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Lotów 
i pasażerów 
przybywa, ale...

Wyniki 
raportu 
Transportation 
Risk Index 2016.
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23 lata na rynku!

Zakaz handlu w niedzielę uderzy w logistykę

Zakaz handlu w niedzielę, to fl agowy 
pomysł obecnego rządu. Niestety, Marek 
Gróbarczyk, minister gospodarki mor-
skiej, nie zajął dotychczas stanowiska 
odnośnie skutków, jakie zakaz ten spo-
woduje dla polskich portów. A będzie to 
doprowadzenie terminali do ruiny.

Jak pamiętamy, projekt ustawy wniesiony 
do Sejmu RP 22 IX 2016 r. o ograniczeniu 
handlu w niedziele zawiera m.in. zakaz pra-
cy terminali kontenerowych (art. 2, ustęp 1 
pkt 2 podpunkt “c”), a także dystrybucji, 
magazynowania itp. 

W ofi cjalnym stanowisku Rady Intere-
santów Portu Gdynia (RIPG) Krzysztof 
Szymborski, przewodniczący zarządu 
stwierdza, że handel zagraniczny (eksport 
i  import) polskich przedsiębiorstw, obsłu-
giwany w polskich portach, dotyczy zarówno 
towarów handlowych, jak i przemysłowych, 
surowców, półproduktów i innych. 

Utrata przeładunków.Utrata przeładunków. Pośród wszystkich 
grup towarowych przeładunki kontenerów 
to największy i najszybciej rosnący sektor 
– 34 mln t przy całości wszystkich przeła-
dunków w portach polskich wynoszących 
81 mln t w 2015 r. 

W ofi cjalnym dokumencie RIPG czytamy: 
„Zatrzymanie przeładunków kontenerowych 
w polskich terminalach kontenerowych w nie-
dziele spowoduje natychmiastowe przesunię-

cie części ładunków do Niemiec – port 
w Hamburgu i Bremerhaven, Belgii – An-
twerpia, Holandii – Rotterdam, a także Litwy 
– Kłajpeda. W przypadku portu w Gdyni ok. 
300 tys. TEU (połowa przeładunków) odbywa 
się w weekendy, ze względu na specyfi czną 
rotację statków w  serwisach bałtyckich. 
W konsekwencji utraty przeładunków nastąpi 
zmniejszenie wpływów celnych i podatkowych 
do skarbu państwa, ze względu na przenie-
sienie kontenerów do innych krajów.”

Poważne perturbacje. Poważne perturbacje. Polskie porty nie 
funkcjonują na bezludnych wyspach, tylko 
obsługują statki międzynarodowych orga-
nizacji żeglugowych i zawinięcia jednostek 
do nich są częścią serwisów oceanicznych 
oraz bałtyckich. Jak podkreśla się w ofi cjal-
nym stanowisku RIPG – wykluczenie pol-
skich portów z przeładunków niedzielnych 
spowoduje poważne perturbacje w funk-
cjonowaniu regularnych linii oceanicznych 
i żeglugi bliskiego zasięgu pomiędzy Polską 
a krajami Europy, a tym samym w obsłudze 
polskiego importu i eksportu. 

Około 35% przeładunków kontenerów 
w polskich portach jest przeładowywanych 
na rampach terminali intermodalnych i wo-
żonych koleją, 7 dni w tygodniu – czytamy 
w dokumencie. Ustawa spowoduje duże 
perturbacje w przedsiębiorstwach kolejo-
wych i ich rozkładach jazdy. Zatrzymanie 
przeładunków kontenerów zachwieje sta-
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Towary popłyną do obcych portów

BAROMETR RYNKOWY

51% dla ofert frachtów do 49% dla ofert 

wolnych przestrzeni ładunkowych. Taki 

stosunek wartości zanotował w tym tygo-

dniu barometr transportowy. Oznacza to 

spadek o  5% udziałów ofert ładunków 

w  stosunku do poprzednich wyników. 

Eksport z  przewagą wzrostów. Pierwsza 

trójka to: Litwa (+9%), Niemcy (+8%) 

i  Holandia (+4%). Następnie kolejno: 

Belgia (+3%) i Francja (+2%). Spadki do-

tyczą Rosji (-6%), Ukrainy (-2%) i Czech 

(-1%). W  imporcie dominacja spadków. 

Największe zanotowały: Ukraina (-18%), 

Litwa (-11%), Holandia, Niemcy i Czechy 

(wszystkie po -5%). 
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CYTAT TYGODNIA„

powiedział PAP prezes Przewozów 
Regionalnych Krzysztof Mamiński.

W tym roku 
Przewozy Regio-
nalne będą miały 
ok. 50 mln zł 
zysku. To dużo, 
bo pierwszy raz 
w historii spółka 
będzie na plusie
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bilną i ciągłą pracą części nowoczesnego 
przemysłu w Polsce, korzystającego z dostaw 
„just in time”, jak również pozycją polskich 
eksporterów, realizujących dostawy „just in 
time”.

Zagrożenie dla logistyki.Zagrożenie dla logistyki. Należy także 
podkreślić, że 810 podmiotów gospodar-
czych w portach morskich współpracuje 
z 42 tys. przedsiębiorstw w kraju, a blisko 
7 tys. osób zatrudnionych w portach gene-
rowało 227 tys. miejsc pracy w całej Polsce 
w 2015 r. Olbrzymia część z tych fi rm zaj-
muje się odprawami towarów, spedycją 
i transportem. Likwidacja przeładunków 
w niedziele ograniczy ich liczbę i zredukuje 
zatrudnienie zarówno w portach, jak i w ich 
otoczeniu.

Zdaniem Rady Interesantów Portu Gdy-
nia – tak sformułowana ustawa zagraża 
działalności gospodarczej w niedziele całej 
gałęzi przemysłu, jaką jest logistyka, bo-
wiem specyfi ką logistyki jest jej funkcja 
usługowa wobec innych działów gospodar-
ki, w tym, ale nie wyłącznie, handlu. Z tego 
powodu ustawa w obecnym brzmieniu 
wpłynie hamująco i ograniczająco na inne, 
istotne obszary jak zatrudnienie, produkt 
krajowy i wartość dodaną w związanych 
z logistyką sektorach gospodarki.

Nadal nie znamy stanowiska Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
w tej sprawie, o które już prosiliśmy.

Na 100-lecie 
lotniska połączenie 
do Rzymu

zenie 

LICZBA TYGODNIA

To wartość wykonywanych obecnie 

inwestycji drogowych w  Polsce. Jak 

podał w  ubiegłym tygodniu wiceszef 

resortu infrastruktury i budownictwa 

Jerzy Szmit, w  realizacji są 93  zada-

nia na kwotę 51  mld  zł, a  w  przetar-

gu 63  projekty o  wartości 29  mld zł. 

Wśród podpisanych w  ostatnim cza-

sie umów znajdują się m.in. trzy du-

że inwestycje: droga S3 Bolków-Lu-

bawka, dokończenie 81-kilometrowe-

go odcinka autostrady A1 oraz budwa 

drogi S6 z  Ostrowi Mazowieckiej do 

Szczuczyna. Ich wartość to 10,5 mld zł.

80 mld zł

Narodowy przewoźnik 
towarowy wciąż na minusie
Po trzech kwartałach 2016 r. przychody 
Grupy PKP Cargo wyniosły 3 214 mln zł, 
co oznacza spadek o  2% w  stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. 
EBITDA zmalała o 36% w porównaniu rdr 
i wyniosła 346 mln zł. Spadł też zysk netto 
(-116 mln zł). W  ciągu trzech kwartałów 
2016 r. Grupa przewiozła 80,9 mln t towa-
rów (-4% rdr) oraz wykonała pracę przewo-
zową na poziomie 20,8 mld tkm (-4% rdr). 
Na te kiepskie wyniki przewozowe spółki 
wpływ miały ogólne warunki makroekono-
miczne i niższy niż zakładano wzrost gos-
podarczy, co przełożyło się na trudne wa-
runki rynkowe. W  szczególności było to 
osłabienie budownictwa infrastrukturalne-
go, mniejszy popyt na przewozy podstawo-
wych materiałów budowlanych (tłucznia, 
kamieni i  piasku) oraz słaba koniunktura 
popytu na węgiel kamienny, w tym w eks-
porcie. Zarząd spółki twierdzi jednak, że 
udało się odwrócić niekorzystny trend z po-
czątku roku – udział w rynku we wrześniu 
wyniósł 52,4% wg pracy przewozowej i był 
to wynik o 3,2% lepszy niż w kwietniu tego 
roku.

1 mld zł na drogi w woj. 
zachodniopomorskim
W kilku najbliższych latach na zachodniopo-
morską infrastrukturę drogową trafi  blisko 
1 mld zł – powiedział marszałek zachodnio-
pomorski Olgierd Geblewicz. – Naszym ce-
lem jest zmodernizowanie minimum 600 km 
dróg wojewódzkich tak, aby przynajmniej 
dwie trzecie dróg w  naszym regionie miało 
standard i parametry europejskie. Plan obej-
mują inwestycje na drogach wojewódzkich 
o największym natężeniu ruchu. Zaliczono 
do nich drogi prowadzące ze wschodu na 
zachód województwa i z północy na połu-
dnie. Dotyczą one szczególnie odcinka nad-
morskiego od Międzyzdrojów aż do granicy 
województwa, drogi łączącej Wolin ze 
Szczecinkiem oraz odcinków Wałcz-Koło-
brzeg i  Goleniów-Wolin. Inwestycje będą 
zrealizowane w  ramach środków z  Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 2014-
-2020, programu Interreg i  środków włas-
nych województwa.

MM

Liczymy, że 
2016 r. będzie 
jednym z lepszych 
w historii lotniska.
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Czarterowa linia lotnicza Enter Air poin-

formowała o swoich wynikach fi nansowych za 

trzy kwartały 2016 r. I tak przychody spółki we 

wspomnianych dziewięciu miesiącach wzrosły 

do 651,4 mln zł wobec 648,5 mln zł w analo-

gicznym okresie roku 2015. Zysk operacyjny 

wzrósł o  7,6% do 61,3 mln zł, a  zysk netto 

o 10,8% do 44,3 mln zł. W czerwcu spółka po-

większyła swoją fl otę o dwa samoloty Boeing 

737-800, a w listopadzie sprzedany został Boe-

ing 737-400, co rozpoczęło proces wymiany 

parku maszyn. Enter Air umocnił się także na 

rynkach zagranicznych, które w  minionych 

trzech kwartałach odpowiadały za 42% wszyst-

kich przychodów. Do portfolio obsługiwanych 

przez przewoźnika tras weszły w  tym czasie 

nowe porty w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy 

Albanii.

Operator logistyczny Kuehne + Nagel 

podpisał umowę z Michelin, w ramach której 

będzie zarządzać operacjami magazynowymi 

w  Polsce. Spółka będzie odpowiedzialna za 

utrzymanie obiektów, działania administracyj-

ne oraz usługę przeładunku. Prace będą obej-

mować czynności od otrzymania towaru od 

producenta, przez kontrolę jakości, zarządza-

nie zapasami, aż do ostatecznej kompletacji 

zamówienia. Obiekt będzie działać jako cen-

trum dystrybucji, dostarczając produkty do 

klientów Michelin w Polsce i w innych krajach. 

Operator będzie też odpowiedzialny za wdro-

żenie nowego systemu zarządzania magazy-

nem. Dostarczyć go ma Michelin. Jest to 

pierwszy nowy biznes w  ramach globalnej 

umowy ramowej dotyczącej logistyki kontrak-

towej, którą niedawno podpisały obie fi rmy.

W  pierwszych dziewięciu miesiącach 

2016 r. Grupa Kapitałowa OT Logistics wypra-

cowała 523  mln  zł przychodów wobec 

554  mln  zł rok wcześniej. Zysk netto spółki 

sięgnął 3,6 mln zł (w 2015 r. 6,7 mln zł). Z kolei 

wynik EBITDA po III kw. wzrósł do 43,5 mln zł 

w  porównaniu do 43,1  mln  zł w  roku ubie-

głym. Wolumen przeładunków w  OT Port 

Gdynia wyniósł w  III  kwartale 810  tys.  t, co 

stanowi poprawę o 32% w stosunku do analo-

gicznego okresu rok wcześniej. Narastająco, od 

początku roku, przeładunki w  gdyńskim ter-

minalu wzrosły łącznie o  27% do niemal 

2,5  mln  t. W  III  kw. obsługa m.in. towarów 

agro (śruta sojowa i  zboża) wzrosła w  gdyń-

skim porcie o  88% r/r do 346  tys.  t. Z  kolei 

OT Port Świnoujście, w większym stopniu za-

leżny od przeładunku takich towarów jak wę-

giel czy rudy metali, zanotował w III kwartale 

spadek przeładunków o  24%. Narastająco, 

w 2016, port ten zanotował zmniejszenie prze-

ładunków o 11%.

MM
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Fracht lotniczy jest relatywnie bardzo drogi
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Lotnicze cargo traci ładunki na rzecz kolei
Przewozy pociągami towarowymi dużo tańsze niż samolotem

JANUSZ MINCEWICZ

W ostatnich latach lotniczy trans-
port cargo niespodziewanie stracił 
niektóre ładunki na rzecz innych środ-
ków transportu, a szczególnie kolei. 
Ale to nie przeszkadza, by zwiększał 
swoje przewozy. 

Okazuje się, że przewoźnicy lotniczego 
cargo nie w pełni sprostali wymogom 
szybkich dostaw wrażliwych na tempera-
turę produktów farmaceutycznych, bo 
nie potrafi li zapewnić odpowiednich wa-
runków ich przewozu. Poza tym fracht 
lotniczy jest relatywnie bardzo drogi 
w  porównaniu z  innymi środkami 
transportu.

Mniej farmaceutyków.Mniej farmaceutyków. Jeszcze w 2000 r. 
przewoźnicy lotniczy mieli 17% udział 
w przewozach farmaceutyków na świecie, 
by w 2013 r. zmalał on do 11%, choć sam 
popyt na nie znacznie wzrósł. Szacuje się, 
że rocznie stracił z tego powodu od 2,5 do 
12,5 mld dolarów przychodów. 

Jako przyczyny, poza wysoką ceną 
frachtu lotniczego, podaje się brak zgod-
ności, standaryzacji, odpowiedzialności 
i przejrzystości w łańcuchu dostaw trans-
portu lotniczego. Poza tym okazuje się, 
że lotnictwo nie potrafi  ciągle skrócić 
czasu dostaw w przesyłkach transkonty-
nentalnych i ciągle wynoszą one średnio 
prawie 6 dni. 

Konkurencyjna kolej.Konkurencyjna kolej. Ważną konku-
rencją dla lotnictwa okazała się kolej, 
szczególnie w przewozach Azja–Europa. 
Niedawno dotarła pierwsza partia 
139  przesyłek poczty kurierskiej 

z Chongqing w południowo-zachodnich 
Chinach do Frankfurtu n. Menem. Pociąg 
pokonał tę trasę w ciągu 15 dni. 

Choć paczki nie były liczne, chińska 
poczta i kolej przetestowały kolejny sy-
stem, po tym, jak udanie włączyły się 
w szybko rosnący rynek przesyłek koleją 
w transgranicznym e-handlu Chin. Jak 
wynika z raportu China e-Business Re-

search Center, jego wartość w 2015 r. 
wyniosła aż 810 mld dol. i była o 28,6% 
większa niż rok wcześniej. 

Tańsze o 80%.Tańsze o 80%. Oba te zdarzenia mają 
związek ze zniesieniem w czerwcu 2014 r. 
międzynarodowej konwencji pocztowej 
z 1956 r. o zakazie dostarczania przesyłek 
pocztowych między krajami za pośred-

nictwem kolejowego transportu towaro-
wego. Otworzyło to pole do rzucenia przez 
kolej rękawicy sektorowi lotniczemu. 

Udane testy włączenia się kolei w rynek 
przesyłek kurierskich dowiodły, że koszt 
transportu z Chin do Niemiec jest aż 
o 80% tańszy w porównaniu z frachtem 
lotniczym, a jednocześnie w pełni ren-
towny.

Przewagą zmodernizowanych jednostek nad nowymi jest przede wszystkim wysoka jakość wykonania
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Feniks – alternatywa dla nowych ezt-ów
Nowa jakość na polskim rynku kolejowym
JERZY KONWICKI

Polski Tabor Szynowy i H. Cegielski 
– Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. 
zaprezentowały w ubiegłym tygodniu 
zmodernizowane elektryczne zespoły 
trakcyjne serii EN57 o nazwie Feniks.

Najbardziej zaawansowaną moderni-
zację serii EN57 w Polsce przeprowadzo-
no według autorskiej dokumentacji 
konstrukcyjnej FPS i w oparciu o spraw-
dzone rozwiązania technologiczne. 
W efekcie powstała zupełnie nowa jakość 
na polskim rynku kolejowym pod wzglę-
dem wprowadzonych rozwiązań tech-
nicznych i wizualnych. 

Naszym celem było sprostanie oczekiwa-
niom przewoźników, użytkującym obecne 
składy EN57 i dostosowanie pojazdów tego 
typu do rosnących wymagań podróżnych, 
zachowując przy tym najwyższe standardy 
w zakresie bezpieczeństwa eksploatowanych 
jednostek – powiedział Marcin Guryniuk, 
prezes Polskiego Taboru Szynowego.

Jakość i cena.Jakość i cena. Feniks wydaje się być 
idealną propozycją dla przewozów regio-
nalnych oraz aglomeracyjnych. Nie wy-
maga tworzenia nowej, dedykowanej bazy 
serwisowej. Jednostki te są dostępne 
praktycznie od ręki – mogą wyjechać na 
tory po dostosowaniu do wymogów za-
mawiającego. Zmodernizowane składy 
mogą służyć pasażerom jeszcze kolejnych 
30 lat.

Z perspektywy przewoźników, prze-
wagą zmodernizowanych jednostek nad 

nowymi jest przede wszystkim wysoka 
jakość wykonania, która nie odbiega stan-
dardem od nowych konstrukcji i odpo-
wiednio niższe nakłady fi nansowe zwią-
zane z wdrożeniem składów do eksplo-
atacji. 

Chodziło nam o to, aby w ramach trwa-
jącego procesu odnawiania kolejowego 
taboru pasażerskiego w Polsce stworzyć 
alternatywę dla wymiany wyeksploatowa-
nych pojazdów na nowe, ze względu na 
znaczne koszty nie tylko zakupu, ale póź-
niejszego utrzymania pojazdów. Warto 
wspomnieć, że jest to najbardziej zaawan-
sowana modernizacja pojazdów EN57 
w Polsce – wyjaśnił Guryniuk.

Wysoki standard.Wysoki standard. Nazwa handlowa po-
jazdu odzwierciedlać ma gruntowny zakres 
modernizacji wysłużonych, niskoperono-
wych zespołów EN57 i biorąc pod uwagę 
skalę przeprowadzonych prac nawiązuje do 
odradzającego się z popiołów mitycznego 
feniksa. Komfortowe warunki podróżowa-
nia składem zapewnić ma nowoczesny 
system klimatyzacji, stały monitoring prze-
strzeni, zintegrowany system informacji 
pasażerskiej i pokładowej oraz szereg udo-
godnień dla matek z  dziećmi i  osób 
niepełnosprawnych. 

Również dobór kolorystyki, materiałów 
i rozwiązań dla wnętrza przygotowano 
z niezwykłą starannością, mając na uwadze 

nie tylko funkcjonalność składu, ale także 
wygodę podróży. Konstrukcję nowych sie-
dzeń opracowano przy współpracy z zespo-
łem lekarzy ortopedów. W czołowej części 
każdego z pociągów, w zakresie drzwi bocz-
nych zamontowano dwa pomosty umożli-
wiające swobodny wjazd do pojazdu 
osobom poruszającym się na wózkach in-
walidzkich. Feniks jest też precyzyjnie 
wygłuszony.

H. CegielskiH. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szy-
nowych prowadzi gruntowną moderni-
zację 20 ezt-ów serii EN57. Pierwszych 
10 Feniksów już niedługo będzie gotowych 
do eksploatacji. Będą wymagały jedynie 
ewentualnego dostosowania do skonkrety-
zowanych potrzeb fi nalnego użytkow-
nika. 

Prototyp Feniksa przejechał bezawaryjnie 
ponad 4 tys. km, a jego eksploatacja pomię-
dzy remontami generalnymi zakłada prze-
bieg na poziomie około 3,5 mln km.

Jesteśmy przekonani, że w najbliższych 
latach na polskich torach będziemy widzieć 

coraz więcej EN57 w standardzie Feniksów. 
Chcemy również stanowić inspirację dla 
innych modernizowanych pojazdów – pod-
sumował Guryniuk.

„Naszym celem było 
sprostanie oczekiwaniom 
przewoźników, użytkują-
cym obecne składy EN57 

Przeładunki dalej w górę
Szczecin i Świnoujście celują w ponad 23 mln t

Ponad 20 mln t towarów przeładowały 
w ciągu 10 miesięcy 2016 r. porty Szcze-
cin i Świnoujście. 

To o blisko 1 mln t więcej niż w tym 
samym okresie ubiegłego roku. Ozna-
cza to, iż dotychczasowy wynik obsłu-
żonej masy ładunkowej jest o 4,5% 
lepszy niż w pierwszych 10 miesiącach 
roku 2015. 

Rekordowy październik.Rekordowy październik. Rekordowy 
okazał się październik, który porty za-
mknęły wynikiem blisko 2,4 mln t prze-
ładunków. Oznacza to wzrost, porównując 
rok do roku, o 19,2%. Nareszcie wzrosły 
przeładunki węgla – było ich o 188,7 tys. t 
więcej niż w analogicznym miesiącu po-
przedniego roku, co stanowi wzrost 
o 86,2%. Wpływ miały na to m.in. dwa 
duże statki w imporcie z Kanady i Mo-
zambiku oraz eksport węgla do Indii 
i Niemiec. 

Przeładunki rudy utrzymały się na tym 
samym poziomie, co rok wcześniej tj. 
175,2 tys. t. Za to znakomity wynik w paź-
dzierniku odnotowały zboża. Tych było 
w  obu portach więcej o  140,8%, czyli 
o 150,1 tys. t, tj. z 106,6 tys. ton w 2015 r. 
do 256,7 tys. ton w 2016 r. To zasługa dwóch 
dużych masowców w imporcie ze śrutą 
sojową z Argentyny oraz czterech statków 
w eksporcie z pszenicą do Afryki. 

Przeładunki drobnicyPrzeładunki drobnicy utrzymały się 
na poziomie analogicznym do roku ubie-
głego i osiągnęły poziom 1 107,6 tys. t. 
W tej grupie stałe wzrosty notuje drobnica 
promowa. Tej w październiku było o 3,1% 
więcej. Odnotowano również duży 

wzrost, bo o 85% przeładunków paliw – ze 
120,9 tys. t w 2015 r. do 223,7 tys. t w roku 
2016. To efekt przeładunków gazu LNG, 
a także zwiększonego importu i eksportu 
oleju napędowego.

Także przeładunki kontenerów były 
w październiku o 6,8% lepsze niż w tym 

samym miesiącu ubiegłego roku. Jedy-
ną grupą towarową, która we wspo-
mnianym miesiącu odnotowała spadek 
były towary inne masowe (-20,1%). To 
z kolei efekt mniejszych przeładunków 
kruszyw i chemikaliów. 

Ponad 23 mln t. Ponad 23 mln t. W sumie w ciągu 
10 miesięcy tego roku w Szczecinie i Świ-
noujściu przeładowano o 861,4 tys. t to-
warów więcej, tj. z 19 153,5 tys. t w 2015 r. 
do 20 014,9 tys. t w roku 2016. Prym 
w rankingu wiodą: paliwa ze wzrostem 
o 31,5%, zboża – tych było więcej o 15,1% 
oraz drobnica z wynikiem lepszym o 9,9% 
(w tym drobnica promowa +8,3% i kon-
tenerowa +4,2%). Niestety dalej poniżej 
poziomu z poprzedniego roku są przeła-
dunki węgla, rudy i inne masowe. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wy-
niki, ZMPSiŚ SA przewiduje, że w 2016 r. 
przeładunki przekroczą 23 mln t.

HH

W październiku porty przeładowały blisko 2,4 mln t
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Badanie zidentyfi kowało główne megatrendy w transporcie
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Główne ryzyka w transporcie
Wyniki raportu Transportation Risk Index 2016

MAREK GRZYBOWSKI

Pięć głównych trendów grupujących 
50 rodzajów ryzyk w działalności 
transportowej zidentyfi kowali eks-
perci Willis Towers Watson w oparciu 
o  opinie menedżerów globalnych 
fi rm transportowych.

Autorzy raportu przeprowadzili badania 
wśród menedżerów operatorów portów 
i linii lotniczych oraz armatorów, zajmują-
cych się lądowymi przewozami towarów 
i pasażerów, jak również zarządzającymi 
fi rmami logistycznymi 3PL.

W oparciu o badania ilościowe i jakoś-
ciowe nie tylko zidentyfi kowano główne 
megatrendy w transporcie, ale również 
ustalono ich wpływ na przyszłość trans-
portu. Badania skoncentrowano na liderach 
rynku, bowiem uznano, że pozwoli to usta-
lić perspektywy rozwoju biznesu w ciągu 
najbliższych 10 lat. Terenem badań były 
wszystkie kontynenty i działające na nich 
fi rmy. 

Cyber zagrożenie. Cyber zagrożenie. Największe obawy 
wśród dzisiejszych menedżerów budzą 
nie wypadki czy błędy ludzkie, ale zagro-
żenia występujące w cyberprzestrzeni. 
Funkcjonowanie fi rm w chmurach infor-

matycznych oraz uzależnienie od inter-
netu rzeczy (Internet of Th ings) uzależniło 
zarządzanie łańcuchami logistycznymi 
od sprawności procesów technologicznych 
jak nigdy dotąd. Towary i pasażerowie, 
samoloty i statki, transport samochodowy 
i pociągi zależne są dzisiaj jak nigdy wcześ-
niej od sprawnych systemów technicznych, 
a szczególnie informatycznych. 

W tych warunkach coraz trudniejsza 
jest analiza ryzyk związanych z działal-
nością dynamicznych łańcuchów trans-
portowych oraz zarządzanie w warunkach 
ryzyka powstającego w globalnym oto-
czeniu i w lokalnych warunkach, a szcze-
gólnie w  poszczególnych składowych 
systemu logistycznego. I tutaj w zarządza-
niu ryzykiem zwraca się uwagę na czynnik 
ludzki. Systemy logistyczne są tak silne 
jak sprawne jest ich najsłabsze ogniwo 
– zwracają uwagę menedżerowie. Przeni-
kanie się ryzyk wynikających z technologii 
i uwarunkowań społecznych sprawia, że 
w zarządzaniu fi rmą w warunkach ryzyka 
potrzebne jest podejście holistyczne 
– twierdzą autorzy raportu. 

Megatrendy. Megatrendy. Transport światowy rozwija 
się tak szybko, że również zarządzanie w wa-

runkach ryzyka musi być dynamiczne i rea-
gować na zmiany – twierdzi Mark Hue 
Williams, dyrektor ds. transportu w Willis 
Towers Watson, podkreślając, że „nowe re-
gulacje i technologie wymagają zaawanso-
wanych modeli operacyjnych umożliwiają-
cych uodpornienie na cyberataki tej branży, 
strategicznej dla gospodarki światowej”.

Do pięciu wiodących trendów mają-
cych wpływ na zakłócenia w zarządzaniu 
fi rmami logistycznymi, które będą się 
utrzymywać w ciągu najbliższych 10. lat 
zaliczono:
 Niestabilność geopolityczna i nieprze-

widywalność regulacji prawnych,
 Kompleksowość zmian w modelach za-

rządzania w zintegrowanej gospodarce, 
 Wrażliwość systemów informatycznych 

i szybkie zmiany technologiczne,
 Zmiany w zarządzaniu kapitałem ludz-

kim, rozwój zarządzania talentami,
 Zmienna dynamika rynku i brak stabil-

ności działania biznesowego. 

Nieprzewidywalne regulacje. Nieprzewidywalne regulacje. Zmiany 
w układach geopolitycznych postrzegane 
są przez menedżerów jako istotne źródła 
ryzyka prowadzenia działalności gospo-
darczej i przyczyniającej się do zmniejsze-
nia rentowności biznesu. Większość 
badanych zwraca uwagę na nieprzewidy-
walną aktywność regulacyjną rządów 
i instytucji międzynarodowych, co powo-
duje zakłócenia w stabilnym prowadzeniu 
biznesu. Chodzi tu m.in. o protekcjoni-
styczną działalność, ukryte ulgi podatkowe 
dla inwestorów zewnętrznych i nierówne 
traktowanie fi rm w różnych regionach 
i krajach. 

Spektakularnym przykładem jest dekla-
rowana pomoc rządu Korei Płd. dla prze-
żywających kryzys stoczni, z czym mamy 
do czynienia w wielu krajach europejskich 
i Stanach Zjednoczonych. W niekorzystnej 
sytuacji znaleźli się operatorzy statków 
i terminali działający w regionie Morza 
Północnego i Bałtyku w stosunku do wa-
runków istniejących w regionie Morza 

Śródziemnego. Na akwenach Północnej 
Europy ustanowiono strefę o niskiej emisji 
siarki, której nie ma na Morzu Śródziem-
nym. W jednym regionie mamy więc do 
czynienia z różnymi warunkami wykony-
wania usług transportu morskiego.

 
Wśród wielu zagrożeńWśród wielu zagrożeń przedstawiciele 

biznesu logistycznego wskazywali na nad-
podaż środków transportowych, aktywność 
marketingową nowych konkurentów, dy-
namiczne zmiany w technologiach trans-
portowych wymuszające ponoszenie 
ciągłych inwestycji. W obszarze transportu 
morskiego zwracano z kolei uwagę na kon-
solidację rynku, przejęcia konkurentów 
i monopolizację. Zarządzanie logistyką na 
każdym kontynencie ma swoja specyfi kę, 
co dodatkowo komplikuje sterowanie łań-
cuchami dostaw – podkreślają autorzy ra-
portu. Identyfi kacja ryzyk, ich monitorowanie 
i eliminowanie jest warunkiem uzyskania 
przewagi konkurencyjnej i planowania roz-
woju fi rmy – podkreśla Hue Williams, uza-

sadniając przeprowadzenie badania 
i upowszechnienie jego wyników. 

Wciąż jednak najsłabszym ogniwem 
działania systemu logistycznego pozostaje 
człowiek. To błędy decyzyjne w zarządza-
niu fi rmą, systemem logistycznym czy 
łańcuchem dostaw sprawiają, że fi rma traci 
klientów lub wypada z rynku, a bywa że 
bankrutuje. Niejednokrotnie przyczyniają 
się do tego błędy menedżerów najwyższego 
szczebla. Ci ostatni muszą więc nieustannie 
inwestować w kadry.

MOIM ZDANIEM...

Prof. Jana Pieriegud,
Katedra Transportu Szkoły 
Głównej Handlowej 
w Warszawie

Budowa odcinka autostrady A2 na 
wschód od Warszawy jest ważna z kilku 
względów. Oprócz korzyści bezpośred-
nich związanych ze skróceniem czasu 
podróży, eliminacją ruchu tranzytowego 
z centrów miast, poprawą bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, w okresie dłu-
goterminowym należy się spodziewać 
tzw. szerszych efektów ekonomicznych, 
głównie związanych z rozwojem tran-
zytu i wymiany handlowej. Aby efekty 
te były miarodajne, niezbędne są dzia-
łania związane z rozbudową infrastruk-
tury na przejściach granicznych oraz 
usprawnienie procedur kontrolnych na 
granicy polsko-białoruskiej. 

Jednocześnie trudno ocenić, w jakim 
zakresie budowa tego odcinka drogi 
o znaczeniu międzynarodowym będzie 
miała wpływ na rozwój województw 
„ściany wschodniej”, które w tej chwili 
w dużej mierze czerpią korzyści z handlu 
przygranicznego oraz usług noclegowo-
-restauracyjnych dla ciężarowego ruchu 
tranzytowego. Mimo różnych kontro-
wersji związanych z priorytetami reali-
zacji rządowego programu, brakujące 
odcinki A2 powinny być wybudowane 
w najkrótszym możliwym terminie.

JM

Czy Polska powinna zakoń-
czyć budowę autostrady A2 
do granicy z Białorusią?

„Największe obawy wśród 
dzisiejszych menedżerów 
budzą nie wypadki 
czy błędy ludzkie, ale 
zagrożenia występujące 
w cyberprzestrzeni 

Dźwignie jakości

ROZMYŚLANIA SPEDYTORA

Piotr M. Sikorski

Felietonista 
Polskiej 
Gazety 

Transportowej

Związane są z ochroną środowiska i nie tylko, 

ponieważ jesteśmy tylko ludźmi i łatwiej poddaje-

my się emocjom, niż racjonalnym argumentom, 

powodują, że wiele dyskusji jest praktycznie stra-

tą czasu. Wystarczy, że ktoś rzuci pozornie dobry 

pomysł, aby niemal natychmiast, także z pomocą 

mediów społecznościowych, których użytkowni-

cy są w dużej części bezkrytyczni i reagują tylko 

na chwytliwe dla nich hasła, zaczęło się tworzyć 

lobby uważające taki pomysł za jedynie słuszny.

Pomysł pierwszy: ograniczenie w  terenie za-

budowanym prędkości do 30 km/godz., co nie 

tylko zmniejszy poziom hałasu, ale także spowo-

dukuje inne ogniwo łańcucha technologicznego. 

Nadal nie rozwiązano problemu zbyt małej po-

jemności baterii i ich relatywnie długiego czasu 

ładowania, ale powiedzmy, że do 2050 r. da się to 

zrobić. Pozostaje i  pozostanie kwestia nowych 

i zużytych baterii, abstrahując od ich ograniczo-

nej pojemności i stosunkowo dużej wagi. Innymi 

słowy należy obliczyć obciążenie środowiska na-

turalnego produkcją i utylizacją akumulatorów.

Wielkimi hamulcowymi są koncerny naft owe 

i producenci samochodów. Najekonomiczniejszy 

i  najwydajniejszy silnik Wankla nie jest po-

wszechnie stosowany, ponieważ patent na ten 

motor spoczywa od dziesiątek lat w sejfi e jednego 

z koncernów samochodowych. Trudno wymagać 

od nafciarzy, żeby działali przeciwko sobie pro-

wadząc do drastycznego spadku zapotrzebowa-

nia na ropę naft ową i gaz ziemny. Producenci sa-

mochodów oferują nam napęd hybrydowy jak 

aspirynę na ból głowy. Przecież zainwestowali 

w rozwój napędu spalinowego i park maszynowy, 

więc nie będą tych inwestycji spisywać na straty.

Dowodem jest „droga przez mękę” napędu 

wodorowego.

piotrmsikorski@poczta.onet.pl

duje spadek emisji dwutlenku węgla i innych spalin. 

Kłopot polega na tym, że największy hałas emituje 

silnik spalinowy podczas ruszania, a pracujący sta-

bilnie jest stosunkowo cichy, ergo – maksymalna 

dopuszczalna prędkość nie ma znaczenia, tym bar-

dziej, że hałas wywołany toczeniem i  oporem 

powietrza dla prędkości rzędu 30-50 km/godz. nie 

różni się w sposób odczuwalny dla człowieka. Silnik 

spalinowy emituje najmniej zanieczyszczeń podczas 

jazdy z prędkością rzędu 90-120 km/godz., co każdy 

kierowca wiedzieć powinien, bo wtedy zużywa naj-

mniej paliwa na 100 km. Najwięcej zanieczyszczeń 

emitowane jest podczas ruszania i  przyspieszania, 

a „oszczędności” związane z ograniczeniem prędko-

ści do 30 km/godz. są statystycznie pomijalne. Zapo-

mina się jednakże o tym, że mniejsza prędkość mak-

symalna, to mniejsza średnia prędkość na trasie, 

a zatem dłuższy czas jazdy, czyli więcej spalin w po-

wietrzu. Niemiecki ADAC to policzył i  wyszło, że 

prędkość 50 km/godz. jest najlepszym kompromi-

sem pomiędzy ochroną środowiska a skutkami wy-

padków drogowych. Przy okazji warto odnotować, 

że wreszcie zniesiono w Polsce dopuszczalną pręd-

kość 60 km/godz. w terenie zabudowanym w godzi-

nach 23:00-05:00.

Coraz częściej mamy do czynienia z kampaniami 

czy panelami, gdzie gadające głowy w randze wybit-

nych ekspertów dywagują nad napędem pojazdu 

przyszłości, czyli w  roku 2050. Jak wszystkie tego 

typu debaty, uwzględniające siłą rzeczy jedynie stan 

obecnej wiedzy, są one skazane na ryzyko totalnej 

pomyłki. Przykładem może być dyskusja w Stanach 

Zjednoczonych w drugiej połowie XIX w. nad prob-

lemem łajna końskiego na ulicach. Było tego napraw-

dę dużo, a miało być tylko więcej. Pojawił się silnik 

spalinowy i  wszystkie genialne recepty okazały się 

zwyczajnie niepotrzebne.

Napęd elektryczny, dziś raczej hybrydowy, ale 

przynajmniej z  tendencją do ograniczania czasu 

użytkowania silnika spalinowego korzysta z energii 

przyjaznej środowisku, tyle, że nie zawsze w sposób 

dla tego środowiska przyjazny produkowanej. Kla-

sycznym przykładem jest Polska z obecną koncepcją 

megamocnego rządu, inwestowania w  górnictwo 

węglowe. Rząd Niemiec zrezygnował z  najtańszej 

i  najczystszej energii pochodzącej z  elektrowni ją-

drowych. Nadal nie pokazano bilansu kosztów ener-

gii potrzebnej do stworzenia elektrowni wiatrowej 

wobec ilości energii, jaką ta wiatrownia wyproduku-

je. Po prostu energię zużywa i zanieczyszczenia pro-

W Gdańsku wspierają startupy
Powstanie inkubator dla branży portowo-logistycznej
25 XI odbędzie się w Gdańsku ofi cjalna 
inauguracja prac nad koncepcją utwo-
rzenia inkubatora dla fi rm z branży 
portowo-logistycznej. W  efekcie, 
w przyszłym roku wystartuje unikalny 
program wsparcia startupów z branży 
transportu morskiego. 

Gdański Inkubator Przedsiębiorczo-
ści Starter, Zarząd Morskiego Portu 
Gdańsk SA i Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego podpiszą porozumienie, 
które rozpocznie pracę nad programem 
wspierającym młode fi rmy. Podczas 
otwartego wydarzenia odbędzie się tak-

że prezentacja startupów z branży mor-
skiej i logistycznej.

Z okazji inauguracji Z okazji inauguracji prac nad inku-
batorem w dniach 23-25 XI odbędzie się 
Maritime Startup w gdańskim Starterze. 
W wydarzeniu tym wezmą udział star-
tupy zajmujące się rozwiązaniami z bran-
ży. Będą one uczestniczyć w warsztatach, 
które zakończy prezentacja projektów 
przed partnerami inkubatora.

Główną zaletą powstającego programu 
będzie ścisła współpraca przedstawicieli 
branży ze startupami. Młode fi rmy stwo-
rzą konkretne rozwiązania wynikające 

z potrzeb przemysłu portowo-logistycz-
nego. Jesteśmy niezwykle ciekawi, jaki 
będzie efekt współpracy ze startupami. 
Naszym celem jest wdrażanie najlep-
szych projektów – powiedział Łukasz 
Greinke, prezes zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk SA.

W spotkaniu udział weźmie także 
Mare Straetmans – dyrektor zarządza-
jący akceleratora „PortXL” z Rotterda-
mu, który jest największym w Europie 
programem wdrażającym okołoporto-
we rozwiązania. Straetmans przyjedzie 
do Polski, aby poznać nasz potencjał 
startupowy. 

Zgodnie zZgodnie z planami planami inkubator zacz-
nie funkcjonować w I kwartale 2017 r., 
a startupy, zakwalifi kowane do progra-
mu, będą opracowywać nowoczesne 
rozwiązania we współpracy z partnera-
mi inkubatora.

Projekty opracowane w inkubatorze 
morskim odpowiedzą na autentyczne 
potrzeby przemysłu morskiego i logistycz-
nego, dzięki temu będą mogły być niemal 
natychmiast wdrożone – zapewnia Mał-
gorzata Jasnoch, prezes Startera.

To świetny pomysł na wykorzystanie 
ogromnego potencjału polskiej branży 
morsko-logistycznej, ponadto pomoże 
w integracji fi rm i organizacji środowiska 
wokół nadrzędnego celu, jakim jest wspar-
cie młodych biznesów – przekonuje prezes 
Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodar-
czego Alan Aleksandrowicz.

HH
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Barometr transportowy

Frachty w %

BAROMETR RYNKOWY

EU EU

Listopadowe wyciszenie.Listopadowe wyciszenie. 51% dla ofert 

frachtów do 49% dla ofert wolnych prze-

strzeni ładunkowych. Taki stosunek war-

tości zanotował w tym tygodniu barometr 

transportowy. Oznacza to spadek o  5% 

udziałów ofert ładunków w  stosunku do 

poprzednich wyników.

Eksport z  przewagą wzrostów. Pierwsza 

trójka to: Litwa (+9%), Niemcy (+8%) 

i Holandia (+4%). Następnie kolejno: Bel-

gia (+3%) i Francja (+2%). Spadki dotyczą 

Rosji (-6%), Ukrainy (-2%) i Czech (-1%).

W  imporcie dominacja spadków. Naj-

większe zanotowały: Ukraina (-18%), Li-

twa (-11%), Holandia, Niemcy i  Czechy 

(wszystkie po -5%). Najniższy spadek, tyl-

ko o  3% w  dół, dotyczy Belgii. Wzrosty 

widoczne są we Francji (+4%) oraz Rosji 

(+1%). 

Pogłębienie się tendencji spadkowych za-

początkowane w  poprzednio badanym 

okresie jest niewątpliwie wypadkową słab-

szych wyników w  imporcie, gdzie widać 

wyraźną przewagę obniżek udziałów ofert 

frachtów, ale też umiarkowanymi wzrosta-

mi w eksporcie. Mimo wszystko poprawa 

sytuacji na wyjazdach oraz utrzymywanie 

się ogólnych wyników w równowadze na-

pawa optymizmem, szczególnie gdy weź-

mie się pod uwagę nadciągający sezon za-

kupowy.

16
54
68
50
33
22
70
32
27

84
46
32
50
67
78
30
68
73

Drogi się budują, ale polskie przepisy zbyt często wydają się być zaledwie „rozkopane”
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Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce
Sprawa w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

CEZARY BANASIAK

Ministerstwo Infrastruktury i Budowni-
ctwa jest mocno zaskoczone złożoną przez 
KE skargą do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie niedostosowa-
nia sieci drogowej dla ciężarówek o noś-
ności 11,5 t/oś. 

Cała sprawa dotyczy dyrektywy unijnej 
96/53/WE z dnia 25 VII 1996 r., która usta-
nawiała dla niektórych pojazdów drogowych 
poruszających się po drogach UE, maksy-
malne dopuszczalne wymiary w  ruchu 
krajowym i międzynarodowym oraz mak-
symalne dopuszczalne obciążenia w ruchu 
międzynarodowym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 
tej dyrektywy żadne z państw członkowskich 
nie może wprowadzać przepisów, które za-
braniałyby poruszania się po terytorium 
swojego kraju w ruchu międzynarodowym, 
pojazdów spełniających określone wymaga-
nia opisane w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia, czyli w tym wypadku o nacisku do 
11,5 t na oś. A w Polsce były wprowadzone 
ograniczenia do 8 lub 10 t na niektórych 
drogach, obowiązujące wszystkich – zarówno 
przewoźników transportu krajowego, jak 
i międzynarodowego. 

Pisma, listy, odpowiedzi.Pisma, listy, odpowiedzi. MIB w lutym 
tego roku przesłało wyjaśnienia do KE o przy-
czynach, dla których sieć nie została w pełni 
dostosowana do unijnych wymogów. Warto 
przypomnieć, że obowiązek stosowania dy-
rektywy 96/53/WE spoczywa na nas od 
1 I 2011 r. Jak jednak tłumaczy ministerstwo, 
komisja była wielokrotnie powiadamiana 
o pracach podejmowanych przez Polskę w tym 

zakresie, w tym ostatnio 30 VIII. KE była 
informowana, że dąży do sukcesywnego pod-
noszenia standardu technicznego i rozszerza-
nia sieci dróg krajowych, na której dopuszczony 
jest ruch pojazdów o nacisku do 11,5 t/oś. 
Kwestia ta jest przez Polskę traktowana prio-
rytetowo, ponieważ wywiera istotny wpływ 
na różnych interesariuszy, w szczególności na 
dużą grupę przewoźników poruszających się 
w ruchu międzynarodowym i ruchu krajo-
wym, dużą liczbę zarządców dróg i organów 
samorządu terytorialnego (ok. 3 tys. podmio-
tów) oraz jednostki kontrolne.

Jak podaje MIB, poza ofi cjalną korespon-
dencją, prowadzone były także robocze roz-
mowy z Komisją Europejską, w wyniku których 
otrzymaliśmy deklarację, że nie będzie skargi 
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 
a Polska będzie realizować m.in. działania 
wskazane w ostatnim piśmie z 30 VIII 2016 r. 
pod czujnym okiem KE. Ustalenia te jednak 
– jak twierdzi ministerstwo – zostały z nie-
wiadomych przyczyn zawieszone.

Zalecenia GITD.Zalecenia GITD. Jesienią zeszłego roku 
ciężarówka wioząca towary z Austrii do Rosji 
została ukarana przez Służbę Celną za prze-
kroczenie dopuszczalnego nacisku na oś 
napędową o 330 kg. Mandat na kwotę 5 tys. 
zł został wystawiony za brak zezwolenia na 
przejazd pojazdem nienormatywnym drogą 
o obniżonej nośności (8 lub 10 t/oś, czyli 
mniej niż według unijnych przepisów). Fir-
ma jednak odwołała się od kary – najpierw 
do Służby Celnej, a następnie do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego, powołując 
się na prawo obowiązujące w całej UE, a tak-

że – pośrednio – na zalecenia funkcjonujące 
także w naszym kraju. 

Otóż 30 X 2015 r. Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego skierował do woje-
wódzkich inspektorów pismo o odstępowaniu 
od nakładania kar za przekraczanie nacisków 
na osie, o ile oczywiście mieści się w owych 
11,5 t/oś. Ostatecznie Naczelny Sąd Admini-
stracyjny przyznał rację przedsiębiorcy (cho-
ciaż WSA oddalił skargę) – Zasadnym jest 
przypomnieć, że w art. 32 Konstytucji RP jest 
powszechna zasada „wszyscy są równi wobec 
prawa”. Skoro zatem znajdujący się w takiej 
samej prowadzący działalność w zakresie mię-
dzynarodowego transportu drogowego, kon-
trolowane przez służby podległe głównemu 
inspektorowi transportu drogowego, nie byli 

karani za stwierdzone naruszenia dotyczące 
nacisków na osie, natomiast podmioty kontro-
lowane przez służby celne takim karom 
podlegały, to nasuwa się uzasadnione przy-
puszczenie, że doszło w tej sprawie do naru-
szenia zasady równości wobec prawa – mówili 
w uzasadnieniu sędziowie. Zalecenia zalece-
niami, ale mimo dość oczywistej intencji, 
samo pismo GITD i zmiana praktyki w ka-
raniu, nie mogły być przecież wystarczającymi 
argumentami dla KE, która powołuje się na 
niezgodność zapisów prawa – na przysłowio-
wym „papierze”. 

OgraniczeniaOgraniczenia oczywiście są możliwe do 
wprowadzenia – centra miast, przejazdy przez 
małe wioski czy miejsca o szczególnej wartości 
przyrodniczej są z reguły wyłączane z ruchu 
najcięższych ciężarówek. W Polsce jednak, 
mimo, iż teoretycznie pojazdy o nośności 
11,5 t mogłyby się poruszać niemal wszędzie, 
mamy przepisy uwzględniające „specjalne 
warunki” na przytłaczającej większości sieci 
drogowej. 95% dróg publicznych to drogi 

samorządowe, a więc ich remonty są realizo-
wane z budżetów samorządów – stąd też 
najczęstsza przyczyna wprowadzania dodat-
kowych regulacji. Na to zresztą powołuje się 
także ministerstwo. Dodaje jednak również, 
iż te zaledwie 5% dróg podległych resortowi 
przenosi aż 60% całego ruchu drogowego, co 
ma być dowodem na stosunkowo niewielką 
uciążliwość niedostosowania polskich prze-
pisów do wymogów unijnych. 

Na stronie MIB możemy przeczytać także, 
iż po zakończeniu okresu przejściowego od 
1 stycznia 2011 r. Polska była zobligowana do 
dopuszczenia pojazdów w międzynarodowym 
ruchu drogowym o nacisku pojedynczej osi 
11,5 t na głównych drogach tranzytowych 
wymienionych w  załączniku I  do decyzji 
1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych 
wytycznych dotyczących rozwoju transeuro-
pejskiej sieci transportowej. Nie było zatem 
konieczne dostosowanie wszystkich dróg pub-
licznych w kraju – ok. 400 tys. km, z czego 
ponad 100 tys. km stanowią drogi gruntowe. 

Różnica w ocenie.Różnica w ocenie. Widocznie jednak 
interpretacja Komisji Europejskiej jest zgoła 
inna, a efektem skarga do Trybunału Spra-
wiedliwości. Ministerstwo stara się jednak 
podąć pewne kroki w odpowiedzi – aktualnie 
trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódz-
kich, po których mogą poruszać się pojazdy 
o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 
10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których 
mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym 
nacisku pojedynczej osi do 8 t. W wyniku 
wprowadzonych zmian sieć dróg krajowych, 
na których mogą poruszać się pojazdy o na-
cisku osi do 11,5 tony wzroście do ponad 50% 
dróg krajowych. Obecnie na końcowym etapie 
są analizy poszczególnych dróg krajowych, 
które mają zostać dopuszczone do ruchu 
pojazdów ciężkich. W najbliższym czasie 
projekt rozporządzenia zostanie skierowany 
do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 
publicznych – czytamy w serwisie interne-
towym MIB.

Aktualnie w budowie i na etapie przetargu 
jest 156 zadań o łącznej długości 2087 km 
– wszystkie nowe drogi (lub wyremontowane) 
będą dostosowane do nośności 11,5 t na oś.

„Obecnie na końcowym 
etapie są analizy 
poszczególnych dróg 
krajowych, które mają 
zostać dopuszczone do 
ruchu pojazdów ciężkich

Ochrona serca ciężarówki

Eksploatowane silniki Diesla potrze-
bują odpowiedniej ochrony. Rodzaj 
i właściwości oleju silnikowego mogą 
być kluczowe dla sprawności jednostki 
napędowej pojazdu ciężarowego.

Spokój właścicieli fi rm z fl otami sa-
mochodów bardzo często zależy w rów-
nej mierze od kompetencji kierowców, 
jak i odpowiednio pracujących pojaz-
dów. Gdy „chodzą” wydajnie i  nie-
zawodnie, spełniają wymagania środo-
wiskowe dotyczące zużycia paliwa 
i zwiększania żywotności nie tylko sil-
nika, ale i poszczególnych elementów 
samochodu, to sukces jest niemal 
gwarantowany.

Ewolucja.Ewolucja. Dlatego tym ważniejsze jest 
by stosowane w truckach rozwiązania 
technologiczne były coraz lepsze. Doty-
czy to także jakości olejów silnikowych. 
Producenci produktów smarnych muszą 
nie tylko przedłużać żywotność poszcze-
gólnych podzespołów w pojazdach, ale 
także zachowywać swoje wysokie para-
metry oraz unikalne właściwości, nawet 
przy coraz rzadszej wymianie.

Od czasów początków olejów silniko-
wych minęło dużo czasu i zdążyły one 
mocno wyewoluować. Obecnie właści-
ciele fl ot oraz kierowcy samochodów 
ciężarowych mogą wybierać z całej gamy 
różnorodnych produktów dopasowanych 
do ich potrzeb. Warto tu wspomnieć 
zwłaszcza o olejach półsyntetycznych, 
które mają lepsze właściwości niż ich 
mineralne odpowiedniki. Mają też mniej 
wad. Wykorzystane w nich syntetyczne 
oleje bazowe działają skuteczniej, ponie-
waż są produkowane z zastosowaniem 
zaawansowanych technologicznie proce-
sów chemicznych, w związku z czym ich 
struktura, a co za tym idzie właściwości, 
mogą być precyzyjnie określane.

Oleje półsyntetyczneOleje półsyntetyczne w porównaniu z mi-
neralnymi szybciej smarują jednostkę napę-
dową w niskich temperaturach, pomagają 
ograniczyć zużycie paliwa i  lepiej chronią 

silnik dzięki odpowiednio dobranym dodat-
kom przeciwutleniającym – mówi Cezary 
Wyszecki, ekspert techniczny Shell Polska.

Jednym z olejów półsyntetycznych jest 
Shell Rimula R5 LE, który dostosowuje się 
do zmiennych warunków pracy silnika. 
Został on wyprodukowany w Technologii 
Dynamic Protection Plus, przyczyniając 
się do wydłużenia czasu eksploatacji silnika 
i obniżenia kosztów działalności związa-
nych ze zużyciem paliwa. Wpływa także 
na wydłużenie żywotności samego oleju, 
co przekłada się z kolei na dłuższe przebiegi 
między jego wymianami. Olej ten jest 
przeznaczony do użytkowania w warun-
kach intensywnej eksploatacji i zalecany 
do silników spełniających normy niskiej 
emisji spalin Euro IV, V i VI. Podobne 
parametry ma także Shell Rimula R5 E, 
szczególnie polecany do stosowania w sa-
mochodach ciężarowych i pojazdach trans-
portu publicznego. 

Czystość. Czystość. Ważną funkcją jaką powinien 
spełniać olej silnikowy jest także usuwanie 
wszelkich zanieczyszczeń, które mają bardzo 
niekorzystny, a nawet destrukcyjny wpływ na 
działanie jednostki napędowej. Istotną rolę 
w utrzymaniu „sterylnych” warunków we-
wnątrz silnika, odgrywa czystość oleju 
silnikowego. 

Decyduje o niej głównie jakość bazy ole-
jowej, która stanowi od 75 do 90% środka 
smarnego – w zależności od jego formulacji. 
Dzięki opatentowanej przez Shell technologii 
Shell PurePlus baza olejowa wykorzystywana 
w półsyntetycznych olejach silnikowych Shell 
Rimula jest produkowana z gazu ziemnego, 
a nie jak było do tej pory na bazie ropy 
naft owej. Środki smarne oparte na olejach 
bazowych wytwarzanych w technologii Pu-
rePlus są pozbawione praktycznie wszelkich 
zanieczyszczeń znajdujących się w ropie 
naft owej. Dzięki temu udaje się zachować 
optymalną czystość silnika w stopniu zbli-
żonym do fabrycznej, a także wysoką stabil-
ność lepkości w wysokich temperaturach 
pracy, co pozwala utrzymać najwyższe pa-
rametry eksploatacyjne silnika.

AS

Właściwy olej podstawowym wyborem

Autostrada A1 w 2022 r.

Początek w 1978 r.Początek w 1978 r. Autostrada A1 swoje 
początki ma w latach 60. XX wieku i pier-
wotnie miała stanowić fragment Transeu-
ropejskiej Autostrady Północ-Południe, 
łączącej ciepłe południe z chłodną północą 
Europy. W Polsce budowa pierwszego od-
cinka autostrady łączącego Tuszyn z Piot-
rkowem Trybunalskim rozpoczęła się 
w 1978 r. Przez kolejne jedenaście lat udało 
się wybudować 17,5 km drogi. Po zmianach 
systemowych w Polsce budowa autostrady 
A1 zeszła na dalszy plan.

Znaczne przyspieszenie budowy nastąpiło 
wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej 
i przyznanie nam, wspólnie z Ukrainą, or-
ganizacji piłkarskich Mistrzostw Europy 
2012. W ciągu pięciu lat od momentu ogło-
szenia organizatora tej imprezy, do chwili 
rozpoczęcia mistrzostw w czerwcu 2012 r., 
otwartych zostało 12 odcinków autostrady 
o łącznej długości 250 km. Obecnie dłu-
gość oddanej i używanej A1 przekracza już 
400 km. 

Płatne odcinki. Płatne odcinki. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad chce jak naj-

szybciej zakończyć budowę. Autostrada A1 
fi nalnie ma połączyć Trójmiasto z wsią Go-
rzyczki położoną przy granicy polsko-
-czeskiej i przebiegać przez Toruń, Łódź, 
Częstochowę i Gliwice.

Podlegająca kilku zarządcom autostrada, 
mimo iż została wybudowana z pieniędzy 
publicznych i dofi nansowań, posiada kilka 
płatnych odcinków. Pierwszym zarządcą, 
który już na początku 2008 r. wprowadził 
opłaty był, Gdańsk Transport Company. 
Obecnie wszystkie odcinki podlegające 
temu zarządcy są płatne. 

Rząd poinformował, że do 2022 r. zakoń-
czy się budowa ostatniego 80-kilometro-
wego odcinka autostrady A1 Częstocho-
wa-Tuszyn. Wtedy będzie ona przejezdna 
na całej długości od Gorzyczek na gra-
nicy polsko-czeskiej do Trójmiasta.

 Obecnie trwa budowa A1 na odcinku 
Pyrzowice–Częstochowa. Inwestycję, któ-
ra będzie kosztować 3 mld zł, podzielono 
na cztery etapy. 

Z południa na północ Europy.Z południa na północ Europy. Pierwszy 
to odcinek F od węzła Rząsawa do węzła 
Blachownia o długości ok. 20,3 km, a drugi 
to odcinek G od węzła Blachownia do 
węzła Zawodzie o długości 4,7 km. Będą 
one zrealizowane w formule „projektuj 
i buduj”. Dwa pozostałe zadania to odcinek 
H od węzła Zawodzie do węzła Woźniki 
o długości 16,7 km oraz odcinek I od węzła 
Woźniki do węzła Pyrzowice o długości 
15,2 km. 

Dzięki budowie autostrady Częstochowa 
zyska obwodnicę. Po wybudowaniu od-
cinka Rząsawa-Pyrzowice i Częstochowa-
-Tuszyn A1 połączy zrealizowane już 
fragmenty na północy kraju z  jej połu-
dniową częścią od granicą państwa 
z Czechami. Autostrada ta na odcinku 
Rząsawa-Pyrzowice będzie też częścią 
VI  korytarza Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej, łączącego kraje basenu 
Morza Bałtyckiego z państwami Europy 
Południowej. Na granicy z  Czechami 
w Bohuminie łączy się ona z czeską auto-
stradą D1. 

Wtedy powinna zakończyć się budowa ostatniego odcinka

Autostrada A1 – odcinek Gorzyczki-Sośnica
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JANUSZ MINCEWICZ

„Autostrada A1 fi nalnie 
ma połączyć Trójmiasto 
z wsią Gorzyczki 
położoną przy granicy 
polsko-czeskiej 

Francuska Grupa Alainé uzupełniła swoją 

fl otę o  70 nowych naczep Kögel Cargo Coil. 

Firma z  ponad 70-letnim stażem, z  fi liami 

w  całej Europie, od Francji i  Wlk. Brytanii, 

przez Portugalię, Luksemburg i Belgię do Wę-

gier, Słowacji i Polski, ma już ponad 1000 na-

czep. Nowe nabytki – Kögel Cargo Coil – po-

siadają bardzo stabilną ramę stalową o lekkiej 

konstrukcji. Dla lepszego załadunku i  rozła-

dunku od góry, naczepa posiada zabudowaną 

plandekę przesuwaną od przodu i od tyłu. Na 

życzenie fi rmy Alainé naczepy wyposażono 

w cztery pary pierścieni mocujących o wyso-

kiej wytrzymałości i nośności 12 t, umożliwia-

jących pod nadzorem ich transport na statkach 

i promach.

Na wszystkich stacjach BP można płacić 

aplikacją Android Pay. Koncern uruchomił 

tę możliwość 17 XI. Kierujemy się potrzebami 

i  oczekiwaniami naszych klientów. Wiemy, że 

nasi klienci chcą szybciej i łatwej płacić za pro-

dukty i  usługi na naszych stacjach. Jestem 

przekonany, że nowa możliwość także usprawni 

obsługę na stacji. Android Pay to: zbliżasz, 

płacisz, gotowe – powiedział Łukasz Urbanik, 

Global Category Manager Retail Payments, BP. 

Android Pay działa na telefonach i  tabletach 

z systemem Android w wersji 4.4 lub wyższej, 

obsługujących technologię NFC. Użytkownik 

musi jedynie zainstalować aplikację i  dodać 

obsługiwane karty płatnicze. Płacąc przez An-

droida Pay, prawdziwy numer karty nie jest 

udostępniany sklepowi. 

AS
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Rozwój przewozów towarowych Nowym Jedwabnym Szlakiem
Zainicjowano współpracę z chińską prowincją Xinjiang
W Ministerstwie Infrastruktury i Budow-
nictwa odbyło się w ubiegłym tygodniu 
(14 XI) spotkanie z delegacją chińskiej 
prowincji Xinjiang. Tematem rozmów był 
rozwój przewozów towarowych Nowym 
Jedwabnym Szlakiem. Tego samego dnia 
w siedzibie PKP Cargo podpisano memo-
randum o współpracy w ramach projektu 
Suchy Międzynarodowy Port Urumqui 
i Kolejowy Szlak Polska-Chiny.

Delegacji przewodniczył Xe Yiming, 
który w prowincji Xinjiang odpowiada za 
handel zagraniczny. Ze strony polskiej 
w rozmowach wzięli udział m.in. sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej 
Dera, podsekretarz stanu w MIB Justyna 
Skrzydło i prezes zarządu PKP Cargo Ma-
ciej Libiszewski.

Wizyta w Małaszewiczach.Wizyta w Małaszewiczach. Tematem 
rozmów w ministerstwie był rozwój prze-
wozów Nowym Jedwabnym Szlakiem 
w kontekście zapowiadanego wzrostu wy-
miany handlowej między Polską a Chinami, 

a zwłaszcza zwiększenia eksportu polskiej 
żywności koleją do Państwa Środka. Pro-
wincja Xinjiang uznawana jest za chińskie 
centrum transportowe i stanowi jeden z naj-
ważniejszych ośrodków logistycznych dla 
międzynarodowego handlu.

 Wcześniej, przed spotkaniem w MIB, 
delegacja chińska zwiedziła terminal kon-
tenerowy w centrum logistycznym PKP 

Cargo w Małaszewiczach. Goście zapoznali 
się z procesem technologicznym obsługi 
przesyłek kontenerowych w jednym z waż-
niejszych punktów na Nowym Jedwabnym 
Szlaku. 

Przez Małaszewicze przebiega linia kole-
jowa E20, która jest przedłużeniem Magi-
strali Transsyberyjskiej i „oknem” na Daleki 
Wschód. Obecnie ten suchy port położony 

przy granicy polsko-białoruskiej przełado-
wuje ok. 5 mln t ładunków, ale jego zdolności 
wykorzystane są zaledwie w połowie.

Memorandum.Memorandum. Podczas kontynuowa-
nych rozmów bilateralnych w siedzibie ko-
lejowego przewoźnika towarowego doszło 
do podpisania memorandum o współpracy 
miedzy przedstawicielami zarządu PKP 
Cargo i  chińskiej prowincji Xinjiang. 
W przyjętym dokumencie obie strony „wy-
raziły zainteresowanie współpracą i zapew-
niły o strategicznym, aktywnym partnerstwie 
w realizacji tego projektu, którego celem jest 
poprawa usług logistycznych w obsłudze wy-
miany handlowej między Chinami 
i Polską.” 

Strona chińska ma zapewnić m.in. wspar-
cie infrastrukturalne, poprzez nadanie stra-
tegicznej roli suchemu portowi w Urumqui, 
znajdującemu się w prowincji Xinjiang, na 
Nowym Jedwabnym Szlaku. Położony w po-
bliżu granicy z  Kazachstanem port ma 
przejmować potoki ładunków ze znacznej 
części Chin przed nadaniem ich do Polski. 

PKP Cargo ma za to zapewnić m.in. reali-
zację przewozów kolejowych w Europie. 

Rozmowy z partneramiRozmowy z partnerami chińskimi to 
efekty czerwcowej wizyty prezydentów Chin 
i Polski w warszawskim terminalu Grupy 
PKP Cargo, gdzie symbolicznie uruchomio-
no linię kolejową na trasie Chiny-Europa 
pod marką China Railway Express. 

Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku był 
także uzgadniany w czasie kolejnych spotkań 
delegacji polskiego rządu i  spółki ze stroną 
chińską. Wizyta delegacji z  prowincji 
Xinjiang to kolejny etap konkretyzowania 
tych ustaleń w wymiarze infrastrukturalnym 
i handlowym.

„Prowincja Xinjiang 
uznawana jest za 
chińskie centrum 
transportowe

Rozmowy polsko-chińskie w MIB
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HUBERT HRYNIEWICZ

TRZY PYTANIA...

dr hab. Paweł Lesiak,
Szkoła Główna Handlowa

Czy zgodnie z założeniami Komisji Euro-
pejskiej w Białej Księdze, krajom Unii 
Europejskiej uda się zwiększyć udział 
kolei w transporcie ładunków?

Śmiem twierdzić, że nie uda się. Chyba, 
że zmniejszy się wyraźnie konsumpcja. 
Proszę zwrócić uwagę, że transport towa-
rowy rośnie szybciej, względem ludności, 
niż liczba konsumentów w UE. Co więcej, 

Czy koleje unijne są już zintegrowane, 
czy nadal pozostają narodowe?

W dużym stopniu wciąż pozostają 
narodowe. Na przykład w Niemczech 
dominacja narodowego przewoźnika jest 
dużo większa niż w Polsce i nie będzie 
on jak na razie prywatyzowany. Po wy-
buchu kryzysu odstąpiono też od pomys-
łu wprowadzenia akcji spółki kolejo-
wej na giełdę. Co więcej, niemieckie fe-
deralne koleje mają nawet otrzymać po-
moc fi nansową w wysokości co najmniej 
2,4 mld euro. 

Trzeba jednak przyznać, że w obu 
tych krajach dyskusja na temat korzyści 
i zagrożeń wynikających z prywatyzacji 
kolei wciąż jest bardzo żywa. Często 
analizowany jest w niej przykład trudnej 
prywatyzacji kolei w Wielkiej Brytanii. 
Trzeba również nadmienić, że na świecie 
są kraje, które po prywatyzacji posta-
nowiły jednak powrócić do państwowe-
go modelu funkcjonowania tej gałęzi 
transportu – jak np. Nowa Zelandia 
w 2008 r.

JM

coraz wyższa liczba osób mieszka w miastach 
niż na wsi. Zaopatrzenie miast w towary kon-
sumpcyjne to domena transportu samocho-
dowego. Tutaj trudno o innowacje. Transport 
tramwajami, drukarki 3D itd. to ciekawe po-
mysły na unikanie przewozów samochodo-
wych, ale raczej trudno sobie wyobrazić, że 
osiedlowa piekarnia zostanie zaopatrzona 
w pieczywo tramwajem. 

Aby zmniejszyć udział transportu samocho-
dowego w przewozach towarów trzeba po 
prostu obniżyć konsumpcję towarów, np. po-
przez wydłużenie ich żywotności (np. sprzętu 
AGD, odzieży). KE na szczęście zaczyna do-
strzegać ten problem, choć niekoniecznie 
z  perspektywy transportu, lecz z  powodu 
wzrostu ilości odpadów. 

O ile w najbliższych dekadach nie widzę 
możliwości osiągnięcia unijnych „wytycznych” 
dotyczących modal split w przewozach towa-
rowych, to inaczej sprawa wygląda w trans-
porcie pasażerskim długodystansowym czy 
miejskim. Tutaj fi zyczna czy kosztowa reorga-
nizacja systemu może faktycznie wpływać na 
spadek udziału indywidualnego transportu 
samochodowego w przewozach.

Czy w UE dobrze działa konkurencja mię-
dzygałęziowa?

To trudne pytanie, bowiem zdania eksper-
tów są podzielone. Specjaliści kolejowi uwa-
żają, że transport drogowy w zbyt małym 
stopniu, w porównaniu do kolei, obciążony 
jest kosztami zewnętrznymi, a także infra-
strukturalnymi. Lobby przemysłu motoryza-
cyjnego i transportu samochodowego tej opinii 
nie podziela. 

Mamy tu problemy porównawcze, bo jak 
słusznie podaje Krystyna Bentkowska-Senator 
z ITS, stawki dostępu do infrastruktury kole-
jowej oblicza się za pociągo-kilometr, zaś do 
drogowej za wozo-kilometr. Z powodu kryte-
riów przyjętych w obu systemach opłat, np. ich 
zróżnicowanie ze względu na: różne cennikowe 
zakresy wagowe zestawów szynowych-drogo-
wych, liczbę osi pojazdów, klasy euro pojazdów 
drogowych czy kategorie linii kolejowych, 
w praktyce bardzo trudno jest bezpośrednio 
porównać „koszt infrastrukturalny” przewozu 
w przeliczeniu na 1tkm. Trzeba w tym wypadku 
zaznaczyć, że dostęp do sieci PLK nie zawsze 
jest korzystny cenowo w porównaniu z sieciami 
kolejowymi innych krajów. 

Polska ma dość korzystne warunki dla roz-
woju kolei. Chodzi o możliwość obsługi poto-
ków ładunków z i do portów morskich, i to nie 
tylko polskich, ale także zagranicznych, m. in. 
ARA, Jedwabnym Szlakiem czy po Szlaku Bur-
sztynowym i Via Baltica (Rail Baltica). Pamiętać 
jednak należy, że w przewozach ostatniej mili, 
trudno jest walczyć przewoźnikom kolejowym 
z samochodowymi. Zresztą, walka nie zawsze 
jest konieczna, gdyż z punktu widzenia ekologii 
i załadowców o wiele bardziej istotna będzie 
współpraca w ramach łańcuchów transporto-
wych, także multimodalnych, nierzadko będą-
cych elementami łańcuchów dostaw. 

Niestety, trzeba też mieć na uwadze, że na-
ciski naszych partnerów unijnych, aby odcho-
dzić od tzw. gospodarki opartej na węglu mogą 
zagrozić bytowi PKP Cargo, która jest uzależ-
niona od przewozów tego surowca. A to może 
zagrozić zarządcy sieci kolejowej, gdyż znaczącą 
część wpływów PLK zawdzięcza właśnie na-
szemu narodowemu przewoźnikowi towaro-
wemu. I tak paradoksalnie tzw. dekarbonizacja 
może przyczynić się do regresji „ekologicznej” 
gałęzi transportu – zarówno w przewozach 
towarowych, jak i pasażerskich.

128 mln zł na modernizację 39 pociągów
Mazowieckie nie żałuje środków na kolej

Decyzją Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego projekt modernizacji elek-
trycznych zespołów trakcyjnych typu 
EN57 należących do Kolei Mazowieckich 
otrzyma wsparcie w wysokości ponad 
128 mln zł.

Umowę w  tej sprawie podpisali 
w ubiegłym tygodniu (15 X) marszałek 
Adam Struzik, członek zarządu woje-
wództwa mazowieckiego Rafał Raj-
kowski, prezes zarządu, dyrektor 
generalny Kolei Mazowieckich Artur 
Radwan i członek zarządu, dyrektor 
fi nansowy Kolei Mazowieckich An-
drzej Buczkowski.

Samorządowa spółka Koleje Mazowiec-
kie jest obecnie drugim pod względem 
liczby obsłużonych pasażerów przewoźni-
kiem w kraju, dlatego stale inwestujemy 
w jej rozwój. Co roku przeznaczamy na 
jej rozwój blisko 250 mln zł – podkreślił 
marszałek Adam Struzik.

21 pojazdów21 pojazdów już na torach. To już 
kolejny etap działań inwestycyjnych 

spółki KM. Wspomniany projekt jest 
obecnie w trakcie realizacji i zakończy 
się w II kwartale 2017 r. – na tory wy-
jechał już zmodernizowany w ramach 
niego dwudziesty pierwszy pojazd serii 
EN57AL. Prace prowadzone są przez 
ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. oraz 
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. 
Cieszę się, że realizacja tej inwestycji 
przebiega tak sprawnie. Dzięki niej 
pasażerowie już teraz mogą podróżo-
wać nowocześnie wyposażonymi pocią-
gami – powiedział Rafał Rajkowski. 

Projekt modernizacji 39 sztuk EN57 
łącznie wart jest blisko 200 mln zł. 
Dofinansowanie z  RPO wyniesie 
128 mln zł, ale chciałbym zaznaczyć, 
że te brakujące 70 mln dokłada spółka 
– podkreślił Andrzej Buczkowski.

Wyposażenie. Wyposażenie. Dzięki zastosowa-
niu zupełnie nowych podzespołów 
zwiększono moc układu napędowego 
modernizowanych pojazdów umożli-
wiając im szybszą jazdę (do 120 km/
godz.) oraz zwiększenie przyspiesze-
nia, co przełoży się na skrócenie czasu 
podróży. 

Każdy z 39 pojazdów posiada m.in.: 
klimatyzację przedziałów pasażerskich, 
komfortowe i wyciszone wnętrze, nowe 
okna, podłogi, ściany i wygodne fotele. 
Do dyspozycji podróżnych są też nowo-
czesne toalety z zamkniętym obiegiem 
i przewijakiem dla niemowląt. Pasaże-
rowie mogą także korzystać z gniazdek 
elektrycznych zamontowanych pod fo-
telami. EN57AL posiadają również przej-
rzysty system informacji pasażerskiej, 

wi-fi , a także monitoring zewnętrzny 
oraz wewnętrzny. 

Modernizowane pojazdy przysto-
sowane są dla osób z ograniczoną mo-
bilnością, niedosłyszących i niedowi-

dzących. Wyposażone są w  wiele 
udogodnień, m.in. szerokie wejścia, 
windy lub rampy, mocowania dla wóz-
ków inwalidzkich, przestrzeń manew-
rową zapewniającą swobodne poru-
szanie się osób na takich wózkach w ob-
rębie przedziału oraz toalety dosto-
sowane dla tych osób. W wagonach 
zamontowane są też systemy audiowi-
zualne ułatwiające korzystanie z trans-
portu osobom niedosłyszącym i sła-
bowidzącym.

Przebudowa odcinka Koniecpol-Częstochowa
Powstanie m.in. nowy most przez Pilicę

Obiekty te są wyposażane w antypośliz-
gową nawierzchnię, wiaty, oświetlenie i ław-
ki. Informację pasażerską poprawią nowe 

PKP PLK za blisko 8 mln zł realizują 
kolejną inwestycję na stacjach i przy-
stankach osobowych linii nr 61. 

Na odcinku Koniecpol-Częstochowa 
Stradom odnowione zostaną kolejne 
perony, poprawi się standard obsługi 
podróżnych, powstanie także nowy most 
przez Pilicę. 

Odnowione perony.Odnowione perony. Zarządca infra-
struktury konsekwentnie inwestuje 
w poprawę standardu obsługi podróż-
nych na linii nr 61. Po kompleksowej 
przebudowie peronów w Juliance i Lu-
sławicach, pasażerowie jeszcze w tym 
miesiącu skorzystają z odnowionych 

tablice i oznakowania. Są również udogod-
nienia dla osób o ograniczonych możliwoś-
ciach poruszania się – nowe pochylnie, 
oznakowanie tras i dróg dojścia. W I kwar-
tale przyszłego roku uruchomiony zostanie 
jeszcze nowy system zapowiedzi megafono-
wych i monitoringu.

 
Nowy most nad Pilicą.Nowy most nad Pilicą. Modernizowany 

jest również most nad Pilicą w Koniecpolu, 
na którym wprowadzono ograniczenie pręd-
kości do 30 km/godz. ze względu na para-
metry techniczne. Obecna, jednoprzęsłowa 
przeprawa zostanie zastąpiona nowym mo-
stem – trzyprzęsłowym z betonu sprężonego. 
Dzięki tej przebudowie prędkość pociągów 
na przeprawie wzrośnie do 120 km/godz. 

Planowany termin zakończenia prac przy 
budowie mostu to II kwartał 2017 r. Koszt 
inwestycji wynosi prawie 8 mln zł, a środki, 
z  których jest finansowana pochodzą 
z budżetu.

Częstochowa.Częstochowa. Od lipca tego roku na 
stacji w Częstochowie podróżni korzy-
stają z 3 przebudowanych peronów. Plat-
formy zostały wyposażone w  nową 
nawierzchnię, wiaty oraz ławki i tablice 
informacyjne. Są również dostosowane 
do obsługi osób niepełnosprawnych.

Przebudowano również przejście pod 
torami łączące budynek stacji Często-
chowa Stradom z peronem nr 2. Mo-
dernizacja ta znacznie poprawiła komu-
nikację – podróżni o ograniczonych 
możliwościach poruszania się mogą teraz 
korzystać z pochylni. Tunel wyposażony 
jest w monitoring. Obie inwestycje kosz-
towały 11 mln zł. 

HH

JERZY KONWICKI

Zmodernizowane perony na stacji Lusławice
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Tak prezentuje się zmodernizowany EN57
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peronów na przystankach: Koniecpol 
Magdasz, Staropole Częstochowskie 
i Podlesie. 

„Projekt modernizacji 
39 szt. EN57 łącznie wart 
jest blisko 200 mln zł
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W tym roku może paść krajowy rekord 
przewozów pasażerskich, co zapowiadają 
statystyki z pierwszego półrocza – ponad 
15 mln osób skorzystało z  połączeń 
lotniczych.

Olsztyn-Mazury. Olsztyn-Mazury. Najmłodsze polskie 
lotnisko „urodziło się” w styczniu 2016 r. 
w województwie warmińsko-mazurskim. 
To port lotniczy Olsztyn-Mazury, poło-
żony w miejscowości Szymany, który cał-
kiem dobrze poradził sobie na coraz 
bardziej konkurencyjnym rynku przewo-
zów pasażerskich drogą powietrzną. Ter-
minal w Szymanach odprawił od stycznia 
30 tys. pasażerów, a do końca 2016 r. pla-
nowana jest obsługa 10 tys. osób. 

Pasażerowie korzystają w Szymanach 
z sali odpraw o powierzchni 1 300 m² 
i 6 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej. 
Na piętrze znajdują się powierzchnie ga-
stronomiczne, sale konferencyjne i taras 
widokowy. Terminal wyposażony jest 
w strefę dla VIP-ów, wolnocłową oraz 
specjalną strefę dla dzieci. Jak poinformo-
wał portal fl y4free.pl – z lotniska w Szy-
manach znikają loty do Wrocławia, Berlina 
i Krakowa, za to od 1 listopada można 
polecieć do Londynu-Stansted. Olsztyń-
skie lotnisko jest portem sezonowym i de-
cyzje dokąd polecą pasażerowie w 2017 r. 
jeszcze nie zapadły.

Białystok Krywlany.Białystok Krywlany. Nieomal po są-
siedzku, bo w odległości 200 km, poło-
żone jest lotnisko Białystok Krywlany. 
W takiej samej odległości od Białegostoku 
mamy warszawskie Okęcie i port lotniczy 
w  Gdańsku. Można powiedzieć, że 
w płn.-wsch. Polsce lotniska dzieli nie-
wielki dystans, ale wszystkie dają sobie 
radę. To białostockie o tzw. ograniczonej 
certyfi kacji, obsługuje małe samoloty, 
maksymalnie do 60 osób na pokładzie. 
Lotniska o długości drogi startowej ok. 

1300-1400 m mogą bowiem obsługiwać 
ruch tzw. general aviation, dyspozycyjno-
-biznesowy oraz niewielki pasażerski. 

Liczba pasażerów po rozbudowie in-
frastruktury oraz możliwej budowie ma-
łego terminalu pasażerskiego może tu 
wzrosnąć do ok. 5 tys. osób. Bydgoski 
port oferuje 5 kierunków lotów do: He-
raklionu, Korfu (nowość), Zakintos, Bur-
gas oraz Dubrownika. Jak zapowiedział 
Artur Niedźwiecki, rzecznik prasowy 
lotniska – od lata 2017 r. przybędzie ko-
lejna linia do Rzymu.

Poznań Ławica.Poznań Ławica. Z kolei dla lotniska 
Poznań Ławica rok 2016 zapowiada się 
jako rekordowy. Do września port lotni-
czy w Poznaniu obsłużył blisko 1,4 mln 
osób, to o 11,5% więcej niż w  analogicz-
nym okresie roku ubiegłego. Obecnie, 
w systemie rezerwacyjnym mamy ponad 
60 kierunków biorąc pod uwagę jeszcze 
ten rok, jak i następny sezon 2017 – po-
wiedział Błażej Patryn, rzecznik prasowy 
lotniska. 

Co do nowych kierunków rozmowy 
jeszcze trwają i kierunki linii lotniczych 
nie są jeszcze pozamykane. Trudno tu 
wydzielać kierunki turystyczne i nie tu-
rystyczne. To zależy jaki cel podróży ma 
pojedyncza osoba. Jeżeli jednak mamy 
na myśli czartery to wymieńmy: Burgas, 
Warnę, Dubrownik, Rijekę, Pafos, Pod-
goricę, Hurghadę, Ateny, Chanię, Hera-
klion, Kefalonię, Korfu, Kos, Prewezę, 
Rodos, Saloniki, Zakynthos, Barcelonę, 
Fuerteventurę, Teneryfę, Gran Canarię, 

Lanzarote, Malagę, Ibizę, Palma de Mal-
lorca, Faro, Maderę, Antalyę, Bodrum, 
Dalaman, Sardynię, Sycylię, Lamezię, 
a od końca października nowy kierunek 

do Ras al-Chajma (Emiraty Arabskie). 
Mamy nadzieję, że to nie jest koniec 
i w przyszłym roku będą jeszcze nowe 
połączenia – podsumował Patryn.

Zdaniem rzecznika – duży wzrost 
połączeń tanich linii lotniczych poka-
zuje, iż podróże samolotem stają się dla 
niektórych pasażerów codziennością, 
a to sprawia, że komunikacja lotnicza 
zdecydowanie będzie się rozwijać. 

Radom.Radom. Lotnisko w Radomiu, po 
ogromnych trudnościach, zaczyna ob-
sługiwać loty pasażerskie do Pragi, 
Gdańska i Wrocławia oraz do Lwowa. 
Jak zapewnił Kajetan Orzeł, rzecznik 
prasowy, trwają starania o uruchomienie 
kolejnych kierunków, w tym tych naj-
bardziej popularnych wśród Polaków 
jak Wyspy Brytyjskie. Ponadto, prowa-
dzone są prace modernizacyjne infra-
struktury, jak np. wydłużenie drogi 
startowej, budowa nowej płyty postojo-
wej oraz systemu ILS.

Za to pechowe lotnisko gdyńskie nadal 
toczy spór z Komisją Europejską, od-
nośnie jego uruchomienia. Decydenci 
są zdania, że jest ono potrzebne nie tylko 
dla miasta, ale i regionu, i wierzą, że uda 
się je uruchomić, a pomocą w przeko-
naniu KE będzie służył obecny polski 
rząd.

„Podróże samolotem 
stają się dla niektórych 
pasażerów 
codziennością

Efektowny terminal w Szymanach
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Powoli będą się rozwijać

EWA GRUNERT

Przegląd wybranych lotnisk regionalnych

Balice – sześć nowych połączeń
Największa w historii oferta w sezonie zimowym

Od początku listopada lotnisko w Kra-
kowie Balicach ma sześć nowych połą-
czeń – do Genewy, Bournemouth, Man-
chesteru, Neapolu, Wenecji i Belfastu. 

Wspomniane połączenia realizują dwaj 
najwięksi przewoźnicy na krakowskim 
lotnisku: irlandzki Ryanair i brytyjski 
easyJet.

Obecnie Balice mają łącznie w swojej 
zimowej ofercie 65 połączeń lotniczych 
wykonywanych przez 14 przewoźników. 

To największa oferta zimowa w historii 
lotniska.

Pozostają letnie połączenia.Pozostają letnie połączenia. I tak bry-
tyjski easyJet oferuje połączenia do Gene-
wy, Manchesteru, Neapolu i  Wenecji. 
Z kolei irlandzki Ryanair, który w Krako-
wie posiada swoją bazę, lata do Bournemo-
uth i Belfastu. W rozkładzie zimowym 
zostają również tegoroczne letnie nowości, 
czyli połączenia: easyJet do Mediolanu 
Malpensy, Jet2.com do Manchesteru, Ry-
anair do Bristolu oraz Skandynawskich 
Linii Lotniczych SAS do Kopenhagi. 

Po raz pierwszy na sezon zimowy po-
zostają letnie połączenia LOT-u do Gdań-

ska oraz Ryanaira do Malagi i Cagliari. 
W  związku z  zamknięciem lotniska 
w Oslo Rygge, Ryanair uruchomił połą-
czenie na lotnisko Oslo Torp. Do rozkładu 
powraca też połączenie sezonowe wyko-
nywane przez tego przewoźnika do Ejlatu 
w Izraelu.

Dziewięć więcej. Dziewięć więcej. W sumie w sezo-
nie zimowym połączenia do stolicy 
Małopolski oferuje 14 linii lotniczych 
– tradycyjnych i niskokosztowych. W po-
równaniu z poprzednim okresem liczba 
połączeń wzrosła o dziewięć. 

W tym roku przewoźnicy zwiększyli 
też częstotliwość połączeń na 10 kierun-
kach, w tym do największych europej-
skich lotnisk przesiadkowych: British 
Airways do Londynu (Heathrow), KLM 
do Amsterdamu, SWISS International 

Airlines do Zurychu, a Skandynawskie 
Linie Lotnicze SAS do Kopenhagi.

Krakowskie lotnisko, którym od kilku 
miesięcy kieruje Radosław Włoszek, jest 
drugim, pod względem liczby obsłużo-
nych pasażerów, portem lotniczym 

w Polsce i największym lotniskiem regio-
nalnym. W zeszłym roku obsłużyło re-
kordową liczbę ponad 4,2 mln podróżnych, 
czyli o 11% więcej niż rok wcześniej. Plany 
na ten rok zakładają obsłużenie 4,7 mln 
pasażerów.

„Plany na ten rok 
zakładają obsłużenie 
4,7 mln pasażerów

JANUSZ MINCEWICZ

W 2015 r. w Balicach obsłużono 4,2 mln osób
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Dobre i gorsze wieści ze Świdnika
Lotów i pasażerów przybywa, ale...

Październik okazał się kolejnym 
dobrym miesiącem dla spółki Port Lot-
niczy Lublin. Jak informuje Piotr Jan-
kowski, jej rzecznik prasowy, lotnisko 
w Świdniku obsłużyło w tym miesiącu 
34 tys. pasażerów, tj. o 4 tys. więcej niż 
w tym samym czasie przed rokiem. 
Dobry był także wrzesień. W miesiącu 
tym lotnisko obsłużyło 35 tys. pasaże-
rów, to jest o 5 tys. więcej niż przed 
rokiem. 

Chętnych na loty z Lublina nie bra-
kuje, a wręcz przeciwnie, wciąż ich przy-

bywa. W  2013 r. lotnisko obsłużyło 
niespełna 190 tys. pasażerów, dwa lata 
później już ponad 265 tys. podróżnych, 
a w tym roku tylko do końca paździer-
nika było ich ponad 337 tys. Te wciąż 
rosnące dane napawają optymizmem 
i pozwalają przypuszczać, że zrealizo-
wany zostanie roczny plan przewo-
zów zakładający co najmniej 400 tys. 
pasażerów. 

Defi cyt. Defi cyt. To fakt, ale faktem jest rów-
nież i to, że lotnisko wciąż jest defi cytowe. 
W latach 2013 i 2014 jego defi cyt roczny 

wynosił nieco ponad 31 mln zł. Potem 
malał i w roku 2015 wyniósł już tylko 
26,5 mln zł. 

Nie wiadomo dokładnie, jaki poziom 
osiągnie w tym roku, ale Rada Miasta 
Lublin na swej październikowej sesji zde-
cydowała przekazać spółce Port Lotniczy 
Lublin dodatkowe 2 mln zł. Jak wyjaśnia 
prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, 
pieniądze te potrzebne są na unowocześ-
nienie infrastruktury lotniska, a dokład-
nie na poprawę oświetlenia pasa 
startowego, bo takie wymogi stawia 
Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Zysk w 2020 r.?Zysk w 2020 r.? Tegoroczny defi cyt 
będzie spory, ale specjaliści uspokajają, 
że każde nowe lotnisko jest początkowo 
defi cytowe. Zyski zaczyna osiągać dopiero 
wtedy, gdy odprawia milion pasażerów 
rocznie. Jak twierdzi Jacek Sobczak, prze-
wodniczący rady nadzorczej spółki PLL, 
taki stan rzeczy zakładany był od samego 
początku istnienia lotniska w Świdniku, 
a zyski ma ono przynosić dopiero po 
ośmiu latach swego istnienia, co nastąpić 
ma w 2020 r. I  jest to na dziś całkiem 
możliwe. 

Powodów do optymizmu i osiągania 
coraz lepszych wyników jest kilka, m.in. 

to, że włoska fi rma Xpress Handling 
zgodnie z zawartą umową o współpracy 
z Portem Lotniczym Lublin uruchomiła 
na lotnisku terminal towarowy. Dobrą 
informacją jest i to, że lotnisko w Świd-
niku ma już w pełni sprawny radiowy 

system nawigacji ILS II kategorii, czyli 
taki jaki obecnie mają tylko lotniska na 
Okęciu, w Modlinie i Gdańsku. 

Nowy przewoźnik.Nowy przewoźnik. Obecnie ze Świd-
nika latają samoloty takich przewoźni-
ków jak Wizzair, Ryanair, a wkrótce 
dołączy do nich Small Planet Airlines. 
Samoloty latają do Londynu (loty na 
Luton i Stansted odbywają się codziennie 
a nawet dwa razy w niektóre dni tygo-
dnia), oraz do Sheffi  eld, Doncaster, Sztok-
holmu, Oslo, Glasgow i  Eindhoven. 
W siatce lotów są także: Frankfurt ob-
sługiwany przez Luft hansę (z przerwą na 
zimę), Dublin (do tego ostatniego portu 

latanie w okresie zimowym nie jest jesz-
cze pewne), oraz Burgas (loty tam zostaną 
przywrócone w sezonie letnim). 

Póki co, znacznie wcześniej, bo jeszcze 
w tym roku, ze Świdnika będzie można 
latać do Barcelony. Od 29 XII do stolicy 
Katalonii wozić pasażerów będzie czar-
terowa linia Small Planet. Początkowo 
loty odbywać się będą w czwartki, ale od 
połowy stycznia również w niedziele. 
W maju Wizz Air znów zacznie latać do 
Liverpoolu. Pewne jest już także połą-
czenie z Kretą. Small Planet oprócz po-
łączeń z  Burgas, zamierza latać ze 
Świdnika także do Heraklionu na Krecie. 
Do Barcelony, Burgas i Heraklionu, na 
stronie internetowej lotniska można już 
kupować bilety. Przy czym, loty do Bur-
gas odbywać się będą w poniedziałki, 
do Heraklionu w środy, a do Barcelony 
w czwartki. 

Będą zatrudniać.Będą zatrudniać. Dobrą informacją 
jest również to, że zapadła już decyzja 
o  powiększeniu świdnickiego terminalu. 
Prace obejmować mają dobudowanie 
pomieszczeń z jego jednego końca. I co 
też ważne, lotnisko zatrudni wkrótce 
nowych pracowników. Konkretnie, po-
szukuje ich linia Ryanair, która w listo-
padzie zamierza przeprowadzić nabór. 

Na sześciu lotniskach w Polsce Ryanair 
zamierza ich zatrudnić aż 140, w tym 
także w Lublinie. Podobny nabór prze-
prowadził już Wizz Air, który w Świd-
niku ma swoją stałą bazę operacyjną. 

„Lotnisko zatrudni 
wkrótce nowych 
pracowników

Samolot Lufthansy na lotnisku w Świdniku
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KRZYSZTOF STANKIEWICZ

W pierwszych dziesięciuW pierwszych dziesięciu miesiącach tego 

roku Port Lotniczy Gdańsk obsłużył ponad 

3,4 mln pasażerów. To o 6,7% więcej niż w ana-

logicznym okresie roku ubiegłego. W samym 

październiku z gdańskiego lotniska skorzysta-

ło 352,7 tys. podróżnych, co oznacza 12,6% 

wzrost w stosunku do analogicznego miesiąca 

roku 2015. Pod względem miesięcznej dyna-

miki przyrostu pasażerów październik był naj-

lepszym miesiącem w 2016 r. Te dobre wyniki 

to przede wszystkim zasługa rosnącej liczby 

podróżnych na kierunkach krajowych do War-

szawy i  Krakowa oraz duńskiej Kopenhagi. 

W październiku bardzo dużym zainteresowa-

niem cieszyły się także połączenia do Barcelo-

ny i  Alicante. Zanotowano również znaczący 

wzrost liczby pasażerów korzystających z połą-

czeń czarterowych. 

MM

W SKRÓCIE

Codziennie 17 połączeń na cały świat
Rejsy sieciowe i transkontynentalne z Wrocławia

Port Lotniczy Wrocław rozwija między-
narodowe, sieciowe połączenia lotnicze. 
Również poprzez zwiększenie liczby rej-
sów na Lotnisko Chopina.

Nasza siatka połączeń umożliwia optymal-
ne zorganizowanie business day we Frankfur-
cie, który jest najważniejszym obok Londynu 
centrum fi nansów w Europie, a także w Mo-
nachium. Jeszcze więcej połączeń mają do 
dyspozycji podróżni wybierający się w celach 
biznesowych do Warszawy – mówi Jarosław 
Sztucki, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży 
w Porcie Lotniczym Wrocław. 

Połączenia sieciowe. Połączenia sieciowe. Pasażerowie korzy-
stający z wrocławskiego lotniska mają do 
wyboru codziennie po trzy połączenia do 
Frankfurtu i Monachium (obie trasy obsłu-
guje Luft hansa). Z kolei na trasie z Wrocławia 

europejskich hubów przesiadkowych, z któ-
rych odlatują setki samolotów praktycznie 
do wszystkich najważniejszych miast na 
świecie.

Połączenia z Wrocławia do dużych hubów 
przesiadkowych są zaplanowane tak, by dać 
pasażerom możliwość zaplanowania wygod-
nej dalszej podróży. W ten sposób z Wrocła-
wia można dolecieć, z tylko jedną przesiadką, 
do wszystkich największych metropolii na 
wszystkich kontynentach –  przekonuje 
Sztucki.

Frankfurt to czwarte największe lotnisko 
w  Europie (ponad 61 mln pasażerów 
w 2015 r.), Monachium zajmuje na tej liście 
miejsce siódme (blisko 41 mln), a Kopenhaga 
16 (ponad 26 mln).

HH

Wnętrze terminalu wrocławskiego lotniska
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się 9 rejsów, w tym sześć realizowanych przez 
LOT i trzy linii Ryanair. Ofertę połączeń 
sieciowych z Wrocławia uzupełniają Düssel-
dorf (Eurowings) oraz Kopenhaga (SAS). 

Warto też dodać, że przewoźnicy sieciowi 
systematycznie zwiększają liczbę rejsów 
z wrocławskiego portu. W tym roku Luft han-
sa wprowadziła sześć dodatkowych połączeń 
w tygodniu na trasie do Frankfurtu. 

Rejsy transkontynentalne.Rejsy transkontynentalne. Codziennie do 
dyspozycji podróżnych korzystających 
z wrocławskiego lotniska jest 17 połączeń do 
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ternatywnych, oferując silnik CNG 
zasilany metanem. 

Piąta generacja Ducato wchodzi na 
rynek w 2006 r., poszerzając gamę do-
stępnych wersji i zwiększając dodatko-
wo funkcjonalność modelu. Ducato 
był pierwszym furgonem na rynku 
z napędem na przednie koła o pojem-
ności ładunkowej 17 m³, z nowoczes-
nymi silnikami Diesla MultiJet drugiej 
generacji.

Szósta generacjaSzósta generacja to rok 2014, model 
z maksymalnym dopuszczalnym na-
ciskiem osi przedniej (do 2100 kg) 
i  najwyższym maksymalnym do-
puszczalnym naciskiem osi tylnej (do 
2500 kg), a także rekordową ładownoś-

cią do 2100 kg i z zawieszeniem pneu-
matycznym tylnej osi.

Obecnie Fiat Ducato sprzedawany 
jest w ponad 80 państwach na całym 
świecie i produkowany we Włoszech, 
Meksyku, Brazylii.

AU

Po raz pierwszy Alstom zorganizował 
w  Chorzowie Dzień Dostawcy, który zgroma-
dził 150 uczestników, reprezentujących 90 do-
stawców. Firma chce prowadzić bliską współ-
pracę ze strategicznymi dostawcami, by móc 
wzajemnie rozwijać innowacyjność, współpra-
cować przy projektowaniu kluczowych po-
dzespołów i  zapewniać ich najwyższą jakość, 
efektywność kosztową, a przede wszystkim nie-
zawodność. Obecnie 40% podzespołów oraz 
komponentów Alstom Konstal kupuje u  pol-
skich poddostawców. W sumie 300 krajowych 
fi rm współpracuje na stałe z  Grupą Alstom. 
Chorzowskie zakłady Konstalu są odpowie-
dzialne za projekty metra oraz pociągów Inter-
city nowej generacji. 

W  celu sprostania zwiększonemu zapo-
trzebowaniu na usługi lotnicze UPS zamówiło 
14 nowych odrzutowców cargo typu Boeing 
747-8. Samoloty te mają być dostarczone spółce 
pomiędzy 2017 a 2020 r. Wartość umowy, która 
zakłada również możliwość zakupu 14  dodat-

kowych odrzutowców w przyszłości, nie została 
ujawniona. Nowe frachtowce zostaną dodane 
do istniejącej fl oty operacyjnej fi rmy liczącej 
ponad 500 samolotów. Model samolotu frachto-
wego 747-8 pomieści 34 kontenery na pokładzie 
głównym i  14 na dolnym. Maszyna ta ma ła-
downość prawie 139,5 t, czyli ok. 30 tys. paczek 
oraz zasięg 4340 mil morskich. 

Umowy, na mocy których do woj. święto-
krzyskiego trafi  prawie 4,5 mln zł rządowej do-
tacji na remonty dróg lokalnych, podpisali 
w ubiegłym tygodniu z wojewodą tamtejsi sa-
morządowcy. Środki te pozwolą na realizację 
inwestycji w  10 gminach regionu. Największe 
dotacje – o wartości ponad miliona złotych każ-
da – trafi ły do Kielc i Ostrowca Świętokrzyskie-
go. Władze stolicy regionu otrzymały wsparcie 
na dofi nansowanie realizowanego od kilku mie-
sięcy remontu skrzyżowania ulic Piekoszow-
skiej i  Jagiellońskiej, gdzie fi nalnie powstanie 
rondo.

MM
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Prelegenci na scenie
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Salon Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Sytuacja stoczni rzecznych, floty oraz ODW

WOJCIECH SOBECKI

W Centrum Kultury Euroregionu „Stara 
Rzeźnia” w Szczecinie spotkali się 9 XI 
uczestnicy Salonu Żeglugi Śródlądowej. 
Gośćmi spotkania byli: Jacek Małek 
– prezes zarządu stoczni Damen Shipyards 
z Kędzierzyna-Koźla, kpt. ż.ś. Dariusz 
Karkos – prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Gospodarczego Rozwoju Dorzecza Odry 
„Teraz Odra” oraz kpt. ż.ś. dr Krzysztof 
Woś – dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlą-
dowej w Szczecinie. 

Celem spotkań organizowanych w ra-
mach Salonu Żeglugi Śródlądowej (kolejne 
spotkania organizowane będą w różnych 
nadodrzańskich miastach) jest populary-
zacja problematyki związanej z żeglugą 
śródlądową i szeroko rozumianą gospodar-
ką wodną.

Ta idea pokrywa się z podstawowym 
założeniem powołania stowarzyszenia „Te-
raz Odra”, które stawia sobie za cel gospo-
darczy i turystyczny rozwój dorzecza Odry. 
Warto sobie uzmysłowić, że w Polsce mamy 
90 tys. km rzek, z których 3660 km zakwa-
lifi kowanych zostało jako żeglowne drogi 
wodne, ale tylko 6% z nich posiada para-

metry dróg wodnych o znaczeniu między-
narodowym. I drugi ważny fakt: aż 38% 
polskiego PKB powstaje w dorzeczu Odry.

Stocznie rzeczne.Stocznie rzeczne. O kondycji polskich 
stoczni rzecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zakładów działających 
w Kędzierzynie-Koźlu i w jego okolicach, 
mówił Jacek Małek, prezes stoczni Damen 
Shipyards: Stocznie nad Odrą to nie jest 
skansen, te fi rmy żyją, starają się realizo-
wać kontrakty i dawać zatrudnienie swoim 
pracownikom. Jedno stanowisko pracy 
w stoczni generuje 6-7 miejsc pracy w fi r-
mach kooperujących i to jest także wartość, 
o której trzeba pamiętać. 

W okolicach Kędzierzyna-Koźla dzia-
łają cztery stocznie. Famet zajmuje się 
budową konstrukcji stalowych między 
innymi dla sektora off shore i ze względu 
na gabaryty produkowanych elementów 
korzysta z portu rzecznego w Opolu, gdzie 
posiada swój największy zakład produk-
cyjny. Stocznia Januszkowice jest stocznią 
remontową, ale tworząc konsorcja z in-
nymi podmiotami również buduje nowe 
jednostki. Stocznia Koźle buduje m.in. 

jednostki do obsługi farm łososiowych 
w Norwegii. Z kolei stocznia Damen Shi-
pyards, oprócz klasycznych jednostek 
rzecznych, buduje także jednostki typu 
high speed draft  (m.in. dla greckiej straży 
przybrzeżnej). Powstają tu również barki 
z własnym napędem i bez napędu, barki 
mieszkalne, rzeczne zbiornikowce i che-
mikaliowce, jednostki do obsługi portów 
oraz pogłębiarki.

Flota wymaga wymiany.Flota wymaga wymiany. Średni wiek 
fl oty śródlądowej w Polsce wynosi ponad 
30 lat, co oznacza, że znaczna jej część 
powinna być już wycofana z eksploatacji. 
Problemem stają się także kontrakty prze-
wozowe, bowiem w Polsce spada trans-
port towarów masowych barkami (głów
nie węgla kamiennego i brunatnego). 
W sytuacji zmniejszających się przewozów 
ładunków masowych armatorzy szukają 
innych towarów takich jak drobnica, czy 
przewozy ponadgabarytów i to właśnie 
ładunki ponadnormatywne dominują od 
wielu lat na Odrzańskiej Drodze Wodnej 
– powiedział dyrektor ds. eksploatacji 
fl oty OT Logistics, Dariusz Karkos.

Przestarzałe, wyeksploatowane i pali-
wożerne jednostki pchaczy podwyższają 
koszty transportu barkowego, co niestety 
zmniejsza konkurencyjność polskich ar-
matorów śródlądowych. W Europie, gdzie 
transport ten jest zdecydowanie bardziej 
rozwinięty, dominują barki motorowe, 

które nie tylko obniżają koszty transpor-
tu, ale są bardziej przyjazne dla środo-
wiska.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, 
że modernizacja krajowych dróg wodnych 

będzie stanowiła ważny sygnał dla arma-
torów, żeby inwestować we fl otę, a to 
z  kolei powinno poprawić sytuację 
stoczni, które będą mogły uzyskać nowe 
zamówienia.

ODW z szansami na rozwój.ODW z szansami na rozwój. W latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku barki 
odrzańskie przewoziły 22 mln t ładunków 
– głównie rudy z portów w Szczecinie 
i Świnoujściu na Śląsk i węgla w odwrotną 
stronę. Obecnie żegluga na Odrzańskiej 
Drodze Wodnej (ODW) ma charakter 
regionalny. Mimo to statystyki za rok 
2014 wskazują, że aż 88% wszystkich 
przewozów realizowanych przez żeglugę 
śródlądową w Polsce odbywało się na 
ODW.

Z badań zespołu prof. Michała Pluciń-
skiego wynika, że wraz z poprawą para-
metrów naszych dróg wodnych do roku 
2020 przewozy na ODW mogą wzrosnąć 
do 20 mln t, z czego aż 13 mln t ładunków 
transportowanych będzie w relacji z ze-
społem portów w Szczecinie i Świnouj-
ściu: 10 mln t ładunków konwencjonalnych 
i 1 mln t towarów skonteneryzowanych 
w układzie południkowym oraz 2 mln t 
w układzie równoleżnikowym do portów 
niemieckich. 

Szacuje się także, że 1 mln t ładunków 
przewożonych będzie Odrą do portu 
w Policach, a 5 mln t znajdzie się w re-
lacjach poza portami morskimi, a więc 
transportowanych będzie między por-
tami odrzańskimi oraz 1 mln t w rela-
cjach porty odrzańskie-porty Europy 
Zachodniej. W perspektywie długoter-
minowej poziom przewozów na drodze 
wodnej E-30 może osiągnąć wielkość do 
25 mln t.

„Stocznie nad Odrą 
to nie jest skansen, 
te fi rmy żyją
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„Obecnie Fiat Ducato 
sprzedawany jest 
w ponad 80 państwach 
na całym świecie 

35 lat na rynku
Jubileusz popularnego dostawczaka

23 X 1981 r. z linii produkcyjnych zje-
chał pierwszy egzemplarz Fiata Duca-
to, który zrewolucjonizował segment 
samochodów dostawczych, dzięki 
zastosowaniu napędu na przednie koła, 
mocnym silnikom i obszernemu prze-
działowi ładunkowemu. Dziś stanowi 
symbol marki Fiat Professional. Dotąd 
wyprodukowano ich ponad 10 tys.

Przez wiele lat udoskonalano jego 
właściwości tak, aby stał się wyznacz-
nikiem trendów w tym segmencie po-
jazdów. Liczne wersje nadwozia i duża 
wytrzymałość podwozia pozwalają na 
różnorodną specjalistyczną zabudowę, 
w tym typu kamper.

Trzy generacje.Trzy generacje. Już pierwsza gene-
racja Ducato (1981-1990) wyróżniała 
się zastosowaniem innowacyjnych roz-
wiązań, takich jak silnik umieszczony 
z przodu w pozycji poprzecznej i mo-
dularna konstrukcja nadwozia. Cha-
rakterystyki te pozwoliły na ogromną 
różnorodność modeli. Nadwozie było 
w wersjach Furgon, Kombi, Bus i ka-
bina ze skrzynią ładunkową, pojem-
ność przedziału ładunkowego wynosiła 
9,8 m³, a DMC 2800 kg. Wraz z drugą 
generacją modelu (1990-1994), pojawiła 
się wersja z  napędem na obie osie, 
a moc silnika turbodiesel o pojemności 
2,5 litra zwiększyła się do 95 KM. 

W  1994 r. zadebiutowała trzecia 
generacja modelu (1994-2002), w której 
poprawił się współczynnik CX (zmniej-
szony do 0,35) i opracowano nowe roz-
wiązania kabiny. Po raz pierwszy w tej 
kategorii pojazdów dźwignię zmiany 
biegów wbudowano w konsolę central-
ną, udostępniając środkową część pod-
łogi i ułatwiając dostęp do przedziału ładunko-
wego od stronu obu drzwi bocznych 
i z kabiny.

Generacja czwarta i piąta.Generacja czwarta i piąta. Wraz 
z czwartą modelu (2002-2006) pojawiły 
się regulacja wysokości fotela kierowcy 
i regulowana trójramienna kierownica. 
W 2002 r. wyposażony został po raz 
pierwszy w silnik z wtryskiem bezpo-
średnim „Common Rail”, stanowią-
cym istotny krok pod względem 
poprawy osiągów, ograniczenia hałasu 
i oszczędności paliwa. Fiat Ducato 
zapoczątkował ponadto erę paliw al-

Szósta generacja Fiata Ducato
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Defi cyt kierowców

LOGISTYCZNE SZTUKI I SZTUCZKI

Maciej Jagodziński, 
Ekspert ds. logistyki

Związek Pracodawców Transport i Lo-
gistyka Polska (TLP) sporządził wspól-
nie z  fi rmą doradczą PriceWaterhouse-
Coopers (PwC) raport „Rynek pracy kie-
rowców w Polsce’’. Z raportu wynika, że 
w  Polsce i  całym postępowym świecie, 
brakuje kierowców! I  będzie ich brako-
wało do roku 2025 coraz bardziej. 

Dziwne wyobrażenie o, jak to pięknie na-
zywa PwC, „ścieżce kariery’’ kierowcy zawo-
dowego, musiałby mieć piętnastolatek, by na 
nią ochoczo wstąpić i  trwać, wiedząc, że za 
10-20 lat transport będzie wykonywany 
przez pojazdy autonomiczne. Niechęć do za-
wodu kierowcy wzmagają w  młodych lu-
dziach sami członkowie TLP. Wszak Merce-
des właśnie ogłosił, że jego model klasy E 
„sam jeździ’’, a Volvo, od dawna epatuje auto-
nomiczną ciężarówką kategorii 4. Zaś orga-
nizacja tych fi rm czyli TLP, żali się, że braku-
je kierowców i chce żeby podatnicy zapłacili 
za przysposobienie do tej roli Kazachów. Dla 
prostego wiejskiego logistyka, takiego jak ja, 
to co najmniej dysonans.

Zawód kierowcy rozpoczyna agonię i żad-
na dysertacja tego nie zmieni. Imponuje roz-
sądek młodych Polaków, którzy między in-
nymi, dzięki członkom TLP, widzą jakie 

postępy poczyniła technologia i  jak mało 
perspektywiczny jest to zawód.

 Jako obywatel nie chcę fi nansować przy-
sposabiania do zawodu kierowcy pieniędzmi 
podatników. Gdyby zastosować rachunek 
kosztów ciągnionych, czego jak diabeł świę-
conej wody unikają przewoźnicy, mogłoby 
się okazać, że na owe 6,5% PKB przez nich 
wypracowywanych, w dużej mierze już zrzu-
cają się podatnicy: w kosztach dewastowanej 
infrastruktury i środowiska, skutków kolizji, 
konieczności stałego nadzoru ze strony ITD, 
PP, PSP, aktywności różnych państwowych 
ośrodków i  instytucji, a  nawet kosztach 
ubezpieczeń, kredytów czy leasingu. 

Technologia właśnie zaczęła ryć epitafi um 
w  płycie nagrobnej obecnego rynku pracy 
kierowców. Rozwój autonomii i  e-platform 
spowoduje, że zarówno przewoźnicy jak i ich 
kierowcy będą zbędni. Załadowcy, banki 

Członkowie TLP, przy wsparciu 
PwC chcieliby przekonać więcej Pola-
ków do wejścia w zawód kierowcy, a po 
kilku – kilkunastu latach podziękować 
im za współpracę. Rotacja wśród 
kierowców to dobry znak, wskazujący 
na elastyczność Polaków, nie tylko 
w przechodzeniu z fi rmy do fi rmy, ale 
także z zawodu do zawodu, co jest cen-
niejszą umiejętnością we współczes-
nym świecie, niż kręcenie kółkiem, 
którego w  pojeździe autonomicznym 
kategorii 5 już nie będzie, gdy obecni 
uczniowie podstawówek wejdą w doro-
słe życie. 

Niemniej, oczekuję kolejnego rapor-
tu z niecierpliwością. Członkowie TLP 
to leaderzy biznesu i  technologii. Stać 
ich na zakup ekspertyz u  najlepszych 
fi rm doradczych. 

i  inwestorzy staną się właścicielami fl ot po-
jazdów autonomicznych, podpiętych pod e-
-platformy. W drobnym kurierstwie już pod 
e-platformy zaczynają podczepiać się kon-
wencjonalni przewoźnicy. Zaś w walce kon-
kurencyjnej wygra ten, kto stworzy aplikacje 
lepiej integrujące autonomiczne ciężarówki 
z  ich serwisem technicznym, obsługą for-
malną, fi nansową i  załadowcami oraz ten, 
kto będzie lepiej potrafi ł zaprogramować 
rozwiązania ekonometrycznych problemów 
komiwojażera i Hitchcocka w obsłudze po-
toków towarów i  pasażerów. To zresztą już 
się zaczyna dziać w transporcie pasażerskim.

TLP i PwC proponują rozwiązania doraź-
ne, na kilka lat, a  do tego adresowane do 
młodzieży szkół podstawowych, której In-
ternet, w tym strona www PwC, w kilkana-
ście sekund podpowie, jaka jest perspektywa 
zawodu kierowcy. 
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Barka „Bizon” z Wrocławia

ROZMAITOŚCI
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?Czy po 
zakończeniu 
modernizacji 
torów 
i taboru 
pasażerowie 
wrócą do 
kolei?

Tak jak w  innych dziedzinach transportu istnieje 
bardzo silna zależność pomiędzy jakością usług a kon-
kurencyjnością kolei na rynku transportowym. Bez 
przemyślanych, efektywnych inwestycji nie ma szans 
na przyciągnięcie pasażerów. Tym bardziej, że budo-
wane są drogi ekspresowe i  autostrady. Nowoczesny 
tabor, atrakcyjne czasy jazdy i dobre warunki odprawy 
na stacjach i  przystankach to podstawowe składniki 
oferty przewozowej kierowanej do użytkowników 
transportu. Wraz z ich rozwojem rośnie popyt i zapeł-
niają się miejsca w wagonach.

Mechanizm ten obserwujemy już dziś. Wyraźny 
wzrost liczby pasażerów utrzymujący się od początku 
tego roku jest bezpośrednim skutkiem zakończenia 
inwestycji fi nansowanych ze środków unijnej perspek-
tywy budżetowej 2007-2013. To dzięki nim równolegle 
wprowadzono nowy tabor i znacznie uatrakcyjniono 
rozkład jazdy. 

Drugą sprzyjającą okolicznością jest przerwa w rea-
lizacji dużych robót inwestycyjnych, które ograniczają 
przepustowość sieci, generują spóźnienia i dezorgani-
zują prowadzenie ruchu pociągów. W tym kontekście 
należy podkreślić, że istotne są oba elementy zawarte 
w pytaniu o sukces: zarówno skoordynowaniu inwe-
stycji w tabor i infrastrukturę, jak również sprawnym 
ich sfi nalizowaniu. Efekt dla pasażerów musi być kom-
pleksowy – wygodny pociąg, ruszający z dobrze sko-
munikowanego, nowoczesnego dworca i szybko docie-
rający do miejsca przeznaczenia. 

Dr JAKUB MAJEWSKI, 
prezes Fundacji ProKolej 

 Jestem głęboko przekonany, że pasażero-
wie już dawno zaczęli przekonywać się do 
podróży koleją. Modernizacja infrastruktu-
ry, tylko utwierdza ich w słuszności wyboru 
kolei, jako najwygodniejszego i ekologiczne-
go środka transportu. Dla tysięcy osób po-
ciągi stały się najbardziej oczywistym wybo-
rem jeśli chodzi o dojazdy do szkoły, pracy, 
szpitali i ośrodków kultury. Wystarczy spoj-
rzeć na hol i perony Dworca Warszawa Cen-
tralna. 

Zresztą, najwygodniej będzie mi uzasad-
nić to na przykładzie spółki, którą zarzą-
dzam. W ciągu 2 lat działalności ŁKA prze-
wiozła 3,5 mln pasażerów. Niebawem będzie 
ich 4 mln. A żeby być bardziej precyzyjnym 
- w  2015 r. z  powodu remontu zamknięto 
fragment trasy między Łodzią i  Łowiczem. 
Uruchomiliśmy wówczas autobusową ko-
munikację zastępczą. Pasażerowie podeszli 
do tego z  pełną wyrozumiałością, a  liczba 
podróżnych na tym odcinku wzrosła. 

Kolej jest bezpieczna i ma konkurencyjne 
ceny w stosunku do komunikacji autobuso-
wej. Jestem pewien, że po oddaniu do użytku 
Dworca Łódź-Fabryczna liczba osób podró-
żujących kolejami wyraźnie wzrośnie. Trend 
ten podtrzyma oddanie tunelu średnicowego 
między Fabryczną a Dworcem Łódź Kaliska.

ANDRZEJ WASILEWSKI, 
prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 

Od początku 2015 r. PKP Intercity notu-
je wzrost liczby pasażerów. Jest to możliwe 
dzięki synergii kilku kluczowych elemen-
tów. Przede wszystkim to efekt zakończo-
nego programu inwestycji w tabor na kwo-
tę 5,5 mld zł. W ramach projektów kupiono 
m.in. nowe pociągi Pendolino, Flirt3 i Pe-
saDart o wysokim komforcie podróży. Do-
datkowo, PKP Intercity zaoferowało pasa-
żerom krótsze czasy przejazdu między 
największymi polskimi miastami. Ze stoli-
cy nad morze można dotrzeć już w niecałe 
3 godziny. Podróż do Krakowa trwa ok. 
2 godz. 20 min., a do Wrocławia niewiele 
ponad 3,5 godziny. Kolejne czynniki to 
szeroka siatka połączeń oraz atrakcyjne 
ceny biletów m.in. w  ramach ofert: Super 
Promo, Wcześniej Taniej czy Bilet Tanio-
miastowy. 

Z usług PKP Intercity w 2015 r. skorzy-
stało 31,2 mln klientów, czyli o 5,6 mln pa-
sażerów więcej niż rok wcześniej. To nie 
koniec działań zmierzających do zachęce-
nia podróżnych do przejazdów naszymi 
pociągami. Planujemy kolejne inwestycje 
w tabor. Chcemy zmodernizować 450 wa-
gonów i  20  lokomotyw, a  także kupić 55 
nowych wagonów i 40 lokomotyw. Łącznie 
do 2020 r. zamierzamy wydać 2,5 mld zł. 

CEZARY NOWAK, 
PKP Intercity 

Systematycznie pogarszający się stan techniczny 
i  organizacyjny polskiej kolei w  latach 90, zniechęcił 
wielu pasażerów do korzystania z usług PKP. Likwida-
cja linii kolejowych, połączeń lokalnych, nagminne 
spóźnienia pociągów, zły stan taboru, sprawiły, że pasa-
żerowi rezygnowali z usług tej powszechnie szanowa-
nej w okresie międzywojennym fi rmy. Zjawisku degra-
dacji infrastruktury kolejowej towarzyszył nasilający 
się proces zwolnień i dobrowolnych odejść pracowni-
ków PKP, bardzo często osób posiadających wysokie 
kwalifi kacje. 

Środki fi nansowe przeznaczane w  ostatnich kilku 
latach na modernizację kolei poprawiają kondycję in-
frastruktury kolejowej. Pojawia się nowoczesny, speł-
niający standardy europejskie tabor, niestety nie nadą-
ża za tymi zmianami usprawniania organizacji procesu 
przewozowego. Opinii o kolei nie poprawiają wypadki 
na przejazdach, pomimo tego, że najczęstszą ich przy-
czyną jest brak ostrożności ze strony kierowców. Roz-
wój motoryzacji indywidualnej spowodował, że wielu 
wybiera własny samochód jako środek transportu 
gwarantujący elastyczną i stosunkowo tanią alternaty-
wę dla podróży. 

Pomimo poprawy stanu kolei, nie będzie łatwo prze-
konać podróżnych do rezygnacji z zalet przemieszcza-
nia się własnym samochodem, na rzecz niezbyt konku-
rencyjnej cenowo podróży pociągiem, zwłaszcza, gdy 
kolej nie zaproponuje wyższej jakości, dobrze skomuni-
kowanej i punktualnej podróży pociągiem.

Dr inż. ROBERT STERNIK, 
Akademia Humanistyczno- 
Ekonomiczna w Łodzi 

W ubiegłym roku bydgoskie lotnisko obsłu-
żyło ponad 341 tys. pasażerów, o 18% więcej 
niż rok wcześniej. Czy ten rok będzie także 
taki dobry? 

Liczymy, że 2016 r. będzie jednym z lep-
szych w historii lotniska. Przyczyniły się 
do tego zarówno nowe połączenia, jak też 
dodatkowe rotacje na wybranych trasach. 
Staramy się budować systematycznie rynek 
lotniczy w regionie, rozbudowując jego 
możliwości i oferować korzyści z naszego 
działania nie tylko mieszkańcom, ale rów-
nież dla regionalnych przedsiębiorstw.

Jak niespokojna sytuacja w atrakcyjnych 
turystycznie regionach świata wpływa na ruch 
czarterowy bydgoskiego lotniska? 

Spodziewaliśmy się, że w tym roku siat-
ka połączeń czarterowych nie będzie tak 
okazała jak w latach ubiegłych ze względu 
na sytuację geopolityczną. Musieliśmy 
znaleźć atrakcyjną alternatywę niwelującą 
mniejszą ofertę. Finałem naszej pracy jest 
sezonowe połączenie do Rzymu-Fiumici-
no. Poszukiwania nowego kierunku po-
przedziliśmy badaniem rynku, które 
wskazywały Rzym jako pożądany kierunek 
wśród mieszkańców regionu. 

Kolejnym atutem połączenia oferowa-
nego przez Mistral Air było lotnisko, na 
którym przewoźnik operuje. Rzym-Fiu-
micino traktujemy bowiem jako lotnisko 
transferowe. Znalazło to potwierdzenie 
podczas Światowych Dni Młodzieży i Mi-
strzostw Lekkoatletycznych IAAF U20, 
gdy po przesiadce w Rzymie dolecieli do 
nas pasażerowie z Ameryki Południowej, 
a nawet Kenii.

Obecnie lotnisko obsługuje 7 połączeń regu-
larnych. Jakich nowych połączeń mogą się 
spodziewać pasażerowie?

Przyjętym, dobrym zwyczajem w świe-
cie lotniczym jest, że to linie lotnicze in-
formują o nowych połączeniach, chcemy 
więc zachować te destynacje na ofi cjalne 
ich ogłoszenie przez przewoźnika.

W zeszłym roku kierowane przez Pana lot-
nisko zakończyło strategiczne inwestycje 
współfi nansowane ze środków UE o wartości 
ponad 142 mln zł. Jakie będą w tym roku? 

Aktualnie pracujemy nad modernizacją 
terminalu. Obiekt ten w naszym porcie 
ma już ponad 10 lat. Mimo prowadzonych 
dotychczas licznych modernizacji, ko-

Z TOMASZEM MORACZEWSKIM, prezesem Międzynarodowego Portu Lotniczego 
w Bydgoszczy, rozmawia Anita Budek 

nieczna jest jego rozbudowa zarówno 
pod kątem coraz większych oczekiwań 
pasażerów jak też rozwijanej oferty, i co 
szczególnie ważne wymogów przewoź-
ników. Tak prestiżowi przewoźnicy jak 
Luft hansa, przywiązują do komfortu ob-
sługi pasażerów ogromną rolę. Nasze 
działania wychodzą naprzeciw tym 
oczekiwaniom. 

Nowoczesny i przyjazny terminal ma 
duży wpływ na decyzje pasażera o miej-
scu wylotu. Prowadzone prace w znaczący 
sposób poprawiają komfort pasażerów 
oraz szybkość i bezpieczeństwo ich ob-
sługi. To będzie odczuwalna dla wszyst-
kich zmiana, jestem przekonany, że 
podniesie ona atrakcyjność naszego lot-
niska. W dalszej perspektywie planowane 
jest przedłużenie pasa startowego.

 W biegłym roku Lufthansa uruchomiła połą-
czenie Bydgoszcz-Frankfurt. Czy to była 
dobra decyzja? 

Tak. A najlepiej świadczy o tym rozwój 
tego połączenia. Po jego uruchomieniu 
w marcu 2015 r., Luft hansa oferowa-
ła 4 loty w tygodniu, a już od wiosny ro-
ku 2016 z Bydgoszczy do Frankfurtu 
jest 5 lotów w tygodniu. I taka rozsze-
rzona częstotliwość zostanie utrzymana 
na najbliższy sezon zimowy. 

Otrzymujemy bardzo dużo pozytyw-
nych sygnałów dotyczących połączenia 
do Frankfurtu ze środowisk biznesowych 
z naszego regionu, czyli głównych od-
biorców oferty Luft hansy. Z pewnością 
uruchomienie tego połączenia było dobrą 
decyzją, zarówno dla przewoźnika jak 
i biznesu w województwie.

Czy jest Pan zadowolony z komunikacji 
łączącej Bydgoszcz i Toruń z  lotniskiem? 
Jaka jest szansa na połączenie kolejowe?

Nie boję się stwierdzenia, że na tle 
innych lotnisk w Polsce, sytuacja z połą-
czeniem kolejowym i drogowym do na-
szego portu jest wręcz katastrofalna. Dla 
porównania gdańskie lotnisko jest połą-
czone z Trójmiastem PKM, ale ma też 
dogodny dojazd drogami S7 i  A1. Modlin 
jest położony przy S7, Poznań ma dojazd 
autostradą A2 i drogą S11, Lublin leży 
przy S12 i S17. W Rzeszowie lotnisko leży 
przy drodze A4 i trwają pracę nad połą-
czeniem, zaś wrocławski port to sąsiedz-
two dróg i A4.

Naszemu lotnisku poza połączeniem 
kolejowym brakuje drogi S5 i S10. Oczy-
wiście lotnisko i urząd marszałkowski 
zgłaszały do ministerstw i PKP PLK 
potrzebę stworzenia lepszych połączeń 
z portem. Prowadziliśmy też intensywne 
działania projektowe i formalno–prawne. 
Jesteśmy m.in. w posiadaniu decyzji 
środowiskowej i studium wykonalności 
dla I etapu kolei na lotnisko, a także 
studium wykonalności dla II etapu linii 
kolejowej od lotniska w kierunku Solca 
Kujawskiego, które tworzyłoby kolejową 
linię obwodową dla Bydgoszczy. Jednak 
losy tego połączenia są w rękach władz 
centralnych.

W tym roku bydgoskie lotnisko świętuje 
100-lecie. Jaki jest bilans wieku?

W związku ze 100-leciem zaplanowa-
liśmy liczne atrakcje i działania, które 
mają przybliżać mieszkańcom regionu 
zarówno historię jak i obecną działalność 
portu. Są wśród nich publikacje prasowe, 
dedykowana strona www z historyczny-
mi ciekawostkami i zdjęciami, ale też 
specjalna monografi a. Jednak poza dzia-
łaniami promocyjnymi i edukacyjnymi, 
osobiście cieszę się, że mogliśmy na 
100-lecie zaproponować pierwsze w hi-
storii portu regularne połączenie do 
Rzymu, które zostało bardzo ciepło 
przyjęte przez pasażerów. We wrześniu 
otworzyliśmy rozbudowany terminal, 
który zapewnia pasażerom ponad 
1000 m² dodatkowej powierzchni z no-
wymi restauracjami, sklepami, czy pla-
cem zabaw dla dzieci. 

Patrząc na bilans tego stulecia, trzeba 
pamiętać, że lotnisko było zawsze bardzo 
ważne dla regionu. Dzisiaj jest ono klu-
czowe zarówno w  kontekście ruchu 
pasażerskiego, strategicznej roli dla lot-
nictwa wojskowego, a także dla wielu 
regionalnych przedsiębiorstw. 

To 100 lat temu władze pruskie zde-
cydowały, że Bydgoszczy potrzebne jest 
lotnisko. Postanowiono usytuować je 
przy obecnej ulicy Szubińskiej, czyli po 
drugiej stronie istniejącej dzisiaj drogi 
startowej. Już w latach międzywojennych 
Bydgoszcz była jednym ze współtwórców 
PLL LOT. Po II wojnie ważnym momen-
tem była budowa drogi startowej, która 
funkcjonuje do dziś i służyła dla ruchu 
cywilnego i wojskowego. 

Kolejny ważny etap rozwoju ruchu 
pasażerskiego to uruchomienie lo-
tów do Warszawy, najpierw w latach 
1969-1981, a potem od 1992 r. W 2004 r. 
powstał jeden z nowocześniejszych wów-
czas czasie wśród polskich regionalnych 
lotnisk terminal pasażerski, który roz-
budowujemy. W 2010 r. większościowym 
udziałowcem portu stał się urząd mar-
szałkowski województwa kujawsko-po-
morskiego i  ruszyły strategiczne 
inwestycje finansowane ze środków 
unijnych.

Marzenia związane z rozwojem lotnis-
ka to…

Aby liczba połączeń i standard lot-
niska ciągle się podnosiły. Słuchamy 
naszych pasażerów i wychodzimy im 
naprzeciw. Chciałbym, aby mieli oni 
do dyspozycji loty do hubu przesiad-
kowego 2 razy dziennie oraz abyśmy 
co roku uruchamiali kolejne, nowe 
połączenia do atrakcyjnych destynacji 
z naszego portu.

 Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Był dyrektorem Departamentu Infrastruktury 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i jednym z inicjatorów 
powstania projektu „Szybkiej Kolei Metropoli-
talnej w bydgosko-toruńskim obszarze metro-
politalnym BiT City”. 

 Od marca 2009 r. członek zarządu i dyrektor 
handlowy PKP Przewozy Regionalne. 

 Od czerwca 2009 r. do 27 maja 2010 r. był 
prezesem spółki Przewozy Regionalne, gdzie 
wprowadził pociągi InteRegio i RegioExpress, 
które zrewolucjonizowały przewozy daleko-
bieżne w Polsce i w zaledwie rok zdobyły 33% 
rynku przewozów pasażerskich. 

 Od maja 2010 r. jest prezesem Międzynarodo-
wego Portu Lotniczego w Bydgoszczy.

 Uczestniczył w pracach Komisji Infrastruktury 
Sejmu RP jako członek zespołu ds. usamorzą-
dowienia kolei. Był nominowany do tytułu 
„Człowiek roku – przyjaciel kolei” 2008 w kate-
gorii „Samorządowiec roku”.

 Jest pełnomocnikiem marszałka województwa 
kujawsko-pomorskiego ds. infrastruktury, jed-
nym z pomysłodawców Bydgoskiego Klastra 
Lotniczego oraz członkiem Związku Regional-
nych Portów Lotniczych. 

NASZ ROZMÓWCA

Na 100-lecie lotniska 
połączenie do Rzymu

Polski operatorPolski operator logistyczny, DTW 

Logistics, specjalizujący się w  logistyce 

kontraktowej oraz transporcie i  spedycji 

międzynarodowej, uruchomił nowy maga-

zyn w Będzinie. Powierzchnia obiektu wy-

nosi obecnie 3,5 tys. m², a docelowo może 

zostać powiększona nawet do kilkunastu 

tysięcy. Nowoczesny magazyn przygotowa-

ny jest do krótko- i  długoterminowego 

składowania towarów, a  jego wewnętrzna 

infrastruktura stwarza możliwości obsługi 

zarówno towarów spaletyzowanych jak 

i niestandardowych. Magazyn w Będzinie 

jest drugim centrum logistycznym fi rmy. 

Pierwsze, o powierzchni 11,5 tys. m², znaj-

duje się w  Błoniu, gdzie fi rma świadczy 

usługi w  zakresie logistyki kontrakto-

wej, obsługując m.in. klientów z  branży 

e-commerce.

Czeska spółkaCzeska spółka budowlana Metrostav 

kończy przebudowę blisko 10-kilometro-

wego odcinka autostrady D1 w kraju połu-

dniowomorawskim w  Czechach, pomię-

dzy Vyškovem a Brnem. Jest to fragment 

najdłuższej i  najważniejszej autostrady 

w Czechach – łączy Pragę, Brno i Ostrawę 

z  polską autostradą A1. Docelowo trasa 

w  południowych Morawach ma mieć 

376,5 km, a ukończenie jej realizacji plano-

wane jest w 2018 r. Do konstrukcji jezdni 

użyto wysokojakościowego betonu, który 

cieszy się niezwykłą popularnością przy 

budowie dróg u  naszych południowych 

sąsiadów. W związku ze zwiększającym się 

natężeniem ruchu czeska sieć autostrad 

podlega nieustannej modernizacji. Jed-

nym z jej elementów jest przebudowa in-

frastruktury drogowej w rejonie Vyškova.
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W SKRÓCIE

Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała 

Roberta Pietryszyna z  funkcji prezesa 

spółki. Jednocześnie zde-

cydowała o  powierzeniu 

pełnienia obowiązków pre-

zesa zarządu Marcinowi Ja-

strzębskiemu, dotychczaso-

wemu wiceprezesowi zarzą-

du ds. operacyjnych.

Pietryszyn był prezesem Grupy Lotos 

od 13 V. Wcześniej przez miesiąc pełnił 

obowiązki szefa Lotosu.

W skład grupy kapitałowej, poza Gru-

pą Lotos, która zarządza rafi nerią 

w  Gdańsku, wchodzi 15 spółek ze zna-

kiem Lotos. W Grupie Skarb Państwa ma 

53,19% udziałów. 
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PERSONALIA

Odwołano prezesa Grupy Lotos


