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CENTRA LOGISTYCZNE JAKO ELEMENT 
USPRAWNIAJĄCY SYSTEM  

TRANSPORTOWY UE 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano problematykę centrów logistycznych zlokalizowanych w Polsce  

i wybranych krajach Unii Europejskiej. Nowoczesne centra logistyczne powinny usprawniać krajowe  
i międzynarodowe systemy transportowe oraz transport miejski. 

WSTĘP 
Obecnie na terenie aglomeracji miejskich UE, w duŜych, jak i średnich miastach 

występuje wiele problemów transportowych, związanych z przewozami osób i ładunków.  
Do problemów tych naleŜą;  
– zatłoczenie na drogach miejskich (wewnątrz miast, ale takŜe wlotowych i wylotowych);  
– niskie standardy techniczne dróg miejskich i obiektów inŜynierskich; 
– zagroŜenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym pieszych i rowerzystów); 
– brak sprawnych systemów zarządzania ruchem drogowym; 
– niska konkurencyjność publicznego transportu drogowego w stosunku do indywidualnego 

transportu samochodowego; 
– zanieczyszczenie środowiska (m.in.: emisja CO2), nadmierny hałas [1]. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze problemy transportowe miast, budowa nowoczesnych 
centrów logistycznych dla zharmonizowanej obsługi aglomeracji miejsko-przemysłowych 
(tzw. city-logistic) powinna usprawniać transport miejski, choćby poprzez odpowiedni wybór 
środków transportu, czy dobrze opracowane rozwiązania systemowe transportu. Idea city-
logistic ma za zadanie zredukowanie ruchu w centrum miast przy jednoczesnym zachowaniu 
takiego samego poziomu dostaw. Większość z istniejących centrów logistycznych 
znajdujących się w sąsiedztwie aglomeracji miejskich, duŜych i mniejszych miast w 
szczególności wybudowanych przed rokiem 1995 powinno zostać zmodernizowanych, nie 
tylko pod kątem swojej infrastruktury (technicznej, informatycznej), ale właśnie rozwiązań 
transportowych oraz organizacyjnych, zmniejszających wymienione wcześniej problemy 
transportowe występujące m.in. aglomeracji miejskich. DuŜa konkurencja oraz nowe 
rozwiązania technologiczne sprawiają, Ŝe centra logistyczne zmieniają się pod wieloma 
względami, co stanowi element usprawniający transport miejski, który nie zawsze jest 
dostrzegany.  

Centrum logistyczne moŜe stanowić jeden z kluczowych elementów złoŜonego systemu 
transportowego wspierającego rozwój miast polskich i europejskich. Wspomniane centra 
mogłyby zharmonizować rozregulowany system, będąc najtańszym, niezawodnym i mniej 
kapitałochłonnym jego elementem. Warunkiem jest tutaj dysponowanie odpowiednią 
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infrastrukturą, o czym świadczą chociaŜby przykłady zagraniczne. Świetnie prosperujące 
centra logistyczne funkcjonują bowiem w krajach Unii Europejskiej: w Niemczech, Francji, 
Hiszpanii czy Holandii (głównie morskie), stanowiąc waŜny element tamtejszych systemów 
transportowych. 

W literaturze moŜna spotkać róŜne klasyfikacje centrów logistycznych, poniŜej została 
przedstawiona klasyfikacja dokonana przez Paprockiego W., Pieriegud J [5]. Zaprezentowane 
poniŜej kryteria wpływają na klasyfikację centrów logistycznych: 
– Lokalizacja: w granicach duŜych miast; w promieniu 20-30 km od centrum miast; w 

odległości do ok. 50 km od centrum miast; na terenie portów morskich; na przejściach 
granicznych; 

– UŜytkownicy (przedsiębiorstwa): przemysłowe; handlowe; usługowe; transportowe; 
logistyczne; 

– Funkcja: magazynowa; sortownicza; kompletacyjna; dystrybucyjna; przeładunkowa (m.in. 
hub, terminal cross docking’u, w systemie flow logistic); terminal transportu 
kombinowanego; usługi dodatkowe (np. pakowanie na zlecenie); obsługa środków 
transportu; usługi socjalne; 

– Przeznaczenie gospodarcze; kształtowanie publicznej infrastruktury kraju na potrzeby 
gospodarki; zaspokojenie potrzeb własnych podmiotów gospodarczych, m.in. w ramach 
procesów zaopatrzeniowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych; wykonanie usług na 
zlecenie (3PL); 

– Klasa (nowoczesność obiektu): stare magazyny przemysłowe i handlowe; magazyny 
zmodernizowane; nowoczesne, nowo wybudowane obiekty (po 1990 r.); 

– Wielkość i promień oddziaływania [6]: międzynarodowe; regionalne; lokalne; branŜowe 
[2]. 
PowyŜsza klasyfikacja wskazuje, Ŝe centra logistyczne są nieodzownym elementem 

aglomeracji miejskich, duŜych i mniejszych miast, dlatego niezwykle waŜnym w tym 
wszystkim jest problem właściwej lokalizacji biorąc pod uwagę liczne problemy transportu 
miejskiego. 

1. CENTRA LOGISTYCZNE W  WYBRANYCH KRAJACH UNII 
EUROPEJSKIEJ 
Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX w. rządy niektórych państw Europy Zachodniej 

zaczęły angaŜować się w budowę centrów logistycznych, widząc moŜliwość wpływania na 
harmonijny rozwój gospodarczy regionów oraz łagodzenia problemów transportowych 
wynikających z dominacji transportu samochodowego w przewozach towarów. Pierwsze 
niemieckie centrum logistyczne powstało w 1985 r. i dzisiaj działa w Niemczech kilkadziesiąt 
centrów logistycznych, w tym 24 z nich naleŜy do specjalnej spółki DGG (Spółka Rozwoju i 
Eksploatacji Centrów Logistycznych) z siedzibą w Bremie. Obecnie rząd Niemiec stawia za 
główny cel optymalizację funkcjonowania sieci logistycznych poprzez: 
– wspieranie rozwoju transportu szynowego i wodnego, 
– wspieranie budowy terminali przeładunkowych dla transportu kombinowanego, 
– wzrost intermodalności centrów logistycznych, 
– powiązanie działających juŜ centrów logistycznych w sieć transportu intermodalnego [2]. 

We Włoszech centra logistyczne zaczęły powstawać w latach 70-tych. Stworzony przez 
włoski rząd Główny Plan Transportu sformułowany po raz pierwszy w 1986 r., a potem 
rozszerzony w 1991 r. o pięcioletni Plan Budowy Centrów Logistycznych, bazował na dwóch 
zasadniczych kryteriach:  
– lokalizacji centrów logistycznych w miejscach duŜego potencjalnego popytu na transport 

kombinowany (główne korytarze transportowe, porty morskie), 
– silnej potrzebie racjonalizacji usług transportowych. 
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Realizacja włoskiej polityki wobec centrów logistycznych przyniosła oczekiwane wyniki 
i tak np. centrum logistyczne w Padwie zlokalizowane na powierzchni 230 ha obsługuje potok 
towarowy wielkości 3,5 mln ton, przy czym wielkość przeładunków terminalu 
kontenerowego wyniosła 1500 tys. ton rocznie. Centrum logistyczne utworzone w Weronie 
na powierzchni 250 ha, zlokalizowane w strefie przemysłowej obejmującej powierzchnię ok. 
1000 ha, w której utworzono 30 tys. miejsc pracy, realizuje ok. 30% krajowych i 50% 
międzynarodowych przewozów kombinowanych [2]. 

W krajach Europy Zachodniej idea centrów logistycznych znana jest od ponad trzydziestu 
lat, przez co zrodziło się kilka podstawowych koncepcji centrów logistycznych, do których 
m.in. naleŜą: 
– brytyjska „Freight Villages”, francuska „Plate Forme Logistique” oraz „Plate Forme 

multimodales”: oba rozwiązania są inspirowane chęcią ułatwienia w powstających 
centrach transferu innowacji technologicznych i umiejętności zawodowych w zakresie 
posługiwania się techniką informatyczną i telekomunikacyjną; 

– niemiecka „Güterverkehrszentrum” (GVZ): koncepcja ta bazuje na załoŜeniu racjonalizacji 
przestrzennego i funkcjonalnego układu aglomeracji miejskich; 

– włoska „Interporto”: ta koncepcja jest powiązana ze strategią liberalizacji usług portowych 
i wzrostu konkurencji między portami w celu promowania włoskiego eksportu i tranzytu 
przez włoskie porty; 

– ponadto holenderska „Rail Service Centre” (RCS) oraz duńska „Transport Center”[2]. 
Przedsięwzięcia szczegółowe róŜnią się co do typu przedsiębiorstw będących 

gospodarzami centrów (państwowe, prywatne, naleŜące do izb handlowo-przemysłowych lub 
władz lokalnych, komunalne, własność mieszana), a takŜe co do specjalizacji operatorów 
(transport kombinowany, usługi logistyczne, usługi magazynowe-przeładunkowe, działalność 
pomocnicza).[2]. 

Aktualnie na terenie Europy róŜne konsorcja międzynarodowe realizują szereg projektów, 
których celem jest rozpoznanie warunków i moŜliwości budowy centrów logistycznych 
w regionach, w których sieci logistyczne wykazują ich niedobór. DąŜenie do uzupełnienia 
europejskiej sieci logistycznej centrami logistycznymi spowodowane jest rosnącymi kosztami 
logistyki związanymi z aktualną dominacją transportu samochodowego w przewozach 
towarowych i wynikającymi stąd problemami, takimi jak kongestia, zanieczyszczenie 
środowiska itp. 

W istniejących w Europie centrach logistycznych najlepiej funkcjonują te, które mają 
regularne połączenia kombinowane (pociągi blokowe). Dlatego teŜ zarządy centrów 
logistycznych i właściciele terminali przeładunkowych organizują coraz więcej stałych, 
regularnych tego typu połączeń, co wzmacnia pozycję centrum logistycznego 
w międzynarodowych sieciach logistycznych, a dla operatorów logistycznych jest waŜną 
przesłanką przy podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu realizacji przewozów w ramach 
świadczonych usług logistycznych. Dotyczy to zwłaszcza operatorów tzw. czwartej generacji, 
tzn. usługodawców, którzy przejmują od przedsiębiorstw całą obsługę logistyczną 
i zarządzanie sieciami dostaw. 

2. WSPARCIE PAŃSTWA DLA ROZWOJU TRANSPORTU 
KOMBINOWANEGO W WYBRANYCH KRAJACH UE 
W większości krajów Unii Europejskiej istnieją odrębne regulacje prawne dla 

finansowania rozwoju transportu kombinowanego, przy czym pomoc finansowa dotyczy 
zwłaszcza budowy i modernizacji terminali (takŜe jeśli chodzi o sprzęt przeładunkowy), 
zakupu jednostek intermodalnych oraz pewnych kosztów eksploatacyjnych. Unia Europejska 
zaliczyła do finansowania rozwoju europejskiej sieci transportowej nie tylko infrastrukturę 
terminalową ale równieŜ wyposaŜenie i sprzęt, zezwalając rządom na ich finansowanie. 
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Zgodnie z prawem Unii Europejskiej dopuszczalnych jest wiele form wsparcia finansowego 
dla sektora transportowego (szczególnie kolei), w tym dopłaty do przewozów towarowych 
oraz dopłaty do przewozów kombinowanych stymulujące przesuwanie się na kolej masy 
towarowej z innej gałęzi transportu [1].  

W Unii Europejskiej istnieją programy rozwoju transportu kombinowanego oraz róŜne 
struktury organizacyjne koordynujące i monitorujące ich realizację. Poszczególne państwa 
europejskie promują transport kombinowany m.in. przez: 
– subwencje do inwestycji terminalowych; 
– udzielanie nieoprocentowanych poŜyczek na budowę i rozbudowę terminali; 
– zakaz ruchu samochodów cięŜarowych z dopuszczalną masą całkowitą pow. 7,5 t 

w niedziele i dni świąteczne itp. z wyłączeniem czynności dowozowych do i z terminali 
transportu kombinowanego; 

– zwolnienia od podatku od pojazdów; 
– zwolnienia z opłat za korzystanie z dróg w odwozach i dowozach drogowych 

w transporcie kombinowanym o ile przewozy odbywają się na podlegających opłacie 
drogach [1, 2]. 

2.1. Austria  
W Austrii stosowane są kompleksowe instrumenty wspierające transport kombinowany i 

tak np. władze wspierają finansowo do 30% kosztów inwestycji terminalowych, w wydatkach 
na:  
– urządzenia przeładunkowe, specjalne wyposaŜenie i tabor przez dotacje do kosztów 

eksploatacji kolei, 
– poprzez zniŜki oraz zwolnienia od podatku i od opłat za uŜytkowanie dróg, 
– wyłączenia z zakazów ruchu, restrykcje w zakresie ładowności pojazdów drogowych. 

Ze środków publicznych w Austrii wspierane są przedsięwzięcia inwestycyjno-
modernizacyjne dotyczące: 
– terminali transportu, 
– urządzeń przeładunkowych i nowych technik przeładunkowych, 
– jednostek intermodalnych (głównie kontenery i nadwozia wymienne), 
– logistyki oraz kosztów eksploatacji (w ograniczonym zakresie) [1, 2]. 

2.2. Holandia 
W Holandii transport kombinowany ma korzystne warunki działania i rozwoju. Na styku 

z transportem morskim obsłuŜył w 2010 r. 8 mln TEU. Morskie kontenery miały 90% udziału 
w ogólnej wielkości przewiezionych ładunków w transporcie kombinowanym. Liberalizacja 
ma poparcie rządu. Aktualnie działa juŜ 10 operatorów transportu kombinowanego. 
W dynamicznym procesie modernizacji linii kolejowych, obserwowanym prawie na całym 
obszarze UE, zwraca uwagę fakt, Ŝe Holandia była jedynym krajem zaangaŜowanym 
w budowę 130-km linii kolejowej przeznaczonej wyłącznie do obsługi ruchu towarowego. 
Pomoc finansowa z budŜetu państwa przyznawana jest w Holandii na: 
– inwestycje w terminalach publicznych i centrach logistycznych (budowa i modernizacja), 
– modernizację linii kolejowych, 
– modernizację połączeń wodnych śródlądowych, urządzenia przeładunkowe w portach 
śródlądowych i inne. 
Pomoc finansową otrzymują teŜ operatorzy terminali publicznych, kolej, przedsiębiorstwa 

Ŝeglugi śródlądowej, operatorzy transportu, spedytorzy i przewoźnicy drogowi oraz nadawcy 
i firmy logistyczne [1, 2]. 
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2.3. Włochy 
We Włoszech pomoc finansowa państwa udzielana jest głównie na budowę nowych 

i modernizację istniejących terminali oraz wyposaŜenie ich w urządzenia przeładunkowe. 
Pomoc finansową otrzymują teŜ operatorzy transportu kombinowanego, koleje i operatorzy 
terminali. Na europejskiej liście włoski transport kombinowany zajmuje drugą pozycję, po 
Niemczech: 1/3 tonaŜu ładunków i 50% udziału w ogólnej wielkości przewozów. W ciągu 
ostatnich dziesięcioleci wykazuje tendencję wzrostu (9% rocznie). Podobnie jak 
w Niemczech, włoskie koleje prowadzą działalność w obsłudze ruchu kontenerowego 
w międzynarodowym handlu morskim, korzystając z duŜych portów tak na rynku przewozów 
krajowych, jak i na rynkach krajów Europy Wschodniej i Środkowej. Włochy starają się 
o status „bramy” rynków europejskich od południowej strony. Rozwój przewozów kolej-
morze łączy się z widoczną modernizacją osi kolejowych i autostradowych przechodzących 
południkowo wzdłuŜ Półwyspu Apenińskiego. Ponadto utrzymuje się nieprzerwany wzrost 
ruchu transalpejskiego obsługiwanego przez transport kombinowany. We Włoszech transport 
kombinowany przejął ok. 50% ładunków kolejowych, co stanowi rekordowy wynik w skali 
europejskiej. Silna koncentracja ruchu w bardzo małej liczbie portów oraz ograniczona liczba 
miejsc docelowych przewozów na lądzie, a takŜe mniejsza o 50% liczba terminali niŜ we 
Francji - wszystko to pozwala na prowadzenie pociągów z zaprogramowaną regularnością 
w relacjach północ-południe [1, 2]. 

2.4. Niemcy 
W Niemczech po 1995 r. wielkość przewozów w transporcie kombinowanym 

przekroczyła 100 mln t (tj. prawie czterokrotnie więcej w stosunku do wyników notowanych 
we Francji lub we Włoszech), co daje ponad 50% udziału w skali europejskiej. W Niemczech 
od  dziesięcioleci utrzymywał się ponad 40-proc. udział transportu kombinowanego 
w przewozach kolejowych (wyŜszy niŜ we Włoszech i dwukrotnie wyŜszy niŜ we Francji). 
Konkurencja ze strony transportu drogowego jest tam mniejsza niŜ we Francji i we Włoszech; 
udział samochodów w strukturze gałęziowej przewozów wynosi w Niemczech 70%, 
we Francji 76%, a we Włoszech 87%. Transport kombinowany ma znaczący udział 
w przewozie kontenerów morskich (79%). Drugim znaczącym wskaźnikiem jest stosunek 
tonaŜu ładunków w transporcie kombinowanym do liczby mieszkańców: 1,5 t/mieszk./rok 
(przy wskaźniku 0,6 we Włoszech i 0,5 we Francji). Stagnacja w ruchu wystąpiła w latach 
1995-1998 i po roku 2008. Generalnie wzrost omawianych przewozów ma związek ze 
zmianami wprowadzanymi w systemie prowadzenia pociągów bezpośrednich oraz z wejściem 
na rynek nowych prywatnych operatorów [1, 2].  

2.5. Francja 
We Francji promowanie transportu kombinowanego koncentruje się głównie na 

wspieraniu inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i wyposaŜenia terminali oraz 
infrastruktury transportu. Pomoc finansową utrzymują operatorzy transportu kombinowanego, 
koleje, operatorzy terminali oraz dodatkowo przewoźnicy drogowi. Jest to o tyle waŜne, Ŝe 
obecnie we francuskim transporcie kombinowanym moŜna zaobserwować kryzys, który ma 
większe znaczenie niŜ w innych krajach europejskich, gdyŜ Francja od wielu lat była 
traktowany jako „motor” wzrostu ruchu towarowego i transferu ładunków z drogi na kolej. 
W 2003 r. wielkość przewozów spadła do 11,4 mld tkm, na 2004 r. osiągnięto 10 mld tkm. 
Wzrost wystąpił jedynie w przewozach na średnich dystansach, co wiązało się z utratą udziału 
transportu kombinowanego w przewozach dalekobieŜnych, w tym szczególnie w ruchu 
międzynarodowym i tranzycie. Spadek popytu rodzi problemy w prowadzeniu rentownej 
działalności. Zarządzanie terminalami nie wykazuje ewolucyjnych zmian. Mimo spadku 
ruchu, następuje wzrost ich liczby. W 2010 r. funkcjonowało 40 terminali, prawie tyle samo 
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co w Niemczech, gdzie tonaŜ ładunków w transporcie kombinowanym jest 6-krotnie większy. 
Eksperci zwracają uwagę na te sytuację, zalecając środki zaradcze na szczeblu krajowym 
i europejskim. Sugerowane jest zbyt słabe powiązanie z programem wspólnoty PACT 
(Program działań pilotowych w transporcie kombinowanym) oraz programem Marco Polo 
(w większym stopniu dotyczącym interoperatywności niŜ transportu kombinowanego) [1, 2]. 

3. CENTRA LOGISTYCZNE W  POLSCE 
W porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej stan realizacji centrów 

logistycznych w Polsce jest dalece niewystarczający. Nie istnieje Ŝadne w pełni funkcjonujące 
centrum logistyczne odpowiadające wzorcom istniejących centrów w Europie Zachodniej. 
Na podstawie zestawienia dotyczącego oddanych do uŜytku centrów magazynowania 
i dystrybucji w latach dziewięćdziesiątych XX wieku sporządzonego przez W. Paprockiego 
i J. Pieriegud moŜna stwierdzić, Ŝe w większości przypadków nie spełniają one wymagań 
stawianych nowoczesnym zintegrowanym centrom usług logistycznych. Powstające w Polsce 
obiekty logistyczne charakteryzuje [4]: 
– dominacja branŜowych i firmowych centrów dystrybucji, które oferują ograniczony zakres 

usług i najczęściej dysponują powierzchnią magazynową poniŜej 10000 m2; 
– przestrzenna koncentracja wokół duŜych aglomeracji, takich jak Warszawa, Poznań, 

Katowice i Szczecin; 
– wysoki poziom cen za wynajęcie nowoczesnych powierzchni magazynowych, które 

w Warszawie i najbliŜszych okolicach kształtują się na poziomie przewyŜszającym średnie 
ceny w krajach Europy Zachodniej; 

– znaczne zaangaŜowanie kapitału zagranicznego, dla którego tworzenie centrów 
logistycznych jest waŜnym elementem strategii dystrybucji lub warunkiem utrzymania 
pozycji na rynku usług logistycznych. 
Brakuje w Polsce duŜych centrów logistycznych o powierzchni składowej powyŜej 50000 

m², spełniających kryterium multimodalności i kompleksowości usług. Konieczność budowy 
tego typu obiektów jest zapisana w wielu projektach przypisanych do strategii rozwojowych. 
Jednak ze względu na róŜne trudności w realizacji tych projektów, np. znalezienie źródła 
finansowania, gdyŜ budowle tego typu są wysoce kapitałochłonne, powstawanie duŜych 
centrów logistycznych jest powolne. Przewiduje się takŜe budowę nowoczesnych terminali 
transportu kombinowanego, na co wskazują załoŜenia polityki transportowej kraju.  

W ciągu ostatnich dziesięciu lat powstało kilkanaście inicjatyw mniej lub bardziej 
konkretnych, z których 4 przekształciły się w spółki prawa handlowego: Poznań, Wrocław, 
Gliwice, Konin. Dwie z nich Kombinoterminal Poznań i Wrocławskie Zintegrowane Centrum 
Logistyczne uległy jednak likwidacji jeszcze nim rozpoczęły działalność inwestycyjną. 
Według autorów projektu badawczego nr PBZ-023-13 pt. „Koncepcja lokalizacji centrów 
logistycznych w Polsce” [7], powinno być 6 lokalizacji dla głównych krajowych centrów 
logistycznych w wymiarze międzynarodowym w:  
– woj. zachodniopomorskim - rejon Szczecin-Świnoujście, 
– woj. pomorskim - rejon Gdańska, 
– woj. wielkopolskim – rejon Poznania, 
– woj. dolnośląskim – rejon Wrocławia, 
– woj. śląskim – rejon Gliwic i Sławkowa, 
– woj. łódzkim/mazowieckim – rejon Mszczonowa, Pruszkowa lub Piaseczna. 

Oprócz tego powinny się znaleźć dwa lub trzy centra logistyczne o znaczeniu regionalnym 
w trzech moŜliwych lokalizacjach: 
– woj. podlaskie – rejon Gródka lub Kuźnicy, 
– woj. lubelskie – rejon Terespola/Małaszewicz, 
– woj. podkarpackie – rejon śurawicy/Medyki. 
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Próby budowy w Polsce centrów logistycznych mają charakter oddolnych inicjatyw 
lokalnych i są reakcją na brak programu tworzenia krajowej sieci centrów logistycznych. Brak 
jest jednego, spójnego programu realizacyjnego podobnego do rządowych programów 
budowy centrów logistycznych we Włoszech czy Niemczech. Jedną z przyczyn niepowodzeń 
jest brak aktywności ze strony PKP, które nie wykazywało do tej poru duŜego 
zainteresowania współpracą w zakresie budowy kombinowanych centrów logistycznych. 
Zarząd PKP nie informuje takŜe o własnych planach inwestycyjnych, co naleŜy uznać za 
powaŜny błąd z punktu widzenia sprawdzonych strategii realizacyjnych. 

Inwestorzy prywatni inwestują w miejsca optymalne z punktu widzenia ich interesów. 
Dlatego indywidualne inwestycje logistyczne nie muszą uwzględniać cele ogólnospołeczne 
np. tworzenie nowych miejsc pracy, zintegrowanych, przyjaznych środowisku rozwiązań 
transportowych. Inwestycje w infrastrukturę kolejową ograniczają się w tym wypadku zwykle 
do bocznic kolejowych prowadzących do magazynów, a czasami nie ma ich w ogóle. TakŜe 
rzadko budowane są terminale kontenerowe, które mogą być obsługiwane przez kolei. 

NaleŜy zatem poszukiwać partnerów, niosących istotny wkład w tworzenie infrastruktury. 
Kluczowym elementem jest współpraca z PKP S.A. i jej spółkami oraz operatorami 
przewozów kombinowanych, dysponujących własnymi terminalami przeładunkowymi 
i odpowiednimi kompetencjami w zakresie przewozów czy przeładunków kombinowanych. 

Centra logistyczne są szansą dla sektora publicznego, który moŜe pozyskać inwestorów, 
miejsca pracy, przychody z lokalnych podatków itp. Są takŜe szansą dla gospodarki, bowiem 
porządkują sferę przepływów towarów zwłaszcza przez transport drogowy, który jest 
uciąŜliwy dla wielu sfer Ŝycia. By wykorzystać te szanse potrzebny jest kompleksowy plan 
rozwoju centrów logistycznych. Projekt takiego całościowego planu został sformułowany. To 
tzw. Projekt Programu Wieloletniego, który zajmuje się budową zintegrowanej krajowej sieci 
centrów logistycznych powiązanej z terminalami do obsługi transportów kombinowanych 
oraz jej zespoleniem z europejską siecią centrów logistycznych. Ma on za zadanie:  
– opracowanie wieloletniego programu budowy zintegrowanej sieci centrów logistycznych 

w Polsce i terminali do obsługi transportów kombinowanych. Preferowane powinny być 
rozwiązania koncentrujące funkcjonowanie obydwu tych uzupełniających się typów 
węzłów transportowych na wspólnym terenie. Wszystkie obiekty tego typu naleŜy 
wyposaŜyć w nowoczesne rozwiązania telematyczne, umoŜliwiające szeroki dostęp do 
usług logistycznych, szczególnie średnim i małym przedsiębiorstwom, a takŜe sieciową 
współpracę centrów logistycznych i terminali pomiędzy sobą; 

– opracowanie koncepcji i projektu technicznego rozwiązań telematycznych integrujących 
krajową sieć centrów logistycznych i terminali do obsługi transportu kombinowanego z 
europejską siecią podobnych obiektów; 

– pilotaŜowe przeprowadzenie budowy jednego centrum logistycznego i jednego terminala 
do obsługi transportów kombinowanych jako publiczno-prywatnych przedsięwzięć 
inwestycyjnych; 

– skoordynowanie prac nad wszystkimi projektami krajowymi zmierzającymi do rozbudowy 
infrastruktury logistycznej w formie centrów logistycznych i terminali do obsługi 
transportów kombinowanych. 
WaŜnym elementem programu budowy sieci centrów logistycznych powinien być 

program rozwoju przewozów kombinowanych z uwzględnieniem powiązań pomiędzy 
centrami logistycznymi i polskimi portami morskimi, oparty na transporcie kolejowym i tam 
gdzie to moŜliwe, wodnym śródlądowym (Odra i jej dorzecze). 

Zintegrowane centra logistyczne z punktu widzenia gospodarki oraz potrzeby 
kształtowania krajowej sieci logistycznej na europejskim poziomie powinny spełniać dwa 
podstawowe kryteria: 
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– powszechną dostępność dla usługodawców logistycznych oraz nadawców i odbiorców – 
temu załoŜeniu odpowiada koncepcja centrum logistycznego tworzonego w oparciu o 
formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, 

– dysponowanie infrastrukturą dla obsługi przewozów kombinowanych realizowanych na 
zasadzie regularnych, funkcjonujących według rozkładu jazdy połączeń w sieci 
Zintegrowanych Centrów Logistycznych. 
Polska, pomimo podejmowanych wysiłków, nie dorobiła się dotąd realnej polityki 

w sprawie budowy centrów logistycznych. Warto zauwaŜyć, Ŝe dyskusje o krajowych 
centrach logistycznych ocierają się o dwa paradoksy. Wspierane przez Unię Europejską 
przeniesienie transportu ładunków z drogi na szyny (transport kombinowany) moŜe być 
skutecznie utrudnione przez postępujący w powolnym tempie program budowy autostrad, 
usprawniający transport drogowy, pogłębiając w ten sposób dysproporcję pomiędzy nim 
a transportem kolejowym. Temu zjawisku mogłyby zapobiec centra logistyczne, które 
skutecznie wspierają rozwój transportu kombinowanego. Drugi paradoksem jest to, Ŝe 
skuteczne działanie wymaga skoordynowania polityki na szczeblu centralnym w postaci 
postulowanej polityki wobec centrów logistycznych i transportu kombinowanego, 
a tymczasem działania doceniające wagę problemu toczą się wyłącznie na szczeblu 
administracji lokalnej, co jest zasługą przede wszystkim sfery samorządowej [2]. 

PODSUMOWANIE 
Modernizacja oraz budowa nowoczesnych centów logistycznych ma istotne znaczenie dla 

transportu w aglomeracjach miejskich, duŜych i średnich miastach. Dobór odpowiedniej 
lokalizacji, środków transportu, organizacji przepływów towarowych ma kolosalne znaczenie 
w nowych uwarunkowaniach transportowych, moŜe stanowić waŜny element rozwoju 
usprawniającego system transportowy UE w tym Polski.  

Szacuje się, Ŝe przewozy towarowe wzrosną w stosunku do 2050 roku o około 80% w 
porównaniu z 2005 rokiem, natomiast ruch pasaŜerski zwiększy się o 51% [8], co spowoduje 
dalszy wzrost roli centrów logistycznych oraz co moŜe spowodować, Ŝe w przypadku źle 
dobranych parametrów moŜe stać się przyczyną narastania dalszych problemów 
transportowych [3]. 

W tym pierwszym przypadku obecna nauka, rozwój technologii, polityka UE, a takŜe 
poszczególnych państw i władz regionalnych w zakresie np. planowania modernizacji lub 
budowy infrastruktury transportowej w tym dróg, linii kolejowych, portów stanowi niezwykle 
cenne źródło informacji do opracowania skutecznego planu biznesowego dla rozwoju 
nowoczesnego centrum logistycznego zharmonizowanego z rozwojem „miasta” oraz 
wynikających z tego wszelkich potrzeb moŜliwych do zaspokojenia poprzez działalność 
takiego centrum.  
 

Artykuł został opracowany w oparciu o analizowane materiały do pracy badawczej 
ITS nr 6320/ITS pt. „Analiza rozwiązań usprawniających komunikację miejską w 
wybranych miastach Unii Europejskiej”.  
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LOGISTICS CENTRES AS ELEMENT 
IMPROVING THE EU’S TRANSPORT SYSTEM 

Abstract 
The article presents the issues of logistics centres located in Poland and selected EU countries. 

Modern Logistics centres should improve national and international transport systems, and urban 
transport. 
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