
 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

W imieniu Zarządu Spółki Trans Polonia S.A. oraz wszystkich jej Pracowników mam przyjemność 

przekazać Państwu Raport Roczny, w którym prezentujemy wyniki finansowe 2020 roku oraz najważniejsze 

wydarzenia mające wpływ na sytuację Spółki w minionym okresie. 

Rok 2020 był okresem dynamicznych zmian i nieprzewidywalnych zdarzeń, które spowodowały, że 

cele postawione pierwotnie stanowiły spore wyzwanie. Bieg wydarzeń w skali międzynarodowej 

zdominowała pandemia koronawirusa i postępujący lockdown gospodarki. Grupa Trans Polonia zakładała 

stabilny rozwój wszystkich segmentów działalności, natomiast zmiana otoczenia makroekonomicznego 

spowodowała, że nie wszystkie założone cele sprzedażowe udało się osiągnąć. Taka sytuacja przełożyła się 

na zwiększenie nacisku na działania związane przede wszystkim z utrzymaniem rentowności spółki. Cel ten 

udało się zrealizować pomimo spowolnienia gospodarczego, co uważamy za duży sukces. Przyczyniły się do 

tego m.in. działania optymalizacyjne w obszarze transportu własnego oraz silna dywersyfikacja przewozów 

na rynkach zagranicznych.  

Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację ostatnich 12 miesięcy jesteśmy zadowoleni z osiągniętych 

wyników. Współpraca z przemysłem petrochemicznym mniej wrażliwym na ewentualne krótkotrwałe 

spowolnienie ekonomiczne, dbałość o relacje i zróżnicowane portfolio klientów, wysoka sprawność 

operacyjna oraz pozycja rynkowa TPG z rosnącą liczbą nowoczesnych jednostek transportowych oraz 

zasobami kadrowymi to czynniki warunkujące stabilność i konsekwentny rozwój Grupy. Osiągnięte rezultaty 

stanowią odbicie szczególnych warunków rynkowych ostatniego roku.  Na sytuację Grupy pozytywnie wpłynął 

rosnący popyt na usługi przewozowe w segmentach chemicznym i spożywczym, zwłaszcza na rynkach 

Europy Zachodniej. Usługi przewozów płynnych chemikaliów po raz kolejny osiągnęły nominalnie najwyższy 

poziom przychodów od momentu wejścia na ten rynek kilkanaście lat temu, a potencjał rozwoju w tym 

zakresie przewozów pozostaje dla TPG niezmiennie wysoki. Cieszy także utrzymująca się tendencja 

wzrostowa w segmencie przewozów spożywczych. Natomiast w niektórych sektorach usług branża logistyczna 

odczuła pewne utrudnienia. Obostrzenia wprowadzane na rynku krajowym przełożyły się m.in. na spadek 

konsumpcji paliw i przez to zmniejszenie przewożonych wolumenów. Obniżony poziom inwestycji 

infrastrukturalnych skutkował z kolei ograniczeniem logistyki mas bitumicznych, przy czym inwestycje te 

mają co do zasady charakter długoletni i po słabszych okresach następuje odbicie rynku, na które 

niecierpliwie czekamy.  

Z końcem roku, szanując koncepcję rozwoju jednego z największych klientów, Trans Polonia 

zdecydowała o sprzedaży spółki OTP. W najbliższych latach Trans Polonia realizować będzie strategię 

wzrostu, która zakłada wieloletni program inwestycyjny, związany przede wszystkim z międzynarodową 

logistyką płynnych produktów chemicznych oraz międzynarodowymi przewozami intermodalnymi płynnych 

surowców. Sprzedaż OTP wpłynie pozytywnie na realizację tych planów, ponieważ pozyskane ze sprzedaży 

środki finansowe pozwolą przyspieszyć realizację ww. celów. 

Ambicją TPG w 2021 roku jest konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej oraz utrzymanie 

organicznego wzrostu skali działalności szczególnie na rynkach zagranicznych, na których granice rozwoju 

są w zasadzie niemożliwe do nakreślenia. W planach mamy przede wszystkim istotne zwiększanie ilościowe 

taboru oraz inwestycje odtworzeniowe przy szczególnym nacisku na sektor chemiczny i spożywczy. Grupa 

wiele uwagi skupia również na rozwoju technologii i innowacjach w oferowanych usługach logistycznych. 



 

 

 

Postępująca informatyzacja pomaga uzyskiwać przewagę kosztową i jakościową. Stałym elementem jest też 

analiza rynku pod kątem potencjalnych celów akwizycyjnych. Istotnie polepszona sytuacja płynnościowa 

pozwoli na bezpieczne prowadzenie dalszej działalności na rynkach europejskich. Jesteśmy dobrze 

przygotowani na każdy scenariusz i głęboko wierzymy w długoterminowy potencjał dalszej budowy wartości 

Grupy Trans Polonia. 

Podsumowując, serdecznie dziękuję Wszystkim osobom, które przyczyniają się do budowania 

pozycji Grupy Trans Polonia, za wspólną ciężką pracę w pełnym wyzwań 2020 roku. Dziękuję 

Akcjonariuszom, członkom Rady Nadzorczej, członkom Zarządu, Pracownikom i Partnerom biznesowym. 

Dziękuję również Klientom, których zaufanie stanowi dla nas stałą motywację i inspirację do rozwoju. Naszą 

ambicją w kolejnych latach jest dalszy wzrost pozycji i wartości Grupy Trans Polonia, szczególnie na rynkach 

zagranicznych, ale również w Polsce. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować pokładane w nas 

oczekiwania. 

 

Z wyrazami szacunku, 

  

Dariusz Cegielski 

Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. 


