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POTENCJALNE CENTRA LOGISTYCZNE POLSKI WSCHODNIEJ W MIĘDZYNA-

RODOWYM KORYTARZU KOMUNIKACYJNYM NR 2  

 

Przesunięcie granicy celnej Unii Europejskiej na linię Bugu i pojawienie się inwestorów zagranicznych na wschodzie Pol-

ski w pasie oddziaływania II międzynarodowego korytarza transportowego stworzyło w ostatnich latach nowe możliwości 

rozwojowe. Celem artykułu jest scharakteryzowanie centrów logistycznych i ich potencjału na przykładzie Polski wschodniej, 

w pasie korytarza komunikacyjnego nr 2. Analiza charakteru i funkcjonalności centrum logistycznego doprowadzi do wypro-

wadzenia przez autora własnej definicji centrum logistycznego.  

 

WSTĘP 

Szybki rozwój współczesnych centrów logistycznych wiąże się 
z narastającym różnicowaniem usług składowych, magazynowych, 
manipulacyjnych, dystrybucyjnych i innych w węzłach transporto-
wych. Często są to węzły tranzytowe, gdzie dokonuje się np. zmiany 
środków transportu lub dokonuje różnorodnych operacji na ładunku 
(np. uszlachetnianie, przepakowywanie, konsolidowanie, dystrybu-
cja przesyłek). Węzły transportowe i centra logistyczne zlokalizowa-
ne w dużych jednostkach osadniczych najczęściej mają charakter 
tranzytowy, to znaczy leżą na szlakach, i zarazem są punktem 
wyjściowym czy końcowym dla określonych szlaków komunikacyj-
nych. Muszą być przy tym odpowiednio wyposażone technicznie 
[11, 12] i sprawnie zarządzane w coraz bardziej skomplikowanej 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej [7]. 

Nie zawsze jednak węzły transportowe związane są funkcjo-
nalnie z dużymi jednostkami osadniczymi. Przykładem mogą tu być 
polskie, śródlądowe stacje kolejowe na granicy wschodniej. Po-
wstawały u zbiegu linii kolejowych o różnym rozstawie a ich tranzy-
towe usługi uzupełniane były z czasem przez ofertę innych gałęzi 
transportu (głównie samochodowego) oraz usługi spedycyjne i 
logistyczne. Przesunięcie granicy celnej Unii Europejskiej na linię 
Bugu i pojawienie się inwestorów zagranicznych w tych dotychczas 
„monokulturowych” kolejowo węzłach tranzytowych stworzyło w 
ostatnich latach nowe możliwości rozwojowe, zwłaszcza w pasie 
wschodniego odcinka paneuropejskiego korytarza transportowego 
nr 2 przebiegającego przez Polskę. 

Celem artykułu jest scharakteryzowanie centrów logistycznych i 
ich potencjału na przykładzie Polski wschodniej, w pasie korytarza 
komunikacyjnego nr 2. Analiza charakteru i funkcjonalności centrum 
logistycznego doprowadzi do wyprowadzenia przez autora własnej 
definicji centrum logistycznego. Zanalizowane zostaną też kwestie 
lokalizacji potencjalnych centrów logistycznych we wschodniej 
Polsce i porównane z podobnymi inwestycjami w białoruskiej części 
międzynarodowego korytarza transportowego nr 2. Analiza literatu-
rowa i wieloletnie badania ITS na wschodzie Polski umożliwiły 
przygotowanie charakterystyki potencjału logistycznego Polski 
wschodniej. 

 

 

1. CENTRA LOGISTYCZNE - DEFINICJA  

Infrastruktura techniczna transportu – tworzące sieć drogi i 
punkty transportowe – w miejscach swojej koncentracji przybiera 
często przestrzenny kształt węzłów transportowych. W wykształca-
jących się sieciach logistycznych infrastruktura transportowa stano-
wi szkielet dla przepływów w łańcuchach dostaw. Tym samym węzły 
funkcjonalnie stają się węzłami transportowo-logistycznymi, a czę-
ste uzupełnianie oferty usługowej w punktach węzłowych o pomoc 
w organizacji wszelkich przepływów pasażerskich i towarowych, 
czyni z nich istotne koncentracje aktywności całego sektora TSL 
(Transport-Spedycja-Logistyka). Sieć przepływu towarów, przeła-
dunki, rozdział lub łączenie ładunków, zmiany operatorów i dystry-
butorów, platformy przeładunku kompletacyjnego (ang. cross doc-
king), terminale przeładunkowe, zaplecze składowo-magazynowe w 
portach musi znaleźć swoje miejsce w odpowiednio wyposażonych 
punktach sieci infrastrukturalnej. W wymiarze strategicznych są nimi 
przede wszystkim centra logistyczne [9, 8, 7]. 

Definiowanie centrów logistycznych napotyka w literaturze 
przedmiotu na pewne trudności. Zwraca na nie uwagę prof. Beata 
Skowron-Grabowska [15]: „…definicje centrum logistycznego wy-
stępujące w literaturze różnią się. Większość podkreśla znaczenie 
centrum logistycznego jako organizacji – zawierają takie określenia, 
jak: jednostka gospodarcza, obiekt, ośrodek, miejsce czy główny 
element. Inne definicje eksponują natomiast ujęcie czynnościowe, 
wskazując tym samym na drugi aspekt funkcjonowania centrum 
logistycznego. Ich przykładem jest ukazanie działania, polegającego 
na realizacji szybkiego przepływu dóbr lub integracji różnych modu-
łów transportu. W definicjach tych podkreśla się także międzynaro-
dowy charakter centrów logistycznych… (…). Można zatem wska-
zać na ewolucję centrów logistycznych, które w pierwszych okre-
sach funkcjonowania koncentrowały się na nielicznych usługach 
typu magazynowanie i transport. W miarę rozwoju centrów logi-
stycznych oferowały one coraz szerszy pakiet usług…”. Stąd też w 
praktyce średnio rozwiniętego gospodarczo kraju, takiego jak Pol-
ska, zupełna swoboda interpretacyjna pojęcia „centrum logistyczne”. 
Spotykamy ją nazewniczo zarówno w przypadkach nielicznych, 
kompleksowych, wyodrębnionych organizacyjnie, technicznie i 
prawnie podmiotów oraz miejsc aktywności sektora TSL, jak i w 
przypadkach pojedynczych, przydrożnych magazynów jednej gałęzi 
transportu. 

W związku z powyższym proponuje się przyjęcie w badaniach 
poświęconych korytarzowi komunikacyjnemu nr 2 określenia B. 
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Skowron-Grabowskiej, zgodnie z którym „…centrum logistyczne jest 
podmiotem gospodarczym, o charakterze międzyregionalnym i/lub 
międzynarodowym, koordynującym kompleksowe usługi logistycz-
ne, wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę transportową, ma-
gazynową i informatyczną, a także niezbędny do realizacji zadań 
personel oraz organizację” [15]. Podejście to jest zgodne z syste-
mowym porządkowaniem elementów składających się na realne 
funkcjonowanie szeroko rozumianego transportu. Wtedy należałoby 
rozumieć, iż „centrum logistyczne pozostaje zbiorem uporząd-
kowanych organizacyjno-prawnie, technicznie, ekonomicznie 
oraz przestrzennie – ze względu na stan infrastruktury trans-
portowej – podmiotów procesów społeczno-gospodarczych, 
które współprzyczyniają się w skoordynowany sposób do 
kompleksowego zaspokojenia potrzeb logistycznych w ramach 
określonych łańcuchów dostaw” [3, 2]. 

Różnorodność pojęciowa związana z centrami logistycznymi 
skutkuje także rozbudowaną typologią. Możemy zgodnie z nią 
wymienić centra zależne od: 
1. Zakresu realizowanych funkcji np.: 

 centra zintegrowane oferujące wiele usług, w tym przeła-
dunki kombinowane, 

 wioski logistyczne grupujące na swoim obszarze oprócz 
firm logistycznych także producentów i dystrybutorów, 

 centra dystrybucyjne, 

 centra magazynowo-składowe, 

 terminale transportowe, świadczące wyłącznie usługi 
transportowe; 

2. Skali oddziaływania: 

 centra o znaczeniu międzynarodowym, 

 centra o znaczeniu regionalnym, 

 centra o znaczeniu lokalnym; 
3. Obsługiwanego asortymentu: 

 centra uniwersalne obsługujące różne rodzaje towarów, 

 centra branżowe ograniczające się do wyspecjalizowa-
nych grup asortymentowych towarów; 

4. Położenia przestrzennego: 

  centra skoncentrowane, zajmujące zdefiniowane teryto-
rium i dysponujące określoną infrastrukturą logistyczną, 

 centra wirtualne, rozproszone, funkcjonujące internetowo 
w cyberprzestrzeni na platformie elektronicznej, grupujące 
operatorów logistycznych i firmy oferujące usługi uzupeł-
niające w wybranym regionie; 

5. Gałęzi obsługiwanego transportu: 

 centra magazynowo-składowe transportu lądowego a 
szczególnie samochodowego, 

 porty morskie, 

 stacje kolejowe, 

 porty lotnicze, 

 porty rzeczne. 
Wskazuje się, że w nowoczesnych, kompleksowych centrach 

logistycznych [13, 6]:  

 usługobiorca ma zapewniony dostęp do co najmniej 
dwóch gałęzi (rodzajów) transportu, 

 stosowane są techniki obsługi ładunków transportu kon-
wencjonalnego i transportu kombinowanego, 

 operacje obsługi ładunków wykraczają poza czynności 
przeładunkowe, 

 podmioty gospodarcze wykonujące czynności obsługi ła-
dunków uczestniczą w zintegrowanych łańcuchach logi-
stycznych. 

 Sumując, centrum logistyczne w pełnym tego słowa zna-
czeniu powinno realizować szeroki zakres zadań takich 
jak [17, 18]: 

 organizacja i koordynacja przewozów towarowych, także o 
zasięgu międzynarodowym; 

 kojarzenie różnych gałęzi/rodzajów transportu i organiza-
cja ich współdziałania; 

 udostępnianie własnej infrastruktury logistycznej i tworze-
nie warunków do działania operatorom logistycznym oraz 
przedsiębiorstwom z otoczenia biznesowego; 

 kojarzenie popytu i podaży na usługi logistyczne; 

 tworzenie warunków do wzrostu wartości dodanej usług 
logistycznych; 

 tworzenie pola do uczciwej konkurencji, a także swobod-
nego kształtowania cen rynkowych na usługi logistyczne 
w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. 

Polska, pomimo podejmowanych wysiłków, nie dorobiła się do-
tąd realnej polityki w sprawie budowy i lokalizacji centrów logistycz-
nych. Obecnie jest to inicjatywa oddolna i leży w gestii przedsię-
biorstw i koncernów, głównie zagranicznych, które po przeprowa-
dzeniu rachunku ekonomicznego decydują się w jakimś miejscu w 
porozumieniu z władzami samorządowymi zlokalizować takie cen-
trum magazynowe. Tymczasem od czasu wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej znakomitym, mającym dobrze wykształconą infrastruk-
turę transportową, miejscem na lokalizację nowoczesnego centrum 
logistycznego jest wschodnia część Polski, leżąca w pasie oddzia-
ływania II paneuropejskiego korytarza transportowego. 

2. WSCHODNIA POLSKA A LOKALIZACJA CEN-
TRÓW LOGISTYCZNYCH 

Centrum logistyczne ex definitione powstaje w regionach gene-
rujących duże potoki ładunków, koordynując przy tym pracę po-
szczególnych gałęzi transportu. Oznacza to włączenie do działania 
w transporcie wszystkich zasobów, które są niezbędne do zapew-
nienia jego powodzenia, tj. zaspokojenia potrzeby przewozowej. 
Ponadto centrum logistyczne swą działalnością poprzez sterowanie 
procesami przewozowymi, odpowiednią organizację i koordynację 
wpływa na rozwój gałęzi transportowych oraz rodzajów transportu w 
regionie. Wpływa na kształt, jakość i liczebność przewoźników, 
spedytorów, przeładowców, środków transportu, infrastrukturę 
liniową, punktową, zaplecze techniczne, ładunki oraz zaplecze 
składowo-techniczne. Tym samym przy właściwej współpracy z 
władzami regionalnymi, może sterować planowaniem i zasilaniem, i 
może mieć duży wpływ na kształt i harmonijny rozwój systemu 
transportowego we wschodniej Polsce, w pasie oddziaływania 
paneuropejskiego korytarza komunikacyjnego nr 2. 

Zgodnie z tytułowym problemem pozostaje do ustalenia, czy 
wschodnia Polska w pasie oddziaływania korytarza komunikacyjne-
go nr 2 ma szanse wykształcić w najbliższej przyszłości komplek-
sowe centra/um logistyczne. W rozważaniach pomijane są przedłu-
żające się niekorzystne uwarunkowania lub wprost katastrofy poli-
tyczne. Założenie ich dalszego, długotrwałego występowania pod-
waża wszelkie przesłanki międzynarodowej współpracy gospodar-
czej w Europie. Stawia się przy tym tezę, że proces ten jest możliwy 
i celowy ekonomicznie. 

Najbliższy powstaniu rozbudowanego centrum logistycznego o 
międzynarodowym znaczeniu jest obszar nadgraniczny pomiędzy 
miastem Biała Podlaska i Małaszewiczami/Terespolem. W dużej 
części jest to teren wielkiego, „suchego” portu kolejowego w Mała-
szewiczach, gdzie szerokie tory kolejowe „wchodzą” 30 kilometrów 
w głąb terytorium państwa, umożliwiając przeładunek towarów z/na 
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tabor europejski. Mimo trudności handlowych o charakterze poli-
tycznym przeładunki granicznej stacji kolejowej osiągały 7 mln ton 
ładunków rocznie. Znakomite położenie geograficzne Małaszewicz, 
wzmocnione niestety ograniczeniem transportu międzynarodowego 
z Ukrainą poprzez stację Żurawica-Medyka w pasie korytarza ko-
munikacyjnego nr 4, skutkuje obecnie wzmożonym zainteresowa-
niem dużych firm logistycznych infrastrukturą nadgraniczną tego 
terenu. Powstał terminal zdolny obsłużyć 100 tys. kontenerów (TEU) 
rocznie należący do czeskiego operatora. PKP Cargo zakupiło 
działkę o powierzchni 30 ha na terenie Wolnego Obszaru Celnego 
WOC Małaszewicze-Terespol w celu stworzenia kompleksowej 
infrastruktury obsługującej przewozy w relacjach z Dalekim Wscho-
dem. Rozmowy z partnerami chińskimi pozwalają mieć nadzieję, że 
Małaszewicze staną się ważnym elementem tzw. Jedwabnego 
Szlaku – dużego, strategicznego i popieranego przez władze chiń-
skie projektu euroazjatyckiego. Istnienie WOC pozwala już od lat 
dziewięćdziesiątych na lokalizowanie na terenie Małaszewicz-
Terespola zakładów przemysłowych, rozlewni gazu płynnego, czy 
też ostatnio rozbudowanego zaplecza importu samochodów osobo-
wych i dostawczych na Białoruś i do Rosji [4, 5, 7]. 

W ostatnim czasie widocznym staje się otwarcie polskiej go-
spodarki, w tym sektora transportu, na rynek wschodni: Białoruś, 
Rosję, Kazachstan i Chiny. Chińczycy zainteresowali się rejonem 
Południowego Podlasia ze względu na dobrze rozbudowaną infra-
strukturę transportową w regionie, z „szerokim” torem kolejowym 
doprowadzonym do suchego portu kolejowego w Małaszewiczach, 
czy też niewykorzystanym lotniskiem powojskowym w Białej Podla-
skiej (np. z myślą o lotnisku cargo). Funkcjonujące obecnie na 
terenie Małaszewicz Centrum Logistyczne Małaszewicze PKP 
Cargo S.A. może obsługiwać cały ruch kolejowy z Dalekiego 
Wschodu. Po gruntownej modernizacji terminala kontenerowego 
przeprowadzonej w 2010 r. strona polska może w ciągu doby prze-
ładować w Małaszewiczach 340 kontenerów, a pojemność składo-
wa terminalu wynosi 1900 jednostek. Tymczasem jeszcze w lecie 
2015 r. moc przeładunkowa suchego portu kolejowego w Małasze-
wiczach była wykorzystywana jedynie w 30-40%. Ponadto jedno-
cześnie w Małaszewiczach można przeładowywać trzy pary pocią-
gów i prowadzić załadunek samochodów ciężarowych, a na inwe-
stycje są przygotowane działki o powierzchni ok. 40 ha. Kolejnym 
atutem jest fakt, iż w Małaszewiczach od wielu już lat funkcjonuje 
Wolny Obszar Celny, który też nie wykorzystuje w pełni swego 
dużego potencjału. 

Zainteresowanie Chin trasą kolejową przez Terespol nie jest 
przypadkowe. Przedsięwzięcie to jest interesujące w aspekcie 
logistyki transportowej i to na skalę nie tylko europejską. 16 czerwca 
2015 r. w Warszawie podpisano list intencyjny pomiędzy Grupą 
PKP Cargo i firma Zhengzhou International Hub z chińskiej prowincji 
Henan. W założeniach miała powstać spółka, która zajmie się kole-
jowym transportem kontenerowym pomiędzy Chinami a Europą. W 
planach jest rozbudowa należącego do PKP Cargo „suchego” portu 
kolejowego w Małaszewiczach. Wykorzystując już istniejącą infra-
strukturę możliwe będzie przystosowanie „portu” do przeładunku 
zwiększonej liczby kontenerów z Chin i świadczenia dodatkowych 
usług logistycznych np. magazynowania i konfekcjonowania. Dzięki 
temu Małaszewicze mają stać się głównym węzłem przeładunko-
wym dla kontenerów przewożonych koleją pomiędzy Chinami a 
Europą Zachodnią. Liczba pociągów z Chin ma wzrosnąć do 25 
miesięcznie. Pojawiła się zatem szansa by na Południowym Podla-
siu powstało z prawdziwego zdarzenia centrum redystrybucji ładun-
ków na całą Europę Zachodnią. 

Należy jednak zauważyć, że obecnie omawiany region nadgra-
niczny nie spełnia kryteriów wielopłaszczyznowej, skoordynowanej 
działalności różnych firm, spośród których część ma w nazwie 

„centrum logistyczne”. Każdy z podmiotów prowadzi własną działal-
ność i nie szuka efektów synergicznych we współpracy z innymi 
partnerami w regionie. Wolnym Obszarem Celnym o międzynaro-
dowym znaczeniu zarządza zaś słaba gmina nadgraniczna Tere-
spol, co skutecznie uniemożliwia wykorzystanie potencjału tej do-
skonałej lokalizacji.  

W dalszym założeniu, ze względu na możliwość koordynacji 
kilku gałęzi transportu (samochodowego, kolejowego, lotniczego 
cargo, rurociągowego), centrum logistyczne w Małaszewiczach 
mogłoby się składać z kilku elementów, oddalonych od ośrodka 
zarządczego centrum od kilku do kilkunastu kilometrów: ramp i 
infrastruktury kolejowej „suchego portu” w Małaszewiczach (ok. 6 
tys. ha), WOC Małaszewicze-Terespol (166 ha), sieci drogowej z 
dojazdami do planowanej autostrady A 2, lotniska powojskowego w 
Białej Podlaskiej (605 ha) [16, 19]. 

Drugim perspektywicznym obszarem wykształcania się centrów 
logistycznych we wschodniej części korytarza komunikacyjnego nr 2 
jest południowa część powiatu łosickiego, wraz z samym miastem, i 
wschodnia siedleckiego, ze względu na bliskość skrzyżowania A 2 i 
S 19. Centra drogowo-kolejowe powinny powstawać w rejonie 
Siedlec, co pozwoliłoby wzmocnić ten ośrodek względem silnych 
wpływów aglomeracji warszawskiej. Równocześnie należy dążyć do 
większej integracji ponadregionalnej i wzmocnienia powiązań funk-
cjonalnych, w tym także logistycznych, wzmiankowanego obszaru z 
lubelską częścią Podlasia. Przyczyni się to do optymalizacji wyko-
rzystania posiadanego potencjału, jak też ożywienia gospodarczego 
powiatów, których problemem są m.in. peryferyjność względem 
głównych ośrodków regionalnych i słabe z nimi powiązania (np. 
Biała Podlaska względem Lublina, w mniejszym stopniu Siedlce) [1]. 

3. INWESTYCJE DROGOWE WE WSCHODNIEJ 
CZĘŚCI MIĘDZYNARODOWEGO KORYTARZA TRANS-
PORTOWEGO NR 2 A KONKURENCJA TSL Z BIAŁORUSI 

Barierą w rozwoju infrastruktury logistycznej we wschodniej 
części polskiego odcinka korytarza transportowego nr 2 jest brak 
odpowiedniej jakości infrastruktury drogowej a zwłaszcza mgliste 
perspektywy wybudowania odcinka autostrady A2 z Warszawy do 
Terespola. Tak naprawdę nie wiadomo kiedy zostanie on wybudo-
wany w całości (jest to perspektywa co najmniej 10 lat). Dnia 9 
października 2015 r. ogłoszono przetarg na projekt i budowę auto-
strady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” - 
początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”. Postępowanie zostało 
ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego - w I. 
etapie wykonawcy będą składali wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Termin składania wniosków wyznaczono na 12 
listopada 2015 r. Wykonawcy (maksymalnie 20), którzy zostaną 
zakwalifikowani do drugiego etapu wykonawców otrzymają zapro-
szenie do złożenia oferty, gdzie kryterium oceny ofert będzie nie 
tylko cena ale również termin realizacji jak i okres gwarancji. 

Odłożona w czasie budowa autostrady A2 w kierunku wschod-
nim od Warszawy zakończy trudności kierowców zarówno samo-
chodów osobowych jak i ciężarowych podróżujących zakorkowaną 
drogą krajową nr 2. Jednak stanie się tak dopiero za ok. 10 lat. 
Poprawę sytuacji powinni odczuć zwłaszcza mieszkańcy podwar-
szawskich miejscowości, którzy odczuwają uciążliwości ruchu tran-
zytowego zwłaszcza ciężkiego transportu drogowego i wynikające-
go z niego ciągłego hałasu. Inwestycja została podzielona na dwa 
zadania: 

 Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kuku-
ryki na odcinku węzeł „Lubelska” - początek obwodnicy Mińska 
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Mazowieckiego”, odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do 
węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”. 

 Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kuku-
ryki na odcinku węzeł „Lubelska” - początek obwodnicy Mińska 
Mazowieckiego”, odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do 
początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 
km”. 
W ramach projektu zaplanowano budowę 14,6 km autostrady, 

dwóch jezdni po dwa pasy ruchu z rezerwą 11 m pod budowę w 
przyszłości trzeciego pasa ruchu, węzła „Konik” z drogą krajową nr 
2/92 (na zadaniu A), urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
inwestycji przewiduje się na grudzień 2016 r. a zakończenia na 
kwiecień 2020 r. Powodem tak odległych terminów jest fakt, iż 
zwycięzca przetargu będzie musiał najpierw wykonać projekt i 
dopiero wtedy wystąpi o niezbędne pozwolenia na budowę. Po 
oddaniu nowego fragmentu, kierowcy będą mieli do dyspozycji 40 
km autostrady A2 na wschód od Warszawy. 

Niestety od Kałuszyna, aż do granicy nadal pozostanie wąski 
odcinek drogi, co sprawia, że w sercu Europy przez co najmniej 
kilka najbliższych latach w dalszym ciągu straszyć będzie autostra-
dowa „dziura”. Hamuje ona rozwój przedsiębiorczości zwłaszcza w 
branży TSL. Tymczasem polskim przewoźnikom na wschodzie 
Polski działającym w pasie paneuropejskiego międzynarodowego 
korytarza transportowego nr 2 rośnie konkurencja z zagranicy. 

Rozwój infrastruktury logistycznej we wschodniej Polsce w pa-
sie korytarza transportowego nr 2, zahamowany brakiem odcinka 
autostrady A2 z Warszawy do Terespola, jest tym bardziej koniecz-
ny, że polskim przewoźnikom rośnie konkurencja na Białorusi. Rząd 
Białorusi ma plan zarabiania na obsłudze logistycznej europejskiego 
importu z Chin oraz przechwycenia rynku przewozów z Europy na 
wschód głównie do państw Unii Celnej. Na Białorusi przy głównych 
przejściach drogowych od kilku lat budowane są magazyny celno-
logistyczne. Tym samym nowoczesne centra logistyczne powstają 
przy wschodniej granicy Polski po stronie białoruskiej, a nie po 
polskiej. Pierwszy kompleks logistyczny w Brześciu, nazwany Cen-
trum Transportowo-Logistycznym powstał po zawarciu porozumie-
nia z lokalnymi władzami celnymi w kwietniu 2008 r. Otwarcie na-
stąpiło 20 września 2011 r. Obiekt ten ma powierzchnię 2,3 tys. km2 
posiada 6 doków dla samochodów ciężarowych. Znajduje się 6 km 
od granicy z Polską, z dobrym dojazdem od autostrady M1/E30. 
Niedaleko jest parking na 124 miejsca dla zestawów samochodo-
wych oraz na 82 miejsca dla samochodów osobowych [14].  

Podobnych przykładów jest więcej. Najnowszy kompleks logi-
styczny w Brześciu „Biełtamożserwis-2” oddany do użytku pod 
koniec 2014 r., położony jest jedynie 800 m od granicy z Polską 
niedaleko terminalu Kozłowicze. Na trzyhektarowej działce znajduje 
się magazyn oraz skład celny. Całkowita powierzchnia magazynu 
wynosi 15000 m2, jest on zmechanizowany, i można składować w 
nim palety w pięciu warstwach. W magazynie znajduje się miejsce 
na 11028 miejsc paletowych. Znajduje się w nim magazyn odpraw 
czasowych i komory chłodnicze na 1008 miejsc paletowych. Nieda-
leko magazynu znajduje się hostel na 40 miejsc a parking mieści 
140 zestawów. Droga do terminalu jest bezpłatna, ale samochód 
obowiązkowo musi być wyposażony w czytnik systemu BelToll, 
który można zakupić dopiero za terminalem. Bez niego kierowca 
zapłaci mandat w wysokości 260 euro. Białoruski państwowy pro-
gram skierowany do przedsiębiorstw TSL, który ma na celu obsługę 
przewozów do krajów Unii Celnej, jest póki co na wczesnym etapie 
rozwoju i duży magazyn pod Brześciem nie wypełnia się [14].  

Projekty przygraniczne to część programu Rady Ministrów Bia-
łorusi, która podjęła 29 sierpnia 2008 r. uchwałę nr 1249 o rozwoju 
sieci logistycznej kraju do 2015 r. By zachęcić prywatny kapitał do 

wznoszenia centrów logistycznych, prezydent Aleksandr Łukaszen-
ko podpisał w 2009 r. serię dekretów zapewniających m.in. zwolnie-
nia z podatków. W dokumencie tym rząd białoruski wskazuje, że 
systemy logistyczne zwiększają szanse konkurencyjne nie tylko 
przedsiębiorstw ale całego państwa białoruskiego. W niedalekiej 
przyszłości tylko w okolicach Mińska ma stanąć 13 magazynów 
logistycznych, Brześcia – 6, Mohylewa 5, a na całej Białorusi łącznie 
36. W 2011 r. z listy tej w realizacji było 25 inwestycji logistycznych 
oraz 16 należących do zamkniętych spółek akcyjnych. Spośród nich 
w Mińsku wzniesiono 12 centrów (programu rządowego) i 10 pry-
watnych, natomiast w Brześciu – 7 [14].  

Przeładunki towarów na Białorusi wiążą się jednak z trudno-
ściami, gdyż dostawy odbywają się w procedurze tranzytu celnego. 
To oznacza, że koszty z tym związane są bardzo wysokie, dodat-
kowo dochodzą skomplikowane formalności celne i prawne. W tej 
sytuacji formalno-prawnej na Białorusi przewozy drobnicowe stano-
wią niewielki odsetek transportowanych towarów, a główny nurt 
przewozów jest ciągle oparty o całe pojazdy. Operatorom logistycz-
nym łatwiej zatem konsolidować ładunki w Polsce i przewozić je na 
Białoruś, do Rosji lub Kazachstanu, Chin, niż przeładowywać je za 
naszą wschodnią granicą. To szansa dla strony polskiej i wielogałę-
ziowego CL w Małaszewiczach gdzie od lat istnieje przecież Wolny 
Obszar Celny. Niestety brak inwestycji infrastrukturalnych w polski 
transport drogowy i kolejowy we wschodniej części polskiego odcin-
ka paneuropejskiego korytarza transportowego nr 2 to niepokojący 
sygnał stawiający w uprzywilejowanej pozycji konkurencję w postaci 
przewoźników białoruskich. 

PODSUMOWANIE 

Z punktu widzenia logistyki środowiskiem, w którym odbywają 
się przepływy informacji, surowców, materiałów i gotowych produk-
tów, są sieci logistyczne utworzone z wzajemnie przenikających się 
różnorodnych łańcuchów dostaw. Sieci logistyczne mają silny zwią-
zek z infrastrukturą transportową, która stanowi szkielet dla prze-
pływów logistycznych. Sieć logistyczna posiada węzły, gdzie łączą 
się łańcuchy dostaw, następują zmiany kierunku przepływu towa-
rów, przeładunki, rozdział lub łączenie ładunków, zmiany operato-
rów, właścicieli towarów, środków transportu itp. Węzłami są maga-
zyny operatorów logistycznych i dystrybutorów, platformy przeła-
dunku kompletacyjnego (ang. cross docking), terminale przeładun-
kowe, porty itp. W wymiarze strategicznym są nimi zwłaszcza centra 
logistyczne przeznaczone do tego by w nich zachodziły operacje 
logistyczne. 

Zagadnienia jakościowych przemian infrastruktury transporto-
wej w paneuropejskim korytarzu komunikacyjnym nr 2 na jego 
polskim odcinku analizowane były w ostatnich latach w kontekście 
makroprzestrzennym [7, 8], a także w skali regionalnej Podlasia 
Południowego w związku z koniecznością przedłużenia autostrady 
A-2 w kierunku wschodniej granicy państwa i Unii Europejskiej oraz 
wzmocnienia istniejącej granicznej infrastruktury logistycznej [18]. 
Celowym wydaje się wzbogacenie tych rozważań analizą dotyczącą 
lokalizacji potencjalnych centrów logistycznych [10] we wschodniej 
części przebiegającego przez Polskę II międzynarodowego koryta-
rza transportowego, a także analiza jakie funkcje ma takie centrum 
logistyczne spełniać. Z analizy materiałów literaturowych, oraz 
danych przedstawionych w artykule, wynika, że: 

 centrum logistyczne pozostaje zbiorem uporządkowanych 
organizacyjno-prawnie, technicznie, ekonomicznie oraz prze-
strzennie – ze względu na stan infrastruktury transportowej – 
podmiotów procesów społeczno-gospodarczych, które współ-
przyczyniają się w skoordynowany sposób do kompleksowego 
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zaspokojenia potrzeb logistycznych w ramach określonych łań-
cuchów dostaw; 

 wyróżniamy centra logistyczne zależne od: zakresu realizowa-
nych funkcji, skali oddziaływania, obsługiwanego asortymentu, 
położenia przestrzennego, gałęzi obsługiwanego transportu; 

 od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej dogodnym miej-
scem na lokalizację nowoczesnych centrów logistycznych jest 
wschodnia część Polski, leżąca w pasie oddziaływania II pa-
neuropejskiego korytarza transportowego; 

 najbliższy powstaniu rozbudowanego centrum logistycznego o 
międzynarodowym znaczeniu jest obszar nadgraniczny pomię-
dzy miastem Biała Podlaska i Małaszewiczami/Terespolem; 

 brak odcinka autostrady A2 z Warszawy do Terespola jest 
barierą w rozwoju infrastruktury logistycznej we wschodniej 
Polsce w pasie korytarza transportowego nr 2. Realne oddanie 
odcinka z Warszawy do Terespola, nastąpi dopiero ok. 2027 r.; 

 potencjał logistyczny wschodniej Polski jest marnowany tym-
czasem za naszą wschodnią granicą rośnie konkurencja - po 
stronie białoruskiej powstają nowoczesne centra logistyczne 
gotowe przyjąć obsługę ładunków z Rosji i Chin. 
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Potential logistical centers of eastern Poland in the No. 2 
international communication corridor 

Moving the customs border of the European Union on to 

the line of the Bug river and the appearance of foreign inves-

tors in the eastern Poland in the impact area of the No.2 

international transport corridor has created new opportuni-

ties for development in the recent years. This article aims to 

characterize logistical centres and their potential on the 

example of eastern Poland’s No. 2. transport corridor’s area. 

The analysis of the nature and function of the logistical cen-

tre leads the author to derive his own definition of a logisti-

cal centre. 
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