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Co to jest BRI i o co nam chodzi? 

 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do lektury opracowania, które ma na celu przybliżenie koncepcji Nowego 

Jedwabnego Szlaku znanego także jako Belt and Road Initiative (BRI). W streszczeniu 

poznają Państwo ogólne założenia inicjatywy BRI i aktualny stan oraz perspektywy 

współpracy między Chinami a Polską oraz Unią Europejską w tym zakresie. Mając na 

uwadze obecne wydarzenia na świecie poświęciliśmy także kilka akapitów na 

przeanalizowanie wpływu COVID na tę inicjatywę. Przedstawiamy także argumenty za 

zaangażowaniem się w projekt i konkretną propozycję ram takiego zaangażowania.  

Zapraszamy również do sięgnięcia do pełnego Raportu: „Polska a Nowy Szlak 

Jedwabny – szanse, zagrożenia i dalsze działania”, w którym wspomniane tutaj 

kwestie są rozpatrywane ze znacznie szerszej perspektywy. 

Belt and Road Initiative (BRI) to inicjatywa władz chińskich, której współczesne 

początki można skorelować z propozycją prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, Xi 

Jinpinga, złożoną jesienią 2013 r. Obejmowała ona utworzenie Ekonomicznego Pasa 

Jedwabnego Szlaku. Inicjatywa ta to szerokie przedsięwzięcie obejmujące szereg 

projektów poprawiających koordynację polityki zaangażowanych państw, łączność 

infrastruktury, współpracę w handlu, finansach, nauce i technologii. 

Z jednej strony BRI ma połączyć Chiny, Azję Południowo-Wschodnią, Indie  

z Europą i Afryką za pomocą sieci korytarzy transportowych (w szczególności 

kolejowych) dla przewozu towarów. Z drugiej strony ma stać się platformą 

współpracy i siecią połączeń handlowych, gospodarczych, politycznych i kulturalnych 

pomiędzy państwami zaangażowanymi w projekt.  

Koncepcja BRI wykorzystuje siedem globalnych kierunków ekonomicznych  

w realizacji transportu i wymiany handlowej pomiędzy państwami uczestniczącymi  

w projekcie. Pośród kierunków ekonomicznych znajduje się sześć połączeń lądowych 

oraz jedno morskie. Wybrane korytarze ekonomiczne BRI zostały przedstawione na 

poniższej mapie.  
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Źródło: European Parliament Directorate-General for Internal Policies 

 

Chiny jako inicjator BRI aktywnie działają w celu realizacji celów BRI. Władze 

Chin starają się działać długofalowo i rozumieją potrzebę inwestowania dużych 

nakładów w realizację swoich planów strategicznych. Zaangażowanie finansowe 

Chin we wspieranie BRI odbywa się głównie poprzez pożyczki oraz krajowe 

instytucje finansowe (np. Exim Bank, Silk Road Fund) i inwestycje w zagraniczne 

przedsięwzięcia.  

Ogólne ramy projektu BRI 

1. Projekt BRI bardziej jako szeroka platforma wielu inwestycji rozwojowych, 

aniżeli jeden spójny projekt 

 wiele przedsięwzięć skierowanych w bardzo zróżnicowane branże, 

dedykowane pod wiele krajów, przeprowadzane przez różne podmioty 

chińskie  

 brak spójnego programu inwestycyjnego czy jednej jednostki koordynującej 

całość działań w ramach BRI 
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2. Silna determinacja strony chińskiej do realizacji projektu 

 strona chińska będzie w kolejnych latach konsekwentnie rozwijać 

wspomniane przedsięwzięcie, przy założeniu braku konfliktów militarnych 

czy załamań gospodarczych 

3. Projekt BRI jako narzędzie polityczno-gospodarcze Chin 

 jednym z gwarantów trwałości i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw jest 

rosnąca zamożność społeczeństw państw, przez które one przebiegają, 

dlatego też projekt ten jest i będzie zdominowany przez Chiny, które będą 

chciały poszerzać swoje strefy wpływów w krajach zaangażowanych  

w projekt i wieść tu wiodącą rolę 

4. BRI jako jeden z elementów w globalnej konkurencji pomiędzy Chinami  

a USA 

 zwiększanie wymiany handlowej z potencjalnie największymi rynkami zbytu 

poza USA ma umożliwić rozwój gospodarczy Chin oraz budowę nowych 

łańcuchów dostaw kompletnie poza kontrolą USA - stąd też nacisk na 

połączenia lądowe  

5. Skupienie się na bilateralnych stosunkach z poszczególnymi krajami Unii 

Europejskiej 

 brak znaczących rozmów z Unią Europejską w ramach projektu  

 skupienie na indywidualnych kontaktach z poszczególnymi krajami  

 w Unii podnoszonych jest coraz więcej głosów o konieczności 

wypracowania jednoznacznej polityki względem Chin - szczególnie, że kraj 

ten postrzegany jest coraz częściej jako bezpośredni konkurent względem 

Unii na rynkach globalnych  

6. Format 17+1 jako jedno z nielicznych istniejących regularnych forów 

dyskusji pomiędzy Europą a Chinami 

 w ramach tego formatu można odnotować tzw. kraje „nowej Unii” oraz kraje 

bałkańskie  

 format ten staje się coraz bardziej realnym forum rozmów o charakterze 

ekonomicznym (gdzie realizowane są kolejne znaczne projekty 

infrastrukturalne), który to coraz bardziej zaczyna przyciągać uwagę 

poszczególnych krajów „starej Unii”, które mogą w przyszłości przyłączyć 

się do tego formatu (m.in. Austria, Włochy) 
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7. Zróżnicowanie charakteru inwestycji chińskich w krajach Unii 

 strona chińska skupia się w krajach tzw. starej Unii na inwestycjach 

związanych z pozyskiwaniem udziałów w istniejących już podmiotach  

i organizacjach 

 poszczególne kraje unijne coraz częściej zaczynają się obawiać tak 

zwanych „wrogich przejęć” przez inwestorów chińskich - stąd zaczynają być 

wprowadzane odpowiednie regulacje prawne mające przeciwdziałać tego 

typu ruchom – obecnie na poziomie legislacyjnym poszczególnych krajów 

 w ramach krajów tzw. „nowej” Unii widoczne są głównie inwestycje typu 

„greenfield” - część krajów zaczyna postrzegać tego typu inwestycje jako 

alternatywne źródło finansowania w stosunku do funduszy unijnych 

8. Inwestycje jako narzędzie nacisku 

 inwestycje strony chińskiej mogą dla wielu krajów wydawać się atrakcyjnym 

rozwiązaniem wspierającym w znaczny sposób ich własny rozwój - ma to 

szczególnie znaczenie dla krajów reprezentujących rynki rozwijające się  

Projekt BRI w kontekście transportu lądowego pomiędzy 

Chinami a Unią Europejską 

Poniżej przedstawiono perspektywy realizacji koncepcji BRI pomiędzy Chinami  

a krajami Unii Europejskiej. Skupiono się na sposobie realizacji przewozów, grupach 

ładunków, finansowaniu projektu ze strony chińskiej, a także punktach krytycznych 

na terenie Unii Europejskiej. Przez punkty krytyczne rozumiemy takie miejsca, które 

są najważniejsze na trasie z Chin do UE i które mają szanse stać się hubami. 

1. Skupienie się na przewozach kolejowych pomiędzy UE a CHRL  

 ważne jest utworzenie regularnych połączeń kolejowych (głównie dla 

skonteneryzowanych ładunków) pomiędzy Chinami a krajami Unii pod 

wymianę handlową pomiędzy tymi regionami 

 ma to być w przyszłości realna alternatywa dla przewozów morskich 

2. Istotna charakterystyka przewozów kolejowych względem innych gałęzi 

transportu  

 zaletami transportu kolejowego są zdecydowanie krótszy czas przewozu 

pomiędzy regionami w stosunku do transportu morskiego (w założeniu  
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o ponad połowę) oraz większa atrakcyjność kosztowa względem transportu 

lotniczego  

 należy jednak pamiętać o dużej asymetrii pomiędzy przepływami eksport – 

import w relacjach Chiny – Unia Europejska, która może mieć istotny wpływ 

na jego dalszy rozwój 

3. Transport kolejowy pod konkretne branże  

 branże i rodzaje produktów, które mogą być najbardziej odpowiednie dla 

kolei (w porównaniu do transportu morskiego) to m.in.: towary 

wysokowartościowe (ze względu na niższy udział kosztu logistycznego  

w jednostce produktu) oraz produkty o krótszym cyklu życiowym 

4. Najbardziej istotne korytarze transportowe  

 na chwilę obecną najważniejszym korytarzem pomiędzy regionami 

pozostaje korytarz Centralno-Euroazjatycki/Transsyberyjski przechodzący 

przez Kazachstan (w jego południowej wersji), Rosję, Białoruś i Polskę 

 innym istotnym korytarzem (również z funkcjonującymi regularnie 

połączeniami) jest połączenie morsko-kolejowe przez porty greckie  

i następnie kolejowe przez kraje bałkańskie do Europy Zachodniej 

(Sea&Land oraz Korytarz X) 

 strona chińska poświęca dużo uwagi rozwojowi wymienionych dwóch 

korytarzy, a pozostałe traktuje jaką przyszłą alternatywę – szczególnie  

o znaczeniu politycznym w kontekście Rosji (jej ewentualnego pominięcia) 

oraz zaangażowania innych krajów 

5. Polityka Chin względem połączeń kolejowych – rola prowincji i firmy CR 

Express 

 do roku 2017 prowincje chińskie w rozwoju połączeń kolejowych widziały 

szansę dla nich samych. Prowadziły one własną bardzo aktywną politykę 

inwestycyjną (infrastruktura, dofinansowania, itd.) i promocyjną względem 

transportów kolejowych do i z Europy. Tego typu działania prowadziły 

również do nasilenia działań konkurencyjnych pomiędzy samymi 

prowincjami 

 od roku 2017 firma CR Express (państwowa spółka kolejowa z Chin) 

zaczęła przejmować gestię od prowincji i koordynować dalsze działania po 

w ramach stronie chińskiej (w tym prowadzenie jednolitej polityki cenowej). 
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Na tej podstawie nominowano tylko kilkanaście prowincji, mających prawo 

rozwijać połączenia kolejowe w ramach BRI 

6. Polityka Chin względem połączeń kolejowych – rola subsydiów 

finansowych 

 jednym z najważniejszych aspektów rozwoju połączeń kolejowych wydaje 

się polityka dofinansowywania tych połączeń przez poszczególne prowincje 

chińskie  

 wysokości dofinansowań wahają się najczęściej w przedziale od $1500 do 

$3000, a czasami sięgają nawet $7000 do każdego przewożonego koleją 

kontenera 

 tego typu działania stoją w sprzeczności z polityką równej konkurencji 

promowanej przez Unię Europejską i wiele innych międzynarodowych 

instytucji. Jednakże, wiele źródeł wspomina, iż polityka dofinansowań w tej 

formie powinna się zakończyć w okresie 2020-2022 

7. Najważniejsze inwestycje chińskie w sektor kolejowy w ramach BRI 

 W Europie do najbardziej istotnych inwestycji należą: 

o Port Pireus (Grecja) – większościowy udział strony chińskiej w porcie 

(firma COSCO), systematyczne rozbudowywanie portu (w ramach 

tzw. połączenia Sea&Land) 

o Port Duisport (Niemcy) – zaangażowanie strony chińskiej  

w inwestycje rozwojowe (firma COSCO), budowa nowych terminali 

kolejowych (w ramach korytarza Centralno-Euroazjatyckiego / 

Transsyberyjskiego) 

o Połączenie kolejowe Belgrad – Budapeszt (Serbia/Węgry) – 

zaangażowanie strony chińskiej we współfinansowanie inwestycji 

(przez spółki konsorcjum CRI), rozbudowa infrastruktury kolejowej  

w ramach połączenia Ateny/Pireus-Skopje-Belgrad-Budapeszt 

(korytarz X i połączenie Sea&Land) 

8. Główne punkty krytyczne BRI w Unii Europejskiej  

 do głównych istniejących punktów krytycznych na mapie UE można 

zaliczyć: 

o port morski Pireus (mający ambicję stania się największym portem 

europejskim dla przepływów morskich z Chin)  
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o port lądowy Duisport (promujący się i będący de facto największym 

„odbiorcą” wszystkich połączeń kolejowych pomiędzy Unią 

Europejską a ChRL) 

o port Hamburg (największy europejski port morski, również mocno 

angażujący się w połączenia kolejowe z Dalekim Wschodem – 

niejako w konkurencji do Duisportu)  

o terminale przeładunkowe w Małaszewiczach (pierwszy i największy 

tak zwany „hub-gate” do Unii Europejskiej dla transportów 

kolejowych, terminal intermodalny) 

Rola Polski w ramach projektu BRI 

Poniżej przedstawiono aspekty związane z rolą Polski w projekcie BRI. Skupiono 

się na zaletach położenia geograficznego naszego kraju, aktywności Administracji 

Państwowej oraz potencjalnych klientach i operatorach na Szlaku. Wyznaczono 

także punkty krytyczne w Polsce.  

1. Dogodne położenie geograficzne Polski  

 z perspektywy połączeń kolejowych BRI, Polska leży na obecnie najbardziej 

istotnym korytarzu Centralno-Eurazjatyckim/Transsyberyjskim  

 szacuje się, że terminal Małaszewicze obsługiwał w ostatnich latach ponad 

90% wszystkich przeładunków na korytarzu Centralno-

Euroazjatyckim/Transsyberyjskim 

2. Chińskie inwestycje BRI w Polsce  

 według stanu na koniec września 2020 r. nie odnotowano żadnych 

znaczących inwestycji strony chińskiej w projekty powiązane z BRI na 

terytorium RP 

3. Postawa Administracji Państwowej względem BRI  

 do dziś można tę postawę w dużej mierze określić jako bierną  

 można domniemywać, iż wskazana bierność może być podyktowana 

dbaniem o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi 

4. Aktywność Spółek Skarbu Państwa względem BRI  

 Grupa PKP Cargo aktywnie działa w zakresie infrastruktury przeładunkowej 

i przewozów na odcinku europejskim realizowanych przez samą spółkę 

PKP Cargo  



 

11 
 

 zaangażowanie spółki PKP LHS w aktywowanie połączeń kolejowych od 

granicy polsko-ukraińskiej do terminala we Sławkowie 

 udział Poczty Polskiej we współpracy z firmami chińskimi w realizacji 

przesyłek pocztowo-kurierskich 

5. Biznes krajowy względem BRI – potencjalni Klienci  

 w naszym kraju istnieje wciąż rosnąca liczba fabryk i montowni 

zaopatrujących główne rynki unijne, jednocześnie często zasilanych 

komponentami z Dalekiego Wschodu 

 dla dużej grupy firm produkujących w naszym kraju czynnik czasowy  

i regularność dostaw oraz czynnik kosztowy mogą mieć coraz większe 

znaczenie dla ich łańcuchów dostaw 

6. Biznes krajowy względem BRI – potencjalni operatorzy  

 coraz większa liczba firm logistycznych oferuje w swym portfolio produktów 

przewozy kolejowe pełnokontenerowe (FCL) oraz częściowe (LCL) 

 zauważyć można rosnącą liczbę firm oferujących usługi powiązane  

z odprawami i magazynami celnymi oraz samych firm transportowych 

realizujących dostawy drogowe pomiędzy terminalami kolejowymi  

a odbiorcami 

7. Główne punkty krytyczne BRI w Polsce  

 terminal przeładunkowy Małaszewicze – trzeba brać pod uwagę 

konieczność sukcesywnej rozbudowy jego potencjału przeładunkowego, tak 

by nie doprowadzić do sytuacji, gdzie stanie się on tak zwanym wąskim 

gardłem (i tym samym szybciej będą powstawać połączenia, które mogą 

omijać nasz kraj) 

 terminal Sławków, który wraz z innymi położonymi w rejonie Warszawa-

Łódź mogłyby w przyszłości potencjalnie stać głównymi hubami 

przeładunkowymi na terenie Unii Europejskiej 

 DCT Gdańsk (port morski) jako port suchy pod transporty kolejowe  

z Dalekiego Wschodu 

8. Zdefiniowane główne zagrożenia Polski w kontekście BRI  

 zbyt bliska współpraca ze stroną chińską niesie za sobą ryzyko 

uzależnienia się od tego kraju 
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 brak zaangażowania się naszego kraju sprawi, że nasz kraj może stracić 

ogromne szanse rozwoju rynku logistycznego na rzecz krajów sąsiednich 

COVID a BRI 

Oczywistym jest, że wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę jest 

wieloaspektowy, gdyż dotyka ona zarówno stronę popytową, jak i podażową. Nie 

pozostaje również bez wpływu na stabilność systemu finansowego czy na nastroje 

społeczne. Na podstawie przeprowadzonych badań zidentyfikowano następujące 

kanały wpływu pandemii na gospodarkę: 

 kanał podażowy – może oznaczać odcięcie chińskich kanałów dystrybucji 

 kanał popytowy – może oznaczać znaczne ograniczenie realnego popytu 

 stabilność systemu finansowego – może oznaczać spadki cen aktywów 

finansowych oraz znaczny wzrost awersji do ryzyka (zarówno po stronie 

konsumentów, jak i producentów)  

 nastroje społeczne – epidemia w znaczącym stopniu wpływa na 

społeczeństwo, co może powodować ogólny spadek zaufania na 

płaszczyźnie konsument-przedsiębiorca oraz odpływ kapitału 

Nikt nie jest w stanie przewidzieć dzisiaj z pełną precyzją jakie konsekwencje dla 

inicjatywy BRI będzie miała pandemia COVID-19, ale pierwsze analizy wskazują, że 

nie oznacza ona zmiany planów administracji chińskiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

długoterminową perspektywę planowania typową dla Państwa Środka. Możliwa jest 

za to konieczność renegocjacji warunków finansowych niektórych projektów 

infrastrukturalnych realizowanych już dzisiaj w ramach BRI, a nawet zmiana planów 

niektórych krajów uczestniczących w realizacji inicjatywy. 

Z drugiej strony, przyspieszeniu ulega wdrożenie wybranych elementów 

inicjatywy, zwłaszcza: Belt and Road Health Cooperation and Health Silk Road – 

program, którego celem jest m.in. organizacja wymiany wiedzy i doświadczeń 

ekspertów w obszarze zdrowia, ustanowienia stałej sieci koordynacji działań  

w przypadku zagrożeń dla zdrowia publicznego, wzmacnianie profesjonalnych 

kompetencji.  
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Co w związku z tym? Nasza propozycja 

Dlaczego warto podjąć wysiłek? 

Wymieniając powody przemawiające za naszym zaangażowaniem w inicjatywę 

BRI powinno się przede wszystkim zacząć od jednego z naszych najcenniejszych 

aktywów, jakim jest położenie geograficzne naszego kraju (zarówno z perspektywy 

szeroko pojętej logistyki, jak i w kontekście najważniejszego obecnie połączenia 

kolejowego między Chinami a Europą – korytarza Centralno-

Euroazjatyckiego/Transsyberyjskiego).  

Można stwierdzić, iż obecne zaangażowanie naszego kraju jest zdecydowanie 

pasywne albo co najmniej mocno nieskoordynowane względem strony chińskiej. 

Trzeba mieć świadomość silnej determinacji strony chińskiej w kontynuacji realizacji 

projektu BRI – niezależnie od ostatecznego zaangażowania poszczególnych krajów. 

Brak bardziej aktywnej postawy strony polskiej może nieść za sobą dwa główne 

zagrożenia: 

 Zagrożenie 1: pominięcie terytorium Polski w transportach  

o pomimo dogodnego położenia na najbardziej istotnym korytarzu 

(będąc jednocześnie krajem granicznym UE na szlaku) nasz kraj 

może być w coraz większym stopniu pomijany w transportach 

kolejowych  

o coraz więcej transportów może być realizowanych na północ lub 

południe od Polski, bo sam korytarz Centralno-

Euroazjatycki/Transsyberyjski ma wiele rozgałęzień u progu wejścia 

na terytorium UE. Trzeba tu również podkreślić, iż kraje sąsiednie 

(Czechy, Słowacja, Rosja, Litwa) wykazują coraz większe 

zainteresowanie współpracą ze stroną chińską w rozbudowie własnej 

infrastruktury transportowo-logistycznej. To wszystko może 

prowadzić do systematycznego umniejszania roli naszego kraju lub 

wręcz jego wykluczania z działań BRI 

 Zagrożenie 2: Polska krajem tranzytowym  

o rola naszego kraju sprowadzi się wyłącznie do kraju tranzytowego,  

a nie rzeczywistego kreatora wartości dodanych w usługach 

logistycznych wokół szlaku BRI. Tym samym będąc zaangażowanym 

w ten projekt, kraj nasz, a w szczególności lokalny biznes, będą mieć 
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mocno ograniczone możliwości dalszego rozwoju wraz z tym 

przedsięwzięciem 

 

W kontekście powyższych dwóch punktów należy przytoczyć projekt utworzenia 

głównego hubu na terenie Unii. Hub taki mógłby pełnić rolę punktu 

konsolidacyjnego i dekonsolidacyjnego dla składów kolejowych, gdzie dane składy 

byłyby rozdzielane na inne destynacje kolejowe w innych krajach lub też na inne 

środki transportu. Takie miejsce byłoby jednocześnie doskonałym zapleczem pod 

rozwój pozostałej infrastruktury i usług logistycznych – tworząc tym samym 

międzynarodowe centra logistyczne. Do takiej roli na pewno pretenduje już dzisiaj 

Duisport, który z racji tego, iż leży na terenie Niemiec, będących największym 

partnerem handlowym Chin, wydaje się mieć ku temu naturalne predyspozycje.  

Z założenia jednak nie powinien on pokrywać swym odziaływaniem państw  

i regionów położonych na wschód lub też na południowy wschód od niego. Tego typu 

tereny powinny być obsługiwane przez inny hub położony właśnie na terenie 

naszego kraju. Tu możemy zaś spotkać się z mniej lub bardziej zaawansowanymi 

działaniami sąsiednich krajów, mającymi ambicje, by tego typu rozwiązania powstały 

na terenie ich państw. Mowa tu między innymi o Węgrzech (naturalny łącznik 

pomiędzy Korytarzem Centralno-Euroazjatyckim/Transsyberyjskim a Korytarzem X), 

jak i o wspólnym projekcie Słowacji i Austrii (przedłużenie kolei szerokotorowej  

w okolice Bratysławy-Wiednia, utworzenie tam hubu). 

Na gruncie krajowym brakuje odniesień rządu pod kątem BRI, szczególnie przy 

okazji planowanych innych ogromnych inwestycji infrastrukturalnych typu 

Centralny Port Komunikacyjny czy też Port Centralny w Gdańsku. A wydaje się, 

iż to powinny być miejsca w sposób naturalny powiązane choćby z przykładowym 

hubem opisanym powyżej. Można jedynie odnotować w kontekście BRI działania 

spółek Skarbu Państwa powiązanych z PKP Cargo, zwłaszcza w kierunku 

rozbudowy i zwiększenia roli terminala przeładunkowego Małaszewicze, jak i ambicje 

samego PKP Cargo aby stać się największym przewoźnikiem kolejowym w ramach 

szlaku na odcinku unijnym pomiędzy granicą polsko-białoruską a innymi krajami Unii. 

Niestety obie powyższe inicjatywy niekoniecznie muszą przyczynić się do tego, 

by nasz kraj pełnił większą rolę aniżeli sam tranzyt. 
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Propozycja wspólnych celów branży logistycznej 

Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania postulujemy rozpoczęcie dialogu szeroko 

pojętego środowiska logistycznego z naszego kraju obejmującego przedstawicieli 

firm mających relacje z Dalekim Wschodem (usługodawcy logistyczny, firmy 

produkcyjne, handlowe, developerskie, jednostki konsultingowo-doradcze), uczelnie 

wyższe jak i media branżowe. 

Celem głównym takiego dialogu powinno być wypracowanie wspólnego 

stanowiska naszego środowiska co do potrzeb i szans naszego rynku względem 

projektu BRI, tak, by w przyszłości móc tworzyć swoisty klaster logistyczny na 

poziomie krajowym, zwiększający naszą przewagę konkurencyjną względem innych 

Państw na Nowym Szlaku Jedwabnym. 

Takowe stanowisko powinno być budowane wokół dwóch głównych punktów: 

 zwiększania atrakcyjności Polski (utrzymanie jak największej liczby 

przepływów kolejowych przez nasz kraj) 

 budowania realnych możliwości biznesowych i wartości dodanej  

w naszym kraju (Polska nie tylko krajem tranzytowym) 

Stanowisko to składać się powinno z listy celów do wypracowania i osiągnięcia  

w kolejnych latach. Ze względu na skalę zagadnienia i złożoność tematu, logicznym 

wydaje się budowanie  ich wokół trzech głównych grup interesariuszy, jakimi powinni 

być: 

 administracja państwowa na szczeblu centralnym i samorządowym, wraz 

ze spółkami skarbu Państwa  dalej w skrócie „Państwo”; 

 przedstawiciele i reprezentanci administracji chińskiej, w tym władze 

prowincji i wszelkie chińskie organizacje związane z BRI  dalej w skrócie 

„Chiny”; 

 przedstawiciele i organizacje reprezentujące inne kraje Unii Europejskiej, 

również mocno zaangażowane w BRI (kraje Grupy Wyszehradzkiej, 

Niemcy, Austria, itd.)  dalej w skrócie „Europa”. 

Poniżej prezentujemy wstępny zestaw celów w tych trzech perspektywach. 

A. Państwo 

Cel główny: zbudowanie silnego głosu i stanowiska środowiska logistycznego  

w celu skutecznego postulowania naszych interesów. Uświadomienie, iż liczy się nie 
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tylko interes geopolityczny, ale również (przede wszystkim) interes lokalnego 

biznesu, którego kondycja de facto ma bezpośrednie przełożenie na kondycję 

społeczeństwa i państwa. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na to, iż sam Skarb 

Państwa może być jednym z większych beneficjentów zaangażowania się Polski  

w projekt BRI poprzez utworzenie regularnych wpływów podatkowo-celnych. 

Propozycje celów operacyjnych do dyskusji: 

 współpraca w zakresie inicjowania inwestycji infrastrukturalnych pod BRI: 

o koncepcja budowy europejskiego hubu przeładunkowego na terenie 

RP 

o synergia i komplementarność z innymi deklarowanymi inwestycjami 

jak CPK, Port Centralny 

o dalsza modernizacja infrastruktury kolejowej, tak by nie była 

ograniczeniem przy rozwoju BRI 

o rozbudowa infrastruktury graniczno-przeładunkowej (Małaszewicze, 

alternatywy dla Małaszewicz) 

o wsparcie w pozyskiwaniu i dywersyfikacji źródeł finansowania 

(unijne, chińskie, itp.) 

 odpowiednia polityka zagraniczna w kontekście BRI: 

o interes polskiego biznesu ponad interesy innych krajów w ramach 

BRI 

o aktywny udział w dialogu ze stroną chińską 

o inicjowanie współpracy w ramach UE pod kątem projektu BRI 

o promowanie Polski jako jednego z najistotniejszych elementów 

Nowego Szlaku Jedwabnego 

 atrakcyjna polityka celna i podatkowa. Użycie odpowiednich narzędzi 

umożliwiających i zachęcających do wykonywania operacji celno-

podatkowych na terenie Polski (w tym m.in. Wolne Obszary Celne, 

instytucja reprezentanta fiskalnego, i inne) 

 zaangażowanie PKP Cargo nie tylko w same przewozy kolejowe, ale 

również w budowę centrów przeładunkowych, hubów na terenie kraju (nie 

tylko tranzyt) 

 zachęcanie poszczególnych jednostek samorządowych do bezpośredniej 

aktywności i współpracy z prowincjami chińskimi 
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 współtworzenie z Administracją Państwową długoletniej strategii rozwoju 

krajowego rynku logistycznego 

B. Chiny 

Cel główny: zbudowanie pozycji partnera dla strony chińskiej. Uświadomienie, iż 

nie tylko strona rządowa jest reprezentantem interesu polskiego w ramach projektu 

BRI. Promowanie dwustronnych relacji i kontaktów na szczeblach samorządowych  

i biznesowych. 

Istotnym jest tu fakt przypomnienia, iż strona chińska jest również 

reprezentowana w BRI na wielu szczeblach, przez wiele podmiotów. Pomimo to 

można zakładać, iż wszystkie te podmioty będą prowadzić spójne i skoordynowane 

działania. 

Propozycje celów operacyjnych do dyskusji: 

 utworzenie kolegialnego ciała, które strona chińska będzie mogła 

identyfikować jako stałego polskiego partnera do rozmów na temat 

współpracy w ramach BRI 

 współpraca w zakresie inicjowania spółek celowych pomiędzy partnerami 

polskimi i chińskimi w ramach BRI 

 konsekwentne budowanie wizerunku rzetelnego partnera poprzez ciągłe 

utrzymywanie relacji, organizację i uczestnictwo w konferencjach, 

seminariach i innych wydarzeniach (zaznaczanie swojej obecności,  

a poprzez to potwierdzanie woli współpracy) 

C. Europa 

Cel główny: Kooperacja nie konkurencja. Zbudowanie wspólnej pozycji 

interesów krajów Unii względem strony chińskiej w ramach projektu BRI. 

Wiadomym jest, że same Chiny preferują i naciskają bardziej na stosunki 

bilateralne z poszczególnymi krajami niż na dialog z całą Unią. Jednakże, zważywszy 

na potencjał ekonomiczno-polityczny samych Chin, praktycznie żaden europejski kraj 

nie będzie w sposób samodzielny równorzędnym partnerem z Państwem Środka. 

Propozycje celów operacyjnych do dyskusji: 

 współpraca w zakresie prowadzenie skoordynowanej polityki względem 

strony chińskiej w zakresie projektu BRI 
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 tworzenie warunków dla wspólnych przedsięwzięć angażujących kapitały  

i przynoszących wymierne korzyści w określonej perspektywie 

Jak chcemy zrealizować te cele? 

Wypracowanie konkretnych stanowisk wokół powyżej opisanych punktów jest już 

ambitnym przedsięwzięciem, jednak nie jest to celem samym w sobie. Zdecydowanie 

istotniejszym powinno być wdrażanie tychże stanowisk w niedalekiej przyszłości 

poprzez profesjonalne i szeroko zakrojone działania promocyjno-lobbingowe.  

Dlatego uruchomiliśmy projekt Kolej na Polskę, którego celem jest stworzenie 

platformy, w ramach której te konkretne cele polskiej branży logistycznej  

w kontekście BRI będą definiowane, a następnie realizowane. Chcemy stać́ się̨ 

silnym partnerem do negocjacji i współpracy z innymi stronami tej inicjatywy. 

Aby było to możliwe chcemy powołać do życia Profesjonalny Zespół 

Projektowy, który będzie na co dzień realizował te zadania.  

 

 

 

Chcemy aby projekt Kolej na Polskę angażował wszystkich kluczowych 

interesariuszy, a Profesjonalny Zespół Projektowy reprezentował ich interesy w tym 

obszarze. Do tych kluczowych interesariuszy zaliczamy m.in.: 

 firmy logistyczne 

 producentów – eksporterów 

 importerów 

 uczelnie logistyczne 

 autorytety 

 instytucje finansowe 
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 developerów magazynowych 

 firmy doradcze 

 freelancerów związanych z branżą, 

 firmy budowlane 

 agencje celne 

 przewoźników 

 zarządców infrastruktury 

 

Nasza wstępna koncepcja zestawu zadań jakie realizowałby Profesjonalny 

Zespół Projektowy obejmuje: 

 wypracowanie wspólnych potrzeb i celów całego środowiska logistycznego 

wokół projektu NJS 

 prowadzenie działań promocyjnych 

 prowadzenie działań lobbingowych 

 dalsza integracja środowiska dla sprawy NJS 

 Bycie silnym głosem środowiska logistycznego, wiarygodnym partnerem do 

rozmów 

 stworzenie strategii długofalowego rozwoju logistyki w Polsce 

 utworzenie platformy do komunikacji na linii biznes-akademia-rząd 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie Kolej na Polskę, chcesz 

porozmawiać - skontaktuj się z nami: 

 

Teodor Kula - Członek Zarządu PSML 

Mob.:   +48 728 357 989 

Email:  teodor.kula@psml.pl 

 

Martyna Wilczewska - Członek zespołu projektowego Kolej na Polskę 

Mob.:   +48 508 814 593 

Email:  martyna.wilczewska@psml.pl 

kolejnapolske@psml.pl 

 


