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5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych
Istota centrum logistycznego

Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie towarów
oraz wykonywanie na nich operacji w czasie, w którym przemieszczanie nie
następuje. Składa się ona z dwóch zasadniczych rodzajów elementów:
• liniowych – do których zalicza się drogi, linie kolejowe, drogi wodne
oraz rurociągi,
• punktowych – którymi są porty morskie i lotnicze, porty i przystanie
wodne śródlądowe, obiekty magazynowe, intermodalne terminale przeładunkowe oraz punkty rozdziału i łączenia ładunków.
Elementy punktowe cechuje różnorodność funkcji i związane z tym
bogactwo nazw, w tym nazw własnych. Z punktu widzenia realizowanych
funkcji można je pogrupować w następujący sposób:
• funkcja przeładunkowa: porty morskie i lotnicze, porty i przystanie
wodne śródlądowe, intermodalne terminale przeładunkowe, punkty rozdziału i łączenia ładunków (sortownie paczek, platformy przeładunkowe
– platformy cross-dockingu),
• funkcja magazynowa: obiekty magazynowe, place składowe.
Powyższy podział, mimo że odnosi się głównie do sfery pojęciowej
i znajomości podstawowych operacji wykonywanych w tych obiektach, nie
jest jednoznaczny. W portach morskich odbywa się bowiem czasowe składowanie przeładowywanych towarów, a w obiektach magazynowych ma miejsce rozdzielanie i łączenie towarów oraz wykonywane są czynności związane z ich uszlachetnianiem, np. końcowy montaż lub przepakowywanie.
Pojęcie centrum logistycznego wymaga więc zdefiniowania, ponieważ
budowane głównie przez deweloperów zespoły obiektów magazynowych są
z nimi również kojarzone, co nie zawsze jest poprawne z punktu widzenia
ich organizacji i funkcjonalności.
Centrum logistyczne to obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją
i infrastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom
wykonywanie operacji na towarach w związku z ich magazynowaniem
i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą, w tym obsługę przewozów intermodalnych oraz udostępniający użytkownikom różne usługi
dodatkowe.
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W literaturze spotykane są różne zamiennie stosowane określenia
centrum logistycznego. Najbardziej popularne to:
• nazwa francuska – plates-formes multimodales,
• nazwa angielska – freight villages,
• nazwa niemiecka – Güterverkehrszentrum (GVZ),
• nazwa włoska – interporti36.
Rys. 5.4.1 przedstawia schemat centrum logistycznego.
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Rys. 5.4.1. Schemat centrum logistycznego
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W odróżnieniu od centrum logistycznego zespół obiektów magazynowych, który nie spełnia wymogów tej definicji, nazywany jest centrum
magazynowym, a jego definicja jest następująca:
Centrum magazynowe to obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie operacji na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą37.
Rys. 5.4.2 przedstawia schemat centrum magazynowego.
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J. Burnewicz, Centra logistyczne jako brakujące ogniwa polskiego systemu transportowego, w: Centra logistyczne dla obsługi transportu towarowego, Konferencja NaukowoTechniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Poznań 1996.
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I. Fechner, Miejsce centrum logistycznego w warstwie pojęciowej infrastruktury logistycznej, „Logistyka” 2008, nr 3.
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Rys. 5.4.2. Schemat centrum magazynowego

Centra logistyczne są punktowymi elementami infrastruktury logistycznej o najwyższym stopniu złożoności. Występuje w nich najwięcej różnorodnych elementów infrastruktury związanych z zakresem usług świadczonych przez użytkowników – niezależne przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie centrum logistycznego, jak również przez samo centrum
logistyczne, rozumiane jako podmiot gospodarczy świadczący usługi na ich
rzecz (tabela 5.4.1).
Tabela 5.4.1. Wybrane elementy infrastruktury punktowej i ich składniki
Składniki elementów infrastruktury punktowej
Magazyn
Platforma przeładunkowa
Intermodalny terminal przeładunkowy
Pomieszczenie biurowe
Obiekt biurowy
Posterunek celny
Stacja tankowania pojazdów
Punkt technicznej obsługi pojazdów
Myjnia samochodowa
Obiekt gastronomiczny
Motel

CL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CM
X
X

OM
X
X

X

X

CL – centrum logistyczne, CM – centrum magazynowe, OM – obiekt magazynowy
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Definicja
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Specyficznym dla infrastruktury centrum logistycznego obiektem jest
intermodalny terminal przeładunkowy, zwany również terminalem kontenerowym. Istotą przeładunku towarów i ich czasowego składowania na terminalu zgodnie z zasadą intermodalności transportu jest niezmienność opakowania jednostki ładunkowej w całym procesie transportu. Potrzeba budowy
intermodalnych terminali przeładunkowych, które umożliwiłyby wykonywanie przewozów transportem kombinowanym, a tym samym zwiększyły
udział przewozów towarów w intermodalnych jednostkach ładunkowych
transportem kolejowym i wodnym śródlądowym w ogólnym wolumenie
przewozów towarowych, stała się główną przesłanką budowy centrów logistycznych w Europie38.
Intermodalny terminal przeładunkowy to obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą przeładunek intermodalnych jednostek transportowych: kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych pomiędzy środkami transportu należącymi do różnych gałęzi transportu oraz wykonywanie operacji na tych
jednostkach w związku z ich składowaniem i użytkowaniem.
Poza centrami logistycznymi intermodalne terminale kontenerowe występują w portach morskich i śródlądowych oraz jako obiekty samodzielne.
Największe zróżnicowanie obiektów infrastruktury charakterystyczne
dla centrów logistycznych ma związek z usługami, jakie są świadczone na
ich terenie. Usługi te zgodnie z podaną definicją centrum logistycznego
wykraczają poza funkcję przeładunkową oraz magazynową i obejmują szereg innych funkcji logistycznych wraz z towarzyszącymi im funkcjami, takimi jak obsługa środków transportu, wynajem, czyszczenie i naprawa opakowań transportowych, usługi informatyczne, finansowe i inne, a nawet usługi
gastronomiczne i hotelarskie, które nie występują w pozostałych rodzajach
obiektów infrastruktury logistycznej (tabela 5.4.2).
Zasadniczą różnicą pomiędzy znajdującym się w odrębnej lokalizacji
obiektem magazynowym posiadającym jednego użytkownika a centrum
logistycznym według podanej wyżej definicji jest obecność co najmniej
kilku niezależnych, prowadzących działalność na jego terenie operatorów
logistycznych oraz świadczenie przez inne podmioty gospodarcze usług nie
związanych bezpośrednio z logistyką. Jest to obok możliwości obsługi trans-

38

J. Burnewicz, Centra logistyczne jako brakujące ogniwa polskiego systemu transportowego, op. cit.
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portu intermodalnego podstawowe kryterium wyróżniające centrum logistyczne spośród innych punktowych elementów infrastruktury logistycznej.
Tabela 5.4.2. Schemat powiązań pomiędzy obiektami infrastruktury logistycznej
a realizowanymi w nich funkcjami
Realizowane funkcje
Magazynowanie
Przeładunek kompletacyjny
Sortowanie paczek
Przeładunek intermodalny
Spedycja
Obsługa celna
Usługi informatyczne
Usługi finansowe
Wynajem opakowań transportowych
Czyszczenie i naprawa opakowań transportowych
Tankowanie pojazdów
Serwisowanie pojazdów
Usługi gastronomiczne
Usługi hotelarskie

CL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CM
X
X
X

OM
X
X
X

X
X
X

X
X

CL – centrum logistyczne, CM – centrum magazynowe, OM – obiekt magazynowy

Funkcjonalność centrum magazynowego jest ograniczona do wykonywania usług logistycznych, z wyłączeniem przeładunków intermodalnych
jednostek ładunkowych. W centrum logistycznym transport intermodalny
i usługi terminalowe (przeładunki intermodalnych jednostek ładunkowych)
znajdują poczesne miejsce, a dodatkowo ma w nim miejsce świadczenie
usług nie związanych bezpośrednio z logistyką oraz wykonywane są operacje na zasobach używanych do wykonywania usług logistycznych, takie
jak: obsługa techniczna środków transportu, magazynowanie, wynajem i naprawa opakowań transportowych itp.
W centrach logistycznych i centrach magazynowych ma miejsce składowanie towarów i realizowane są głównie funkcje logistyczne związane
z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją (tabela 5.4.3). Dlatego przedsiębiorstwa korzystające z usług centrum logistycznego lub centrum magazynowego mogą mieć w nich swoje centra zaopatrzenia, montażu lub dystrybucji.
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Tabela 5.4.3. Podstawowe funkcje realizowane w centrach logistycznych
i magazynowych
Funkcja
Operacja
Zaopatrzeniowa Przyjmowanie i magazynowanie towarów
przeznaczonych dla celów produkcji.
Konsolidacja dostaw zaopatrzeniowych
dla celów produkcji.
Kompletacja zestawów montażowych.
Dostarczanie towarów do przedsiębiorstw
produkcyjnych, w tym sekwencyjne
dostawy na linie montażowe.
Produkcyjna
Podmontaż (np. zgrzewanie i spawanie
blach karoseryjnych) i montaż zespołów.
Dystrybucyjna Montaż końcowy. Pakowanie.
Dostarczanie.

Forma organizacyjna
Centrum
zaopatrzenia

Centrum montażu
Centrum dystrybucji

Podział centrów logistycznych, ich rola i funkcje

Centra logistyczne dzielone są według różnych kryteriów, które ewoluowały w czasie, gdy rozmaite koncepcje realizacyjne materializowały się
w postaci budowanych centrów logistycznych i ostatecznie przybrały kształt
zaprezentowany w tabeli 5.4.4.
W ramach podziału uwzględniającego kryterium integralności przestrzennej dostrzec można modyfikacje organizacyjne skupionych centrów
logistycznych. Większość z nich funkcjonuje jako jeden podmiot prawa
handlowego, który odnajmuje poszczególne obiekty lub elementy infrastruktury innym użytkownikom, zachowując zarząd nieruchomości. Część
z nich funkcjonuje w ramach rozwiązań mieszanych polegających na wynajmie lub sprzedaży poszczególnych obiektów, przy czym zarząd zachowuje nadzór właścicielski nad podstawową infrastrukturą (media energetyczne, wewnętrzna infrastruktura transportu itp.). Są wreszcie rozwiązania
modułowe polegające na wydzieleniu głównych obszarów działalności
w postaci odrębnych podmiotów prawa handlowego z różnym składem
udziałowców, czy akcjonariuszy. W takim rozwiązaniu centrum logistyczne
składa się z zarządu oraz spółek zależnych zarządzających strefą magazynów, terminalem kontenerowym, strefą usług dodatkowych itp.
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