzo złą. Wolumen przewozów dla 24% przedsiębiorstw 
lokalnych spadł w stosunku do ubiegłego roku. 

5. Zaprezentowane wyniki badań oraz płynące z nich wnioski dają 
– w dłuższej perspektywie – szansę powstania centrum logi-
stycznego w regionie radomskim. Warunkiem do jego powstania 
jest współpraca lokalnych samorządów, właścicieli terenów (in-
frastruktury) oraz lokalnych przedsiębiorców. Dobra koniunktura 
ekonomiczna oraz aspekty prawne w tej dziedzinie przyspieszy-
łyby ten proces o kilka lat. Powstanie takiego obiektu poprawiło-
by wskaźniki na radomskim rynku pracy. 
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Research of businessmen interest about location  
of a logistic center in the Radom region 

Paper discusses the conditions of the location of the lo-

gistic center in the Radom region as an important element 

improving the transport system of the region and the country. 

Logistic centers allow to refine supply of goods, reduce 

transportation costs and improve customer service. Their 

development requires good access to transport infrastruc-

ture, regional economic potential and human resources. The 

main and most important part of this article was conducted 

questionnaire surveys between October 2015 and January 

30, 2016, concerning of interest local businessmen over the 

establishment of a logistic center in Radom region. Based on 

these studies have been formulated research conclusions 

concerning the desirability of the location, size, compositions 

and organization of the logistic center in the Radom region. 
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