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Zielone porty wobec przyjazny środowisku.W stosunku do tra-
dycyjnej formy funkcjonowania łańcucha
logistycznego, który wykazuje zazwyczaj
charakter jednostronny, wyróżnia się cha-
rakterem zamkniętym. Przejawia się to
m.in. poprzez implementację rozwiązań

i usprawnieńmających na celu ponowne
wykorzystanie produktów wtórnych prze-
pływu, ze szczególnym naciskiem na mak-
symalizację wykorzystania i minimalizacje
wytwarzania odpadów.
Zielona logistyka maksymalizująca ko-

rzyści ekonomiczne przy jednoczesnym
zmniejszaniu uciążliwości środowiskowej
podkreśla zatem szczególną istotność wo-
bec integracji lądowych oraz wodnych ele-
mentów łańcucha logistycznego w zakre-
sie wspólnych działań środowiskowych.
Do szczególnych przykładów należą porty
morskie, które w aktualnym ujęciu stanowią
intermodalne oraz multimodalnych huby,
stale intensyfikujące oraz dywersyfikujące
swoje usługi.Wykazują one coraz odważniej
postawy prośrodowiskowe.
Portymorskie wyróżniają się znaczącym

wpływem na otoczenie: społeczno-gospo-
darcze, przestrzenne oraz środowiskowe.

wyzwań logistykiZwan

W3 spółczesna logistyka mierzy
sięzszeregiem wyzwań, które
wszczególnoścideterminowa-

ne są intensywnie postępującą globaliza-

utrzymywanie swojej pozycji konkurencyj-
nej. Wśród odbiorców – klientów, wpływa-
jących na współczesny rynek – zwiększa się
bowiem poziom świadomości ekologicznej,

cją.Istotnymi czynnikami wpływającymi stąd też oferowane usługi cechować się po-
winny istotną wartością dodaną. Wartość ta
przejawiać się powinna poprzez wdrażanie
„zielonych rozwiązań" poprawiających stan
i jakość środowiska przyrodniczego oraz

i systemowych, a także kwestie polityczne. podejmowanie inicjatyw mających na celu
Zdecydowanie podstawą wprowadzania zmniejszenie negatywnych skutków środo-
zmian w kwestii przeobrażeń tradycyjnej wiskowych działalności logistycznej. Za-

tem szczególnie istotna z punktu widzenia
przemian sektora logistycznego jest zmiana
modelu zarządzania przedsiębiorstwem,
uwzględniająca działania z zakresu zarzą-

na zachodzącą dynamicznie transformację
sektora logistycznego są internacjonaliza-
cja działalności gospodarczej, wdrażanie
inteligentnych rozwiązań biznesowych

W

formy lańcucha logistycznego w bardziej
zieloną jego formę (zielonego łańcucha do-
staw) jest wzrost świadomości ekologicz-
nej przedsiębiorstw. Kluczowe jest zatem
wdrażanie rozwiązań opartycho zasa

dyzrównoważonego rozwoju – działań, które
nie będą faworyzować wyłącznie sfery eko-
nomicznej. Będą one uwzględniać również
możliwe skutki tejże działalności wobec

dzania środowiskowego.
Zdecydowanie naprzeciw współcze-

snym wyzwaniom staje zielona logistyka. Wpływ tenmożewykazywać wartośćdoda-
Koncepcja ta wspiera inicjatywy proeko-
logiczne w sektorze logistycznym oraz

społeczności (w szczególności społeczno- skupia się na realizacji celów i zamierzeń
zgodnych ze zrównoważonym rozwojem,
wsposó
b

zintegrowany, efektywny oraz

ną,będąc katalizatorem rozwoju regionalne-
go, jak i generatorem negatywnych zmian.
Porty morskie, jako kluczowe elementy
łańcucha logistycznego, również poddawa-

ne są zmianom. Zmiany te w szczególności
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ści lokalnej) oraz środowiska i przestrzeni.
Zdecydowanym wyzwaniem jest również

Wstępna analiza podejmowanych działań

na rzecz realizacji celów EZŁ wskazuje po-
nadto, że Polska, jak i większość krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, nie znajdzie się
wgrupie beneficjentów tego kierunku trans-
formacji gospodarek i sektorów transportu.
Zbyt duża jest bowiem nadal skala potrzeb
rozwojowych w poszczególnych gałęziach

transportu, wynikająca z utrzymujących się
znacznych różnic względem osiągniętego już
stanu rozwoju sektora transportu w krajach
byłej 15-stki i zbyt mały potencjał w zakresie
innowacyjności i absorpcji innowacji. Kraje
te nie będą zatem dostarczycielami produk-
tów iusług koniecznych do dokonania zrów-
noważonej i inteligentnej transformacji prze-
mysłu transportowego w UE. Do tej grupy
należeć będą niewątpliwie kraje będące lide-
rami rankingów światowych w zakresie osią-
gniętej sprawności i wydajności przestrzeni
transportowej i logistyczne

j,
takie jakNiem-

cy, Holandia, Francja i Belgia. To włąśnie one
też silnie forsują ten kierunek działań.

odpowiadających realiom korekt w strate-
gii. Co więcej, nie dokonano szczegółowych
analiz kosztów ikorzyści realizacji tej stra-
tegii w perspektywie do 2030 r. i2050 r. za
pomocą metody CBA. Nie wiadomo zatem
dokładnie, czy skala spodziewanych efektów,

tj. redukcji kosztów zewnętrznych w trans-
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14 kontestowane. Pozytywnie na-
leżyocenić również określone w dokumen-
tach działania zmierzające do utrzymania UE
wroli lidera w zakresie produkcji urządzeń,
sprzętu i wyposażenia transportowego oraz
usług transportowych w skali globalnej, co
przyczyni się do poprawy konkurencyjności
gospodarki unijnej i wzrostu efektywności porcie obciążających gospodarkę i społeczeń-

oraz sprawności funkcjonowania logistycz-
nych łańcuchów dostaw.
Pewien niepokój budzi jednak fakt ustale-

nia zbyt ambitnych celóww zakresie redukcji
emisji gazów cieplarnianych i ich realizacji ekonomicznej efektywności realizacji tego
wrelatywnie krótkim okresie. Rozwiązanie „epokowego" przedsięwzięcia.

to, podyktowane międzynarodowymi zo-
bowiązaniami UE, może okazać się realnie
niewykonalne w transporcie. Kryzys wywo-
łany pandemią COVID-19 i różne skutki,
jakie wywiera w poszczególnych gałęziach
transportu oraz czas jego trwania, wysoka
relatywnie kapitałochłonność prowadzenia
działalności gospodarczej w transporcie, jak
też istniejące ograniczenia i bariery w zakre-
sie wprowadzania innowacyjnych, proeko-
logicznych rozwiązań w transporcie, a także
ograniczona dostępnoś

ć
środków publicz-

nych – w tym z funduszy UE – mogą spowo-
dować konieczność dokonywania istotnych,

stwo UE,w relacji do poniesionych na ten cel
nakładów (nie tylko zresztą kapitałowych)
będzie w ogóle dodatnia. Jest nadalwiele tego
typu znaków zapytania, dotyczącychmakro-

Należyponadto zwrócić uwagę, że działa-

nia podejmowane w tym zakresie przez KE
i aprobowane przez gremia ustawodawcze
UE forsują silną regulację publiczną sektora
transportu, realizowaną za pomocą twardych
narzędzi o charakterze prawno-administra-
cyjnym. Wzrośnie zatem niepomiernie jej
rola mechanizmu regulacji względem rynku
transportowego, jako naturalnego regulatora
tej sfery działalności. Możeto prowadzić do
tzw. przeregulowania tego sektora i ograni-
czenia wpływu rynku na działalność opera-
torów transportowych.

ANDRZEJ S. GRZELAKOWSKI
Katedra Logistyki

i Systemów
Transportowych,
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wynikająztrendów globalizacyjnych. Pod-
dającanalizie współczesne zachowania por-
tów morskich, należy zwrócić uwagę na ich
przekrój rozwojowy, który znacząco ewolu-
ował na przestrzeni lat.
Przed 1960 r. w sektorze portowym do-

minowały porty pierwszej generacji, które
charakteryzowały się wyłącznie nieskom-
plikowaną działalnością przeładunkową.
Między 1960 r. a 1980 r. zauważalny był
znaczący rozwój portów, którego głównym westycyjnych i rozwojowych, opierać się
determinantem byłakonkurencja (porty
drugiej generacji)

.
Następstwem był dyna- wymiaru gospodarczego, społecznego i śro-

miczny rozwój infrastrukturalny i supra-
strukturalny, który przekształcił tradycyjne
portyw portowe kompleksy transportowo-
-usługowe. Determinantem przekształceń
stał się również proces konteneryzacji, któ-

ry zdynamizował rozwój portów morskich,
zarazem zwiększającpowodowane przez
nie zagrożenia środowiskowe. Po 1980 r.
wprzestrzen
i

portowej zaczęły rozwijać się

nowoczesne porty tzw. trzeciej generacji, nych, ale wychodzi poza nie, współpracując
które stale zwiększały swoją efektywność
przeładunkową.

Porty te, oprócz istotnych działań
zwiększających możliwości operacyjne,
dodatkowo zaczęływykazywać postawę zo-
rientowaną na otoczenie. Był to istotne wy-
darzenie, ponieważ wcześniejsze generacje dejmowanie aktywności mających na celu

nie wykazywały się szczególnymi związkami

zotoczeniem. Nie podejmowały również
znaczących prób zmniejszenia swojej uciąż-
liwości środowiskowej. Następstwem takie-

go podejścia były porty czwartej generacji.
Wyróżniają je szczególne postawy związane

zwypełnianie
m

wymogów bezpieczeństwa
wzakresi
e

ich wieloaspektowego funk-
cjonowania. Zdecydowanie wyróżniają je
działania podejmowane w przestrzeni por-
towo-miejskiej, które integrują wszystkich
zainteresowanych zrównoważonym rozwo-
jem (społeczność lokalna, podmioty gospo-
darcze, jednostki samorządu terytorialne-
go). Tworzą one silne związki z otoczeniem,
mające na celuwspólne rozwiązywanie pro-
blemów i konfliktów, wynikających z ich

najistotniejsza dla portów stała się jakość
powietrza. Zaczęły one wyraźniej zauważać
to, żeznacząco przyczyniają się do jego po-
garszania, generującwysokie koszty społecz-
ne. Te wszystkie aspekty przyczyniły się do
powstania koncepcji zielonych portów jako
odpowiedzi na presję środowiskową (zwią-

zanązregulacjam
i

krajowym, europejskimi)

oraz presję otoczenia.
Zestaw podejmowanych środków, in-

Wyróżniający się pod względem wdra-
żania zielonych rozwiązań jest również
Port Gdynia. Nieformalnie wpisuje się on
wkoncepcje zielonych portów poprzez
szczególną postawę proekologiczną oraz
prowadzenie polityki zrównoważonego roz-
woju. Do jego przykładowych aktywności
zaliczyć można zaangażowanie w rozwój
ekologicznych źródeł energii, farm wia-
trowych, oraz wpływ na rozwój sektora
offshore. Istotne są również liczne partner-
stwa w europejskich inicjatywach ekolo-
gicznych, m.in. WISA – Water Innovation
System Amplifier, którego przedmiotem
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musi na równoważeniu trzech aspektów -

dowiskowego. Zasadniczym działaniem jest
opracowanie mechanizmów wpływających współpracy jest ograniczanie zanieczysz-
nawzrost funkcjonalności portowej (aspekt
gospodarczy) przy jednoczesnym zmniej-
szaniu jego antropogenicznego oddziały-
wania na otoczenie (aspekt społeczny i śro-
dowiskowy).W takim ujęciu zielony porty
nie ogranicza działań prośrodowiskowych
wyłącznie do swoich granic administracyj-

W

czeń dostających się do wód Morza Bałtyc-
kiego. Port w Gdyni wdraża również m.in.
usługę bunkrowania ekologicznym paliwem
LNG. Wykorzystuje inteligentne narzędzia
do zarządzania środowiskowego na swoim
terenie, m.in. poprzez instalację punktów
pomiarowych zanieczyszczenia powietrza

c (pyły PM2.5 i PM10) czy hałasu. Prowadzi
badania i monitoring zmian środowisko-
wych. Podejmuje działaniaw otoczeniu spo-
łeczno-gospodarczym poprzez wdrażanie
wspólnych rozwiązań rozwojowych przy
udziale środowiska naukowego. Zielone
porty to również porty charakteryzujące się
społeczną odpowiedzialnością.W dobie ak-
tualnychwyzwań spowodowanych sytuacją
pandemiczną gdyński port wykazuje zaan-
gażowanie w walce ze skutkami pandemii
COVID-19 poprzez wsparcie materialne
dla społeczności lokalnej i sąsiednich gmin.
Sektor logistyczny na przestrzeni de-

kad stale ewoluował, jednak aktualnie za-
chodzące przemiany mają na niego wpływ
szczególny. Współcześnie zauważasię stały
wzrost globalnej świadomości ekologicznej,
która w rezultacie znacząco oddziałuje na
jego przeobrażenia – z tradycyjnej jego for-

my w formę bardziej zieloną i zrównoważo-
ną.Można w tym miejscu postawić śmiałą
tezę,żeaktualnie dla sektora logistycznego

zsamorządem lokalnym i podmiotami pry-
watnymi. Aktywności skupiają się na dłu-
gofalowym planowaniu strategicznym,
uwzględniającym działania środowiskowe

oraz na budowaniu ekopozytywnego wi-
zerunku. Kluczowym działaniem jest po-

W

poprawę relacji z otoczeniem – aby port

i miasto
wykazywałocharakter synergii, sty-

mulującobustronny rozwój.
Zdecydowanie podkreślić należy obec-

nośćmiędzynarodowej inicjatywy środo-
wiska portowego - EcoPorts. Skupia ona
europejskie porty morskie, które implemen-
tują zielone rozwiązania. Stanowi forum
wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrychpraktyk portów wkwestii ochrony środo-
wiska. Umożliwia wprowadzenie zestawu
narzędzi mających pomóc portom w osią-
ganiu lepszej efektywności ekologicznej

oraz podnoszeniu świadomości w zakresie
ochrony środowiska – zarządzaniu środowi-
skowym w portach morskich.Winicjatywie największym z wyzwań jest jego społeczna

tej aktualnie znajduje się ponad 100 portów odpowiedzialność. Powinna przejawiać się
morskich z całej Europy, m.in.Wielkiej Bry-
tanii, Niemiec, Francji, Skandynawii, Grecji ju, która równoważyć będzie korzyści eko-

czyWłoch. Na liście zielonych europejskich
portów znajduje się również jeden z polskich
portów - ZespółMorskich

PortówSzczecin

i Świnoujście.
Podejmuje on liczne inicjaty-

wy związane m.in. z uporządkowaniem go-
spodarki ściekowej, wprowadzaniem nowej
infrastruktury technicznej - sieci wodocią-
gowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kana-
lizacji wód opadowych – które w rezultacie
wpływać mają na ograniczenie zanieczysz-
czenia środowiska Morza Bałtyckiego. Klu-
czowymi kierunkami rozwoju jest poprawa
efektywności energetycznej – optymalizacja
zużycia energii.

W
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działalności. poprzez prowadzenie takiej polityki rozwo-
Zagrożenia środowiskowe portów zwią-

zane są
zdwoma grupami przyczynowymi.

Jedną stanowi obecność statków, innego
taboru pływającego i ładunków, druga zwią-

zana jest z zapleczem lądowym i podejmo-
wanymi aktywnościami inwestycyjnymi.
Są one głównymi źródłami zanieczyszczeń,
do których należy zaliczyć emisje spalin,
gazów, pyłów, zanieczyszczenia wody, gleb,

powietrza, hałas, wibracje czy kongestie.
Wpolityc
e

środowiskowej portów mor-
skich również zachodziły zmiany. Przykła-
dowo, w 1996 r. najważniejszym z priory-
tetów był rozwój portu (jego akwatorium).
Na przestrzeni blisko 2 kolejnych dekad

nomiczne przy jednoczesnym zmniejszeniu
negatywnego oddziaływania na otoczenie,
wrezultaci
e

wpływająctym samym nawzrost
jakości życia. Istotnym przykładem rozwoju
zielonej logistyki są zielone porty. Imple-
mentują one zielone rozwiązania, angażują
się w projekty partnerskie z zakresu ochrony
środowiska oraz budują synergię w relacjach
zeswoim otoczeniem.

SANDRA ŻUKOWSKA

Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut
Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
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