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Nadzieja w wielomodalno ci 
 
Sektor transportu – spedycji - logistyki (TSL) jest obszarem bardzo bogatym w formy 
dzia alno ci. Pracuj  tu zarówno ma e kilkuosobowe spó ki prywatne, jak i gigantyczne 
przedsi biorstwa kontrolowane przez skarb pa stwa. Wszystkie na swój sposób 
wykorzystuj  systemy informatyczne. Nie zawsze efektywnie, najcz ciej do  
oszcz dnie, ale w coraz bardziej nieszablonowych obszarach. Takie s  wnioski 
z niedawno wydanej przez DiS analizy informatyzacji tej bran y. 
 
Najwi ksze przedsi biorstwa TSL naj atwiej znajduj  fundusze na wdro enia stosunkowo 
najbardziej zaawansowanych narz dzi wspomagania zarz dzania. Obecnie jednak równie  
redniej wielko ci przedsi biorstwa bran y wdra aj  bardzo nowoczesne systemy IT.  

 
Wychodzi im naprzeciw zarówno technika (Internet, komunikacja mobilna, czy 
oprogramowanie wykorzystywane w trybie dzier awy), jak i coraz bardziej atrakcyjne 
metody finansowania. Mniejszym firmom bran y przychodzi to o tyle atwiej, e nie musz  
si  liczy  z systemami IT odziedziczonymi po poprzednich epokach technologicznych. 
Powa niejsze problemy niesie za sob  informatyzacja du ych firm bran y. Ale i tutaj prace 
nabieraj  tempa z roku na rok.  
 
Mniejsi wydaj  efektywniej 
 
Dok adna liczba zatrudnionych w TSL nie zosta a w pe ni rozpoznana przez oficjalne 
statystyki. W ocenach DiS wykazano, i  wielko  zatrudnienia w polskim sektorze TSL 
osi gn a obecnie poziom rz du 730 tysi cy, za  50 najwi kszych przedsi biorstw bran y 
TSL to ok. 280 tysi cy pracuj cych.  
 
W okresie 2006-2010 najgorszym dla wydatków bran y TSL na informatyk  by  rok 2009. 
Wynika o to z ogólnego zawahania koniunktury gospodarczej i id cych w lad za nim 
spadków zamówie  transportowych, a w rezultacie spadku zatrudnienia w bran y. W roku 
2010 nieco wzros a warto  us ug przez bran  TSL. Nie znalaz o to jednak odzwierciedlenia 
w wielko ci zatrudnienia w 50 najwi kszych przedsi biorstwach sektora TSL, które w latach 
2008-2010 bez wzgl du na koniunktur  systematycznie spada o. Wydaje si , e jedn  
z przyczyn móg  by  wzrost efektywno ci stosowanych systemów informatycznych  
 
Struktura wydatków na IT w 50 przedsi biorstwach sektora TSL pokazuje, e czo owi 
inwestorzy, tj Poczta Polska oraz grupa PKP wydali na informatyk  w 2010 r. o kilka 
punktów procentowych wi cej ni  by to wynika o z ich udzia ów w generowanych 
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przychodach. Oznacza to, e pozostali inwestorzy wydaj  pieni dze na IT nieco bardziej 
efektywnie ni  najwi ksi.  
 
Wielomodalno  
 
To niekiedy zaskakuj ce, jak na obecny stan organizacji rzutuj  zasz ci nie tylko z 
poprzednich dziesi cioleci, ale i wieków. Stan dróg, sieci kolejowej, czy organizacja lotnisk 
oraz portów, tego wszystkiego mimo najlepszych strategii nie mo na zmieni  z roku na rok. 
Informatyka nie pozwala przezwyci  wszystkich mankamentów organizacji sektora TSL 
w Polsce przej tych w spadku po poprzednich epokach. Jednak w wielu przypadkach mo e 
wydatnie pomóc je skorygowa . 
 
W ostatnich latach zyskuje na znaczeniu równie  w Polsce koncepcja transportu 
wielomodalnego, w którym trasa przedmiotów lub osób jest pokonywana za pomoc  wi cej 
ni  jednego rodka transportu. Istotnym warunkiem upowszechnienia wielomodalno ci staje 
si  stworzenie mo liwo ci atwego prze adunku, przepakowania, a w przypadku ruchu 
pasa erskiego po prostu wygodnej i szybkiej przesiadki podró uj cych.  
 
W dobie rosn cego nat enia ruchu pasa erskiego i wzrastaj cej liczby przewo onych 
towarów zastosowanie technik komputerowych przy optymalizacji transportu 
wielomodalnego b dzie nabiera o coraz wi kszego znaczenia. Tyle tylko e wielomodalno  
transportu powinna by  obecnie traktowana jako niezmienna strategia inwestorów, a nie 
krótka, przemijaj ca moda.  
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Najpopularniejsze funkcje oprogramowania aplikacyjnego stosowanego 
w sektorze  TSL (100%=230 tytu ów)

ród o: DiS, 2011.

 
 

owo o biurze DiS: firma dzia a od 1995 r. jako niezale na agencja badawcza. Specjalizuje si  w opracowaniach po wi conych zastosowaniom informatyki 
w ró nych dziedzinach gospodarki. W dorobku firmy znajduje si  ponad sto edycji ró nych raportów i analiz przygotowywanych zarówno dla bran owych grup 
odbiorców jak i na zlecenia indywidualne, W ród raportów bran owych wyst puj  takie serie jak: Informatyczne Systemy Bankowe, Ogólnopolski Katalog 
Oprogramowania Komercyjnego, Rynek Oprogramowania i Us ug, Krajowe i zagraniczne systemy ERP, kwartalne analizy wyników finansowych polskiego 
rynku IT, a ponadto rozliczne raporty, np. dotycz ce outsourcingu BPO/SSC w regionie CEE, systemów SFA/FFA, narz dzi CMMS/EAM, informatyzacji 
w sektorze publicznym, telekomunikacji, energetyce, ubezpieczeniach oraz handlu.  


