Szanowni Państwo,
Rynek transportu ulega obecnie zmianom o bezprecedensowej skali, dlatego na zaproszenie Związku Pracodawców
„Transport i Logistyka Polska” z przyjemnością podjęliśmy się opracowania niniejszego raportu. Celem dokumentu jest
podsumowanie przewidywanych kierunków rozwoju polskiej branży transportu drogowego rzeczy na przestrzeni najbliższych 10 lat. Od 2015 r., kiedy opublikowaliśmy raport „Rynek pracy kierowców”, zmiany w branży zaczęły nabierać coraz
większego tempa. Nadal utrzymuje się dynamiczny wzrost obsługiwanego tonażu i pracy przewozowej, a za jego sprawą
również niedobór kadry kierowców na rynku pracy. Obecnie polscy przewoźnicy muszą być gotowi na kolejne wyzwania
z zakresu prawa (w tym przepisy Pakietu Mobilności) i technologii (w tym w szczególności digitalizację, transport autonomiczny). Zważywszy na różnorodność przewidywanych zmian, niniejszy raport porządkuje ich różne wymiary, aby określić
najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju branży.

Michał Mazur

Grzegorz Urban

Partner PwC, Lider rynku Transportu
i Logistyki PwC w Europie Środkowej

Dyrektor zespołu Transport
i Logistyka PwC w Europie Środkowej

Szanowni Państwo,
Polska branża transportu drogowego stanęła na rozstaju dróg. W okresie ostatnich 10 lat zaobserwować można było dynamiczny wzrost zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach europejskich. Wrodzona przedsiębiorczość, wysoka jakość
świadczonych usług, ale również bezspornie niższe koszty pracy pozwoliły naszym rodzimym przewoźnikom na zdobycie
pozycji lidera w Europie. Jednak zmiany na krajowym rynku pracy oraz bariery administracyjno-prawne wprowadzane
w wielu państwach UE spowodowały, że nasza przewaga, oparta jeszcze do niedawna na kosztach pracy, została zniwelowana. Na tym jednak nie koniec. Polscy przewoźnicy znaleźli się bowiem pod silną presją grup interesów podejmujących
działania zmierzające do stopniowego ograniczania dostępu do europejskiego rynku przewozów drogowych poprzez wprowadzanie odpowiednich zmian prawa unijnego. Te inicjatywy legislacyjne, obejmujące m.in. propozycję zwaną „Pakietem
Mobilności”, były pierwotnie uzasadniane troską o pracowników. Po każdym kolejnym etapie prac coraz bardziej jasne staje
się, że ich głównym celem jest jednak ochrona rodzimych rynków w Europie Zachodniej przed zagraniczną, w tym polską
konkurencją. W dłuższej perspektywie czasu wielu przewoźników zadaje sobie również pytania: W jakim stopniu nowe
technologie decydować będą o przewadze konkurencyjnej na rynku? Jakie działania powinni podjąć, aby nie tylko utrzymać
swoją pozycję, ale też w oparciu o nowe technologie zapewnić dalszy swój rozwój? Temu służyć ma ten raport, który
wspólnie z partnerami (Santander Bank Polska, DAF, Uber) zdecydowaliśmy się opracować, korzystając z pomocy niezależnego doradcy. Raport zawiera także rekomendacje dla polskiej administracji rządowej. Bez współpracy z administracją
utrzymanie dotychczasowej pozycji polskiego transportu drogowego nie będzie możliwe. Wspólne wysiłki powinny być
skupione na umożliwianiu dalszego wzrostu, poprawie warunków socjalnych pracowników oraz efektywnych działaniach
ukierunkowanych na ochronę środowiska. Mamy nadzieję, że przygotowany raport ułatwi dialog i zrozumienie potrzeb
branży oraz stanie się podstawą aktywnych działań, których pilność nie pozostawia złudzeń.

Maciej Wroński
Prezes Związku Pracodawców
„Transport i Logistyka Polska”
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Komentarz dot. zakresu raportu
Analiza polskiej branży transportu drogowego przeprowadzona w tym raporcie dotyczy przewoźników drogowych świadczących usługi przewozów cało- i niepełnopojazdowych, prowadzących działalność w Polsce i poza jej granicami, a operujących z terytorium Polski. Raport zawiera przewidywania w zakresie trendów na lata 2020-2030, począwszy od podsumowania obecnej sytuacji (lata 2018-2019). Raport został również wzbogacony o prognozę wzrostu rynku w okresie 5 lat od
2018 do 2022 r. Hipotezy dotyczące przyszłości zawarte w raporcie oparte są na obserwacji bieżących trendów i pierwszych oznak zmian widocznych w różnych obszarach. Mają one charakter warunkowy, dlatego zachęcamy Państwa do
lektury, wyrobienia własnego zdania i udziału w dyskusjach na temat potrzeb rozwojowych branży.
Raport stanowi niezależną ocenę przyszłości transportu drogowego w Polsce, jednak przewidywania oparte są również na
wywiadach przeprowadzonych z przedstawicielami branży oraz na danych pochodzących z zewnętrznych źródeł. W toku
realizacji prac przeprowadziliśmy ok. 30 wywiadów z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami transportu drogowego
rzeczy. Ich celem była weryfikacja prognoz w odniesieniu do realnych przewidywań przewoźników. Poszczególne rozdziały
raportu zawierają odwołania wskazujące na źródło przedstawionych danych i opinii. Opracowując raport, dokonaliśmy ich
weryfikacji, aby ocenić najbardziej prawdopodobne scenariusze przyszłości.

Maciej Starzyk
Starszy Menedżer w zespole Transport i Logistyka
PwC odpowiedzialny za obszar strategii
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Podsumowanie, główne wnioski z raportu

Wzrost przewozów w kraju, imporcie i eksporcie
W okresie 2018-2022, w branży transportu drogowego można spodziewać się całkowitego
wzrostu wolumenów o blisko 23% (pod względem tonażu przewożonych towarów).
Przewidywania
/ wpływ



Polska branża transportu drogowego rzeczy jest obecnie w szczycie fazy wzrostu. Szacuje się, że
obsługiwany przez nią tonaż zwiększy się z poziomu ok. 1,17 mld ton w roku 2018 do poziomu ok.
1,44 mld ton w roku 2022, przy średniorocznym wzroście na poziomie 5,3%.



Dynamika pracy przewozowej obsługiwanej przez polskich przewoźników w latach 2018-2022
będzie dodatnia, ale zacznie zwalniać w porównaniu z dotychczasową z uwagi na prognozowane
wyhamowanie wskaźników gospodarczych wpływających na branżę.



Dotychczas segment przewozów międzynarodowych rozwijał się szybciej od przewozów krajowych. Po 2022 r. trend ten może ulec odwróceniu ze względu na wskazane poniżej zmiany przepisów prawa UE.



W dłuższym okresie czasu można spodziewać się dalszego wyhamowania wzrostu zarówno na
rynku krajowym, jak i międzynarodowym szczególnie, jeśli sprawdzą się zidentyfikowane w raporcie czynniki ryzyka.



Prognoza wzrostu branży oparta została na tonażu z uwagi na wyższe (niż pracy przewozowej)
poziomy korelacji jego wzrostu ze wskaźnikami ekonomicznymi, ale długookresowo można przyjmować, że praca przewozowa wzrośnie proporcjonalnie do tonażu.

W opinii przedstawicieli branży, czynniki przedstawione w raporcie doprowadzą do wzrostu
kosztów w branży w przedziale 7-15% do końca 2020 r. w porównaniu z 2018 r.


Do czynników tych można zaliczyć m.in. skutki wprowadzenia Pakietu Mobilności, utrzymujący się
na rynku pracy niedobór kierowców, wzrost kosztów w związku z regulacjami środowiskowymi
i wzrost kosztów opłat drogowych.



Przy obserwowanym, niskim poziomie marż w sektorze (EBIT = 3,62%), wzrost kosztów może
doprowadzić do eliminacji z rynku najmniej efektywnych podmiotów. Ze względu na oczekiwane
zmiany prawdopodobnie lepiej będą radziły sobie przedsiębiorstwa o dużej skali działalności.

W najbliższym czasie spodziewać się można znacznego przesunięcia popytu w stronę usług
krajowych (oraz mniejszego – w stronę usług niepełnopojazdowych).


Przesunięcie geograficzne usług będzie konsekwencją dalszego wzrostu gospodarczego w kraju,
spowolnienia gospodarczego w zachodniej Europie oraz przewidywanych ograniczeń dla działalności za granicą.



Zdaniem przedstawicieli branży, wzrosną również oczekiwania jakościowe dotyczące precyzji
czasowej dostaw i wymiany informacji pomiędzy przewoźnikami i klientami.



Prognozowany rozwój gospodarczy Polski nie będzie mógł się obyć bez wzrostu w segmencie
transportu. Obserwować można sygnały wskazujące na kontynuację trendów wspierających progres gospodarczy kraju, jak np. otwieranie na jego terenie centrów dystrybucyjnych europejskich
operatorów. Na prognozę wzrostu w branży w okresie 2018-2022 składają się dwa czynniki:
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-

przewidywane, pozytywne zmiany popytu na usługi transportowe na rynku wewnętrznym
(w Polsce) z uwagi na wzrost PKB prognozowany na poziomie 3% w okresie 2018-2022,

-

wzrost handlu zagranicznego Polski na poziomie 7% w okresie 2018-2020 oraz na dodatnim
poziomie w latach 2021 i 2022.



W długim terminie (2023-2030) negatywne zmiany popytu na usługi polskich przewoźników na
terytorium UE-28 (w konsekwencji przepisów Pakietu Mobilności) postrzegane są jako ogromne
zagrożenie dla branży i z tego powodu prognoza po roku 2022 obecnie nie jest możliwa.



Przedsiębiorcy w branży T&L w latach 2019-2022 powinni wykorzystać prognozowany wzrost rynku
do stopniowego rozszerzania profilu swojej działalności, jednocześnie równoważąc krajowe i zagraniczne źródła przychodów.



Administracja państwowa będzie mogła wpływać na wzrost rynku poprzez wsparcie dalszej rozbudowy infrastruktury transportowej. Warto jednak odnotować, że brak czy też niedostatek infrastruktury w kraju nie ogranicza ekspansji branży, ale może mieć istotny wpływ na efektywność operacji
transportowych prowadzonych na terenie Polski.
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Reorganizacja przewozów międzynarodowych w konsekwencji zmian prawa UE
Na poziomie UE-28 planowane są fundamentalne zmiany regulacji dotyczących transportu
drogowego, w tym przepisy Pakietu Mobilności oraz zmiany przepisów dotyczących koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego i innych regulacji socjalnych.
Przewidywania
/ wpływ

Z dużą pewnością zmiany te spowodują poniższe efekty w branży:
1. Zwiększenie kosztów sieci transportowych – (w związku ze zmniejszeniem ich efektywności)
oraz kosztów pracy.
2. Spadek przychodów związany z ograniczeniem dostępu do rynku – w zakresie usług crosstrade i kabotażu oraz w konsekwencji również obsługi importu i eksportu towarów.
3. Przesunięcie usług polskich przewoźników – z rynków UE na rynek polski.
4. Wzrost ryzyka i barier – dla prowadzenia działalności, szczególnie dla małych przewoźników
w związku ze zwiększeniem stopnia skomplikowania regulacji.
5. Wymuszoną internacjonalizację przewoźników – którzy działają dziś na wielu rynkach zagranicznych z terytorium Polski.
6. Wzrost poziomu koncentracji – w wyniku upadku małych przedsiębiorstw, które nie posiadają
odpowiednich udziałów przewozów w kraju i na rynkach zagranicznych w swojej działalności.
Zmniejszenie pracy przewozowej w usługach transportu międzynarodowego np. o 20% oznaczałoby zmniejszenie całkowitej pracy przewozowej realizowanej przez polskich przewoźników o blisko 13%. Praca przewozowa realizowana przez polskich przedsiębiorców w przewozach
zagranicznych stanowi aż 64% ich całkowitej pracy przewozowej, a więc większa część działalności
polskich przewoźników jest zagrożona przez zmiany prawa.
Do wzrostu kosztów przyczynią się również rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska (dotyczące mniejszej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, użytkowania bardziej ekologicznych
napędów oraz lokalne ograniczenia w ruchu pojazdów spalinowych).
Niedostateczny poziom rozwoju krajowego prawa w zakresie nowych technologii może utrudniać ich wdrażanie przez polskich przewoźników, dając przewagę zagranicznym.

Uzasadnienie
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4 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie Pakietu Mobilności, w tym
przepisy szczególne w zakresie delegowania pracowników, dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynków UE, a także kwestii socjalnych (w tym czasu pracy) i działania instytucji
kontrolnych. Oznacza to, że wprowadzenie zmian jest nieuniknione.



Nowe regulacje mogą zacząć oddziaływać na rynek częściowo od połowy 2020 r. Spodziewamy
się, że do 2022 r. polska branża transportu drogowego nie odczuje jednak ich efektów i zdąży urosnąć zgodnie z przewidywaną dynamiką, adaptując się do zmian. Wzrost po 2022 r. z dużą pewnością zostanie mocno ograniczony wraz ze zwiększeniem kontroli stosowania nowego prawa.



Zmiany przepisów związane z Pakietem Mobilności mogą uniemożliwić polskim przewoźnikom od
2022 r. świadczenie znacznej części usług w obszarze cross-trade i kabotażu, które stanowią 23%
ich pracy przewozowej (36% pracy przewozowej wykonywanej w przewozach międzynarodowych).



Ograniczenie dostępu polskich przewoźników do rynków Europy Zachodniej może spowodować
wzrost presji konkurencyjnej ze strony przedsiębiorstw zza wschodniej granicy, które obecnie nie
są objęte podobnymi wymaganiami. Skutki zmian prawa mogą objąć również przesunięcie łańcuchów dostaw operatorów funkcjonujących na poziomie całej Europy w kierunku Polski oraz działalności polskich przewoźników do kraju.



Duzi przewoźnicy funkcjonujący głównie za granicą mogą dostosować działalność do nowych
zasad wynikających ze zmian prawa, otwierając przedstawicielstwa w innych niż Polska państwach UE. Mogą również rozszerzać działalność (realizowane przewozy) na terenie Polski. Popyt
w kraju nie pozwoli jednak na utrzymanie dotychczasowej dynamiki wzrostu branży ogółem.



Średni i mali przedsiębiorcy mogą przenosić swoją rejestrację do krajów, w których świadczą usługi, zmniejszać wolumeny zagraniczne na rzecz krajowych lub zwiększać krajowe.



Administracja państwowa może również wspierać branżę swoimi działaniami. Ma ona możliwość
wpływania na procesy legislacyjne na arenie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej
i Rady UE, a także wprowadzania przepisów wspierających funkcjonowanie grup mniejszych
podmiotów jako konsorcjów w celu zwiększania efektywności ich działania i zmniejszania kosztów
pojedynczego przewoźnika. Może również tworzyć preferencyjne warunki dla działalności przedsiębiorców w zakresie niestanowiącym pomocy publicznej w rozumieniu prawa unijnego.

Rekomendacje
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Niedobór kierowców
Niedobór kierowców o pożądanych umiejętnościach z wysokim prawdopodobieństwem będzie się pogłębiał do poziomu blisko 200 tys. kierowców (20% popytu na pracę) w roku 2022.
Przewidywania
/ wpływ



W 2015 r. niedobór został oszacowany na poziomie ok. 100-110 tys. kierowców, czyli ponad 15%
całkowitej podaży szacowanej na 600-650 tys., względem popytu oszacowanego na poziomie blisko 730 tys. kierowców.



Przedstawiciele branży objęci wywiadami zgłosili, że z ich perspektywy na koniec roku 2018 luka ta
osiągnęła poziom 20% zapotrzebowania (w wymiarze jakościowym, tj. niedoboru pracowników
z wystarczającymi umiejętnościami).



Przy utrzymaniu prognozowanego wzrostu rynku, zakładając, że luka utrzyma się na poziomie
zbliżonym do obecnych 20% można oczekiwać, że całkowity niedobór kierowców w branży sięgnie
blisko 200 tys. w 2022 r., wobec zapotrzebowania na poziomie ok. 950 tys.



Rewolucją dla branży będzie wdrożenie do użytku pojazdów autonomicznych, nie wypełni to jednak
niedoboru w krótkiej perspektywie czasu. Szacuje się, że rozwiązania w zakresie pełnej autonomii
pojawią się na rynku dopiero po 2025 r. W początkowej fazie wdrożenie rozwiązań
z zakresu autonomii będzie wiązało się z nakładami inwestycyjnymi, jednak w długiej perspektywie
umożliwi zwiększanie przewagi kosztowej.



Postępująca autonomizacja i cyfryzacja w długim okresie będzie wymagała rozwoju kadr o nowych
umiejętnościach, w tym m.in. specjalistów w zakresie IT. Jest to także szansa na zwiększenie
atrakcyjności pracy w branży transportowej dla młodych ludzi.



Niekorzystne zmiany na rynku pracy kierowców będą spowodowane głównie przez:
 dalszy prognozowany wzrost przewożonych wolumenów w branży o 5,3% rocznie do 2022 r.,
 możliwy spadek podaży pracy – struktura wiekowa kierowców wskazująca na ich wysoki
średni wiek i niska liczba wejść do zawodu,

Uzasadnienie
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 niską atrakcyjność zawodu kierowcy i niewystarczające zasoby szkolenia kierowców,
 czynniki demograficzne – starzejące się społeczeństwo, migracje i malejąca populacja.


Przyjęte na potrzeby obliczeń założenie utrzymania obecnego, zgłaszanego przez przewoźników
poziomu niedoboru jest optymistyczne. Przy braku zmian podaży, z uwagi na czynniki demograficzne i społeczne (ryzyko nieutrzymania obecnej liczby kierowców w zawodzie), luka pracowników
może się jeszcze powiększyć.



Niewystarczająca liczba kierowców będzie również prowadziła do wzrostu kosztów płac w branży,
a w efekcie może spowodować zwiększenie stawek frachtów. Wdrożenie do użytku pojazdów autonomicznych nie wypełni tego niedoboru w krótkiej perspektywie czasu.



Przedsiębiorcy powinni przygotować się na rosnącą wielokulturowość kadr. W 2018 r. kierowcy
z Ukrainy stanowili aż 72% kierowców spoza UE pracujących w Polsce. W przypadku wyczerpania
w najbliższym czasie zasobów pracowników z Ukrainy, przewoźnicy mogą rozważyć pozyskiwanie
pracowników również z Azji Środkowej (np. Uzbekistan) czy Południowej i Wschodniej (np. Filipiny). Mimo że na niektórych zagranicznych rynkach obserwowane są braki kierowców, zatrudnienie
w Europie pozostaje atrakcyjne dla pracowników spoza naszego kontynentu z uwagi na różnice w
wysokości wynagrodzeń.



Niezbędne stanie się również wprowadzenie profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi, aby
odpowiadać na rosnące wraz ze zmianą pokoleniową oczekiwania kierowców, zmniejszać ich rotację i zwiększać przywiązanie pracowników do pracodawcy. Zdaniem przedstawicieli
branży, młodzi pracownicy coraz częściej oczekują możliwości regularnych pobytów w domu,
utrzymywania kontaktów z przyjaciółmi i rodziną oraz pozostawania w kontakcie z pracodawcą
za pośrednictwem cyfrowych technologii komunikacyjnych.



Administracja państwowa powinna skoncentrować działania na wsparciu i dofinansowywaniu
procesu uzyskiwania kwalifikacji kierowcy w kraju oraz na upraszczaniu procedur związanych
z zatrudnianiem kierowców z zagranicy.

Rekomendacje
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Podsumowanie, główne wnioski z raportu

Digitalizacja
Digitalizacja transportu w Polsce postępuje w czterech obszarach.
Przewidywania
/ wpływ

1. Podstawowa digitalizacja – w tym postępujące obecnie: informatyzacja procesów, automatyzacja obsługi administracyjnej, optymalizacja sieci transportowych dzięki wykorzystaniu rozwiązań
do modelowania geograficznego sieci.
2. Platformizacja rynków – postępujący obecnie rozwój cyfrowych platform pozwalających na
zamawianie usług online od dużej bazy usługodawców.
3. Cyfrowi giganci – postępujące obecnie wchodzenie na rynek transportu i logistyki dużych
spółek, które powstały dzięki technologiom cyfrowym, takich jak koncerny Amazon, Uber, Asos,
Ocado (i wiele innych).
4. Zaawansowane technologie cyfrowe – oczekiwana po 2022 roku intensyfikacja wchodzenia na
rynek zaawansowanych rozwiązań z obszaru telematyki, sztucznej inteligencji czy też rozwiązań
opartych na blockchain. Obecnie są one dopiero w fazie testów.
Wdrożenie rozwiązań z zakresu digitalizacji będzie kluczowe dla obniżania kosztów działalności,
dostosowania usług do zmieniających się potrzeb klienta oraz wdrażania rozwiązań o wysokiej
wartości dodanej. W krótszej perspektywie czasowej będą one dostępne jednak dla dużych przewoźników, którzy będą mieli możliwości ich wdrożenia, co może stworzyć dodatkową barierę dla
mniejszych przedsiębiorców i przyczynić się do wzrostu koncentracji rynku.

Uzasadnienie
i komentarze



Obecny poziom digitalizacji branży transportu drogowego rzeczy jest niewielki, ponieważ
w ostatnich latach przewoźnicy nie potrzebowali technologii do wzrostu. Globalni przewoźnicy postrzegają digitalizację jako nowe źródło przychodów, ale dla lokalnych będzie ona raczej źródłem
poprawy efektywności.



Platformizacja usług transportowych jest już obecnie widoczna w transporcie pasażerskim.
W transporcie towarów funkcjonują platformy do zamawiania usług online, jednak ze względu na
brak wymiaru konsumenckiego nie działają one na masową skalę. Również niektórzy cyfrowi giganci (jak np. Uber) podejmują działania ukierunkowane na zaoferowanie efektywnych platform
zamawiania usług transportu towarów.



Inteligentne systemy transportowe oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji czy też blockchain są w fazie testów, dlatego prawdopodobnie w większej skali pojawią się na rynku dopiero
w latach 2022-2023. W początkowej fazie (przed pojawieniem się standardów) pozostaną one poza
zasięgiem małych graczy z uwagi na wysokie nakłady inwestycyjne na ich wdrożenie.



Więksi przewoźnicy powinni pilnie przeprowadzić podstawową digitalizację procesów wewnętrznych (szczególnie administracji, zarządzania transportem (ang. TMS)) i zewnętrznych (platformizacja sprzedaży usług), aby w dłuższym okresie umożliwić wdrażanie zaawansowanych rozwiązań
cyfrowych, takich jak inteligentne systemy transportowe oparte na telematyce.



Mali przewoźnicy powinni przeciwdziałać „wykluczeniu cyfrowemu” poprzez wykorzystywanie usług
cyfrowych i standardowych rozwiązań, które będą dostępne w osiągalnych dla nich cenach (np.
w postaci powstających na rynku cyfrowych platform).



Administracja państwowa powinna skupić swoje wysiłki na wspieraniu kształtowania standardów
w branży oraz powstawania sieci przedsiębiorstw, które umożliwią cyfryzację wielu rozproszonych
podmiotów na rynku. Działania takie mogą obejmować np. tworzenie wspólnej infrastruktury sieciowej dla branży oraz tworzenie regulacji wspierających wdrażanie nowych technologii.



Dostawcy rozwiązań informatycznych i telematycznych dla branży (w tym również producenci
pojazdów) mogą tworzyć gotowe rozwiązania i standardy, które znajdą zastosowanie na bardzo
rozproszonym rynku w formie „technologii jako usługi” (ang. technology as a service).

Rekomendacje
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Podsumowanie, główne wnioski z raportu

Industrializacja – autonomizacja pojazdów i rozwój napędów alternatywnych
Piątą siłą, która zrewolucjonizuje transport drogowy rzeczy i zmniejszy lukę podaży kierowców w Polsce na przestrzeni nadchodzącej dekady będzie industrializacja. Przekształcanie
branży z tradycyjnej w uprzemysłowioną nastąpi za sprawą dwóch czynników technologicznych.
Przewidywania
/ wpływ

1. Autonomizacja pojazdów – pozwoli obniżyć koszty działalności o ok. 15% do 2025 r.
dzięki zmniejszeniu kosztów pracy, a potencjalnie nawet do poziomu niższego o ok. 28% w okolicy 2030 r. w porównaniu z 2016 r. Przyczyni się również do spadku zapotrzebowania na kierowców i wzrostu zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się obsługą systemów
autonomicznych (w zakresie programowania, konfiguracji, utrzymania, bieżącego nadzoru).
2. Rozwój napędów alternatywnych – dostosuje branżę do rosnących wymagań w zakresie
emisji CO2 i długookresowo umożliwi ograniczanie kosztów transportu, jednak wpływ ten
będzie można zaobserwować nie prędzej niż w perspektywie 2025 r. Krótkoterminowo, silnik
diesla pozostanie standardem, ponieważ obecnie dominuje w branży. W transporcie ostatniej mili, w tym na terenach miejskich można spodziewać się szybszej popularyzacji pojazdów elektrycznych i na CNG, zaś na połączeniach długich można spodziewać się szybszej popularyzacji
pojazdów z napędem na LNG. Napęd wodorowy w transporcie drogowym rzeczy w Europie pozostaje obecnie w fazie testów.
Rozwój nowych technologii wiąże się z wysokimi nakładami, dlatego rozwiązania w zakresie autonomii i nowych napędów będą łatwiej dostępne dla dużych przewoźników, o większych zdolnościach
inwestycyjnych, co może stanowić czynnik zwiększenia poziomu koncentracji w branży.


Technologie związane z autonomizacją pojazdów są obecnie w fazie testów. Dlatego zastosowania pojazdów autonomicznych na większą skalę można spodziewać się po roku 2025. Z tego samego powodu, w pierwszej kolejności można oczekiwać ich szerszego zastosowania poza obszarami miejskimi (na autostradach) oraz na terenach zamkniętych. W połowie najbliższej dekady
popularna stanie się częściowa autonomizacja w postaci konwojowania pojazdów z jednym kierowcą prowadzącym kilka pojazdów. Dopiero bliżej roku 2030 będzie można obserwować wdrożenia
w większej skali pojazdów w pełni zautonomizowanych.



W zakresie napędów alternatywnych, do użytku trafiły pojazdy np. z napędem LNG. Pojazdy
z napędem elektrycznym pojawiają się również w transporcie ostatniej mili w miastach, tam gdzie
konieczność ładowania pojazdu nie stanowi ograniczenia dla jego działania. Na rynku europejskim
nie pojawiły się jeszcze samochody ciężarowe o napędzie wodorowym – napęd taki stosuje się już
np. w autobusach miejskich, jednak na bardzo ograniczoną skalę. Barierą dla popularyzacji napędów alternatywnych jest przede wszystkim brak infrastruktury ładowania/tankowania oraz wysoki
koszt produkcji, który przekłada się na niekonkurencyjną cenę pojazdów. Dlatego dla ich popularyzacji konieczne jest wsparcie ze strony administracji publicznej i nie należy się spodziewać dużej
skali ich zastosowania przed rokiem 2025.



Przedsiębiorcy transportowi powinni wdrażać zaawansowane rozwiązania technologiczne
w obszarze autonomizacji i napędów alternatywnych, aby zmniejszać koszty w długiej perspektywie
czasu. Krótkoterminowo zwiększą one niezbędny poziom nakładów inwestycyjnych. Kluczem do
sukcesu na rynku będzie zwiększanie marż dzięki przewagom technologicznym skutkującym
zmniejszeniem kosztów pracy oraz kosztów użytkowania infrastruktury. Rozwiązania te mogą jednak okazać się za drogie dla małych przewoźników.



Administracja państwowa powinna stwarzać warunki dla wdrażania nowych rozwiązań w zakresie
automatyzacji, autonomizacji oraz rozwoju nowych napędów (przykładowo w zakresie rozwoju
infrastruktury do ładowania/zasilania, ulg podatkowych, ulg za oferowanie infrastruktury, efektywnego i właściwego wykorzystania funduszu niskoemisyjnego).

Uzasadnienie
i komentarze
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Podsumowanie, główne wnioski z raportu

Mapa drogowa rozwoju branży
Rysunek 1. Mapa rozwoju transportu drogowego w Polsce w perspektywie kolejnych lat (począwszy od 2019 r.)

Źródło: Opracowanie PwC; numeracja obszarów/sił zmian wg podsumowania, numeracja czynników szczegółowych wg Załącznika 1.
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Polska branża transportu drogowego na tle UE-28
– obserwacje z ostatniej dekady, znaczenie transportu drogowego w gospodarce
Na przestrzeni ostatniej dekady polska branża transportu
drogowego odnotowała dynamiczny wzrost za sprawą
otwarcia dostępu do rynków przewozu towarów na
terenie UE-281 oraz ożywienia po kryzysie gospodarczym z 2008 r. Ostatnia dekada pokazała również, że
transport drogowy jest wysoce podatny na zmiany cyklu
koniunkturalnego oraz że pełni on ważną rolę w gospodarce w zakresie tworzonej wartości dodanej i wpływów
generowanych do budżetu państwa.
Wydarzeniem, które ukształtowało początek ostatniej
dekady w życiu gospodarczym Europy, był kryzys zapoczątkowany w 2008 r. Jego następstwem było m.in.
zmniejszenie pracy przewozowej w branży transportu
drogowego na poziomie całej UE-28 na przestrzeni kolejnych 4 lat. Dane Eurostatu wskazują, że poziom pracy
przewozowej wykonywanej w 2008 r. (równy 1,89 bln
tkm) spadł w latach 2009-2013 do przedziału między
1,69 a 1,77 bln tkm. Dopiero w 2017 r. nastąpiło odbicie
i praca przewozowa realizowana w UE-28 osiągnęła
poziom 1,92 bln tkm, przebijając wynik sprzed kryzysu.

okresach wskazują na wysoką zmienność w branży
transportu w porównaniu z PKB, jednak w 4-letnich zaobserwować można zależność między średnimi poziomami wzrostu branży i PKB. W okresie 4 lat od początku
kryzysu ujemnej dynamice wzrostu PKB towarzyszyła
ujemna dynamika wzrostu branży. W kolejnych okresach
coraz wyższej dynamice wzrostu PKB towarzyszą jeszcze wyższe wzrosty pracy przewozowej. Oznacza to, że
branża transportowa jest wysoce podatna na zmiany
dynamiki wzrostu gospodarczego. Wszelkie kryzysy
gospodarcze w przyszłości z wysokim prawdopodobieństwem doprowadzą więc do zaburzenia dynamiki wzrostu
na rynkach transportu rzeczy.
Ilości pracy przewozowej realizowane w branży transportu drogowego w UE-28 oraz udział polskich przedsiębiorstw w transporcie drogowym na terytorium Unii prezentuje wykres 2.

Na wykresie 1 zestawione zostały średnie poziomy
zmian pracy przewozowej w UE-28 w okresach 4-letnich
(uwzględniając prognozy na 2019 r.). Analizy w krótszych

Wykres 1. Dynamiki zmian pracy przewozowej
w UE-28 oraz realnego PKB UE w okresach 4-letnich [%]

Źródło: Opracowanie PwC na podstawie danych Eurostat

1
Analizy zawarte w raporcie odnoszą się do terytoriów bądź
gospodarek 28 krajów Unii Europejskiej (UE-28), chyba że przy
konkretnej analizie wskazano inaczej.
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Polska branża transportu drogowego na tle UE-28
– obserwacje z ostatniej dekady, znaczenie transportu drogowego w gospodarce
Wykres 2. Praca przewozowa wykonana łącznie przez
przewoźników wszystkich krajów UE-28 oraz udział
przewoźników polskich, 2008-2017 [bln tkm]

Wykres 3. Udział polskich przewoźników w pracy
przewozowej zrealizowanej na terenie UE-28
wg obszarów działania w latach 2008-2017 [%]

Źródło: Opracowanie PwC na podstawie danych Eurostat

W latach 2008-2017 dynamicznie wzrastał udział polskich przewoźników w pracy przewozowej realizowanej
w branży transportu drogowego towarów na terenie
UE-28. W omawianym okresie udział ten podwoił się,
osiągając poziom 18%. Obecnie polskie przedsiębiorstwa zajmują pierwsze miejsce pod względem udziału
w całkowitej pracy przewozowej w UE-28, a dopiero po
nich plasują się przewoźnicy odpowiednio z Niemiec
i Francji.

Usługi transportu drogowego towarów realizowane są
w trzech obszarach działania, które należy traktować
jako rozłączne: na terenie kraju, w obsłudze importu
i eksportu oraz w zakresie eksportu usług transportowych
(w postaci cross-trade i kabotażu)2. Wykres 3 przedstawia zmiany udziału polskich przedsiębiorców transportowych w pracy przewozowej w poszczególnych obszarach
działania na terenie UE-28.

Źródło: Eurostat

Wzrost udziałów polskich przedsiębiorstw w całkowitej
pracy przewozowej wykonywanej na terenie UE-28 był
pochodną wzrostu udziałów we wszystkich trzech obszarach działania w latach 2008-2017:


usług realizowanych na terenie kraju, z którego pochodzi dany przewoźnik (wzrost z 6% do 10%),



usług obsługujących import i eksport towarów z i do
kraju, z którego pochodzi przewoźnik (wzrost z 14%
do 29%),



usług takich jak cross-trade (wzrost z 23% do 33%)
i kabotaż (wzrost z 6% do 40%) realizowanych przez
przewoźników z danego kraju na terenie innych krajów UE-28.

Wzrosty w dwóch pierwszych, wcześniej wymienionych
obszarach są związane ze wzrostem PKB i handlu zagranicznego Polski. Wzrost w trzecim obszarze związany
jest natomiast z wejściem polskich przewoźników na
rynek eksportu usług transportowych UE-28 po akcesji
Polski. Polscy przewoźnicy budowali w tym okresie skalę
działania dzięki lokacji zakładów produkcyjnych w Polsce, ponieważ mając dostęp do pracowników
i przewagę kosztową, byli w stanie obsłużyć nowo eksportowane wolumeny towarów. Wykorzystywali też możliwość dywersyfikacji usług, budując usługi kabotażu
na bazie eksportu.

2
Definicje kluczowych pojęć użytych w Raporcie wskazane
zostały w słowniku na końcu Raportu.
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Polska branża transportu drogowego na tle UE-28
– obserwacje z ostatniej dekady, znaczenie transportu drogowego w gospodarce
Branża transportu drogowego rzeczy pełni kluczową rolę
w gospodarce. Pod względem wartości dodanej brutto
zarówno gospodarka Polski, jak i całej UE-28 charakteryzuje się dużym udziałem usług. Na przestrzeni ostatniej
dekady struktura udziału usług, przemysłu i rolnictwa
w całkowitej wartości dodanej w Polsce nie ulegała istotnym zmianom. Można w tym okresie odnotować jednak
wzrost wartości dodanej brutto generowanej przez branżę transportu drogowego w ramach sektora usług.
W latach 2008-2016 na poziomie UE-28 wartość dodana
generowana przez branżę rosła średnio o 1,7% rocznie,
a w Polsce o 6,8%. W Polsce w 2017 r. sektor transportu
i logistyki wygenerował 6,6% całkowitej krajowej wartości
dodanej w gospodarce (115 mld zł) oraz 6,0% PKB
(119 mld zł).

Branża transportowa pełni w gospodarce istotną rolę
również pod względem wpływów budżetowych, które
generuje. Szacuje się, że na każde przejechane 100 km
każdy samochód ciężarowy generuje w przybliżeniu
208 zł wpływów budżetowych (średnia dla wszystkich
klas pojazdów wskazanych na rysunku 2). Wpływy te są
zależne od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.
Składają się na nie opłaty zależne od zużycia paliwa
(takie jak podatek VAT, opłata paliwowa i akcyza), podatek od środków transportu, opłata środowiskowa, opłaty
za rejestracje oraz obciążenia podatkowe i społeczne
przedsiębiorców i kierowców (w tym VAT, PIT, CIT oraz
ZUS).

Wzrost wartości dodanej tworzonej przez branżę transportu drogowego jest w Polsce oraz UE wyższy niż
wzrost całkowitej wartości dodanej tworzonej w gospodarce, który w tym samym czasie (lata 2008-2016) wynosił średniorocznie 4,9% w Polsce oraz 1,6% w Europie.

6%

Kontrybucja sektora
transportu i logistyki
do polskiego PKB w 2017 r.

Rysunek 2. Wartość wpływów generowanych do budżetu państwa3
przez samochód ciężarowy na każde przejechane 100 km

Źródło: Opracowanie PwC

3

Na potrzeby obliczeń przyjęto zużycie paliwa na poziomie średnio 31 l/100 km. Cena oleju napędowego została przyjęta na poziomie
5,6 zł/l. Podatek od środków transportu został przeliczony na 100 km na podstawie średnich przebiegów samochodów ciężarowych
w Polsce, a opłata za rejestrację na podstawie średnich przebiegów oraz średniego wieku samochodu ciężarowego będącego w użyciu.
Opłata środowiskowa została wyliczona przy użyciu specjalnych kalkulatorów dostępnych na stronach Urzędów Marszałkowskich.
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Czynniki ekonomiczne wspierające rozwój branży w najbliższych latach

W najbliższych latach przewidywany wzrost PKB
w Polsce i UE-28 oraz ożywiona wymiana handlowa
przyczynią się do zwiększenia popytu na usługi transportowe w kraju oraz w jeszcze większym stopniu na rynkach międzynarodowych. W dłuższym okresie, w związku
ze zmianami legislacyjnymi, można spodziewać się wyhamowania rozwoju segmentu międzynarodowego.
Analiza wpływu czynników ekonomicznych na najbliższą
przyszłość polskiej branży transportu drogowego pozwoliła wyciągnąć następujące wnioski:

publicznych i unijnych. Zjawiska te ani nie będą stanowiły istotnych ograniczeń, ani też nie będą istotnie
wspierały wzrostu transportu drogowego.
Na wykresie 4 przedstawiono podsumowanie prognozy
wzrostu wolumenów w poszczególnych segmentach
sektora transportu w Polsce8.
Wykres 4. Prognoza wzrostu polskiej branży transportu,
2018-2022 [mln t]

1. Wzrost PKB Polski prognozowany na średniorocznym
poziomie 3% do 2022 r. w ujęciu realnym4 przełoży
się na całkowity wzrost tonażu obsługiwanego w kraju o 20,1% w okresie 2018-2022, a w konsekwencji
również przyrost pracy przewozowej.
2. Wzrost wartości wymiany handlowej Polski wynosił
średnio 7,7%5 rocznie w latach 2010-2017. Dalszy
wzrost do 2020 r. o średnio 7%6 rocznie (prognoza
łączna dla towarów i usług) stwarza szansę na zwiększenie przewozów mierzonych tonażem o 30,5%
w okresie 2018-2022 (i proporcjonalny wzrost pracy
przewozowej) w transporcie międzynarodowym.
3. Utrzymanie obecnych obrotów w usługach crosstrade i kabotażu na terenie UE-28 stoi pod znakiem
zapytania mimo pozytywnych prognoz wzrostu handlu
wewnętrznego w UE-28, ze względu na spodziewane
skutki przepisów Pakietu Mobilności po 2022 roku.
4. Inne rodzaje transportu (kolejowy, rzeczny, lotniczy,
morski) nie ograniczą wzrostów w transporcie drogowym. Transport drogowy, który obecnie obsługuje
ponad 50%7 pracy przewozowej w UE-28, pozostanie
w najbliższych latach największym segmentem sektora transportu ogółem z uwagi na swój dynamiczny
wzrost i powolniejszy wzrost przewozów innymi rodzajami transportu.
5. Rozwój infrastruktury będzie miał wpływ na zmiany
w obrębie lokalnych, regionalnych i globalnych szlaków handlowych. Równocześnie, mimo że ma on
ograniczony wpływ na wzrost branży, przyczyni się do
poprawy jej efektywności. Inicjatywy takie jak europejska sieć szlaków TEN-T czy chińska Inicjatywa
Pasa i Szlaku przyczynią się do rozwoju infrastruktury
zarówno w Polsce, jak i w Europie. W kolejnych latach w Polsce można spodziewać się częściowego
wyhamowania inwestycji realizowanych z funduszy

4

IMF.

5

GUS.

6

OECD.

7

Komisja Europejska – Statistical PocketBook, pobrane
09.06.2019.

PwC

Źródło: Opracowanie PwC

Wzrost całkowitego tonażu obsługiwanego przez polski
sektor transportu w latach 2018-2022 prognozowany jest
na poziomie 20%. Składa się nań m.in. wzrost w branży
transportu drogowego z 1,17 mld ton w 2018 r. do 1,44
mld ton w 2022 r., (wzrost w okresie o 22,8%), oraz
wzrosty segmentu morskiego i kolejowego (odpowiednio
o 10,4% i 9,7% w analizowanym okresie).
Prognoza PwC oparta na korelacji wzrostów tonaży w branży
z dynamikami czynników wzrostu poszczególnych segmentów
rynku (segment drogowy – wzrost PKB realnego Polski, wzrost
PKB realnego UE, wzrost handlu zagranicznego Polski; segment
kolejowy – wzrost PKB realnego Polski oraz prognozowany
wzrost rynków obsługiwanych; segment lotniczy – prognozy
branżowe PwC; segment rzeczny – prognozy branżowe PwC;
segment morski – wzrost obrotów kontenerowych w polskich
portach, analiza PwC). Prognoza dla całości rynku transportu
opracowana przy założeniach: nie uwzględnia ryzyk politycznych
związanych z wprowadzeniem Pakietu Mobilności oraz Brexitem, prognoza rynku transportu morskiego uwzględnia
wolumeny kontenerowe, masowe ciekłe i suche. W oparciu
o wskaźniki ekonomiczne prognozowany jest tonaż transportowanych towarów, ponieważ wykazuje on wyższe korelacje
z nimi niż praca przewozowa (jest to uzasadnione, zważywszy
że praca przewozowa może maleć w przypadku upraszczania
łańcuchów dostaw i redukowania odległości, które w nich występują). Prognoza zweryfikowana z rachunkami narodowymi dla
Polski na poziomie udziału wartości sektora transportu
w całkowitym PKB.

8
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Wpływ wzrostu gospodarczego
w Polsce na branżę, perspektywy
rozwoju
Prognozowany wzrost gospodarczy i atrakcyjność
inwestycyjna Polski z wysoką pewnością przełożą się
na wzrost wolumenów i pracy przewozowej w branży
na terenie kraju na poziomie przekraczającym 20%
w okresie 2018-2022.
Ze względu na wyższy poziom korelacji wzrostu PKB
z tonażem obsługiwanym przez transport (w porównaniu
z korelacją z pracą przewozową), wskaźnik ten wykorzystywany jest do prognozowania wzrostu w branży. Praca
przewozowa wykazuje większą krótkoterminową zmienność. Można jednak przyjąć, że wzrost tonażu długoterminowo przełoży się również na proporcjonalny wzrost
pracy przewozowej.

w sytuacji spowolnienia w Europie Zachodniej, będzie
wspierany przez następujące czynniki:









Duży i chłonny rynek wewnętrzny oraz rosnąca zamożność społeczeństwa, co przełoży się na zwiększenie popytu konsumpcyjnego,
Środki z funduszy UE wspierające inwestycje,
Niższe koszty pracy w porównaniu do państw Europy
Zachodniej (mimo wzrostu w ostatnich latach płace
w Polsce są wciąż ok. 3 razy niższe niż np. w Niemczech10),
Atrakcyjna lokalizacja przyciągająca zagraniczne
inwestycje w zakłady przemysłowe oraz centra dystrybucyjne (czego przykładem są ostatnie inwestycje
firm Amazon, Zalando czy Lidl),
Solidny system instytucjonalny na tle regionu CEE
(wysoka ocena w rankingu „Doing Business”11).

Wykres 6. Prognoza wzrostu PKB realnego w Polsce [%]

W latach 2008-2017 PKB mierzone w wartościach realnych wzrosło o ponad 30% za sprawą średniorocznego
wzrostu bliskiego 3,2% rocznie. Rynek krajowego przewozu rzeczy mierzony tonażem wzrósł w tym okresie
o 37%, rosnąc średniorocznie o blisko 4%. Jak przedstawiono na wykresie 5, w przeważającej liczbie okresów
dodatniej dynamice PKB towarzyszy dodatnia dynamika
wzrostu tonażu.
Wykres 5. Roczne stopy wzrostów PKB realnego
w Polsce oraz wzrosty krajowego sektora transportu
drogowego w Polsce (tonaż) w latach 2005-2017 [%]

Źródło: IMF

W dłuższej perspektywie (do 2030 r.) wraz z doganianiem gospodarek wysokorozwiniętych wzrost PKB
w Polsce będzie prawdopodobnie spowalniał. Mimo dalszego rozwoju, w okresie 2023-2030 dynamika krajowej
branży transportowej także może ulec zmniejszeniu.
Sektor transportu będzie również podatny na ewentualne
okresowe kryzysy gospodarcze. Do głównych ekonomicznych czynników ryzyka można zaliczyć starzejące
się społeczeństwo i spadek liczby ludności, niedobór siły
roboczej czy możliwe niższe wsparcie ze środków
z funduszy UE.

20,1%
Prognozowany wzrost całkowitego tonażu obsługiwanego
w kraju przez polski sektor transportu drogowego
w latach 2018-2022
Źródło: Eurostat, IMF

Do 2023 r. prognozowany jest średnioroczny wzrost PKB
w Polsce na poziomie 3%9. Rozwój gospodarczy, nawet

9

Opracowanie PwC na podstawie prognoz OECD.

PwC

10

Eurostat.

11

World Bank Group, Doing Business 2019.
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Rosnąca wymiana handlowa
jako czynnik wzrostu dla polskich
przedsiębiorstw transportowych
obsługujących import i eksport
towarów
Polska branża transportu drogowego będzie wzrastała
w obszarze obsługi importu i eksportu towarów.
Przeważający udział krajów UE-28 w strukturze handlu
zagranicznego Polski może utrudniać jednak dywersyfikowanie przychodów.
Udział Polski w całkowitej wymianie towarowej UE-28
systematycznie rośnie – w 2008 r. wynosił 3%, a w 2017
wzrósł do 4%. W znacznej mierze przyczynił się do tego
rozwój sprzedaży eksportowej, wspierany głównie przez
inwestycje zagraniczne oraz słaby kurs złotego. W latach
2008-2017 wartość wymiany towarowej (tj. handlu
z wyłączeniem usług) rosła średniorocznie o 6,8%
w zakresie importu i 8,8% w zakresie eksportu. Dzięki
temu od 2015 r. Polska stała się eksporterem netto.
Wykres 7. Wartości importu i eksportu towarów do
i z Polski w latach 2010-2017 [mld zł]

Największym partnerem handlowym Polski zarówno dla
eksportu, jak i importu na przestrzeni lat pozostają
Niemcy. Aż 28% polskiego eksportu jest kierowane do
Niemiec, a 22% importu towarów do Polski pochodzi
z Niemiec. Średnio 65,5% wymiany handlowej odbywa
się z dziesięcioma głównymi partnerami handlowymi. Ze
względu na miejsce Polski w europejskim łańcuchu dostaw, a więc bycie producentem komponentów i poddostawcą dla dużych koncernów, z dużym prawdopodobieństwem do 2030 r. struktura ta nie ulegnie istotnej
zmianie. Oznacza to, że:


Dynamika wymiany handlowej Polski jest uzależniona
od sytuacji w UE,



W przypadku kryzysu gospodarczego w UE wymiana
handlowa z innymi krajami nie będzie w stanie zapełnić całkowicie powstałej luki popytowej.

Wykres 8. Porównanie zmian % wartości towarowej
wymiany handlowej Polski (ceny nominalne) oraz tonażu
międzynarodowego transportu zarobkowego polskich
przedsiębiorstw związanych z importem i eksportem,
2005-2017 [%]

Źródło: GUS

Wzrost wartości wymiany towarowej przekłada się na
wzrost usług międzynarodowego transportu towarów
związanego z importem i eksportem. Jak przedstawiono
na wykresie 8, w 11 z 13 lat na przestrzeni całego analizowanego okresu wartości dynamik transportu i wymiany
towarowej były równocześnie powyżej lub równocześnie
poniżej swoich wartości średniorocznych.
W 2018 r. 80% eksportu i 69% importu było kierowane
właśnie do i z krajów UE-2812. W przypadku eksportu
udział ten w ostatnich latach rósł ze względu na kryzys
gospodarczy w Rosji.

12

Eurostat.

PwC

Źródło: GUS, Eurostat

W latach 2018-2020 prognozuje się wzrost całkowitej
(wraz z usługami) wymiany handlowej Polski o blisko 7%
średniorocznie, co przełoży się na wzrost tonaży obsługiwanych w imporcie i eksporcie przez polskich przewoźników13. Do 2023 r. średnioroczna dynamika wymiany
handlowej powinna pozostać na dodatnim poziomie.
Będą ją wspierać: średni wzrost PKB w UE-28 w latach
2018-2023 prognozowany na poziomie 1,8%14 oraz niższe koszty pracy w Polsce w porównaniu do państw

13

Opracowanie własne PwC na podstawie danych OECD.

14

IMF.
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Europy Zachodniej, co w dalszym ciągu będzie przyciągało inwestycje zagraniczne.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że prawdopodobnie jest to
ostatni moment tak dynamicznego rozwoju – jego tempo
może być niższe niż w poprzednich latach m.in. ze
względu na zwalniający wzrost PKB w Niemczech czy
oczekiwany Brexit. W perspektywie 2024-2030 wraz
z nasycaniem się europejskich rynków rośnie prawdopodobieństwo dalszego spadku dynamiki wzrostu wymiany
handlowej Polska – UE-28.

7%

Prognozowany średnioroczny
wzrost wartości całkowitej wymiany
handlowej Polski do roku 2020

Komentarz eksperta
„Wzrost branży jest uzależniony od popytu na usługi.
Na rynku krajowym popyt przeważa nad podażą,
a stawki utrzymują się na podobnym poziomie. W ciągu
ostatnich lat polska gospodarka nie wykazywała
podatności na kryzysy, w przeciwieństwie do państw
zachodnich. Duże polskie firmy często nie uczestniczą
w rynku krajowym ze względu na niższe zarobki.
W związku z tym międzynarodowa współpraca jest
kluczowa, szczególnie z Niemcami napędzającymi
rozwój transportu europejskiego. Ważna jest nie tylko
wymiana handlowa Polski z innymi krajami, ale też
międzynarodowa wymiana handlowa z wyłączeniem
Polski.”
Maciej Zwyrtek
Kuźnia-Trans

Rysunek 3. Główne kierunki importu z i eksportu towarów do Polski

Źródło: GUS

PwC
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Działalność przewoźników
polskich na rynku europejskim
w ramach eksportu usług
(cross-trade, kabotaż)
Mimo przewidywanej dodatniej dynamiki PKB i handlu
wewnętrznego UE-28, dotychczasowy wzrost obrotów
w cross-trade i kabotażu może wyhamować w przypadku
ograniczenia dostępu polskich przewoźników do rynku.
Cross-trade i kabotaż stanowią istotną część wachlarza
usług przedsiębiorstw transportowych i są ważnym elementem eliminacji pustych przebiegów, co zwiększa
efektywność transportu. Jak wykazano w poprzednich
rozdziałach, wzrost handlu zagranicznego Polski oraz
dostęp do rynku przełożyły się na dynamiczny rozwój
działalności polskich przewoźników w zakresie obsługi
transportu transgranicznego. Udziały poszczególnych
obszarów działania polskich przewoźników w całkowitej
pracy przewozowej i tonażach15 obsługiwanych przez
polskich przedsiębiorców przedstawia wykres 9.
Wykres 9. Udział poszczególnych rodzajów transportu
w całkowitej pracy przewozowej i tonażu obsługiwanych
przez polskich przewoźników, 2017 [%]

w tym samym okresie również 23% łącznej realizowanej
pracy przewozowej wyrażonej w tonokilometrach.
Łącznie usługi przewozu dóbr w ramach importu, eksportu, cross-trade i kabotażu stanowią 64% całkowitej pracy
przewozowej obsługiwanej przez polskich przewoźników.
Z tego względu zmiany dostępu do rynków zagranicznych opisane w rozdziale 4 będą miały ogromny wpływ
na działalność polskich przedsiębiorców. Przykładowo,
ograniczenie działalności polskich przewoźników prowadzące do spadku przychodów w zakresie tych usług
o 20% przełożyłoby się na zmniejszenie wartości całkowitego rynku (międzynarodowego i krajowego łącznie)
prawie o 13%.

64%

Udział przewozów wykonywanych
przez polskich przewoźników w ramach
transportu międzynarodowego
(import, eksport, cross-trade i kabotaż)
w całkowitej pracy przewozowej

Wzrost całego rynku kabotażu i cross-trade na terenie
UE-28 jest skorelowany ze wzrostem wymiany wewnątrzwspólnotowej, co obrazuje wykres 10.
Wykres 10. Porównanie zmian wartości eksportu
wewnątrzunijnego (UE-25) oraz tonażu zarobkowego
unijnego cross-trade i kabotażu, 2005-2017 [%]

Źródło: Eurostat, Analiza PwC

O ile eksport usług transportowych16 (cross-trade i kabotaż) w 2017 r. stanowił tylko 8% usług (biorąc pod uwagę
przewozy międzynarodowe i krajowe) pod względem
obsługiwanego tonażu, o tyle z uwagi na dużo większe
odległości wykonywane przy jego realizacji stanowił on
Źródło: Eurostat
15

Tonaż przewiezionych towarów jest prawidłową jednostką do
prognozowania obrotów branży w oparciu o wskaźniki ekonomiczne, ponieważ istnieje wyższa korelacja pomiędzy wzrostami
np. PKB czy handlu zagranicznego a obsługiwanymi w transporcie tonażami. Praca przewozowa lepiej sprawdza się przy analizie udziałów segmentów czy też graczy na rynku, ponieważ
czyni obroty spółek działających w różnych segmentach rynku
porównywalnymi.

Wartość eksportu wewnątrzunijnego na przestrzeni lat
2008-2018 rosła średniorocznie o 3% do wartości
3,519 bln EUR w 2018 r.17.
Tonaż towarów przewiezionych przez polskich przewoźników w segmencie obsługi handlu rynku wewnątrz

16

Realizacja kabotażu i przewozu cross-trade stanowi sama
w sobie eksport usług, ponieważ są one realizowane poza granicami kraju i ani punkt startu, ani końca trasy nie znajdują się
w Polsce.

PwC

17

Eurostat.

Strona 26 z 82

Czynniki ekonomiczne wspierające
rozwój branży w najbliższych latach

wspólnotowego wzrastał średniorocznie o ponad 39%
i 11% odpowiednio dla cross-trade i kabotażu
w latach 2008-2017.
W kolejnych latach można spodziewać się dalszego
wzrostu handlu wewnątrzwspólnotowego, bliższego poziomom z okresu 2012-2015 za sprawą wskaźników
prognozowanego średniorocznego wzrostu PKB realnego w UE-28 w latach 2018-2023 na poziomie 1,8%18.
W dłuższej perspektywie czasowej rozwój wymiany handlowej z krajami pozaunijnymi powinien pozwolić utrzymać dodatnie tempo wzrostu eksportu i importu UE-28.
O ile dotychczas uwolnienie dostępu do rynku UE-28 dla
polskich przedsiębiorców umożliwiało rozwój eksportu
usług transportowych, o tyle dalsza możliwość eksportowania usług w dużej mierze będzie zależeć od czynników
prawno-politycznych analizowanych w kolejnym rozdziale. Wprowadzenie przepisów Pakietu Mobilności istotnie
zagraża polskim przewoźnikom w obszarze realizacji
cross-trade i kabotażu.

1,8%

Średnie tempo wzrostu PKB
w UE-28 prognozowane
w latach 2018-2023

Komentarz eksperta
„Sektor transportu jest silnie podatny na wahania koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej. Zmiany
demograficzne, napięcia geopolityczne oraz coraz silniejszy wpływ regulacji prawnych zwiększają niepewność, co do kształtowania się koniunktury w długim
okresie. W związku z tym na znaczeniu zyskuje planowanie strategiczne i gotowość do szybkiego reagowania
na różne scenariusze rozwoju rynku. Warto zwrócić
uwagę, że dotychczasowa przewaga konkurencyjna
w postaci niższych kosztów pracy zacznie tracić na
znaczeniu, a zyskiwać będzie kompleksowość, elastyczność i dopasowanie świadczonych usług do potrzeb rynku. Do tej pory przedsiębiorstwa intensywnie
inwestowały w rozwój taboru, w kolejnych latach coraz
większy nacisk będzie przechodził na rozwiązania cyfrowe i jakość procesów”.
Martyna Dziubak
Santander Bank Polska

18

IMF.

PwC
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Struktura geograficzna wymiany
handlowej Unii Europejskiej
i perspektywy rozwoju nowych
szlaków handlowych
W 2018 r. udział wartości eksportu do państw spoza
UE-28 w całkowitym eksporcie UE-28 wynosił 36%
(1,956 bln EUR). W latach 2008-2018 rósł on w średniorocznym tempie równym 4,1%, podczas gdy eksport
wewnątrzwspólnotowy rósł w średniorocznym tempie
2,5%19. Jeśli ta dynamika utrzyma się w kolejnych latach,
to do 2030 r. udział państw pozaunijnych w strukturze
eksportu UE-28 wzrośnie do 40%, co przełoży się na
wzrost popytu na usługi transportowe na trasach poza
UE-28. Przewidywany wzrost znaczenia krajów pozaunijnych jako rynków zbytu potwierdzają też zmiany demograficzne. Do 2030 r. populacja Azji ma wzrosnąć o 445
mln, a Afryki o 183 mln osób w porównaniu z 2018 r.20
Rysunek 4. Wybrane inwestycje planowane
w Europie w związku z Inicjatywą Pasa i Szlaku

Prognozy populacji dla EU-28 wskazują niewielki wzrost
(rocznie poniżej 0,1%) do 2030 r., kiedy populacja EU-28
osiągnie prawie 515 mln osób21, a następnie stopniowy
spadek.
Znaczna część obsługi transportowej rynków pozaunijnych odbywa się drogą morską lub lotniczą, ale dla polskich przewoźników drogowych rynek unijny wciąż będzie stanowił główny obszar działalności. Rozwój na
kierunkach poza UE-28 może okazać się za to atrakcyjnym sposobem dywersyfikacji przychodów. Do 2030 r.
najbardziej perspektywiczne dla transportu drogowego
mogą okazać się poniższe kierunki.
A. Nowy Jedwabny Szlak
Inwestycje prowadzone w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku mają na celu wsparcie wzrostu wymiany handlowej
między krajami Europy i Azji, w szczególności z Chinami.
W latach 2008-2018 wartość wymiany towarowej
UE – Chiny rosła rocznie średnio o 6%22.

Źródło: Opracowanie PwC

19

Eurostat, nomenklatura SITC.

21

20

Organizacja Narodów Zjednoczonych.

22

PwC

UNCTAD.
Eurostat.
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Populacja Chin już obecnie szacowana jest na poziomie
bliskim 1,5 mld mieszkańców23. W latach 2018-2024
prognozowany średni wzrost PKB Chin będzie wynosił
6%, a średnie PKB per capita 26,4 tys. USD (w przybliżeniu poziom ten został osiągnięty w Polsce w 2014 r.)24.
Tak dynamiczny rozwój prawdopodobnie przełoży się na
dalszy wzrost wymiany handlowej.
B. Wschodnie i południowe państwa UE-28, Rosja
i Turcja
Rozwój tych kierunków będzie wspierany przez budowę
nowych korytarzy sieci TEN-T – Via Baltica i Via
Carpatia.
Sieć Via Baltica została już zrealizowana w 1/3,
a nad pozostałą częścią infrastruktury trwają obecnie
prace. Trasa Morze Północne – Bałtyk jest już gotowa na
odcinku łączącym Warszawę z granicą zachodnią, prace
są jeszcze wymagane na odcinku łączącym stolicę
z granicą Polski z Białorusią. W wypadku korytarza Morze Północne – Bałtyk zakłada się, że drogi na terenie
Polski zostaną oddane w pełni do użytku w 2020 r., natomiast polski odcinek korytarza Bałtyk – Adriatyk ma
powstać do 2024 r.

C. Kraje północnej Afryki i Bliskiego Wschodu
Całkowita populacja Afryki szacowana jest na poziomie
1,2728 mld ludzi. W samym rejonie Północnej Afryki liczba
ludności krajów rozwijających się wzrośnie z 233 mln
w 2018 r. do 264 mln do 2030 r.29, co ze wzrostem gospodarczym tego regionu może wykreować go na atrakcyjny rynek zbytu w przyszłości. Dodatkowo biorąc pod
uwagę, że przedsiębiorstwa europejskie będą poszukiwały optymalizacji kosztów produkcji, kraje afrykańskie
ze względu na niższe koszty pracy mogą okazać się
w przyszłości pod tym względem alternatywą dla krajów
wschodnioeuropejskich. Będzie to jednak wymagało
wzmocnienia systemu instytucjonalnego i ustabilizowania
sytuacji politycznej.
Komentarz eksperta
„Transport drogowy pozostaje obecnie najbardziej
popularny ze względu na szybkość i elastyczność
dostaw, a także najbardziej rozbudowaną sieć połączeń. Chociaż infrastruktura kolejowa czy intermodalna ulega ciągłej poprawie, na ten moment nie ma
możliwości zastąpienia transportu drogowego. W dłuższej perspektywie, koegzystowanie i wzajemne uzupełnianie się wszystkich gałęzi transportu byłoby najbardziej korzystne biorąc pod uwagę również takie
kwestie jak zanieczyszczenie środowiska, czy braki
kierowców na rynku pracy.”

Z kolei Via Carpatia ma być gotowa w 2025 r. i połączyć
południe z północą Europy Środkowo-Wschodniej – od
Litwy do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem
Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.
Całkowita długość szlaku Via Carpatia w Polsce wyniesie
ok. 760 km. Ponadto Via Carpatia połączy Europę
Wschodnią z morską trasą Nowego Jedwabnego Szlaku.

Paweł Moder
LINK transport

Biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, szansą dla
rozwoju transportu może okazać się prognozowane ożywienie ekonomiczne w Rosji i Turcji. W latach 2018-2023
oczekiwany wzrost PKB w tych krajach będzie wynosił
odpowiednio 1,6% i 1,9%25. Warto zwrócić uwagę, że
Turcja sama w sobie stanowi nie tylko duży rynek wewnętrzny (ok. 82 mln mieszkańców26), ale jest także
„bramą” do regionu Bliskiego Wschodu. Przed trwającym
obecnie kryzysem eksport UE-28 do Turcji osiągnął
w 2017 r. 85 mld EUR27. Ponowne ożywienie wymiany
będzie możliwe po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej
i gospodarczej.

Komentarz eksperta
„Nowy Jedwabny Szlak może przyczynić się do rozkwitu Europy i wzrostu gospodarczego Polski. Jednak
jest to zależne od głosu USA. Ten projekt może być
porównywalny do odkryć geograficznych XV i XVI
wieku, które otworzyły Europę i spowodowały znaczne
wzbogacenie się niektórych państw. Środkowa Europa
może być jednym z głównych beneficjentów. Dotyczy
to również Polski, ponieważ szlaki przechodzą przez
nasz kraj.”
Piotr Rutkowski
Targor-Truck

23

UN Population Division.

24

Wg parytetu siły nabywczej, IMF.

25

IMF.

28

26

UN Population Division.

29

27

Eurostat.
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IMF.

UN Population Division – Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Sudan, Tunezja, Sahara Zachodnia.
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Transport drogowy w odniesieniu
do pozostałych segmentów
transportu
Mimo wspierania przez Komisję Europejską
alternatywnych do transportu drogowego środków
przewozu rzeczy, transport drogowy zwiększał swój
udział w strukturze pracy przewozowej w UE-28.
W 2016 wynosił on ponad 50% i wciągu najbliższych lat
powinien utrzymać ten poziom.

Przesuwanie transportu na kolejowy czy wodny śródlądowy wymaga ogromnych nakładów na infrastrukturę,
a w perspektywie 3 do 5 lat transport drogowy będzie
rósł. Dlatego nie należy spodziewać się istotnej konkurencji ze strony innych rodzajów transportu niż drogowy.
Wykres 11. Praca przewozowa towarów realizowana
przez podmioty z UE-28 z podziałem na rodzaj
transportu, 2008-2016 [mld tkm]

Dane na temat udziału transportu drogowego w transporcie ogółem przedstawia wykres 11.
W analizowanym okresie (2008-2016) udział pracy przewozowej wykonywanej przez transport lotniczy nie przekraczał 0,1%. Udział transportu kolejowego utrzymywał
się w przedziale 10,3-12,5%, a wodnego śródlądowego
w przedziale 3,8-4,8%. Udział pracy przewozowej
w transporcie morskim spadł w tym okresie o prawie
5 p.p. z 38,1% w 2008 r. do 33,3% w 2016 r. Oznacza to
zmianę struktury w transporcie towarów na przestrzeni
ostatnich lat na korzyść transportu drogowego.
Zgodnie z Białą Księgą Transportu opublikowaną przez
Komisję Europejską w 2011 r. 30% drogowego transportu towarowego realizowanego na odległościach przekraczających 300 km do 2030 r. powinno zostać przesunięte
na inne rodzaje transportu, np. kolej lub transport wodny
(morski bądź śródlądowy). Do 2050 r. cel ten został określony na poziomie 50%. Tym niemniej, obecne zmiany
w udziałach rodzajów transportu wskazują na odwrotny
trend.

Komentarz do transportu pasażerskiego
Przewóz pasażerski w krajach UE-28 dzieli się na lądowy, morski i lotniczy. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia dominującym rodzajem transportu pozostawał transport lądowy. Największy udział w transporcie
pasażerskim (70%) posiada przewóz realizowany samochodami osobowymi. Na przestrzeni ostatnich lat
największą dynamikę wzrostu można było zauważyć na
rynku przewozów lotniczych, które stanowią w przybliżeniu 10% pracy przewozowej (pkm, 2016) – sektor ten
wzrastał średniorocznie o 3% w latach 2008-2016.
W tym okresie sektor transportu pasażerskiego drogą
morską zmniejszał się z porównywalną dynamiką.
Zmiany zachodzą także w transporcie miejskim, czego
dowodem jest wzrost na rynku transportu tramwajami
i metrem o 1,5% rocznie w tych samych latach. Choć
nie wynika to z zawartych na wykresie 12 danych,
zmienia się także zachowanie konsumentów względem
przemieszczania się samochodami po obszarach miejskich – wzrasta wykorzystanie usług taksówkarskich
oraz przewozów pasażerskich oferowanych za pośrednictwem platform cyfrowych.

PwC

Źródło: Komisja Europejska

Wykres 12. Praca przewozowa w ramach transportu
pasażerskiego realizowana w UE-28 z podziałem na
rodzaj transportu, 2008-2016 [mld pkm]

Źródło: Komisja Europejska
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Czynniki polityczne, prawne i środowiskowe oraz konsekwencje Pakietu Mobilności
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej pracują
nad zmianą kilku aktów prawnych, których pierwotnie
zapowiadanym celem miała być poprawa sytuacji socjalnej w branży. Niestety zmiany te zostały skoncentrowane
na rozwiązaniach ograniczających dostęp przewoźników
do rynków innych krajów europejskich, które dodatkowo
spowodują wzrost kosztów i ryzyka działalności przedsiębiorstw transportowych. Jednym z najważniejszych
obecnie obszarów zmian są przepisy Pakietu Mobilności
przyjęte przez Radę Unii Europejskiej 4 grudnia 2018 r.,
a następnie przez Parlament Europejski 4 kwietnia 2019
r. Przed nami ostatni etap prac legislacyjnych – negocjacje pomiędzy Radą, Parlamentem i Komisją Europejską
(zwane trilogiem) nad jego ostatecznym kształtem.
Można się spodziewać, że proces ten zostanie
ukończony w 2019 r., a przepisy Pakietu zostaną
wdrożone w okresie od 0,5 do 1,5 roku.
W niniejszym rozdziale łącznej analizie poddano czynniki
polityczne, środowiskowe i prawne. Analiza obejmuje
zmiany zarówno w prawie krajowym, jak i unijnym, ponieważ przewoźnicy międzynarodowi funkcjonują na
obszarze całej UE.
Analiza obecnych i potencjalnych regulacji przeprowadzona została w podziale na przedmiotowe obszary
prawa i w większości tych obszarów zaobserwowano
zmiany o zdecydowanie negatywnym wpływie.
1. W obszarze regulacji dostępu do zawodu przewoźnika i rynku spodziewać się można administracyjnego zawężenia obszaru działania przewoźników
do przewozów związanych z państwem ich siedziby.
Oczekiwać można także nowych wymagań uniemożliwiających wykonywanie długodystansowych operacji
transportowych oraz utrudniających efektywne wykorzystanie środków transportu (np. wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia każdym pojazdem operacji
transportowej „załadunek lub rozładunek w państwie
siedziby” w okresie nie dłuższym niż co 4 tygodnie).
2. W zakresie regulacji socjalnych (w tym czasu
pracy) przyjmowane zmiany będą nakładać na
przedsiębiorców niemożliwe do spełnienia obowiązki
(np. zapewnienie noclegów poza kabiną pojazdu przy
równoczesnym braku stosownej infrastruktury w Europie) oraz skomplikują zasady zatrudniania pracowników (np. obowiązek rejestrowania ich w wielu państwach członkowskich UE, wypłata wynagrodzeń
i innych świadczeń zgodnie z prawem miejscowym
państwa, w którym realizowane są operacje transportowe, a także konieczność odprowadzania za granicą
składek na ubezpieczenie społeczne pracującego
tam kierowcy).

4. W efekcie nowych ograniczeń środowiskowych
(w tym dotyczących emisji CO2) można spodziewać
się wzrostu kosztów.
5. W obszarze regulacji dot. technologii można zaobserwować, że prawo w Polsce i EU nie tylko nie podąża w adekwatnym tempie za rozwojem nowych
rozwiązań technologicznych, ale wręcz stanowi barierę dla ich rozwoju (np. w obszarze autonomii).
Z perspektywy polskiego przewoźnika z najmocniej oddziałujących obszarów legislacji (dostępu do zawodu
i rynku, socjalnego, kontrolnego) wynikać będą trzy bezpośrednie efekty – wzrost kosztów, spadek przychodów
i wzrost ryzyka prowadzenia działalności.

A

Wzrost kosztów w wyniku spadku efektywności sieci transportowych oraz zwiększenia
kosztów zatrudnienia, podyktowanych zmianami prawa, przy jednoczesnym braku pracowników o odpowiednich umiejętnościach
na rynku pracy

Rezultatem zmian prawa może być spadek efektywności
w obszarach działalności operacyjnej i administracyjnej,
co wyniknie ze wzrostu kosztów płac. Wprowadzenie
obowiązku regularnych powrotów pojazdów do bazy
spowoduje także konieczność wykonywania większej
liczby kilometrów (puste przebiegi), aby obsłużyć te
same wolumeny. Pomimo, że kierowcy w ruchu międzynarodowym stanowią grupę relatywnie dobrze zarabiającą na tle polskiej gospodarki, można się spodziewać,
iż regulacje dodatkowo zwiększą poziom kosztów płac.
W dużej mierze można oczekiwać również, że wzrost
kosztów przełoży się na wzrost cen, który jednak nie
pokryje ich w całości.

B

Spadek przychodów spowodowany
ograniczeniem dostępu do rynku, szczególnie
w obszarze cross-trade i kabotażu

Wymuszone nowymi przepisami zawężenie głównej
aktywności przewoźników do pracy przewozowej związanej z państwem ich siedziby oraz wzrost kosztów
i ryzyka w konsekwencji spowodują, że część usług
w obszarze cross-trade i kabotażu stanie się niemożliwa
do wykonywania bądź nierentowna. Usługi w obszarze
cross-trade i kabotażu stanowiły w 2017 r. łącznie 23%
całkowitej pracy przewozowej wykonywanej przez polskich przewoźników. 41% stanowiły usługi realizowane
w obszarze handlu zagranicznego Polski (import i eksport). Oznacza to, że usługi z grupy przewozów międzynarodowych to aż 64% całkowitej pracy przewozowej.
Wszystkie te usługi są zagrożone zmianami prawa.

3. W obszarze działania instytucji kontrolnych wprowadzane zmiany dążą do stworzenia nowych podmiotów kontrolujących działalność przedsiębiorców
i intensyfikacji działań kontrolnych realizowanych
przez te obecnie funkcjonujące, a także koordynacji
takich działań pomiędzy państwami członkowskimi
UE-28.
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C

Wzrost ryzyka i barier dla prowadzenia
działalności w związku ze zwiększeniem
poziomu skomplikowania regulacji

O ile wzrost ryzyka prowadzenia działalności jest trudny
do zmierzenia, o tyle nie ma wątpliwości, że wpłynie on
na polskich przewoźników. Będzie to głównie spowodowane podleganiem pod różne systemy prawne, zarówno
poszczególnych krajów UE-28, jak i ogólnowspólnotowe,
i wzmożoną działalnością instytucji kontrolnych.
Na przestrzeni najbliższych lat należy oczekiwać
czterech pośrednich efektów, które mogą wystąpić
w efekcie zmian legislacyjnych – internacjonalizacji
dużych przewoźników, wzrostu poziomu koncentracji
rynku, wzrostu znaczenia rynku w kraju oraz
przesunięcia łańcuchów dostaw w stronę Polski.

1

Internacjonalizacja dużych przewoźników
w odpowiedzi na wynikające z regulacji
ograniczenia dostępu do innych krajów

Ze względu na przyszłe ograniczanie działalności przewoźników w usługach niezwiązanych z państwem siedziby, przedsiębiorcy mogą starać się zakładać działalność
gospodarczą w różnych państwach członkowskich UE,
aby zachować możliwość międzynarodowego działania.
Niektórzy przewoźnicy z Europy Wschodniej już podjęli
próby internacjonalizacji działalności rejestrując swoje
przedstawicielstwa w Polsce. Podobne działania podjęła
już część spółek z kapitałem polskim. Należy jednak
pamiętać, że na tego rodzaju rozwiązania będą mogły
pozwolić sobie głównie duże przedsiębiorstwa. Ponadto
poważnym utrudnieniem mogą być przepisy procedowanego obecnie unijnego „Pakietu Prawa Spółek”30.

Komentarz eksperta
„Pakiet Mobilności i rewizja dyrektywy o pracownikach
delegowanych wprowadzą zaostrzenia, m.in. dotyczące
płac. Poprzednio wypłacano stawkę minimalną, natomiast po dyrektywie ma obowiązywać system „takiej
samej płacy”, znacznie zwiększając koszty.”
Maciej Wroński
TLP

2

Ograniczenie konkurencji w wyniku zwiększenia barier
dostępu do rynku jest wysoce prawdopodobne. Dla
mniejszych przedsiębiorców, w szczególności realizujących usługi w transporcie długodystansowym, utrudnienia dla prowadzenia działalności są relatywnie wysokie
i jeszcze wzrosną. Ograniczenia dotyczą praktycznie
każdego obszaru działania – od wzrostu kosztów działalności po większe trudności w pozyskiwaniu pracowników
przez małe podmioty. Trudności będą związane również
ze spełnianiem obowiązków administracyjno-informacyjnych, a także z właściwą interpretacją zagranicznych
regulacji w sytuacji braku rozbudowanego zaplecza obsługi administracyjno-prawnej. Mali przewoźnicy mają
także znacznie mniejsze możliwości absorbowania
wpływu zmian w ramach zarządzania siecią połączeń.
Przykładowo, obowiązkowy powrót pojazdu do kraju co
kilka tygodni zdecydowanie bardziej wpłynie na koszty
i poziom świadczenia usług przez małego przedsiębiorcę
posiadającego kilka pojazdów niż na większe przedsiębiorstwo transportowe. Stałe koszty związane z zarejestrowaniem działalności na nowym rynku będą stanowiły
wyższą barierę dla małego przedsiębiorcy. Będzie on
znacznie bardziej wrażliwy na działania instytucji kontrolnych, przed którymi więksi przedsiębiorcy mogą skutecznie bronić się dzięki swojemu zapleczu obsługi prawnej.

3
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Minimalizacja negatywnych efektów zmian
regulacji dotyczących transportu drogowego
dzięki wzrostowi wolumenu usług realizowanych wewnątrz kraju oraz w imporcie
i eksporcie

Wzrost branży transportu i logistyki w kraju oraz w połączeniach do i z kraju umożliwi polskim przewoźnikom
odbudowanie części przychodów. Niestety udział przewozów realizowanych w kraju to tylko 36% całkowitej
pracy przewozowej obsługiwanej przez polskich przewoźników. Dlatego nawet wzrost krajowej pracy przewozowej na poziomie przekraczającym 5 p.p. może nie
wystarczyć na całkowite zapełnienie luki powstałej
w wyniku zmian regulacyjnych, a co najwyżej złagodzić
ich negatywne efekty.

4

30
Pakiet Prawa Spółek – zestaw wniosków zmieniających Dyrektywę PE i Rady 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek oraz w odniesieniu do
transgranicznego przekształcania, łączenia i podziałów spółek.

Wzrost poziomu koncentracji w wyniku
ograniczenia przez prawo możliwości
konkurowania mniejszym podmiotom

Przesunięcie łańcuchów dostaw w kierunku
Polski

Wzrost kosztów transportu w całej Europie w połączeniu
z rozwojem nowych szlaków handlowych może doprowadzić do wzrostu atrakcyjności obsługi logistycznej
w zakresie magazynowania i przeładunków świadczonej
z terenów Polski. Może to doprowadzić do przesunięcia
obsługi logistycznej w stronę Polski, w szczególności
w przypadku dużych operatorów.
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Zmiany w obszarze dostępu
do zawodu przewoźnika i rynku
przewoźnika, a także w obszarze
pracy kierowcy
Proponowane zmiany w zakresie wymagań stawianych
przewoźnikom drogowym nie tylko spowodują ograniczenie przedsiębiorcom dostępu do rynku, ale również
istotnie skomplikują i zwiększą ryzyko prowadzenia
działalności.
Zgodnie z propozycjami zawartymi w sprawozdaniu PE
w sprawie Pakietu Mobilności główna część aktywności
kierowców powinna być związana z państwem, gdzie
mieści się siedziba przewoźnika. To oznacza, że większą
część jego pracy przewozowej powinny stanowić przewozy krajowe lub dwustronne (załadunek lub rozładunek
w państwie siedziby). Przewozy typu cross-trade lub
kabotaż mogłyby być wykonywane okazjonalnie, stanowiąc mniejszą część aktywności przewoźnika.
Konsekwencją tego jest m.in. zawężenie swobody zawierania kontraktów przez przewoźników. Dotychczas mogli
oni zawierać umowy na obsługę dostaw na terenie całej
UE-28. Po wdrożeniu tego typu zmian będą mogli zawierać kontrakty ograniczone do przewozów do i z państwa,
w którym mają siedzibę, lub kontrakty z nich na przewozy
z dominującą relacją z i do tego państwa.
W kierunku ograniczenia dostępu do rynku idą też rozwiązania przyjęte w wypracowanym przez Radę UE
podejściu ogólnym w sprawie Pakietu Mobilności, które
nie przewidują jakichkolwiek wyłączeń spod przepisów
o pracownikach delegowanych dla przewozów typu
cross-trade i kabotaż.
Zważywszy, że przewozy poza terytorium Polski stanowią znaczącą część przewozów realizowanych przez
rodzimych przewoźników można oczekiwać, że po
wprowadzeniu ograniczeń liczba przewozów realizowanych przez polskich przewoźników na rynku unijnym
ulegnie redukcji. Zważywszy, że przewozy międzynarodowe stanowią 64% pracy przewozowej obsługiwanej
przez polskich przewoźników, zmniejszenie ich o 20%
oznaczałoby redukcję obrotów całej branży o prawie
13%. Ze względu na fakt, że alternatywne kierunki (poza
Unię Europejską) nie zapełnią powstałej luki, spodziewać
się można likwidacji przedsiębiorstw oraz miejsc pracy
w Polsce. Sposobem na spełnienie nowych wymagań
może być przeniesienie siedziby przedsiębiorstwa na
teren tego państwa Europy Zachodniej, gdzie wykonywana jest istotna część pracy przewozowej. Zwiększone
koszty związane z przeniesieniem centrum operacyjnego
działalności byłyby zrekompensowane pełnym dostępem
do rynku wewnętrznego tego państwa. Realizacja takiego alternatywnego scenariusza jest jednak możliwa
głównie dla dużych i części średnich przedsiębiorstw.
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Pamiętać przy tym należy, że transgraniczne przekształcenia spółek podlegać będą ograniczeniom wynikającym
z planowanych przepisów Pakietu Prawa Spółek.
W zakresie zmian zmniejszających efektywność pracy
przewozowej wykonywanej na średnich i długich dystansach wymienić należy m.in. ograniczenia związane
z odbiorem regularnego tygodniowego odpoczynku
w pojeździe lub poza miejscem stałego zamieszkania
kierowcy oraz obowiązek powrotu każdego pojazdu pozostającego w dyspozycji przewoźnika do państwa jego
siedziby minimum co 4 tygodnie w celu przeprowadzenia
operacji transportowej załadunku lub rozładunku. Propozycje takich rozwiązań zostały już przyjęte przez PE
w formie sprawozdania dotyczącego Pakietu Mobilności.
Konsekwencją wdrożenia tych zmian może być zmniejszenie podaży usług przewozowych w relacjach
do i z państw peryferyjnych UE-28 oraz zwiększenie
kosztów wymiany towarowej z tymi państwami. To może
z kolei spowodować zmiany w dotychczasowym łańcuchu dostaw do i z tych państw.
Prawdopodobne jest obniżenie konkurencyjności unijnych przewoźników w przewozach do i z Unii Europejskiej w stosunku do pozaunijnej konkurencji. Dotyczy to
szczególnie relacji UE-28 – państwa byłego ZSRR
(np. Ukraina, Białoruś, UE-28 – Azja Środkowa). W przypadku szczególnie długich tras (np. Nowy Jedwabny
Szlak) może też oznaczać wykluczenie z nich przewoźników operujących z krajów UE-28. Alternatywnym rozwiązaniem może być zakładanie przez przewoźników
spółek-córek w państwach nieunijnych w celu kontynuowania przewozów na połączeniach do i z tych państw.
W zakresie zmian zmniejszających efektywność pracy
przewozowej pod kątem wykorzystania przestrzeni ładunkowej pojazdów i minimalizacji pustych przebiegów
należy wskazać m.in.:
ograniczanie możliwości wykonywania przewozów typu cross-trade i objęcie ich przepisami o delegowaniu,
objęcie przepisami o delegowaniu przewozów
dwustronnych pojazdem przewożącym łączone ładunki częściowe załadowywane/rozładowywane w ramach odrębnych operacji
transportowych,
dalsze zaostrzanie zasad wykonywania kabotażu wraz z wprowadzeniem tzw. cooling off
period w tych przewozach, a także całkowite
objęcie ich przepisami o delegowaniu,
wykluczenie z dozwolonych operacji kabotażowych operacji typu multidrop.
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Czynniki polityczne, prawne i środowiskowe
oraz konsekwencje Pakietu Mobilności
Te propozycje zawarte są zarówno w przyjętym przez
Radę UE podejściu ogólnym w sprawie Pakietu Mobilności, jak i w przyjętym przez PE sprawozdaniu.
Wdrożenie tych zmian spowoduje szereg niekorzystnych
konsekwencji, wśród których wymienić można wzrost
kosztów transportu drogowego, pogłębienie problemów
z brakiem kierowców na europejskim rynku pracy, przyrost zatorów na drogach, zwiększenie problemu braków
w zakresie infrastruktury parkingowej oraz zintensyfikowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne z uwagi na konieczność wykonywania pustych
przebiegów.
Zmiany te mogą częściowo zostać zniwelowane przez
potencjalne korzyści wynikające z możliwych do wdrożenia w transporcie drogowym nowych technologii (opisane
w rozdziale 6).

Komentarz eksperta
„Wraz z postępem digitalizacji przewoźnicy muszą
nauczyć się współdziałać z technologią. Kupno nowego
oprogramowania czy sprzętu nie przyniesie automatycznie żadnych korzyści. Przy nieefektywnym procesie, technologia jest całkowicie bezużyteczna i może
nawet pogłębiać dotychczasowe nieefektywności.
Z kolei całkowite zastąpienie osobistego kontaktu
z kierowcą poprzez wyłączną obsługę poleceń na komputerze pokładowym, spowoduje u pracownika poczucie wyalienowania oraz spadek motywacji. W ten sposób korzyść osiągana w jednym obszarze będzie
niwelowana negatywnym konsekwencjami w innym.
Sztuka polega na tym, aby znaleźć właściwy bilans
i patrzeć na firmę całościowo.”
Paweł Trębicki
Raben Transport
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Regulacje socjalne (delegowanie,
praca pracowników mobilnych,
czas pracy)



Zważywszy, że większość przewozów realizowanych
przez polskich przewoźników wykonywana jest na terytorium Niemiec, okazać się może, że ci zmuszeni
będą zatrudniać kierowców zgodnie z niemieckim
prawem, na zasadach w nim określonych pod groźbą
utraty uprawnień przewozowych. Dotyczy to także
odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.
Od pracy polskiego kierowcy zatrudnionego
w polskiej firmie składki będą odprowadzane do
niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego.



W zależności od koniunktury i otrzymywanych zleceń
właściwość prawa dla stosunku pracy kierowcy może
się zmieniać w czasie. To z kolei rodzi problemy
związane ze wspomnianym wcześniej wzrostem
ryzyka.

Najważniejsze zmiany w zakresie regulacji rynku
transportowego objęte Pakietem Mobilności dotyczą
zasad stosowania w transporcie drogowym przepisów
o pracownikach delegowanych oraz rozporządzenia
„Rzym I” odnoszącego się do właściwości prawa
względem zobowiązań umownych.
Przyjęcie Pakietu Mobilności oznaczać będzie stosowanie w transporcie drogowym zmienionych w 2018 r.
przepisów o pracownikach delegowanych. Do tego czasu
wobec zatrudnianych kierowców zastosowanie mają
dotychczasowe
regulacje.
Zmienione
przepisy
o pracownikach delegowanych i szczegółowe rozwiązania z tego obszaru zawarte w Pakiecie Mobilności spowodują wzrost kosztów pracy kierowców i ryzyka w zakresie odpowiedzialności karnej lub administracyjnej
przedsiębiorców. W konsekwencji zmiany prowadzą do
zmniejszenia konkurencyjności przewoźników z państw
peryferyjnych UE. Efekty te wiążą się z szeregiem czynników:




Wzrost kosztów pracy kierowców wynika m.in.
z wprowadzenia obowiązku wypłaty wynagrodzenia
już nie w minimalnej, ale w takiej samej wysokości jak
wynagrodzenia obowiązujące w państwach przyjmujących31. Na dodatek nowe przepisy o delegowaniu
jednoznacznie wykluczają możliwość zaliczania dodatków zdefiniowanych jako zwrot kosztów (np. polskie diety i ryczałt za nocleg) na poczet wynagrodzenia, pomimo że w niektórych państwach zgodnie
z przyjętą linią orzeczniczą są one oderwane od faktycznych kosztów utrzymania pracownika. Ryzyko
wzrostu kosztów jest dodatkowo spowodowane kwestiami regulacji czasu pracy, przerw i okresów odpoczynku kierowców, które również mogą ulec zmianie.
Inną przyczyną zwiększenia kosztów pracy może być
wynikająca ze zmian związanych ze stosowaniem
rozporządzenia „Rzym I” konieczność zatrudniania
kierowców na podstawie prawa państwa, w którym
kierowca zazwyczaj świadczy pracę. Niedookreślenie
tych propozycji umożliwi dość daleko idące uproszczenia w praktyce administracyjnej poszczególnych
państw członkowskich. Może to prowadzić do weryfikowania właściwego systemu prawnego, jakiemu
w danym momencie podlega kierowca, poprzez analizę zapisów z inteligentnego tachografu cyfrowego
drugiej generacji rejestrującego czas prowadzenia
pojazdu w poszczególnych państwach.

Konsekwencją tych zmian może być wyjście z rynku lub
ograniczanie działalności gospodarczej przewoźników
z państw o niższym stopniu rozwoju gospodarczego oraz
idąca w ślad za tym likwidacja miejsc pracy. Okazać się
może, że skoro i tak należy stosować prawo innego państwa dla prowadzonej działalności gospodarczej, a także
odprowadzać w tym państwie znaczną część podatków
i danin publicznych, to silniejsze kapitałowo przedsiębiorstwa przeniosą się na ich terytoria. Dzięki temu będą
mogły w pełni korzystać z dostępu do rynku i tamtejszych
przywilejów dla miejscowych firm.
Na wzrost kosztów pracy może mieć wpływ będąca na
ostatnim etapie prac legislacyjnych zmiana przepisów
unijnych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie 883/2004 i przepisy
wykonawcze). Proponowane rozwiązania rodzą ryzyko
uznania pracodawcy polskiego za pracodawcę pod prawem obcym dla celów ubezpieczeń społecznych. Konsekwencją byłaby konieczność rejestracji kierowców
w innym państwie członkowskim UE-28 dla celów ubezpieczenia społecznego oraz odprowadzanie w tym państwie składek na to ubezpieczenie na zasadach i w wysokości określonej prawem tego państwa.
Także proponowane przepisy dotyczące obowiązkowego
regularnego tygodniowego odpoczynku uderzają przede
wszystkim w pracujących na dłuższych dystansach
przewoźników i kierowców z państw peryferyjnych
względem gospodarczego centrum Europy. Część zasad
wynikających z nowych regulacji nie będzie możliwa do
zrealizowania przez przedsiębiorców. Jako przykład
można wskazać obowiązek zapewnienia noclegu dla
kierowcy poza kabiną pojazdu w trakcie odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku. Niestety w całej Europie brakuje dostatecznej bazy noclegowej powiązanej
z siecią drogową, a zwłaszcza z głównymi szlakami komunikacyjnymi.

31

Oznacza to m.in. konieczność stosowania postanowień miejscowych układów zbiorowych.
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Kontrola i uprawnienia organów
kontrolnych
W zakresie funkcjonowania organów kontrolnych
dostrzegalne są tendencje zmierzające w kierunku
stworzenia wspólnych europejskich instytucji
egzekwujących prawo poprzez czynności kontrolne
czy obsługujących zabezpieczenia społeczne.
Kluczowe akty prawne w obszarze funkcjonowania organów kontrolnych obejmują takie kwestie jak tachografy
stosowane w transporcie drogowym, harmonizacja niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, kontrola techniczna dotycząca zdatności do ruchu drogowego czy systemy elektronicznego
poboru opłat drogowych i ułatwianie transgranicznej
wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia
opłat drogowych.
Jedna z najdalej idących zmian w tym obszarze to wprowadzenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy.
Tworzy ono wspólną europejską instytucję właściwą dla
zatrudnienia, mającą wpływ na polityki również w zakresie ubezpieczeń społecznych. Dla polskiego przewoźnika
oznacza to powstanie kolejnej instytucji, względem której
niezbędna będzie sprawozdawczość w zakresie działalności operacyjnej, a także ryzyko istotnych zmian
w obecnych systemach rozliczania ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych (zadaniem takiej
instytucji będzie obsługiwanie spraw pracowników realizujących prace na terytoriach różnych krajów UE-28).
Na zwiększenie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej wpływ będzie miała praktycznie każda z procedowanych inicjatyw legislacyjnych. Nowe inicjatywy coraz
bardziej komplikują zasady prowadzenia działalności
gospodarczej dotyczącej transportu drogowego. Wprowadzane i planowane normy niejednokrotnie nie są
w pełni zrozumiałe w momencie wdrożenia, a sami ich
inicjatorzy podkreślają, że sposób interpretacji zostanie
wypracowany w drodze praktyki orzeczniczej.
Szacuje się, że zwiększone ryzyko jeszcze długo nie
będzie rekompensowane zwiększaniem rentowności
wykonywanych przewozów. Przykładem może być
wprowadzenie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej
(MiloG) z dniem 1 stycznia 2015 r., w której przewidziano
kary dla kontrahentów przewoźników. Spowodowało to,
że przewoźnicy z państw o niższym stopniu rozwoju
gospodarczego z równoprawnych partnerów stali się
partnerami wnoszącymi ryzyko. Zostało to zauważone
i wycenione przez niemieckich ubezpieczycieli, którzy
w związku z tym wprowadzili nowy produkt – ubezpieczenie od ryzyka współpracy z m.in. polskimi przewoźnikami. Obecne propozycje zawarte w raportach posłów
sprawozdawców z PE idą znacznie dalej. Kontrahent ma
odpowiadać m.in. za naruszenia przepisów o delegowaniu lub o stosowaniu rozporządzenia „Rzym I” (przepisy
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dotyczące konieczności zatrudniania kierowców na podstawie prawa państwa, gdzie kierowca zazwyczaj świadczy pracę).
Komentarz eksperta
„Ważną kwestią dla przewoźników i kierowców jest
zrozumienie i właściwe stosowanie obowiązującego
prawa. Dodatkowo na przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają się postanowienia układów
zbiorowych (krajowych, lokalnych, branżowych etc.),
co komplikuje jego prawidłową wykładnię. Wpływ ryzyka związanego z niewłaściwym stosowaniem skomplikowanych przepisów jest widoczny we Francji – obawy
z tym związane, ryzyko nieproporcjonalnie wysokich
sankcji oraz agresywne działania tamtejszych służb
kontrolnych spowodowały wycofanie się wielu przewoźników z tego rynku.”
Maciej Wroński
TLP

Zmiany stwarzające bariery administracyjne dla mikroi małych przedsiębiorców to przede wszystkim konieczność stosowania krajowych przepisów prawa pracy państw członkowskich UE, w których przewoźnicy prowadzą
operacje transportowe. Wynika to m.in. z planów wdrożenia coraz bardziej zaostrzonych przepisów o pracownikach delegowanych, a także przepisów rozporządzenia
„Rzym I”. W praktyce zmiany prowadzą do stosowania
od kilku do kilkunastu zagranicznych systemów prawa
pracy w stosunku do zatrudnionych kierowców oraz wykonywania licznych obowiązków administracyjnoinformacyjnych generujących znaczne koszty, ponieważ
konieczne jest stworzenie dedykowanych dla tych zadań
miejsc pracy. Aby stosować zagraniczne prawo w odniesieniu do zatrudnionych kierowców, przewoźnika powinna cechować nie tylko znajomość zagranicznych przepisów prawa krajowego, ale także postanowień
obowiązujących układów zbiorowych oraz orzecznictwa
sądowo-administracyjnego w tym zakresie. Wpływ tych
zmian zostanie znacznie spotęgowany wprowadzeniem
nowych kompetencji w obszarze działania obecnych
i nowych organów kontrolnych.
O ile duże przedsiębiorstwa mające znaczne możliwości
finansowe są w stanie w mniejszym lub większym stopniu prawidłowo dostosować się do wymagań, o tyle
w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców nie jest to
możliwe. Wskazane bariery mogą przyczynić się do
ograniczenia dostępu do rynków europejskich przede
wszystkim takich podmiotów.
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Ograniczenia dla nowych
technologii
Innowacyjne technologie stanowią dla sektora transportu
szansę na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów,
jednak regulacje często nie nadążają za rozwojem
technologii, a ich brak ogranicza możliwości wdrożenia
nowych rozwiązań.
W najbliższych latach można oczekiwać pojawienia się
dużej liczby nowoczesnych technologii w transporcie.
Wdrażanie ich nierzadko prowadzi do powstawania zupełnie nowych usług, a także zagrożeń dla otoczenia,
które z kolei pociągają za sobą nowe inicjatywy legislacyjne dążące do uregulowania zasad stosowania tych
technologii. Bardzo dobrym przykładem takich inicjatyw
mogą być:


Regulacje dotyczące przewozu osób przyjmowane na
poziomie różnych krajów od momentu uruchomienia
usług przewozu takich jak Uber, Bolt (Taxify) czy Lyft,



Regulacje dotyczące operacji dronów, takie jak np.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r., które
określiło warunki dla ich stosowania w Polsce,



Regulacje w obszarze autonomizacji transportu –
ponad połowa stanów w USA wdrożyła już przepisy
określające warunki testowania pojazdów bezzałogowych. Podobnie w 2017 r. parlament niemiecki
przyjął ustawę w tej sprawie. Włochy posiadają
pierwsze kompletne europejskie prawo dotyczące testowania pojazdów autonomicznych do poziomu
5 (pełnej autonomii). We Francji planuje się wdrożenie legislacji w tym obszarze w 2019 r.,



Regulacje w obszarze elektronicznych dokumentów
przewozowych, tzw. e-CMR.

Z perspektywy polskiej branży transportu drogowego
towarów szczególnie ważne są regulacje dotyczące
modelu opartego na współdzieleniu, napędów alternatywnych, transportu autonomicznego i pojazdów o zwiększonej długości (LHV). Pomimo dobrego przykładu płynącego z wdrożenia regulacji dotyczących dronów,
Polska, a także wiele innych krajów UE, nie podąża
w pełni za rozwojem technologicznym, jeśli chodzi
o tworzenie prawa. Harmonizacja prawa pomiędzy krajami UE-28 przebiega powoli i tak np. przepisy pozwalające na używanie pojazdów typu LHV obowiązują tylko
w kilku wybranych krajach UE-28 (m.in. Belgia, Holandia
i kraje skandynawskie).
Po stronie politycznej na poziomie UE-28 nie widać przesłanek wskazujących na aktywne wspieranie rozwoju
technologii, dlatego bez działania krajowej administracji
państwowej nie można oczekiwać, że technologie będą
dynamicznie wdrażane w Polsce.
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Ograniczenia zakresu działania
oraz inne wymogi związane
z ochroną środowiska
Sektor transportu, a szczególnie transport drogowy,
przyczynia się do ponad ¼ emisji CO2 generowanej
w UE. Presja społeczna i legislacyjna prowadzi do
wzrostu wymogów w zakresie ochrony środowiska,
a co za tym idzie również i kosztów dla przewoźników.
Stały wzrost w sektorze transportu na przestrzeni ostatnich lat przyczynia się do rosnącej emisji gazów cieplarnianych (GHG). Obecnie tylko sektor energetyczny charakteryzuje się wyższymi poziomami emisji niż sektor
transportowy. Chociaż w latach 2010-2016 ogólny poziom emisji gazów cieplarnianych w UE-28 spadł o 7%,
zmniejszając się rokrocznie o średnio 1,2%, w sektorze
transportu spadek emisji był prawie niezauważalny.
W całym okresie emisje spadły o 0,1% poprzez średnioroczną redukcję o 0,01%.
Wykres 13. Całkowita emisja gazów cieplarnianych
generowana w UE-28 oraz % generowany przez sektor
transportu, 2010-2016 [mln ton ekwiwalentu CO2]

Źródło: Komisja Europejska

Unijne cele zakładają coraz większą redukcję emisji
GHG z sektora transportu. W 2018 r. Unia Europejska po
raz pierwszy ustanowiła cel w postaci redukcji emisji
CO2 przez samochody ciężarowe. Celem na okres 20192025 jest ograniczenie emisji gazów o 15%, a do 2030 r.
planowana jest redukcja do 30%32. Zważywszy, że władze lokalne coraz częściej wprowadzają ograniczenia dla
ruchu pojazdów o wysokich poziomach emisji spalin np.
w miastach, przewoźnicy obsługujący tereny miejskie
będą musieli wymienić floty na niskoemisyjne, aby sprostać nowym wymaganiom. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami. Samochód przewożący towary zasilany CNG jest obecnie droższy o około 40% od pojazdu
32

Reuters, European Council.
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z silnikiem konwencjonalnym, a samochody elektryczne,
m.in. ze względu na ich małą dostępność, mogą być
nawet 4 razy droższe od pojazdów zasilanych olejem
napędowym.
Na poziomie UE-25 w okresie lat 2012-2016 zwiększyła
się liczba wykorzystywanych pojazdów mechanicznych –
przyrost ten był na średniorocznym poziomie 1,4% dla
samochodów osobowych, 1,4% dla lekkich pojazdów
dostawczych i 0,7% dla samochodów ciężarowych33.
Zwiększenie liczby pojazdów tłumaczy, dlaczego emisje
w transporcie spadają nieznacznie. Przyczyniają się do
tego również pojazdy spoza UE, które często spełniają
niższe normy niż euro 5 czy euro 6. Można na tej podstawie wywnioskować, że przy dalszym wzroście liczby
pojazdów osiągnięcie celów zakładanych przez UE może
być trudne.

30%

33

Ustalona w 2018 roku przez UE
planowana redukcja emisji CO2
z nowych samochodów
ciężarowych do 2030 r.
w porównaniu z 2019 r.

W zakresie nowo wprowadzanych regulacji należy przede wszystkim zwrócić uwagę na plany aktualizacji Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 PE i Rady z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów
silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do
informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.
Aktualizacja stawia za cele promowanie dążeń do ujednolicania przepisów prawnych wśród krajów UE-28,
zmianę zasad dotyczących flot wraz ze wskazaniem
trajektorii redukcji, jak i konieczność zwiększenia udziału
pojazdów zero- i niskoemisyjnych we flotach do 2030 r.
Kolejnym istotnym aspektem sytuacji prawno-politycznej
wokół ochrony środowiska są ograniczenia nakładane
przez władze samorządowe (w szczególności miejskie)
względem ruchu samochodów ciężarowych i osobowych.
Rysunek 5 zawiera zestawienie obecnych i planowanych
ograniczeń w wybranych miastach. Należy pamiętać, że
jest to proces postępujący i z czasem coraz więcej miejscowości może dołączyć do grona miast z ograniczeniami ruchu.

ACEA.

PwC
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Rysunek 5: Podsumowanie ograniczeń środowiskowych dla pojazdów w wybranych miastach w Europie

Źródło: Opracowanie PwC.
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Odczuwalny w polskiej branży transportu drogowego
niedobór kierowców o odpowiednich umiejętnościach
z dużym prawdopodobieństwem pogłębi się i wpłynie
negatywnie na dynamikę wzrostu obrotów przewoźników.
W najbliższych latach można spodziewać się wzrostu
popytu na usługi transportu drogowego, który z wysokim
prawdopodobieństwem stworzy wyższy popyt na pracę
kierowców34. W 2015 r. niedobór kierowców szacowano
na poziomie 100-110 tys. spośród puli 600-650 tys.
miejsc pracy (tj. 15 do 18%). Obecny poziom niedoboru
odczuwalny przez przedstawicieli branży sięga 20%.
Oznacza to, że skala niedoboru nieznacznie się pogłębiła, co w zestawieniu z prognozami wzrostu popytu na
usługi transportowe stwarza istotne ryzyko dla branży.
Równocześnie należy zaznaczyć, że niedobór ten ma
przede wszystkim wymiar jakościowy. O ile przedsiębiorcy transportowi są obecnie w stanie obsadzić prawie
każde stanowisko pracy, to około 20% kierowców nie
posiada umiejętności odpowiednich, aby zapewnić wysoką efektywność pracy w zakresie kosztów przejazdu
(oszczędna jazda) lub czasu operacji (umiejętność
sprawnego wykonywania manewrów parkingowych
w parkach logistycznych bez generowania przesunięć
czasowych operacji po stronie magazynów). Dużo większy problem z pozyskaniem pracowników w obecnej
sytuacji mają mali przewoźnicy.

Rysunek 6. Graficzna prezentacja sił wpływających
na równowagę na rynku pracy kierowców

200 tys.
Szacowany niedobór kierowców (posiadających
wystarczające umiejętności) na rynku pracy w stosunku
do prognozowanego wolumenu przewozów w 2022r.
Z uwagi na ryzyko niedoboru kierowców w tym rozdziale
analizie poddano pięć sił kształtujących sytuację na rynku: podaż kierowców na rynku (liczba i jakość kierowców), popyt ze strony pracodawców, dostępność substytutów dla pracy kierowców (takich jak technologia, inne
środki transportu), migracje oraz wejścia na rynek pracy
i wyjścia z zawodu. Analiza czynników społecznych
wpływających na branżę pozwoliła wysnuć następujące
wnioski:
1. Prognozowany wzrost obrotów w branży przełoży
się na zwiększony popyt na pracę, co może pogłębić niedobór kierowców w okresie najbliższych 5 lat.
Szacunki wskazują, że do 2022 r. może brakować
200 tys. kierowców z uwagi na ujemny bilans wejść
do i wyjść z zawodu przy jednoczesnym wzroście
branży.
2. Utrzymanie podaży pracy jest zagrożone z uwagi
na strukturę wieku w branży oraz wzrost oczekiwań
kierowców względem standardu życia (konkurencja
ze strony innych branż, niedostateczna jakość zaplecza socjalnego, długie trasy wykonywane z dala od
domu), co może pogłębić lukę względem popytu.

Źródło: Opracowanie PwC

34

Z uwagi na zidentyfikowany pogłębiający się niedobór kierowców na rynku za punkt wyjścia do analizy odczuwanych przez
branżę zmian w zakresie podaży pracy posłużyły wywiady przeprowadzone wśród przedstawicieli branży.
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3. W zakresie wejść na rynek niewystarczające zasoby szkolenia kierowców mogą stanowić ograniczenie dla efektywnego prowadzenia działalności
transportowej, a środki podejmowane, aby zmniejszyć lukę pomiędzy popytem a podażą, nie rozwiązują w pełni problemu. Wymagane są kolejne działania
w tym obszarze.
4. Migracje kierowców nie pozwolą na wypełnienie
luki, ponieważ kierowców zza wschodniej granicy
spełniających potrzeby przewoźników zaczyna brakować już teraz. Doraźnym rozwiązaniem mogłoby
być zatrudnianie kierowców z krajów Azji (np. Filipiny,
Wietnam, Nepal, Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan), jednak w tych krajach także zauważalne są już
niedobory kierowców.

Kierunek zmian popytu na pracę
kierowców w Polsce
Wzrost popytu na pracę kierowców w związku ze zwiększeniem obrotów w branży transportu drogowego może
spowodować braki kadrowe na poziomie blisko 200 tys.
kierowców w 2022 r.
Popyt na usługi transportowe rośnie dynamicznie,
a tempo wzrostu przewozów jest znacznie szybsze niż
tempo przyrostu zatrudnienia.
Wykres 14. Porównanie podaży i popytu na pracę kierowców w Polsce [tys. kierowców]

5. Substytut pracy ludzkiej w postaci technologii nie
jest jeszcze wystarczająco rozwinięty, aby zapełnić
luki kadrowe, a rosnące płace dla kierowców nie rozwiązują już problemu. W sektorze transportu pełna
automatyzacja będzie możliwa najwcześniej za 5 do
10 lat.
Można oczekiwać, że czynniki te wywołają dwa efekty:
a. Niedobór kierowców posiadających umiejętności na
poziomie oczekiwanym przez branżę, powodujący ryzyko braku pełnej obsady dla posiadanego przez
przewoźników taboru,
b. Wzrost kosztów w związku z nierównowagą podaży
i popytu na pracę oraz ze wzrostem oczekiwań finansowych pracowników w branży.
Źródło: Opracowanie PwC

Szacuje się, że w 2015 r. kierowców zawodowych było
około 600-650 tys., z czego 500-550 tys. stanowili kierowcy pojazdów ciężarowych. Niedobór kierowców wyniósł ok. 100-110 tys. osób (ponad 15% całkowitej podaży). Popyt szacowany był na ok. 730 tys. kierowców.
Z uwagi na wzrost popytu, scenariusz utrzymania luki na
poziomie 20% doprowadzi do niedoboru kierowców na
poziomie 200 tys. w 2022 r. w stosunku do popytu szacowanego na poziomie ok. 950 tys. kierowców. W latach
2012-2015 kwalifikację wstępną uzyskiwało około 35 tys.
osób, a liczba odejść z zawodu szacowana była na poziomie ok. 25 tys. osób rocznie. Oznacza to, że roczny
napływ kierowców do zawodu nie przekraczał 10-15 tys.
ich aktualnej liczby35. Poziom wejść do zawodu bilansuje
odejścia z zawodu, ale nie jest w stanie wypełnić luki
powstałej na przestrzeni lat, ponieważ liczba nowych
kierowców na rynku sięga wyłącznie poziomu pozwalającego na utrzymanie procentowej luki na stałym poziomie.

35

PwC

PwC „Rynek pracy kierowców w Polsce”.
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Kierunek zmian podaży pracy
kierowców – analiza czynników
demograficznych
Zmniejszone zainteresowanie pracą fizyczną wraz
z rozwojem gospodarczym Polski oraz starzeniem się
społeczeństwa negatywnie wpłyną na podaż kierowców
na rynku pracy.
Podobnie jak większość krajów rozwiniętych Polska
charakteryzuje się spadającym współczynnikiem urodzeń
oraz starzejącym się społeczeństwem. Prognozy wskazują, że w latach 2020-2025 populacja zmniejszy się
o prawie 400 tys. osób, czyli o ponad 1%. Choć w najbliższej przyszłości spadek będzie nieznaczny, to
w dłuższej perspektywie ubytek ludności może okazać
się bardziej odczuwalny. Do 2050 r. liczba ludności ma
zmaleć o ok. 11%, czyli do ok. 34 mln. Ubywać ma osób
w wieku produkcyjnym na rzecz osób w wieku poprodukcyjnym. Zmiany te wpłyną na pogłębienie braków kadrowych w kluczowych sektorach gospodarki, w szczególności w sektorze transportu.

Wykres 15. Struktura wiekowa osób posiadających
uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi
w Polsce, 2016 [%]

W 2016 r. osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi było w Polsce 4,3 mln. Kierowcy z uprawnieniami to w większości mężczyźni powyżej 35 roku życia. Grupa wiekowa od 35 do 44 lat
(a także każda kolejna) to w przybliżeniu 20% uprawnionych. Przyjmując, że struktura wiekowa kierowców zawodowych jest zbliżona do przedstawionej na wykresie
15, można się spodziewać, że blisko 20% osób obecnie
uprawnionych do kierowania pojazdami ciężarowymi już
osiągnęło wiek emerytalny, więc z ogromnym prawdopodobieństwem w ciągu najbliższych 5 lat odejdzie z pracy.
Kolejna grupa stanowiąca ponad 20% podaży to kierowcy, którzy osiągną wiek emerytalny w okresie od 1 roku
do 10 lat. Oznacza to, że do 2030 r. z rynku może ubyć
nawet 40% obecnych kierowców tylko w związku z osiąganiem przez nich wieku emerytalnego.
Osoby poniżej 35 roku życia to 17% wszystkich posiadających uprawnienia, co wskazuje na niższe zainteresowanie zawodem kierowcy w młodszych przedziałach
wiekowych. Zatrudnienie w branży zdominowane jest
przez mężczyzn, a odsetek kobiet wśród osób posiadających uprawnienia stanowi jedynie nieznacznie ponad
0,4%. Brak zainteresowania branżą przewozu towarów
wśród kobiet to również czynnik ograniczający podaż
pracowników.

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
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Warto także podkreślić, że dane te dotyczą osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi, a jedynie część z nich jest zawodowymi kierowcami.
Jeśli struktura wieku jest wśród kierowców zawodowych
spójna ze strukturą wiekową osób posiadających uprawnienia, stwarza to bardzo wysokie ryzyko dla utrzymania
obecnego poziomu podaży pracowników na rynku.

Komentarz eksperta
„Dla polskich przedsiębiorstw transportowych coraz
większym problemem jest mała dostępność kierowców
na rynku. Napływ pracowników z Ukrainy czy Białorusi
pomaga częściowo rozwiązać problem, jednak braki
nadal są widoczne. Kolejna kwestia to umiejętności
i jakość pracy kierowców. Już ci wyszkoleni w Polsce
często nie posiadają wystarczających umiejętności
praktycznych, a problem ten dotyczy jeszcze bardziej
kierowców z innych krajów. Występują też problemy
w komunikacji między spedytorami i kierowcami.”
Rafał Choma
Chomar

Wejścia kierowców na rynek
pracy
Działania ukierunkowane na zwiększenie podaży kierowców na rynku przyniosą efekty w średniej perspektywie
czasowej, ale z dużym prawdopodobieństwem będą
niewystarczające do pokrycia luki na rynku pracy.
Problem niedoboru pracowników jest zauważany przez
polski rząd. Od 2016 r. w szkołach zawodowych otwarto
27 nowych klas o profilu kierowca mechanik. W roku
szkolnym 2018/2019 szkół zawodowych, które otworzyły
klasy o takim profilu, było w Polsce już 136.
Rysunek 7. Liczba szkół, które posiadały klasy o profilu
kierowca mechanik w latach 2016/2017 i 2018/2019
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Komentarz do transportu pasażerskiego
Sektor transportu jest zdominowany przez mężczyzn –
w 2017 r. kobiety stanowiły jedynie 12% zatrudnionych
(biorąc pod uwagę wszystkich zatrudnionych, nie tylko
kierowców). Można jednak zauważyć, że wśród kierowców pojazdów komunikacji miejskiej odsetek kobiet
jest wyższy niż wśród kierowców pojazdów ciężarowych. Mimo tego, jak pokazują ogólne dane sektorowe, wciąż pozostaje on na bardzo niskim poziomie.
Wynika to z typowo męskiego środowiska pracy, kojarzenia zawodu jako nieodpowiedniego dla kobiet.
Pracodawcy transportu miejskiego próbują się jednak
dostosowywać, wprowadzając bardziej elastyczne
warunki pracy, tak aby zdywersyfikować strukturę
zatrudnienia i zachęcić do pracy również kobiety. Co
ciekawe, odsetek kobiet będących kierowcami tramwajów jest znacząco wyższy niż odsetek kobiet kierujących autobusami miejskimi. W wybranych polskich
miastach procent kobiet zasiadających za kierownicą
autobusu wynosi od 1% do niespełna 6%, a kierujących tramwajami od 15% do nawet prawie 40%
(w Szczecinie).

PwC
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# Rok szkolny 2016/2017
# Rok szkolny 2018/2019
Źródło: Opracowanie PwC

Dzięki nowym klasom można spodziewać się zwiększenia liczby wejść do zawodu w perspektywie 3-5 lat
(kształcenie w takich klasach trwa 3 lata). Należy jednak
pamiętać, że ukończenie klasy zawodowej to nie koniec
edukacji niezbędnej do wejścia do zawodu kierowcy.
Koszty uzyskania uprawnień kierowcy szacuje się na
ponad 10 tys. zł, a dodatkowy kurs kwalifikacji wstępnej
powoduje wzrost kosztów do ok. 13 tys. zł, podnosząc
poziom barier wejścia do zawodu. Każdorazowe uzyskanie dodatkowych uprawnień podnosi koszty o 400-1600
zł zależnie od rodzaju uprawnień.
Nowo otwarte klasy o profilu kierowca mechanik pomagają w ograniczeniu bariery wejścia do zawodu kierowcy,
zmniejszając koszty o nawet 40%, ponieważ ich ukończenie prowadzi do uzyskania kwalifikacji wstępnej. Przy
obecnej liczbie szkół prowadzących klasy o profilu kierowca mechanik w 2021 r. na rynku pojawi się ponad
4 tys. nowych kandydatów na kierowców, a w 2024 już
ponad 12 tys. Liczby te są jednak wciąż zbyt małe
w stosunku do szacowanego popytu na pracowników
oraz prawdopodobnego poziomu odejść z zawodu –

Strona 45 z 82

Czynniki społeczne – niedobór na rynku pracy kierowców
utrzymanie obecnej relacji popytu z podażą kierowców
wymagałoby wchodzenia na rynek co roku ok. 15 tys.
kierowców36 w samym okresie 2019-2022.
Problem dotykający przewoźników to nie tylko niedobór
kierowców posiadających formalne kwalifikacje, ale
również niedostateczny poziom ich umiejętności.
W opinii pracodawców sektora transportu drogowego
największe problemy z jakością wykonywanej pracy
miewają kierowcy młodzi, którzy dopiero zdobywają
doświadczenie w zawodzie. Z tego względu pracodawcy
bywają niechętni do zatrudniania ich, gdyż wymaga to
dłuższego szkolenia, a nawet początkowo odbywania
kursów w towarzystwie doświadczonego pracownika.
Duże przedsiębiorstwa transportowe często decydują się
na organizowanie własnych szkoleń dla kierowców, starając się w ten sposób podnosić ich kompetencje oraz
przygotowywać do przyszłej pracy (włączając w zakres
przekazywanych umiejętności również efektywne i bezpieczne obsługiwanie samochodów i urządzeń). W opinii
przedstawicieli przewoźników system szkoleń przygotowujących nie gwarantuje możliwości zdobywania tych
umiejętności, gdyż:


oparty jest o zbyt dużą liczbę zajęć teoretycznych,
a zbyt małą liczbę godzin praktycznej nauki jazdy,



nawet gdy szkolenia odbywają się na symulatorach,
to nie są one wykorzystywane w pełni możliwości,



kierowcy uczą się jeździć mniejszymi samochodami
ciężarowymi niż te, z którymi później przychodzi im
się zmierzyć w realnej pracy.

poziomu wykształcenia wynosi w Polsce niewiele ponad
2 tys. zł38. Wysoka płaca jest wynikiem nie tylko samej
podstawy wynagrodzenia, ale także licznych dodatków,
które przynależą kierowcom, szczególnie jeżdżącym na
trasach międzynarodowych. Są to m.in. ryczałty za noclegi, diety za podróże służbowe, a także inne dopłaty. To
właśnie dzięki tym dodatkom płaca kierowcy jest tak
atrakcyjna, zważywszy że formalnie bywają oni często
zatrudnieni z niskim wynagrodzeniem zasadniczym,
a nawet na niepełny etat. Staż pracy w zawodzie kierowcy w 2015 r. wynosił średnio 13 lat, a przeciętny kierowca
pracował u jednego pracodawcy od 2 do 5 lat. Duża
rotacja pracowników była spowodowana m.in. łatwością
znalezienia nowej pracy ze względu na nienasycenie
rynku.

Komentarz eksperta
„W Polsce nie ma wystarczająco dużo zachęt dla kierowców do pozostania w zawodzie, a młodzi kierowcy
wolą spędzać czas z najbliższymi. W związku z tym
odsetek zainteresowanych zawodem spada. Aby zmienić tę tendencję, konieczna jest zmiana modelu pracy
– wcześniej kierowca wysyłany był w trasę na cztery
tygodnie, obecnie tylko na dwa. Fachowcy wybierają
pracę na zachodzie ze względu na wyższą płacę, ale
nie zdają sobie sprawy z wyższych wymagań, które
temu towarzyszą. Gdyby wymagania były takie same
jak w Polsce, a nie wyższe, polski rynek mógłby dodatkowo stracić około 20% kierowców.”

W praktyce celem kursów jest często wypełnienie formalności, a nie rzeczywiste przygotowanie kierowcy do
wykonywania zawodu, w związku z czym ciężar przygotowania do zawodu spada na przewoźników.
Ponadto sektor transportu oraz sama praca kierowcy nie
są postrzegane jako atrakcyjne. Praca kierowcy jest
związana z licznymi niedogodnościami, takimi jak niedostateczny poziom infrastruktury socjalnej, częste i długie
okresy odizolowania od rodziny i przyjaciół czy bardzo
ścisła kontrola nad czasem pracy i odpoczynku.
Niedogodności związane z pracą kierowcy nie są w pełni
rekompensowane przez zarobki, pomimo tego że pozostają one atrakcyjne. Przeciętna płaca kierowców obsługujących trasy międzynarodowe szacowana jest na ponad 7 tys. zł netto, a na trasach krajowych w przybliżeniu
5 tys. zł netto (kwoty te uwzględniają dodatki do podstawy wynagrodzenia)37. Jest to relatywnie atrakcyjna kwota, biorąc pod uwagę, że wykształcenie kierowców często nie przekracza zawodowego, a mediana płac dla tego
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Transjobs.eu.
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Gerard Reijers
HSF Polska

Sposobem na zwiększenie zainteresowania pracą kierowcy może być też stworzenie bardziej komfortowych
warunków pracy przez przewoźników i właścicieli infrastruktury. Ważnym aspektem jest rozbudowa infrastruktury przydrożnej, takiej jak parkingi, hotele, zaplecze
sanitarne oraz miejsca rekreacyjne, tak aby kierowcy
mogli w wygodnych warunkach odpocząć.
Polscy przewoźnicy mogą również poświęcić więcej
uwagi relacjom z kierowcami, którzy coraz częściej oczekują lepszej obsługi przez funkcje HR (ang. Human Resources – zarządzanie zasobami ludzkimi). Wymagają
partnerskiego traktowania, otwartości i gotowości do
wspólnego ustalania zasad współpracy czy elastyczności
w planowaniu czasu pracy. Chociaż praca kierowcy jest
nierozerwalnie związana z wyjazdami, to kluczowym
aspektem jest długość tras. Tym samym ważny jest czas
38

Eurostat.
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Czynniki społeczne – niedobór na rynku pracy kierowców
pobytu poza domem, a następnie czas, który kierowcy
mogą spędzić z rodziną. Aby sprostać tym oczekiwaniom, przewoźnicy musieliby dysponować większą liczbą
kierowców i lepszymi zdolnościami planowania tras, tak
aby zapewniać dłuższe okresy pobytu w domu. Do koordynowania tego obszaru niezbędna jest profesjonalizacja
zarządzania zasobami ludzkimi po stronie przewoźników,
zarówno dużych, jak i małych.

Komentarz eksperta
„Rynek pracy pod względem kierowców zawodowych
będzie coraz trudniejszy dla przedsiębiorstw transportowych. Polska stoi w obliczu starzejącego się społeczeństwa i kurczącej się populacji. Przy obserwowanym
wysokim stopniu aktywności zawodowej, w szczególności wśród mężczyzn, nowe zasoby potencjalnych kierowców są ograniczone. Pojazdy w pełni autonomiczne
są więc wyczekiwaną rewolucją – przedsiębiorstwa,
które będą w stanie pierwsze skorzystać z tej technologii osiągną znaczną przewagę konkurencyjną.”
Bartosz Toczony
Santander Bank Polska

Migracje kierowców
Do zapełnienia luki na rynku pracy przyczynia się
zatrudnianie kierowców z zagranicy – w przypadku braku
ich podaży za wschodnią granicą przewoźnicy mogą
poszukiwać ich dalej, w Azji.
Szacuje się, że:


Od 2019 do 2025 r. do Polski przybędzie około
400 tys. osób, a do 2050 kolejne 1,8 mln osób.



Do 2025 r. wyjedzie z kraju około 350 tys. osób, a do
2050 dodatkowo niewiele ponad 1 mln.

W rezultacie saldo migracji w Polsce będzie dodatnie
i szacuje się, że w 2050 r. wyniesie ponad 850 tys.
osób39. Pracownicy z zagranicy wypełniają m.in. lukę na
rynku kierowców. Już obecnie polskimi ciężarówkami
jeździ w sumie ponad 65 tys. kierowców z innych krajów,
głównie z Ukrainy i Białorusi (odpowiednio po 72% i 24%
kierowców z zagranicy), ale także z Rosji czy Mołdawii40.
Pozostali stanowią nieliczną grupę.
Wykres 16. Udział kierowców z zagranicy pracujących
w Polsce wg krajów, 2018 [%]

Źródło: GITD

Pracowników z tych kierunków przyciąga m.in. atrakcyjne
wynagrodzenie w Polsce i sytuacja polityczna na wschodzie Europy. Dodatkowym atutem pracy w Polsce jest
bliskość kulturowa czy łatwość nauczenia się języka
polskiego, która zmniejsza bariery integracji ekonomicznej. Nie jest pewne, ilu kierowców może jeszcze przyjechać do Polski z Ukrainy czy innych krajów zza wschodniej granicy, ale przewoźnicy mają do dyspozycji również
kolejne kierunki poszukiwania, w tym kraje Azji, takie jak
Uzbekistan, Indie, Nepal, Filipiny czy Wietnam. W części
z tych krajów podaż pracowników również się wyczerpuje, czego przykładem są szacowane w poszczególnych
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Czynniki społeczne – niedobór na rynku pracy kierowców
krajach niedobory – w Indiach 20-26%41, w Chinach ok.
4 mln42, w Tajlandii 15-20%43. Tym niemniej kierowcy
z krajów Azji podejmują pracę w Polsce z uwagi na istotne różnice w zarobkach.

Wykres 17. Przewidywane poziomy automatyzacji pracy
w gałęziach przemysłu na przestrzeni lat [% obecnych
miejsc pracy, które mogą zostać zastąpione dzięki automatyzacji]

Sama podaż pracowników jednak nie wystarczy – niezbędne są również ułatwienia dla obcokrajowców związane z przyspieszeniem procesu walidacji prawa jazdy
i uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi,
a także z uzyskaniem pozwolenia na pobyt i pracę. Wyzwanie przy zatrudnianiu kierowców z krajów azjatyckich
stanowią znaczące różnice kulturowe, różnice w sposobie kierowania w różnych krajach oraz różniące się podejście pracowników do wykonywanej pracy. Barierą są
także procedury administracyjne, bowiem w przypadku
pracowników z Azji nie istnieją uproszczone procedury
zatrudnienia, a skompletowanie dokumentacji pozwalającej na pracę takiej osoby może trwać nawet ponad rok.

Autonomizacja jako sposób na
wypełnienie luki na rynku pracy
kierowców
Mimo że autonomizacja bywa uznawana za zagrożenie
dla miejsc pracy, stanie się praktycznym rozwiązaniem,
które wypełni niedobór kierowców na rynku. Niestety
nastąpi to nie wcześniej niż za 5, a najpewniej 10 lat.
Według analizy PwC44 od późnych lat 2020 automatyzacja w transporcie będzie postępować szybciej niż w jakimkolwiek innym sektorze, co z dużym prawdopodobieństwem wpłynie pozytywnie na branżę i pomoże
zapełnić narastające braki kadrowe. Można przyjąć, że
zacznie ona wypełniać lukę w perspektywie najwcześniej
5 lat, a realne efekty będą obserwowalne w perspektywie
lat 10. W związku z tym automatyzacja nie stanowi krótkoterminowego rozwiązania dla niedoboru podaży na
rynku pracy kierowców, jednak jest realną szansą
w długim okresie.

Źródło: Opracowanie PwC

Mimo przewidywań, które wskazują, że w innych branżach automatyzacja wyhamuje po 2020 r., w transporcie
można oczekiwać, że będzie ona dalej postępowała
co najmniej do lat 2030.

Komentarz eksperta
„Efektywność przedsiębiorstwa to nie tylko usprawnione pojazdy, ale też bardziej wydajni kierowcy. Pojazdy
autonomiczne mogą być znakomicie wykorzystane
w miejscach, w których szeroko pojęty ruch jest odizolowany – może mieć np. praktyczne zastosowanie
w hubach przeładunkowych. Platformy, które dadzą
możliwość analizowania wskaźników efektywności
transportu, zaproponują zmiany sposobu ładowania
oraz zarządzania łańcuchami. Autonomiczność pojazdów czy maszyn może mieć rewolucyjny wpływ na
każdy obszar firmy.”
Zbigniew Kołodziejek
DAF
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Rewolucja technologiczna jako czynnik zmian w branży transportu drogowego
Branżę transportu drogowego czeka transformacja
w obszarach technologii cyfrowych, automatyzacji,
rozwoju alternatywnych napędów oraz rozwiązań
z obszaru software i telematyki. Mniejsi przewoźnicy
mogą nie mieć dostępu do nowych rozwiązań z uwagi na
ograniczone zasoby.

2

Na bazie digitalizacji podstawowej możliwe będzie
wdrożenie bardziej zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, takich jak na przykład inteligentne systemy transportowe czy rozwiązania blockchain (po 2023 roku).

Według wyników badania PwC “21st CEO Survey” aż
68% prezesów i dyrektorów globalnych spółek z branży
transportowo-logistycznej spodziewa się, że zmiany
w kluczowych technologiach świadczenia usług będą
miały przełomowy wpływ na ich działalność.

3

Autonomizacja pojazdów będzie miała gigantyczny wpływ na rynek, zmniejszając koszty
transportu o nawet 28% (szczególnie wpływając
na redukcję kosztów zatrudnienia kierowców)
w perspektywie po 2025 r. Trzeba będzie jednak
zaczekać 5 do 10 lat, aż rozwiązania technologiczne w tym obszarze osiągną dojrzałość.

4

Szerokiego zastosowania napędów alternatywnych można oczekiwać w Polsce w okresie
dłuższym niż 5 lat, natomiast dalsze zmniejszanie
zużycia paliwa w silnikach konwencjonalnych
będzie utrudnione z uwagi na proces jego optymalizacji w ostatnich dwóch dekadach.

5

Nowe technologie przewozu towarów mogą
zwiększyć dostępność powierzchni ładunkowej,
pozwolić zmniejszyć koszty oraz umożliwić optymalizację kosztów pracy, choć nie będą miały tak
dużego znaczenia dla efektywności kosztowej
branży jak autonomizacja czy napędy alternatywne.

Oczekiwany wpływ zmian technologicznych jest bezprecedensowy, zważywszy że na przestrzeni ostatnich lat,
poza wzrostem efektywności silników oraz zwiększeniem
wolumenów transportu, nie obserwowano istotnych
zmian technologicznych. Użytkowany od dziesięcioleci
silnik Diesla jest standardem w branży transportu drogowego w UE-28. Według danych ACEA w 2016 r. wśród
pojazdów o DMC >3,5 tony w UE-28 ponad 96,1% stanowiły pojazdy z silnikiem Diesla. Co ciekawe, wartość ta
wzrosła z poziomu 95,5% w 2015 r., co oznacza, że
silnik Diesla nie przestaje być głównym rozwiązaniem na
europejskich rynkach.

68%

Prezesów i dyrektorów globalnych
spółek T&L przewiduje, że zmiany
w kluczowych technologiach
świadczenia usług wywołają
przełom w ich działalności

Dotychczasowy
brak
postępów technologicznych
w transporcie drogowym był związany z możliwościami
dynamicznego wzrostu, które do tej pory nie wymagały
technologii. Dopiero obecny wzrost kosztów i kurczenie
się marż w branży stają się powodem, dla którego przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań technologicznych, od
digitalizacji zaczynając.

Komentarz eksperta
„Digitalizacja już się dzieje i będzie dalej postępowała.
Ma charakter ewolucyjny, ponieważ nowe rozwiązania
powstają w oparciu o technologie już dostępne.
Pojazdy z napędami alternatywnymi nie są jeszcze
stosowane w szerokiej skali. Wielkie nadzieje związane są z napędem wodorowym, który nie został jeszcze
jednak urynkowiony. Najbardziej przełomową zmianą,
która obecnie wymaga najwięcej czasu i inwestycji są
pojazdy autonomiczne.”
Ireneusz Frankowski
Miratrans

Analiza rozwijanych obecnie rozwiązań technologicznych
pozwoliła wysnuć następujące obserwacje względem
branży drogowego przewozu towarów:

1

Podstawowa digitalizacja ma trzy wymiary:

a. informatyzacja branży transportu w zakresie procesów wewnętrznych,
b. platformizacja sprzedaży oferowanych usług,
w tym automatyzacja procesów na styku z klientem,
c. pojawianie się na rynku cyfrowych gigantów –
wielkich przedsiębiorstw dystrybucyjnych, które rozwinęły dużą skalę działania poprzez digitalizację procesów sprzedaży i platformizację (jak np. Amazon)
i zaczynają generować presję na dostawców usług
logistycznych.
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Rewolucja technologiczna jako czynnik zmian w branży transportu drogowego

Podstawowa digitalizacja
transportu i logistyki (procesy
wewnętrzne, platformizacja,
wpływ cyfrowych gigantów)

Rysunek 9. Przykłady rozwiązań cyfrowych w różnych
gałęziach transportu i logistyki

Digitalizacja sektora transportu i logistyki już się
dokonuje, a w perspektywie najbliższych 10 lat będzie
jeszcze postępować, wpływając na wzrost przychodów
firm transportowych, ograniczanie kosztów, a także
poprawę jakości usług dla klientów.
Sektor transportu i logistyki charakteryzuje ogromna
przestrzeń do rozwoju poprzez digitalizację, ponieważ
technologie, które jej służą, są już dojrzałe, co jest widoczne w zaprezentowanych w dalszej części rozdziału
przykładowych rozwiązaniach.
Digitalizacja dotyczy już nie tylko administracji, procesów
księgowych i procesów wewnętrznych. Wchodzi także
w sferę tworzenia nowych procesów biznesowych (np.
związanych z kontrolą warunków fizycznych w procesie
transportu, elektroniczną odprawą towarów w terminalach), a nawet wpływa na zmianę sposobu współpracy
z klientami i zawierania kontraktów (widoczne w „platformizacji” transakcji usługowych).
Rysunek 8. Dawne i obecne podejście do digitalizacji
przedsiębiorstw

Źródło: Opracowanie PwC

Przedsiębiorstwa transportowe wskazują, że istotną
barierą w rozwijaniu rozwiązań cyfrowych przez przedsiębiorców jest niedobór osób z kompetencjami w obszarze technologii cyfrowych/digital. Zgodnie z opinią 58%
badanych przedstawicieli spółek transportowych i logistycznych trudno jest pozyskiwać do pracy osoby o umiejętnościach niezbędnych do rozwijania technologii cyfrowych45.
Podstawowa digitalizacja wpływa na transport w trzech
obszarach (a) automatyzacji procesów i informatyzacji
przedsiębiorstw, (b) platformizacji sprzedaży usług oraz
(c) za pośrednictwem działań cyfrowych gigantów. Zaawansowana digitalizacja o charakterze rozwoju technologii opartych na telematyce opisana została w kolejnym
rozdziale.
Pierwszy obszar digitalizacji podstawowej transportu
– informatyzacja przedsiębiorstw transportowych
i automatyzacja procesów.

Źródło: Opracowanie PwC

Przedsiębiorstwa transportowe wykorzystują digitalizację
by zwiększać przychody, upraszczać procesy, przekształcać usługi, produkty i modele biznesowe, a także
redukować wpływ braku pracowników o odpowiednich
umiejętnościach. Przykłady zastosowań digitalizacji w
różnorodnych segmentach transportu i logistyki zaprezentowane zostały na rysunku 9.

Przykłady w samej branży transportu można by mnożyć
– od integracji systemów ERP i WMS umożliwiających
dynamiczne zarządzanie oknami dostaw dla przewożonych towarów, poprzez opisane w dalszej części rozdziału platformy do zamawiania usług, elektroniczne przetwarzanie dokumentacji transportowej na styku różnych
interesariuszy, aż po cyfrowe zarządzanie przewozami.
Takie usługi wkrótce przestaną być postrzegane jako
innowacyjne, gdyż staną się normą na rynku. Dotyczy to
zarówno przewozu towarów, jak i osób.
Z perspektywy przewoźników najważniejsze podstawowe
technologie dotyczą Systemów Zarządzania Transportem (ang. TMS) oraz systemów ERP pozwalających na
automatyzację procesów administracyjnych. U podłoża
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cyfrowej rewolucji leżą zjawiska podobne do tych obserwowanych również w innych branżach. Przede wszystkim niewystarczająca podaż wyspecjalizowanej siły roboczej, która powoduje, że rozwiązania automatyzujące
procesy administracyjne stają się niezbędne. Istotna jest
także zmiana zachowań konsumentów i przedsiębiorstw,
w szczególności w zakresie przesunięcia zamawiania
usług i handlu towarami do internetu oraz coraz wyższa
dostępność (uznawanych już za proste) technologii internetowych, aplikacji, baz danych i systemów klasy ERP.

Platformy i firmy oferujące możliwość współdzielenia
pojazdów na rynku pasażerskim zaczęły stopniowo
wchodzić w transport towarowy, wprowadzając do swojej
oferty także pojazdy dostawcze. Dzięki nim przewoźnicy
regionalni będą mogli w przyszłości wykorzystywać aktywa innych podmiotów do świadczenia usług przewozowych na obszarach poza swoim standardowym zasięgiem.

Drugi obszar digitalizacji podstawowej transportu –
platformizacja sprzedaży usług transportowych.

Usługi w obszarze ekonomii współdzielenia mają swoje źródło w sektorze transportu pasażerskiego i to
właśnie tam rozwijają się najbardziej dynamicznie.
W ostatnich latach na rynku pojawiły się takie firmy jak
Uber, Bolt (Taxify), Lyft czy BlaBlaCar, których szybki
wzrost powoduje popularyzację usług współdzielenia
na rynku transportu pasażerskiego, a także zmienia
strukturę rynku. Działalność rozszerzyły też takie firmy
jak Panek, Traficar czy 4Mobility oferujące możliwość
korzystania z krótkoterminowego wynajmu samochodu. Dodatkowo Innogy wprowadziło trzeci największy
w Europie carsharing wykorzystujący samochody
elektryczne.

Przykłady platformizacji znaleźć można zarówno wśród
usług taksówkowych i przewozowych, jak np. rozwijane
przez koncern Daimler i BMW FreeNow (myTaxi), polskie
iTaxi, czy amerykański Uber, jak i usług przewozu towarowego, jak np. giełdy transportowe online, które tworzą
platformy dla transportu krótko- i długodystansowego
w czasie rzeczywistym, pozwalające na integrację
z systemami przewozowymi.
54% przedstawicieli globalnych spółek transportowych
uważa, że digitalizacja może być sposobem na zwiększenie przychodów, podczas gdy 16% sądzi, że dzięki
niej można zwiększyć zyski46.
Wykres 18. Oczekiwania globalnych przedsiębiorstw
transportowych w stosunku do digitalizacji
[udział % spółek, które wskazały daną odpowiedź]
54%

16%
11%

Wzrost
przy chodów

Wzrost
zy sków

Zwiększenie
saty sfakcji klientów

Źródło: PwC Digital IQ Survey

Dla małych przewoźników platformizacja stanowi równocześnie szansę i zagrożenie. Z jednej strony nowe platformy będą stanowiły potencjalne źródła przychodów.
Z drugiej strony mogą zacząć wywierać silny wpływ np.
na poziomy cen na rynku, co widoczne jest w przypadku
platform do przewozu osób, które obecnie obniżają ceny,
aby przyciągnąć klientów. Mali przewoźnicy sami nie
stworzą platform z uwagi na niewielkie zasoby inwestycyjne, dlatego też będą musieli polegać w tym zakresie
na rozwiązaniach zewnętrznych.
46

PwC Digital IQ Survey 2017.

PwC

Komentarz do transportu pasażerskiego

Platformizacja ułatwia szybką kolonizację nowych branż
przez cyfrowe przedsiębiorstwa, które osiągnęły dużą
skalę działania na innych rynkach. Przykładem mogą być
usługi dla domu Amazon Home Services zbudowane
w oparciu o platformę Amazon, która rozpoczynała od
sprzedaży muzyki i treści wideo a następnie książek.
Funkcjonujące w całej Europie platformy transportowe
nie zbudowały jeszcze dużych udziałów w branży. Przykładowo w 2018 roku Niemiecki Timocom osiągnął przychody na poziomie 74,6 mln EUR, a polski Trans.eu
111,3 mln zł. W porównaniu z branżą (której obroty
w 2017 roku były szacowane w Polsce na 119 mld zł),
posiadają one niewielkie udziały. To powoduje, że transport pozostaje atrakcyjnym obszarem dla scharakteryzowanych poniżej cyfrowych gigantów.
Komentarz eksperta
„Platformizacja pozwala przewoźnikom świadczyć
usługi bez obaw o napływ klientów, bo tych zapewnia
sama platforma, a dodatkowo dzięki transparentności
działania eliminuje patologie rynku, takie jak zaniżony
poziom jakości obsługi klientów czy nawet nielegalne
działania przewoźników dążące do eliminacji lokalnej
konkurencji.”
Michał Leman
Flixbus

Ekonomia współdzielenia jest zjawiskiem wykraczającym
poza platformizację. Zakłada ona współdzielenie określonych zasobów, a nie tylko platformizację zakupu
usług. Transport pasażerski jest jednym z sektorów,
w którym firmy działające na zasadach współdzielenia
bardzo się rozwinęły i zyskały dużą popularność na rynku.
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Komentarz eksperta
„Współdzielenie na pewno jest w stanie zmienić rynek
poprzez zmniejszenie kosztów transportu. Przykładowo, Uber obniżył ceny przejazdów, równocześnie aktywizując użytkowników, którzy wcześniej nie korzystali
z przewozów. Sharing to zatem czynnik zwiększający
efektywność i generujący popyt wśród nowych grup
użytkowników. W transporcie drobnicy i przewozów
całopojazdowych działania zgodne z tym modelem
mogą zmniejszyć koszty dla przewoźników i pozwolić
na zwiększenie marż.”
Maciej Wroński
TLP

Wykres 19. Prognozowany stosunek wielkości ekonomii
współdzielenia do przychodów spółek z usług wynajmu

skie Uber Freight i uShip, w który zainwestował m.in. DB
Schenker czy Saloodo.com funkcjonujący w grupie DHL.
Innym obszarem, gdzie ekonomia współdzielenia ma
szansę na dynamiczny rozwój, jest logistyka ostatniej mili
w zakresie współdzielonych usług dostaw. Rozwiązania
takie oferuje np. start-up Cargomatic, łączący spedytorów, którzy potrzebują dostarczyć towar pod wskazany
adres, z przewoźnikami, którzy mają niewykorzystane
miejsce i mogą zabrać dodatkowy towar.
Komentarz eksperta
„Rozwój platform takich jak Uber, trwale zmienił nie
tylko oblicze rynku transportowego i transportu publicznego, ale zrewolucjonizował wręcz sposób poruszania się po mieście. Przyszłość platformy zmierza
w kierunku stworzenia jednego miejsca, z którego
będzie możliwe zaplanowanie całej podróży, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji: auta, tramwaju czy hulajnogi elektrycznej. Dla użytkownika
oznacza to podniesienie komfortu podróży i skrócenie
czasu potrzebnego na przemieszczanie, a dla biznesu
tworzy jeden przystanek do spotkania z klientem.
W świecie, gdzie technologia musi być na wyciągnięcie ręki, bo dokładnie tam znajduje się nasz smartfon,
dostęp do tego rodzaju usług jest kluczowy. Dlatego
dynamicznie rozbudowujemy sieć partnerów, dając im
narzędzia do rozwijania ich biznesów.”
Ilona Grzywińska-Lartigue
Uber

Trzeci obszar digitalizacji podstawowej transportu –
wpływ cyfrowych gigantów

Źródło: PwC “Sharing or paring? Growth of the sharing
economy”

Szacuje się, że do 2025 r. globalny przychód generowany przez podmioty ekonomii współdzielenia wyniesie
ponad 335 mld USD47 (łącznie transport oraz inne rodzaje usług), zrównując się z branżą wynajmu. Oznacza to
też rosnącą platformizację, która stworzy szansę dla
przedsiębiorców transportowych na dalsze podnoszenie
efektywności.
Można oczekiwać, że rozwiązania w modelu sharing’u
wejdą także na rynek usług transportu drogowego towaru. Pierwsze przykłady funkcjonujących w tym obszarze
rozwiązań obejmują start-up’y, takie jak np. amerykań-

47

PwC “Sharing or paring? Growth of the sharing economy”.

PwC

Cyfrowi giganci to duże przedsiębiorstwa, które powstają
dzięki technologiom cyfrowym. Niektórzy cyfrowi giganci
w sektorze logistyki wyrośli w oparciu o platformy online,
które są jednak różnorodne – część z nich ma charakter
pośrednictwa, część służy sprzedaży własnych usług czy
produktów. Przykłady takie jak Amazon, brytyjskie Ocado
czy Frisco.pl (w skali Polski) wskazują jednak na to, że
duże spółki wyrastają w oderwaniu od platform transportowo-logistycznych.
Najlepszym podsumowaniem wpływu cyfrowych gigantów na rynek jest aktualna działalność Amazon, koncernu
zbudowanego wokół cyfrowej platformy, która obecnie
podbija również rynek logistyki. Amazon zdecydował się
w 2018 r. na rezygnację z dużej części zewnętrznych
usług logistycznych na rzecz własnych zdolności rozwijanych w grupie kapitałowej. Można oczekiwać, że kolejni
cyfrowi giganci również będą podejmowali tego rodzaju
działania, co stanowi duże zagrożenie dla branży w postaci odpływu obrotów, z drugiej strony stwarzając szanse dla tych przewoźników, którzy nawiążą współpracę
z cyfrowymi gigantami.
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Zaawansowane technologie oparte
na software i telematyce
Zaawansowane technologie oparte na software i telematyce będą naturalnym rozwinięciem rozwiązań wdrażanych w obszarze digitalizacji, ale mogą się one okazać
niedostępne dla mniejszych przewoźników.
Choć wpływ nowych technologii nie jest jeszcze widoczny w pełni i trudno go skwantyfikować, można przyjąć, że
zmiany te będą miały szczególne znaczenie dla kształtu
rynku i działania przedsiębiorstw.
Można oczekiwać, że do 2022 r. technologie takie jak
sztuczna inteligencja, internet rzeczy, big data czy blockchain/technologia distributed ledger (DLT) osiągną dojrzałość pozwalającą na szersze zastosowanie opartego
na nich oprogramowania.

A

RPA to technologie automatyzacji procesów z wykorzystaniem botów software’owych, które zastępują operacje
wykonywane przez ludzi na komputerach. W transporcie
istnieje duża przestrzeń do automatyzacji procesów
administracyjnych z wykorzystaniem botów. Wynika to
z tego, że wiele zadań takich jak np. przygotowanie dokumentacji transportowej jest powtarzalnych, a wzrost
kosztów skłania przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań, które mogą je ograniczyć. O potencjale technologii świadczą prognozy – obroty spółek świadczących
rozwiązania z zakresu RPA mają rosnąć z dynamiką
przekraczającą 50% w latach 2016-202249.

50%

Wykres 20. % globalnych spółek T&L deklarujących
obecność inwestycji w technologie software
70%

3%
Sztuczna
inteligencja

Blockchain

Źródło: PwC Digital IQ Survey

Na poparcie tej tezy można przytoczyć deklaracje globalnych spółek transportowych48 w zakresie realizowanych obecnie inwestycji w zaawansowane rozwiązania
technologiczne w obszarze software i telematyki. Przedstawiony wynik wskazuje, że szczególną uwagą objęte
są telematyka (tożsama z rozwiązaniami z obszaru internetu rzeczy) i sztuczna inteligencja. Nikłe jest zainteresowanie technologiami opartymi na blockchain. Może to
być związane ze specyfiką tych rozwiązań – nie są one
niezbędne i mają charakter wartości dodanej.
Pośród różnych rozwiązań software’owych zidentyfikowano 5 najważniejszych, które będą miały największy
wpływ na rynek:

48

PwC Digital IQ Survey 2017.

PwC

Prognozowana średnioroczna
dynamika wzrostu obrotów spółek
świadczących rozwiązania
z zakresu RPA w latach 2016-2022

68%

B

Internet
Rzeczy (IoT)

Zrobotyzowana automatyzacja procesów
(RPA)

Inteligentne systemy transportowe (ITS)

ITS to systemy zbudowane z użyciem telematyki/ rozwiązań internetu rzeczy wspomagające zarządzanie
ruchem miejskim, transportem publicznym, przepływem
pasażerów i towarów, flotą i ładunkami oraz zbieranie
i raportowanie informacji o ruchu drogowym pojazdów.
Z perspektywy przedsiębiorców transportowych umożliwiają one lepsze zdalne zarządzanie pojazdami. Według
prognoz oczekuje się, że do 2022 r. obroty spółek oferujących rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów
transportowych (ITS) w transporcie drogowym osiągną
globalnie wartość ponad 72,3 mld USD, rosnąc w tempie
7,9% w latach 2016-202250.

7,9%
C

Prognozowane średnioroczne tempo
wzrostu obrotów spółek oferujących
rozwiązania inteligentnych systemów
transportowych w latach 2016-2022

Utrzymanie predykcyjne
(remonty predykcyjne)

Utrzymanie predykcyjne polega na konserwacji sprzętu
na podstawie bieżących i historycznych parametrów jego
pracy mierzonych z użyciem czujników. Dostęp do zbiorów różnorodnych danych pochodzących z sensorów
maszyn produkcyjnych czy transportowych daje możliwość nieustannej analizy stanu urządzeń. Pozwala także
49

Statista.

50

BIS Research.
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wykorzystać dane w celu uniknięcia awarii czy uchybień.
W transporcie remonty predykcyjne mogą odegrać kluczową rolę w minimalizacji awarii, które mają ogromny
wpływ na bezpieczeństwo użytkowania pojazdów. Podobnie jak w przypadku rozwiązań RPA szacuje się, że
obroty spółek świadczących rozwiązania z zakresu
utrzymania predykcyjnego będą rosły z dynamiką przekraczającą średniorocznie 37% w latach 2018-202251.

37%
D

Rozwiązania blockchain



bezpieczeństwa – identyfikacja produktu i możliwość
audytu przy zachowaniu prywatności za pomocą kluczy skrótu,



wydajności – zmniejszone zapotrzebowanie na
przetwarzanie dokumentów (dzięki automatyzacji),



przejrzystości – łatwiejsze i bardziej niezawodne
śledzenie i sprawdzanie źródeł,



niezawodności – po wprowadzeniu informacji do
sieci nie można jej łatwo zmienić.

Można się spodziewać, że z czasem rozwiązania blockchain odnajdą swoją drogę na rynek transportu i logistyki,
pozwalając na zwiększenie przejrzystości dokonywanych
transakcji dla klientów.
Rozwiązania sztucznej inteligencji

Transport i logistyka oraz motoryzacja to dwie z czterech
branż, które wg badań PwC52 wykazują najwyższe korzyści z wdrożenia rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Dla przedsiębiorcy świadczącego usługi transportu drogowego rozwiązania oparte na sztucznej

51

Statista.
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Raport PwC “What’s the real value of AI for your business?”.

PwC

5%

Szacowany średnioroczny wzrost
obrotów spółek świadczących
rozwiązania z zakresu utrzymania
predykcyjnego w latach 2018-2022

Rozwiązania software oparte na blockchain wykorzystują
zasadę działania rejestru rozproszonego, który dzięki
zwielokrotnieniu zapisów w grupie różnych podmiotów
pozwala na budowanie niezawodnych punktów odniesienia dla zbieranych danych. Uniemożliwia np. ukrywanie
nielegalnego obrotu towarami w procesach rejestrowanych z użyciem tej technologii. Rozwiązania technologii
blockchain (DLT) umożliwiają branży transportu i logistyki
osiągnięcie wielu korzyści, takich jak np. zwiększenie:

E

inteligencji w obszarze zarządzania przepływem towarów
w sieci, identyfikowania zależności i podejmowania decyzji pozwolą m.in na lepsze zarządzanie flotą i przepływem pasażerów/towarów oraz lepsze planowanie działalności. Rozwiązania te, podobnie jak i wymienione
wcześniej, wymagają jednak większej dojrzałości, zanim
będą mogły być zastosowane na rynku w szerszej skali.

Całkowity poziom oszczędności dzięki
automatyzacji procesów w transporcie
w latach 2016-2020

Szanse poprawy efektywności, jakie daje digitalizacja
i zaawansowane technologie, są znaczące, jednak mali
przedsiębiorcy będą mieli do nich ograniczony dostęp.
Możliwość korzystania będzie uzależniona od posiadanych zasobów i w praktyce fakt, że takimi zasobami będą
dysponowali więksi przewoźnicy, może spowodować
wzrost barier dostępu do branży, a w konsekwencji –
zwiększenie koncentracji rynku.
Komentarz eksperta
„W ostatnim czasie zauważa się znaczny progres
w zakresie digitalizacji. Większe firmy inwestują
w rozwój branży IT, systemy software, TMS oraz systemy telemetryczne. Celem takich inwestycji jest przede wszystkim szybka wymiana informacji i możliwość
dokładnego śledzenia towaru. Jest to powiązane
z technologią blockchain, która może być przyszłością
tego sektora, ponieważ zapewni przejrzystość oraz
zredukuje pomyłki do minimum.”
Maciej Zwyrtek
Kuźnia-Trans

Autonomizacja transportu
drogowego
Pełna autonomizacja pojazdów ciężarowych bez wątpienia gruntownie zmieni rynek transportu, ale na masową
skalę nastąpi to dopiero w perspektywie 10 lat. W okresie
5 do 10 lat można spodziewać się jednak pierwszych
wdrożeń autonomizacji częściowej w połączeniu
z konwojowaniem (ang. platooning).
Szerokie pojęcie „automatyzacja” odnosi się do „urządzeń, procesów lub systemów (kontrolowanych automatycznie za pomocą przyrządów mechanicznych lub elektronicznych), które zajmują miejsce pracy ludzkiej”53.
Dotyczy ona tak robotów (przemysłowych oraz usługo-

53

Słownik Merriam-Webster [20.03.2019].
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wych54), jak i automatyzacji procesów z użyciem software’u. W kontekście operacji transportowych automatyzacja odnosi się do autonomizacji transportu (pojazdów
samojezdnych, w których rola człowieka kierującego
przejazdem pojazdu zastępowana jest przez automat).
W odniesieniu do pojazdów autonomicznych można
natomiast mówić o sześciu poziomach autonomizacji:

A

Poziom 0 – brak automatyzacji, funkcje wsparcia
kierowcy są ograniczone do dostarczania ostrzeżeń
i chwilowej pomocy.



Poziom 1 – funkcje zapewniające sterowanie albo
wspomaganie
kierowcy
hamowaniem/przyspieszeniem (jedna funkcja w tym samym czasie).



Poziom 2 (obecnie widoczne są już jego oznaki
w Polsce) – funkcje zapewniające sterowanie oraz
wspomaganie kierowcy hamowaniem / przyspieszeniem (dwie funkcje w tym samym czasie).
Osoba siedząca na fotelu kierowcy nie kieruje
samochodem, gdy włączone są zautomatyzowane funkcje jazdy:



Poziom 3 – osoba na miejscu kierowcy musi prowadzić pojazd, gdy funkcja będzie tego wymagała.
Funkcje mogą prowadzić samochód w ograniczonych
warunkach i nie będą działać, dopóki nie zostaną
spełnione wszystkie wymagane warunki.



Poziom 4 – zautomatyzowane funkcje jazdy nie
wymagają od osoby na fotelu kierowcy przejęcia kierowania. Funkcje mogą prowadzić samochód w ograniczonych warunkach i nie będą działać, dopóki nie
zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki.



Poziom 5 – pełna autonomia pojazdu, zautomatyzowane funkcje jazdy nie wymagają od osoby na fotelu
kierowcy przejęcia kierowania.

Autonomizacja w postaci pojazdów w pełni autonomicznych jest kluczowa dla wypełnienia luki podaży pracowników na rynku. Jak wskazuje wykres 21, transport autonomiczny umożliwi również redukcję kosztów przewozów
o 28% po 2025 r. dzięki zastąpieniu kosztów pracy (kierowców) kosztami oprogramowania, telematyki i pilota.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ większość czynników ekonomicznych, społecznych czy politycznoprawnych najprawdopodobniej doprowadzi do wzrostu
kosztów branży, a autonomizacja może w związku z tym
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Międzynarodowa Federacja Robotyki.
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Wykres 21. Struktura kosztów operacji samochodem
ciężarowym w Europie na przestrzeni lat [tys. EUR] oraz
redukcja kosztów operacyjnych dzięki autonomicznym
technologiom prowadzenia pojazdu w perspektywie
globalnej [%]

Osoba siedząca na miejscu kierowcy kieruje
pojazdem, gdy włączone są funkcje wsparcia
kierowcy, które muszą być stale nadzorowane:



B

być jednym z niewielu sposobów rozwiązania tego problemu.

Źródło: Raport PwC Strategy&, “The era of digitized trucking:
Transforming the logistics value chain”

W związku z tym branża transportowa zaczyna dostrzegać wagę autonomii. Wśród przedstawicieli globalnych
spółek transportowo-logistycznych aż 78% planuje podjęcie działań celem automatyzacji zadań i stanowisk, aby
zapewnić efektywną realizację celów spółki. Z kolei 31%
z nich planuje inwestycje w automatyzację w ciągu trzech
lat od daty badania55.

28%

Całkowity potencjał na obniżenie
kosztów działalności przedsiębiorców
transportowych po 2025 roku, dzięki
rozwojowi technologii w zakresie
autonomizacji pojazdów

W szeroko pojętym rozwoju automatyzacji procesów
rozróżnić można trzy fale56:
1. fala algorytmiczna (obecnie oraz wczesne lata 20.
XXI wieku) w transporcie widoczna jest w jego digitalizacji, automatyzacji przepływów danych oraz automatyzacji operacji wymiany informacji,
2. fala rozszerzona (późne lata 20. XXI wieku) skoncentruje się na automatyzacji powtarzalnych zadań
za pomocą zaawansowanych rozwiązań software
(analizowanych szczegółowo w dalszej części roz55

PwC Digital IQ Survey 2017.

56

PwC, Raport “Will robots really steal our jobs?”.
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działu) oraz pojazdów częściowo autonomicznych –
w tej fali na drogach będzie można spodziewać się
konwojów pojazdów sterowanych z jednego pojazdu
jadącego z przodu konwoju oraz pojazdów półautonomicznych z kierowcą kontrolnym z potencjalną
możliwością zmiany kwalifikacji czasu pracy uwalniającą dostępność czasową kierowców,

głównie digitalizacja. Następnie będą mogli wdrażać
rozszerzone rozwiązania zwiększające efektywność
poprzez automatyzację procesów, aż w końcu (od początku lat 30. XX wieku) na rynkach zapanują pojazdy
autonomiczne.
Komentarz eksperta

3. fala autonomii (lata 30. XXI wieku) w transporcie
oznaczać będzie pełne zastąpienie pracy fizycznej za
pomocą pojazdów bezzałogowych.
Zauważalny początek rewolucji w przewozie drogowym
przyjdzie wraz z falą rozszerzoną automatyzacji, w ramach której zmniejszenie popytu na pracę pracowników
o 1/3 będzie oznaczało możliwość wyeliminowania luki
zatrudnienia, dzięki uwolnieniu czasu pracy kierowców.
Z tego powodu producenci tacy jak DAF, Iveco, Scania
czy Volvo inwestują w technologie związane z konwojowaniem pojazdów na drogach.
Należy podkreślić, że nawet w fali autonomii pewien
poziom kontroli pozostanie niezbędny, więc koszty pracy
nie będą mogły zostać zupełnie wyeliminowane, ale
istotnie się zmniejszą.
Autonomizacja będzie wymagała dostosowań prawa, a to
z kolei wymaga osiągnięcia szeroko rozumianej zgody
społecznej na stosowanie pojazdów autonomicznych
w ruchu drogowym. Proces ten wymaga nie tylko aktywnego zaangażowania władz ustawodawczych i wykonawczych krajów wprowadzających rozwiązania autonomiczne, ale również przedstawicieli sektora organizacji
pozarządowych, reprezentujących interesy obywateli,
i mediów, które pełnią istotną rolę w komunikowaniu
nowoczesnych rozwiązań i sposobów, w jakie można je
z korzyścią zastosować w praktyce.
Obecnie niestety trudno mówić o zdrowej równowadze
w zakresie komunikacji innowacji dotyczących transportu
autonomicznego – do przestrzeni publicznej docierają
najczęściej doniesienia na temat wypadków z udziałem
pojazdów autonomicznych lub półautonomicznych. Co
ciekawe, podobna atmosfera panowała, gdy zaczęły
pojawiać się samochody. W 1865 r. w Wielkiej Brytanii
wprowadzono prawo czerwonej flagi, które wymagało,
aby przed każdym pojazdem mechanicznym (w tamtych
czasach nazywanym automobilem) poruszał się pieszy
pilot z czerwoną flagą i latarnią.
Z perspektywy przewoźnika drogowego autonomizacja
będzie oznaczała możliwość obniżenia kosztów, ale
równocześnie konieczność nauki stosowania nowych
technologii i rozwój nowych procesów biznesowych,
które będą do tego niezbędne. Przedsiębiorcy mogą
wykorzystać najbliższe 5 lat na prowadzenie testów
i sprawdzanie rozwiązań autonomicznych w praktyce,
aby zyskać przewagę kosztową w momencie, kiedy staną się one nowym standardem na rynku. W pierwszym
kroku będą to zmiany związane z falą algorytmiczną,

PwC

„W dzisiejszych czasach rozwój technologii ma
kluczowe znaczenie. Każda decyzja ma wpływ na
efektywność oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Postęp technologiczny powinien iść w parze z regulacjami prawnymi, które obecnie nie nadążają za
potrzebami rynkowymi.”
Małgorzata Piotrowicz
Huber

Autonomiczne pojazdy są następnym obszarem, po
zaawansowanych technologiach opartych na software
i telematyce, w którym trudniej będzie postawić pierwsze
kroki małym przewoźnikom. Jest to kolejny powód, dla
którego w branży może wzrosnąć poziom koncentracji.
Autonomizacja ma szansę zadziałać w pierwszej kolejności na autostradach i drogach ekspresowych, a także
w transporcie wewnątrz zakładowym.

Rozwój napędów alternatywnych
i wzrost efektywności silników
konwencjonalnych
Obecnie równolegle trwają prace nad rozwojem kilku
napędów alternatywnych, jednak ich popularyzacja wymaga nie tylko odpowiedniej technologii, ale również
dostępności infrastruktury ładowania bądź tankowania.
Jej brak w połączeniu z wysokim kosztem zakupu stanowi znaczące ograniczenie dla takich pojazdów. Napędy
alternatywne w najbliższych latach w pierwszej kolejności
zyskają popularność w transporcie ostatniej mili.
Silniki na paliwa takie jak LPG czy bioetanol nie są niczym nowym i ich popularność rośnie w niektórych gospodarkach. Obecnie opracowywane są również inne
technologie napędowe, takie jak wdrożone do produkcji
silniki LNG/CNG57, elektryczne i wodorowe58. Systematycznie rosnące wymagania ekologiczne względem silników spowodują zmiany w branży motoryzacyjnej w zakresie stosowanych rodzajów napędu i efektywności
spalania. Logistyka miejska musi zmierzyć się ze zjawiskiem rosnącego natężenia ruchu i jego konsekwencja57

LNG i CNG to różne stany skupienia mieszanki metanu
i etanu, LNG z uwagi na większą kompresje/ mniejszą objętość
jest częściej stosowany w transporcie długodystansowym.
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W ostatnim czasie autobusy wodorowe wdrażane są w Szkocji
i Niemczech (miasta w tych krajach zamówiły łącznie 62 takie
pojazdy).
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mi, takimi jak wzrost emisji zanieczyszczeń, CO2 czy
natężenia hałasu. Poza tym obniżanie konsumpcji paliwa
przekłada się bezpośrednio na oszczędności w transporcie. Dlatego celem dla konstruktorów silników staje się
opracowanie pojazdów kosztowo wydajnych i cichych.
Zważywszy na to, że 96%59 pojazdów ciężarowych
w Europie w 2016 r. wykorzystywało silniki Diesla, przestrzeń do stosowania innych napędów jest ogromna.
Niestety ich realne zastosowanie na szerszą skalę zależy
przede wszystkim od dostępności infrastruktury tankowania i ładowania.
Przykładowo, z dużą pewnością można przyjąć, że niski
poziom popularyzacji bioetanolu w Polsce w ostatnich
latach związany jest z praktycznym brakiem stacji, na
których można by go było tankować. Szacuje się, że
w Polsce jest już 646 stacji ładowania pojazdów elektrycznych60, co jednak nadal nie gwarantuje wygodnego
pokrycia geograficznego kraju dla kierowców samochodów elektrycznych. Dodatkowo wiele z dostępnych ładowarek wymaga długiego postoju na ładowanie, co nie
jest praktyczne w dłuższych trasach. Co więcej w praktyce w Polsce nie ma dostatecznej liczby stacji LNG, co
uniemożliwia operowanie pojazdami z napędem na LNG
na terenie kraju. Napędy alternatywne pozostają również
relatywnie drogie w odniesieniu do zdolności inwestycyjnych małych przewoźników.
Obawy związane są również z polityką rządów w zakresie opodatkowywania różnych paliw. Choć poszczególne
rządy składają deklaracje wspierania nowych napędów,
przedsiębiorcy często pozostają nieufni. Przykładem
pozytywnej inicjatywy ustawodawcy jest ogłoszenie
w 2018 r. przez rząd Niemiec gotowości do wspierania
napędów LNG i CNG. W 2019 r. w regionie Walonii
w Belgii ruszył program dopłat do ciężarówek zarówno
na gaz płynny (LNG), jak i sprężony (CNG), przewidujący
rekordowo wysokie kwoty dofinansowania. W Polsce
w lipcu 2018 r. została podjęta decyzja o zniesieniu akcyzy na paliwa LNG i CNG do celów napędowych,
a Komisja Europejska wyraziła zgodę na ten ruch
16 grudnia 2018 r. Zważywszy na znacznie wyższy koszt
zakupu pojazdów z takim napędem, jasna i długoterminowa polityka władz w tym obszarze jest niezbędna, aby
przedsiębiorcy zaczęli stosować takie pojazdy.
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Komentarz eksperta
Napędy elektryczne promowane w autach osobowych
w przewozach na długich odległościach napotykają
istotne ograniczenia. Z tego względu w pierwszej kolejności będą one stosowane w pojazdach do obsługi
magazynowej oraz w obszarze przewozów last-mile.
Temu trendowi będzie sprzyjać planowane tworzenie
stref zeroemisyjnych w największych europejskich
miastach. Z kolei na długich dystansach większą funkcjonalność mają szansę osiągnąć paliwa takie jak
LNG. Warto jednak podkreślić, że w perspektywie
najbliższej dekady silnik Diesla pozostanie dominującym napędem pojazdów ciężarowych.”
Martyna Dziubak
Santander Bank Polska

Komentarz do transportu pasażerskiego
Wdrożenie pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym czy pojazdów elektrycznych jest znacząco
prostsze w sektorze transportu pasażerskiego. Miasta
decydują się na wykorzystywanie innowacyjnych technologii, biorąc pod uwagę ich przewagę, jeśli chodzi
np. o kwestie środowiskowe. W 2017 r. burmistrzowie
12 największych miast na świecie, o łącznej liczbie
prawie 80 mln mieszkańców, ogłosili przejście na flotę
o zerowej emisji, co ma prowadzić do poprawy jakości
środowiska oraz jakości życia mieszkańców metropolii.
Liczba autobusów, autokarów i trolejbusów napędzanych alternatywnymi źródłami energii nadal jest procentowo niewielka, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne pojazdy. Stanowią około 1%, jednak ich udział
dynamicznie rośnie. W latach 2013-2017 liczba autobusów, autokarów i trolejbusów elektrycznych zwiększyła się prawie czterokrotnie, natomiast liczba pojazdów tego rodzaju napędzanych hybrydowo wzrosła
o ponad 100%. Autobusy elektryczne są około 2 razy
droższe od napędzanych konwencjonalnie, jednak
wiele miast decyduje się na dofinansowanie zakupu
pojazdów elektrycznych i także z tego względu ich
popularność rośnie.
Szacunki wskazują, że wzrost liczby samochodów
elektrycznych na świecie w latach 2018-2030 wyniesie
36% (średniorocznie) w zakresie samochodów ogółem
(w tym osobowych). Tak optymistyczne szacunki
z pewnością związane są z licznymi deklaracjami
europejskich rządów w zakresie wsparcia dla rozwoju
elektromobilności. Ze względu na te zapewnienia oraz
wspomniane wcześniej ograniczenia infrastrukturalne
można oczekiwać, że w najbliższym czasie będzie
dynamicznie rósł udział samochodów osobowych
z napędem elektrycznym w ogólnej liczbie samochodów osobowych poruszających się w Europie.
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szą konsumpcję paliwa. Jest to istotne również w odniesieniu do silników poddawanych downsizingowi, czyli
zastępowaniu przez mniejsze jednostki napędowe.

Rozwijane
technologie

Rodzaj
napędu

DAF

CF Hybrid*
LF Electric*

Hybrydowy
Elektryczny
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Maxity Electric
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Wykres 22. Całkowity koszt użytkowania pojazdów
mechanicznych w podziale na typy napędu w 3,5 letnim
okresie użytkowania (dane dla makroregionu Europy,
koszt paliwa plus układ przenoszenia napędu) [USD]
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Ponadto nie można się spodziewać szybkiej popularyzacji rozwiązań z zakresu elektromobilności w największych samochodach ciężarowych z uwagi na ich ograniczenia technologiczne. Przedstawione w tabeli 1
przykłady działań producentów dotyczą głównie pojazdów o średnim poziomie masy, ponieważ wraz ze wzrostem masy oraz długości przebiegów (szczególnie
w transporcie międzynarodowym) coraz większym ograniczeniem dla stosowalności napędów elektrycznych
stają się długie przerwy na ładowanie pojazdu oraz baterie ogromnych rozmiarów.
Z tych względów można się spodziewać, że w krótszym
okresie branża motoryzacyjna będzie nadal poszukiwała
dla najcięższych pojazdów innych (niż elektryczny) napędów alternatywnych oraz że realnie, w dużej skali takie
napędy zostaną wdrożone na rynek w perspektywie 5 lub
więcej lat.
Pojazdy elektryczne prędzej pojawią się wśród pojazdów
wykonujących przewozy ostatniej mili w miastach, gdzie
będą miały większe możliwości ładowania. Przykładem
firmy, która wdrożyła takie rozwiązania jest IKEA, współpracująca z przewoźnikami korzystającymi z pojazdów
elektrycznych. Czynnikiem przyczyniającym się do wdrażania takich pojazdów w Polsce mogłaby być ustawa
o elektromobilności z 11 stycznia 2018 r., która nakłada
obowiązek zlecania zadań podmiotom, w których flocie
30% stanowią pojazdy elektryczne. W praktyce jednak,
pojazdy te nadal są znacząco droższe, a ich zasięg
ograniczony, co na razie wciąż jest czynnikiem blokującym wdrożenie rozwiązania na szeroką skalę.
Pojazdy wyposażone w takie silniki są bardziej oszczędne pod warunkiem zachowania zasad ekonomicznej
jazdy przez kierowcę w trakcie pracy na drodze. Z uwagi
na gorsze właściwości w zakresie dynamiki jazdy pracownicy nierzadko zmuszają pojazdy z takimi silnikami
do wytężonej pracy, co przekłada się na znacznie wyż-
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Tabela 1. Zestawienie przykładów pojazdów transportowych wykorzystujących napędy alternatywne
wg producentów

Przy trzy krotnie wy ższy m przebiegu
w stosunku do 2DS*

Źródło: Global EV Outlook 2017, International Energy Agency
*2DS (2° Celsius) – główny scenariusz konsumpcji energii
opracowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną
(IEA) zgodny z Porozumieniem Paryskim (porozumienie
w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu z 2018 r.

Dla zagwarantowania realnej oszczędności jazdy niezbędne staje się wdrażanie systemów raportowania
bieżącej sprawności pojazdów i motywowania pracowników do oszczędnej jazdy. Zwykły system oszczędnej
jazdy na poziomie pojazdu już nie wystarcza, ponieważ
kierowcy często wyłączają takie systemy. To pociąga za
sobą konieczność stosowania rozwiązań z zakresu telematyki i software, które umożliwiają śledzenie efektywności pojazdów. Dlatego też ograniczenia zużycia paliwa
w silnikach konwencjonalnych można oczekiwać dopiero
w perspektywie 2-3 lat. Zmiana parametrów pracy silnika,
poprawa aerodynamiki oraz wyposażenie pojazdów
ciężarowych w wysuwane i składane klapy z tyłu pojazdu
również przyczynia się do oszczędności paliwa na poziomie ok. 7-10%, co umożliwia zmniejszenie emisji CO2.
Według szacunków KE przyniesie to oszczędności rzędu
5 tys. EUR rocznie dla typowego samochodu ciężarowego o rocznym przebiegu 100 tys. km.
Zbliżone efekty powinno przynieść obniżanie konsumpcji
paliwa dzięki zastosowaniu technologii napędów hybrydowych z mechanizmem rekuperacji, który odzyskuje
energię w czasie hamowania.
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Nowe rozwiązania w zakresie
przewozu towarów
Nowe rozwiązania w zakresie przewozu mogą w pewnym stopniu zmniejszyć zapotrzebowanie na pracę, ale
w krótkim okresie raczej nie zostaną wdrożone w Polsce
z uwagi na brak niezbędnej infrastruktury i regulacji.
Przykładowym rozwiązaniem w tym obszarze są pojazdy
ciężarowe LHV (Longer Heavier Vehicle – ang. dłuższy,
cięższy pojazd). Technologie te zakładają konstruowanie
pojazdów większych od obecnie dopuszczonych pojazdów HGV/LGV stanowiących maksymalny standard
18,75 m długości i 40 ton dopuszczalnej masy całkowitej
(DMC) w większości krajów. Technologie LHV rozwijane
są obecnie w Skandynawii, Niemczech oraz w krajach
Beneluksu. Przykładem rozwiązania LHV jest dopuszczony do ruchu w Niemczech gigaliner – zespół pojazdów o długości do 25,25 m61.
Wprowadzenie tego typu pojazdów umożliwia zwiększenie ładunku w czasie jednego przejazdu – dwa gigalinery
przewożą tyle samo towaru co trzy zwykłe pojazdy ciężarowe. Tego typu rozwiązania wymagają jednak dostosowanej infrastruktury i prawa, których w Polsce obecnie
nie ma, co efektywnie uniemożliwia stosowanie rozwiązań LHV. Istotną zmianą w technologii transportu jest
również postępująca konteneryzacja (coraz większy jest
udział obrotu kontenerami), choć w przypadku transportu
udział konteneryzacji zmniejszył się w całkowitej masie
przewożonych towarów. W przypadku transportu morskiego, kolejowego i śródlądowego trend ten był odwrotny. Spadek udziału dóbr skonteneryzowanych w całkowitej masie przewiezionych dóbr w transporcie drogowym
mógł być związany ze wzrostem obrotów towarami spaletyzowanymi. Rozwój transportu intermodalnego w kolejnych latach może jednak odwrócić ten trend, prowadząc do większej konteneryzacji transportu drogowego.

5 tys. EUR/rok/pojazd
Potencjał na obniżenie kosztów działalności
przedsiębiorców transportowych po 2025 roku,
dzięki poprawie aerodynamiki pojazdów,
parametrów pracy silnika

Komentarz eksperta
„Oczywiście Gigalinery nie są koncepcją właściwą dla
każdego rodzaju przewozów. Poruszają się głównie po
autostradach lub w ich bezpośredniej bliskości, przewożąc regularne ładunki, wysokowolumenowe. Z drugiej
strony, jeśli można zrobić cokolwiek, aby odciążyć infrastrukturę i środowisko oraz złagodzić problem deficytu kierowców, to dlaczego tego nie zrobić. Moim zdaniem ogromny potencjał tkwi nie tylko w ruchu
krajowym, ale również transgranicznym z największym
partnerem gospodarczym Polski, Niemcami. Po kilku
latach testów nasz zachodni sąsiad przekonał się do
Gigalinerów, wprowadził odpowiednie regulacje i stale
zwiększa wykorzystanie tego typu pojazdów.”
Paweł Trębicki
Raben Transport

Wykres 23. Udział kontenerów w całkowitym transporcie
towarowym z podziałem na typy transportu, szacunki dla
UE-28, 2007-2016 [%]
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Źródło: Eurostat

Komentarz eksperta
„Gigalinery są już obecne na niemieckim czy holenderskim rynku. W Polsce infrastruktura nie jest wystarczająco rozwinięta do użytkowania tego typu pojazdów –
musiałyby poruszać się wyłącznie autostradami. Trwają prace nad technologią gigalinerów, żeby zapewnić
im większą zwrotność, a co za tym idzie – większą
funkcjonalność, szczególnie dla stałych tras.”
Maciej Zwyrtek
Kuźnia-Trans
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A nawet więcej w Finlandii (76 ton, 34,5 m), Hiszpanii (31,75
m – testy) i Szwecji (74 tony).
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Przewidywane zmiany wewnętrzne w branży – konkurencja, ceny, organizacje
Zmiany wewnętrzne w branży będą dotyczyły przede
wszystkim zwiększenia poziomu koncentracji
oraz wzrostu udziału usług o mniejszych gabarytach.
Analiza dotycząca wewnętrznego funkcjonowania rynku
pozwoliła wyciągnąć następujące wnioski:
1. W najbliższych latach należy spodziewać się
wzrostu poziomu koncentracji w branży transportu drogowego w Polsce. Choć w ostatnich latach
koncentracja zwiększała się nieznacznie, to oczekiwane zmiany prawa i technologiczne prawdopodobnie przyspieszą proces konsolidacji rynku.
2. Przewoźnicy z krajów Europy ŚrodkowoWschodniej UE-28 stanowią ograniczoną konkurencję dla polskich z uwagi na to, że pochodzą
z niewielkich rynków geograficznych o ograniczonych
zasobach. Jednak przewoźnicy spoza Unii (w szczególności z Rosji) budują presję na polskie spółki
transportowe ze względu na niższe koszty, w tym
koszty regulacyjne. Regulacje wspierające interesy
podmiotów wewnątrz Unii są niezbędne dla zachowania konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw.
3. W krótkiej i średniej perspektywie czasowej można spodziewać się wzrostu udziału segmentów
mniejszych wolumenów (niepełnopojazdowych)
w porównaniu z przewozami całopojazdowymi.
4. Wzrost presji kosztowej w branży jest nieunikniony – przedstawiciele branży, którzy wzięli udział
w wywiadach, przewidują wzrost kosztów usług
transportowych o 7-15% między 2018 i 2020 r.

Konkurencja wewnętrzna w branży
– poziom koncentracji na rynku
usług transportu towarów
w Polsce
Polska branża transportu drogowego rzeczy jest mocno
rozdrobniona, jednak z uwagi na dynamiczne zmiany
w obszarze prawa w najbliższych latach można
się spodziewać jej rosnącej koncentracji.
Na koniec 2018 r. na polskim rynku transportu było zarejestrowanych prawie 239 tys. podmiotów (w dziale PKD
49 – Transport lądowy oraz transport rurociągowy). Prawie 90% (ponad 210 tys.) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Co więcej, aż 98,1%
(234 tys.) przedsiębiorstw tej sekcji zatrudniało poniżej
10 osób. Podmioty zatrudniające do 50 osób to kolejne
1,6% rynku, a podmioty, w których pracuje ponad 50
osób, stanowiły jedynie 0,3% wszystkich zarejestrowanych. Należy pamiętać, że dane te odnoszą się do
wszystkich podmiotów w tym dziale PKD, czyli zawierają
także informacje o przedsiębiorstwach działających
w transporcie miejskim, kolejowym czy rurociągowym.
Część zarejestrowanych podmiotów może nie być aktywna, ale dane te jasno obrazują wysoki poziom rozdrobnienia rynku.

36 tys.
Liczba licencji na wykonywanie międzynarodowego
transportu drogowego rzeczy znajdujących się w obiegu
na koniec roku 2018 r. (bliska liczbie przedsiębiorstw
działających w tym sektorze na polskim rynku)
Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego (GITD) na koniec 2018 r. w obiegu znajdowało się prawie 36 tys. licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy. Dodatkowo
w obrocie było blisko 20 tys. zezwoleń na wykonywanie
zawodu przewoźnika, czyli dokumentów pozwalających
na wykonywanie przejazdów zarobkowych w Polsce.
Zakładając, że przedsiębiorstwu wystarczy jedna taka
licencja, z przedstawionych danych można wywnioskować, że na polskim rynku transportu drogowego towarów
działa ponad 56 tys. podmiotów (łącznie komercyjnie i na
własne potrzeby). Przedsiębiorstwa działające na rynku
międzynarodowym użytkują łącznie prawie 235 tys. samochodów ciężarowych, co można ocenić na podstawie
ilości wypisów wydanych do licencji wspólnotowych
przez GITD.
Jak wskazuje wykres 24, polska branża transportu drogowego nie wykazywała w przeszłości tendencji do
wzrostu koncentracji (udziały w rynku 20 największych
graczy nie wzrosły istotnie na przestrzeni ostatnich lat).
Przedstawiciele branży także są zdania, że polscy przewoźnicy nie mają tendencji do współpracy i wybierają
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działalność na własną rękę, nawet gdy połączenie sił
mogłoby przynieść im korzyści.
Wykres 24. Udział w rynku 20 największych graczy
w branży na przestrzeni ostatnich 3 lat w Polsce [%]

Konkurencja podmiotów
z zagranicy
Konkurencja ze strony przedsiębiorstw spoza Unii Europejskiej może się w przyszłości nasilać m.in. z powodu
regulacji UE, które nakładają dodatkowe obowiązki na
rodzimych przewoźników.
W całej Unii Europejskiej na koniec 2017 r. wydanych
było prawie 300 tys. licencji wspólnotowych dotyczących
międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego
rzeczy. Liczba licencji rosła średnio o 1% rocznie od
2010 r. Szczegółowej analizie w tym zakresie poddane
zostały dodatkowo Niemcy i Francja (z uwagi na znaczenie w europejskim rynku transportowym), kraje bałtyckie
(Litwa, Łotwa i Estonia), Czechy i Słowacja (z uwagi na
położenie) oraz Rumunia i Bułgaria (z uwagi na możliwość konkurowania kosztowego w branży).

Źródło: Raport TSL „Dziennik Gazeta Prawna’’, analiza PwC

Jak wskazano w rozdziale 4 czynniki polityczno-prawne
z wysoką pewnością utrudnią działanie małym przewoźnikom, a w rezultacie mogą prowadzić nawet do likwidacji działalności. Spowoduje to przejmowanie coraz większej części rynku przez dużych graczy i w dłuższej
perspektywie będzie prowadziło do stopniowego wzrostu
koncentracji. Duzi przewoźnicy mogą jednak napotkać na
trudności w działaniu w wypadku braku małych przewoźników, którzy często świadczą dla nich usługi, jako podwykonawcy, dopasowując dynamicznie ich zdolności do
potrzeb poszczególnych kontraktów. Aby zapełnić lukę,
musieliby oni budować duże floty własne.

Wykres 25. Liczba licencji wspólnotowych w posiadaniu
przewoźników z wybranych krajów w UE, 2010-2017
[tys.]

Komentarz eksperta
„Konsolidacja w branży transportu drogowego jest nieunikniona. Pozycja dużych przedsiębiorstw będzie się
wzmacniać, z kolei małe, mniej efektywne firmy, będą
miały coraz więcej trudności z utrzymaniem się
na rynku. Dlatego już dziś budowanie odpowiedniej
skali działalności, która umożliwi optymalizację kosztów, stanowi kluczowy czynnik sukcesu. Odpowiedzią
mniejszych przedsiębiorstw na wyzwania sektorowe
może być próba zmniejszenia kosztów, np. poprzez
zrzeszanie się w grupy zakupowe, lub specjalizacja
w niszach, co pozwoli generować wyższe marże.”
Bartosz Toczony
Santander Bank Polska
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Źródło: Komisja Europejska

Na koniec 2017 r. najwięcej licencji posiadały przedsiębiorstwa niemieckie – ponad 41 tys., co stanowi 14%
wszystkich licencji w UE-28. Na kolejnym miejscu plasują
się Polska z Rumunią posiadając po 12%, czyli ponad
34 tys. licencji wspólnotowych UE-28. Udziały te zmieniały się na przestrzeni lat. W latach 2010-2017 liczba licencji należących do przewoźników niemieckich spadała
średnio o 3% rocznie. Zmniejszała się liczba przewoźników posiadających licencje z takich krajów jak Irlandia,
Francja, Włochy i Wielka Brytania, ale także niektórych
krajów Europy Środkowo-Wschodniej (liczba licencji
przewoźników węgierskich i słoweńskich zmniejszyła się
odpowiednio o 2% i 1%). W tym samym okresie umacniała się za to pozycja przedsiębiorstw estońskich i bułgarskich, których liczba licencji rosła dynamicznie – odpowiednio o 18% i 10% średniorocznie. Liczba licencji
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polskich przewoźników również rosła, ale w wolniejszym
tempie, równym 5% rocznie na przestrzeni lat 20102017.
Warto także zwrócić uwagę na liczbę pojazdów, którymi
dysponują przedsiębiorstwa z poszczególnych krajów,
mierzoną liczbą wydanych wypisów. Pod względem
wielkości taboru polscy przedsiębiorcy plasują się na
trzecim miejscu po przedsiębiorstwach francuskich
i niemieckich, posiadając 11% całego objętego licencjami
taboru europejskiego (prawie 218 tys. wypisów na koniec
2017 r.). Tabor przyrastał w polskich przedsiębiorstwach
w tempie około 7% rocznie na przestrzeni lat 2010-2017.
Liczba pojazdów zwiększała się najszybciej na Litwie
i w Estonii, odpowiednio średniorocznie o 9% i 13%.
W całej UE-28 zwiększała się też średnia liczba pojazdów będących w posiadaniu jednego przedsiębiorstwa.
W 2010 r. przedsiębiorstwa transportowe dysponowały
średnio 13 pojazdami, natomiast w 2017 już średnio 2062.
Wykres 26. Liczba wypisów z licencji wspólnotowych
w posiadaniu przewoźników z wybranych krajów w UE,
2010-2017 [tys.]

Przedsiębiorstwa ze wschodu Europy, spoza UE-28 w szczególności przewoźnicy rosyjscy, ukraińscy i białoruscy – mogą konkurować ceną na rynku europejskim.
Nie są zobowiązani spełniać wszystkich warunków obowiązujących w UE, takich jak na przykład przepisy dotyczące dostępu do zawodu, umiejętności kierowców,
podatki od środków transportu czy opłaty akcyzy, które
w UE-28 są coraz silniej regulowane.
Przewozy międzynarodowe odbywają się na podstawie
zezwoleń EKMT (Europejskiej Konferencji Ministrów
Transportu), które pozwalają na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na potrzeby zarobkowe w państwach zrzeszonych w EKMT. Przewozy te mogą być
wykonywane pomiędzy państwami członkowskimi EKMT
oraz w tranzycie przez terytorium jednego lub kilku państw członkowskich EKMT przez pojazdy zarejestrowane
w państwie członkowskim EKMT. Poza krajami UE-28
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do EKMT należą też kraje Wspólnoty Niepodległych Państw oraz kraje
położone na Bałkanach. W 2019 r. polskie przedsiębiorstwa dysponują łącznie ok. 2,3 tys. zezwoleniami EKMT,
przedsiębiorstwa rosyjskie 160, ukraińskie 3,9 tys.,
a białoruskie 2,7 tys. Zważywszy na to, że przewoźnicy
zza wschodniej granicy posiadają więcej zezwoleń EKMT
niż polscy, mogą oni konkurować z polskimi przewoźnikami na rynku europejskim.
Wykres 27. Zezwolenia EKMT w posiadaniu przewoźników z wybranych krajów, stan na styczeń 2019 r. [liczba]

Źródło: Komisja Europejska

Obecnie przewoźnicy w takich krajach jak Estonia, Litwa
czy Bułgaria posiadają o wiele niższe udziały w całym
rynku, a także w całkowitej liczbie wydanych licencji.
Dogonienie przewoźników polskich wymagałoby znacznego zwiększenia taboru i nawet przy zachowaniu obecnego dynamicznego przyrostu średniorocznego przedsiębiorstwom estońskim czy litewskim zajęłoby to około
20 lat.

62

Komisja Europejska, GITD.
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Źródło: International Transport Forum

Kolejny typ dokumentów umożliwiających międzynarodowy transport towarów to zezwolenia zagraniczne ustalane bezpośrednio pomiędzy poszczególnymi państwami
(bilateralne). Spośród państw, z których przewoźnicy
posiadają zezwolenia na Polskę, największy kontyngent
zezwoleń na 2019 r. jest w posiadaniu rosyjskich przedsiębiorstw i wynosi 210 tys. Oznacza to, że do Polski
będzie mogło wjechać (bezpośrednio, tranzytem lub
jadąc do kraju trzeciego) 210 tys. rosyjskich pojazdów
ciężarowych, a tyle samo polskich będzie mogło wjechać
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do Rosji. Oznacza to spadek liczby zezwoleń o 11%
w porównaniu do roku poprzedniego. Wysoka liczba
zeszłorocznych (2018 r.) zezwoleń mogła wynikać
z odbywających się w Rosji mistrzostw świata w piłce
nożnej, w związku z czym nie powinna być uznawana za
oznakę długoterminowego trendu.
Nowo ustalony kontyngent zezwoleń pomiędzy Polską
a Białorusią wyniesie w 2019 r. 199 tys., co stanowi o 2%
mniej zezwoleń niż w roku poprzednim. Polska nie poparła wniosku Białorusi o zwiększenie kontyngentu do
220 tys. Wcześniej na przewozy wykonywane przez
Białoruś obowiązywał dodatkowy, osobno płatny na granicy kontyngent wydawany jedynie przez Białoruś, jednak od 2017 r. wycofano się z tej praktyki. W przypadku
Ukrainy liczba zezwoleń w latach 2010-2018 była stała,
ale w 2019 r. spadła o 20% do 160 tys. Obniżenie liczby
zezwoleń jest skutkiem ogromnej nierównowagi w wykorzystaniu zezwoleń przez oba kraje oraz polityki Polski
dążącej do obniżania kontyngentów zezwoleń dla krajów
spoza UE-28.

w rękach polskiego kapitału, a kapitał zagraniczny pochodzi głownie z krajów Europy Zachodniej. Nie zidentyfikowano też czynników, które mogłyby wskazywać na
trend inwestowania kapitału wschodniego w spółki
z sektora transportu czy przejmowania ich przez kapitał
wschodni. Na tak rozdrobnionym rynku nie można jednak
wykluczyć wśród mniejszych przewoźników obecności
firm z kapitałem pochodzącym z innych krajów Europy
Środkowo-Wschodniej.
Można się spodziewać, że w krótkim okresie polscy
przewoźnicy zachowają pozycję lidera na unijnym rynku
transportowym, a konkurencja z krajów zza wschodniej
granicy nie będzie zagrażać ich pozycji. Długoterminowo
sytuacja ta może jednak ulec zmianie. Niekorzystne
zmiany w prawie przyczynią się do osłabienia pozycji
polskich przewoźników, a dynamicznie rosnące przedsiębiorstwa ze wschodu mogą wykorzystać tę sytuację
i stopniowo przejmować udziały w rynku.

Ponadto ze względu na brak wewnętrznych granic
w UE, kontrola prawidłowego wykorzystania zagranicznych zezwoleń przez pozaunijnych przewoźników ma
charakter losowy i tym samym jest mało efektywna. Według przedstawicieli polskich organizacji przewoźników
umożliwia to przedsiębiorcom z Rosji i Ukrainy wykonywanie dodatkowych przewozów drogowych poza systemem kontyngentu zezwoleń zarówno w relacjach bilateralnych, jak i w obsłudze tzw. krajów trzecich.
Chociaż przedsiębiorstwa rosyjskie, białoruskie czy ukraińskie mogą stanowić silną konkurencję w zakresie
obsługi importu i eksportu na wschód z Europy, to jednak
rynek UE-28 jest dla nich mniej dostępny, m.in. z uwagi
na to, że nie mogą wykonywać przewozów kabotażowych, a cross-trade jest ograniczony ze względu na
niską dostępność zezwoleń KR3.
Chociaż podobne dane nie są dostępne dla innych krajów, to na przykładzie Ukrainy można zauważyć, że flota
przewoźników ze wschodnich krajów spoza UE-28 jest
o wiele starsza. Jedynie 35% zezwoleń EKMT dla przewoźników ukraińskich to zezwolenia na pojazdy o klasie
Euro 5, pozostałe pojazdy spełniają o wiele niższe normy. Wraz z postępującymi zmianami prawa i ograniczeniami środowiskowymi stopniowo wprowadzanymi
w krajach Wspólnoty przewoźnicy z Ukrainy w dłuższej
perspektywie mogą napotykać coraz większe trudności
w spełnianiu tych wymagań, co spowoduje ograniczenie
możliwości wykonywania przewozów na zachód oraz
w dostępie do rynku.
Chociaż konkurencja na rynku rośnie, podobnie jak
obecność pojazdów z innych krajów na polskich drogach,
kapitał w polskich spółkach transportowych często pozostaje lokalny. Znacząca liczba analizowanych przedsiębiorstw transportowych działających w Polsce jest
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Zmiany udziału poszczególnych
segmentów usługowych w branży
transportu drogowego
Rozwój e-commerce pociągający za sobą dynamiczny
wzrost na rynku usług kurierskich oraz wzrost niepełnopojazdowych przewozów towarów spaletyzowanych
powodują zwiększenie udziału tych usług w całości
transportu drogowego.
Rodzaje usług na rynku transportu drogowego rozróżnia
się według rozmiaru przewożonego towaru. Wyeksponować można przede wszystkim:

1

FTL (przewozy całopojazdowe, ang. Full Truck
Load), w przypadku których jednostką rozliczeniową jest cały pojazd (rzadziej część pojazdu) na
pewnej odległości,

2

LTL (przewozy niepełnopojazdowe, ang. Less
than Truck Load), w przypadku których jednostką
rozliczeniową jest zwykle paleta (nierzadko niezależnie od odległości jej dostawy),

3

Oraz KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe
i paczkowe), w przypadku których jednostką rozliczeniową jest paczka (zazwyczaj niezależnie od
odległości, jeśli przewóz realizowany jest w kraju).

Klienci coraz częściej wybierają usługi transportu mniejszych wolumenów ze względu na szereg czynników:

1

Czas oczekiwania na realizację usługi – który
daje przewagę przewoźnikom świadczącym
przewozy mniejszych wolumenów z uwagi na to,
że posiadają oni stałe sieci dostaw, a ich transport nie wymaga wypełnienia pełnego frachtu,

2

Organizację łańcucha dostaw klienta – przewozy mniejszych wolumenów wspierają również
wysiłki nakierowane na minimalizację stanów
magazynowych oraz dostarczanie klientom towarów w przyspieszonym czasie,

3

Ceny – wraz ze wzrostem efektywności przewozów mniejszych wolumenów można się spodziewać, że klienci będą z nich korzystali coraz chętniej.

wzrastał średniorocznie o 10%63, w kolejnych latach
wzrost prognozowany jest na 4% rocznie. Sektor KEP
nie wpływa jednak na stosunek usług LTL do FTL, ponieważ przewozy KEP powinny być rozpatrywane osobno. Są one realizowane na przewozach liniowych między
punktami sieci logistycznej w formie przejazdów LTL
bądź (zazwyczaj) FTL.
Wykres 28. Wartość przychodów rynku KEP w Europie
na przestrzeni lat [mld EUR]

Źródło: Statista

Szacuje się, że wzrost przychodów spółek świadczących
usługi KEP w latach 2015-2025 wyniesie rocznie
w UE 4%.
Zmiany preferencji klientów powodują tworzenie się nowych modeli biznesowych poprzez dostosowywanie
usług do wymagań dyktowanych przez sektor
e-commerce. Przykładowymi obszarami zmian w tym
zakresie są np. wymaganie określonego czasu dostawy,
możliwość podglądu czasu dostawy na bieżąco, możliwość dynamicznej zmiany miejsca dostarczania przesyłki, możliwość zintegrowanej dostawy przesyłek z kilku
miejsc, zautomatyzowane dostawy regularnie kupowanych towarów czy też automatyczna obsługa zwrotów.

Szacuje się, że w 2018 roku udział LTL w całkowitej
wartości rynku drogowych przewozu towarów w Polsce
wynosił 41%, a FTL 59%. W latach 2018-2022 udział LTL
wzrośnie o 1,3 p.p. w stosunku do FTL. W dłuższym
okresie można spodziewać się kontynuacji tego trendu,
więc do 2030 r. zmiany te będą jeszcze bardziej widoczne.
Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do segmentu usług KEP, dla którego jednym z najistotniejszych
czynników jest rozwój sektora e-commerce. W latach
2012-2017 sektor sprzedaży internetowej w Europie
63
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Zmiany marżowości usług
transportowych w kontekście
kosztów i ich czynników
Wzrost kosztów operacyjnych przedsiębiorców transportowych spowodowany wzrostem płac, potencjalnymi
wzrostami cen paliw oraz rosnącymi poziomami opłat
przyczyni się do wzrostu cen usług na rynku transportu.
Przedsiębiorcy transportowi, którzy wzięli udział
w wywiadach, przewidują wzrost kosztów na poziomie
od 7 do 15% w okresie 2018-2020.
Zdaniem przedstawicieli branży, którzy wzięli udział
w wywiadach, na przestrzeni ostatnich 10 lat rosnące
koszty przyczyniły się do spadku marż na rynku transportu drogowego. Aby ocenić skalę zjawiska w ostatnich
4 latach, przeanalizowana została marżowość 600 największych spółek transportowych. Na przestrzeni ostatnich 4 lat średnia marża EBIT (rozumianego jako zysk na
działalności operacyjnej) urosła w roku 2015, jednak
następnie zaczęła ponownie spadać i w roku 2017 wróciła do niskiego poziomu, nieznacznie poniżej roku 2014.
Średnia marża EBIT w 2017 roku wyniosła 3,72%, ale
ponad połowa z analizowanych spółek zanotowała wynik
na poziomie od -4% do 1%, a tylko 4% spółek uzyskało
marżę EBIT wyższą niż 15%. Dla odmiany marża
EBITDA (EBIT powiększony o amortyzację) w analizowanym
okresie
spadła
z
poziomu
6,96%
w 2014 roku do 6,65% w roku 2017. Spadek ten był
bardziej znaczny niż w przypadku EBIT. Spadek marży
EBITDA w relacji do EBIT może być konsekwencją
zmniejszania wydatków na tabor.

duje trudność w precyzyjnym oszacowaniu kosztów na
dany okres i zaplanowaniu rentownej działalności. Należy również podkreślić, że małe podmioty funkcjonujące
w branży są bardziej podatne na te czynniki oraz na
kurczenie marż w wyniku ich działania.
Koszty zmienne, w których skład wchodzą głównie koszty paliwa, mają największy udział w całkowitych kosztach
przedsiębiorców transportowych – ich udział szacowany
był na poziomie 48% w 2016 roku. Na drugim miejscu
plasują się koszty pracy kierowców – 35% oraz koszty
stałe – 17%.
Wykres 30. Uproszczona struktura kosztów przewozów
towarowych w Europie w roku 2016 [%]

Źródło: Opracowanie PwC

W najbliższych latach największy wpływ na wzrost
kosztów będą miały następujące czynniki:
1.

Wykres 29. Poziomy rentowności EBIT oraz EBITDA
polskich spółek transportowych w latach 2014-2017 [%]

Dalsza presja na wzrost płac – w latach 2010-2017
wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w Polsce w sektorze transportu i gospodarki magazynowej (PKD, sekcja H) wzrosła o prawie 30% do
ponad 3700 zł brutto64. Z uwagi na liczne dodatki do
podstawy wynagrodzenia rzeczywista płaca zawodowego kierowcy jest jednak o wiele wyższa.
W 2018 r. mediana z uwzględnieniem wszystkich
dodatków, takich jak diety czy premie, była szacowana dla przewozów krajowych na ponad 5,2 tys. zł
netto65, a dla przewozów międzynarodowych nawet
na ponad 7 tys. zł netto.
W kolejnych latach oczekiwać można dalszych
wzrostów płac z uwagi na zidentyfikowany wcześniej, prognozowany niedobór kierowców na polskim
rynku przy rosnącym popycie na usługi przewozu.

2.

Planowane zmiany prawa opisane w rozdziale 4.
Ich wprowadzenie może spowodować zwiększenie

Źródło: Opracowanie PwC

Niski poziom marż czyni branżę transportu wrażliwą na
zmiany – przewidywany wzrost kosztów może spowodować jeszcze dotkliwsze kurczenie marż. Dodatkowo,
zależność od czynników rynkowych takich jak np. cena
ropy, czy prawnych jak regulacje krajowe i unijne, powo-
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kosztów płac, ale także kosztów administracyjnych
wynikających z coraz bardziej złożonych procedur, na
przykład rozliczania delegacji kierowców.
Czynnikiem przekładającym się na wzrost kosztów
jest również rozbudowa sieci płatnych dróg oraz
wzrost cen już istniejących.


Od 1 stycznia 2019 r. zaktualizowane zostały ceny na
większości europejskich dróg.



Największa podwyżka została odnotowana w Niemczech – 39% dla pojazdów kategorii Euro 6, a dla pozostałych kategorii ponad 20%66.



W pozostałych krajach podwyżki były mniej dotkliwe,
ponieważ okazały się porównywalne do wskaźników
inflacji (na przykład we Francji).

.

Przedstawiciele branży, którzy wzięli udział w wywiadach
przewidują, że zależnie od wzrostów dotyczących poszczególnych elementów kosztów operacyjnych ceny
usług będą rosły.
Ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen jest
zmienność cen paliw, na którą wpływa cena paliwa
w lokalnej gospodarce, zmiany kursów walut oraz zmiany
poziomów dopłat paliwowych. W 2018 r. odnotowano
wzrost cen oleju napędowego. Zmienność cen paliw
przekładana jest jednak na klientów, więc ma ona wpływ
na cenę, ale mniejszy na marże przewoźników. Po wysokim wzroście cen paliw (benzyny i oleju napędowego)
w czasie recesji 2012 r. następnie zaczęły one spadać,
jednak od 2016 r. można ponownie zaobserwować tendencję wzrostową67.
Wykres 31. Średnia cena oleju napędowego w Polsce,
2010-2017 [EUR]
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Załącznik 1:
Podsumowanie i ocena hipotez rozwoju – szanse i zagrożenia dla branży transportu
drogowego
Poniżej przedstawione zostały oceny poszczególnych hipotez dotyczących czynników rozwoju rynku pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia i ich wpływu, ich klasyfikacja jako szans lub zagrożeń oraz szacowany czas wystąpienia. Na
tej podstawie stworzono całościową ocenę prawdopodobnej ścieżki rozwoju rynku na najbliższe lata przedstawioną w podsumowaniu.
Obszar

Prawdopodobieństwo

Wpływ

Klasyfikacja,
czas wpływu

Czynniki ekonomiczne
1.1 Wzrost przewozów Duże – do 2023 r. w Polsce szacuje się Bardzo duży – transport krajowy staSzansa,
dzięki rozwojowi gospo- wzrost PKB o średnio 3% rocznie.
nowi ponad ¾ całego tonażu przewo- cały okres 10 lat
darczemu w Polsce
zów obsługiwanych przez polskich
przedsiębiorców i prawie 40% całkowitej pracy przewozowej. Segment jest
sterowany wzrostem gospodarczym,
którego prognozy są pozytywne.
1.2 Wzrost przewozów Duże – w latach 2018-2020 prognozuje Średni – obsługa handlu import-eksport Szansa,
dzięki rozwojowi handlu się wzrost całkowitej wymiany handlo- stanowi ok. 40% pracy przewozowej
cały okres 10 lat
zagranicznego Polski
wej Polski o około 7% rocznie.
realizowanej przez polskich przewoźników.
1.3 Wzrost popytu
Duże – wahania na rynku eksportu
w obszarze eksportu
usług są silnie skorelowane ze zmianausług (terytorium UE-28) mi handlu wewnątrzunijnego. Na przestrzeni lat 2008-2018 wartość eksportu
wewnątrzunijnego rosła średniorocznie
o 3%.

Średni – Polska jest potentatem w UE- Szansa,
28, jeśli chodzi o eksport usług (cross- 2-4 lat
trade i kabotaż) i obsługuje ponad 30%
tego typu przewozów mierzonych pracą przewozową w skali UE-28. Wraz ze
wzrostem handlu wewnątrzwspólnotowego, popyt na wspomniane usługi
z dużym prawdopodobieństwem będzie
rosnąć.

1.4 Wzrost kosztów
Duże – wzrost kosztów jest wynikiem
w związku ze zwiększe- zarówno rosnącej ilość płatnych dróg,
niem opłat drogowych jak i wzrostem opłat za drogi już istniejące.

Średni – więksi przewoźnicy będą
starali się przerzucić wzrost kosztów
działania na swoich klientów poprzez
podnoszenie cen frachtów. Dla mniejszych przewoźników może to jednak
nie być możliwe.

Zagrożenie,
1-3 lat

Czynniki polityczne, prawne i środowiskowe
2.1 Wzrost kosztów
operacyjnych w wyniku
spadku efektywności
sieci i wzrostu kosztów
pracy podyktowanych
zmianami prawa

Duże – Pakiet Mobilności i idące w ślad
za nim rozwiązania uzyskały polityczną
akceptację w Radzie UE i Parlamencie
Europejskim.

Bardzo duży – koszty kierowcy stano- Zagrożenie,
wią ponad 30% całkowitych kosztów
2-5 lat
transportu (dane dla UE). Nowe rozwiązania prawne przyczynią się do
dodatkowego zwiększenia tych kosztów, a także do spadku efektywności
sieci w zakresie cross-trade i kabotażu,
które stanowią 23% całkowitej pracy
przewozowej wykonywanej przez
przewoźników polskich.

2.2 Spadek przychodów
spowodowany ograniczeniem dostępu do
rynku

Duże – Pakiet Mobilności i idące w ślad
za nim rozwiązania uzyskały polityczną
akceptację w Radzie UE i Parlamencie
Europejskim.

Bardzo duży – ograniczenie dostępu
Zagrożenie,
do cross-trade i kabotażu, które stano- 2-5 lat
wią 23% pracy przewozowej wykonywanej przez polskich przewoźników.

2.3 Konieczność internacjonalizacji przewoźników w wyniku zmian
prawa

Duże – Pakiet Mobilności i idące w ślad
za nim rozwiązania uzyskały polityczną
akceptację w Radzie UE i Parlamencie
Europejskim.

Średni – stworzenie dużych, międzyna- Zagrożenie,
rodowych grup, które będą mogły two- 2-5 lat
rzyć bardziej efektywne sieci logistyczne z większą siłą przetargową na
poziomie UE.
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2.4 Wzrost poziomu
koncentracji w wyniku
zmian prawa Pakiet
Mobilności

Duże – Pakiet Mobilności i idące w ślad
za nim rozwiązania uzyskały polityczną
akceptację w Radzie UE i Parlamencie
Europejskim.

Bardzo duży – możliwość wypadnięcia Zagrożenie,
z rynku dużej liczby małych przedsię- 2-5 lat
biorstw, przy przejęciu działalności
przez duże grupy transportowe posiadające niezbędne zaplecze.

2.5 Wzrost kosztów
z powodu obostrzeń
oraz wymagań środowiskowych

Duże – UE stawia cele dotyczące redukcji emisji CO2 generowanej przez
sektor transportu. Można też zauważyć
wzrost ograniczeń w ruchu wysokoemisyjnych samochodów na terenie miast
czy stref parków krajobrazowych.

Mały – mogą wystąpić ograniczenia
Zagrożenie,
dotyczące swobodnego wyboru tras
4+ lata
przejazdu i konieczność poniesienia
dodatkowych kosztów związanych
z opłatami za wysokoemisyjne pojazdy
lub długoterminowo nawet z wymianą
floty na bardziej ekologiczną.

3.1 Niedobór kierowców
posiadających umiejętności na poziomie oczekiwanym przez branżę

Bardzo duże – w 2015 r. szacowany był
niedobór podaży ilościowej kierowców
na poziomie około 100 tys. osób.
Ze względu na wzrost popytu na usługi
transportowe, do 2022 r. braki kadrowe
mogą wynieść 200 tys. Niedobór na
rynku pracy trudno jest uzupełnić
z uwagi na strukturę wieku, niską atrakcyjność pracy kierowcy i niski poziom
wejść na rynek pracy.

Bardzo duży – niedobór kierowców
Zagrożenie,
może być barierą dla rozwoju sektora, cały okres 10 lat
a także generować dodatkowe koszty.
Rozwiązania w zakresie autonomizacji
nie są na tyle dojrzałe, aby zasypać
lukę między popytem a podażą kierowców.

3.2 Wzrost kosztów
wynagrodzeń w branży
w wyniku niedoboru
pracowników

Duże – kierowcy domagają się nie tylko
wyższych płac, ale także częstszego
pobytu w domu, krótszych tras oraz
lepszych warunków socjalnych. Zastępowalność pracowników nie jest zapewniona, ponieważ zawód nie jest
postrzegany jako atrakcyjny.

Średni – pracodawcy muszą dostoso- Zagrożenie,
wywać się do rosnących oczekiwań
1-3 lat
kierowców, zarówno jeśli chodzi
o wymagania finansowe, jak i warunki
pracy. Prowadzi to do rosnących kosztów działania w branży.

Czynniki społeczne

Czynniki technologiczne
4.1 Digitalizacja – infor- Bardzo duże – digitalizacja już trwa.
matyzacja procesów,
platformizacja, cyfrowi
giganci

Bardzo duży – cyfrowi giganci (jak np.
Amazon) wpływają na rynek, rosną
barier wejścia na rynek dla małych
przewoźników.

Szansa,
cały okres 10 lat

4.2 Autonomizacja pojazdów

Bardzo duże – sterowane jest potrzebą Bardzo duży – w porównaniu z rokiem Szansa,
optymalizacji kosztów kierowcy oraz
2018, możliwe jest ograniczenie kosz- 4+ lata
niedoborem pracowników na rynku.
tów przewozów nawet o 28% po roku
2025 wobec oczekiwanego wzrostu
kosztów (w opinii przedstawicieli rynku)
sięgającego od 7% do 15% w perspektywie końca roku 2020.

4.3 Rozwój zaawansowanych rozwiązań cyfrowych – telematyka,
ITS, inne

Duże – uwarunkowane jest wzrostem
dojrzałości tych rozwiązań.

Bardzo duży – pozwala na daleko
posuniętą automatyzację biznesu.

Szansa,
3+ lata

4.4 Rozwój napędów
alternatywnych

Bardzo duże – obecnie testowane są
już napędy alternatywne.

Duży, ale odroczony w czasie – obecnie nie są wdrażane w masowej skali
ze względu na brak infrastruktury.

Szansa,
4+ lata

4.5 Wzrost wydajności Średnie – uwarunkowane jest rozwojem Średni/Niski – dotychczasowe osiąSzansa,
napędów konwencjonal- technologii software, które wymuszą
gnięcia dot. redukcji konsumpcji paliwa 1-3 lat
nych
zmianę stylu jazdy.
utrudnią dalszy wzrost wydajności.
4.6 Rozwój nowych
technologii przewozu
towarów

PwC

Duże – uwarunkowane jest dostępnością nowych rozwiązań przewozu.

Średni – pozwala zmniejszyć udział
Szansa,
kosztów kierowcy w całkowitych kosz- 1-3 lat
tach połączeń dzięki większym pojazdom.
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Rynek, Produkt, Organizacja
5.1 Wzrost konkurencji
ze strony przedsiębiorstw spoza UE

Średnie – przewoźnicy spoza UE-28
mogą stanowić konkurencję w zakresie
obsługi importu z i eksportu na wschód
Europy, w ramach UE-28 napotykają
jednak liczne bariery.

Średni – w dłuższej perspektywie rosnąca pozycja przedsiębiorstw zza
wschodniej granicy może zmniejszać
konkurencyjność cenową polskich
przewoźników i wywoływać presję na
obniżenie kosztów.

5.2 Zmiana struktury
popytu ze strony klientów w kierunku usług
mniejszych wolumenów

Bardzo duże – zaobserwowano szybszy
wzrost przewozów drobnicowych niż
całopojazdowych oraz przesunięcia na
drugi ww. typ transportu. Jest to spowodowane m.in. próbami odpowiedzi na
rosnące wymagania klientów względem
czasu dostaw i dostępności towarów.
Rośnie również sektor przesyłek kurierskich, m.in. dzięki rozwojowi rynku
e-commerce.

Średni – dzięki przesunięciom części Szansa,
towarów na transport drobnicowy
cały okres 10 lat
przewoźnicy mogą się spodziewać
wzrostu przychodów. Przewozy drobnicowe cechują się wyższą ceną niż
przewozy całopojazdowe.

PwC

Zagrożenie,
2+ lata
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Załącznik 2:
Inwestycje w infrastrukturę
transportową i ich wpływ na branżę
transportu drogowego

Rysunek 10. Porównanie zmian długości autostrad,
pracy przewozowej i PKB w krajach Europy Środkowej
i Środkowo-Wschodniej w latach 2008-2016 [%]

Rozwój infrastruktury drogowej (i pokrewnej) w Polsce
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Polski jako
szlaku transportowego, jednak jego brak nie będzie stanowił istotnej bariery dla wzrostu branży transportu drogowego. Nowe autostrady mogą pociągnąć za sobą
dodatkowe koszty związane z ich użytkowaniem.
Rynki inwestycji infrastrukturalnych w segmencie drogowym oraz związane z nimi zagadnienia mają charakter
wielowymiarowy. W tym załączniku analizie poddano:
1. Wydatki na inwestycje infrastrukturalne i ich efekty
w Polsce na tle Europy do 2018 r.,
2. Programy finansowania planowane w najbliższej
przyszłości,
3. Inicjatywy europejskie w zakresie rzeczowego rozwoju infrastruktury drogowej,
4. Ocenę szans i ryzyk dla polskiej branży ze strony
rozwoju szlaków transportu w Europie,
5. Wzrost cen opłat drogowych w związku z finansowaniem inwestycji poprzez opłaty za przejazd,
6. Inicjatywy transkontynentalne związane z rozwojem
infrastruktury transportowej,
7. Tempo rozwoju infrastruktury magazynowej oraz
intermodalnej.
Wydatki na inwestycje infrastrukturalne i ich efekty w Polsce na tle Europy do 2018 r.
W latach 2010-2016 łączna wartość inwestycji w infrastrukturę drogową w UE-28 przekroczyła 417 mld EUR.
Intensywne inwestycje, choć na niższym poziomie, realizowano również w obrębie transportu kolejowego i lotniczego.

Źródło: Eurostat

Inwestycje zrealizowane w latach 2008-2016 pozwoliły
na podwojenie długości sieci autostrad w Polsce (wzrost
o 114% z 765 km do 1640 km), co plasuje Polskę na
trzecim miejscu w Europie pod względem procentowego
przyrostu długości autostrad na przestrzeni tych lat –
zaraz po Irlandii (117%) i Rumunii (166%).
Rysunek 11. Porównanie zmian długości autostrad,
pracy przewozowej i PKB w krajach Europy Zachodniej
w latach 2008-2016 [%]

Infrastruktura drogowa w Polsce jest również dynamicznie rozwijana. Całkowita wartość inwestycji w infrastrukturę drogową w Polsce wyniosła w tych samych latach
w przybliżeniu 28 mld EUR, przy krajowych inwestycjach
w infrastrukturę kolejową i lotniczą na poziomach ponad
10-krotnie mniejszych68.

68

Komisja Europejska.

Źródło: Eurostat

Jak wskazują przedstawione wcześniej dane, wzrosty
pracy przewozowej wykonywanej w obrębie poszczegól-
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nych krajów UE-28 nie były istotnie zależne od rozwoju
sieci autostrad, czego przykładem jest np. Rumunia,
gdzie mimo wysokiego przyrostu autostrad praca przewozowa nie uległa istotnemu zwiększeniu. W przypadku
Rumunii nie da się również dostrzec istotnej średnioterminowej zbieżności wzrostów długości autostrad ze
wzrostem PKB, co może oznaczać, że zależność ta
występuje wyłącznie w długim okresie.
Programy finansowania planowane w najbliższej
przyszłości
W perspektywie najbliższej dekady rząd Polski planuje
kontynuację inwestycji infrastrukturalnych z częściowym
wsparciem finansowania unijnego. Inicjatywy rozwoju
infrastruktury drogowej w Europie będą miały pozytywny
wpływ na pozycję Polski w międzynarodowej wymianie
handlowej. Istotne programy rozwoju polskiej infrastruktury transportowej obejmują:


Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych
z perspektywą do 2025 r. w latach 2014-2023 średnie
roczne wydatki na rozbudowę infrastruktury drogowej
zakładane są na poziomie około 13,5 mld zł rocznie.
Jest to mniej niż w okresie 2010-2016, w którym spożytkowano łącznie 28 mld EUR (średnio ponad
17 mld zł rocznie w cenach z 2019 r.), jednak należy
pamiętać, że środki te mają posłużyć dalszemu rozwojowi infrastruktury drogowej, której część została
już wybudowana.



Ważna jest także kolej, na której rozbudowę w latach
2016-2023, w ramach Krajowego Programu Kolejowego planuje się przeznaczyć środki o łącznej wartości blisko 70 mld zł. Celem jest odwrócenie tendencji
spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Dotychczas w ramach programu wydatkowano
środki na poziomie blisko 10 mld zł.



Nie można również zapominać o szeroko zakrojonych
planach polskiego rządu w zakresie rozwoju żeglugi
śródlądowej. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi prace i analizy, których
celem jest rozwój przewozu towarów i osób transportem wodnym śródlądowym. Działania strategiczne
w tym zakresie zostały określone w Strategii Rozwoju
Transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku. Tym niemniej, z uwagi na rozmiary inwestycji, jakie byłyby niezbędne w Polsce do udrożnienia nowych dróg wodnych, otwarcia nowych potencjałów
w tym zakresie można spodziewać się w perspektywie od 5 do 10 lat. W perspektywie 2030 r. w doku-
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mencie zawarte zostały cele dotyczące przystosowania połączenia wodnego Odra – Wisła – Zalew Wiślany, po wcześniejszym udrożnieniu m.in. połączenia
Dunaj – Odra – Łaba.
Inicjatywy europejskie w zakresie rzeczowego
rozwoju infrastruktury drogowej
Rozwój infrastruktury związany z Inicjatywami Pasa
i Szlaku i TEN-T oraz krajowych programów rozwoju
infrastruktury z wysokim prawdopodobieństwem stworzy
szanse dla dalszego wzrostu transportu drogowego realizowanego przez podmioty operujące z Polski, zważywszy m.in. na dobrą z perspektywy tych inicjatyw lokalizację Polski.
W perspektywie 2021-2027 Polska może liczyć na rozwój
infrastruktury transportowej przy wsparciu funduszy unijnych, które zaplanowane zostały również w ramach
ww. programów. Należą do nich różne instrumenty. Podstawowe finansowanie w ramach polityki spójności będzie mniejsze niż dotychczas. W porównaniu do 89,3 mld
EUR w perspektywie 2014-2020 w kolejnej perspektywie
Polska otrzyma o 28% funduszy mniej – 64,4 mld EUR
(w cenach z 2018 r.). Inne instrumenty mogą stanowić
dodatkowe źródła finansowania, jak na przykład konkurs
„Łącząc Europę”, w którym wybierane są projekty dotyczące infrastruktury transportowej leżącej w obrębie
transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (infrastruktura o znaczeniu międzynarodowym, europejskim). Z budżetu instrumentu na lata 2021-2027, 21,7 mld EUR
przeznaczono na sektor transportu (pozostałe sektory to
energia i telekomunikacja), czyli o 24% więcej niż
w poprzedniej perspektywie.
Polscy przedsiębiorcy konkurują z przewoźnikami zagranicznymi w przewozach cross-trade, kabotażu i w przewozach związanych z handlem międzynarodowym. Rozwój nowych szlaków daje dostęp do nowych przepływów
towarów i może zmienić relacje kosztowe pomiędzy
poszczególnymi kanałami. W rozwoju infrastruktury
transportu drogowego kluczowe są trzy obszary działań
koordynowane w UE:


Budowa transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T
oraz trasy Via Baltica będącej jej częścią,



Rozwój sieci połączeń północ – południe w Europie
Środkowo-Wschodniej w ramach programu Via Carpatia,



Lokalne działania zmierzające do rozwoju przepustowości na szlakach wschód – zachód, w tym również
w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku opisanej w rozdziale 8.2.4.
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Rysunek 12. Wybrane inwestycje planowane w Europie w związku z sieciami TEN-T, Via Carpatia i Via Baltica

Źródło: Opracowanie PwC

Ocena szans i ryzyk dla polskiej branży ze strony
rozwoju szlaków transportu w Europie
Z uwagi na strategiczne położenie Polski zarówno
w centralnej części Europy, jak i na trasie przepływu
towarów z Azji, Rosji oraz dużej części innych państw
Wschodu nowe szlaki handlowe mogą przyczynić się do
zwiększonego dostępu do sieci połączeń oraz otwarcia
nowych kierunków transportu dla polskich przewoźników,
a to z kolei do zwiększenia przychodów dla polskich
przedsiębiorstw transportowych.
Stworzenie międzynarodowej sieci logistycznej TEN-T
zakłada rozbudowę i pełne udrożnienie do 2030 r. dziewięciu nowych korytarzy transportowych. Dwa z nich,
Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk, przechodzą przez Polskę, co związane jest z rozbudową dróg
oraz linii kolejowych. Polskie odcinki korytarzy na szlaku
Bałtyk – Adriatyk są już w dużym stopniu zrealizowane,
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w szczególności odcinek łączący Gdynię ze Śląskiem.
Odcinek zachodni, przebiegający od Szczecina na Śląsk,
wymaga inwestycji.
Częścią korytarza Bałtyk – Adriatyk jest też sieć Via
Baltica, która została już zrealizowana w 1/3, a nad pozostałą częścią infrastruktury trwają obecnie prace. Odcinek Morze Północne – Bałtyk jest już zrealizowany na
odcinku łączącym Warszawę z granicą zachodnią. Prace
są jeszcze wymagane na odcinku łączącym stolicę
z granicą Polski z Białorusią. W wypadku korytarza Morze Północne – Bałtyk zakłada się, że drogi na terenie
Polski zostaną oddane w pełni do użytku w 2020 r., natomiast polski odcinek korytarza Bałtyk – Adriatyk ma
powstać do 2024 r.
Kolejnym ważnym transeuropejskim korytarzem transportowym jest trasa Via Carpatia, która ma być gotowa
w 2025 r. i połączyć południe z północą Europy Środkowo-Wschodniej. Trasa ma integrować systemy transpor-
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towe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii,
Bułgarii, Grecji i Turcji, docelowo docierając m.in. do
rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym
oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Całkowita
długość szlaku Via Carpatia w Polsce wyniesie ok. 760
km.

Centralne położenie Polski, które znacząco skraca odległość do pokonania, a tym samym koszty, stanowi istotną
przewagę dla polskiej branży transportowej i pozwoli
krajowym przewoźnikom pozostać konkurencyjnymi.

Otwarcie nowych szlaków handlowych może być również
postrzegane jako zagrożenie dla polskiej branży transportowej ze względu na zwiększenie konkurencyjności
przewoźników z innych krajów. Szczególnie w południowo-wschodniej części Europy pozwoli to przewoźnikom obsługiwać więcej wolumenów dostarczanych z Azji,
m.in. za pośrednictwem Kanału Sueskiego.

Przewoźnicy mają do dyspozycji coraz bardziej rozbudowaną sieć autostrad w UE, jednak przejazd nimi wymaga uiszczania dodatkowych opłat we wciąż niejednolitych
systemach.
Unijna
dyrektywa
dotycząca
interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych, mająca na celu wprowadzenie systemu EETS,
stanowi krok w kierunku ujednolicenia systemów, jednak
realnie w wielu krajach systemy nadal są odmienne
z uwagi m.in. na wysokie koszty czy trudności techniczne
związane z wprowadzeniem EETS. Chociaż dyrektywa
miała być wdrożona przez kraje UE-28 do 2017 r., to
jednak obecnie (stan na czerwiec 2018) system EETS
jest dostępny tylko w następujących krajach: Austria,
Belgia, Francja, Hiszpania, Polska (autostrada A4 –
odcinek trasy Katowice – Kraków), Portugalia i Włochy.
Kolejne trasy polskie, pierwsze trasy niemieckie, a także
Norwegia, Słowenia i Węgry mają dołączyć do międzynarodowego
systemu
w
najbliższych
latach,
a następnie także trasy w Czechach i na Słowacji. Obecnie w Europie funkcjonują systemy oparte o czas przejazdu lub przejechaną odległość. Niektóre kraje, jak np.
Finlandia czy Szwecja, w ogóle nie pobierają opłat od
przewoźników za korzystanie z krajowych dróg.

Lokalizacja Polski względem geograficznego środka
ciążenia UE-28 powoduje jednak, że inwestycje w rozwój
innych szlaków transportowych w Europie nie zagrażają
istotnie pozycji polskiej branży transportu drogowego
Tabela 2 przedstawia przykładowe koszty przejazdów
z wybranych miejsc do Westerngrund w Niemczech,
które jest geograficznym środkiem ciążenia UE-28. Do
wyliczeń przyjęto uśrednioną cenę paliwa w wys. 5,60
zł/litr oraz spalanie samochodu przewożącego towary
w wys. 30 l/100 km. Przeanalizowane zostały kierunki,
które można uznać za konkurencyjne względem transportu przez terytorium Polski.
Tabela 2. Odległości z wybranych miejsc w Europie
Środkowej do środka ciążenia UE
Trasa

Odległość [km]

Warszawa –
Westerngrund, Niemcy

1 056

Kowno, Litwa –
Westerngrund, Niemcy

1 459

Tallin, Estonia –
Westerngrund, Niemcy

2 054

Saloniki, Grecja –
Westerngrund, Niemcy

1 971

Swilengrad, Bułgaria (granica z Turcją) –
Westerngrund, Niemcy

2 024

Konstanca, Rumunia –
Westerngrund, Niemcy

1 997

Warna, Bułgaria –
Westerngrund, Niemcy

2 005

Saloniki, Grecja –
Westerngrund, Niemcy

1 931

Wzrost cen opłat drogowych w związku z finansowaniem inwestycji poprzez opłaty za przejazd

Rysunek 13. Mapa opłat drogowych w Europie (stan na
marzec 2018)
Sy stem elektroniczny
oparty na odległości
przejazdu
Bramki do opłat,
sy stem oparty na
odległości przejazdu
Sy stem mieszany
Opłaty oparte na
czasie przejazdu
Brak opłat

Źródło: Opracowanie PwC

Źródło: Opracowanie PwC

Korytarzem sieci TEN-T, który może udrożnić kanały
transportowe dla konkurentów polskiej branży transportowej, jest połączenie Ren – Dunaj przebiegające dwoma
korytarzami od wschodu na zachód – od Ukrainy i Rumunii do Pragi i Niemiec oraz dalej na zachód Europy.
Choć odcinek południowy biegnący przez Rumunię jest
w dużej części skończony, to jednak wciąż nie jest gotowy odcinek biegnący przez Czechy i Słowację.

Inwestycje w płatne drogi na terenie Unii Europejskiej
oraz działania w kierunku naliczania opłat za przejechane kilometry mogą długofalowo wiązać się ze wzrostem
kosztów przewozu dla dostawców usług logistycznych.
Jednak z drugiej strony będą one usprawniały funkcjonowanie sieci transportowych, dlatego czynnik ten można uznać za pozytywnie wpływający na branżę.

PwC
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Inicjatywy transkontynentalne związane z rozwojem infrastruktury transportowej

Tempo rozwoju infrastruktury magazynowej oraz
intermodalnej

Szansą dla polskiej branży transportu drogowego są
również rozwijane szlaki transkontynentalne (w tym Nowy Jedwabny Szlak).

Ważnym elementem infrastruktury są też terminale intermodalne na poziomie UE-28 oraz Polski wskazane
w tabeli 3.

Kolejne ważne korytarze to inwestycje prowadzone
w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, mającej na celu
wsparcie wzrostu wymiany handlowej między krajami
Azji i Europy. W latach 2008-2018 wartość wymiany
towarowej UE-28 z samymi Chinami rosła rocznie średnio o 6%69, rosły także wolumeny transportowanych
towarów.

Tabela 3. Liczby terminali intermodalnych wg krajów
w Europie

Lądowe drogi powstające w ramach Inicjatywy Pasa
i Szlaku są dla Polski szansą, jednak w tym samym czasie rozwijają się także szlaki morskie, w które Polska
może nie być włączona. Przykładem inwestycji mającej
na celu usprawnienie szlaków morskich jest przejęcie
przez chińską spółkę greckiego portu w Pireusie, co
otwiera przedsiębiorstwom chińskim drogę do Europy.
Zmiany szlaków handlowych dotkną również już istniejące połączenia. Przykładowo nadchodzący Brexit może
wpłynąć odwrotnie niż wspomniane wcześniej inicjatywy
i zamknąć lub ograniczyć przepływ towarów przez niektóre szlaki handlowe, i docelowo utrudnić działanie przewoźników. Ze statystyk wynika, że blisko 19% z 2,4 mln
samochodów ciężarowych o DMC > 3,5t, które co roku
wjeżdżają do Wielkiej Brytanii, należy do polskich przewoźników70. Obecnie zasady opuszczenia Unii przez
Wielką Brytanie są bardzo niepewne, jednak przy tak
dużym wolumenie transportu obsługiwanego przez polskich przedsiębiorców, niezależnie od wyniku negocjacji,
zmiany oraz niepewność podczas chociażby okresu
bezpośrednio po Brexicie są nieuniknione. Potencjalne
problemy mogą dotyczyć konieczności wprowadzenia na
granicy kontroli celnych, sanitarnych, wymagań dotyczących dodatkowych pozwoleń, a także wystąpienia kłopotów z terminowością dostaw wynikających z konieczności
spełnienia tych wymagań.

69
70

Niemcy

177

Węgry

15

Francja

84

Słowacja

13

Belgia

53

Dania

12

Włochy

49

Chorwacja

8

Szwecja

48

Estonia

8

Wielka Brytania

47

Litwa

7

Hiszpania

40

Irlandia

6

Polska

38

Łotwa

6

Holandia

35

Bułgaria

5

Rumunia

24

Portugalia

4

Austria

22

Luksemburg

3

Czechy

21

Słowenia

2

Finlandia

18

Cypr

0

Grecja

15

Malta

0

Źródło: Opracowanie PwC

Liczba terminali intermodalnych w Niemczech i Francji
przewyższa liczby terminali intermodalnych w pozostałych krajach, wskazując na znacznie większą popularność transportu intermodalnego w tych dwóch krajach.

Eurostat.
GOV.UK, Department for Transport.
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Rysunek 14. Terminale intermodalne w Polsce

Źródło: Opracowanie PwC

Obecnie na terytorium Polski zlokalizowanych jest 38
terminali intermodalnych, które zostały wskazane na
mapie na rysunku 14. W związku z projektem sieci TENT planowane są także inwestycje w 21 multimodalnych
węzłów przeładunkowych na terenie Polski do 2030 r.71,
co może wygenerować popyt na usługi intermodalne na
szlakach północ – południe oraz wschód – zachód.

wolnych powierzchni, należy pamiętać, że rynek magazynowy jest wysoce elastyczny i może szybko odpowiedzieć na rosnący popyt, zważywszy że średni czas budowy nowego magazynu wynosi od 6 do 9 miesięcy.

Tempo przyrostu komercyjnych powierzchni magazynowych w Polsce nie stanowi ograniczenia dla branży
transportu drogowego z uwagi na szybkie procesy inwestycyjne. Przewoźnicy nie muszą się obawiać wystąpienia w tym obszarze barier dla rozwoju działalności, zważywszy że (pomijając okres kryzysu gospodarczego) na
przestrzeni ostatnich lat całkowita powierzchnia magazynowa stale rosła w kraju, a tylko w IV kwartale 2018 r.
w budowie było około 2 mln m2 nowej powierzchni magazynowej. 75% tej powierzchni powstawało pod konkretne
zamówienia długoterminowe. W połowie 2019 r. powinno
zatem być dostępne blisko 2 mln m2 nowej powierzchni
magazynowej, z czego około 500 tys. m2 na wolnym
rynku dla najemców, którzy nie zakontraktowali przestrzeni wcześniej. O ile współczynnik pustostanów na
koniec 2018 r. wynosił 5%72, wskazując na niski poziom

71

Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

72

CBRE.
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Załącznik 3:
Słownik pojęć wykorzystanych w raporcie


ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) – Europejskie Stowarzyszenie Producentów
Pojazdów



AI (Artificial Intelligence) – sztuczna inteligencja






KEP/CEP (Courier Express Parcel) – usługi dostaw
kurierskich, ekspresowych, paczkowych



CAGR (Compound Annual Growth Rate) – złożona
średnioroczna stopa wzrostu

LGV (Large Goods Vehicles) – pojazd ciężarowy,
termin wprowadzony w 1992r. zastępujący kategorie
HGV



CEE (Central Eastern Europe) – Europa ŚrodkowoWschodnia

LHV (Longer Heavier Vehicles) – pojazd o klasie
długości lub ładowności wyższej niż LGV



LNG (Liquefied Natural Gas) – ciekły gaz ziemny



LPG (Liquefied Petroleum Gas) – propan-butan



LTL (Less than Truck Load) – ładunek częściowy



MiloG – niemiecka ustawa o płacy minimalnej



OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju



PE – Parlament Europejski



PKB – produkt krajowy brutto



PKD – polska klasyfikacja działalności



PEST (polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne) – obszary trendów w analizie otoczenia zewnętrznego



P.p. – punkt procentowy



Przewoźnik duży – posiadający 100 lub więcej pojazdów



Przewoźnik mały – posiadający mniej niż 50 pojazdów



Przewoźnik średni – posiadający 50 do 99 pojazdów



PSPA – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych



Rodzaj transportu – sposób transportu; odpowiednio
drogowy, lotniczy, morski, rzeczny lub kolejowy



RPA (Robotic Process Automation) – zrobotyzowana
automatyzacja procesów



Telematyka – rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych – zwykle urządzenia
łączące w tym celu odpowiedni hardware i software



CNG (Compressed Natural Gas) – sprężony gaz
ziemny



Cross-trade – transport wykonywany między dwoma
państwami przez podmiot zarejestrowany w państwie
trzecim



DLT (Distributed Ledger Technology) – system replikowanych, współdzielonych i zsynchronizowanych
danych cyfrowych rozproszonych geograficznie
w wielu miejscach, krajach lub instytucjach



DMC – dopuszczalna masa całkowita



ECMT/EKMT – European Conference of Ministers of
Transport / Europejska Konferencja Ministrów Transportu



EETS (European Electronic Toll Service) – Europejska Usługa Poboru Opłaty Elektronicznej



ERP (Enterprise Resource Planning) – system informatyczny służący planowaniu zasobów przedsiębiorstwa



EU/UE/UE-28/UE-25 – Unia Europejska, ze wskazaniem adekwatnego zbioru państw (w publikacji tożsama ze Wspólnotą Europejską, dla lat poprzednich
wliczając kraje członkowskie odpowiednio dla wskazanej grupy)



EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza



FTL (Full Truck Load) – przewóz całopojazdowy



GITD – Główny Inspektorat Transportu Drogowego



GHG (greenhouse gas) – gaz cieplarniany



GUS – Główny Urząd Statystyczny



HGV (Heavy Goods Vehicles) – pojazd ciężarowy
starszego typu, nadal używany



IEA (International Energy Agency) – Międzynarodowa
Agencja Energetyczna



TEN-T – infrastruktura o znaczeniu międzynarodowym, europejskim



IMF (International Monetary Fund) – Międzynarodowy
Fundusz Walutowy



TMS (Transport Management System) – system
informatyczny służący zarządzaniu transportem



ITS (intelligent transportation system) – inteligentne
systemy transportowe, zwykle oparte na telematyce



T&L (Transport and Logistics) – transport i logistyka





IoT (Internet of Things) – internet rzeczy

WE – Wspólnota Europejska, w niniejszej publikacji
tożsama Unią Europejską



Kabotaż – przewozy wykonywane na terytorium kraju
przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terytorium
innego państwa



WMS (Warehouse Management System) – system
informatyczny służący zarządzaniu magazynem



KE – Komisja Europejska
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w zakresie zakazu dystrybuowania i reklamowania
urządzeń służących do manipulowania tachografów).

Załącznik 4:
Kluczowe akty prawne w Polsce
i UE-28 wpływające na transport
drogowy
Kluczowe akty prawne w zakresie dostępu
do zawodu przewoźnika drogowego i rynku oraz
do zawodu kierowcy:

Kluczowe akty prawne w zakresie kwestii
socjalnych (delegowanie, praca pracowników
mobilnych, czas pracy):
Regulacje na poziomie UE:


Regulacje na poziomie UE:










Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia
21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu
przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady
96/26/WE (które określa zbiór podstawowych zasad
w zakresie wykonywania zawodu przewoźnika
w transporcie drogowym na poziomie UE),
Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia
21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad
dostępu do rynku międzynarodowych przewozów
drogowych (definiuje kwestie licencji wspólnotowych,
świadectw kierowców, weryfikowania warunków, zasady wykonywania przewozów kabotażowych, wpisów do rejestrów),
Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia
21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad
dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 561/2006 od dnia 4 grudnia 2011 (określa
zbiór podstawowych zasad w zakresie wykonywania
zawodu drogowego przewoźnika pasażerów),
Dyrektywa 2003/59/WE PE i Rady z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego
szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych
do przewozu rzeczy lub osób zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady
91/439/EWG
i
uchylająca
dyrektywę
Rady
76/914/EWG (która określa wymagania w zakresie
kwalifikacji oraz szkoleń kierowców, kwalifikacji
wstępnych, szkoleń okresowych),
Dyrektywa 2006/126/WE PE i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (która
harmonizuje systemy praw jazdy i reguluje ich wzajemne uznawanie).













Regulacje krajowe:




Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (kompleksowa ustawa, która reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, prawa i obowiązki
przedsiębiorców oraz związane z tym zadania organów władzy publiczne)j,
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (jest najważniejszym aktem prawnym określającym wymagania względem przewoźników – kluczowe zmiany objęte nowelizacją dotyczyły
wprowadzenia nowego taryfikatora kar dla kierowców, wymagań względem przewozów intermodalnych
oraz wdrożenia tzw. inteligentnych tachografów, m.in.
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Dyrektywa 96/71/WE PE i Rady z dnia 16 grudnia
1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług wraz ze zmieniającą ją dyrektywą PE i Rady 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018
r.,
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 PE i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego wraz z rozporządzeniem PE i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września
2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE)
nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
Wniosek Dyrektywa PE i Rady zmieniająca dyrektywę
2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie
egzekwowania prawa oraz ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE
i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego,
Dyrektywa 2003/88/WE PE i Rady z dnia 4 listopada
2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji
czasu pracy,
Dyrektywa 2002/15/WE PE i Rady z dnia 11 marca
2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu
drogowego,
Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia
4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych
w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 PE
i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego,
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 PE i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu
drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

Regulacje krajowe:







Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (określająca funkcjonowanie zabezpieczeń społecznych w Polsce),
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu
pracowników w ramach świadczenia usług,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy
kierowców (wprowadzająca model wynagrodzenia
poprzez podróż służbową),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(w powiązaniu z § 16 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia
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2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej).



Kluczowe akty prawne w zakresie kontroli
i uprawnień organów kontrolnych:
Regulacje na poziomie UE:
















Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia
4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych
w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się
do transportu drogowego,
Dyrektywa 2006/22/WE PE i Rady z dnia 15 marca
2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania
rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG)
nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym
oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG,
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 PE i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu
drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
Dyrektywa PE i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia
2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE,
Dyrektywa PE i Rady (UE) 2018/957 z dnia
28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE
dotyczącą delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług,
Regulacje dotyczące interoperacyjności systemów
opłat drogowych, takie jak: Dyrektywa PE i Rady
2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat
drogowych we Wspólnocie, Dyrektywa PE i Rady
w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii oraz 2009/750/WE
Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547),
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 883/2004, (UE)
nr 492/2011 i (UE) 2016/589 oraz uchylające decyzję
(UE) 2016/344,
Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 PE i Rady z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasa-
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żerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz
w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów,
Pakiet Prawa Spółek – zestaw wniosków zmieniających Dyrektywę PE i Rady zmieniająca dyrektywę
2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi
i procesów cyfrowych w prawie spółek oraz w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia
i podziałów spółek.

Regulacje krajowe:



Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (określająca zakres kompetencji krajowych instytucji obsługujących i kontrolujących ubezpieczenia społeczne).
Kluczowe akty prawne w zakresie ochrony
środowiska:

Regulacje na poziomie UE:


Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 PE i Rady z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz
w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.

Regulacje krajowe:



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska oraz wskazane w niej „przepisy odrębne”,
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych.
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