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Przedstawiono koncepcję synchromodalno-
ści jako rozwiązania wychodzącego naprzeciw 
problematyce połączenia potrzeby ograniczania 
emisji CO2 w działaniach transportowych przy 
jednoczesnym zachowaniu jego konkurencyj-
ności wynikającej z krótkiego czasu dostaw 
i niskich kosztów. Zastosowanie synchromo-
dalności sprzyja wzrostowi innowacyjności 
przedsiębiorstwa logistycznego, jest również 
realnym wsparciem działań proekologicznych 
w obszarze transportu, umożliwiając klientom 
firm przewozowych (przedsiębiorstwom che-
micznym), realizację strategii zrównoważone-
go rozwoju nie tylko w obszarze produkcyjnym. 
Wyniki badania przeprowadzonego w pro-
jekcie ChemMultimodal wykazują potrzebę 
zaoferowania na rynku usługi transportowej, 
która pozwoliłaby firmom chemicznym na 
spełnienie warunku zrównoważonego trans-
portu. Synchromodalność jako rozwiązanie 
innowacyjne ma możliwość uzupełnienia tej 
luki w ofercie przewozu ładunków. Wsparciem 
dla tego rozwiązania są platformy uwzględ-
niające charakterystykę transportu ładunków 
chemicznych. Jedna z takich platform jest ele-
mentem narzędzia wypracowanego w ramach 
projektu ChemMultimodal.

Synchromodalność stanowi innowacyjne 
podejście do zarządzania transportem w łań-
cuchach dostaw. Polega na synchronizacji 
dostępności i wykorzystania różnych gałęzi 
transportu. Jej celem jest zwiększenie efektyw-
ności i elastyczności, a także spełnienie wyma-
gań zrównoważonego rozwoju. Jest koncepcją 
traktującą holistycznie problematykę zarzą-
dzania transportem. Uwzględnia możliwości 
integracji gałęzi transportu, rozwoju infrastruk-

tury transportowej, zastosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, tworzenia 
nowych usług wspierających i metod zarzą-
dzania procesami1). Pojęcie synchromodalno-
ści zostało w literaturze zdefiniowane jako 
multimodalna strategia, polityka transportowa, 
sieć, usługa lub proces. W podejściu strate-
gicznym synchromodalność zyskuje znaczenie 
jako strategia multimodalna dodająca możli-
wość elastycznego wyboru gałęzi transportu 
do zarządzania procesami w łańcuchu dostaw2). 
Znajduje ona odzwierciedlenie na poziomie 
taktycznym i operacyjnym zarządzania trans-
portem. Taktycznie determinuje politykę trans-
portową na wyższym poziomie dojrzałości 
procesu niż transport komodalny i multimo-
dalny3). Z kolei w działalności operacyjnej 
umożliwia konfigurację połączeń i dobór 
gałęzi transportu w odpowiedzi na uwarunko-
wania zarządzania procesem transportowym 
w danym czasie. Ponadto, uwzględnia specy-
fikę produktów i potrzeb obsługi łańcuchów 
dostaw przedsiębiorstw.

Synchromodalny proces transportowy 
polega na usystematyzowanym, efektywnym 
i zsynchronizowanym połączeniu dwóch lub 
więcej gałęzi transportu4). Wśród głównych 
aspektów w zarządzaniu transportem syn-
chromodalnym wskazuje się (i) dynamiczne 
planowanie, (ii) integrację sieci transporto-
wych, (iii) realizację decyzji o zmianie gałęzi 
transportu w czasie rzeczywistym, (iv) łącze-
nie potoków (wolumenów) transportowych, 
(v) dostępność i przejrzystość informacji 
między uczestnikami procesu, (vi) dowolny 
wybór gałęzi transportu oraz (vii) współpracę 
w łańcuchu dostaw5). Synchromodalność ma 
na celu zapewnienie najlepszego rozwiązania 
transportowego w określonym momencie. 
Może być ono elastycznie konfigurowane 
w trakcie procesu6). Dopasowanie rozwiązań 
transportowych poprzez usługę synchromo-
dalności bazuje na elastycznym zarządzaniu. 
Polega ono na podejmowaniu decyzji trans-

portowych w odniesieniu do poszczególnych 
dostaw. Usługa ta wykorzystuje komplemen-
tarność gałęzi transportu poprzez zintegro-
wane planowanie i ich elastyczne łączenie 
w zaspokajaniu popytu na transport7). Sieci 
synchromodalne mają charakter hybrydo-
wy8). Zapewniają jednocześnie dostępność 
do poszczególnych gałęzi i transportu inter-
modalnego, oferując potencjał elastycznego 
wyboru w dążeniu do efektywnego wykorzy-
stania przestrzeni ładunkowych.

Aspektem wyróżniającym koncepcję 
synchromodalności względem transpor-
tu multimodalnego jest pozioma integracja 
w zarządzaniu transportem. Umożliwia ona 
równoległe wykorzystanie różnych gałęzi na 
trasie między miejscem wysyłki a dostarczenia 
dostawy. Transport multimodalny w integracji 
pionowej zakłada sekwencyjne wykorzystanie 
różnych gałęzi transportu w kolejności zgodnej 
z planem. Synchromodalność stwarza dyna-
miczną możliwość równoczesnego wyboru 
i wykorzystania różnych wariantów przewo-
zów, wśród których jedną z opcji może być 
transport intermodalny. Synchromodalność 
wykorzystuje silne elementy, a eliminuje słabe 
strony transportu intermodalnego, takie jak 
(i) nieefektywne skomunikowanie połączeń 
kolejowych, (ii) jednoczesne wykorzystywa-
nie infrastruktury transportowej na potrzeby 
przewozów pasażerskich i towarowych, (iii) 
harmonogramy operacji w terminalach, (iv) 
problemy w organizacji i koordynacji działań 
uczestników procesu transportowego, w tym 
dostawców usług dowozowo-odwozowych 
oraz (v) wysokie koszty przeładunku9).

Synchromodalność zmienia perspektywę 
rozwoju rynku usług transportowych, spedy-
cyjnych i logistycznych (TSL). Mimo że wciąż 
siłą go determinującą są uzgodnienia między 
przedsiębiorstwami a oferentami usług TSL 
odnośnie warunków dostaw, zmienia się opty-
ka podejmowanych decyzji w ich realizacji. 
Koncepcja synchromodalności daje operato-
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rom logistycznym możliwość bieżącego, ela-
stycznego decydowania o sposobie przewozu, 
w tym o wyborze tras i gałęzi transportu 
w łańcuchach dostaw klientów, w sposób najle-
piej odpowiadający realizacji każdego zlecenia 
transportowego10). Celem jest optymalne dopa-
sowanie gałęzi i infrastruktury transportowej. 
Znajduje ono bezpośrednie odzwierciedlenie 
zarówno w możliwości zmiany gałęzi i sieci 
logistycznych w każdym pożądanym przypad-
ku, jak również w potencjale łączenia ładunków 
transportowych i osiąganiu efektów synergii11). 
Synchromodalność generuje dla operatorów 
logistycznych istotne szanse na rozwój inno-
wacyjnych rozwiązań transportowych w odpo-
wiedzi na silną presję rynkową coraz bardziej 
zorientowaną na zindywidualizowane usługi 
wychodzące naprzeciw potrzebie zrównowa-
żonego rozwoju12). Determinuje także nowe 
czynniki budujące przewagę konkurencyjną 
firm z branży. Przenosi środek ciężkości z ceny 
usług na dostępność i elastyczność oferty z jed-
noczesną możliwością wzrostu efektywności. 
Dodatkowo, może stanowić wraz z zaawanso-
waniem jej rozwoju potencjalne remedium na 
niektóre spośród obecnych problemów rynku 
usług TSL, takie jak wzrost płacy minimalnej, 
zakaz noclegów kierowców w kabinach pojaz-
dów w przerwie weekendowej lub niewystar-
czająca liczba kierowców przyczyniająca się 
do wzrostu wartości wynagrodzeń dla tej grupy 
zawodowej.

W ocenie koncepcji synchromodalności 
dominuje ujęcie efektów w perspektywie 
korzyści win-win dla uczestników procesu 
transportowego i jego głównych interesariu-
szy. Sieci synchromodalne prowadzą skutecz-
nie do osiągnięcia efektów przedstawionych 
w tabeli 1.

Krytyczne czynniki wdrożenia
synchromodalności

Mimo ogromnego potencjału w zakre-
sie usprawnienia i poprawy efektywności 
zarządzania transportem, synchromodalność 
nie jest koncepcją powszechnie stosowaną. 
Na dzień dzisiejszy istnieje kilka przykła-
dów udanych wdrożeń pilotażowych, głów-

Tabela 1. Efekty rozwoju synchromodalności

Rodzaj efektu Rodzaj działań

Redukcja kosztów

optymalizacja wykorzystania różnych gałęzi transportu; wyższe 
wypełnienie przestrzeni ładunkowych w środkach transportu 
na skutek konsolidacji ładunków, przy czym oszczędności 
wzrastają wraz z rosnącym wolumenem ładunków

Wzrost efektywności 
wykorzystania aktywów

efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury; osiągnięcie 
pogłębionej integracji sieci i połączeń transportowych oraz 
zdolności dynamicznej alokacji zasobów (kontenerów)

Zwiększenie elastyczności

dopasowanie na poziomie operacyjnym potrzeb załadowców 
i ofert przewoźników w zakresie wyboru tras i gałęzi 
transportu, a w rezultacie rozwój najlepszych scenariuszy 
realizacji dostaw; skorzystanie z dodatkowej przestrzeni 
ładunkowej i większej dostępności środków transportu

Wzrost odporności procesów 
transportowych na zakłócenia 
i bezpieczeństwa w łańcuchu 
dostaw

zapewnienie dostępności różnych wariantów realizacji dostaw 
w tym samym czasie i zdolność ich szybkiej zmiany w reakcji 
na zakłócenie lub jako działanie wyprzedzające mające na celu 
unikanie skutków zagrożeń

Zmniejszenie szkodliwych 
emisji

wzrost częstotliwości wykorzystania transportu kolejowego 
i żeglugi śródlądowej na głównych odcinkach tras, a transportu 
drogowego tylko na odcinkach dowozowo-odwozowych oraz 
zwiększenie wolumenów przewozów intermodalnych

nie w największych portach europejskich, 
takich jak Rotterdam, Antwerpia i Hamburg6). 
Analiza przykładów opisanych w literaturze13) 
pozwala określić krytyczne czynniki sukcesu 
podczas przyszłych wdrożeń koncepcji syn-
chromodalności.

Kluczowym elementem synchromodalno-
ści jest pogłębiona współpraca między uczest-
nikami procesu3), tj. nadawcami ładunków, 
spedytorami, operatorami logistycznymi, 
przedsiębiorstwami transportowymi, władza-
mi portów, operatorami terminali przeładun-
kowych i służbami celnymi. Mowa tu zarów-
no o współpracy pionowej, jak i poziomej 
między podmiotami na tym samym szczeblu 
łańcucha dostaw a reprezentującymi np. różne 
gałęzie transportu (rysunek). Eksperci podkre-
ślają, że współpraca nad planowaniem, reali-
zacją i kontrolą transportu synchromodalnego 
powinna opierać się na zaufaniu, dzieleniu się 
informacjami i ryzykiem, a przede wszystkim 
świadomości uczestników, że wspólnie osią-
gną więcej niż konkurując ze sobą.

Krytyczne czynniki zaistnienia współpra-
cy uczestników procesu transportu sychromo-
dalnego przedstawiono w tabeli 2.

Widząc wagę przygotowania infrastruktury 
fizycznej i technologicznej oraz ustalenia ram 
politycznych i prawnych, Unia Europejska 
(UE) opracowała mapę drogową dojścia do 
stworzenia warunków, które pozwolą rozwi-
jać się koncepcji synchromodalności1).

Na bazie tych elementów operator logi-
styczny może wziąć na siebie funkcję orkie-
stratora synchromodalnych procesów trans-
portowych i przystąpić do organizacji trans-
portu. Warto podkreślić, że zaprojektowanie 
transportów synchromodalnych jest zadaniem 
skomplikowanym, wymagającym spojrzenia 
na proces nie z perspektywy pojedynczego 
połączenia, ale całej sieci. Jak zaznaczono, 
konieczne jest zatem zastosowanie dynamicz-
nego planowania transportów obejmującego 
dynamiczne planowanie tras, dynamiczne 
przeładunki, agregowanie popytu. W proce-
sie dynamicznego planowania wykorzystuje 

Rys. Pionowa i pozioma współpraca nad planowaniem transportu ładunków11)
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się dane i informacje (m.in. rozkłady jazdy 
różnych przewoźników, informacje o proble-
mach i zakłóceniach), które spływają od 
wszystkich uczestników procesu w czasie 
rzeczywistym. Na tej podstawie orkiestra-
tor podejmuje decyzję o łączeniu ładunków, 
zmianie gałęzi i/lub środka transportu, pod-
nosząc efektywność całego łańcucha dostaw 
zleceniodawcy16).

Wymieniając czynniki krytyczne synchro-
modalności, nie można pominąć zmian, które 
muszą zajść po stronie klienta. W tym obsza-
rze eksperci wskazują na konieczność zmiany 
mentalnej klientów, którzy mając świadomość 
zalet synchromodalności i tego jak ta koncep-
cja działa, powinni skoncentrować się na klu-
czowych elementach procesu transportowego, 
tj. ustaleniu ceny (która powinna być nie 
wyższa niż w poprzednich opcjach transpor-
tu), wyborze miejsca dostawy i czasu trans-
portu. Pozostałe kwestie (np. wybór gałęzi 
i drogi transportu) powinny pozostać w gestii 
operatora, co zagwarantuje mu elastyczność 
konieczną w tym modelu działania.

Projekt ChemMultimodal
a uwarunkowania zrównoważonego
transportu chemii

W odpowiedzi na potrzebę wsparcia 
wykorzystania transportu multimodalnego 
przez przedsiębiorstwa zaangażowane w łań-
cuchy dostaw w branży chemicznej, UE 
podejmuje działania promujące realizację 
projektów z zakresu zrównoważonego trans-
portu. Jednym z takich działań w Europie 

Środkowej jest projekt ChemMultimodal. 
Projekt został wyłoniony jako jeden z 35 
spośród 620 wszystkich projektów startują-
cych w konkursie Programu Interreg Central 
Europe w 2015 r. Głównymi założeniami 
projektu jest osiągnięcie 10-proc. wzrostu 
udziału transportu multimodalnego w trans-
porcie towarów w branży chemicznej, przy 
jednoczesnej 5-proc. redukcji emisji CO2. 
Projekt ChemMultimodal jest realizowany 
od czerwca 2016 r. do maja 2019 r. i jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (Interreg Central 
Europe Program). Partnerami reprezentu-
jącymi Polskę w tym projekcie są Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie i Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego.

Głównym celem projektu jest upowszech-
nianie transportu multimodalnego produktów 
chemicznych poprzez koordynację działań 
pomiędzy producentami chemicznymi, 
przewoźnikami, multimodalnymi operatora-
mi logistycznymi i władzami publicznymi 
w regionie Europy Środkowej. Na potrzeby 
realizacji celu projektu, w pierwszej jego 
fazie przeprowadzono diagnozę rynku prze-
wozów produktów chemicznych przez produ-
centów oraz współpracujących z nimi partne-
rów logistycznych. Badanie przeprowadzone 
w drugiej połowie 2016 r. objęło łącznie 
21 przedsiębiorstw, w tym 12 firm che-
micznych i 9 firm reprezentujących branżę 
logistyczną (operatorów logistycznych, firmy 
transportowe, spedytorów i operatorów plat-
form transportowych). W badaniach wyko-
rzystano kwestionariusz ankietowy oraz prze-

prowadzono pogłębione wywiady z przedsta-
wicielami wybranych firm. Wyniki analizy 
wykazały, że wykorzystanie transportu mul-
timodalnego w dużych firmach chemicznych 
jest raczej niewysokie i waha się w granicach 
0–17%17). Niemniej jednak, rozwiązanie to 
stanowi dla firm pewien potencjał w sytuacji 
większych wolumenów i dłuższych tras prze-
jazdów (ponad 300 km).

Wśród różnych aspektów, względem 
których analizowano problematykę trans-
portu ładunków chemicznych, istotną kwe-
stią (mającą wpływ na decyzje związane 
m.in. z wyborem synchromodalności) jest 
model organizacji przewozu ładunków w tej 
branży. W grupie 12 przebadanych przed-
siębiorstw chemicznych 2 firmy zadeklaro-
wały wykorzystanie outsourcingu procesów 
transportowych, 3 stwierdziły, że zarządzają 
transportem ładunków samodzielnie, 3 zarzą-
dzają transportem w kooperacji z operatorami 
logistycznymi, a 4 firmy z branży chemicznej 
zdecydowały się na model mieszany (niektóre 
trasy obsługują same, a inne przekazały do 
realizacji operatorom logistycznym).

Przedsiębiorstwa chemiczne, które mają 
w gestii transport, przy wyborze sposobu prze-
wozu ładunków kierują się przede wszystkim 
terminowością i niezawodnością dostawy oraz 
kosztami transportu. Wybierają te kryteria ze 
względu na wpływ, jaki dostępność zapasów 
wywiera na ciągłość produkcji i na zachowanie 
wysokiego poziomu obsługi klientów mierzo-
nego m.in. terminowością realizacji zamówie-
nia, którego istotnym elementem jest pewność 
czasu tranzytu. Jednocześnie takie kryteria są 
wskazywane jako kluczowe również w sytu-
acji zlecania transportu firmom zewnętrznym. 
Oczywiście duże znaczenie przy wyborze gałę-
zi i środka transportu mają również: podatność 
transportowa ładunków i wymagania wzglę-
dem jednostek ładunkowych (np. kontenery, 
tank-kontenery, cysterny), a także bezpieczeń-
stwo ładunków i otoczenia przy przewozie 
produktów niebezpiecznych stanowiących 
wyróżnik branży chemicznej.

Warto zaznaczyć, że wśród zbadanych 
przedsiębiorstw tylko jedno opiera wspól-
ne planowanie transportu na zintegrowanym 
z partnerem systemie informatycznym. 
Pozostałe dokonują tych czynności, wykorzy-
stując arkusz kalkulacyjny i e-mail. Ponadto, 
zarówno przedsiębiorstwa chemiczne samo-
dzielnie organizujące proces transportu, 
jak i te, które realizują go we współpracy 
z partnerami zewnętrznymi, jak również ope-
ratorzy logistyczni kooperujący w modelu 
outsourcingu, w zasadzie nie posługują się 
platformami technologicznymi wspierającymi 
proces planowania i organizowania transportu. 
Z tego względu w ramach realizacji drugiego 
etapu projektu ChemMultimodal opracowano 
narzędzie usprawniające planowanie procesu 
transportu z wykorzystaniem rozwiązań mul-
timodalnych. Jednym z elementów tego narzę-

Tabela 2. Krytyczne czynniki wdrożenia koncepcji transportu synchromodalnego14, 15)

Czynniki krytyczne Opis

Wsparcie technologiczne

technologia jest konieczna, aby uczestnicy procesu transportu 
synchromodalnego mogli komunikować się, wymieniać dane 
i informacje, śledzić towary; dostęp do wysokiej jakości 
standaryzowanych danych i informacji w czasie rzeczywistym 
jest kluczowy dla procesu dynamicznego planowania transportu 
i optymalizacji działań; w celu efektywnej dystrybucji danych 
między uczestnikami procesu transportu może być wykorzystane 
rozwiązanie „wieży kontrolnej”

Zaawansowana 
infrastruktura fizyczna

infrastruktura jest ściśle powiązana z technologią; specjaliści 
wskazują na wymóg inteligentnych hubów, inteligentnych 
korytarzy transportowych i specjalnie zaprojektowanych 
terminali przeładunkowych, które pozwolą łączyć potoki 
ładunków w ramach strumieni przepływów synchromodalnych 
i dynamicznie zmieniać gałęzie i środki transportu

Stworzenie odpowiednich 
warunków prawnych

w kwestii prawa uwagę zwraca się głównie na harmonizację 
regulacji transportowych w ramach sieci synchromodalnej; 
ważne jest także rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności 
za transport, zwłaszcza w obliczu ewentualnych opóźnień, 
zniszczeń, zagubienia ładunku, co w sytuacji spontanicznej 
zmiany gałęzi i środka transportu nie zawsze jest oczywiste; 
w przypadku umów transportu synchromodalnego rekomenduje 
się jednoznaczne formułowanie oczekiwań nadawcy ładunku co 
do poziomu świadczonych usług, m.in. w zakresie czasu dostawy, 
kosztu i poziomu emisji CO2
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dzia jest platforma Intermodal Links Planner 
(https://intermodallinks.com), umożliwiająca 
analizę zróżnicowanych tras, głównie na pod-
stawie transportu kolejowego na terenie całej 
Europy, podczas diagnozy nowych i rewizji 
aktualnych połączeń na określonych trasach.

Diagnozując potencjał wykorzystania 
transportu multimodalnego (i w dalszym etapie 
modelu synchromodalności) w transportach 
ładunków chemicznych, respondenci oceniali 
dostępną infrastrukturę fizyczną. Wśród istot-
nych charakterystyk uwarunkowań zrówno-
ważonego transportu w Polsce należy wskazać 
czynniki związane z dostępem do infrastruktu-
ry liniowej oraz system priorytetyzacji pocią-
gów pasażerskich względem towarowych, co 
przekłada się na wydłużanie czasu transportu 
koleją oraz niezawodność rozkładów jazdy. 
Dotyczy to głównie pociągów towarowych 
organizowanych poza stałymi połączeniami 
towarowymi w ramach rocznego rozkładu 
jazdy przygotowywanego przez Polskie Koleje 
Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA (PKP 
PLK). Respondenci badania (przedsiębior-
stwa logistyczne) wskazali, że zwiększenie 
częstotliwości i terminowości połączeń oraz 
obniżenie kosztów dostępu do infrastruktury 
to istotne czynniki wzrostu wykorzystania 
transportu multimodalnego. Ponadto ważnym 
stymulantem wpływającym na czas i kosz-
ty organizacji multimodalnych połączeń jest 
zwiększanie liczby i jakości terminali intermo-
dalnych, a zwłaszcza ich budowa w okolicach 
przedsiębiorstw posiadających potencjał do 
zwiększania wykorzystania transportu kole-
jowego oraz morskiego. Obecnie terminale 
te (jak również infrastruktura liniowa) nie są 
zintegrowane na poziomie ogólnodostępnego 
systemu informatycznego umożliwiającego 
swobodny wybór miejsca i czasu przeładunku 
towarów (pomijając już fakt konieczności 
dostępu do informacji na temat możliwości 
obsługi towarów niebezpiecznych) zbliżający 
go do czasu rzeczywistego.

Istotną kwestią jest poziom innowacyjno-
ści i częstotliwość wdrażania nowych roz-
wiązań przez firmy logistyczne wspierające 
działania transportowe producentów chemicz-
nych w Polsce. Zasadność wprowadzania 
znaczących zmian powinna być bowiem 
umotywowana analizą, biorącą pod uwagę 
zarówno aspekty finansowe, jak i inne czyn-
niki ważne dla klienta, takie jak np. realizacja 
strategii zrównoważonego rozwoju (nie tylko 
w obrębie działań produkcyjnych) i możli-
wość realnego wpływu na poziom emisji CO2.

Synchromodalność a wyzwania
zrównoważonego transportu
produktów chemicznych w Polsce

Pojawia się pytanie czy koncepcja 
transportu synchromodalnego jest w sta-
nie wesprzeć działania podjęte w ramach 
ChemMultimodal i przyczynić się do poprawy 

efektów zarządzania transportem w branży 
chemicznej oraz ograniczenia jego negatyw-
nego wpływu na społeczeństwo i środowisko. 
Na liście wyzwań warto wskazać (i) poprawę 
warunków pracy kierowców, (ii) zmniejszenie 
zatorów w transporcie drogowym w Europie, 
(iii) ograniczenie liczby wypadków, (iv) ogra-
niczenie zużycia energii, (v) ograniczenie 
emisji CO2 i NOx oraz hałasu, (vi) wzrost 
wykorzystania transportu multimodalnego, 
a w nim gałęzi bardziej przyjaznych środowi-
sku, tj. transportu kolejowego, morskiego na 
krótkich odcinkach i/lub śródlądowego.

Wydaje się, że odpowiedź na tak posta-
wione pytanie powinna być twierdząca, gdyż 
kluczowym założeniem koncepcji synchro-
modalności jest z jednej strony systemowe 
podejście do zagadnienia transportu, z drugiej 
zaś elastyczność w rekonfiguracji łańcucha 
transportowego i możliwość dynamicznej 
zmiany gałęzi transportu. To powoduje, że 
operatorzy logistyczni, będąc w roli orkiestra-
torów łańcuchów i współpracując z innymi 
udziałowcami procesu, są w stanie „uziele-
nić” logistykę chemii18).

W tym celu mogą (i) łączyć ładunki od 
różnych zleceniodawców i dzięki temu lepiej 
wykorzystywać przestrzeń ładunkową środ-
ków transportu, (ii) optymalizować trasy 
przewozu ładunków, uwzględniając zlecenia 
od różnych klientów, których obsługują, (iii) 
optymalizować czas przewozu dzięki mini-
malizowaniu oczekiwania w terminalach, (iv) 
w większym stopniu wykorzystywać stałe 
połączenia kolejowe (w niektórych koryta-
rzach transportowych również śródlądowe), 
dzięki czemu ograniczają zużycie energii oraz 
emisję CO2, oraz (v) reagować na pojawiające 
się na trasie problemy i elastycznie zmieniać 
gałąź i drogę transportu w sytuacjach kryzy-
sowych, a tym samym zwiększać rzetelność 
terminów dostaw.

Dzięki takim działaniom operatorzy logi-
styczni są w stanie zaoferować klientom 
z branży chemicznej usługi, które zapewnią 
wyższe bezpieczeństwo ich ładunków (waru-
nek konieczny dla transportu chemii, w tym 
w szczególności ładunków niebezpiecznych) 
i będą tańsze. Analiza przeprowadzona przez 
ekspertów Raben Transport dla 400 różnych 
ładunków dostarczonych do 11 lokalizacji 
w 22 krajach wskazuje na 20-proc. redukcję 
kosztów przy zachowaniu 100-proc. termino-
wości dostaw19). Dodatkowo warto podkreślić, 
że oferowane usługi transportu synchromo-
dalnego będą bardziej przyjazne środowisku, 
a dzięki temu i społeczeństwu.

Trzeba jednak pamiętać, że w wymiarze 
organizacyjnym zastosowanie koncepcji 
synchromodalności wymaga od operatorów 
logistycznych współpracy nad synchroniza-
cją zasobów stacjonarnych, tj. infrastruktury 
transportowej i terminalowej oraz zasobów 
ruchomych, tj. środków transportu i konte-
nerów.

Wnioski końcowe

Zróżnicowane uwarunkowania otoczenia 
gospodarczego wymuszają na przedsiębior-
stwach poszukiwanie rozwiązań o innowacyj-
nym charakterze. Przedsiębiorstwa działające 
proaktywnie dostrzegają szansę w konkuro-
waniu w obszarach nienależących dotychczas 
do ich kluczowych kompetencji, a mogących 
stanowić istotny wyróżnik w walce o klien-
ta. Sferą takich innowacyjnych rozwiązań 
dodających wartość w budowanej przez firmy 
ofercie jest zarządzanie transportem. Także 
w tej działalności przedsiębiorstwa coraz czę-
ściej poszukują rozwiązań współgrających 
ze strategią zrównoważonego rozwoju przy 
jednoczesnym zachowaniu krótkich czasów 
dostaw i niskiego kosztu.

Rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw 
innowacjom w obszarze zarządzania trans-
portem, również z uwzględnieniem skompli-
kowanej charakterystyki przewozu ładunków 
chemicznych, jest model synchromodalności. 
Jest on usystematyzowanym, efektywnym 
i zsynchronizowanym procesem transportowym 
łączącym dwie lub więcej gałęzi transportu. 
Umożliwia w dynamiczny sposób dopasowanie 
rozwiązań transportowych, wykorzystując kom-
plementarność gałęzi transportu poprzez zinte-
growane planowanie i ich elastyczne łączenie 
w zaspokajaniu popytu na transport. Niwelując 
słabe strony transportu multimodalnego, jed-
nocześnie daje szansę na wykorzystanie jego 
potencjału w kontekście zarówno ograniczania 
kosztów, jak i emisji CO2. Tym samym kon-
cepcja synchromodalności wpisuje się w obszar 
realizacji projektu ChemMultimodal, którego 
celem jest upowszechnianie wykorzystania 
transportu multimodalnego poprzez ogranicza-
nie przewozu ładunków samochodami na rzecz 
gałęzi niskoemisyjnych (kolei).

Badania przeprowadzone w ramach projek-
tu pokazały, że w branży chemicznej wybór 
sposobu przewozu ładunków podyktowany 
jest przede wszystkim terminowością i nieza-
wodnością dostawy oraz kosztami. Te kryteria 
są trudne do spełnienia w momencie wyboru 
transportu multimodalnego. Wynika to głównie 
z jakości usług realizowanych przez przewoź-
ników kolejowych, takich jak punktualność 
i krótki czas transportu, będących w zależności 
wobec jakości dostępnej infrastruktury logi-
stycznej. Podczas gdy wyniki tego badania 
nie są zaskoczeniem i przedstawiają główną 
przyczynę wyboru transportu drogowego od 
kilkunastu lat, to upowszechnienie wdrażania 
modelu synchromodalności wśród operatorów 
logistycznych ma dużą szansę na zahamowanie 
rozwoju tej tendencji. Łączy on bowiem korzy-
ści zarówno transportu multimodalnego, jak 
i wyłącznie drogowego. Naturalnie możliwość 
rozwoju takiej oferty wśród usługodawców 
transportowych jest uwarunkowana zbiorem 
czynników nie zawsze od nich zależnych, 
np. dostęp do „inteligentnej” infrastruktury. 
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Jednak część z założeń stanowiących grunt do 
szybkiego rozwoju tego innowacyjnego roz-
wiązania jest możliwa do spełniania już dziś. 
Przykładem mogą być platformy integrujące 
dane o różnych ofertach usług transportowych 
realizowanych z wykorzystaniem zróżnico-
wanych gałęzi transportu. W przypadku prze-
wozu ładunków chemicznych platformy te 
powinny szczególnie uwzględniać dostępność 
transportu kolejowego i rodzaj obsługiwanych 
towarów w terminalach intermodalnych znaj-
dujących się na wybieranych trasach przejaz-
du. Punktem odniesienia wspierającym rozwój 
transportu w modelu synchromodalnym może 
być na przykład platforma stanowiąca element 
narzędzia wypracowanego w ramach projektu 
ChemMultimodal.

Niniejszy artykuł powstał w ramach reali-
zacji projektu nr CE36 ChemMultimodal 
współfinansowanego przez Program Interreg 
Central Europe.

Praca naukowa finansowana ze środków 
finansowych na naukę w latach 2016-2019 
przyznanych na realizację projektu międzyna-
rodowego współfinansowanego.

Otrzymano: 13-07-2018
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