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Streszczenie: W artykule autorzy przedstawiają znaczenie prawidłowo 
funkcjonującego systemu transportowego dla rozwoju gospodarczego 
regionu, w tym aglomeracji miejskich. W dobie coraz to bardziej roz-
budowanych, a zarazem złożonych łańcuchów dostaw, istotną rolę od-
grywa nowoczesna infrastruktura logistyczna, prawidłowo rozmieszczo-
na i funkcjonująca w układzie sieciowym. Ważnym czynnikiem wyboru 
lokalizacji na etapie planowania tego typu obiektów jest określenie ich 
wielkości i przyszłych funkcji. W artykule przedstawiono funkcjonujące 
w naszym kraju centra logistyczne oraz klasyfikację tego typu obiektów.
Słowa kluczowe: centra logistyczne, infrastruktura transportowa, sys-
tem transportowy, korytarze transportowe. 

centra logistyczne jako istotny element  
sieci infrastruktury logistycznej1

Wprowadzenie
Systemy transportowe są ważnym elementem rozwoju go-
spodarki oraz związanymi z nią usługami logistycznymi. 
Z uwagi na złożony charakter systemów transportowych 
i dedykowanej dla nich infrastruktury transportowej, któ-
rej budowa jest czasochłonna i kapitałochłonna, jej rozwój 
powinien być planowany z wyprzedzeniem. 

Przez ostatnie lata bardzo dużo uwagi poświęca się logi-
styce jako obszarowi działalności gospodarczej, pozwalają-
cej znacząco obniżyć koszty funkcjonowania przedsię-
biorstw i całej gospodarki. Polska, z racji swojego położe-
nia, stała się miejscem, w którym firmy z branży logistycz-
nej coraz częściej budują swoje centra magazynowe. Przez 
nasz kraj przebiegają cztery paneuropejskie korytarze 
transportowe oraz trzy towarowe korytarze kolejowe. 

Dobrze rozwija się też infrastruktura portowa, dysponu-
jemy, dochodzącą najdalej na zachód, linię szerokotorową. 
Potencjał dla rozwoju usług logistycznych jest znaczący, 
jednak stajemy też wobec wielu niekorzystnych uwarunko-
wań wynikających z zaniedbań czy braku ważnych działań 
przygotowujących tworzenie sprzyjających warunków dla 
dalszego dynamicznego rozwoju usług logistycznych. 
Możemy do nich zaliczyć między innymi brak wystarczają-
cej ilości oraz, zły stan kolejowej infrastruktury przeładun-
kowej, degradację dróg wodnych czy likwidowanie łańcu-
chów transportowych wykorzystujących przyjazne środo-
wisku gałęzie transportu, takie jak kolej czy żegluga 
śródlądowa. 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2019. Wkład autorów w publikację: J. Dyduch 
40%, H. Zielskiewicz 30%, T. Marciniec 30%.

Mając na uwadze coraz większą rywalizację pomiędzy 
dużymi międzynarodowymi koncernami o rynki zbytu oraz 
znaczącą nadprodukcję, skutkującą powstaniem rynku 
klienta, sprawnie logistyczne procesy transportowo-maga-
zynowe i zarządzanie nimi stało się ważnym elementem 
walki konkurencyjnej pomiędzy dużymi koncernami na 
globalnym rynku. Kapitał zamrożony w wyprodukowa-
nym towarze do czasu jego zbycia nie rotuje, a tym samym 
nie przynosi dodatkowego dochodu. 

Działania logistyczne pojmowane jako złożony system 
możemy podzielić na etapy, w których łatwo wyłonić po-
szczególne ogniwa łańcuchów dostaw. Warunkiem powo-
dzenia funkcjonowania łańcuchów dostaw jest stworzenie 
spójnej organizacji działającej w układzie sieciowym, której 
części przyczyniają się do powodzenia całości. Skuteczne 
i efektywne kierowanie łańcuchami dostaw wymaga zastoso-
wania nowych rozwiązań organizacyjnych. Duże szanse 
osiąg nięcia sukcesu w tym zakresie stwarzają logistyczne 
koncepcje zarządzania całymi łańcuchami dostaw oraz pro-
cesami, w których wykorzystuje się nowoczesne narzędzia 
techniczne, informatyczne oraz ekonomiczne.

W procesach logistycznych na każdym etapie wykorzy-
stuje się transport. Począwszy od dostarczenia surowców 
i półproduktów do miejsca produkcji, poprzez transport we-
wnątrzzakładowy w procesach wytwarzania czy magazyno-
wania, przewozy pomiędzy centrami logistycznymi na duże 
odległości, czy tak zwany odwozowo-dowozowy na ostatnim 
etapie. Procesom logistycznym na każdym etapie powinien 
towarzyszyć przepływ informacji. Od niezawodności syste-
mów informatycznych zależy efektywność i jakość łańcu-
chów dostaw. 

Gospodarka rynkowa i ostra konkurencja, również po-
między firmami logistycznymi, wymusiły orientację na 
klienta, co skutkuje zapewnieniem kompleksowej obsługi. 
Jeśli firmy logistyczne i transportowe mają spełnić wymaga-
nia klienta co do ilości, terminu i wysokiej jakości świadczo-
nych usług, to niewątpliwie znaczną część odpowiedzialności 
za logistyczny system dostaw przejmują systemy transporto-
we, które stanowią jeden z najistotniejszych czynników tech-
nicznej infrastruktury w procesach logistycznych. 

Dwa istotne aspekty tj. sprawny przepływ produktów 
oraz minimalizacja kosztów tych przepływów mogą decydo-
wać o wyborze gałęzi transportu realizujących przewóz. 
Kompleksowość obsługi o odpowiednim standardzie przy  
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akceptowalnej cenie, co w konsekwencji wpływa na zadowo-
lenie klienta ze świadczonych usług, dla wielu firm logistycz-
nych staje się jedną z podstaw długofalowej strategii rozwoju. 

W sprawnie działających łańcuchach dostaw jednym 
z istotnych elementów jest szybkość, a zarazem elastyczność 
działań dostosowanych do potrzeb finalnego odbiorcy usług. 
Uwarunkowania rynkowe, ukształtowane w gospodarce glo-
balnej, w tym i w wymianie handlowej, dążenie do minima-
lizacji zapasów, zgodnie z zasadą just in time (dokładnie na 
czas), wymagają precyzyjnie działających systemów logi-
stycznych funkcjonujących w układzie sieciowym, w którym 
można wykorzystać potencjały wielu firm tworzących sieć 
powiązań. 

Oceniając procesy transportowe i wykorzystanie w nich 
różnych rodzajów środków transportu oraz infrastrukturę 
dedykowaną dla danej gałęzi, widać, że transport samocho-
dowy cechuje się większą elastycznością. W ostatnich deka-
dach rozwój przemysłu motoryzacyjnego jest dominujący. 
Takie podejście wynika z faktu, iż w okresie po drugiej woj-
nie światowej stał się on istotnym ogniwem napędowym 
rozwoju całej gospodarki. Transport drogowy nigdy nie po-
nosił wszystkich kosztów swojego funkcjonowania i nadal 
pokrywają je budżety państw, a więc przenoszone są na całe 
społeczeństwa. Jedną z ważnych przyczyn uzyskiwania 
przewagi na rynku transportowym jest infrastruktura 
wsparcia logistycznego, w tym wszelkiego rodzaju punk-
tów ładunkowych. 

Transport kolejowy, podobnie jak wodny śródlądowy, 
powinien wykorzystywać w budowaniu łańcuchów trans-
portowych również transport samochodowy. Potrzebne są 
więc punkty przeładunkowe różnej wielkości i typu, po-
cząwszy od centrów logistycznych poprzez duże terminale 
typu railporty, po terminale intermodalne czy konwencjo-
nalne, do najprostszych, jakimi są ogólnodostępne punkty 
za- i wyładunkowe. 

Ponieważ infrastruktura transportowa jest kosztowna, de-
cyzję o jej budowie należy zaplanować z wyprzedzeniem. 
Niestety w naszym kraju najczęściej nie planuje się rozlokowa-
nia przeładunkowej infrastruktury punktowej. Dotyczy to za-
równo centrów logistycznych, jak i terminali konwencjonal-
nych czy intermodalnych oraz centrów magazynowych. 
Infrastruktura ta powstaje często w oparciu o inicjatywy lokal-
nych władz oraz prywatnego biznesu niż w wyniku plano-
wania na szczeblu krajowym, a więc odpowie  dzialnych 
resortów. Planowanie przez ministerstwa byłoby realizowa-
ne w układzie sieciowym, obejmującym swoim zasięgiem 
obszar całego kraju. 

 
centra logistyczne 
Sieć centrów logistycznych jako największych i najbardziej 
zaawansowanych organizacyjnych obiektów świadczenia 
usług logistycznych powinna obejmować swym zasięgiem 
oddziaływania cały teren kraju. Możemy ją zdefiniować 
jako obiekt przestrzenno-funkcjonalny wraz z infrastruktu-
rą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne 
związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem 
i wydawaniem towarów oraz usługi temu towarzyszące, 

w tym przeładunkowe, świadczone przez – niezależne od 
nadawcy lub odbiorcy – podmioty gospodarcze.

Obecnie w Polsce funkcjonuje pięć centrów logistycz-
nych. Prywatne centrum logistyczne Clip w Swarzędzu pod 
Poznaniem jest największe i najbardziej zaawansowane tech-
nologicznie. Tutaj terminal intermodalny powstał przy wy-
korzystaniu środków pomocowych. Kolejne centrum logi-
styczne, w Gliwicach, powstało z inicjatywy władz samorzą-
dowych i to miasto Gliwice jest jego głównym właścicielem. 
Centrum to powstało na terenie portu śródlądowego przy 
Kanale Gliwickim. Centrum logistyczne w Sławkowie, któ-
rego większościowym właścicielem jest Centrala Zaopatrzenia 
Hutnictwa, a więc i Agencja Rozwoju Przemysłu, zlokalizo-
wane jest przy linii szerokotorowej LHS. Centrum powstało 
na terenach byłego terminalu przeładunkowego rudy i wę-
gla. Dwa kolejne centra logistyczne zostały utworzone przez 
PKP Cargo na bazie byłych rejonów przeładunkowych na 
granicy wschodniej, na styku torów o prześwicie 1435 mm 
i 1520 mm. Centrum logistyczne w Małaszewiczach przy 
granicy z Białorusią i w Medyce-Żurawicach przy granicy 
z Ukrainą są centrami granicznymi i ich funkcja jest odmien-
na od pozostałych i polega na świadczeniu usług przeładun-
kowych na granicy dwóch systemów transportowych funk-
cjonujących na torach 1435 mm i torach 1520 mm. Funkcja 
magazynowa w tym przypadku sprowadzona została raczej 
do czasowego składowania towarów sypkich, takich jak wę-
giel czy zrębki. Jednak i w tych rejonach możemy zaobserwo-
wać coraz większe zainteresowanie korzystaniem z powierzch-
ni magazynowych. Funkcjonujące w naszym kraju centra logi-
styczne zlokalizowane są w dość charakterystycznych 
lokalizacjach o ukształtowanych i stabilnych potokach ładun-
ku i nie tworzą sieci. Mają one różną wielkość, formę organiza-
cyjną oraz świadczą odmienne usługi logistyczne. Trudno jest 
jednoznacznie ocenić, jak powinna wyglądać sieć i jakie centra 
logistyczne powinny stanowić uzupełnienie już istniejących. 
Wymaga to szerszych analiz rynku, a w szczególności obec-
nych i przyszłych potoków ładunków. Obiekty te możemy 
scharakteryzować w zależności od wielkości, rodzaju świadczo-
nych usług, zasięgu oddziaływania oraz struktury własnościo-
wej, np. kapitał prywatny, państwowy itp. Klasyfikacje cen-
trów logistycznych przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Klasyfikacja centrów logistycznych
Źródło: opracowanie własne
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Infrastruktura logistyczna
Niezależnie od klasyfikacji, centra logistyczne posiadają 
wspólną cechę w zakresie oddziaływania na potoki ładunków 
oraz łańcuchy dostaw. Systematyzują a zarazem kanalizują 
przepływ towarów, co ma duże znaczenie w zakresie plano-
wania, a następnie budowy infrastruktury liniowej. Do miejsc, 
w których skupiona jest praca przeładunkowa oraz magazyno-
wa, łatwiej i przy znacznie mniejszych nakładach finansowych 
możliwe jest doprowadzenie dróg oraz linii kolejowych. 

W Polsce nie powstał żaden program wspierający rozwój 
infrastruktury przeładunkowej, więc firmy z branży logi-
stycznej lub deweloperzy powierzchni magazynowych budu-
ją obiekty, kierując się możliwością pozyskania tanich grun-
tów z dobrym dostępem do dróg. Są one często o małej prze-
pustowości i nośności, zatem wraz z rosnącymi potokami 
ładunków wymagają rozbudowy. Przy wyborze lokalizacji 
nie uwzględnia się szerokiej perspektywy spojrzenia na 
kształtowanie się potoków ładunków w otaczającej sieci in-
frastruktury transportowej. Efektem braku planowania w tej 
dziedzinie jest „obrastanie” miast magazynami w kilku loka-
lizacjach, do których trzeba doprowadzać drogi lub moderni-
zować istniejące, by miały odpowiednią przepustowość i no-
śność (rys. 2). Magazyny te powstają najczęściej z dala od linii 
kolejowych, a więc nastawione są na obsługę przez transport 
samochodowy. W polityce transportowej Unia Europejska 
wytyczyła kierunki w zakresie preferencji transportu ładun-
ków koleją czy drogami wodnymi zamiast transportu samo-
chodowego. Już teraz należy rozpocząć działania na rzecz 
rozwoju przyjaznych środowisku gałęzi transportowych. 

Gospodarka regionów wolniej rozwijanych się wymaga 
nowych rozwiązań, pozwalających na kreowanie silnego 
wzrostu gospodarczego, przy zachowaniu efektywnego sys-
temu transportowego, a jednocześnie umożliwiających 
osiągnięcie korzyści na rynku wewnętrznym. Rozwiązania 
te zmierzają do sukcesywnego zmniejszania roli transportu 
drogowego i promocji ekologicznych środków transportu. 
Rozwój logistyki, budowanie łańcuchów dostaw czy też sie-
ci opartych – tam gdzie to jest możliwe – na transporcie 
kolejowym i wodnym będzie sprzyjało ochronie środowiska 
naturalnego. Jest bardzo istotne dla regionów, w których, 
z uwagi na walory przyrodnicze, turystyka była dotychczas 
istotnym źródłem dochodu społeczeństwa. 

Regiony te, dążąc do uzyskiwania lepszych efektów ekono-
micznych, muszą szukać optymalnych rozwiązań, uwzględ-
niających racjonalne potrzeby gospodarki przy uwzględnieniu 
wymogów ekologicznych. Zarówno osiąganie wysokich efek-
tów ekonomicznych, bez respektowania zasad ekologii, jak 
i nienaruszalność środowiska naturalnego bez liczenia się z re-
aliami gospodarczymi nie jest racjonalnym podejściem. 
W równej mierze dotyczy to transportu jako dziedziny aktyw-
ności gospodarczej i jego wpływu na środowisko naturalne. 

Brak dalekowzroczności w planowaniu budowy ciągów 
transportowych przyczyni się do powstania w przyszłości 
barier rozwoju gospodarczego oraz jakości życia ludności. 
Jedną z determinant rozwoju aglomeracji jest jej dobrze 
rozwinięta infrastruktura miejska, która powinna być połą-
czona z sieciami transeuropejskimi. Miasta i aglomeracje 
powinny pełnić rolę punktów węzłowych w zakresie infra-
struktury transportowej, a nie stawać się wąskimi gardłami 
transeuropejskiego systemu transportowego. Z tego punk-
tu widzenia istotnym elementem jest rozwój korytarzy 
transportowych i infrastruktury transportowej, która jest 
ich elementem. Brak obwodnic, zarówno dla transportu 
kolejowego, jak i samochodowego, przyczynia się do pro-
blemów komunikacyjnych miast. Użyteczność transportu 
jest tym większa, im silniejsze i bardziej systemowe są po-
wiązania między jego poszczególnymi formami, a więc po-
między systemem transportowym aglomeracji miejskiej 
oraz międzyregionalnym, co skutkuje prawidłowym funk-
cjonowaniem całej sieci. Miejska infrastruktura transportowa 
składa się z infrastruktury różnych gałęzi transportowych i po-
winna być dostosowana do specyfiki danego obszaru, a za-
razem powiązana z sieciami regionu i kraju. 

Punktami integrującymi poszczególne fragmenty łańcu-
cha transportowego są terminale kontenerowe i centra logi-
styczne. Jednak obszary, na których funkcjonują, to najczę-
ściej już nie tylko infrastruktura logistyczna, ale także miej-
sca występowania tzw. specjalnych stref ekonomicznych, 
parków przemysłowo-technologicznych czy wolnych obsza-
rów celnych. W planowaniu przestrzennym obszarów prze-
mysłowych należy tworzyć przyszłą obsługę transportową 
w zgodzie z zaleceniami polityki transportowej UE. Istotnym 
elementem strategii budowania sieci terminali kontenero-
wych jest właściwe uwidocznienie ich oferty na rynku w prze-
myśle, firmach transportowych, a przede wszystkim u spe-
dytorów. Wsparcie lokalnych administracji i właściwa pro-
mocja umożliwiają sprawne rozpoczęcie działalności. 

Dla zapewnienia wzrostu potoków ładunków konieczne 
jest właściwe umiejscowienie terminali. Ważnym aspektem 
związanym z budową lub modernizacją terminali intermo-
dalnych jest zapewnienie wzrostu jakości obsługi oraz moż-
liwości składowania jednostek intermodalnych i rozszerzanie 
zakresu usług logistycznych, często nazywanych okołoprze-
wozowymi. Zniesienie barier w transporcie wielo gałę ziowym 
jest istotnym czynnikiem wpływającym na czas i cenę prze-
wozu ładunku. Niwelowanie barier na styku dwóch syste-
mów możemy osiągnąć poprzez stosowanie odpowiednich 
technologii transportu, a więc również przewozów inter-
modalnych (rys. 3). 

Rys. 2.  
Obecny układ centrów magazy-
nowych w aglomeracji
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Sieci centrów logistycznych współpracujących ze sobą 
funkcjonują w wielu krajach Europy Zachodniej np. we 
Włoszech, Niemczech czy Austrii. Powstały one z inicjaty-
wy władz państwowych oraz samorządów lokalnych. 
Program budowy centrów logistycznych był też realizowa-
ny na Węgrzech. W tabeli 1 przedstawiono ogólną charak-
terystykę wybranych centrów logistycznych w krajach 
Europy Zachodniej.

Nowe uwarunkowania gospodarcze kształtują infrastruk-
turę transportową, dlatego też w zakresie szeroko pojętych 
punktów ładunkowych także powinny następować zmiany. 
Oprócz centrów logistycznych, jako największych i najbar-
dziej zaawansowanych obiektów infrastruktury logistycz-
nej, czy terminali intermodalnych i konwencjonalnych 
oraz najprostszych obiektów, do których zaliczamy punk-
ty ładunkowe, powinny powstawać obiekty pośrednie, 
takie jak terminale typu railport, czyli punkty koncentracji 
prac ładunkowych i usług logistycznych, które pełniłyby rolę 
miejsca załadunku dla tzw. przewozów rozproszonych. 
Terminal takiego punktu powinien być uniwersalny, a w jego 
skład wchodziłyby place składowe, niewielkie magazyny 
z rampami załadunkowymi, umożliwiające również obsługę 
małych potoków ładunków intermodalnych. Rozwój tego 
rodzaju infrastruktury daje szanse na reaktywację w trans-
porcie kolejowym tak zwanych przewozów rozproszonych. 
Terminale typu railport, poprzez wykorzystywanie budowy 
kolejowo-samochodowych łańcuchów transportowych, po-
dobnie jak jest to w przewozach intermodalnych, są w stanie 
generować duże potoki ładunków. Punkty takie to alternaty-
wa dla organizacji drogich przedsięwzięć typu centrum logi-
stycznego, na budowę których w wielu lokalizacjach jest już 
za późno. Obiekty mniejsze, a jednocześnie tańsze w budo-
wie, w zależności od potrzeb przekształcane byłyby w lokal-
ne centra logistyczne. Większość specjalnych stref ekono-
micznych i parków przemysłowych powstałych w ostatnich 
kilkunastu latach pozbawionych jest dostępu do infrastruk-
tury kolejowej. Tworząc tego typu obiekty, nie planowano 
doprowadzenia torów bocznicowych, nie pozostawiano wol-
nego terenu na ten cel, więc nie będzie możliwości doprowa-
dzenia transportu kolejowego do tych terenów. Dla tych ob-
szarów generujących potoki ładunków rozwiązaniem mogą 
być terminale intermodalne i typu railport pracujące w ukła-
dzie sieciowym. 

Logistyczna infrastruktura, funkcjonująca w układzie sie-
ciowym, obejmująca swym zasięgiem cały kraj, jest jednym 
z elementów zrównoważonego rozwoju. Mając na uwadze 
konieczność zrównoważonego rozwoju gałęzi transportu, na-
leży także rozwijać transport kolejowy i zwiększać jego 
udział w podziale rynku. 
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Niemcy Lubeka
Stowarzy-
szenie  
Non Profit

regionalne 
wirtualne 24 Wspierane 

inwestycji

Morski terminal 
kolejowy i pro-
mowy. Terminal 
kontenerowy 
szyna – droga

Niemcy Brema Spółka 
z o.o. regionalne 200 Usługi logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga

Niemcy Duisburg Spółka 
z o.o. 

Międzyna- 
ro dowe 265 Ładunki niebez-

pieczne

Terminal konte-
nerowy woda – 
szyna – droga

Niemcy
Frankfurt 
nad 
Menem

Spółka 
z o.o. 

Regionalne 
specjali-
styczne

30 Usługi logistyczne
Terminal konte-
nerowy woda – 
szyna – droga

Niemcy Drezno Spółka 
z o.o. 

Regionalne 
rozpro-
szone

80 Produkcja, usługi 
logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna- 
droga – woda 
– szyna – droga

Niemcy Lipsk Spółka 
z o.o. regionalne 340 Produkcja, usługi 

logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga

Austria Graz Spółka 
z o.o. 

Międzyna- 
ro dowe 50

Transport kombi-
nowany, ogólno-
dostępny

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga

Węgry Sopran
BILK

Spółka 
z o.o. 

Międzyna- 
ro dowe 36

Transport 
kombinowany, 
ogólnodostępny, 
dostępne usługi 
logistyczne oraz 
wynajem po-
wierzchni maga-
zynowych

Terminal kom-
binowany szyna 
droga i terminal 
ro-l a

Węgry Soroksar Spółka 
z o.o. 

Międzyna- 
ro dowe 90

Transport kombi-
nowany, ogólno-
dostępny, usługi 
logistyczne 

Terminal konte-
nerowy szyna – 
droga, terminal  
ro – lo w budowie

Włochy Padwa Spółka 
akcyjna

Międzyna- 
ro dowe, 
regionalne

200

Transport kombi-
nowany, ogólno-
dostępny, usługi 
logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga

Włochy Werona Spółka 
akcyjna

Międzyna- 
ro dowe, 
regionalne

250

Transport kombi-
nowany, ogólno-
dostępny, usługi 
logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga

Włochy Bolonia Spółka 
akcyjna

Międzyna- 
ro dowe, 
regionalne

250

Transport kombi-
nowany, ogólno-
dostępny, usługi 
logistyczne

Terminal konte-
nerowy szyna 
– droga
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