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XXV lecie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki 

¬   Spedytorzy, logistycy i agenci celni zakładając 25 lat temu Polski Związek 

Spedytorów Międzynarodowych i przekształcając go później w Polską Izbę Spedycji i Logistyki, czuli potrzebę 

wspólnego zabierania głosu w relacjach z administracją państwową i jej agendami, administracją samorządową oraz 

kontrahentami, wśród których są m.in. zarządy portów, terminale przeładunkowe, armatorzy i ich agenci oraz 

przewoźnicy lądowi. Pomimo rynkowego charakteru branży spedycyjno-logistycznej, cechującej się zróżnicowaniem 

kapitałowym oraz organizacyjnym i co za tym idzie silną konkurencją, znajdowano wspólny mianownik, artykułując 

jej zasadnicze interesy i konstruktywnie poszukując porozumienia. Nie tylko starano się dostosować do zmieniających 

się warunków, ale również je kształtować, zarówno w okresie budowania zrębów gospodarki wolnorynkowej, jak i po 

przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej.  

W odróżnieniu od innych środowisk związanych z transportem, spedytorzy i logistycy mówią od lat jednym głosem w 

kraju i za granicą, m.in. na forum międzynarodowych organizacji FIATA i CLECAT. Następujące po sobie Rady 

Izby, gromadzące cieszących się uznaniem i poważaniem przedsiębiorców, każda na swój sposób, jak wytrwała i 

zgrana sztafeta konsekwentnie kontynuowała wysiłki zabezpieczenia właściwego miejsca spedycji i logistyce w 

systemie transportowym. Zwracano uwagę nie tylko na budowę infrastruktury transportowej oraz zwiększenie i 

unowocześnienie taboru. Podkreślano równocześnie konieczność tworzenia wartości dodanej poprzez usprawnianie 

systemu odpraw celnych i fitosanitarnych, wprowadzanie sprzyjających przedsiębiorczości regulacji, czy też 

cyfryzacji procesów transportowych. Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju wspierano przewozy 

intermodalne i logistykę portową oraz wszelkie zaawansowane formy świadczenia usług spedycyjnych. Ta czasami 

nieefektowna, a organicznie wytrwała praca miała swój niewątpliwy wkład w budowę naszej logistyki zapewniającej 

sprawną obsługę handlu i przemysłu.  

Mam nadzieję, że Izba nie zawiodła pokładanych w niej nadziej, była i będzie żywym głosem naszej branży, wnosząc 

twórczy wkład do rozwoju polskiego transportu. 

Marek Tarczyński,  

Przewodniczący Rady PISiL 

 

 

    Panie Przewodniczący, Szanowni Spedytorzy, 

 

Wprawdzie utworzony 25 lat temu Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych już nie istnieje, ale cieszy mnie 

fakt, że obecne kierownictwo Polskiej Izby Spedycji i Logistyki jest kontynuatorem działalności tego Związku. 

Skoro idee Związku przetrwały 25 lat, oznacza, te były one słuszne i pożyteczne dla całej polskiej branży spedycyjnej. 

 

Koncepcja stworzenia organizacji o charakterze ogólnopolskim, a nie regionalnym zdała życiowy egzamin. Bez 

czynnego zaangażowania niewielkiej grupy światłych spedytorów nie doszło by do powstania Związku. 

Nasi ówcześni przeciwnicy /bo i tacy byli/ z biegiem czasu przekonali się co do słuszności założeń organizacyjnych i 

działalności statutowej, wstąpili do Związku, a niektórzy stali się aktywnymi działaczami PZSM.  

 

Długo zabiegaliśmy o przystąpienie do FIATA, a przyjęcie Związku do tej światowej Federacji, Spedytorów było 

ważnym punktem zwrotnym w ówczesnej działalności Związku. Doświadczeni polscy spedytorzy z wieloletnią 

praktyką zawodową mogli otrzymać międzynarodowy zawodowy dyplom . " 
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Związek rozpoczął też szkolenie młodego pokolenia spedytorów międzynarodowych z dyplomem FIATA.  

 

Jestem głęboko przekonany, że Polska Izba Spedycji i Logistyki, która słusznie uważa się za kontynuatorkę PZSM 

podoła wszystkim nowym wezwaniom i będzie dobrze służyć polskiej spedycji międzynarodowej, życzę wszystkim 

polskim spedytorom międzynarodowym dobrych wyników finansowych, dalszego rozwoju, powodzenia i 

pomyślności, a kierownictwu i władzom Izby mądrej i pożytecznej działalności dla dobra całej branży spedycyjnej. 

 

Jarosław Bokina 

Pierwszy Przewodniczący PZSM 

 

21 czerwca w hotelu Marriott w Gdyni obradował XIX Kongres Spedytorów, który tym razem był poświęcony 

Jubileuszowi XXV-lecia PZSM/PISiL. 

Pierwsza część obrad to gratulacje i życzenia za co wszystkim gościom dziękujemy. 

 

 
Niestety nie wszyscy dotarli do miejsca gdzie robiono zdjęcie … 

 

Listy gratulacyjne, zdjęcia oraz filmik wspominający pierwsze lata powstania organizacji dostępny jest na stronie 

www.pisil.pl w zakładce „25 lat PISiL”. 

 

 W drugiej części obrad wystąpili pani profesor Halina Brdulak z prezentacją " TSL Insight. Przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość branży TSL w Polsce", pan profesor Wojciech Paprocki  „Zarządzanie przedsiębiorstwem TSL w epoce 

gospodarki hybrydowej” i pan profesor Robert Gwiazdowski „Rewolucja Przemysłowa 4.0 i jej wpływ na światową 

gospodarkę i branżę logistyczną”. 

 

Przy niniejszym Biuletynie zamieszczamy prezentacje z Kongresu. 
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Wieczorną Galę rozpoczęło wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu „Spedytor Roku 2017”, którymi zostali: 

 

- w kategorii dużych firm: JAS FBG S.A. i Śląskie Centrum Logistyki S.A., 

- w kategorii małych i średnich firm: Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A. 

 

 
Nagrody odebrali: Jarosław Domin, Jerzy Zachara, Maciej Gonerko 

Kapituła przyznała także wyróżnienia firmom Asotra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie i DHL Global 

Forwarding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

Zwycięzcą Konkursu „Młody Spedytor Roku” został pan Dominik Szulc  za pracę „Propozycja systemu 

usprawniającego pracę spedytorów morskich i armatorów w Polsce (koncepcja POL COMPASS)”. 
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Zwycięzca konkursu Młody Spedytor Roku Dominik Szulc 

 

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy! 

 

Galę uświetnił występ grupy „MoCarta”.   

 

 
 

Wszystkim uczestnikom Kongresu dziękujemy za udział i  miłe życzenia i zapraszamy do oglądania zdjęć na 

www.pisil.pl w zakładce „25 lat PISiL”. (E.S.) 

 

http://www.pisil.pl/
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 Walne Zgromadzenie PISiL, 22.06.2018 

22 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, które dokonało wyborów 

Przewodniczącego Rady, Rady i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2022 w osobach: 

Przewodniczący Rady             Marek Tarczyński 

Wiceprzewodniczący Rady:    Jarosław Domin i Grzegorz Woelke 

Członkowie Rady:   Gębski Jerzy, Jadeszko Artur, Kościuczyk Dorota,  Miotke Wojciech,                                                

Popiel  Dominik i Ziemniewicz Marek. 

 

Komisja Rewizyjna:  Jakub Bień, Teresa Korczyńska, Alicja Mamrot, Józef Stróżyk i Urszula Żuchlińska. 

Walne Zgromadzenie  realizując wymogi statutowe  zatwierdziło sprawozdania finansowe  i z działalności Izby  za 

2017 , udzieliło absolutorium ustępującej Radzie i Komisji Rewizyjnej, zatwierdziło projekt budżetu i plan działania 

organizacji na rok 2018. (E.S.) 

 

ARTYKUŁY / INFORMACJE RÓŻNE 

 

ADR Tool 2017 (aplikacja mobilna na smartfony i tablety) - ADR „w kieszeni”! 

 

ADR Tool 2017 to już druga edycja, cenionej na świecie aplikacji mobilnej o towarach niebezpiecznych ADR, 

dostępnej w Google Play (platforma Android). 

Aplikacja ADR Tool 2017 free w ciągu zaledwie 9 miesięcy została pobrana prawie 12.000 razy, w 120 krajach 

świata, notując bardzo pozytywne oceny i komentarze od użytkowników m.in. kierowców zawodowych, spedytorów 

czy doradców DGSA.  

 

Dla kogo apka? 

Użytkownikami aplikacji są głównie specjaliści z branży TSL (kierowcy zawodowi, spedytorzy krajowi oraz 

międzynarodowi, dyspozytorzy, specjaliści ds. obsługi klienta i przedstawiciele handlowi, pracownicy magazynu), ale 

też doradcy ADR, pracownicy służb celnych, kontrolnych, ratowniczych, auditorzy,  wykładowcy czy studenci. 

 

Jakie korzyści? 

Aplikacja w prosty i szybki sposób daje możliwość identyfikacji towaru niebezpiecznego po numerze UN (nr UN), 

Prawidłowej Nazwie Przewozowej (PNP) czy numerze rozpoznawczym zagrożenia (kod Kemlera), przedstawia 

podstawowe informacje o towarze niebezpiecznym z Tabeli 3.2 Umowy ADR, także w formie zinterpretowanej, 

prezentując wyniki na czterech dedykowanych ekranach informacyjnych w zależności od potrzeb użytkownika (typy 

ekranów: Tabela A, Uproszczony, Kierowca, Incydent). 

Użytkownik jest w stanie w bardzo łatwy sposób sprawdzić czy na pojeździe np. z załadowanymi dziesięcioma 

towarami niebezpiecznymi w określonych ilościach, muszą być otwarte tablice barwy pomarańczowej, jakie jest 

wymagane ogólne i indywidualne wyposażenie, czy towar niebezpieczny jest towarem dużego ryzyka, jakie ma 

właściwości niebezpieczne czy stan skupienia (ciecz, ciało stałe, gaz), a nawet zapoznać się ze źródłowymi przepisami 

szczególnymi, CV, S, V dotyczącymi danego towaru niebezpiecznego (w wersji wielkojęzykowej w 11 językach 

europejskich). 

Aplikacja przedstawia w przystępny sposób interpretację przewozu przez tunele (również przez Eurotunel), czy 

informacji potrzebnych do stosowania wyłączenia wg 1.1.3.6 ADR (ilości załadowane na jednostkę transportową) 

również EQ, wskazuje limity dla towarów niebezpiecznych dużego ryzyka, obowiązek uzupełniania Prawidłowej 

Nazwy Przewozowej nazwą techniczną czy konieczność separacji od żywności oraz prezentuje zakazy ładowania 

razem. 

 

Jak apka pomaga w codziennej pracy? 

Aplikacja może być pomocna przy wystawianiu dokumentu przewozowego (np. CMR), gdyż prezentuje Prawidłowe 

Nazwy Przewozowe oraz nazwy opakowań w 18 językach europejskich (wersja wielojęzykowa aplikacji), lub 

zweryfikowaniu czy podstawowe zapisy na dokumencie przewozowym są prawidłowe. Umożliwia także pobranie 

wprost ze strony UNECE i zachowanie na urządzeniu użytkownika pisemnej instrukcji dla kierowcy w wybranym 

języku oraz wyeksportowanie listy ładunkowej do pliku excel (w celu łatwego gromadzenia danych o przewiezionych 

towarach niebezpiecznych niezbędnych do sprawozdania ADR). 

Korzystając z aplikacji, użytkownik ma natychmiastowy dostęp do podstawowych informacji ADR na swoim 

urządzeniu, offline, bez wertowania obszernych przepisów, w każdym miejscu i czasie, zawsze pod ręką (np. podczas 
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rozmów handlowych czy operacyjnych, analizy zapytania klienta czy zlecenia transportowego, w momencie 

załadunku, w magazynie, na miejscu kontroli lub zdarzenia, na szkoleniu, w domu czy w pracy). 

Prezentowane narzędzia mogą również służyć pomocą na szkoleniach, kursach, wykładach (korzystanie online ze 

strony internetowej lub offline np. podłączając tablet do rzutnika) jak też i w przygotowaniach do testów czy 

egzaminów. 

Jako że interfejs aplikacji został przetłumaczony na 18 języków europejskich (wersja wielojęzykowa apki) oraz 

zawiera Prawidłowe Nazwy Przewozowe w 18 językach europejskich, aplikacja może być przewagą konkurencyjną 

oraz doskonałą pomocą dla pracowników oraz firm z sektora TSL np. dla firm poddanych badaniom SQAS, 

globalnych operatorów logistycznych z oddziałami w wielu krajach europejskich czy firm przewozowych z zasięgiem 

europejskim, zatrudniających kierowców z różnych krajów. 

Aplikacja jest w ciągłym udoskonalaniu oraz rozwoju, zachęcamy do przedstawiania konstruktywnych sugestii oraz 

podzielenia się Państwa oceną lub opinią. 

 

Fanpage (facebook): ADR Tool & IMDG Tool 

Uzupełnieniem oferowanych narzędzi jest również fanpage prowadzony na facebook’u ADR Tool & IMDG Tool. Na 

tej edukacyjnej platformie można znaleźć wiele ciekawych artykułów z obszaru towarów niebezpiecznych 

publikowanych przez wiodących doradców DGSA czy praktyków, ciekawostek, nowinek, praktycznych casów, porad 

czy informacji, również o samej aplikacji (uppdaty, konkursy itd.). Oczywiście gorąco zapraszamy do polubienia 

fanpage’a aplikacji, aby być na bieżąco! 

 

Podsumowanie 

Narzędzia ADR Tool (aplikacja mobilna, platforma internetowa, fanpage) poszerzają wiedzę z obszaru towarów 

niebezpiecznych, tym samym wpływając na bezpieczeństwo procesu, wspierają w codziennej pracy, dają szybkie 

pierwsze spojrzenie na wybrany towar niebezpieczny. Pomagają w bieżących decyzjach przy identyfikacji towaru 

niebezpiecznego, organizacji transportu, wypełnieniu dokumentu przewozowego, kontroli dokumentów oraz 

wyposażenia pojazdu czy ogólnych informacji pomocnych na miejscu zdarzenia z towarem niebezpiecznym. 

Narzędzia pomocne i wygodne w pracy zarówno dla początkujących jak też i profesjonalistów, mogą być szybką 

alternatywą dla obszernych, papierowych wersji przepisów czy ich odpowiedników elektronicznych (format pdf). 

Wszystkich zadowolonych użytkowników darmowej aplikacji ADR Tool 2017 free czy fanpage’a zachęcamy gorąco 

do przekazania dobrowolnych datków na rzecz STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI 

NEREK (nefrologiadziecieca.pl), jak również przekazywania 1% podatku w rocznym rozliczeniu PIT (NUMER KRS: 

0000243985). Z góry dziękujemy! 

 

Opisane narzędzia można wyszukać oraz pobrać – zapraszamy do korzystania: 

• ADR Tool 2017 free - wersja angielska aplikacji (bezpłatna):  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arekneubauer.adrtool2017.free&hl=pl 

• ADR Tool 2017 Dangerous Goods - wersja wielojęzykowa aplikacji (płatna): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arekneubauer.adrtool2017&hl=pl 

• Fanpage (facebook): ADR Tool & IMDG Tool 

• Film instruktażowy do aplikacji: https://www.youtube.com/watch?v=IiW-Wx5_oRY 

• Platforma internetowa: adr-tool.com 

 

ADR Tool team 

Jarosław Bomba 

adr@adr-tool.com 

adr-tool.com     

                               

      

 

Dolna Wisła w obsłudze portu morskiego Gdańsk -  Realna perspektywa, czy fikcja ? 

 

1. Pozycja transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich w Polsce  

 

W Białej księdze z 2011 r. założono, że do 2030 r. z transportu samochodowego 30% przewożonych 

ładunków na odległość powyżej 300 km należy przenieść na inne gałęzie transportu, np. kolejowy lub transport 
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wodny, zaś do 2050 r.  – ponad 50% tego typu przewozów1. Nie sprecyzowano jednak w stosunku do jakiego 

poziomu ta redukcja przewozów w transporcie samochodowym powinna nastąpić. Gdyby przyjąć za podstawę 2010 r. 

(rys. 1), kiedy to w Polsce tą gałęzią na odległość powyżej 300 km przewieziono 188,4 mln ton ładunków, 

oznaczałoby to, że na transport kolejowy i transport wodny należy przenieść, do:   

 2030 r. – 56,5 mln ton ładunków, 

 2050 r. – 94,2 mln ton ładunków. 

 

 
Rysunek 1. Przewozy ładunków  transportem samochodowym  w Polsce w 2010 r. według stref odległości (mln ton) 

Źródło: Annual road freight transport, by distance class,  Eurostat, 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=road_go_ta_dc&lang=en, [dostęp 15.10.2017]. 

 

Jedną ze sfer, w której transport wodny śródlądowy mógłby odciążyć transport samochodowy są przewozy 

realizowane na zapleczu portów morskich. Obecnie w Polsce transport wodny śródlądowy w tego typu przewozach 

ma relatywnie większe znaczenie jedynie w obsłudze portów Szczecin i Świnoujście.  Szacuje się, że udział ten od 

wielu lat waha się przeciętnie w granicach 8%. W portach tych większą rolę odgrywa ta gałąź transportu w obsłudze 

ładunków masowych. W tej grupie ładunków udział ten szacowany jest na około 11%. W obsłudze ładunków 

drobnicowych udział transportu wodnego  śródlądowego wynosi jedynie 3,8%2 (nie są to jednak ładunki 

skonteneryzowane).  

W obsłudze zaplecza portu morskiego Gdańsk decydujące znaczenie ma transport rurociągowy, na który w 

2015 r. przypadało 48% ogółu przeładunków. Na transport samochodowy i kolejowy w 2015 r. przypadało natomiast, 

odpowiednio 24% i 28% przeładunków (rys. 2). Natomiast przewozy kontenerowe w relacjach z portem Gdańsk są 

przede wszystkim zdominowane przez transport samochodowy. Jak wynika z rysunku 3, w 2015 r. udział transportu 

samochodowego obsłudze przeładunków kontenerów w porcie Gdańsk wynosił 67%.   

 

 
Rysunek 2. Udział gałęzi transportu w obsłudze zaplecza portu morskiego Gdańsk w 2015 r. (ładunki ogółem) 

Źródło:  FACTS & FIGURES, Port Gdańsk,  http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/media?open_cat=20&rtfr=1 [dostęp 

15.10.2017]. 

                                                 
1 Zakłada się, że transport samochodowy będzie nadal w znacznym stopniu wykorzystywany do transportu towarów na bliskie i 

średnie odległości (do ok. 300 km). 
2 J. Kulczyk, E. Skupień, Transport kontenerowy na odrzańskiej drodze wodnej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 

Transport 2010, Zeszyt 73. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=road_go_ta_dc&lang=en
http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/media?open_cat=20&rtfr=1
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Rysunek 3. Udział gałęzi transportu w obsłudze zaplecza portu morskiego Gdańsk w 2015 r. w zakresie powozów 

kontenerowych 

Źródło:  FACTS & FIGURES, Port Gdańsk… 

 

Przewozy transportem wodnym śródlądowym w relacjach z portem morskim Gdańsk mają jedynie charakter 

incydentalny. Z kolei port Gdynia nie ma bezpośredniego połączenia z drogą wodną Wisły. Wykorzystanie tej drogi 

wodnej do obsługi tego portu wymagałoby zastosowania statków morsko-rzecznych  lub  organizacji  transportu  w  

systemie  łamanym, a to oznaczałby wzrost kosztów przeładunku i w efekcie zmniejszenie konkurencyjności tej gałęzi 

w porównaniu z innymi gałęziami transportu na zapleczu tego portu. 

Transport wodny śródlądowy miał jednak duże znaczenie w obsłudze portów ujścia Wisły przed II wojną 

światową. Jak wynika z rysunku 4, w 1938 r. żeglugą śródlądową w Polsce przewieziono 742 tys. ton ładunków, z 

czego 33,4% wyładowano w Gdańsku i Gdyni. W latach 1934-1936 udział ten był jeszcze wyższy i oscylował w 

granicach 51,7%-47,7%. 

 

 
Rysunek. 4. Przewozy transportem wodnym śródlądowym do portów morskich Gdańsk i Gdynia na tle przewozów 

ogółem w latach 1931-1938 (tys. ton) 

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1939,GUS, Warszawa 1939, http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=17198 [dostęp 

21.10.2017]. 

  

Aktualnie ograniczony obecnie zakres multimodalnych powiązań transportowych portów morskich w Polsce z 

zapleczem  sprawia, że niektórzy gestorzy ładunków korzystają z konkurencyjnej oferty portu Hamburg. Można 

oszacować, że porty morskie w Polsce z tego tytułu tracą rocznie 4,5 mln ton ładunków3. O skali strat może świadczyć 

utrata przychodów  ze sprzedaży oraz zysku netto jakie średnio generowane są z obsługi 1 mln ton ładunku.  W 2015 

r. w portach morskich w Polsce obsłużono 69,5 mln ton, przychody  na działalności związanej przeładunkiem, 

magazynowaniem i przechowywaniem towarów w portach morskich wyniosły 2350,2 mln zł, a wynik finansowy 

                                                 
3 Przewozy towarów między portem w Hamburgu i Polską – perspektywy rozwoju Unii Izb Łaby i Odry (KEO), Hamburgisches 

WeltWirtschaftsInstitut, Hamburg 2015, s. 41-43, 49-54. 

http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=17198
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netto na tego typu działalności wynosił 79,9 mln zł4.  Oznacza to zatem, że średnio w 2015 r. przeładunek 1 mln ton 

generował przychód dla firm prowadzących działalność w zakresie przeładunków, magazynowania i składowania na 

poziomie 33,8 mln zł i wyniku finansowego netto – 2,6 mln zł. Utrata każdej tony ładunku na rzecz portów 

konkurencyjnych oznacza więc rezygnację ze znacznych korzyści finansowych.  

Dlatego też coraz częściej pojawiają się dyskusje na temat możliwość włączenia  drogi wodnej Wisły na 

odcinku od Gdańska do Warszawy (450 km) do systemu obsługi transportowej portu Gdańsk.  Znaczne szanse 

realizacji konkretnych inwestycji na tej drodze wodnej stwarza podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

w dniu 23 stycznia 2017 r. i  ustawa  o ratyfikacji Europejskiego Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych 

Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym, zwanego w skrócie AGN oraz podpisany 6 marca 2017 r. akt 

ratyfikacyjny tego porozumienia.  Podpisanie i ratyfikowanie porozumienia  AGN oznacza bowiem zobowiązanie 

strony polskiej, m.in. do zagospodarowania drogi wodnej Wisły na odcinku Gdańsk-Warszawa zgodnie z 

międzynarodowymi standardami, tj. do parametrów przynajmniej klasy IV. 

 

2. Rola transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich w Europie  

 

Jak wynika z doświadczeń międzynarodowych, istotnym obszarem zastosowania transportu wodnego 

śródlądowego są przewozy w obsłudze portów morskich położonych u ujścia rzek. O atrakcyjności tej gałęzi 

transportu w tego rodzaju przewozach może świadczyć fakt, że obsługa statku morskiego o pojemności 18 tys. TEU 

wymaga zaangażowania aż 9000 samochodów ciężarowych lub 225 pociągów, podczas gdy tylko 60 statków 

rzecznych5.  

Pozycja żeglugi śródlądowej jest szczególnie silna w obsłudze portów morskich grupy ARA  (Amsterdam, 

Rotterdam, Antwerpia). Porty te związane są z systemem dróg wodnych  Holandii,  Belgi  oraz z drogą wodną Renu, 

które łączą ważne ośrodki gospodarcze, będące źródłem znacznej podaży masy ładunkowej. Udział żeglugi 

śródlądowej w obsłudze tych portów szacowany jest na 35% w Amsterdamie, 45,5% w Rotterdamie i 40% w 

Antwerpii (rys. 5). 

 

 
*dane za 2013 r. 

Rysunek 5. Udział transportu wodnego śródlądowego w obsłudze wybranych portów morskich w 2016 r. 

Źródło: Marktbeobachtung 2014, Europäische Binnenschifffahrt, Sekretariat der Zentralkommission für die 

Rheinschifffahrt, Strasbourg, September 2014, https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om14_de.pdf [dostęp 

14.10.2017]; 

Jahresbericht 2017 Europäische Binnenschifffahrt Marktbeobachtung, Sekretariat der Zentralkommission für die 

Rheinschifffahrt, Strasbourg September 2017, http://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf, [dostęp 

14.10.2017]; Inland Water Transport by numbers 2015, INE 2015.  

 

W 2015 r. w największym porcie morskim w Europie – Rotterdamie  obsłużono 110 tys., a w 2016 r. ok. 100 

tys. statków rzecznych. Jak wynika z rysunku 6, szczególnie wysoką rolę transport wodny śródlądowy na zapleczu 

                                                 
4 Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, GUS, Warszawa-Szczecin, grudzień 2016. 
5 Inland Waterway Transport by numbers, INLAND NAVIGATION EUROPE, 

http://www.descheepvaart.be/uploads/scheepvaart/FILE_5e4728ac-5660-497b-a08c-de5687a241dd.pdf [dostęp 17.10.2017]. 

 

https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om14_de.pdf
http://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf
http://www.descheepvaart.be/uploads/scheepvaart/FILE_5e4728ac-5660-497b-a08c-de5687a241dd.pdf
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tego portu odgrywa w zakresie obsługi ładunków masowych suchych; udział ten w 2016 r. wynosi aż 86%. Znaczny 

udział gałąź ta ma także w obsłudze ładunków masowych płynnych (40%) oraz obsłudze kontenerów (36%).  

 

 
Rysunek 6. Udział żeglugi śródlądowej w obsłudze zaplecza portu Rotterdam w 2016 r. wg grup asortymentowych 

ładunków (%) 

Źródło: Jahresbericht 2017 Europäische Binnenschifffahrt Marktbeobachtung…  

 

Silną pozycję zajmuje transport wodny śródlądowy na zapleczu portu morskiego Antwerpia (40%). W 2016 r. 

w porcie tym obsłużono 58 tys. statków rzecznych, a przewozy transportem wodnym śródlądowym na zapleczu 

wynosiły 97,3 mln ton, z czego 55% stanowiły ładunki masowe płynne, a 25% przewozy maszyn i kontenerów6. Duży 

udział żeglugi śródlądowej w przewozach ładunków masowych płynnych w relacjach z zapleczem wynika z faktu, że 

port w Antwerpii specjalizuje się w obsłudze przede wszystkim tego typu ładunków, a zwłaszcza chemikaliów7.  

Z kolei port Hamburg,  powiązany jest z systemem dróg wodnych Łaby (Łaba, Kanał Boczny Łaby, Kanał 

Łaba-Lubeka, Kanał Łaba-Hawela), a port Brema/Bremerhaven - z  Wezerą.  Drogi te posiadają znacznie słabsze 

parametry niż Ren i nie łączą porównywalnych  pod względem znaczenia gospodarczego ośrodków  przemysłowych  i  

regionów, jak ma to miejsce w przypadku drogi wodnej Renu. W efekcie udział żeglugi śródlądowej w obsłudze tych 

portów jest znacznie niższy aniżeli w przypadku portów grupy ARA.  

W Hamburgu w 2016 r. obsłużono 20,3 tys. statków rzecznych, a udział żeglugi śródlądowej w obsłudze 

zaplecza tego portu wynosił 11,5%. Znaczny udział ma ta gałąź transportu w obsłudze zaplecza portu w przewozach 

ładunków masowych. Jak wynika z rysunku 7, w relacjach z zapleczem w 2016 r. transportem wodnym śródlądowym 

przewieziono 40% ładunków masowych płynnych oraz 20% ładunków masowych suchych.   

 

 
Rysunek 7. Udział żeglugi śródlądowej w obsłudze zaplecza portu Hamburg w 2016 r. wg grup asortymentowych 

ładunku (%) 

Źródło: Jahresbericht 2017 Europäische Binnenschifffahrt Marktbeobachtung…; Der Hamburger Hafen 

                                                 
6 Jahresbericht 2017 Europäische Binnenschifffahrt Marktbeobachtung, Sekretariat der Zentralkommission für die 

Rheinschifffahrt, Strasbourg September 2017, http://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf, [dostęp 

14.10.2017]. 
7 Marktbeobachtung 2014, Europäische Binnenschifffahrt, Sekretariat der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, Strasbourg, 

September 2014, https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om14_de.pdf [dostęp 14.10.2017]. 

http://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om14_de.pdf
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Daten und Fakten 2017,  https://www.hafen-hamburg.de/de/presse/media/broschuere/daten-fakten-2017---37940 

[dostęp 14.10.2017]. 

 

W porcie morskim Brema-Bremerhaven, zajmującym czwarte miejsce pod względem przeładunków 

kontenerów w Europie,  w 2016 r. obsłużono 7,8 tys. statków żeglugi śródlądowej (o 670 więcej niż w 2015 r.). 

Udział transportu wodnego śródlądowego w obsłudze wszystkich ładunków w tym porcie w 2016 r. wynosił 8,1%, a 

w odniesieniu do przeładunków kontenerów 2,7% (rys. 8). 

 

 
Rysunek 8. Udział żeglugi śródlądowej w obsłudze kontenerów w porcie Bremerhaven w latach 2010-2016 (%) 

Źródło: Jahresbericht 2017 Europäische Binnenschifffahrt Marktbeobachtung…;: Facts Figures 2016 the ports of  

Bremen/Bremerhaven, http://bremenports.de/wp-content/uploads/2017/05/Hafenspiegel_2016_eng.pdf (dostęp 

9.11.2017). 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w krajach Europy Zachodniej transport wodny śródlądowy zajmuje 

ważną pozycję w obsłudze potrzeb transportowych na zapleczu portów morskich. Porty morskie są istotnymi 

generatorami potrzeb transportowych ciążących do śródlądowych dróg wodnych. Szczególnie dużą rolę odgrywają 

porty morskie w generowaniu popytu na przewozy kontenerów. Realizowane bowiem na śródlądowych drogach 

wodnych przewozy kontenerów, mimo ich stosunkowo niewielkiego udziału w łącznych przewozach realizowanych 

żeglugą śródlądową (10% przewozów ogółem), w zdecydowanej większości związane są z obsługą portów morskich.  

Szacuje się, że 2/3 przewozów kontenerów realizowanych na drodze wodnej Renu jest efektem powiązań tej 

drogi wodnej z portami morskimi. W odniesieniu do systemu dróg wodnych Łaby przewozy kontenerowe prawie w 

całości związane są z obsługą portu morskiego w Hamburgu. W 2015 r. stanowiły one 89,3%, a w 2016 r. – 90,1% 

ogółu przewiezionych kontenerowych na Łabie. W przypadku drogi wodnej Wezery średnio w latach 2010-2016 

udział przewozów kontenerowych w obsłudze portu Bremerhaven w łącznych przewozach kontenerowych na tej 

drodze wodnej był nieco niższy i wynosił ok. 60%, przy czym w 2016 r. udział ten obniżył się do 42%8.  

 

3. Szanse włączenie Wisły do obsługi zaplecza portu morskiego Gdańsk 

 

Tendencje europejskie powinny być przykładem dla Polski. Jako duży postęp należy uznać  przyjęty w dniu 

14 czerwca 2016 r. w drodze uchwały Rady Ministrów  dokument pt. „Założenia do planów rozwoju śródlądowych 

dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”9. W dokumencie tym po raz pierwszy 

wskazano bowiem na priorytet uzyskania znacznej poprawy warunków nawigacyjnych na Wiśle od Gdańska do 

Warszawy poprzez skanalizowanie tego odcinka (rys. 9).  

                                                 
8 DATEN & FAKTEN, Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB), 

http://binnenschiff.de/content/wasserstrasse/ [dostęp 21.10.2017]; Facts & Figures about the Ports of Bremen/Bremerhaven 2016, 

http://bremenports.de/wp-content/uploads/2017/05/Hafenspiegel_2016_eng.pdf [dostęp 21.10.2017]; Der Hamburger Hafen Daten 

und Fakten 2017,  https://www.hafen-hamburg.de/de/presse/media/broschuere/daten-fakten-2017---37940 [dostęp 21.10.2017]. 
9 Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg 

wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”.  Monitor Polski, 22 lipca 2016 r., poz. 711. 

https://www.hafen-hamburg.de/de/presse/media/broschuere/daten-fakten-2017---37940
http://bremenports.de/wp-content/uploads/2017/05/Hafenspiegel_2016_eng.pdf
http://binnenschiff.de/content/wasserstrasse/
http://bremenports.de/wp-content/uploads/2017/05/Hafenspiegel_2016_eng.pdf
https://www.hafen-hamburg.de/de/presse/media/broschuere/daten-fakten-2017---37940
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Pojawiają się  jednak poważne obawy, czy założenie aż czterech o jednakowej randze  priorytetów w zakresie 

realizacji bardzo kapitałochłonnych inwestycji jest uzasadnione ekonomicznie. Szacuje się, że realizacja przedsięwzięć 

przewidzianych w „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z 

perspektywą do roku 2030” wymaga zaangażowania do 2030 r.  76,8 mld zł (tabela 1), z czego na kaskadę Wisły na 

odcinku od Warszawy do Gdańska – 31,5 mld zł (9 stopni x koszt budowy jednego stopnia - 3,5 mld zł).  Jak wynika z 

przyjętych w „Założeniach…” do 2020 r. należy wydatkować 8,9 mld zł, w tym 3,5 mld na zagospodarowanie Wisły od 

Gdańska do Warszawy. 

Przyjęte założenia finansowe świadczą o bardzo dużym optymizmie. Z wcześniejszych doświadczeń 

wynika bowiem, że realizacja dotychczasowych programów inwestycyjnych na śródlądowych drogach wodnych w 

Polsce, o znacznie mniejszym rozmachu finansowym, nie była skuteczna. Warto przypomnieć, że na realizację 

inwestycji w ramach „Programu dla Odry – 2006” przewidziano dla całego okresu realizacji 2002-2016 (rys. 10) 

nakłady finansowe na poziomie 4263,6 mln zł, w tym 293,2 mln zł na dokończenie budowy stopnia wodnego w 

Malczycach i 484,5 mln zł na budowę zbiornika wodnego Racibórz10. 

 
Rysunek. 9. Priorytety i zakres inwestycji na śródlądowych drogach wodnych w Polsce 

Źródło: Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”.  Monitor Polski, 22 lipca 2016 r., 

poz. 711. 

 

Tabela 1. Wstępny szacunek kosztów realizacji programu zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych w Polsce 

Wyszczególnienie Do 2020 2021-2030 Łącznie 

Odrzańska Droga Wodna (E-30) - 

osiągnięcie międzynarodowej klasy 

żeglowności i włączenie w europejską sieć 

dróg 

2,9 27,8 30,7 

Droga wodna rzeki Wisły - uzyskanie 3,5 28,0 31,5 

                                                 
10 Na realizację całego programu, obejmującego: 

- zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,  

- ochronę środowiska przyrodniczego i czystości wód,  

- usunięcie szkód powodziowych, 

- prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzację ekosystemów, 

- zwiększenie lesistości,  

- rozwój żeglugi śródlądowej, 

- energetyczne wykorzystanie rzek, 

założono, że nakłady finansowe nie mogły przekroczyć kwoty 9 049,0 mln zł. W: Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Program dla Odry — 2006”, Dz.U. 2001, nr 98, poz. 1067.  
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znacznej poprawy warunków 

nawigacyjnych 

Połączenie Odra-Wisła 2,5 4,0 6,5 

Połączenie Wisła - Brześć  - 8,1 8,1 

RAZEM 8,9 67,9 76,8 

Źródło: Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”.  Monitor Polski, 22 lipca 2016 r., 

poz. 711 

 

Ostatecznie Program ten w pełni nie został zrealizowany a ustawa, na mocy której program ten ustanowiono, 

została zniesiona z dniem 1 stycznia 2015 r.11 Kontynuowana jest jednak, ujętych w tym programie,  budowa stopnia 

wodnego w Malczycach i Zbiornika Racibórz. Budowa stopnia wodnego Malczyce trwa już 20 lat. Budowę tę 

rozpoczęto w 1997 r., a pierwotny termin zakończenia tej inwestycji wyznaczony na 2004 r. nie został dotrzymany i 

był stopniowo przesuwany na kolejne lata. W 2016 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu 

zakład, że budowa stopnia wodnego Malczyce zakończy się w 2018 r.12 Obecnie natomiast pojawiają się informacje, 

że stopień ten zostanie uruchomiony wiosną w 2019 r.13 

 

 
Rysunek 10. Planowane nakłady inwestycyjne na realizacje „Programu dla Odry – 2006” (poziom cen z 2001 r.) 

Źródło:  Załącznik nr 3 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry — 

2006”, Dz.U. 2001, nr 98, poz. 1067. 

 

Także termin ukończenia budowy zbiornika Racibórz jest ciągle przesuwany; na 2016 r., następnie na 2017 r., 

a obecnie na drugą połowę 2019 r. Po zakończeniu budowy zbiornika (suchy polder wypełniany wodą podczas 

powodzi) planowana jest, w perspektywie kilku lat,  zmiana jego funkcji ze zbiornika suchego na mokry zbiornik 

wielofunkcyjny14. Opóźnienia w budowie, a także zmiany w koncepcji realizacji inwestycji, mają jednak swoje 

konsekwencje ekonomiczne w postaci wzrostu kosztów inwestycji. 

W świetle przedstawionych problemów związanych z realizowanymi już inwestycjami na śródlądowych 

drogach wodnych mało realne jest też założenie, że  kaskada Wisły od Warszawy do Gdańska polegająca na 

wybudowaniu dodatkowych 9 stopni wodnych mogłaby powstać do 2030 r. (za 13 lat). Same procedury oceny 

                                                 
11 W ustawie uchylającej założono, jednak że zadania inwestycyjne wynikające z wieloletniego „Programu dla Odry – 2006” będą 

nadal realizowane. W: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program 

dla Odry – 2006”, 2014, poz. 1856. 
12Kiedy zakończy się budowa Stopnia Wodnego Malczyce? http://geoinzynieria.inzynieria.com/cat/26/art/43302/kiedy-zakonczy-

sie-budowa-stopnia-wodnego-malczyce- 

[dostęp 30.10.2017]. 
13 J. Bomersbach, Zapora w Malczycach ma być gotowa za dwa lata, http://sroda.express-miejski.pl/wiadomosc/27860,zapora-w-

malczycach-ma-byc-gotowa-za-dwa-lata [dostęp 30.10.2017] 
14 Dokończenie budowy zbiornika Racibórz Dolny doczeka się generalnego wykonawcy? Portal samorządowy 2017, 

http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/dokonczenie-budowy-zbiornika-raciborz-dolny-doczeka-sie-

generalnego-wykonawcy,92840.html,  [dostęp 14.11.2017]. 

http://geoinzynieria.inzynieria.com/cat/26/art/43302/kiedy-zakonczy-sie-budowa-stopnia-wodnego-malczyce-
http://geoinzynieria.inzynieria.com/cat/26/art/43302/kiedy-zakonczy-sie-budowa-stopnia-wodnego-malczyce-
http://sroda.express-miejski.pl/wiadomosc/27860,zapora-w-malczycach-ma-byc-gotowa-za-dwa-lata
http://sroda.express-miejski.pl/wiadomosc/27860,zapora-w-malczycach-ma-byc-gotowa-za-dwa-lata
http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/dokonczenie-budowy-zbiornika-raciborz-dolny-doczeka-sie-generalnego-wykonawcy,92840.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/dokonczenie-budowy-zbiornika-raciborz-dolny-doczeka-sie-generalnego-wykonawcy,92840.html
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oddziaływania na środowisko związane z budową inwestycji infrastrukturalnych trwają niekiedy kilka lat. Nawet w 

Niemczech, kraju o bogatych doświadczeniach  w zakresie skutecznej realizacji inwestycji na śródlądowych drogach 

wodnych, budowa tylko nowej śluzy (dostosowanej dla barek motorowych GSM) na stopniu wodnym w Minden, 

umożliwiającym żeglugę pomiędzy Wezerą i Kanałem Śródlądowym i w efekcie pozostałymi śródlądowymi drogami 

wodnymi w Europie, trwała 14 lat (od momentu rozpoczęcia prac planistycznych w październiku  2004 r. do momentu 

oddania do eksploatacji 18 sierpnia 2017 r.), w tym 7 lat trwało uzyskanie odpowiednich decyzji15.  

Czasochłonna okazałą się także budowa dodatkowej komory śluzowej w miejscowości Fankel, w ramach 

realizowanej modernizacji śluz na Mozeli (lewy dopływ Renu), która trwała 7 lat. Procedurę zatwierdzania planów 

budowy nowej komory śluzowej w  Fankel przeprowadzono w latach 2002-2004, lecz ze względu na  konieczność 

uwzględnienia w projekcie przedsięwzięć kompensacyjnych, mających na celu rekompensatę skutków inwestycji w 

środowisku,  prace budowlane rozpoczęły się 23 marca 2006 r.  a zakończone zostały w 2009 r. 16      

Biorąc pod uwagę współczesne możliwości techniczne można przyjąć, że możliwe jest nakładanie się okresu 

budowy maksymalnie 2 stopni wodnych, i że realny jest 5-letni okres budowy jednego stopnia. Przy takich założeniach 

tylko okres budowy (nie uwzględniając wymaganych w tym zakresie odpowiednich decyzji, w tym środowiskowych) 9 

stopni wodnych trwałby 25 lat. Tak odległa perspektywa nie stanowi jednak problemu. Ważna jest bowiem konsekwencja 

w procesie planowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych.  

Konieczne jest urealnienie założeń zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych  w Polsce, przede wszystkim 

poprzez ograniczenie liczby priorytetów maksymalnie do dwóch. Wśród tych priorytetów powinna znaleźć się budowa 

kaskady Wisły od Warszawy do Gdańska. Uzasadniają to aktualne tendencje rozwoju portu morskiego w Gdańsku, 

zwłaszcza w odniesieniu do przeładunków kontenerów. Jak wynika z danych Zarządu Portu Morskiego Gdańsk w latach 

2010-2016 przeładunki kontenerów wzrosły 2,5-krotnie z 508,6 tys. TEU do 1299,4 tys. TEU17. Dalszy rozwój tego portu 

jest więc istotnie uwarunkowany poprawą połączeń transportowych na zapleczu. 

 Jednak w obliczu wymaganych znacznych nakładów finansowych i wysoce prawdopodobnych protestów 

organizacji środowiskowych, a także złożonego procesu uzyskania wymaganych decyzji,  zwłaszcza środowiskowych, 

działania na rzecz przywrócenia funkcji transportowej drodze wodnej Wiśle na odcinku Gdańsk-Warszawa będą 

wymagały znacznej determinacji. W przeciwnym razie  zagospodarowanie tej drogi wodnej będzie bardzo trudne, a 

szanse, że Wisła będzie wykorzystywana do obsługi potrzeb transportowych portu Gdańsk pozostaną po prostu fikcją.  

(Ryszard Rolbiecki) 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Neubau der Weserschleuse Minden, Wasserstraen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Hannover, http://www.nba-

hannover.wsv.de/baumassnahmen/aktuelle_baumassnahmen/neubau_schleuse_minden/ [dostęp 14.11.2017]. 
16 Schleuse Fankel, Wasserstraen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Koblenz, 

http://www.wsa-koblenz.wsv.de/baumassnahmen/stand_2_schleuse/zweite_schl_fankel.html  
17 Port Gdańsk, Facts & Figures,   http://www.portgdansk.pl/o-porcie/facts-and-figures [dostęp 13.11.2017]. 

http://www.wsa-koblenz.wsv.de/baumassnahmen/stand_2_schleuse/zweite_schl_fankel.html
http://www.portgdansk.pl/o-porcie/facts-and-figures
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Ochrona przed ryzykami cybernetycznymi 
 

Branża TSL w Polsce to dziś ponad 200 tysięcy podmiotów zatrudniających pół miliona pracowników i ponad 

200 miliardów złotych zysku rocznie. Jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, gdzie 

trudno sobie wyobrazić całkowite wstrzymanie lub jakiekolwiek problemy z organizacją transportu. Nawet 

najmniejsze zakłócenia mogą mieć istotny wpływ na prowadzenie działalności i dynamikę przychodów. 

 

Klasyczne zagrożenia typowe i charakterystyczne dla branży związane były do niedawna przede wszystkim z 

czynnikami warunkującymi uszkodzenia i utratę ładunku. Z biegiem czasu wypracowano w tym celu dobre praktyki 

oraz rozwiązania finansowe                             i ubezpieczeniowe pozwalające zarządzać tego typu ryzykiem. Mało kto 

zwracał jednak uwagę na ryzyka związane z cyberprzestępczością, które mogą sparaliżować działalność zarówno 

pojedynczej firmy, jak i całej branży TSL.  

 

Cyberprzestępczość 

Cyberprzestępstwem można określić działalność przestępczą odbywającą się za pomocą komputerów lub mającą 

miejsce w internecie. Przestępcy stosują różne metody i narzędzia - wyłudzanie danych (phishing), wirusy, 

oprogramowanie typu spyware lub ransomware. Ich celem najczęściej staje się kradzież danych, oszustwo, a 

docelowo zniszczenie lub utrudnienie działalności biznesowej organizacji. Warto odnotować, że badania firm 

ubezpieczeniowych wskazują, że ryzyka związane z cyberprzestępczością znajdują się obecnie w pierwszej trójce listy 

najistotniejszych wskazanych przez przedsiębiorców zagrożeń funkcjonowania działalności.  

 

Ofiarą ataku cyberprzestępców może być zarówno duży globalny koncern, jak i niewielka, lokalna firma. Każdy z 

tych podmiotów korzysta z systemów i rozwiązań technologicznych obsługujących proces zarządzania, począwszy od 

dokumentacji magazynowej, transportowej, raportowania, aż do inwentaryzacji, czy obrotu. Są to dane kompletne,             

z których można wyczytać wszelkie informacje o firmie, produkcji, kontrahentach, czy sytuacji finansowej. 

Zagrożeniu podlegają praktycznie wszystkie elementy systemu – serwery baz danych i aplikacji, terminale przenośne, 

ręczne i wózkowe, terminale PC, sieć radiowa, drukarki etykiet i biurowe, czy czytniki kodów kreskowych. 

Dodatkowo upubliczniona informacja o wycieku danych oraz paraliż firmy spowodowany atakiem cybernetycznym 

może poważnie nadszarpnąć reputację przedsiębiorstwa i doprowadzić do utraty zaufania. 

 

Nieustanna edukacja pracowników ukierunkowana na wzmożoną czujność oraz informację zwrotną o potencjalnych 

niebezpieczeństwach to jedno z ważniejszych działań, które możemy podjąć aby zabezpieczać się przed ryzykiem. 

Kolejne to inwestycje w odpowiednie zabezpieczenia systemów i procesów. Trzecim kryterium są rozwiązania 

ubezpieczeniowe, które zapewnią realne korzyści w sytuacji zaistnienia incydentu bezpieczeństwa. 

 

Czym jest ubezpieczenie CYBER? 

Ubezpieczeniem CYBER określa się produkt hybrydowy łączący w sobie pokrycie w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej, kosztów własnych Spółki oraz odpowiedzialności administracyjnej istotnej w kontekście zmian przepisów o 

ochronie danych osobowych. Jednakże polisa CYBER to nie tylko narzędzie dzięki któremu Spółka może pokryć 

straty wynikające z incydentu będącego skutkiem celowego działania osób trzecich, błędów pracownika, czy 

niewłaściwego zabezpieczenia systemu IT. W ramach umowy ubezpieczony będzie mógł również skorzystać z usług 

„poincydentalnych”, które mają za zadanie zminimalizować straty oraz ryzyko wystąpienia incydentu w przyszłości.  

 

Korzyści 

Bez wątpienia branża TSL odgrywa niezwykle istotną rolę w gospodarce i z tego właśnie powodu podmioty należące 

do tego sektora są szczególne narażone na straty wynikające z działalności cyberprzestępców czy zaniedbań 

pracowników. Przerwa działania systemów teleinformatycznych przedsiębiorstwa spowodowana atakiem hakerskim 

może doprowadzić do utraty zysku, ale również kontrahentów. W ramach działań „poincydentalnych” spółka 

skorzysta z polisy CYBER poprzez informatyków śledczych, czy specjalistów public relations, którzy zadbają o 

odbudowę wizerunku. Dodatkowo dobrze zarządzana organizacja w takim przypadku uruchomi również BCP, czyli 

Business Continuity Plan zaś spadek zysku pokryje dzięki właściwie skonstruowanej polisie CYBER. 
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Mając w pamięci ubiegłoroczny atak ransomware Petya, który dotknął wiele przedsiębiorstw, w tym z branży TSL* 

zwracamy uwagę, że dzięki ubezpieczeniu CYBER mogłyby zostać pokryte nie tylko koszty różnego rodzaju 

doradców, np. negocjatorów kryzysowych ale również ubezpieczyciel mógłby zrefundować kwotę okupu. 

Ubezpieczenie w kontekście RODO 

Artykuł 82 RODO zatytułowany Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność gwarantuje każdemu obywatelowi 

Unii Europejskiej, którego dane osobowe zostaną naruszone możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu.  

W przypadku naruszenia danych osobowych przez spółkę, polisa CYBER będzie mogła pokryć  koszty m.in. 

informatyki śledczej, zawiadomienia poszkodowanych oraz organu nadzoru (art. 33 i 34 RODO), wsparcia prawnego 

w obronie przed roszczeniem jak również kwotę samego odszkodowania. Dodatkowo, w przypadku wszczęcia przez 

PUODO (następcy GIODO) kontroli w podmiocie, który wykazał zaniedbania w zakresie ochrony danych osobowych 

skutkujące nałożeniem kary administracyjnej (art. 58 oraz 83) ubezpieczyciel pokryje koszty obrony w toczącym się 

postępowaniu administracyjnym oraz zrefunduje ewentualne kary nałożone przez urząd. 

 Aranżacja polisy CYBER – warto z profesjonalistą 

Ubezpieczenie CYBER w Polsce jest oferowane przez kilku ubezpieczycieli, a rozwiązania przez nich oferowane 

bazują na doświadczeniach rynku londyńskiego oraz amerykańskiego, gdzie pierwsze polisy zostały zaaranżowane w 

latach 90-tych mienionego wieku. Korzystając  

z usług specjalizującego się w ryzyku Cyber brokera ubezpieczeniowego spółka otrzyma dopasowany do jej potrzeb 

program ubezpieczenia poprzedzony szczegółową analizą ryzyka i porównaniem ofert pochodzących zarówno z rynku 

polskiego i w razie potrzeby zagranicznego, który może zaoferować ochronę oraz usługi niedostępne lokalnie. Warto 

więc poważnie zastanowić się nad takim rozwiązaniem. 

 

*Przykładowe cyberataki w branży TSL 

 

czerwiec 2017 r. - eksperci ocenili, że przeprowadzony prawdopodobnie przez rosyjskich hakerów atak 

cybernetyczny z użyciem złośliwego oprogramowania NotPetya, który szyfruje pliki na urządzeniach ofiar, 

domagając się okupu w bitcoinach naraził na olbrzymie straty m.in. norweską grupę A.P. Moller-Maersk, 

holenderską spółkę TNT Express z amerykańskiej grupy kurierskiej FedEx, brytyjską grupę Reckitt Benckister, a w 

Polsce podmioty takie jak InterCars, TNT, czy RABEN, 

 

sierpień 2017 - jedna z rafinerii na terenie Arabii Saudyjskiej została dotknięta nowym typem cyberataku 

wspartego zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem. Analitycy bezpieczeństwa badający kod użytego przez 

cyberprzestępców narzędzia są zgodni, że jego celem był sabotaż i doprowadzenie do wybuchu, który mógł 

spowodować śmierć wielu ludzi. Dzięki błędowi w kodzie złośliwego oprogramowania, cyberatak doprowadził 

jedynie do wyłączenia systemów sterowania. Niepokojący okazał się jednak fakt, że zainfekowane sterowniki 

stosowane są u kilkunastu tysięcy operatorów infrastruktury krytycznej na całym świecie. 

 

Październik 2017 – na skutek ataku phishingowego internauci otrzymują fałszywe e-maile, które zarażają wirusem 

komputery i oprogramowanie, pochodzące rzekomo od firmy DHL sugerujące, że czeka na nich przesyłka. 

 

(Agata Żbikowska, Broker Ubezpieczeniowy, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.) 


