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Wstęp

Paweł Engel1

Słowo „wojna” wydawało się do niedawna w europejskim języku stwierdzeniem 
używanym przez historyków, wojskowych, czasem przez polityków 
i dziennikarzy, ale wtedy przede wszystkim w kontekście innych rejonów 
świata lub obchodów kolejnych rocznic wydarzeń z przeszłości. 24 lutego 2022 
roku słowo to wdarło się w naszą polską i europejską rzeczywistość bardzo 
gwałtownie. 

Działania zbrojne w Ukrainie wpływają na niemal każdy obszar naszego 
funkcjonowania. Skutki wojny nie omijają gospodarki, a sektor transportu 
i logistyki jest tym, który bardzo silnie odczuwa turbulencje wywołane rosyjską 
agresją. Odpływ pracowników, niestabilność cen surowców i paliw, przerwanie 
łańcuchów dostaw to tylko niektóre z czynników, które zakłócają realizację 
inwestycji i funkcjonowanie rynku, ale też na projekty finansowane ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej. 

Transportowe Obserwatorium Badawcze nie mogło przejść obok tych wydarzeń 
obojętnie. Pytania, odpowiedzi i tezy, które padły podczas dedykowanego 
wojnie w Ukrainie spotkania nie pozostawiają wątpliwości – to sytuacja trudna, 
w której niejednokrotnie trzeba będzie poszukiwać nowych, niestandardowych 
rozwiązań, bo nowe są problemy. 

COVID-19, potem wojna w Ukrainie – kiedy niestabilność i nieprzewidywalność 
staje się codziennością…

1 Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania 
w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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TOBcast
Zachęcam do wysłuchania 4 odcinka TOBcastu, w którym rozmawiam  
z dr hab. Janą Pieriegud – Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Kwestie, które poruszamy to:

• Po dwóch latach ciągłych problemów z globalnymi łańcuchami dostaw nie
zapowiada się na poprawę sytuacji. Teraz problemy w światowej logistyce
znowu się pogłębiają, a przyczyną jest rosyjska inwazja na Ukrainę. Jak
wykazała analiza JPMorgan, trasy Azja-Europa najbardziej ucierpiały z powodu
problemów, w tym ostrego zatłoczenia portów i zakłóceń w transporcie
ładunków z powodu zamknięcia rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Jak Pani
Profesor ocenia sytuację? Które kierunki a tym samym kraje najbardziej
odczuwają skutki obecnej sytuacji geopoliycznej?

• Rosyjska inwazja odbija się na rynkach m.in. surowców energetycznych
i żywności. Dlaczego wojna Rosji w Ukrainie ma takie znaczenie z punktu
widzenia ciągłości dostaw?

• Na wszystkie problemy wynikające z wojny w Ukrainie musimy nałożyć
problemy wynikające z utrzymywania przez Chiny twardego podejścia
do zwalczania epidemii COVID-19, nawet po tym, jak dominujący stał się
łagodniejszy wariant omikron. W Państwie Środka znajduje się sześć z 10
największych portów kontenerowych na świecie. Niewątpliwie Chiny są
najważniejszym ośrodkiem przemysłowym i globalną potęgą eksportową.
Tymczasem władze w Pekinie trzymają się swojej wcześniejszej strategii
zero-COVID. To sprawia, że nawet pojawianie się małych ognisk zachorowań
skutkuje zamykaniem dużych ośrodków miejskich i spowalnia działalność
gospodarczą. Mamy do czynienia z coraz to nowymi takimi przykładami. Jak to
wpłynie na światowy a tym samym polski handel?

5
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• Pracując dwa lata temu nad Kierunkami rozwoju transportu intermodalnego,
mimo trwającej pandemii, nikt z nas nie przewidział, że pandemia potrwa tak
długo, a na nią nałoży się wojna w Ukrainie. Jak wiedząc teraz to wszystko
o czym nie myśleliśmy planując rozwój transportu intermodalnego, wskazać
kierunki tego rozwoju i jakie działania należy podjąć, aby zniwelować
negatywne efekty obecnej sytuacji?

• Czy zmierzamy zatem do „nowej logistyki światowej”, gdzie produkcja np.
kluczowych komponentów elektronicznych nie będzie już skoncentrowana
w jednym rejonie świata, jak dziś w Chinach?

https://www.youtube.com/watch?v=1r_wXQWOroU

6
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1. Podsumowanie spotkania Transportowego
Obserwatorium Badawczego

Edyta Boratyńska-Karpiej2

Spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego pt. Transport 
i inwestycje transportowe finansowane z funduszy UE w cieniu wojny 
w Ukrainie odbyło się 21 czerwca 2022 roku. Tradycyjnie uczestników 
przywitał Przewodniczący Transportowego Obserwatorium Badawczego 
– Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych
i Programowania. W swoim przemówieniu wskazał, że planując działania
Transportowego Obserwatorium Badawczego w 2022 roku nie
przewidywaliśmy, że będziemy musieli zainteresować się tak trudnym
i niewdzięcznym tematem jak wpływ wojny za naszymi granicami na nasz,
ale również globalny transport i inwestycje w transport. Już jednak po kilku
dniach widać było, że wpływ jest wieloaspektowy i ma duże znaczenie na
funkcjonowanie gospodarki nie tylko w Polsce, ale całej Europie. Po trzech
tygodniach konfliktu ok. 20% firm badanych przez Rejestr Dłużników BIG
InfoMonitor z powodu wojny działało w ograniczonym zakresie. Tak wynika
z raportu Quality Watch uwzględniającego odpowiedzi przedstawicieli małych
i średnich firm. Problemy mogą wiązać się m.in. z zakupami półproduktów,
surowców i innych towarów niezbędnych w działalności.

Dużym problemem jest także odpływ pracowników z Ukrainy, którzy pracowali 
w Polsce – szczególnie w transporcie i w logistyce. W krótkim czasie nasz 
kraj opuściło około 400 tys. Ukraińców. Z informacji, jakie napływają z firm 
transportowych wynika, że w tej grupie jest ponad 40 tys. kierowców 
ciężarówek. Pozostałe osoby zatrudnione były m.in.: w budownictwie, logistyce, 
produkcji przemysłowej oraz rolnictwie.

2 Ekspert ds. ewaluacji i analiz w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Warnomics. Gospodarcze koszty 
inwazji Rosji i Białorusi na Ukrainę” przytacza dane ONZ3 , według których już 
połowa ukraińskich firm wstrzymała działalność, a pozostałe funkcjonują poniżej 
potencjału. Skutkiem jest prawie 7-krotny spadek dochodów budżetowych 
Ukrainy.

Tak radykalne ograniczenie działalności i eksportu będzie miało zapewne wpływ 
także na jeszcze większy wzrost inflacji w Europie. Ukraina jest znaczącym 
eksporterem zbóż, olejów spożywczych oraz nawozów. Ale skutki wojny są 
znacznie bardziej rozległe i przekładają się chociażby na 44% wzrost ceny baryłki 
ropy na światowych rynkach. 

Nie można zapominać, że gospodarka stanowi system naczyń połączonych. 
Jeśli więc wojna w Ukrainie oraz ograniczenia w handlu z Rosją i Białorusią 
zmniejszyły przepływ pieniędzy, towarów i usług, oznacza to konkretny wpływ 
na kondycję polskich firm, a dalej – także na inflację, coraz mocniej odczuwaną 
przez konsumentów. 

To wszystko spowodowało, że Transportowe Obserwatorium Badawcze musiało 
zająć się tematem wpływu wojny w Ukrainie na transport i realizację inwestycji 
współfinansowanych z funduszy UE.

³ Organizacja Narodów Zjednoczonych

8
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Następnie zostały wygłoszone dwie mowy otwierające spotkanie:

• Informacja i dezinformacja – w co wierzyć? – dr Maciej Kawecki – Digital
EU Ambassador, Prorektor WSB w Warszawie, Prezes Instytutu Lema

• Transport w cieniu wojny – Dariusz Kostrzebski – Szef Komitetu ds.
Transportu, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza, Doradca Zarządu,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód ENEIA

Obydwa przemówienia były niezwykle cenne i stanowiły swoistą ilustrację 
aktualnej sytuacji geopolitycznej w zakresie działań cyfrowych i gospodarczych. 

Pan dr Maciej Kawecki ostrzegał przed fake news’ami i namawiał do weryfikacji 
źródeł przychodzących informacji. W obecnej sytuacji konfliktu tuż za naszymi 
granicami, jesteśmy silniej narażeni na działania propagandowe.

Pan Dariusz Kostrzebski wskazywał na skutki napaści Rosji na Ukrainę 
w kontekście transportu. Z uwagi na zniszczoną infrastrukturę transportową, 
załamaniu uległa większość łańcuchów dostaw. Kolejowa trasa, która miała być 
Nowym Jedwabnym Szlakiem prowadziła z Chin do Polski (i potem do Europy 
Zachodniej), m.in. przez Rosję i Białoruś. Część transportów przechodziło 
także przez terytorium Ukrainy. Wybuch wojny mocno ograniczył możliwości 
korzystania z kolejowych przewozów międzykontynentalnych. W przypadku 
transportu morskiego trzeba zwrócić uwagę na utrudniony dostęp do 
portów Morza Czarnego. Mariupol oraz Odessa zostały zniszczone w wyniku 
bombardowań, a akwen został zaminowany.

Po tych wystąpieniach rozpoczęła się Sesja 1 pt. Wpływ sytuacji geopolitycznej 
na łańcuchy dostaw, która była moderowana przez  dr hab. Janę Pieriegud, 
profesora Szkoły Głównej Handlowej.
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Udział wzięli:

• dr inż. Justyna Świeboda – Prezeska, Polski Instytut Transportu
Drogowego

• Mariusz Karbowski – Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Działu Projektów
Unijnych, Zarząd Portu Morskiego w Gdyni

• Marek Mikos – Dyrektor handlowy, GEFCO FORWARDING POLAND

• Bartosz Miszkiewicz – Prezes, SYMLOG

• Marcin Witczak – Prezes, LAUDE SMART INTERMODAL
Sesja rozpoczęła się od prezentacji wprowadzającej przedstawionej przez
moderatorkę. Następnie odbyła się dyskusja w kontekście:

• Które kierunki a tym samym kraje najbardziej odczuwają skutki obecnej
sytuacji geopoliycznej?

• Jak zmienia się na przestrzeni miesięcy wpływ wojny na bieżącą działalność
firm przewozowych?

• Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem dalszych strat?

• Czy zmierzamy zatem do „nowej logistyki światowej”, gdzie produkcja np.
kluczowych komponentów elektronicznych nie będzie już skoncentrowana
w jednym rejonie świata, jak dziś w Chinach?

• Jak planować przyszłość działalności firm przewozowych w tak niepewnej
teraźniejszości?
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Po przerwie odbyła się Sesja 2 pt. n+3 a sytuacja na rynku usług i 
materiałów w cieniu wojny w Ukrainie, którą moderował Artur Olejniczak 
– Kierownik Działu Marketingu & PR, Wyższa Szkoła Logistyki.

Udział wzięli:

• Sylwia Cieślak-Wilk – p.o Zastępcy Dyrektora Centrum Unijnych Projektów
Transportowych

• Adrian Furgalski – Prezes Zarządu, ZDG TOR

• Igor Kamiński – Dyrektor Działu Logistyki, Pekabex

• Krzysztof Kwiecień – Dyrektor ds. inwestycji, Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście

• Paweł Szwajgier – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów
Infrastrukturalnych,  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Sesja rozpoczęła się od prezentacji wprowadzającej Pawła Engela – Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania dotyczącej 
wyników badania przeprowadzonego przez CUPT. Szczegóły znajdują się 
w dalszej części publikacji.

Dyskusję podzielono na dwie części: „tu i teraz” oraz bliższa i dalsza przyszłość. 
W kontekście „tu i teraz” analizowano wpływ wojny na rynek infrastruktury 
i transportu, w tym jakie skutki obecnej sytuacji geopolitycznej są szczególnie 
dotkliwe dla branży. Z jakimi problemami związanymi z wojną borykają się 
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beneficjenci CUPT przy realizacji projektów funduszowych oraz jak to wpływa 
na działania CUPT i polskie zobowiązania wobec Unii Europejskiej.

W dalszej części eksperci zastanawiali się jak w obecnej sytuacji szacować 
ryzyko w prowadzonej działalności i jak tworzyć strategie rozwoju firm oraz 
programować nową perspektywę finansową.

Na zakończenie spotkania Jacek Grzeszak – starszy analityk Zespołu strategii 
w Polskim Instytucie Ekonomicznym w prezentacji pt. Co dalej? przedstawił 
przewidywania odnośnie dalszego wpływu wojny w Ukrainie na gospodarkę 
Polski i całej UE.

Nagranie z webinarium jest dostępne na kanale CUPT na Youtube.

1212
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Transport i inwestycje transportowe 
finansowane z funduszy UE w cieniu wojny 

w Ukrainie
Webinarium w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego 

21 czerwca 2022 r. 

prowadzenie – Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 
Transportowych i Programowania, CUPT

09.50 – 10.00 

10.00 - 10.10  

10.10 – 10.30 

10.30 – 10.50 

Powitalna kawa wirtualnie

Otwarcie 

Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 
Transportowych i Programowania, CUPT

Informacja i dezinformacja – w co wierzyć?   

dr Maciej Kawecki – Digital EU Ambassador, Prorektor 
WSB w Warszawie, Prezes Instytutu Lema 

Transport w cieniu wojny 

Dariusz Kostrzebski – Szef Komitetu ds. Transportu, 
Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza, Doradca Zarządu 
–Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-
Wschód ENEIA
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10.50 - 12.20 

12.10 – 12.30 

12.30 – 13.40 

SESJA I: Wpływ sytuacji geopolitycznej na 
łańcuchy dostaw

Moderatorka: dr hab. Jana Pieriegud, prof. Szkoły Głównej 
Handlowej

Paneliści:

Marek Mikos - Dyrektor handlowy, GEFCO 
FORWARDING POLAND 
dr inż.  Justyna Świeboda – Prezeska, Polski Instytut 
Transportu Drogowego

Mariusz Karbowski - Pełnomocnik Zarządu, Kierownik 
Działu Projektów Unijnych, Zarząd Portu Morskiego 
w Gdyni 

Bartosz Miszkiewicz – Prezes, SYMLOG

Marcin Witczak – Prezes, LAUDE SMART INTERMODAL 

Przerwa

SESJA II: n+3 a sytuacja na rynku usług i materiałów 
w cieniu wojny w Ukrainie

Moderator: Artur Olejniczak – Kierownik Działu 
Marketingu & PR, Wyższa Szkoła Logistyki

Prezentacja wprowadzająca: Paweł Engel – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych 
i Programowania, CUPT

Paneliści:

Sylwia Cieślak-Wilk – p.o Zastępcy Dyrektora Centrum 
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13.40 – 14.00 

14.00 

Unijnych Projektów Transportowych

Adrian Furgalski – Prezes Zarządu, ZDG TOR

Igor Kamiński – Dyrektor Działu Logistyki, Pekabex

Krzysztof Kwiecień – Dyrektor ds. inwestycji, Zarząd 
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 

Jarosław Orliński – Dyrektor Departamentu 
Programów Infrastrukturalnych,  MFiPR

Co dalej? 

Jacek Grzeszak – starszy analityk Zespołu strategii, 
Polski Instytut Ekonomiczny 

Podsumowanie

Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 
Transportowych i Programowania, CUPT
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2. Analiza zagrożenia i potencjalnych
konsekwencji sytuacji mającej związek
z napaścią Rosji na Ukrainę dla terminowej
realizacji projektów transportowych
finansowanych z Funduszy UE

Dorota Comberska4 

Sytuacja geopolityczna związana z wojną w Ukrainie zagraża m.in. prawidłowej 
realizacji projektów transportowych. Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych dokonało analizy pod kątem wpływu wojny na realizację 
inwestycji transportowych współfinansowanych z programów Unii Europejskiej. 
Celem badania było określenie istniejącego zagrożenia i potencjalnych 
konsekwencji wojny w Ukrainie dla terminowej realizacji inwestycji, a co za tym 
idzie zagrożenia terminowego wydatkowania środków finansowych (tj. zgodnie 
z aktualnymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi projektów). Analizowano 
również trudności wynikające ze wzrostu cen materiałów budowlanych, energii 
oraz paliwa. Badanie objęło 3 główne zidentyfikowane problemy wynikające z:

• odpływu siły roboczej,

• wzrostu kosztów inwestycji i dostaw,

• trudności z dostępnością materiałów i komponentów.

Badaniem objęto beneficjentów projektów transportowych, współfinansowanych 
z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 
oraz Instrumentu „Łącząc Europę” CEF. Biorąc pod uwagę krótki czas na 
przeprowadzenie analizy, zastosowano uproszczoną, ankietową metodę badania.

4 Ekspertka w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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Wyniki badania
Według dostępnych danych w Polsce na koniec 2021 r. mogło pracować ok. 
2,1 mln Ukraińców, z czego 1,3 mln to mężczyźni. W sektorze budowlanym 
pracowało 373 tys. pracowników z Ukrainy, na 1,35 mln ogółem pracujących 
w branży (stanowili 27,7% wszystkich pracowników)5 . Po wybuchu wojny 
w Ukrainie, sytuacja zmieniła się, gdyż do Polski zaczęło przybywać wiele 
ukraińskich rodzin, matek z dziećmi i osoby starsze, którzy podejmują 
zatrudnienie, natomiast zaobserwowano odpływ mężczyzn. 

Beneficjenci wskazali, że w większości realizowanych projektów finansowanych 
z funduszy UE identyfikują wśród pracowników generalnego wykonawcy i/lub 
podwykonawców, pracowników pochodzących z Ukrainy, którzy po wybuchu 
wojny zrezygnowali z pracy w Polsce. Odnotowano dużą różnicę w tym obszarze 
w zależności czy dane dotyczą wykonawców generalnych, czy podwykonawców. 
W przypadku wykonawców problem pracowników pochodzących z Ukrainy 
jest zdecydowanie mniejszy, gdyż ok. 50% respondentów nie odnotowała 
odejścia z pracy osób tego pochodzenia. Większy problem widać w odniesieniu 
do podwykonawców, gdyż jedynie niespełna 30% respondentów nie zgłaszało 
problemów związanych z odejściem z pracy pracowników pochodzenia 
ukraińskiego, jednocześnie około 20% respondentów zgłosiło odejście z pracy 
ponad 10% pracowników. W przypadku ok. 10% respondentów zgłaszali oni 
problem związany z odejściem z pracy powyżej 50% załogi, co może skutkować 
trudnościami w terminowej realizacji projektów.

5 Źródło: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/wojna-rosja-ukraina-polscy-
przedsiebiorcy-w-strachu-przed-utrata-pracownikow-ukraincy/c1lvwy9 
[dostęp: 10.03.2022] 
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Rysunek 1. Udział pracowników UA wykonawców i podwykonawców, 
którzy zrezygnowali z pracy po 24.02.2022 r. 

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani zgłaszają duży problem powstały na rynku pracy w obszarze usług 
budowlanych, zarówno pod kątem dostępności siły roboczej, fachowości, ale 
również oczekiwań wzrostu wynagrodzeń. 

Problemy związane z odpływem pracowników narodowości ukraińskiej 
wpływają także pośrednio na realizację projektów, gdyż byli oni zatrudniani 
również przez producentów i dostawców materiałów i surowców, a ich 
zastąpienie w krótkim czasie nie jest możliwe, ze względu na czas potrzebny na 
rekrutację czy przeszkolenie pracowników. Wzrastają także wymagania płacowe 
nowozatrudnionych osób. 

Zapaść w branży budowlanej wynika zarówno z powodu niedoborów 
kadrowych, jak i olbrzymich wzrostów cen materiałów budowlanych, co ma 
wpływ na ograniczone możliwości finansowania kadry, ponieważ z powodu 
wojny w Ukrainie, gwałtownie wzrosły stawki za roboczogodzinę. 
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Wykonawcy na kontraktach współfinansowanych z funduszy UE wskazują, że 
obok nagłego, dużego i niespodziewanego odpływu pracowników pochodzących 
z Ukrainy, identyfikowane są następujące problemy:

• wzrost cen surowców na rynkach światowych, który przyczynia się do
wzrostu cen materiałów na polskim rynku budowlanym,

• spadająca dostępność surowców oraz materiałów budowlanych, wynikająca z
ograniczenia lub zatrzymania produkcji w zakładach wytwarzających lub
przetwarzających stal czy kruszywa w Ukrainie,

• ograniczenia w logistyce i zaopatrzeniu w materiały i surowce budowlane, w
tym stal, kruszywa, cement w związku z nałożeniem sankcji na handel
z Rosją i Białorusią,

• drożejące surowce energetyczne, które znacznie zwiększą koszty produkcji
materiałów oraz w istotny sposób podwyższą koszty eksploatacji maszyn
i sprzętu budowlanego,

• olbrzymie kłopoty podwykonawców z sektora transportowego, który również
mierzy się ze znacznym odpływem kierowców z Ukrainy

Zdecydowana większość ankietowanych beneficjentów (95%) zadeklarowała 
problemy w realizacji projektów związane z dostępnością i wzrostami kosztów 
materiałów budowlanych.

Skutkiem powyższych czynników będzie spadek rentowności kontraktów, 
a problemy z płynnością dostaw wpłyną na brak utrzymania tempa robót oraz 
opóźnienia na kontraktach. Na podstawie zebranych informacji opóźnienia 
w realizacji dostaw dotyczą praktycznie wszystkich projektów. Najwięcej z nich 
dotyczy przedziału czasowego między od 3 do 6 miesięcy. W konsekwencji 
może to mieć wpływ na wydłużenie czasu realizacji projektów.
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Źródło: opracowanie własne.

Należy zauważyć, że jest to czas szacowany na podstawie dostępnych obecnie 
danych i może on się znacząco wydłużyć w momencie przedłużającej się agresji 
Rosji na Ukrainę oraz wzrastających cen energii. Poza tym rosną ceny złomu, 
którego Rosja jest drugim największym w Europie eksporterem. Tylko w ostatnich 
dniach ceny złomu podskoczyły z 500 dolarów za tonę do 700 dolarów (…)6.

Biorąc pod uwagę powyższe należy się spodziewać opóźnień w realizacji projektów 
do 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet dłużej.

6 Na podstawie: https://www.parkiet.com/surowce-i-paliwa/art35842061-stali-
nie-zabraknie-ale-na-stabilizacje-trzeba-poczekac [dostęp: 25.05.2022 r.]
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Rysunek 2. Opóźnienia związane z dostarczaniem materiałów i komponentów
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Rysunek 3. Wzrosty kosztów materiałów i surowców

Źródło: opracowanie własne. 

Istotne jest to, że wzrosty kosztów materiałów i surowców w około połowie 
zadań średnio przekraczają 30% pierwotnej ceny materiałów, a zwiększenie 
kosztów w przedziale 11-30% dotyczy blisko 40% umów. W pojedynczych 
przypadkach zgłaszane są wzrosty cen na poziomie nawet do 80% (!).

Rysunek 4. Szacunkowa wartość wzrostu kosztów realizacji 
kontraktów w związku z rosnącymi cenami energii i paliw.

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów kontraktów są ceny 
paliw i energii. W większości przypadków dotyczą one szacownych wzrostów na 
poziomie ponad 10% wartości realizacji kontraktów.
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Praktycznie wszyscy ankietowani zgłaszają problemy dotyczące roszczeń zarówno 
zgłaszanych na poziomie wykonawców, jak i podwykonawców. Roszczenia 
częściowo są już oficjalnie zgłoszone, trwają procedury powiadomień, a częściowo 
są w fazie wstępnych zapowiedzi. Ich wielkość jest różna, tylko w kilku ankietach 
wskazano aktualną wartość roszczeń. Sytuacja w tym obszarze jest bardzo 
dynamiczna, zatem należy się spodziewać narastania tego problemu. Konsekwencją 
dalszego wzrostu kosztów kontraktów może być coraz trudniejsza sytuacja 
wykonawców i podwykonawców, która może przyczynić się do zrywania umów, 
z kolei w przypadku kontraktów planowanych – brakiem ofert. Już teraz zgłaszany 
jest problem bardzo krótkiego czasu obowiązywania ofert wykonawców.

Branża budowlana w ostatnich miesiącach boryka się z wieloma trudnościami, 
pierwotnie była to epidemia COVID-19, obecnie wojna w Ukrainie, ale także 
bardzo wysoki poziom inflacji, wahania kursów walut i kolejne podwyżki stóp 
procentowych, które mogą mieć znaczący wpływ na możliwości inwestycyjne 
beneficjentów. 

Jako uzupełnienie niniejszego badania należy wskazać, że w związku z wyżej 
opisanymi problemami poszukiwane są rozwiązania prawne i organizacyjne 
niwelujące negatywne skutki wojny. Jednym z nich jest umożliwienie 
zastosowania waloryzacji kontraktów.
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3. Transport drogowy w obliczu
aktualnych wyzwań

dr inż. Justyna Świeboda

7 Prezeska, Polski Instytut Transportu Drogowego

7

Pakiet mobilności i nieustające 
zmiany przepisów
Przewoźnicy drogowi od początku 2022 roku nie mają lekko w prowadzeniu 
swoich działalności. Muszą się zmagać m.in. z Pakietem Mobilności. W lutym 
2022 roku weszły przepisy, które na nowo określają sposób wynagradzania 
kierowców zawodowych. Z kolei od 21 maja osoby prowadzące transport 
międzynarodowy do 3,5 tony muszą posiadać licencję na przewóz. Do tego 
terminu wpłynęło tylko ok. 20% wniosków.
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W Polsce brakuje kierowców zawodowych
W ostatnim czasie wojna w Ukrainie zmusiła przewoźników do dostosowania 
się do nowej sytuacji. Mamy problem z zachowaniem ciągłości łańcucha dostaw. 
Jest problem z przepustowością na przejściach granicznych z Białorusią czy 
Ukrainą. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem jakim jest transport zboża  
z Ukrainy, gdyż w tym przypadku wchodzi w grę tylko transport lądowy. 

W Polsce jest obecnie ponad 100 tys. kierowców pochodzących z Ukrainy.  
Mówi się o 20-30% ukraińskich kierowcach, którzy wrócili do swojego 
kraju, by walczyć za swój kraj. Sankcje na Rosję i Białoruś również zmieniły 
rynek przewozów. Wielu przewoźników zrezygnowało z tego kierunku. 
Rosnąca inflacja, rosnące ceny paliwa dotyka każdego z nas, a więc i również 
przewoźników drogowych. 

Pokłosie pandemii Covid-19
Z kolei cały czas odczuwalne są skutki pandemii, jeśli chodzi o braki 
półprzewodników czy innych komponentów z branży automotive. To przekłada 
się na opóźnienia w dostawach oraz na wysokie koszty ciągników siodłowych 
czy naczep. Przewoźnicy muszą szukać oszczędności, jednym z przykładów 
może być ecodriving, czy zastosowanie narzędzi optymalizacyjnych – tj. TMS8  
czy telematyka. To drugie nie tylko pokazuje nam gdzie w danej chwili znajduje 
się pojazd, ale też pomaga optymalizować trasy. Najnowocześniejsze systemy 
telematyczne mogą pokazywać na bieżąco ciśnienie w oponach, co również 
przekłada się na realne zmniejszenie zużycia paliwa i bezpieczeństwo kierowców.

8 Transportation Management System – system informatyczny, którego 
zadaniem jest wspieranie procesów planowania, monitorowania, rozliczania, 
a także zarządzania środkami transportu. Rozwiązanie to dedykowane jest 
firmom dysponującym taborem pojazdów m.in. przedsiębiorstwom 
spedycyjnym oraz logistycznym
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Transport w obliczu wojny w Ukrainie
Na pewno transport z Europy do Rosji prawie ustał – tylko nieliczne towary 
są przewożone w tych kierunkach. Według danych jednej z giełd transportu 
drogowego – w I kwartale 2022 roku mamy spadek przewozów o 1/3 na relacji 
Polska – Hiszpania, a wzrost przewozów o 54% w relacji Polska – Wielka 
Brytania, w porównaniu do IV 2021 roku. W ostatnim czasie zwiększyły się 
wolumeny przewozów w relacji z Ukrainą. Przewoźnicy dostosowali się do 
nowej sytuacji bardzo szybko, mimo praktycznie żadnego przygotowania. Wiele 
firm użyczało swojej floty do przewozów humanitarnych, wielu pracowników 
podejmowało się prowadzenia takich przewozów oczywiście mając odpowiednie 
uprawnienia do tego. Szansą dla Polski jest również deklaracja ze strony Ukrainy 
o zbudowaniu infrastruktury kolejowej, gdzie rozstaw szyn byłby „europejski”,
czyli 1435 mm. Zmiana standardu to ogromne wyzwanie, gdyż skala inwestycji
i zaangażowania kapitału byłaby ogromna. Przejście na inny standard to nie tylko
inwestycje w infrastrukturę torową, ale też inwestycje w tabor (lokomotywy,
wagony, itp.).

Przyszłość w transporcie
Po zakończeniu wojny możemy się spodziewać, że Ukraina będzie partnerem 
handlowym Polski. Ostatnie dwa lata pokazały, że przyszłość nie jest taka 
przewidywalna jakby mogło się wydawać. W przypadku transportu drogowego 
– kluczowe będą zmiany legislacyjne Pakietu Mobilności – harmonogram zmian
jest zaplanowany do 2026 roku. Kolejne zmiany, które będą czekać branżę
– to wprowadzenie elektronicznego listu przewozowego e-CMR. Ciągle nie ma
jeszcze przepisów, które umożliwiają jego pełne wykorzystanie. Moim zdaniem
przyszłość leży w transporcie intermodalnym i zmianach, które zachodzą
w ekologii, tj. ekologiczne napędy, optymalizacja przewozów, czy cyfryzacja
w transporcie. Transport intermodalny może być rozwiązaniem na problem braku
kierowców. Oczywiście „ostatnia mila” na tę chwilę nie zostanie zastąpiona
innym rodzajem transportu. W ostatnich latach w „ostatniej mili” i przewozach
lokalnych (kurierskich) już zostały wprowadzane „innowacyjne rozwiązania”, tj.
elektryczne pojazdy, cargo rowery, czy cargo roboty.
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4. Innowacyjny system intermodalny jako
wsparcie polskiej i ukraińskiej gospodarki

Marcin Witczak

9  Prezes Laude Smart Intermodal S.A. 
10 Transport-spedycja-logistyka

9

Wprowadzenie
Wskutek wojny w Ukrainie funkcjonowanie łańcuchów dostaw na całym świecie 
zostało zakłócone na niespotykaną dotąd skalę. Wojna u najbliższego sąsiada 
Polski ma bezpośredni wpływ na naszą gospodarkę. W szczególny sposób 
dotknięte zostały firmy z branży TSL10 , zajmujące się organizacją przewozów 
międzynarodowych. W krótkim czasie, w ciągle zmieniających się warunkach 
rynkowych, musiały one na nowo układać swoje łańcuchy transportowo-
logistyczne. Obok wielu ryzyk związanych z organizacją przewozu (jak np. brak 
gwarancji powrotu wagonów z Ukrainy), pojawiły się szanse, które Polska mogłaby 
wykorzystać, wspierając zarówno polską, jak i ukraińską gospodarkę.
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Po raz kolejny w ostatnich latach zyskała na znaczeniu konteneryzacja i przewozy 
intermodalne, które pozwalają na zmianę sposobu zarządzania łańcuchem dostaw 
oraz zwiększenie efektywności jego funkcjonowania. Równolegle do działań 
operacyjnych jest niezwykle ważne, aby operatorzy transportu intermodalnego 
i przewoźnicy kolejowi kontynuowali rozpoczęte wcześniej inwestycje 
w infrastrukturę i urządzenia przeładunkowe, tabor czy systemy informatyczne. 

Długoletnie inwestowanie we własny system 
intermodalny z wykorzystaniem funduszy UE
Dostrzegając zalety przewozów kontenerowych, firma Laude Smart Intermodal 
kilkanaście lat temu postawiła na rozwój unikalnego systemu intermodalnego. Dziś 
składa się on z własnych opatentowanych jednostek intermodalnych i środków 
transportu, oferując swoim klientom kompletny łańcuch logistyczny. Spółka 
dysponuje prawie 5000 platform (normalno- i szerokotorowych) oraz 15000 
kontenerów i nadwozi wymiennych. Zastosowanie własnych innowacji w konstrukcji 
kontenerów i platform kolejowych pozwala na osiągnięcie najwyższej masy netto 
ładunku załadowanego na wagonie. W przypadku całego pociągu przewaga Laude 
w stosunku do stosowanych na rynku rozwiązań sięga do ponad 1500 ton. W ten 
sposób operator może przewozić dla swoich klientów więcej ładunków przy niższych 
kosztach. Przy tym chodzi nie tylko o efektywność ekonomiczną, co jest oczywiście 
bardzo ważne, ale także o ekologiczność rozwiązania. W przypadku ładunków sypkich 
zaprojektowane rozwiązanie jest w stanie zapewnić prawie 30% większą ładowność 
niż naczepa samochodowa. System intermodalny tworzony przez firmę Laude to 
rozwiązanie wyróżniające się swoimi cechami technicznymi i kompletnością usługi, co 
pozwala na tworzenie wartości dodanej dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. 
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Rysunek 5. Pociąg kontenerowy na szerokim torze w terminalu w 
Zamościu (materiały własne Laude).

Rysunek 6. Zestaw drogowy składający się z własnej konstrukcji kontenera 40’ 
typu swap body, ciągnika siodłowego oraz naczepy podkontenerowej 

(materiały własne Laude).

29
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Na przestrzeni ostatnich piętnastu lat, tylko w ramach programów pomocowych 
UE firma Laude zrealizowała 14 projektów o łącznej wartości ponad pół 
miliarda złotych skierowanych na rozwój przewozów kontenerowych i innych 
nowoczesnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność transportu 
kolejowego. W poprzedniej perspektywie finansowej z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) wsparte zostały cztery projekty 
o łącznej wartości dofinansowania unijnego w wysokości 154,4 mln zł oraz
222,6 mln zł stanowiły środki własne. Z tych środków zakupione zostały m.in.
specjalistyczne wagony do przewozów kontenerów, nadwozia wymienne typu
swap body, urządzenia przeładunkowe dla terminali, a także wybudowane
zostały place do przeładunku jednostek intermodalnych.

Nowoczesne terminale intermodalne
W czerwcu 2022 odbyło się oficjalne otwarcie dwóch terminali intermodalnych 
Laude, których budowa i wyposażenie zostały dofinansowane ze środków 
unijnych: w Sosnowcu i Zamościu.

Rysunek 7. Terminal intermodalny w Sosnowcu (materiały własne Laude).

30
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W ramach realizacji zadań inwestycyjnych dla terminala w Sosnowcu zakupione 
zostały urządzenia przeładunkowe: zmodernizowana suwnica kontenerowa oraz 
reachstacker marki KALMAR o udźwigu 45 ton. Łączna powierzchnia terminalu 
to 1,76 ha, w tym plac do składowania 260 kontenerów. Terminal ma możliwość 
przeładunku 8 tys. TEU11 rocznie.

Drugi terminal firmy Laude powstał na terenie zlokalizowanym przy stacji 
kolejowej Zamość-Bortatycze na szerokotorowej linii LHS, gdzie znajdowało 
się już funkcjonujące własne centrum produkcyjno-logistyczne i zaplecze 
techniczne. W ramach nowego projektu powstały: nowy szeroki tor 
(o prześwicie 1520 mm), który umożliwi bezkolizyjne wprowadzenie składu
kontenerowego na teren terminalu oraz nowy tor normalny (o szerokości
1435 mm). Długość każdego z tych torów wynosi 900 m. Wydłużone zostały
także tory odstawcze dla wagonów normalno- i szerokotorowych oraz
zbudowano splot toru normalnego i szerokiego, który umożliwi bezkolizyjne
odstawianie uszkodzonych kontenerów do naprawy. Rozbudowany układ
torowy (łącznie ponad 6,4 km) pozwala na przeładunek kontenerów
z wagonów szerokotorowych na normalnotorowe, zwiększając wydajność prac
przeładunkowych. Możliwości przeładunkowe po rozbudowie terminalu to 6-10
pociągów dziennie. Terminal jest wyposażony w dwie suwnice 40-tonowe,
pięć wózków kontenerowych typu reachstacker, których zadaniem jest
usprawnienie obsługiwanego ruchu kolejowego i samochodowego, a także
wagę. Nowy plac umożliwia składowanie 2000 kontenerów TEU. Dodatkowo
powstało kilka placów parkingowych i manewrowych. Łączna powierzchnia
placów utwardzonych terminalu wynosi 50 tys. mkw. Do końca roku zostanie
zainstalowana trzecia suwnica.

11 Twenty-foot equivalent unit – jednostka pojemności używana często 
w odniesieniu do portów i statków, jest równoważna objętości kontenera 
o długości 20 stóp
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Rysunek 8. Terminal intermodalny w Zamościu (materiały własne Laude).

Intermodalne wsparcie dla Ukrainy wymaga 
koordynacji na poziomie rządowym
Inwestycje związane z budową i dodatkowym wyposażeniem technicznym terminali 
intermodalnych zostały zakończone w bardzo ważnym momencie. Będą mogły 
wzmocnić działania podejmowane przez firmę Laude na rzecz wsparcia ukraińskiego 
eksportu do odbiorców w Europie i na całym świecie. Sprawna obsługa pociągów 
intermodalnych blisko polsko-ukraińskiej granicy jest kluczowa nie tylko dla 
gospodarek Polski i Ukrainy, ale także mieszkańców wielu innych krajów.

Potrzeba przekierowania ukraińskiego eksportu do portów innych krajów 
niestety obnażyła niewydolność przejść granicznych po obu stronach granicy, 
polskiej sieci kolejowej i samych portów morskich. O ile opóźnień w modernizacji 
i budowie nowej infrastruktury nie da się nadrobić w krótkim czasie, zwiększenie 
przepustowości na polsko-ukraińskich przejściach kolejowych można osiągnąć 
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podejmując działania organizacyjne i koordynacyjne. Usprawnienia wymagają 
m.in. procedury celne i fitosanitarne na przejściach granicznych oraz sposób
formowania pociągów towarowych i organizacji ruchu na LHS. Priorytet
powinien być nadany pociągom kontenerowym, co pozwoli znacząco skrócić
czas na czynności związane z ich obsługą na stacjach granicznych i terminalach,
w tym samego przeładunku wynikającego ze zmiany szerokości torów.

Konieczna jest nie tylko jednolita w skali kraju strategia dotycząca organizacji 
przewozów z Ukrainy, a również ochrona interesów polskich podmiotów 
operujących w Ukrainie – przede wszystkim pod względem ryzyka utraty 
swoich aktywów (w tym wagonów i kontenerów) wskutek działań wojennych. 
Banki finansujące inwestycje w Polsce wymagają dodatkowego zabezpieczenia, 
żeby zezwolić na wyjazd taboru na teren Ukrainy. W tym zakresie wymagane 
i oczekiwane przez przewoźników byłoby zagwarantowanie przez rząd naszego 
kraju wypłaty odszkodowań i rekompensat, tj. zabezpieczenie aktywów na 
mocy międzypaństwowej umowy gwarancyjnej. Do tego potrzebne są decyzje 
i koordynacja działań na poziomie centralnym. 
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Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) działa w ramach 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych od końca 2017 r. Zgodnie 
z założeniami, tworzy możliwość rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i 
doświadczeń pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces 
przygotowania i realizacji projektów transportowych. Wspomaga budowę 
systemu ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych 
zachodzących w kraju i efektów prowadzonej polityki transportowej w ujęciu 
krajowym i regionalnym.

Zadania TOB są realizowane we współpracy z przedstawicielami administracji 
państwowej i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, 
środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowych działań dostępne są 
na stronie: https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-obserwatorium-
badawcze.

Zachęcamy do współpracy i kontaktu poprzez adres: tob@cupt.gov.pl.

https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-obserwatorium-badawcze
https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-obserwatorium-badawcze
mailto:tob@cupt.gov.pl
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