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Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 
z funduszy Unii Europejskiej 

 

WSTĘP  

Infrastruktura techniczna transportu nie jest czynnikiem wystarczającym, aby zapewnić sprawne 

i efektywne przemieszczanie osób i ładunków w przestrzeni. Konieczne jest także zapewnienie 

wysokiego poziomu świadczonych usług, zgodnego z potrzebami użytkowników i gospodarki 

regionów. Poprawa efektywności transportu, doskonalenie jego form i tworzenie coraz 

nowocześniejszych systemów transportowych jest procesem nieuniknionym na obecnym etapie 

rozwoju gospodarczego i społecznego. 

Przedsiębiorstwa sektora TSL w Polsce stanowią zróżnicowaną grupę podmiotów zarówno pod 

względem wielkości, struktury organizacyjnej, jak i zakresu świadczonych usług. Tak jak wszystkie 

podmioty gospodarcze podejmują one działania mające poprawić ich pozycję konkurencyjną na 

rynku, w tym przez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Jednakże wprowadzanie innowacji często 

wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów kapitałowych, a to stanowi istotną barierę 

w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. 

 Znaczna część funduszy Unii Europejskiej jest wydawana na cele związane z poprawą 

innowacyjności przedsiębiorstw. O dofinansowanie projektów aplikują przedsiębiorstwa z różnych 

sektorów, ale przedsiębiorstwom usługowym znacznie trudniej wykazać, że ich projekty są 

innowacyjne i rzadziej udaje im się uzyskać dofinansowanie. 

Celem artykułu jest wykazanie, iż przedsiębiorstwa sektora TSL wdrażają małą liczbę innowacji, 

a obecne systemy wspierania innowacyjności przedsiębiorstw nie uwzględniają specyfiki tej branży. 

W ramach badań dokonano analizy danych zawartych w opracowaniach statystycznych 

i ekspertyzach, list beneficjentów różnych programów operacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw 

oraz przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej w przedsiębiorstwach TSL, które uzyskały 

dofinansowanie swoich projektów z funduszy unijnych.       

1. POZIOM INNOWACYJNOŚCI SEKTORA TSL NA TLE INNYCH SEKTORÓW  

 

Innowacyjność przejawia się wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych (tj. innowacji 

produktowych i procesowych), organizacyjnych i marketingowych [6, s. 47]. Oznacza to, że 

innowacyjność w sferze usług transportowo-logistycznych może odnosić się zarówno do usługi jako 

produktu, procesu jej świadczenia, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, jak i relacji   

z otoczeniem. 

Sektor przedsiębiorstw usługowych jest często uważany za mniej innowacyjny i charakteryzujący 

się niższym poziomem technologicznym niż przemysłowy. Przyczyn powszechnego przekonania   

o niskim poziomie innowacyjności usług upatruje się w braku ich materialnej postaci i trudności w 

ocenie innowacyjności. W rzeczywistości sektor usług pełni fundamentalną rolę w budowaniu 

gospodarki opartej na wiedzy, a wzrost jego znaczenia znajduje odzwierciedlenie w coraz wyższych 

nakładach na działalność innowacyjną i wysokiej dynamice rozwoju. Analiza działalności 

innowacyjnej polskich przedsiębiorstw pozwoliła stwierdzić, że poziom innowacyjności zależy od 
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pewnych czynników, takich jak branża prowadzonej działalności, wielkość przedsiębiorstwa i jego 

indywidualna zdolność do zarządzania wiedzą [3, s. 315-320].   

Dzięki poszerzonym badaniom działalności innowacyjnej opartych na kwestionariuszu   

i metodologii badania Community Innovation Survey 2010 (CIS 2010) możliwe było dokonanie oceny 

poziomu innowacyjności przedsiębiorstw transportowo-logistycznych na tle innych rodzajów 

działalności gospodarczej [1]. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące wdrażania innowacji przez 

przedsiębiorstwa TSL w Polsce na tle całego sektora usług i przemysłu. 

Tab. 1. Udział przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje w Polsce w latach 2010-2012 (%) [1] 

Branża 
Innowacje technologiczne Innowacje nietechnologiczne 

Produktowe Procesowe Organizacyjne Marketingowe 

Przemysł ogółem 11,2 12,4 10,3 10,2 

Usługi ogółem 7,0 9,1 10,5 11,1 

Transport lądowy (w tym rurociągowy) 0,8 5,6 6,8 4,5 

Transport wodny 2,9 14,3 8,6 2,9 

Transport lotniczy 12,0 12,0 16,0 20,0 

Magazynowanie i działalność wspomagająca 

transport 
3,9 9,3 11,2 5,1 

Działalność pocztowa i kurierska 10,7 21,4 12,5 12,5 

 

Dane zawarte w tabeli 1 potwierdzają, iż w działalności usługowej, w tym w transporcie, większe 

znaczenie mają innowacje nietechnologiczne, natomiast innowacje technologiczne są domeną 

przedsiębiorstw przemysłowych. W zakresie wdrażania innowacji sektor TSL jest bardzo 

zróżnicowany. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność pocztową i kurierską wykazują się wysoką 

innowacyjnością nie tylko na tle działalności usługowej, ale i przemysłowej. W dziedzinie transportu 

morskiego znaczny odsetek przedsiębiorstw wdraża innowacje procesowe i organizacyjne, ale już 

w zakresie innowacji produktowych i marketingowych osiąga znacznie niższe wskaźniki od średnich 

dla całej działalności usługowej i przemysłowej. Zdecydowanie najmniejszy odsetek przedsiębiorstw 

innowacyjnych jest w transporcie lądowym. Przedsiębiorstwa transportu lądowego w przypadku 

każdego rodzaju innowacji charakteryzują się niskim poziomem innowacyjności, znacznie poniżej 

średniej dla innych sektorów gospodarki. Jedną z przyczyn może być to, iż dominują w niej mikro- 

i małe przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu samochodowego ładunków. 

W sektorze usług transportowych zapotrzebowanie na nową myśl techniczną generowaną przez 

prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest zazwyczaj mniejsze niż w sektorze 

przemysłowym. W wielu przypadkach to właśnie sektor przemysłowy jest źródłem technicznych 

innowacji (produktowych i procesowych), które następnie są adaptowane przez firmy TSL. Z tego 

powodu w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych bardzo rzadko funkcjonują wyodrębnione 

działy B+R. Wobec braku wyspecjalizowanych komórek prowadzących działalność innowacyjną 

podstawowe znaczenie dla generowania i wdrażania nowych rozwiązań mają pracownicy 

przedsiębiorstwa. Pracownicy są kluczowym elementem zasobów wiedzy zaangażowanym w proces 

poszukiwania, tworzenia i wdrażania innowacji. 

2. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 

SEKTORA TSL W POLSCE 

Analiza struktury sektorowej bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw z funduszy publicznych 

pozwoliła zauważyć, iż do 2010 r. dominujący udział w podziale funduszy miały przedsiębiorstwa 

przemysłu przetwórczego, na które przypadło ponad 70% całkowitego dofinansowania przekazanego 

przedsiębiorstwom. W drugiej kolejności był sektor związany z wytwarzaniem i zaopatrywaniem   

w energię elektryczną, wodę i gaz (10%), a następnie sektory usługowe: handel i budownictwo, na 

które przypadło po 4% środków [5, s. 71]. Sekcja „Transport i magazynowanie” miała bardzo niski 

udział w podziale dotacji i w badaniu ewaluacyjnym nie została nawet wyszczególniona. Obliczenia 

dokonane na podstawie rządowego serwisu Mapa dotacji UE  i list beneficjentów pozwoliły określić, 
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iż udział ten wyniósł zaledwie 0,29% [4] w latach 2004-2006 i 0,84% w latach 2007-2011 (do połowy 

2011 r.). 

Struktura sektorowa wsparcia bezpośredniego dla przedsiębiorstw różni się w zależności od 

programu i działania. W działaniu 2.4 SPO WKP przetwórstwo przemysłowe i wytwarzanie energii 

otrzymały łącznie ok. 90% środków, natomiast rozmiary wsparcia dla przedsiębiorstw usługowych 

były minimalne. Najbardziej rozproszoną strukturę sektorową miało wsparcie z działania 3.4 ZPORR 

[5, s.72].  

Tab. 2. Projekty dofinansowane ze środków UE i krajowych środków publicznych w sektorze TSL   

w perspektywie finansowej 2004-2006 [4] 

Program 

i działanie 

Liczba projektów 

firm sektora TSL 

Liczba 

przedsiębiorstw TSL 

w programie 

Kwota dotacji na projekty 

przedsiębiorstw TSL 

(mln zł) 

Udział sektora TSL w 

dotacjach z danego 

działania (%) 

SPO WKP 2.1 34 33    3,13 1,62 

SPO WKP 2.2 23 18    0,62 0,01 

SPO WKP 2.3 22 17 27,10 1,03 

SPO WKP 2.4   1   1    0,34 0,01 

ZPORR 3.4 11   9    3,08 0,42 

Razem 91   73*  34,26 0,29 

* Liczba przedsiębiorstw nie sumuje się, ponieważ niektóre były beneficjentami w różnych działaniach. 

 

Największy udział procentowy przedsiębiorstwa sektora TSL miały w pozyskaniu dotacji na 

usługi doradcze w ramach działania 2.1 SPO WKP. Usługi doradcze, z których korzystały 

przedsiębiorstwa tego sektora w większości dotyczyły opracowania, wdrożenia i certyfikacji 

systemów   

– zarządzania jakością ISO 9001:2000, 

– zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004, 

– analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), 

– bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Część zakupionych usług doradczych dotyczyła planowania inwestycyjnego, analizy możliwości 

rozwoju firmy i wdrożenia technologii informatycznych. Z kolei największą kwotę dotacji pozyskano 

na inwestycje w ramach działania 2.3 SPO WKP. Zostały zrealizowane dwie duże inwestycje   

w infrastrukturę logistyczną przez przedsiębiorstwo No Limit Sp. z o. o., która uruchomiła 

nowoczesny terminal kompletacji drobnicowej w swoim centrum logistyczno-dystrybucyjnym. Poza 

tym, przedsiębiorstwa zainwestowały w rozwój systemów informatycznych i satelitarne systemy do 

zarządzania flotą pojazdów. W przypadku niektórych przedsiębiorstw można zauważyć tendencję do 

rozwoju zaplecza technicznego do obsługi pojazdów, np. stacji obsługi pojazdów lub specjalistycznej 

myjni samochodowej. Podobnie było w przypadku inwestycji realizowanych przez 

mikroprzedsiębiorstwa w ramach programu ZPORR, z których ponad połowa polegała na rozwijaniu 

działalności pokrewnej do transportu, a pozostałe na wdrażaniu technologii teleinformacyjnych.   

W działaniu 2.4 SPO WKP (wsparcie w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska) 

uczestniczyło tylko jedno przedsiębiorstwo TSL, które dostosowało swoją stację demontażu pojazdów 

do norm środowiskowych. Warto podkreślić, iż w ramach działania 2.2 SPO WKP przedsiębiorstwa 

otrzymały dofinansowanie tylko na udział w imprezach targowych, natomiast zupełnie nie 

uczestniczyły w podziale środków przeznaczonych na wspieranie nowych inwestycji związanych   

z tworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstw i wdrażaniem innowacji. 

PO Innowacyjna Gospodarka był największym programem skierowanym do przedsiębiorstw w 

latach 2007-2013. Analiza listy beneficjentów pozwoliła na stwierdzenie, iż również w tym programie 

przedsiębiorstwa TSL w bardzo małym stopniu skorzystały z dofinansowania. Dotacje przyznane na 

56 projektów tych przedsiębiorstw wyniosły 117,5 mln złotych, co stanowiło zaledwie 0,44% 

wartości umów podpisanych w ramach PO IG
2
. Projekty przedsiębiorstw TSL zostały dofinansowane 
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z EFRR i publicznych środków krajowych średnio w 34,25% w stosunku do wartości projektów. 

Tabela 3 zawiera dane dotyczące dotacji dla przedsiębiorstw sektora TSL w perspektywie finansowej 

2007-2013. 

Tab. 3. Projekty dofinansowane ze środków UE i krajowych środków publicznych w sektorze TSL   

w perspektywie finansowej 2007-2013 [8] 

Program 

i priorytet 

Liczba projektów 

sektora TSL 

Liczba 

przedsiębiorstw TSL  

Kwota dotacji na projekty 

przedsiębiorstw TSL 

(mln zł) 

Udział sektora 

TSL w dotacjach  

(%) 

PO IG priorytet 1     1   1     1,03 0,02 

PO IG priorytet 4   34   6 111,83 1,27 

PO IG priorytet 6   12 11     0,18 0,02 

PO IG priorytet 8     9   9     4,48 0,26 

RPO 148 88    81,42 1,05 

Razem PO IG i RPO 204 110* 198,94 0,84 

* Liczba przedsiębiorstw nie sumuje się, ponieważ niektóre były beneficjentami w ramach różnych działań. 

 

Dwa największe projekty o całkowitej wartości 194,5 i 150,6 mln złotych realizowały duże 

przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 5210B). 

Pierwszy z tych projektów polegał na utworzeniu centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby branży 

logistycznej w województwie śląskim, natomiast drugi na budowie centrum logistycznego dla branży 

odzieżowej w województwie wielkopolskim. Innym beneficjentem, który realizował projekty   

o znacznej wartości był operator usług pocztowych i kurierskich InPost Sp. z o.o. Większość 

pozostałych projektów realizowanych w ramach priorytetu 8 polegała na zaprojektowaniu i wdrożeniu 

systemów informatycznych, w tym wspierających współpracę B2B. Natomiast w ramach działania 6.1 

przedsiębiorstwa uzyskały dofinansowanie do projektów polegających na promowaniu eksportu 

usług, jednak były to bardzo małe kwoty. 

Przedsiębiorstwa TSL najczęściej same nie tworzą nowych technologii, ale adaptują te, które 

powstały w innych sektorach. Z tego powodu przeanalizowano również projekty innowacyjnych 

produktów, które tworzone są dla sektora TSL. Wśród ponad 140 takich projektów można wyróżnić 

trzy podstawowe grupy:   

– nowe technologie dla środków transportu i ich opatentowanie (np. kompozyty i nanokompozyty 

ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego, energooszczędne napędy 

tramwajów i trolejbusów, autobus elektryczny firmy Solaris, maszyna do automatycznego 

układania opakowań na paletach itd.); 

– systemy identyfikacji i wspomaganie zarządzania ruchem (np. elektroniczny system identyfikacji   

i weryfikacji pojazdów, znaki drogowe o zmiennej treści, system analizy i predykcji informacji   

o ruchu drogowym itd.); 

– narzędzia informatyczne wspomagające funkcjonowanie i współpracę przedsiębiorstw TSL (np.   

e-usługa umożliwiająca korzystanie z systemu ERP poprzez przeglądarkę internetową, narzędzie 

ekonometryczne do optymalizacji kosztów i frachtów w logistyce i transporcie drogowym, 

platforma zamawiania usług kurierskich, nowoczesne systemy rezerwacji biletów autobusowych   

i lotniczych itd.). 

Realizowane były też projekty, które miały na celu utworzenie centrum logistycznego dla małych   

i średnich przedsiębiorstw, czy centrum B+R na potrzeby gałęzi przemysłu środków transportu. 

Bardzo pozytywnie należy ocenić podejście władz regionalnych do projektów uruchomienia 

centrów logistyczno-dystrybucyjnych. Wśród projektów przedsiębiorstw sektora TSL dofinansowanie 

uzyskała budowa 11 obiektów infrastruktury logistycznej. Do rodzajów projektów, które również   

w poprzedniej perspektywie finansowej uzyskały dotacje, można zaliczyć: wprowadzanie nowych dla 

przedsiębiorstwa usług, zintegrowanych systemów informatycznych, elektronicznych platform B2B, 

systemów do zarządzania pojazdami z monitoringiem GPS, systemów zarządzania jakością, udział   

w targach. 
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3. WDRAŻANIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH TSL W ŚWIETLE BADAŃ 

ANKIETOWYCH 

W tym miejscu należałoby zastanowić się na przyczynami tak małego udziału przedsiębiorstw TSL 

w absorpcji funduszy unijnych, wynikającego zarówno z nieskładania wniosków, jak i ich niskiej 

oceny w konkursach. Jednym z podstawowych powodów nieubiegania się o przyznanie dotacji są 

przepisy o pomocy publicznej. Na mocy prawa wspólnotowego udzielanie pomocy przedsiębiorcom 

przez państwo w jakiejkolwiek formie jest zakazane, gdy zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji 

oraz narusza warunki wymiany handlowej pomiędzy krajami członkowskimi (art. 87 ust. 1 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Możliwe są pewne wyłączenia grupowe oraz pomoc   

de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji nr 1998/2006 [7]. Pułap pomocy de minimis dla 

przedsiębiorców z sektora transportu drogowego wynosi 100 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat 

kalendarzowych, czyli o połowę mniej niż dla innych rodzajów działalności
3
. Poza tym pomoc ta nie 

może być przyznana na zakup pojazdów przez podmioty prowadzące działalność zarobkową   

w zakresie drogowego transportu towarowego. Dla przedsiębiorstw transportowych jest to bardzo 

duże ograniczenie, ponieważ pojazdy są dla nich podstawowym środkiem pracy. Z tego powodu 

przedsiębiorstwa TSL tak często inwestują w zaplecze techniczne lub w zupełnie inne branże.  

W celu zbadania efektów realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz barier   

w dostępie do tych środków, wśród przedsiębiorstw sektora TSL przeprowadzono badanie 

empiryczne. Zostało ono wykonane w lipcu 2011 r. z wykorzystaniem metody ankietowej. Ankiety 

były wysyłane do przedsiębiorstw pocztą elektroniczną, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym   

i uzyskaniu zgody na przesłanie takiej ankiety. Przedsiębiorstwa TSL zostały zidentyfikowane na 

podstawie list beneficjentów. Niestety w niektórych przypadkach nie było możliwości skontaktowania 

się z przedsiębiorstwami
4
, kilkanaście przedsiębiorstw nie wyraziło zgody na przesłanie ankiety   

i w rezultacie ankieta została wysłana do 112 przedsiębiorstw. Na prośbę o wypełnienie i odesłanie 

formularza ankiety odpowiedziało 45 przedsiębiorstw, co stanowi 40,2% liczby podmiotów,   

do których wysłano ankiety. Trzy przedsiębiorstwa przysłały po dwie ankiety dla projektów 

realizowanych z różnych działań lub programów i w rezultacie przedmiotem analizy było 48 ankiet. 

Wśród przedsiębiorstw, które odpowiedziały na ankietę było 24,4% mikroprzedsiębiorstw, 37,8% 

przedsiębiorstw małych, 35,6% średnich i 2,2% dużych. Z grupy tej 2/3 przedsiębiorstw świadczyło 

usługi tylko w obrębie sektora TSL, natomiast pozostałe prowadziły także działalność produkcyjną, 

handlową lub usługową. Pytania merytoryczne dotyczyły m. in. kwestii takich jak: 

– motywy ubiegania się o dotację, 

– źródła środków finansowych na uzupełnienie wkładu własnego, 

– podejmowanie współpracy z innymi podmiotami w celu realizacji projektu, 

– bariery w dostępie do funduszy UE, 

– korzyści odniesione przez przedsiębiorstwo dzięki realizacji projektu, 

– wpływ realizacji projektu na stan zatrudnienia, 

– wpływ realizacji projektu na pozycję rynkową przedsiębiorstwa, 

– wpływ projektu na zmniejszenie szkód środowiskowych i poprawę bezpieczeństwa, 

– udział w szkoleniach dofinansowywanych ze środków unijnych, 

– wdrożenie innowacji w wyniku realizacji projektu i ich rodzaj
5
. 

Bardzo istotną kwestią są korzyści z realizacji projektów. Poproszono przedsiębiorstwa o ocenę 

efektów finansowych związanych z zakresem prowadzonej działalności, jak i wpływu na relacje   

z klientami oraz innymi przedsiębiorstwami. Miały one określić jaki był stopień wpływu realizacji 

projektu na wskazane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa (wysoki, umiarkowany lub nie miał 

                                                 
3
 Komisja Europejska uzasadniła to tym, iż pułap pomocy de minimis powinien być dostosowany do rozmiaru 

przedsiębiorstw, a przedsiębiorstwa działające w sektorze drogowego transportu towarowego i osobowego przeciętnie 

charakteryzują się niewielkim rozmiarem. 
4
 Cztery przedsiębiorstwa były w stanie upadłości likwidacyjnej, dane teleadresowe niektórych przedsiębiorstw były 

nieaktualne, a do kilku mikroprzedsiębiorstw nie udało się zdobyć żadnych danych kontaktowych. 
5
 Pełne informacje na temat metodologii badania ankietowego oraz wyniki ankiet w [2, s. 339-348, 396-401]. 
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wpływu). Największa liczba przedsiębiorstw, bo aż prawie 3/4, zauważyła wysoki wpływ 

zrealizowanych projektów inwestycyjnych na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa. Wiązało się to 

zarówno z rozbudową infrastruktury logistyczno-magazynowej, automatyzacją procesów 

magazynowych, usprawnieniem przepływu informacji między podmiotami, jak i poprawą jakości 

usług. Zwłaszcza poprawa jakości usług i poszerzanie dotychczasowej oferty wpłynęła na zwiększenie 

satysfakcji klientów i pozyskiwanie nowych. Projekty polegające na wprowadzeniu zaawansowanych 

systemów informatycznych, w tym platform B2B, pozwoliły zacieśnić współpracę między 

kontrahentami i usprawnić przepływ ładunków w całych łańcuchach dostaw. Dla prawie połowy 

przedsiębiorstw poczynione inwestycje wiązały się ze znacznym unowocześnieniem rzeczowych 

środków produkcji. W zakresie wprowadzania przez przedsiębiorstwa nowych usług 29,6% 

przedsiębiorstw stwierdziło, że realizacja projektu zdecydowanie przyczyniła się do wprowadzenia 

nowych usług, natomiast kolejne 40,7% uznało, iż wpływ inwestycji na poszerzenie oferty był 

umiarkowany. Stosunkowo słabo zauważalne było oddziaływanie projektów na obniżenie kosztów 

świadczenia usług i poprawę rentowności przedsiębiorstwa. Nieco wyższy wpływ na obniżenie 

kosztów zaobserwowano w tych przedsiębiorstwach, które wprowadziły system zarządzania 

transportem zintegrowany z monitoringiem GPS (system ten umożliwia np. kontrolowanie zużycie 

paliwa). 

Ważnym aspektem z punktu widzenia efektywności wykorzystania funduszy unijnych jest 

innowacyjność projektów wdrażanych przez przedsiębiorstwa sektora TSL. 74,1% przedsiębiorstw 

realizujących projekty inwestycyjne i 71,4% przedsiębiorstw z projektami „miękkimi” wdrożyła 

innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe. W wielu przypadkach 

innowacjom technologicznym towarzyszyły innowacje organizacyjne i marketingowe. Tabela 4 

umożliwia zapoznanie się z rodzajami innowacji, wdrożonymi przez przedsiębiorstwa TSL. 

Tab. 4. Rodzaje innowacji wdrożone w wyniku realizacji projektów przedsiębiorstw TSL 

Rodzaj innowacji 
Projekty inwestycyjne Projekty „miękkie” 
Liczba 

przedsiębiorstw 
Udział 

procentowy* 
Liczba 

przedsiębiorstw 
Udział 

procentowy* 
Projekt wiązał się z wdrożeniem innowacji 20 74,1 15 71,4 
Nie wdrożono innowacji 7 25,9 6 28,6 
Innowacje produktowe 11 40,7 2 9,5 

Usługa nowa dla rynku 2 7,4 0 0,0 
Usługa nowa dla przedsiębiorstwa  7 25,9 0 0,0 
Usługa znacząco zmodyfikowana  7 25,9 2 9,5 

Innowacje procesowe 16 59,3 10 47,6 
Nowe lub ulepszone metody wytwarzania usług 8 29,6 4 19,0 
Nowe lub ulepszone metody dystrybucji usług 3 11,1 1 4,8 
Nowe lub ulepszone metody zaopatrzenia/ 
współpracy z dostawcami 2 7,4 2 9,5 
Nowe lub ulepszone metody współpracy z 
klientami 10 37,0 9 42,9 
Nowe lub ulepszone metody wspierające procesy 
w zakresie rachunkowości/księgowości 1 3,7 4 19,0 

Innowacje organizacyjne 17 63,0 12 57,1 
Nowa lub zmieniona strategia przedsiębiorstwa 3 11,1 0 0,0 
Istotne zmiany w formach i metodach organizacji 
pracy 7 25,9 9 38,1 
Nowe lub istotnie ulepszone systemy zarządzania 
wiedzą/informacją 8 29,6 10 42,9 
Bardziej zaawansowane systemy/techniki 
zarządzania 5 18,5 9 38,1 
Znacząca modyfikacja w strukturach 
organizacyjnych 4 14,8 3 14,3 

Innowacje marketingowe 12 44,4 4 19,0 
Nowa lub zmieniona strategia marketingowa 1 3,7 1 4,8 
Nowe lub zmienione sposoby sprzedaży  6 22,2 1 4,8 
Nowe lub zmienione sposoby promocji 
przedsiębiorstwa 9 33,3 2 9,5 
Nowa lub zmieniona strategia cenowa 1 3,7 0 0,0 

* Udział procentowy w grupie przedsiębiorstw, które wdrożyły projekty danego rodzaju. 
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W przedsiębiorstwach TSL, w których przeprowadzono badanie ankietowe, najczęściej wdrażano 

innowacje organizacyjne i procesowe, przy czym odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych był zawsze 

wyższy wśród przedsiębiorstw realizujących projekty inwestycyjne. Szczególnie duża różnica 

wystąpiła w przypadku innowacji produktowych (40,7% projekty inwestycyjne i 9,5% projekty 

„miękkie”). O ile przedsiębiorstwa z pierwszej grupy wdrożyły innowacje nowe dla rynku i nowe dla 

przedsiębiorstwa, to w drugiej grupie innowacje produktowe wiązały się z tylko z modyfikacją 

dotychczas oferowanych usług. Usługi nowe dla rynku wprowadziły dwa przedsiębiorstwa. Projekty 

przedsiębiorstwa InPost Sp. z o.o. polegały na wdrożeniu nowej usługi kurierskiej „wyślij/odbierz 

paczkę przez paczkomat” w różnych miastach Polski. Paczkomaty 24/7 są systemem skrytek 

pocztowych, z których można samodzielnie odebrać przesyłkę w dowolnym czasie. Usługa jest oparta 

na trzech technologiach: paczkomatach, centralnym oprogramowaniu (integruje paczkomaty, 

sortownię, palmtopy, gromadzi dane użytkowników oraz nadanych przesyłek) i palmtopach, w które 

są wyposażeni kurierzy, aby dane zgromadzone w komputerze paczkomatu synchronizować   

z centralną bazą danych. Jest to rozwiązanie nowe w Polsce, a nawet w skali międzynarodowej.   

Z kolei przedsiębiorstwo Ost-Sped Sp. z o.o. wprowadziło kompleksową obsługę logistyczną   

w systemie 4PL, opartą na sieci współpracy firm położonych w różnych regionach kraju i centralnej 

sortowni ładunków koło Piotrkowa Trybunalskiego.  

Innowacje procesowe w wyniku inwestycji wprowadziło 59,3% przedsiębiorstw, natomiast dla 

projektów „miękkich” było to 47,6%. Najczęściej innowacje te były związane z nowymi lub istotnie 

ulepszonymi metodami współpracy z klientami, a poczynione inwestycje często skutkowały też 

wdrożeniem nowych lub istotnie ulepszonych metod wytwarzania usług. Z kolei z zakresu innowacji 

organizacyjnych największa liczba przedsiębiorstw zdecydowała się na nowe lub istotnie ulepszone 

systemy zarządzania wiedzą/informacją oraz zmiany w formach i metodach organizacji pracy. 

Najmniej przedsiębiorstw zidentyfikowało u siebie innowacje marketingowe. 

W świetle stosunkowo niskiej innowacyjności przedsiębiorstw transportu lądowego oraz 

zajmujących się magazynowaniem i działalnością wspomagającą transport, wykazanej w podrozdziale 

6.2, realizacja projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych okazuje się być istotnym bodźcem 

do wdrażania nowych rozwiązań, co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa, a niektóre projekty 

przyczyniały się także do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań obejmujących łańcuchy dostaw. 

Niestety bardzo niski udział przedsiębiorstw TSL w podziale funduszy w ramach programów 

operacyjnych nie stwarza dobrych perspektyw rozwoju dla tego sektora. W ankiecie zadano pytanie   

o przyczyny małej liczby wniosków o dotację składanych przez przedsiębiorstwa TSL i ich 

odrzucania w wyniku procedury konkursowej. Głównym powodem zaniechania udziału w konkursach 

o dotacje jest skomplikowana i kosztowna procedura przygotowania i złożenia wniosku oraz brak 

środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego. Jest to istotny problem zwłaszcza, że pod 

względem ilościowym zdecydowaną przewagę w sektorze mają przedsiębiorstwa małe. Często są to 

podmioty jednoosobowe, w których właściciel jest równocześnie jedyną osobą pracującą. W tym 

pytaniu przedsiębiorstwa nie ograniczyły się do zaznaczania odpowiedzi, ale umieszczały też własne 

komentarze, które potwierdziły wcześniej wyrażoną opinię, iż bardzo dużym ograniczeniem dla 

przedsiębiorstw transportowych jest wyłączenie z dofinansowania zakupu taboru, będącego 

podstawowym narzędziem pracy w tej branży. Poza tym przedsiębiorstwa obawiają się konieczności 

dostosowania się do wszystkich procedur i nadmiernej kontroli nad działaniami przedsiębiorstwa ze 

strony organów monitorujących prawidłowość wykorzystania funduszy. 

Z kolei przy ocenie wniosków o przyznanie dotacji bardzo dużą wagę przykłada się do 

innowacyjności przedsięwzięcia i przedsiębiorstwa uznały w ankiecie, że zbyt niska innowacyjność 

projektów jest główną przyczyną nieprzyznawania dotacji. Znacznie łatwiej jest wykazać 

innowacyjność produktów materialnych niż usług, więc przedsiębiorstwa przemysłowe mają większe 

możliwości w tym zakresie i w rezultacie na projekty związane z działalnością usługową przyznawane 

jest mniej dotacji i zazwyczaj są to niższe kwoty. Przedsiębiorstwa sektora TSL wdrażają u siebie 

nowe technologie opracowane w innych sektorach gospodarki, ale najczęściej jest to innowacja tylko 

w skali przedsiębiorstwa, a nie rynku, co również ma znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków   

o dotację. Z własnego doświadczenia przedsiębiorstwa też stwierdziły, że częstym powodem 



 

 

145 

odrzucania projektów są błędy formalne i merytoryczne we wnioskach. Przedsiębiorstwa zwróciły 

uwagę na to, że wspomaganie rozwoju branży transportowej ogranicza się do inwestycji 

infrastrukturalnych, a nie ma programów, które uwzględniałyby specyfikę sektora TSL (np. stawiane 

są wysokie wymagania co do kondycji finansowej przedsiębiorstw, a przedsiębiorstwa TSL z reguły 

mają stosunkowo niską rentowność i wysokie zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych na zakup 

środków transportu). 

 

WNIOSKI  

Obecnie poziom technologiczny rozwoju sektora TSL w Polsce w porównaniu do krajów 

zachodnioeuropejskich jest znacznie niższy, a konkurencyjność polskich przewoźników na rynku 

europejskim opiera się możliwości oferowania niższych cen za usługi. Problemem jest zwłaszcza 

niewystarczający poziom inwestycji w nowe technologie, systemy informatyczne czy narzędzia 

poprawiające obsługę klienta. Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że niektóre 

mikroprzedsiębiorstwa nie posiadają nie tylko strony internetowej, ale nawet adresu poczty 

elektronicznej, na który można byłoby przesłać ankietę (nie była to liczna grupa).  

Dysproporcje, jakie obecnie występują w stosunku do krajów wysokorozwiniętych, wyznaczają 

potencjał rozwoju sektora TSL w Polsce, ale musi zostać pokonana bariera, jaką jest słabość 

kapitałowa MSP. Jedną z możliwości pokonania tej bariery jest dofinansowanie projektów z funduszy 

unijnych, jednak analiza list beneficjentów programów operacyjnych wykazała, iż przedsiębiorstwa 

TSL mają bardzo mały udział w pozyskiwaniu dotacji.  

Poza tym niewiele realizowanych projektów polega na wdrażaniu nowoczesnych technologii, które 

poprawiłyby standard oferowanych usług. Na podstawie analizy dofinansowanych projektów 

i wypowiedzi przedsiębiorstw TSL w ankietach można sformułować wniosek, iż problemem jest niska 

ocena projektów pod względem innowacyjności. Potrzebna jest zatem zmiana w postrzeganiu 

innowacyjności działalności usługowej, gdyż obecnie przy rozpatrywaniu wniosków jest preferowane 

i wyżej punktowane wdrażanie innowacyjnych produktów i innowacji procesowych w działalności 

produkcyjnej. Należy też pamiętać o tym, że dotacje przyznane przedsiębiorstwom sektora TSL 

przyczyniają się nie tylko do poprawy ich własnej sytuacji, ale przekładają się na korzyści dla 

podmiotów obsługiwanych przez te przedsiębiorstwa oraz dla całej gospodarki, ze względu na to, iż 

wiele inwestycji wiąże się ze zmniejszaniem kosztów zewnętrznych transportu. 

Streszczenie  

Znaczna część funduszy Unii Europejskiej jest wydawana na cele związane z poprawą innowacyjności 

przedsiębiorstw. W artykule wykazano, iż przedsiębiorstwa sektora TSL wdrażają małą liczbę innowacji,   

a obecne systemy wspierania innowacyjności przedsiębiorstw nie uwzględniają specyfiki tej branży. W ramach 

badań dokonano analizy danych zawartych w opracowaniach statystycznych i ekspertyzach, list beneficjentów 

różnych programów operacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw oraz przedstawiono wyniki ankiety 

przeprowadzonej w przedsiębiorstwach TSL, które uzyskały dofinansowanie swoich projektów z funduszy 

unijnych. Dysproporcje, jakie obecnie występują w stosunku do krajów wysokorozwiniętych, wyznaczają 

potencjał rozwoju sektora TSL w Polsce, ale musi zostać pokonana bariera, jaką jest słabość kapitałowa MSP. 

 

THE SUPPORT FROM EU FUNDS FOR INNOVATION OF 
ENTERPRISES IN THE POLISH T&L SECTOR 

Abstract 

A large part of EU funds is spent for purposes related to the improvement of innovativeness of enterprises. 

The article shows that enterprises in the T&L sector implement a small number of innovations, and current 

systems of supporting innovation do not take into account the specificity of this sector. The study analyzes data 

from statistical studies and expert reports, lists of beneficiaries of various operational programs targeted   

at enterprises. Furthermore, the results of a survey in enterprises from T&L sector, which received funding for 
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their projects from EU fund are presented. Disparities which currently exist in relation to highly developed 

countries, define potential for development of the T&L in Poland, which can be only achieved if significant  

barrier, which is the lack of capital in SMEs is removed. 
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