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Wstęp 

 „Współczesne procesy i zjawiska w transporcie” - to pozycja naukowa 
zawierająca wybrane artykuły nadesłane przez autorów na seminaria 
naukowe organizowane przez Katedrę Systemów i Polityki Transportowej 
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US w latach 2002–2004. 
 Ideą tych seminariów jest podejmowanie dyskusji na tematy istotne             
z punktu widzenia ekonomiki transportu i praktyki gospodarczej, a także 
oczekiwań społecznych. 
 Tematem pierwszego seminarium (2002 r.) były nowoczesne 
technologie w transporcie. Zgłoszone artykuły i dyskusja potwierdziły 
znaczenie innowacyjności w transporcie dla doskonalenia procesów 
przemieszczania oraz zmniejszania szkodliwych dla środowiska naturalnego 
efektów działalności transportu. Duże zainteresowanie tym tematem 
wywołało potrzebę uszczegółowienia rozważań. Dlatego drugie seminarium 
(2003 r.) poświęcono zagadnieniom telematyki w transporcie. Jest to obszar 
bardzo interesujący z punktu widzenia techniki i technologii 
przemieszczania, a także efektywności procesów gospodarczych i 
bezpieczeństwa społecznego. Zaprezentowane referaty i dyskusja 
seminaryjna dostarczyły wielu przykładów wskazujących na bardzo 
dynamiczny rozwój rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów 
transportowych. 
 Trzecie seminarium (2004 r.) poświęcone zostało spedycji i jej 
znaczeniu w sektorze TSL. Wybór tematu uzasadniony był zmianą w 
sposobie postrzegania roli spedycji i zawodu spedytora we współczesnej 
gospodarce. Dzięki przedstawionym referatom i dyskusji udało się wskazać 
wspólne i rozłączne obszary aktywności uczestników sektora TSL. 
 Seminaria naukowe Katedry mają wymiar ogólnopolski. Uczestnikami 
tej formy dyskusji naukowej są pracownicy katedr transportowych 
większości ośrodków akademickich kraju, także przedstawiciele polityki 
gospodarczej oraz administracji rządowej i samorządowej.  
 Prezentowana publikacja podzielona została na trzy części 
odpowiadające przyjętemu w danym roku tytułowi seminarium. 
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KAZIMIERZ BARTCZAK1

 
 

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE                                                  
I TELEKOMUNIKACYJNE JAKO PODSTAWA TWORZENIA 

SYSTEMÓW TELEMATYCZNYCH W TRANSPORCIE 
 
 

Przełom XX i XXI wieku to okres dynamicznego rozwoju nowych 
technologii (technik) informatycznych i telekomunikacyjnych w rozwiniętych 
krajach świata. Komputery osobiste, sieci komputerowe, telefony komórkowe 
oraz Internet są symbolami tego procesu. Coraz powszechniej używane są 
niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.             
W wyniku ich masowego zastosowania tworzy się nowy typ społeczeństwa, 
zwany społeczeństwem informacyjnym, gdzie podstawowym dobrem 
publicznym staje się informacja.  

Również w transporcie następują zmiany wywołane upowszechnianiem 
zawansowanych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Łączne 
ich zastosowanie celem przemieszczania osób i ładunków w przestrzeni 
geograficznej spowodowało powstanie nowej dziedziny nauki i praktyki, 
zwanej ogólnie telematyką transportu2. Ponad dwudziestoletnie badania 
naukowe, wdrożeniowe i doświadczenia we wprowadzaniu i stosowaniu 
technologii telematycznych, czyli wspólnego zastosowania technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych, umożliwiły zbudowanie licznych 
systemów telematycznych w transporcie i świadczenie usług telematycznych     
w ramach usługi transportowej. 
 
Uwagi terminologiczne 

Tworzenie systemów telematycznych odbywa się poprzez wykorzystanie 
dostępnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w dziedzinie 
transportu. Sam termin „technologia” należy w tym kontekście rozumieć bardzo 

                                                 
1 Mgr Kazimierz Bartczak – Ministerstwo Infrastruktury, Departament Tele-

komunikacji. 
2 Zob. K. Bartczak: Telematyka transportu. W: Problemy ekonomiki transportu. OBET, 
Warszawa, 2001, nr 1. Kierunki rozwoju systemów inteligentnego transportu w UE, 
Problemy ekonomiki transportu. OBET, Warszawa, 2004, nr 2. W dokumentach tych 
zamieszczono wiele informacji dot. podstaw systemów telematycznych (ITS), stanu 
zastosowania ITS w wielu krajach świata, w tym również Europy do roku 2004. 
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szeroko jako całokształt wiedzy naukowej i inżynierskiej dotyczącej 
wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu. W przypadku 
transportu tym dobrem jest świadczenie lepszej usług transportowej lub bardziej 
ekonomiczne funkcjonowanie istniejącego systemu transportowego. 

Określanie technologii jako „informatycznej” odnosi się do zastosowania 
komputerów jako urządzeń cyfrowego przetwarzania i przechowywania danych 
(informacji), natomiast „telekomunikacyjnej” jest podkreśleniem specyficznej 
funkcji zdalnego (tele) przesyłania sygnałów (komunikatów) w systemach 
komunikacyjnych. Istotnym elementem stosowania tych technologii                 
w transporcie jest nie tylko pokonywanie dużych odległości przez informacje, 
ale również to, że w transporcie pojazdy – jako jeden z głównych elementów 
każdego systemu transportowego – znajdują się w ruchu (mobilność). Pomiędzy 
transportem jako przemieszczaniem osób i towarów oraz telekomunikacją jako 
przestrzennym przesyłaniem sygnałów istnieje naturalny związek3. Sieci 
transportowe i telekomunikacyjne mają wiele wspólnego. 

Zastosowanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych             
w transporcie określane jest różnorodnie w literaturze naukowej, w inżynierii 
budowania i eksploatacji systemów telematycznych, dokumentach administracji 
publicznej i publicystyce. I tak spotykamy się przykładowo z następującymi 
wyrażeniami: 
a) telematyka transportu, gdzie główny akcent pada na przedrostek „tele”, co 
wskazuje na znaczenie odległość w przesyłaniu komunikatów: najczęściej jest 
to wyrażenie rozumiane szeroko jako wszelkie zastosowanie technologii 
informacyjnych i telekomunikacyjnych w transporcie, chociaż włącza się też 
inne technologie, np. w dziedzinie automatyki, elektroniki; 
b) inteligentne systemy transportowe (ITS)4 lub inteligentne systemy transportu, 
gdzie słowo „inteligentne” wskazuje na nową jakość systemów transportu, tzn. 
zdolność do określonych zachowań przypisywanym zazwyczaj tylko ludziom, 
ponadto słowo „system” uzmysławia złożoność układu, w tym udział 
elementów technicznych (automatyzacja) i człowieka; 
c) e-transport, gdzie przedrostek „e” jest wyrazem wprowadzenia elektronicznej 
formy komunikacji, często w ramach szerszych koncepcji rozwoju usług 
elektronicznych w ramach programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
np. e-Europe, e-Polska; 
d) inteligentny transport, gdzie zwraca się uwagę na nową jakość, jaką stwarza 
powszechne zastosowanie elektronicznych technologii w systemach 
transportowych, szczególnie w aspekcie elastycznego dostosowania 
funkcjonowania systemu transportowego do zmieniających się potrzeb 
końcowych użytkowników tego systemu. 

                                                 
3 Zob. W.L. Garrison, J.D. Ward: Tomorrow’s transportation: Changing Cities, 
Economies, and Lives. Artech House, Boston-London, 1999. 
4 Zob. B. McQueen, J. McQueen: Inteligent Transportation Systems Architectures. 
Artech Boston-London, 1999. 
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Wreszcie warto zwrócić uwagę na fakt istnienia wyrażenia „technologie 
informacyjne i komunikacyjne” (ICT – Informatition and Communications 
Technology), gdzie pojęcia technologii informacyjnych oraz 
telekomunikacyjnych są zazwyczaj rozumiane szerzej niż te tradycyjne – 
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Skrót „ICT” jest obecnie 
powszechnie stosowany w piśmiennictwie dotyczącym światowego rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. 
 
Technologie informatyczne i telekomunikacyjne jako innowacja                 
w transporcie 

Analizując rozwój transportu od strony wprowadzania innowacji 
technologicznych możemy zauważyć, że XX wieku byliśmy świadkami 
wprowadzenia kilku innowacji technologicznych w technice i organizacji 
przemieszczania osób i ładunków w przestrzeni geograficznej. Wystarczy tu 
wymienić, przykładowo, konteneryzację w przewożeniu ładunków. Innym 
przykładem jest informatyzacja w zarządzaniu przemieszczaniem osób                
i ładunków. Wreszcie stoimy przed szerszym wprowadzeniem zaawansowanych 
technologii telematycznych do usprawnienia przemieszczania osób i ładunków. 
Rezultatem tego procesu wprowadzania zaawansowanych technologii 
telematycznych jest powstanie systemów telematycznych w transporcie. 
 Przemieszczanie osób i towarów wymaga, aby technologie telematyczne 
zaspokajały podstawową potrzebę użytkowników systemów transportowych: 
sytuację mobilności osoby, ładunku, pojazdu w  sieci dróg i ulic. W tej sytuacji 
podstawowe znaczenie mają bezprzewodowe rozwiązania transmisji danych, 
które pozwalają zachować łączność w czasie rzeczywistym przemieszczania 
osób, towarów i pojazdów. Oczywiście, że przewodowe środki łączności 
znajdują też zastosowanie w transporcie, szczególnie tam, gdzie mamy do 
czynienia z elementami stacjonarnymi systemu transportowego5, np. 
infrastrukturą transportową. 
 Przykładami bardziej lub mniej zaawansowanych technologii 
telematycznych w transporcie są środki techniczne (sprzęt i oprogramowanie, 
protokoły, itp.) do: 
− zdalnych pomiarów stanu obiektów transportowych za pomocą takich 
urządzeń technicznych, jak np. sensory, czujniki, detektory, 
− przesyłania danych na duże odległości poprzez systemy łączności lądowej    
i satelitarnej, 
− elektroniczną i bezprzewodową wymianę informacji pomiędzy pojazdem    
w ruchu a urządzeniami przydrożnym, 
− gromadzenia multimedialnych danych, np. w bazach i hurtowniach danych, 
zabezpieczając efektywny do nich dostęp, 

                                                 
5 Zob. K. Bartczak: Inteligentny transport a zarządzanie infrastrukturą drogową. 
„Drogownictwo” 2002, nr 3. 
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− szybkie komputerowego przetwarzania danych, często multimedialnych 
(teksty, obrazy, głos), 
− dostarczania informacji użytkownikom w czasie rzeczywistym, tzn. 
równolegle z wykonywaniem operacji transportowych. 
 Różnorodność rozwiązań telematycznych w systemach transportowych jest 
niezmiernie duża. Warto tylko w tym miejscu zauważyć, że systemy 
telematyczne: 
− są innowacjami technologicznymi w transporcie, 
− ich istota tkwi w usprawnieniu systemów transportowych w dziedzinie 
zdalnego zbierania informacji o dynamicznych obiektach transportowych, jej 
przetwarzaniu w czasie rzeczywistym, efektywnym przechowywaniu oraz 
szybkim przesyłaniu, często na małe lub duże odległości, 
− bardziej integrują informacyjnie cały system transportowy, szczególnie jego 
podstawowe składniki: infrastrukturę, pojazdy i operacje transportowe, 
umożliwiając w ten sposób lepsze zarządzanie systemem transportowym lub 
poszczególnymi jego składnikami. 

Historycznie rzecz ujmując, proces wprowadzenia technicznej 
innowacyjności zawsze był obecny, jednakże dziś nabrał on przyspieszenia oraz 
znacznie zwiększył się jego zakres. Wynikał on ze zmian w otoczeniu 
klasycznych systemów transportowych i pojawieniem się komputerów. 
Doprowadziło to do informatyzacji wielu obszarów transportu, szczególnie       
w dziedzinie zarządzania ruchem oraz administrowania w sektorze transportu. 
Nowe rozwiązania telekomunikacyjne, szczególnie rozległe sieci komputerowe, 
umożliwiły również  dalsze usprawnienie zdalnego zarządzania ruchem oraz 
objęcia usprawnieniami transportu publicznego, przewozów pasażerskich            
i towarowych. Dzisiejsze stadium rozwoju zastosowania technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych, szczególnie technologii 
bezprzewodowych, jest efektem bardziej wszechstronnego wykorzystania 
technicznych możliwości usprawnienia systemów transportowych i świadczenia 
usług transportowych o wyższej jakości. Prowadzi też do możliwości obniżenia 
kosztów wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania systemów 
transportowych. 

Zmienia się koncepcja pojazdu w XXI wieku. Jest nim pojazd 
wyposażonym w liczne urządzenia elektroniczne. Umożliwiają one 
bezpośredni, automatyczny pomiar stanu drogi, warunków atmosferycznych, 
stanu technicznego pojazdu, jego położenia względem innych pojazdów               
i obiektów na drodze. Ponadto posiada on szereg tzw. urządzeń pokładowych 
do elektronicznej i bezprzewodowej wymiany informacji z bliższym (około 
drogi) i dalszym jego otoczeniem, np. centrami dyspozycji pojazdami. Jest to 
pojazd, który się często określa mianem inteligentnego (intelligent vehicle). 
Taki pojazd musi działać w otoczeniu, które również jest wyposażone                
w urządzenia elektroniczne, zabezpieczające elektroniczną i zazwyczaj 
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bezprzewodową wymianę informacji. Inteligentny pojazd wymaga również 
inteligentnego otoczenia (intelligent transport infrastructure)6. 
 
System telematyczny jako podsystem informacyjny systemu 
transportowego 

Użytkownicy systemów transportowych potrzebują informacji, aby 
realizować swoje cele. Musi ona mieć pewne atrybuty, aby spełniać ich 
wymagania. Przede wszystkim ma to być informacja dostarczona w czasie 
rzeczywistym, czyli w takim czasie, aby decyzje użytkownika podjęte na 
podstawie tej informacji nie były racjonalne z powodu zbyt późnego jej 
dostarczenia. Innym atrybutem informacji jest jej trafność, czyli powinna ona 
pod względem treści odpowiadać potrzebom użytkownika. Ponadto można 
wymagać, aby informacja była dokładna i koszt jej dostarczenia był 
uzasadniony pod względem ekonomicznym. Ten ostatni warunek wprowadza 
potrzebę budowy i użytkowania systemów telematycznych zgodnie                     
z rachunkiem ekonomicznym kosztów i korzyści systemów telematycznych 
jako systemów informacyjnych. 

Przykładowo zachowanie kierowców pojazdów jest uzależnione od 
dostarczanej im bieżącej  informacji o stanie dróg oraz sytuacji na drodze. 
Pozwala to na wprowadzenie tzw. inteligentnej mobilności (inteligent 
mobility)7, czyli racjonalnego zachowania się w trakcie odbywania podróży. 
Niejednokrotnie badano różne modelowe zachowania się kierowców                
w zależności od ilości i jakość dostarczanej informacji. Kierowcy ci zmieniali 
swoje decyzje dotyczące wyboru trasy itp. w zależności od informacji, którą im 
dostarczano w czasie podróży. Pozwala to sformułować kilka scenariuszy 
zachowania się kierowców. Informacja dostarczana użytkownikom systemów 
telematycznych, szczególnie kierowcom i pasażerom wpływa na ich 
zachowanie. Podejmują oni różne decyzje w zależności od pojawiającej się 
informacji. W końcowym efekcie wpływa to na koszty wewnętrzne                    
i zewnętrzne całego lokalnego systemu transportowego. 
 
Struktura systemu telematycznego 
 Każdy system telematyczny w transporcie można opisać poprzez określenie 
jego struktury (architektur)8. Zazwyczaj system opisuje się zazwyczaj przez 
podanie trzech specyficznych architektur: (a) funkcjonalnej, (b) fizycznej,       

                                                 
6 Telematyka pojazdów (wehicle telematics lub car telematics) jest najbardziej 
dynamicznie rozwijającą się dziedziną zastosowania technologii informatycznych          
i telekomunikacyjnych, szczególnie popierana przez światowych producentów 
pojazdów samochodowych i wzbudzająca zainteresowanie użytkowników takich 
pojazdów. 
7 Zob. L. Meillaud: Intelligent mobility guide. Jiers Cim S.A.R.L, 2000. 
8 KAREN – Keystone Architecture Required for European Networks, Telematics 
Application Programme, project  TR 4108. CD–ROM, Brussels 2000. 
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(c) komunikacyjnej. Wszystkie one są ze sobą powiązane przyjętą metodologią 
tworzenia systemów telematycznych, która stanowi pewien ciąg działań: 
najpierw określa się strukturę funkcjonalną systemu telematycznego na 
podstawie zestawu potrzeb jego przyszłych użytkowników, następnie opisuje 
się jego strukturę fizyczną w oparciu o strukturę funkcjonalną tegoż systemu, 
wreszcie sporządza jego strukturę komunikacyjną, wykorzystując opis jego 
struktury fizycznej. Identyfikacja tych trzech struktur pozwala zrozumieć 
system telematyczny w transporcie, szczególnie funkcje, jakie on spełnia dla 
jego użytkowników oraz przepływu informacji pomiędzy jego elementami 
składowymi, także wymianę informacji z jego otoczeniem. 
 
1. Architektura funkcjonalna systemu telematycznego 
 Określa ona funkcje, które realizuje system telematyczny oraz jego 
powiązania z otoczeniem. Opisana w projekcie KAREN9 struktura funkcjonalna 
obejmuje osiem tematycznych obszarów transportu oraz dwadzieścia powiązań 
z obiektami jego otoczenia tego systemu. System telematyczny w transporcie 
realizuje następujące funkcje: 
a) obsługuje elektroniczne transakcje w ramach płatności za korzystanie           
z infrastruktury drogowej, 
b) dostarcza informacji w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu 
uczestników ruchu drogowego, 
c) zarządza ruchem, w tym nie tylko ruchem na drogach miejskich                    
i zamiejskich, ale także w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych w ruchu 
drogowym (incydentach), 
d) wspomaga zarządzie operacjami transportu publicznego, w tym także 
taborem transportowym, 
e) wspomaga kierowców prowadzących pojazdy (nawigacja), 
f) wspomaga informacyjnie pasażerów przed i w czasie podróży, 
g) wspomaga przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących poruszania się 
po drogach, 
h) wspomaga zarządzie operacjami transportowymi. 
 
2. Architektura fizyczna systemu telematycznego 
 Architekturę fizyczną systemu telematycznego tworzy jego  infrastruktura 
techniczna, rozmieszczona w określonych miejscach. W projekcie KAREN  
przedstawiono wykaz sześciu takich miejsc: 
                                                 
9 Project KAREN, zrealizowany w ramach 4. Programu Ramowego RTD UE, stanowi 
wzorcowe dla Europy rozwiązanie dot. tzw. architektury ITS. Przyjęcie krajowych 
architektur ITS jest ważnym, początkowym etapem rozwoju telematyki transportu          
w danym kraju. W Polsce często się postuluje opracowanie krajowej architektury ITS. 
Takie krajowe architektury ITS opracowały, np. Francja, Finlandia, Włochy. 
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a) centra systemu, czyli miejsca, gdzie gromadzi się zebrane dane i je 
przetwarza za pomocą komputerów, np. centra sterowania ruchem (TCC), 
centra informacji (TIC), centra zarządzania ładunkami i pojazdami itp., 
b) pobocza drogi, czyli miejsca, gdzie istnieją urządzenia do pomiaru ruchu, 
zbierania opłat, dostarczania informacji kierowcom itp., 
c) pojazdy, czyli miejsca, będące środkami transportu, gdzie zainstalowano 
odpowiednie systemy elektroniczne (pokładowe), zdolne do elektronicznej 
wymiany informacji z otoczeniem, 
d) urządzenia osobiste, będące w posiadaniu kierowcy lub pasażera, które 
umożliwiają im elektroniczną łączność z innymi elementami systemu 
telematycznego, 
e) urządzenia zainstalowane na jednostkach ładunkowych, np. kontenerach, 
naczepach, które mają możliwość elektronicznego przekazywania lub 
odbierania informacji z otoczeniem, 
f) kioski, czyli urządzenia dostępne w miejscach publicznych, które 
umożliwiają w ograniczony sposób dostęp do zasobów informacji 
zgromadzonych w bazach danych w systemie transportowym. 
 Każdy system telematyczny wymaga dostosowania do fizycznych 
warunków, w jakich będzie działał. Przykładowo dosyć odmienne warunki dal 
takich systemów tworzą systemy realizowane w miastach10 i na drogach 
zamiejskich. Prowadzi to do formułowania poradników, które pozwalają 
uwzględnić specyfiką projektowania i realizowania takich systemów. Podaje się 
w nich również opisy technologii, które należy stosować. 
 
3. Architektura komunikacyjna systemu telematycznego  
 Poszczególne fizyczne miejsca systemu telematycznego, gdzie są 
realizowane poszczególne funkcje lub grupy funkcji systemu telematycznego, 
muszą być połączone pomiędzy sobą elektronicznie w ramach określonego 
systemu łączności. Utworzenie odpowiednie struktury komunikacyjnej systemu 
telematycznego w transporcie wymaga doboru odpowiednich technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych. Obecnie istnieje szerokie spektrum 
technologii, które mogą realizować te funkcje. W dużej mierze jest to kwestia 
wyboru odpowiednich rozwiązań, które są dostępne na bogatym rynku 
produktów telematycznych. 

                                                 
10 ITS Toolbox Intelligent City Transport, ITS City Pioneers Consortium, Brissels, 1098. 
Znajdujemy tam wykaz technologii, które można zastosować w budowaniu ITS            
w transporcie miejskim, np. Internet, urządzenia monitorowania ruchu (detektory), 
kamery video, urządzenia zmiennej treści (VMS), systemy automatycznej lokalizacji, 
systemy łączności na niewielkie odległości (DSRC), geograficzne systemy informacji 
(GIS). 
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 W dziedzinie technologii informatycznych11 można wymieniać 
przykładowo różne technologie komputerowe (platformy sprzętowe, 
technologie klient-serwer, pamięci masowe, technologie wejścia-wyjścia), 
technologie półprzewodnikowe (mikroprocesorowe, karty elektroniczne, 
sensory i aktywatory) oraz  oprogramowanie. Natomiast telekomunikacja 
dotyczy przesyłania informacji w postaci komunikatów12. Rozwiązania 
techniczne dzielimy ogólnie na technologie: 
− bezprzewodowe (wireless technologies), 
− przewodowe (wired technologies). 
Do pierwszej grupy przykładowo zaliczymy takie technologie, jak: 
GSM (Global System for Mobile Communication), czyli sieci telefonii 
komórkowej, w tym powszechnie znane SMS (Short Message Service), GPRS 
(General Packet Radio Service); UMTS (Universal Mobile Telephone System), 
czyli systemy komórkowe trzeciej generacji zapewniające bardzo szybką 
transmisję danych; DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication); 
TETRA (Terrestrial Trunked Radio) lub TETRAPOL; zapewniające cyfrową, 
bezprzewodową telekomunikację, np. dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego;  
systemy łączności satelitarnej; satelitarne systemy pozycjonowania, np. 
amerykański GPS, systemy naziemne radiowe i telewizyjne (analogowe              
i cyfrowe); systemy łączności na niewielkie odległości, np. DSRC13

 Druga grupa obejmuje takie typowe systemy łączności przewodowej jak: 
tradycyjną telefonię (POTS), systemy ISDN (Integrated Service Digital 
Network), różne cyfrowe linie łączności telefonicznej DSL (Digital Subsriber 
Line), Internet, a także linie łączności światłowodowej itd. 
 Ostatnio szczególnego znaczenia nabierają technologie telekomunikacyjne 
zaliczane do szerokopasmowej łączności bezprzewodowej14, a także techno- 
logie łączności satelitarnej, w tym system Galileo. Od 2008 roku Galileo będzie 
wprowadzony w Europie, co będzie miało istotne znaczenie dla prowadzenia 
satelitarnej nawigacji pojazdów. 
 
Pomiar korzyści stosowania systemów telematycznych 

Systemy telematyczne tworzy się nie tylko ze względu na osiągnięcie 
określonych efektów technicznych, ale bierze się pod uwagę korzyści społeczne 
wynikające z tego typu aplikacji. Co więcej, stosuje się powszechnie rachunek 
kosztów i korzyści w ramach realizowanych projektów telematycznych. 
                                                 
11 Zob. E. Juliussen, P. Magney: Technologies for Telematics Systems: Trends, Outlook 
and Opportunities. Telematics Research Group, USA 2002. 
12 Zob. L. Kiełtyka: Komunikacja w zarządzaniu: techniki, narzędzia i formy przekazu 
informacji. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002. 
13 DSRC – Dedicated Short Range Communication. 
14 Zob. K. Bartczak: Broadband telecommunications Technologies for ITS, Transport 
Systems Telematics 4th International Conference, Silesian University of Technology 
Faculty of Transport. Katowice–Ustroń November 2004. 
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Najbardziej znanymi źródłami danych o korzyściach wynikających               
z zastosowania systemów telematycznych są w Europie wyniki prac 
badawczych i wdrożeniowych osiągnięte w ramach prac realizowanych             
w ramach projektów 3. Programu Ramowego RTD UE oraz szczególnie wielu 
programów 4. Programu Ramowego RTD&D UE. Zbiorcze zestawienia 
korzyści zastosowania telematyki znajdujemy w kilku syntetycznych 
opracowaniach, obejmujących swoim zasięgiem wyniki wielu projektów, 
zrealizowanych w ramach 3. oraz 4. Programu Ramowego UE. Ponadto dziś są 
już znane korzyści zastosowania rozwiązań telematycznych w niektórych 
zakończonych projektach telematycznych w ramach 5. Programu Ramowego 
RTD&D UE. Znana europejska organizacja ERTICO publikuje na swojej 
stronie webowej opisy korzyści wynikających z zastosowania telematyki          
w transporcie w postaci tzw. dobrych (udanych) rozwiązań projektowych. 

Ogólnie się przyjmuje, że systemy telematyczne umożliwiają: 
− podniesienia efektywności zarządzania ruchem; 
− zwiększenia bezpieczeństwa ruchu; 
− lepszego wykorzystania infrastruktury transportowej; 
− lepszej ochrony środowiska naturalnego; 
− polepszenia współpracy sektora prywatnego i publicznego w transporcie; 
− poszerzenie zakresu efektywnej konkurencji z zakresie świadczonych usług 
transportowych. 

W sumie w ramach unijnej polityki transportowej program rozwoju 
telematyki transportowej ma wspomagać powstanie tzw. zrównoważonej 
ruchliwości (sustainable mobility) w transporcie. Dzięki technologiom 
telematycznym zrównoważona mobilność może być również inteligentną 
mobilnością (intelligent mobility). 

Prace badawcze i wdrożeniowe są pierwszych ogniwem procesu realizacji 
spodziewanych korzyści. Oto kategorie korzyści, wynikające z zastosowania 
systemów telematycznych w transporcie15, według których ocenia się systemy 
telematyczne: 
1. Wydajność techniczna (technical performance) – niezawodność systemu, 
przerwy w działaniu systemów itp. 
2. Akceptacja użytkowników (user acceptance) – opinie 
użytkowników/operatorów transportu, łatwość użytkowania, chęć płacenia za 
usługi itp. 
3. Efektywność rozwiązania (efficiency impacts) – czas podróży, opóźnienia, 
itp. 
4. Wpływ na bezpieczeństwo podróżowania (safety impacts) – liczba 
wypadków, prędkość podróżowania itp. 
                                                 
15 Telematics Applications for Transport Telematics Applications Programme (4FTP for 
RTD&D, 1994–1998). CD-ROM European Commission 2000. 
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5. Wpływ na ochronę środowiska (environment impacts) – poziom emisji 
zanieczyszczeń itp. 
6. Wpływ na zmianę środka transportu (modal split impacts) – udział podróży 
samochodem prywatnym itp. 
7. Koszty i korzyści (costs&benefits) – oszczędności, okres zwrotu nakładów 
itp. 

Wspomniane kryteria mają charakter bardzo ogólny. Najczęściej stosuje się 
bardziej szczegółowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne.  

W ramach 3. i 4. Programu Ramowego RTD w Unii Europejskiej: 
− najwięcej tematów badawczych podjęto w dziedzinie zarządzania ruchem     
i sieciami, także dostarczania użytkownikom informacji o podróży i ruchu. 
Następną grupę stanowiły tematy z dziedziny transportu publicznego                  
i automatycznego pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej; 
− najczęściej przedmiotem badania były rozwiązania telematyczne dotyczące 
wydajności technicznej wprowadzonych rozwiązań, następnie akceptacji 
użytkowników tych rozwiązań oraz korzyści i kosztów ich wprowadzenia; 
− najrzadziej badano rozwiązania telematyczne z punktu widzenia możliwości 
zmiany środka transportu oraz wpływu rozwiązania na środowisko, a także 
wpływu na bezpieczeństwo podróżowania; 
− najbardziej zostały przebadane tematy związane z: informacją o podróży      
i ruchu (78%); zarządzania siecią i ruchem (65%); transport lotniczy (64%); 
transport wodny (64%); transport towarów (57%); kontrola pojazdów (52%); 
automatyczne pobieranie opłat (46%); transport publiczny (38%); transport 
kolejowy (16%). 

Rozwój rozwiązań telematycznych w transporcie dokonuje się przede 
wszystkim w transporcie drogowym i miejskim, następnie w morskim                
i żegludze śródlądowej, lotniczym, zaś najsłabiej w kolejowym. 
 
Zakończenie 

Światowy rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 
cechuje duża dynamika zarówno w sferze koncepcyjnej, jak i aplikacyjnej. 
Wiele z tych technologii może i jest wykorzystywanych przy budowie 
systemów telematycznych w transporcie, szczególnie drogowym. Zasady 
tworzenia takich systemów są już dobrze rozpoznane, zaś wiele technologii 
telematycznych osiągnęło dojrzałość produktową i aplikacyjną. Istnieje duży 
dorobek w dziedzinie wiedzy naukowej oraz inżynierskiej, z którego można 
skorzystać, aby tworzyć lepsze systemy transportowe. Niewątpliwie przyszłość 
należy przede wszystkim do technologii realizowanych w łączności 
bezprzewodowej i satelitarnej z uwagi na specyfikę (mobilność) i globalizację 
transportu. 
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Technologie informatyczne i telekomunikacyjne jako podstawa tworzenia 

systemów telematycznych w transporcie 
Streszczenie 

W artykule przedstawia się podstawowe informacje o zastosowaniu technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych w systemach telematycznych transportu.  
Szczególną uwagę zwraca się na architekturę telekomunikacyjną systemów 
telematycznych w transporcie. Wskazuje się również na korzyści stosowania systemów 
telematycznych w transporcie. 
 

ICT technologies as building blocks of telematics systems in transport 
Summary 

 
The article deals with the basics of ICT systems in transport. Special attention is 

paid to telecommunications architecture of telematics systems in transport. Some 
categories of benefits of ICT applications in transport are presented. 

 

 



 

 
 
 

1JAN DŁUGOSZ

 
 

KRYTERIA OCENY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
W TRANSPORCIE 

 
 
 Postęp technologiczny, a zwłaszcza wdrażanie nowoczesnych technologii 
uchodzi na ogół za działanie ze wszech miar pożyteczne i pożądane. Jednak 
bliższa analiza pokazuje, że taka opinia nie zawsze musi być prawdziwa. 
Należy bowiem postawić wiele pytań co do rodzaju technologii, miejsca ich 
stosowania, sposobu wykorzystania, poniesionych nakładów, odniesionych 
korzyści itp. Ograniczając się do technologii w transporcie można dodatkowo 
zapytać o punkt widzenia oceny, gdyż można tu wyróżnić m.in. następujące 
poziomy: 
− przedsiębiorstwo, a nawet jego obszary funkcjonalne, 
− gałąź transportu, w tym jej różne elementy, 
− system transportowy kraju, 
− system logistyczny wraz z jego różnymi poziomami. 
 Na poziomie przedsiębiorstwa decyzje dotyczące inwestycji w zaawan-
sowane technologie powinny być ściśle powiązane ze strategię przedsiębiorstwa 
i oparte na długoterminowej analizie konkurencji na rynku. Warunkiem 
koniecznym do maksymalizacji efektywności wykorzystania nowych 
technologii jest także przeznaczenie odpowiednich zasobów dla potrzeb jej 
wdrożenia, przygotowanie odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej, a także 
opracowanie systemu ciągłej oceny. 
 W szczególności winna być przeprowadzona analiza kosztów i korzyści       
z punktu widzenia wartości dodanej w tym zwłaszcza analiza nakładów 
bezpośrednich i pośrednich, informacji finansowych (np. dochodowość grup 
usług, udział w rynku, wartość sprzedaży) oraz ich związku z produktywnością 
i wykorzystaniem wdrażanych technologii. Po stronie korzyści stosowania 
nowych technologii można wymienić m.in.: 
− podniesienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, 
− poprawa efektywności wykorzystania zasobów, 

                                                 
1 Prof. dr hab. Jan Długosz – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. 
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− poprawa produktywności, 
− poprawa jakości świadczonych usług i satysfakcji klientów, 
− skrócenie czasu realizacji zamówień, 
− zwiększenie elastyczności działań, 
− lepsze wykorzystanie taboru, 
− zmniejszenie zapasów, 
− redukcja kosztów. 
 Problematyka oceny nowoczesnych technologii jest bardzo skomplikowana 
ze względu na dużą liczbę aspektów branych pod uwagę oraz przypisywania im 
różnej wagi. 

2M.J. Maffei oraz J. Meredith  proponują wyróżnienie czterech poziomów 
sukcesu z tytułu stosowania nowoczesnych technologii: 
1. Sukces techniczny polegający na wysokim wykorzystaniu potencjału 
technicznego danej technologii co wiąże się z niskim poziomem przestojów 
nieprodukcyjnych. 
2. Bezpośredni sukces operacyjny związany z redukcją robocizny 
bezpośredniej oraz obniżeniem kosztów co prowadzi do zwiększenia 
produktywności. 
3. Pośredni sukces operacyjny, którego miernikiem może być skrócenie cyklu 
realizacji zamówienia, poprawa jakości produktów oraz większa elastyczność 
procesów. 
4. Sukces strategiczny, który można mierzyć pozycją konkurencyjną firmy na 
rynku, dochodowością przedsiębiorstwa itp. 
 Najłatwiej osiągnąć sukces pierwszego i drugiego rodzaju natomiast do 
rzadkości należą przypadki, gdy w rezultacie wdrożenia nowych technologii 
firma osiągnęła sukces strategiczny. Sukces techniczny oraz bezpośredni sukces 
operacyjny związany jest najczęściej z zakupem nowych środków technicznych, 
zwiększeniem mechanizacji i ma z reguły wąski zasięg, bez szerszego 
zintegrowania z całym procesem. Obserwacja polskich firm, a także badania 
przeprowadzone w Europie Zachodniej2) wskazują, że inwestycje w nowo- 
czesne technologie mają najczęściej charakter doraźny, krótkoterminowy i są 
obliczone na maksymalizację zysku. Opinia taka ma pełne zastosowanie do firm 
transportowych, które najczęściej ograniczają się do zakupu nowoczesnych 
środków przewozowych lub drobnych usprawnień procesu przewozowego. Są 
to więc tzw. technologie „twarde” nie mające większego wpływu na całokształt 
procesów zachodzących w organizacji. Zatem decyzje polegające na integracji 
technologii twardych ze strategią całego przedsiębiorstwa, a zwłaszcza z szer-
szym wymiarem struktur rynkowych należą do wyjątków.  

                                                 
2 Zob. M.J. Maffei, J. Meredith: Infrastructure and Flexible Manufacturing Technology. 
Theory Development. „Journal of Operations Management” 1995, nr 13, s. 273–278. 
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Rzadko też stosowane są tzw. technologie „miękkie” polegające na 
koordynacji działów funkcjonalnych, ponieważ ich wdrażanie jest trudne, 
czasochłonne, a niekiedy także kosztowne. Tym między innymi można 
tłumaczyć wciąż jeszcze mały postęp we wdrażaniu logistyki. 
 Jeszcze trudniejsze jest wdrażanie nowoczesnych technologii wyma-
gających współpracy kilku podmiotów, np. przy organizacji przewozów 
multimodalnych lub zarządzaniu łańcuchem logistycznym. Uzyskanie w takich 
warunkach wszystkich, teoretycznie możliwych korzyści z tytułu stosowania 
nowoczesnych technologii wymaga spełnienia rozlicznych warunków konie-
cznych, w tym wymogów infrastrukturalnych oraz uwzględnienia wielu 
uwarunkowań środowiskowych, co w praktyce staje się prawie niewykonalne. 
Pełne zintegrowanie stosowanych technologii i systemów organizacyjnych 
należy bowiem do rzadkości, co znajduje swoje odzwierciedlenie w poziomie       
i kategorii odnoszonego sukcesu. 
 Z powyższym wiąże się sprawa zysku netto wynikającego z wdrażania 
nowoczesnych technologii oraz uwzględniania kompleksowych kosztów 
infrastrukturalnych, środowiskowych i organizacyjnych. W praktyce oznacza to, 
że w wielu przypadkach koszty wynikające z konieczności kompleksowego 
wypełnienia wielu warunków efektywnego wdrażania technologii, a także 
koszty zakupu niezbędnych urządzeń okazują się wyższe od spodziewanych 
zysków, co czyni całe przedsięwzięcie mało lub wcale nieopłacalnym. Tym 
m.in. można tłumaczyć wciąż jeszcze małe zaawansowanie wielu nowoczes-
nych technologii transportowych takich np. jak: przewozy multimodalne czy 
kontenerowy system transportowy. 
 Oprócz wyżej omówionych ogólnych kryteriów oceny technologii               
w transporcie odnoszonych głównie do konkurencyjności przedsiębiorstwa, 
wskazać można także na cechy bardziej szczegółowe, a odnoszące się do 
jakości takie jak: 

− zdolność do kreowania obniżki kosztów, 

− możliwości skracania czasu dostawy, 

− uwzględnienie wymagań w zakresie masowości, 

− możliwość zapewnienia bezpośredniości dostaw, 

− zapewnienie kompleksowości obsługi, 

− niezawodność i regularność połączeń, 

− ubytki i szkody transportowe, 

− elastyczność i zdolności przystosowawcze, 

− poziom zużycia zasobów naturalnych. 
 W zależności od konkretnej sytuacji, a zwłaszcza czasu, miejsca zakresu 
stosowania oraz rodzaju technologii różne może być znaczenie poszczególnych 
kryteriów oceny stosowanych technologii. Pozostając przy przykładzie prze-
wozów multimodalnych wyraźnie widać, że na poziomie przedsiębiorstwa ta 
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technologia nie jest szczególnie wysoko oceniana o czym świadczyć może 
umiarkowane zainteresowanie ze strony klientów oraz osiągane przez 
operatorów wyniki. Natomiast z punktu widzenia kosztów społecznych oraz 
polityki transportowej państwa, a więc w szerszej skali, ten rodzaj technologii 
uzyskuje bardzo wysoką ocenę. 
 Podobnie też może być zróżnicowana ocena poszczególnych technologii      
w zależności od aktualnych potrzeb i występujących tendencji. Wydaje się, że 
na szczególne wyróżnienie zasługuje tu kryterium czasu oraz komple-
mentarności. 

W ostatniej dekadzie pojawiło się przekonanie, że czas jest niezwykle 
istotnym niedocenianym dotąd zasobem przy pomocy którego można 
skutecznie konkurować, a nawet formułować obiecujące strategie.3 Zwrócono 
uwagę na znaczenie czynnika czasu w różnorodnych sferach działalności takich 
m.in. jak marketing, logistyka czy produkcja. Zaczyna się wręcz mówić             
o ekonomii czasu (economics of speed). Skoro więc kompresja czasu może 
mieć istotny wpływ na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a jedną z najisto-
tniejszych determinant czynnika czasu w procesach gospodarczych jest 
transport, nietrudno wywnioskować, że decydujące znaczenie może mieć tutaj 
rodzaj stosowanej technologii transportowej. 
 Podobnie ma się rzecz z kryterium komplementarności. Obserwując 
kierunki rozwoju transportu łatwo zauważyć, że na znaczeniu traci 
wyseparowana usługa przewozowa, a zyskuje kompleksowa obsługa trans-
portowa. Przewoźnicy starają się rozszerzyć zakres swoich usług oferując coraz 
więcej czynności spedycyjnych, a spedytorzy idąc w tym samym kierunku 
coraz częściej usiłują przekształcać się w operatorów logistycznych. W związku 
z powyższym jedni i drudzy starają się dostosować technologie procesów 
przemieszczania i składowania do wymagań klientów. Dlatego jako kryterium 
oceny technologii transportowych można uznać ich komplementarność 
względem potrzeb łańcucha logistycznego. Technologie elastyczne, wykazujące 
zdolności adaptacyjne, mogące sprostać rosnącym i zmieniającym się wyma-
ganiom będą zyskiwać na znaczeniu podczas, gdy rozwiązania i sposoby 
spetryfikowane z pewnością będą odgrywać coraz mniejszą rolę. 
 Podsumowując zatem te krótkie rozważania, można wysunąć wniosek, że 
przy ocenie stanu rozwoju i znaczenia nowoczesnych technologii 
transportowych podstawową sprawą staje się przyjęcie określonych kryteriów 
oceny oraz ich aksjologizacja odpowiednio do miejsca i czasu stosowania. 
Wszelkie bowiem oceny pozbawione takiego uświadomionego założenia mogą 
być nacechowane akcydentalnością co może przesądzać o ich ograniczonej 
przydatności.  
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Criteria of the modern technologies in transport 
Summary 

Under present conditions, development and importance of modern transport 
Technologies the basic issue becomes the determination of definite criteria of 
assestment at taking into consideration time and place of using them. All estimations 
without such a informed foundation can be of a limited usefulness. 
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GPS, GPRS, 
WYKORZYSTANIE INTERNETU ORAZ SYSTEMU ZDALNEGO 

ZARZĄDZANIA RUCHEM (ATMS) WE WSPÓŁCZESNYM 
TRANSPORCIE 

 
 
GPS 

GPS (ang. Global Positioning System) Globalny System Pozycjonowania 
jest jednym z systemów satelitarnych. Wykorzystuje on dwadzieścia cztery 
amerykańskie satelity wojskowe NAVSTAR. Satelity te są administrowane       
i zarządzane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Odbiorniki GPS odbierają i przetwarzają sygnały wysyłane przez owe satelity,     
a montowane są w obiektach ruchomych. Umożliwia to między innymi 
lokalizacje tych obiektów z dokładnością do około dziesięciu metrów, ustalenie 
prędkości z jaką się przemieszczają oraz kierunku ich ruchu. Szerokie 
zastosowanie znalazły w transporcie morskim2. Coraz częstsze zastosowanie 
znajdują w transporcie samochodowym3. Opiera się na nich także transport 
lotniczy. Zastosowanie znalazły w transporcie kolejowym4.  

Koncepcje bazują w całości na technologii satelitarnej. Systemy opierają się 
na możliwości przekazywania informacji pomiędzy uczestnikami procesu 
                                                 
1 Mgr Tomasz Grzelak – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania                  

i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywności Innowacji. 
 
2 W wielu jednostkach pływających o przeznaczeniu nie transportowym są podstawą 
systemu nawigacji. 
3 Operatorowi logistycznemu o nazwie Spedpol Sp. z o.o. przyznano Medal Europejski 
za system flow logistics bazujący na technologii GPS telefonii GSM i Internecie. 
Obsługa w systemie flow logistics jest możliwa dzięki kompleksowej sieci 
informatycznej, która łączy wszystkie jednostki Spedpolu. Sieć ta pozwala na integrację 
z systemami informatycznymi klientów i partnerów. Klienci firmy mogą korzystając       
z Internetu śledzić trasę swojej przesyłki. Mogą również za pomocą oferowanych im 
programów tworzyć analizy logistyczne, np. śledzenie kosztów własnych według źródeł 
ich powstania. (źródło: www.spedpol.com.pl/medal2.html). 
4 Oprócz tego systemy satelitarne wykorzystuje się w innych dziedzinach, jak np. 
geodezja czy budownictwo (pomiary przemieszczeń budowli, montaż platform 
wiertniczych na morzu). W celu korekcji zakłóceń w sygnałach GPS stworzono 
różnicowy GPS (ang. Differential Global Positioning System – DGPS). 
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transportowego za pomocą centrali. Zadaniem centrali jest przekazywanie 
informacji do obiektów ruchomych, przy wykorzystaniu różnych systemów 
łączności satelitarnej np. Inmarsat, który umożliwia połączenia: telefoniczne, 
teleksowe, telefaksowe, a także transmisje danych pomiędzy terminalami 
Inmarsat i z sieciami naziemnymi w obu kierunkach5. Uzyskane w taki sposób 
informacje o lokalizacji danego obiektu są podstawowymi informacjami 
odnośnie podejmowania decyzji z zakresu dyspozycji np. taborem. 

Jedną z takich koncepcji powstałą w latach 1994/95 jest koncepcja 
Kompleksowego Systemu Zarządzania Flotą w PEKAES Autotransport. 
Powiązanie pomiędzy użytkownikami KSZF było możliwe dzięki 
wykorzystaniu sieci pakietowej pracującej w protokole X 25, a także 
uzupełniająco dzięki publicznej sieci telefonicznej6. 

Zasadniczo KSZF miała zapewnić następujące funkcje: 
− komunikacja dwustronna pojazdów – operator przy użyciu komunikatów 
tekstowych, 
− pozycjonowanie i śledzenie pojazdów oraz automatyczne dostarczanie 
informacji do systemu, 
− zwiększenie efektywności w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem 
(w szerokim ujęciu). 
GPRS 

GSM (ang. Global System for Mobile Communication) jest to globalny 
system bezprzewodowej telefonii cyfrowej działający w paśmie częstotliwości 
900 MHz (GSM 900). Systemy komunikacyjne oparte na standardzie GSM 
charakteryzują się lepszą jakością przekazu mowy niż systemy analogowe 
NMT, są przystosowane do transmisji danych, transmisji faksowej, przesyłania 
i rozgłaszania krótkich komunikatów SMS (Short Message System), 
wywoływania indywidualnych abonentów oraz zapewniają współpracę               
z ruchomymi i stacjonarnymi sieciami wszystkich typów, umożliwia 
indywidualną lokalizację i identyfikację użytkowników za pomocą kart 
identyfikacyjnych SIM (Subscriber Identity Module), umożliwia także 
szyfrowanie mowy i danych. Rozszerzenie systemu GSM stanowi system DCS 
1800. 

GPRS (ang. General Packet Radio Service) jest to technologia 
wykorzystująca technikę pakietową transmisji danych, a nie jak to było do tej 
pory w systemie GSM komutowaną. Dane przesyłane są w postaci pakietów. 
Każdy pakiet ma swój indywidualny adres, dzięki któremu dane po dotarciu do 
adresata są ponownie składane. Pakietowa transmisja danych jest korzystna 
zarówno dla użytkownika jak i dla operatora sieci. Technologia ta pozwala 
efektywniej wykorzystać sieć. W czasie gdy abonent czyta np. zawarte na 
stronie WWW informacje, jego pasmo może być wykorzystane do transmisji 

                                                 
5 http://www.tp.pl/prt/pl/dla_biznesu/sat_transmisja_danych/inmarsat?_s=501570. 
6 Kompleksowy System Zarządzania Flotą w PEKAES Autotransport, Warszawa 1995. 
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danych dla innego abonenta. Z punktu widzenia użytkownika GPRS również 
może być korzystny. Koszt połączenia naliczany jest bowiem nie w zależności 
od długości połączenia lecz w zależności od ilości przesłanych danych. Z tą 
cechą GPRS wiąże się jeszcze jedna korzyść tzw. always on – czyli cały czas 
online – abonent może być cały czas w sieci i nic go to nie kosztuje.                  
W przypadku gdy nastąpi żądanie wysłania lub odebrania danych, połączenie 
nawiązywane jest błyskawicznie. Telefon i stacja bazowa ustalają tylko, który 
kanał jest w danej chwili wolny. Jeśli sieć nie jest przeciążona, to transmisja 
danych nawiązywana jest bez konieczności przeprowadzania czasochłonnej 
procedury logowania. Połączenie w systemie GPRS jest szybsze i sprawia mniej 
kłopotów, niż połączenie z wykorzystaniem technologii komutowanej. 
Osiągnięcie pełnej prędkości transmisji jest możliwe, gdy operator udostępni 
cały kanał transmisji wykorzystywany normalnie przez 8 abonentów. Szybkość 
połączenia w zależności od systemu kodowania przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 
Szybkość połączenia w zależności od systemu kodowania 

oraz części wykorzystania kanału 

Szybkość w zależności od wykorzystanej części 
kanału transmisji Schemat kodowania 

1/8 3/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 

CS1 9.05 18.1 27.1 36.2 45.2 54.3 63.3 72.2 

CS2 13.4 26.8 40.2 53.6 67.0 80.4 93.8 107.2 

CS3 15.6 31.2 46.8 62.4 78.0 93.6 109.2 124.8 

CS4 21.4 42.8 64.2 85.6 107.0 128.4 149.8 171.2 

Źródło: http://www.gsmlife.prv.pl/ 2000 – 2004. 

 
Z uwagi na mogące wystąpić w sieci zakłócenia, do transmisji wykorzystuje 

się dwa pierwsze sposoby kodowania: CS1, CS2 pozwalające uzyskać 
maksymalne transfery rzędu odpowiednio 72.4 i 107.2 kbit/s. 

Dla porównania należało by w tym miejscu podać, iż WAP osiąga prędkość 
transmisji 9,6 kb/s. GPRS jest, jak się powszechnie uważa, krokiem 
przejściowym do telefonii komórkowej trzeciej generacji UMTS pozwalającej 
na jednoczesny przekaz głosu, obrazu oraz danych.  

Charakterystyczne cechy systemu GPRS: 
− terminal GPRS połączony jest na stałe do globalnej sieci, 
− terminal GPRS rozpoznawalny jest poprzez jego numer adres IP, podobnie 
jak w sieci Internet, 
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− prędkość transmisji rzędu 72.4 i 107.2 kbit/s, 
− opłaty związane z ilością transmitowanych kilobajtów. 

7Ze względu na opłatę w zależności od przesłanej ilości danych 1 gr – 1 kB  
i szybkość transmisji danych system GPRS doskonale nadaje się do 
utrzymywania łączności pomiędzy bazą a pojazdem. W tym przypadku jest on 
nieporównywalnie szybszy i tańszy niż np. WAP. 
 
Internet 

Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości liczba firm 
korzystających z Internetu w poszczególnych województwach w Polsce 
kształtuje się następująco: 
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Rys. 1. Odsetek firm mikro korzystających z Internetu według województw 
Źródło: http://www.parp.gov.pl/prasa/zapowiedzi/28prezentacja.ppt#293,3, Slajd 3 

2005.01.07. 

 
Specyficzny charakter rynków internetowych, oraz obszary wpływu 

rozwoju technologii internetowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
transportowych obrazuje model IKDT8. Model ów przedstawia powstałą          

                                                 
7 http://www.era.pl/index.php?id=cc_telemet&zone=10&section=biznes#2 2006. 
8 Zob. T. Szapiro, R. Ciemniak: Internet – nowa strategia firmy. Difin, Warszawa 1999, 
s. 63. 
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w wyniku rozwoju sieci internetowej działalność gospodarczą podzieloną na 
cztery główne segmenty – przestrzenie wirtualne: 
− informacji, 
− komunikacji, 
− dystrybucji, 
− transakcji. 

Rynek zazwyczaj definiowany jest jako miejsce gdzie dochodzi do 
konfrontacji popytu i podaży, w wyniku której ustalone mogą być warunki 
sprzedaży. W przypadku tradycyjnych rynków geograficzne ich umiejscowienie 
nie powinno sprawiać kłopotów. W przypadku gdy mamy do czynie z rynkiem 
wirtualnym pomocne okazuje się wprowadzenie pojęcia przestrzeni wirtualnej9 
i wyróżniamy tu: 

10− wirtualną przestrzeń informacji  – składająca się z nowych kanałów 
przekazu informacji, przez który udostępniany jest zasób informacji 
dotyczących produktu bądź samego przedsiębiorstwa, 
− wirtualną przestrzeń komunikacji – obejmującą tradycyjne obszary,             
w których podmioty gospodarcze dokonują wymiany poglądów, pomysłów, 
kształtują opinie, a także negocjują ewentualną współpracę, budują wzajemne 
relacje oraz kształtują różne rodzaje społeczności. Internet umożliwia tu szybką 
i tanią o ogólnoświatowym zasięgu komunikację, 
− wirtualną przestrzeń dystrybucji – w której przypadku Internet tworzy 
nowy kanał dystrybucji, w szczególności dla towarów i usług – które zapisane 
są w systemie binarnym np.: książki elektroniczne, muzyka, filmy, zdjęcia, 
oprogramowanie itd., oraz produktów jakimi mogą być np.: szkolenia, 
doradztwo, ewentualne usługi dodatkowe związane z wykorzystaniem nabytego 
uprzednio produktu, 
− wirtualną przestrzeń transakcji – związaną z wykorzystaniem opartych na 
sieci internetowej kanałów w celu zawierania formalnych transakcji 
gospodarczych jakimi mogą być zamówienia faktury bądź też płatności. 

Internetowe rynki usług transportowych podzielić można na dwie grupy: 
− rynki kojarzące krótkoterminowe, wolne moce przewozowe i ładunki, 
− rynki kontraktowe, na których podpisywane są umowy ramowe dotyczące 
większości pakietów usług transportowych i spedycyjnych. 

Pojawienie się Internetu umożliwiło zaistnienie takich zjawisk jak: 
komputerowe giełdy ofert transportowych i internetowy rynek usług 
transportowych dla spedytorów oraz przewoźników i ich klientów11. 
                                                 
9 Zob. P. Niedzielski, A. Łuczak: Internetowe rynki usług transportowych                        
i spedycyjnych jako przykład e-businessu w transporcie i spedycji. Zeszyty Naukowe 
Oeconomicus, PTE, Szczecin 2002, s. 115. 
10 Zob. Elementy nauki o przedsiębiorstwie: Red. S. Marek. Fundacja na rzecz 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 75. 
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W przypadku giełdy transportowej wyróżnić można dwa podstawowe 
elementy: 

− giełda ładunków obejmująca oferty transportowe (towary do 
przewiezienia), 

− giełda pojazdów, która to skupia informacje o wolnych środkach transportu 
(wolnych przebiegach, wolnych przestrzeniach ładunkowych). 

Tak zbudowany system spełnia następujące funkcje: 

− gromadzenie zamówień, 

− publikacja ofert transportowych oraz informacji o wolnych pojazdach, 

− administracja bazą zamówień, ofert transportowych i wolnych pojazdów12. 

Wyróżnić można dwa systemy użytkowania baz danych: 

1. Giełdy transportowe offline – korzystanie z nich sprowadza się do 
połączenia z bazą danych w celu pobrania lub/oraz przesłania własnych ofert po 
czym połączenie zostaje zakończone. Zaznaczyć należy, iż samo wprowadzanie 
własnych ofert odbywa się przed połączeniem, a przeglądanie ofert zazwyczaj 
po połączeniu gdy są one zaktualizowane. Taka forma jest korzystna w 
przypadku gdy użytkownik posiada dostęp do Internetu za pomocą modemu i 
płaci za faktyczny czas połączenia. Pozwala zminimalizować ponoszone przez 
niego koszty13. 

2. Giełdy transportowe online – dodawanie własnych ofert, a także 
przeglądanie ofert znajdujących się już w bazie odbywa się w czasie trwania 
połączenia z siecią Internet. Jest to bardzo wygodny i ekonomiczny sposób 
korzystania z bazy w przypadku gdy dany użytkownik ponosi opłaty za 
połączenia z Internetem w formie abonamentu, którego wysokość nie jest 
uzależniona od długości trwania połączenia. 

 

                                                                                                                        
11 W tradycyjnym systemie sprzedaży giełdowej sprzedający i kupujący spotykają się na 
giełdzie na tzw. ringu, gdzie dochodzi do zawarcia transakcji. Obecnie dzięki sieci 
Internet istnieje możliwość zaistnienia ringu w przestrzeni wirtualnej. Na giełdach 
internetowych mają miejsce operacje zakupu oraz sprzedaży takich towarów jak: metale 
kolorowe, zboża, kauczuk, bawełna. W Polsce powstała giełda internetowa o nazwie 
Cemarket gdzie handluje się metalami. 
12 Zob. P. Niedzielski, A. Łuczak: Internetowe rynki usług transportowych                      
i spedycyjnych jako przykład e-businessu w transporcie i spedycji. Zeszyty Naukowe 
Oeconomicus, PTE, Szczecin 2002, s. 121–122. 
13 Przy połączeniu za pomocą modemu z prędkością 28,8 kbit/sek. w przeciągu 3 minut 
przy założeniu pełnego wykorzystania łącza można przesłać pomiędzy dwoma 
komputerami 648 tyś. znaków. 
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14System Zdalnego Zarządzania Ruchem (ATMS ) 
Przy pomocy telefonu komórkowego można otrzymać informacje, a nawet 

zdjęcia dotyczące konkretnego odcinka trasy. Coraz więcej pojazdów 
wyposażonych jest w systemy nawigacyjne wykorzystujące technologie GPS. 

Niemieckie koncerny produkujące samochody wysokiej klasy takie jak 
Mercedes i BMW, a także niektórzy kooperanci tych firm umieszczają              
w samochodach urządzenia pozwalające na ominięcie tzw. korków. Dzieje się 
tak dzięki zastosowaniu systemów nawigacyjnych wykorzystujących informacje 
dostarczone przez rozmieszczone przy niemieckich drogach czujniki15. 
Informacje te są gromadzone i przetwarzane w Stowarzyszeniu Danych              
o Ruchu DDG w Dusseldorfie. Po czym udostępniane kierowcom za pomocą 
serwisu T-Traffic16. 

Według obserwatorów rynku przyszłość nie należy do tak zwanych 
systemów onboard, które są o wiele droższe niż mniej rozbudowane urządzenia. 
Chociaż w ich pamięci nie można przechowywać tyle danych, co w układach 
systemów onboard, są one w stanie odszukać wszystkie istotne informacje         
o sieci dróg, korkach i objazdach, po czym na wyświetlaczu wyróżnić drogę 
umożliwiającą najszybsze dotarcie do celu. Stacjonarne komputery służb 
informacyjnych nadzoru ruchu, które dysponują ogromną w porównaniu            
z systemami onboard mocą obliczeniową, mogą obliczać trasy znacznie 
szybciej. Wynik obliczeń może zostać przekazany drogą radiową do komputera 
pokładowego w danym pojeździe. 

System Zdalnego Zarządzania Ruchem składa się z: 
1) Systemu sterowania ruchem ulicznym do którego zadań należy 
koordynacja i scentralizowane sterowanie sygnalizacją świetlną od kilku do 
ponad 12000 skrzyżowań oraz realizacja priorytetów dla komunikacji 
zbiorowej. Jest to system hybrydowy posiadający cechy systemu 
scentralizowanego oraz inteligencji rozproszonej z wykorzystaniem 
inteligentnych sterowników. System ten umożliwia załadowanie do 
sterowników dowolnych programów sterowania sygnalizacją, które są 
uaktualniane w trybie on-line w zależności od aktualnej sytuacji ruchowej. 
Systemy sterowania ruchem ulicznym nie wymagają wymiany istniejącej 
infrastruktury, w tym sterowników sygnalizacji świetlnej. 
2) Systemu zarządzania ruchem na trasach szybkiego ruchu. 
Automatycznie oblicza przewidywane czasy podróży na podstawie aktualnej 
                                                 
14 ATMS (Advanced Traffic Management System) rodzina modularnych rozwiązań 
sprzętowo-programowych służących do zarządzania ruchem ulicznym oraz na drogach 
szybkiego ruchu. 
15 Rejestratory danych wykorzystujące podczerwień oraz mikrofale mają za zadanie 
zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa na autostradach. Około 5000 tego 
typu urządzeń zamontowanych zostało przy niemieckich autostradach. Mierzą one 
liczbę oraz prędkość przejeżdżających samochodów i gdy zarejestrowana szybkość 
nagle spada sygnalizują zagrożenie korkami. 
16 http://www.t-traffic.de/t_traffic/index.html 2006. 
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sytuacji ruchowej i generuje odpowiednie komunikaty na znakach 
zmiennowskazaniowych oraz poprzez Internet. Wykorzystuje on różne źródła 
informacji takie jak np.: kamery czy pętle indukcyjne, a także współpracuje            
z miernikami ruchu instalowanymi na wjazdach w celu zwiększenia 
przepustowości trasy. Wykorzystuje różne algorytmy detekcyjne współpracując 
z systemem automatycznego wykrywania wypadków. 
3) Systemu zarządzania zdarzeniami współpracuje z wieloma środkami 
identyfikacji wypadków oraz zapisuje następujące informacje dotyczące 
każdego wypadku: lokalizacja wypadku, pojazdy w nim uczestniczące, wpływ 
na sytuację ruchową, przewidywany czas usunięcia przeszkód. System 
zapewnia narzędzia, które umożliwiają sporządzenie dokumentów i diagramów 
zawierających sugerowane plany akcji ratunkowych. Plany zawierają 
informacje o tym kogo należy powiadomić, a także zalecane ustawienia 
sygnalizacji świetlnej, znaków zmiennowskazaniowych, tablic o zmiennej 
treści, przepustowości na wjazdach na autostrady. Po wybraniu odpowiedniego 
planu system umożliwia automatyczne wdrożenie zalecanych ustawień oraz 
śledzenie działania poszczególnych urządzeń tak, aby w przypadku 
niewykonania zalecanych ustawień, wygenerować alarm adresowany dla 
odpowiedniej służby. 
4) Systemu nadzoru wideo pracuje na stacjach roboczych systemu i zapewnia 
dostęp do wielu typów urządzeń video. Współpracuje z multiplekserami, 
tunerami, magnetowidami, generatorami tekstu, z kamerami oraz urządzeniami 
sterującymi. Umożliwia prezentacje obrazów na ekranach wielkogabarytowych. 
5) Systemu zarządzania informacją dla podróżujących umożliwia 
przekazywanie informacje dla użytkowników systemu poprzez: tablice              
o zmiennej treści, znaki zmiennowskazaniowe, drogowy serwis radiowy, 
automatycznie generowane strony internetowe. Informacje mogą być również 
przekazywane innym służbom.  
Architekturę typowego systemu ATMS przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2. Architektura typowego systemu ATMS 
Źródło: http://www.tens.com.pl/zarzadzanie.htm 2001–2004. 

Telematyka jest rozwijającym się przemysłem, który dostarcza wiele 
zróżnicowanych danych oraz usług głosowych użytkownikom dróg                  
w zależności od lokalizacji ich pojazdu. Technologia wykorzystywana w celu 
dostarczenia usług telematycznych wymaga integracji telekomunikacji 
bezprzewodowej, Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS), komputerów 
pokładowych w pojazdach oraz przetwarzania danych poza pojazdem. 
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Zastosowanie technologii GPS, GPSR, wykorzystanie internetu oraz systemu 
zdalnego zarządzania ruchem (ATMS) we współczesnym transporcie 

Streszczenie 

Pojawianie się nowych technologii wpływa na procesy zachodzące w transporcie. 
Zastosowanie w nim znalazły nowoczesne technologie takie jak: GPS – globalny 
system pozycjonowania, GPRS – globalny system telefonii bezprzewodowej, Internet – 
umożliwiający zaistnienie takich zjawisk jak komputerowe giełdy ofert transportowych 
i internetowy rynek usług transportowych dla spedytorów oraz przewoźników i ich 
klientów, oraz System Zdalnego Zarządzania Ruchem (ATMS) wpływający korzystnie 
na komunikacje na drogach. 

 
The use of GPS, GPSR Technologies, the use of Internet and remote system of the 

Road traffic management (ATMS) in moder transport 
Summary 

Rise of the new technologies influences transport processes. Modern technologies 
as GPS – Global Positioning System, GPRS – Global System for Mobile 
Communication, Internet – which allowing existence of transport offer exchange and 
internet market of transport offers for shippers and hauliers and theirs customers, ATMS 
– Advanced Traffic Management System are common in use and positively influence 
processes of transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1STANISŁAW KRAWIEC

 

 
SZANSE I ZAGROŻENIA DLA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO 
W OTOCZENIU WIRTUALNYM 

 
 

Współczesne technologie informacyjne są motorem przemian zdążających 
do określenia nowego porządku ekonomicznego. Nowa gospodarka2 może być 
pojmowana jako zespół nowych metod gospodarczych obejmujący zarówno 
przedsięwzięcia, opierające się na całkowicie nowych koncepcjach, jak i tra-
dycyjne przedsięwzięcia wzbogacone o mechanizmy wirtualne. Na nową 
gospodarkę składają się cztery główne czynniki3: 
− technologie informatyczne, 
− globalizacja procesów ekonomicznych, 
− tradycyjne procesy ekonomiczne, 
− innowacyjne instrumenty finansowe. 

Interakcja między wymienionymi czynnikami kształtuje nowy ład 
gospodarczy, który w sposób oczywisty na nowo kształtuje sektor TSL. 

                                                 
1 Dr inż. Stanisław Krawiec, Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra 

Inżynierii Ruchu i Informatyki Transportu, Zakład Inżynierii Ruchu. 
 
2 W literaturze wyróżniamy pojęcia e-gospodarka, e-handel, e-biznes. E-gospodarka    
(E-economy, gospodarka cyfrowa, nowa gospodarka) to wirtualna arena, na której 
prowadzona jest działalność, przeprowadzane są transakcje, dochodzi do tworzenia         
i wymiany wartości i gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty pomiędzy jego 
uczestnikami. Procesy te mogą być powiązane z podobnymi działaniami zachodzącymi 
na tradycyjnym rynku, pomimo że są od nich niezależne. E-handel (E-commerce) to 
szczególny rodzaj przedsięwzięć w zakresie e-biznesu, skupiający się wokół 
pojedynczych transakcji i obejmujący relacje: B2B i B2C. E-business to jakiekolwiek 
przedsięwzięcie internetowe – taktyczne lub strategiczne – które przekształca zależności 
biznesowe w relacje B2C, B2B, C2C. E-biznes traktowany jest jako nowe źródło 
efektywności, szybkości, innowacyjności i zbiór nowych sposobów tworzenia wartości. 
Technologiczną podstawą do rozpatrywanych terminów stanowi Internet, Intranet          
i Extranet, tworząc możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez 
uniwersalne i powszechne sieci komputerowe. 
3 Zob. T. Teluk: E-biznes. Nowa gospodarka. Helion, Gliwice 2000, s. 12. 
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Szczegóły dotyczące tego ładu nakreślił m.in. Don Tapscott formułując 
dwanaście reguł nowej gospodarki4: 
− nowa gospodarka nie opiera się na sile mięśni, lecz na wiedzy, 
− nowa gospodarka ma charakter cyfrowy, 
− transformacje analogowo-cyfrowe przekształcają rzeczy realne w wirtualne 
(wirtualna rzeczywistość, wirtualne przedsiębiorstwa, wirtualne sklepy, 
wirtualna spedycja itp.), 
− nowa gospodarka jest gospodarką cząstek (jest molekularna), a pojęcie 
„molekularny” czy „indywidualny” zastępuje dotychczasowy termin – klucz 
„masowy” we wszystkich aspektach życia i działalności gospodarczej” 
(molekularna produkcja, molekularne media, molekularny marketing), 
− nowa gospodarka jest gospodarką sieciową, tzn. mury firm zostają 
zburzone, tworząc miejsca dla sieci obejmujących partnerów gospodarczych, 
klientów, a nawet konkurentów, 
− cyfrowe sieci komputerowe eliminują sens i potrzebę istnienia pośredników 
i funkcji pośrednich (disintermediation) w procesie wymiany gospodarczej, 
− w warunkach nowej gospodarki wyłania się nowy, dominujący obszar 
gospodarki stanowiący zespolenie (convergency) trzech obszarów (computing – 
communications – content), będących podstawą infrastruktury sprzyjającej 
tworzeniu i wzrostowi dobrobytu we wszystkich dziedzinach, 
− u podstaw nowej gospodarki leży innowacyjność, 
− w nowej gospodarce zanika podział na konsumentów i producentów 
(prosumption), bowiem odchodzenie od produkcji masowej na rzecz masowej 
personalizacji wymusza na producentach oferowanie jednostkowych wyrobów 
uwzględniających życzenia pojedynczego klienta, 
− w gospodarce cyfrowej podstawą i kluczowym czynnikiem sukcesu jest 
działanie w czasie rzeczywistym (real time economy), co oznacza zastąpienie 
dotychczasowego hasła „lepiej późno niż wcale” nowym „lepiej wcale niż 
późno”, 
− nowa gospodarka jest gospodarką globalną, bowiem sieci informatyczne 
umożliwiają przedsiębiorcom działanie i świadczenie usług non stop, zaś 
zlecenia klientów są realizowane w wielu odległych miejscach i strefach 
czasowych, 
− nowa era to epoka niepokoju i zagrożenia (discordance), co spowoduje 
powstawanie nowych, wysoko opłacanych profesji i miejsc pracy oraz brutalne 
                                                 
4 Zob. D. Tapscott: Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości 
Systemowej. Business Press, Warszawa 1998; J. Badurek: Prawa ekonomii 
społeczeństwa informacyjnego. „Computer World” 1998, nr 27; T. Porębska-Miąc: 
Organizacja wirtualna jako element elektronicznej gospodarki. W: Systemy 
Wspomagania Organizacji. Praca zbiorowa pod red. J. Gołuchowskiego. AE Katowice 
1999, s. 71–72. 
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eliminowanie niewykwalifikowanej lub nisko kwalifikowanej siły roboczej, co 
grozi pojawieniem się poważnych niepokojów społecznych. 

Nowoczesne technologie teleinformatyczne, przede wszystkim Internet       
w zasadniczy sposób zmieniają więc obraz tradycyjnego handlu, a szybko 
postępująca globalizacja rynku międzynarodowego i zanikanie barier 
handlowych zmusza podmioty gospodarcze do zmiany strategii rozwoju tak, 
aby uwzględniały one wirtualność, jako powszechną właściwość współczesnej 
gospodarki (zob. rys. 1). 

Wirtualne obiekty 

wirtualna rzeczywistość wirtualna pamięć 

wirtualne produkty wirtualne organizacje 

 
 

Rys. 1. Wirtualność 
Źródło: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin. Warszawa 
2002. s. 73. 

 
Dynamiczne zmiany w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa 

transportowego, także wirtualnym wymagają uwzględnienia nowych wymiarów 
tego otoczenia. Wirtualne otoczenie przedsiębiorstwa sektora TSL można 
opisywać posługując się modelem IKDT5 (Informowanie, Komunikowanie, 
Dystrybucja, Transakcja). Model ten zakłada, że podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność muszą wymieniać informacje, komunikować się w celu 
wymiany informacji, prowadzić dystrybucję różnych produktów i usług oraz 
formalnie realizować transakcje gospodarcze. Nowe wymiary otoczenia, 
definiowane przez ten model można definiować jako wirtualną przestrzeń 
informacji, wirtualną przestrzeń komunikacji, wirtualną przestrzeń dystrybucji     
i wirtualną przestrzeń transakcji. Patrząc szerzej, można mówić o nowym 
                                                 
5 Zob. T. Szapiro, R. Ciemniek: Internet – nowa strategia firmy. Difin, Warszawa 1999,         
s. 63. 

wirtualne wydziały 

wirtualne (elektroniczne) 

wirtualne sklepy 

wirtualne przedsiębiorstwa 

wirtualne biura 
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informacyjnym wymiarze przedsiębiorstwa, także w sektorze TSL, bowiem 
nowoczesne technologie teleinformatyczne zmieniają struktury przedsię-
biorstwa, rynki na których funkcjonuje oraz całe otoczenie. 

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego w nowych wymiarach 
otoczenia wirtualnego pozwala wyodrębnić w strukturze podmiotowej Systemu 
Transportowego i jego otoczeniu cztery modele przepływu informacji6. 
 
Model 1. Business – to – Business (B2B) 

Model B2B to model transakcji między firmami. Model ten jest 
najważniejszym i najszybciej rozwijanym sektorem elektronicznego handlu, 
obejmuje on bowiem kontakty handlowe między firmami. Jak przewidują 
analitycy, model B2B będzie tworzył największe obroty i zyski (docelowo 
prawie 90% przychodów). Przodujący na świecie rynek amerykański obecnie 
rozwija się właśnie w tym kierunku, a podobne tendencje można obserwować 
także w krajach Unii Europejskiej i tak będzie w Polsce, bowiem 
wykorzystywanie nowoczesnych technologii pozwala uzyskać najlepsze 
wyniki, tj. obniżyć koszty, usprawnić logistykę. Prawidłowe wykorzystanie 
tych możliwości będzie warunkiem zachowania pozycji konkurencyjnej firmy 
także na rynku usług transportowych. Oszczędności wynikające z prowadzenia 
takiej formy działalności przedstawiono w tabeli 1. 

Ważnym wydarzeniem, które zwróciło oczy świata biznesu na B2B było 
ogłoszenie sojuszu wielkich konkurentów: General Motors, Ford i Daimler-        
-Chrysler. Giganci postanowili wspólnie zbudować internetowy serwis, który 
służy im do zakupu części samochodowych od kooperantów. W związku z tym 
system produkcyjny just-in-time obejmuje nie tylko sam proces produkcyjny     
w fabryce, ale cały łańcuch: od dostaw surowców dla poddostawców po 
końcowego klienta, który składając zamówienie uruchamia cały proces 
produkcji. Oszczędności, chociażby te związane z magazynowaniem są 
ewidentne, jednak pełne zautomatyzowanie łańcucha produkcyjnego oznacza 
coś więcej – będzie możliwa sprzedaż produktów i usług, których jeszcze nie 
ma. Podobne „sojusze informacyjne” będą występować, lub już występują       
w strukturze podmiotowej Systemu Transportowego. 
 
Model 2. Business – to – Consumer (B2C) (firma – klient) 

Model B2C to rozwiązanie realizujące transakcje pomiędzy podażą              
a popytem na usługi transportowe. Najczęściej przybierają one formę: 
sprzedaży, marketingu, przesyłania dokumentów, wyszukiwanie informacji itd. 
Podstawowe zadania systemów B2C to umożliwianie zakupów on-line, 
wspomaganie procesów logistyki, obniżanie kosztów transakcji. Ze względu na 
konieczność dotarcia do jak największej liczby potencjalnych klientów, czyli 
                                                 
6 Zob. De Kare-Silver, M.A. Walczak: E-szok; rewolucja elektroniczna w handlu. 
Warszawa 2002, s. 111; B. Gregor, M. Stawiszyński: E-commerce. Wyd. Branta, 
Bydgoszcz–Łódź 2002. 
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końcowych odbiorców oferowanych usług, obszarem działania jest otwarta sieć 
Internetu o swobodnym dostępie publicznym. 
 

Tabela 1 

Oszczędności wynikające ze stosowania elektronicznych rozwiązań Business – to 
– Business w stosunku do tradycyjnej działalności 

Sektor Szacowane oszczędności w % 

Przemysł elektroniczny 29–39 

Produkcja leśna 5–25 

Przemysł maszynowy 22 

Transport 15–20 

Przemysł komputerowy 11–20 

Media i reklama 10–15 

Łączność 5–15 

Przemysł paliwowy 5–15 

Produkcja stali 11 

Przemysł lotniczy 11 

Naprawy i konserwacja 10 

Produkcja papiernicza 10 

Przemysł chemiczny 10 

Służba zdrowia 5 

Produkcja żywności 3 –5 

Wydobycie węgla 2 

Źródło: G. Sachs „Computerworld"  20.05.2000r. za W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk: 
Przedsiębiorstwo wirtualne, Wyd. Difin, Warszawa 2002, str. 166. 
 

 
Model 3. Business – to – Public (B2P) (firma – media – klient) 

Model ten obejmuje relacje między przedsiębiorstwem funkcjonującym       
w sektorze TSL a jego otoczeniem społecznym. Najważniejsze zadania systemu 
B2P przedsiębiorstwa to szeroko rozumiana działalność reklamowa i promo-
cyjna, taka jak kreowanie wizerunku firmy (nie tylko internetowego), promocja 
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marki firmy i jej usług, tworzenie więzi między przedsiębiorstwem i jego 
otoczeniem (last but not least), przyciąganie nowych klientów. W zależności od 
charakteru przedsiębiorstwa obszarem działania jest Internet publiczny                
i Intranet gospodarczy. 
 
Model 4. Security – to – Business (S2B) 

Model ten to model transakcji zapewniający klientom szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo procesów transportowania. 

Wszystkie te modele niewątpliwie mają lub będą miały wpływ na 
kształtowanie usługi transportowej, szczególnie w kontekście jej jakości. 
Należy je więc uwzględniać przy formułowaniu strategii rozwoju, traktując jako 
element niezbędnej innowacyjności. 

Strategię wykorzystania przestrzeni wirtualnej w działalności gospodarczej 
musi zdefiniować każde przedsiębiorstwo transportowe, w zależności od jego 
wielkości, posiadanych zasobów finansowych, charakteru działalności, rodzaju 
oferowanych usług. Ma to zasadnicze znaczenie z punktu widzenia celu, jaki 
chce osiągnąć, a wybór jednego (lub więcej) podstawowego modelu, według 
którego przedsiębiorstwo będzie działać należy bezwzględnie określić przy 
podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu przedsiębiorstwa do konkurencji na 
arenie wirtualnej. 

Technologie informacyjne, tworzące infrastrukturę nowej gospodarki, 
eliminować mogą stopniowo sens i potrzebę istnienia pośredników i funkcji 
pośrednich w procesie wymiany gospodarczej (dezintermedializacja), bowiem 
skróceniu i wirtualizacji ulegają kanały dystrybucji. Obecni pośrednicy, 
rozumiani zarówno jako osoby pełniące takie funkcje, jak i całe 
przedsiębiorstwa działające w sferze pośrednictwa, stają wobec konieczności 
przedefiniowania swojej roli w gospodarce, bowiem w przeciwnym razie ich 
działalność straci sens.  

Problem ten może dotyczyć sektora TSL, w którym bardzo ważną funkcję 
pośrednią spełnia spedycja. Tradycyjne wyodrębnienie działalności spedycyjnej 
spowodowane zostało potrzebami ekonomicznego przemieszczania ładunków 
przez właścicieli lub gestorów masy towarowej. Spedycja w tradycyjnym ujęciu 
to „każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przemie-
szczania ładunków na zlecenie osoby prawnej bądź fizycznej”7. Celem 
spedycji, spedytora jest organizowanie przemieszczania ładunków. Działalność 
spedycyjna, realizowana w formie działalności gospodarczej (lub w postaci tzw. 
spedycji własnej) pełni funkcję pośredniczącą między zamawiającym usługę 
przewozu (popyt na rynku usług transportowych) a przewoźnikiem (podaż na 
rynku usług transportowych). Agregacja zleceń na realizację usługi spedycyjnej 
pozwala wyodrębnić spedycję właściwą, która obejmuje wykonywanie takich 
czynności jak: przyjmowanie zleceń spedycyjnych i udzielanie porad 
                                                 
7 Zob. W. Rydzkowski, K. Wojciechowska-Król: Transport. PWN, Warszawa 2000,     
s. 259–260. 
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związanych z procesami spedycyjnymi, wybór środka transportu, zawieranie 
umów o przewóz, ubezpieczanie przesyłki, sporządzanie dokumentacji 
transportowej, odbiór przesyłki od nadawcy, przygotowanie przesyłki do 
przewozu, nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją 
transportową, odbiór przesyłki ze środka transportowego oraz właściwej 
dokumentacji, odprawa celna, przekazanie przesyłki odbiorcy. Działalność 
spedycyjna obejmuje często swym zakresem także dodatkowe czynności 
organizowane przez spedytorów, wynikające ze specyfiki zlecenia, co powoduje 
najczęściej przyjęcie przez spedytora odpowiedzialności za cały proces 
przemieszczania przesyłki (dowóz, odwóz, przewóz, załadunek, wyładunek, 
przeładunek, składowanie, czynności finansowe i prawne związane z procesem 
przemieszczania i składowania). 

Działalność spedycyjna, gałęziowa oraz intermodalna, w układzie 
tradycyjnym przyjmuje formy spedycji własnej lub spedycji traktowanej jako 
powszechnie dostępna, płatna usługa. Spedycja własna nie posiada ceny 
sprzedaży, jest świadczeniem, a jej koszt wprowadzany jest do produktu 
finalnego. Spedycja w formie usługi, świadczona przez podmiot gospodarczy 
ma charakter działalności gospodarczej. Tradycyjna spedycja, rozumiana 
zarówno jako przedsiębiorstwo świadczące usługi spedycyjne, jak i osoba 
pełniąca funkcje spedycyjne przy tworzeniu szerszego produktu nie może nie 
zwracać uwagi na wirtualizację otoczenia transportu (szczególnie strony 
popytowej) oraz postępujące zjawisko tworzenia efektywnych struktur 
wirtualnych. 

Gospodarka internetowa i możliwości powstałe w wyniku rozpowsze-
chnienia nowych technologii stymulują tworzenie nowych modeli biznesowych 
lub funkcji jakie mogą przejmować przedsiębiorstwa. Istnieje sześć 
zasadniczych modeli zmieniających sposób dostarczania wartości8: 
− platforma handlu elektronicznego (e-business store front) – internetowy 
wirtualny odpowiednik tradycyjnych form sprzedaży produktów i usług, czyli 
usługa polegająca na stworzeniu wirtualnego miejsca styku potencjalnych 
sprzedawców i nabywców oraz technicznej obsługi procesu zawierania 
transakcji; 
− pośrednik informacyjny (infomediares) – podmiot nie posiadający własnych 
zasobów, ale ułatwiający przeprowadzanie transakcji dzięki dostarczanym 
usługom integracji informacji; 
− pośrednik zaufania – podmiot dostarczający bezpiecznego środowiska,        
w którym nabywcy i sprzedawcy mogą w pewny i poufny sposób dokonywać 
wymiany wartości, (mogą to być podmioty wspomagające dokonywanie 
płatności (payment enabler) pozwalające na bezpieczne przeprowadzanie 
transakcji i redukujący związane z tym ryzyko nabywców i sprzedawców lub 
podmioty budujące zaufanie (trust enabler) stwarzające zaufanie lub 

                                                 
8 Zob. A. Hatman, J. Sifohis, J. Kador: E-biznes. Strategia sukcesu w gospodarce 

internetowej. Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001, s. 115–116. 
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autentyczne środowisko, w którym strony mogą współdziałać i kontaktować się 
ze sobą); 

− animator przedsięwzięć e-biznesowych (e-business enabler) – podmiot 
wspomagający realizację przedsięwzięć e-biznesowych, który tworzy                 
i utrzymuje infrastrukturę, w której dostarczyciele produktów i usług mogą 
rzetelnie i bezpiecznie przeprowadzać transakcje (podmiot taki dostarcza 
elementy zwiększające funkcjonalność lub świadczy dodatkowe usługi mogące 
wspomagać realizację innych przedsięwzięć e-biznesowych (np. extranetowe 
platformy B2B)); 

− dostawcy infrastruktury – podmiot tworzący środowisko wymiany wartości, 
w którym uczestnicy o zbieżnych zainteresowaniach współdziałają ze sobą; 
podmioty takie grupują dostawców, klientów i komplementarnych usługo-
dawców ze sobą, pozwalając im na bezpieczne inicjowanie i przeprowadzanie 
transakcji zmniejszając ceny i koszty transakcyjne; minimalizują w ten sposób 
nieefektywności i tworzą alianse konkurentów, a każdy w łańcuchu tworzenia 
wartości korzysta z przeprowadzania transakcji; 

− integrator zasobów – podmiot nie posiadający własnych zasobów do 
wykonywania podstawowej działalności, ale dzięki odpowiedniemu know-how 
oraz oprzyrządowaniu teleinformatycznemu jest on w stanie optymalizować 
procesy logistyczne swoich klientów lepiej niż robią to tradycyjni operatorzy. 

Współczesna spedycja może wykorzystywać jeden lub kilka z podsta-
wowych modeli. Każdy z nich może być wykorzystywany zarówno w środo-
wisku B2B jak i B2C, co stanowi duże zagrożenie dla istniejących 
przedsiębiorstw tradycyjnych, które nie zdołają się dostosować do 
zmieniającego się otoczenia. 

Platforma elektroniczna może zawierać mechanizmy statyczne lub 
dynamiczne (interakcyjne). Wirtualne platformy statyczne występują w przy-
padku, gdy przedsiębiorstwo proponuje wielu potencjalnym klientom swoje 
kompleksowe usługi (łącznie z transakcją). W modelu takim nabywca decyduje 
się na kupno po ustalonej cenie lub rezygnuje z zakupu. Wirtualne platformy 
interakcyjne posiadają mechanizmy aktywnego, negocjacyjnego kształtowania 
ceny. Wykorzystywany jest tu mechanizm agregacji popytu lub agregacji 
podaży, lub łącznie oba te mechanizmy (wirtualne giełdy, wirtualne aukcje, 
giełdy frachtowe, usługi typu e-sourcing czy ASP (Application Service 
Providers). 

Wirtualna aukcja jest swoistym przetargiem, w którym nabywcą zostaje 
klient oferujący najwyższą cenę w trakcie procesu licytacji. Występuje także 
mechanizm odwrotny (buy side), kiedy dostawcy w odpowiedzi na 
proponowaną cenę wyjściową licytują kolejne, coraz niższe ceny ofertowe. 
Podobną funkcjonalnością cechuje się współczesna wirtualna usługa 
spedycyjna, agregująca podaż i popyt na usługi transportowe. Szczególnie 
ciekawą usługą z tego zakresu jest usługa typu e-fulfilment, czyli wirtualna 
obsługa zawierania i realizowania transakcji, będąca newralgicznym elementem 
e-commerce świadczoną on line i mająca charakter interaktywny. Usługa ta      
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w sposób wirtualny organizuje wszystkie czynności procesu logistycznego 
wymagane przez operatora usług logistycznych (od wyceny, planowania             
i zamawiania do końcowych raportów). Usługa ta niewątpliwie bierze początek 
w tradycyjnej usłudze spedycyjnej, ale dzięki technologiom informacyjnym 
przybiera nową wirtualną formę, a ponadto umożliwia rozszerzenie zakresu tej 
usługi o kolejne czynności będące elementami nowej gospodarki. 

W ostatnich 10 latach w Europie, a także w Polsce powstają liczne 
wirtualne giełdy ładunków do przewiezienia oraz wirtualne giełdy o wolnych 
przebiegach i przestrzeniach ładunkowych, np. Cargo-Route, Carg-Ex9 i inne. 
Giełdy te wykorzystują technologie informacyjne, tworząc wirtualne platformy 
interakcyjne na rynku usług transportowych, łącząc spedytorów, przewoźników     
i klientów w trybie on line lub off line. 

Przyszłością takich przedsięwzięć będą wirtualne platformy handlowe 
łączące w jednym środowisku cechy wirtualnej platformy transakcyjnej (giełdy, 
aukcji) i wirtualnej obsługi procesów logistycznych. 

Realizacja współczesnych modeli biznesowych wymagać będzie restru-
kturyzacji przedsiębiorstw spedycyjnych oraz unowocześnienia funkcji spedycji 
własnej. Procesy restrukturyzacji działalności spedycyjnej muszą dotyczyć 
wybranych lub wszystkich atrybutów podmiotowości przedsiębiorstwa. W go-
spodarce rynkowej, szczególnie w wymiarze wirtualnym, kluczowe znaczenie 
dla kształtowania przyszłości działalności spedycyjnej ma stosunek do następu-
jących atrybutów podmiotowości: 
− wyodrębnienie ekonomiczne (własnościowe, przedmiotowe i przestrzenne, 
rynkowe, finansowe); 
− wyodrębnienie techniczno-organizacyjne; 
− wyodrębnienie socjologiczne (społeczne); 
− wyodrębnienie prawne. 

Syntetyczne zestawienie przedstawionych atrybutów w kontekście 
wyznaczników restrukturyzacji działalności spedycyjnej prezentuje tabela 2. 

Tabela 2 
Najistotniejsze wyznaczniki restrukturyzacji działalności spedycyjnej 

Podstawowe wyznaczniki restrukturyzacji działalności spedycyjnej Atrybuty 
działalności 
spedycyjnej Punkt wyjścia Cele Przedmiot  i zakres Istota działań 

Efektywny podmiot 
gospodarczy 

Dostosowanie 
spedycji do reguł 
współczesnej 
wirtualnej 
gospodarki 

Materialne                 
i niematerialne 
podstawy 
działalności 

Przetrwanie              
i rozwój 
ekonomiczny          
w zmiennym 
otoczeniu 

Wyodrębnienie 
ekonomiczne 

                                                 
9 Szerokiego przeglądu internetowych giełd transportowych dokonał P. Niedzielski. 

Zob. P. Niedzielski: Polityka innowacyjna w transporcie. Uniwersytet Szczeciński, 
Rozprawy i studia nr 462, Szczecin 2003 s. 187–189. 
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Wyodrębnienie 
własnościowe 

Identyfikacja 
właścicieli 
przedsiębiorstwa (lub 
funkcji w przypadku 
spedycji własnej) 

Ukształtowanie 
optymalnej w danych 
warunkach struktury 
własności 

System praw              
i obowiązków 
właściciela 

Zwiększenie wartości 
majątku 
zaangażowanego 
przez właścicieli 
przedsiębiorstwa lub 
funkcji 

Wyodrębnienie 
przedmiotowe i 
przestrzenne 

Określenie 
rzeczowych                 
i terytorialnych 
podstaw działalności 

Stworzenie możliwie 
najlepszej kombinacji 
produktowo-
rynkowej 
dostosowanej do 
nowej gospodarki 

Oferta i jej zasięg na 
rynku usług sektora 
TSL 

Uzyskanie korzyści ze 
specjalizacji                 
i dostosowanie się do 
wirtualnego otoczenia 

Wyodrębnienie 
rynkowe 

Określenie relacji      
z najważniejszymi 
uczestnikami 
otoczenia 

Utrzymanie się na 
rynku usług 
spedycyjnych 

Więzi rynkowe oraz 
sposoby i narzędzia 
ich kształtowania 

Zbudowanie 
względnie trwałej 
przewagi 
konkurencyjnej 
poprzez 
wykorzystanie 
technologii 
informacyjnych 

Wyodrębnienie 
finansowe 

Wykorzystanie 
mechanizmów 
finansowych              
w zarządzaniu 

Poprawa relacji 
finansowych 

Finansowe podstawy 
funkcjonowania 

Zapewnienie 
możliwości 
prowadzenia bieżącej 
działalności (płynność 
finansowa) i rozwoju 
(zysk) 
przedsiębiorstwa 

Wyodrębnienie 
techniczno-
organizacyjne 

Wdrożenie 
nowoczesnych 
rozwiązań – efektów 
postępu techniczno-      
-organizacyjnego 

Racjonalizacja 
funkcji i procesów 
pod kątem 
dostosowania do 
zmian w otoczeniu 

Narzędzia, techniki    
i formy organizacji 
pracy w strukturach 
wirtualnych 

Stworzenie spójnej 
całości 
technologicznej jako 
przesłanki 
konkurencyjności 

Wyodrębnienie 
socjologiczne 
(społeczne) 

Wykorzystanie 
możliwości rozwoju, 
jakie stwarza 
aktywne 
gospodarowanie 
zasobami ludzkimi 

Dostosowanie w 
układzie: wielkość, 
struktura, 
kwalifikacje 
pracowników,           
a nowe formy działań 
spedycyjnych 

Restrukturyzacja 
zatrudnienia 
(redukcja, 
pozyskiwanie, 
stabilizacja, rozwój, 
motywowanie 
pracowników) 

Budowanie zrębów 
kultury organizacyjnej 
opartej na technologii 
informacyjnej 

Wyodrębnienie 
prawne 

Posiadanie przez 
przedsiębiorstwo 
osobowości prawnej 
(podmiotowość         
w zakresie praw            
i obowiązków) lub 
spedycja własna 

Dostosowanie formy 
organizacyjno-            
-prawnej 
przedsiębiorstwa do 
funkcji i zadań 
wynikających ze 
zmian w otoczeniu 
lub utrata 
podmiotowości na 
rzecz funkcji 
pośredniej 

System 
organizacyjno-
prawny, 
wykorzystanie 
modeli biznesowych 
nowej gospodarki 

Aktywizacja więzi 
kapitałowych, 
ściślejsze powiązania 
w układzie: własność 
– władza                    
w przedsiębiorstwie 
spedycyjnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie C. Suszyński: Restrukturyzacja przedsiębiorstw. PWE, 
Warszawa 1999, s. 64–65. 

 

Nowoczesne technologie informacyjne oraz współczesne modele biznesu 
mogą przyczynić się do stopniowej utraty atrybutów podmiotowości działań 
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spedycyjnych, kształtując spedycję właściwą jako wirtualną usługę nowej 
gospodarki. 

Rozpatrując wzrastający stopień integracji produkcji transportowej               
z procesami produkcyjnymi usługobiorców przedsiębiorstwa sektora TSL 
zmuszane są do funkcjonowania w identycznym otoczeniu mikro-
ekonomicznym, także w jego wymiarach wirtualnych. Każde przedsiębiorstwo 
spedycyjne i każda osoba pełniąca rolę spedytora, budując swoją strategię 
rozwoju musi poszukiwać „sojuszy informacyjnych” w procesach konsoli-
dacyjnych, w pełni świadomości o rozwijającym się modelu organizacji 
wirtualnych. Globalizacja gospodarki, integracja europejska może spowodować, 
że w trakcie konsolidacji słabszym ekonomicznie partnerom mogą zostać 
narzucone pewne standardy komunikacyjne oparte na technologii informa-
cyjnej, aby umożliwić wyższy stopień integracji z e-biznesem konkretnego 
segmentu rynku. Jest to typowa szansa, która może stać się zagrożeniem dla 
przedsiębiorstw nie przygotowanych do działania w otoczeniu wirtualnym. 
Takie pojęcia jak Internet, extranet, intranet, e-business, e-commers,                  
e-procurement, tracking, tracing i inne nieuchronnie pozostaną już w stru-
kturach tych przedsiębiorstw, które utrzymają pozycję na rynku. 

Koszty firm wykorzystujących rozwiązania e-biznesowe są średnio              
o kilkanaście procent niższe niż firm działających w tradycyjny sposób, 
niemniej jednak istnieją zagrożenia dla działalności na rynku wirtualnym, takie 
jak konieczność zapewnienia integralności danych, problem weryfikacji 
wiarygodności finansowej i jakościowej potencjalnych partnerów oraz problem 
zapewnienia bezpieczeństwa i wiarygodności takiej współpracy. Tak zdefinio-
wane zagrożenia należy poszerzyć o szeroko rozumianą ochronę przesyłanych    
i przetwarzanych informacji. 

Instytucje i przedsiębiorstwa transportowe funkcjonujące w strukturze 
podmiotowej Systemu Transportowego, które coraz częściej wykorzystują 
technologie informacyjne w kontaktach między podmiotami i z klientami, 
wykorzystać do tego celu najczęściej muszą zasoby sieci rozległej Internet, co 
powodować może określone zagrożenia dla przesyłanych informacji, w trakcie 
transmisji oraz na styku sieci Internet, oraz sieci korporacyjnej. Aplikacje 
stosowane do ochrony systemów komputerowych nie dają gwarancji 
„nietykalności”. Nie ma w stu procentach skutecznych programów, systemów, 
serwerów. W dobie otwartych, często zmieniających się środowisk 
informatycznych poziom zagrożeń i ryzyka wzrasta. Postęp technologii 
informatycznych sprawia że każda następna generacja epidemii (ataku 
następnego) może być groźniejsza, szybsza i przynieść większe starty 
finansowe. 

Informacja – jako towar – jest zagrożona na wiele sposobów, a rosnąca 
wartość informacji powoduje wzrost tych zagrożeń. Niezależnie od prawnych 
aspektów ochrony informacji, rzeczywiste bezpieczeństwo tego „towaru” może 
być ostatecznym warunkiem istnienia firmy, czy instytucji. Przekonanie o takim 
znaczeniu informacji jest coraz bardziej powszechne i dotyczy coraz szerszego 
kręgu zainteresowanych. Ochrona lawinowego wzrostu podaży i popytu 
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informacji jest wyznacznikiem powodzenia procesów administracyjnych, 
naukowych, gospodarczych, transportowych, politycznych i społecznych,            
a realizacja bezpiecznego sposobu przesyłania informacji w sieci rozległej jest 
obecnie jednym z najważniejszych wyzwań warunkujących rozwój działalności 
gospodarczej, transportowej, spedycyjnej i innych na wirtualnej arenie 
gospodarczej. 
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Szanse i zagrożenia dla działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 
transportowego w otoczeniu wirtualnym 

Streszczenie 

Nowa gospodarka tworzy wirtualną arenę działalności gospodarczej. Rozpatrując 
wzrastający stopień integracji produkcji transportowej z procesami produkcyjnymi 
usługobiorców przedsiębiorstwa sektora TSL zmuszane są do funkcjonowania                
w identycznym otoczeniu mikroekonomicznym, także w jego wymiarach wirtualnych. 
Spowodować to może zanikanie potrzeby świadczenia wielu czynności pośrednich, np. 
usług spedycyjnych poprzez wyodrębnione, stacjonarne, tradycyjne podmioty 
gospodarcze ze względu na podatność tych czynności na procesy informatyzacji. 
Wirtualna spedycja (e-spedycja) jako element struktur wirtualnych będzie zapewne        
w przyszłości tylko jedną z funkcji nowego sposobu tworzenia wartości. Mechanizmy 
wirtualizacji funkcji pośrednich w sektorze TSL i w całej tzw. nowej gospodarce tworzą 
szanse dla przedsiębiorstw innowacyjnych, będące jednocześnie zagrożeniem dla 
przedsiębiorstw tradycyjnych. 

 

The chances and threats for economical activity of a transport enteprise            
in a virtual surroundings 

Summary 

New economy has created a virtual arena for economic activity. By analyzing the 
increasing degree of integration of transportation production with the production 
processes of the TSL sector customers, the TSL businesses are forced to function in the 
identical microeconomic, environment, including its virtual dimension. This may lead to 
the reduction of a need for the intermediary activities to be provided by traditional, 
dedicated, stationary economic entities. This reduction is due to the agility of these 
activities to computerization. Virtual spedition (e-spedition) as an element of virtual 
structures will in the future become only one of the functions of the new system of 
value creation. The virtualization mechanisms of intermediary processes in TSL sector 
as well as in the whole of the new economy create opportunities for innovative 
businesses hence causing a threat for traditional enterprises.  
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AUTOBUSY SZYNOWE JAKO SZANSA NA UTRZYMANIE 
PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH NA NIERENTOWNYCH 

LINIACH KOLEJOWYCH 
 
 
1. Wprowadzenie 

 
Jednym z decydujących elementów utrzymania przewozów pasażerskich na 

zagrożonych likwidacją (z powodu wysokiej nierentowności) liniach 
kolejowych (przede wszystkim lokalnych) jest wprowadzenie najnowszej 
generacji, bardzo oszczędnych w eksploatacji autobusów szynowych.  

Linie lokalne stanowią ważne uzupełnienie podstawowych połączeń 
kolejowych i strukturalne ogniwo sieci PKP. Mają duże znaczenie dla 
aktywizacji gospodarczej regionów, stąd ich likwidacja nie leży w interesie 
zarówno administracji centralnej, organizacji samorządowych i przewoźników 
kolejowych, a nade wszystko lokalnych społeczności.  

Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
PKP z 2000 roku stworzyła możliwości przejęcia znacznej części regionalnych 
przewozów pasażerskich przez władze samorządowe. Samorządy wojewódzkie 
otrzymują na ten cel pieniądze z budżetu państwa i przekazują je PKP (często    
z dużym opóźnieniem), które nierzadko odmawiają kursów pociągów na liniach 
lokalnych i niejednokrotnie wbrew woli samorządów zawieszają lub znacznie 
ograniczają przewozy kolejowe. Zarządy województw tworzą więc spółki, które 
mają zapewnić komunikację na tych liniach. W skład takich spółek oprócz 
sejmików i samorządów powiatowych oraz gminnych mogą wchodzić inne 
podmioty np. producenci taboru kolejowego. Sejmiki wnoszą do spółki 
zakupiony tabor i pieniądze, które otrzymują corocznie na organizację 
przewozów regionalnych oraz mienie przejęte wcześniej od kolei. Tworzenie 
takich spółek umożliwia kursowanie pociągów na liniach łączących niewielkie 
miejscowości i przyczynia się do obniżenia kosztów przewozów. Jednocześnie 
pozwala na zdemonopolizowanie rynku przewozów kolejowych w woje-
wództwie oraz efektywniejsze wykorzystanie dotacji ze skarbu państwa. 

                                                 
1 Dr Krzysztof Małachowski – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania                

i Ekonomiki Usług, Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej. 
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Niebagatelnym atutem tego przedsięwzięcia jest pozyskanie kapitału do regionu 
i tworzenie nowych miejsc pracy. Koszty eksploatacji szynobusów są znacznie 
niższe w porównaniu z tradycyjnymi pociągami i w efekcie dotowane przez 
budżet państwa regionalne przewozy pasażerskie mogą uzyskać lepszy wynik 
finansowy. Stąd też autobusy szynowe stanowią przyszłość dla wielu lokalnych 
linii kolejowych. 

Polscy producenci szynobusów: PESA Bydgoszcz SA, Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego SA w Poznaniu i Kolejowe Zakłady Maszyn KOLZAM     
w Raciborzu nie w pełni przygotowali się do produkcji tych pojazdów, zarówno 
pod względem technicznym jak i marketingowym. Produkowane przez nich 
autobusy szynowe „Partner” 214 M oraz 213 M i 215 M „Regio Tramp”             
i autobus III generacji 211 M, 212 M i 210 M należą jednak niewątpliwie do 
najnowocześniejszych. 
 
2. Autobus szynowy „Partner” 214M 

Szynobus produkowany przez PESA Bydgoszcz SA (rys. 1) ułatwia 
transport w dużych aglomeracjach, a także na trasach lokalnych. Zapewnia 
wysoki komfort podróżowania. Jego koszty eksploatacji są niższe od kosztów 
tradycyjnych środków transportu. Jest to znakomity sposób optymalizacji 
wydatków dla władz samorządowych jak i dużych regionalnych przewoźników. 

Do najważniejszych cech tego produktu należą: 
− sprawność, 
− bezpieczeństwo, 
− niezawodność, 
− niski koszt eksploatacji. 

 
Rys. 1. Autobus szynowy „Partner” 214 M 
Źródło: http://www.pesa.com.pl/pesa.htm. 
 

„Partner” 214 M jest pojazdem dużym, opartym na wózkach dwuosiowych. 
Kabiny sterownicze na końcu autobusu umożliwiają szybką zmianę kierunku 
jazdy, zastosowane sprzęgi pozwalają na sprawne łączenie w zestawy 
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wieloczłonowe, dostosowane do wielkości potoków podróżnych. Nie ma też 
technicznych przeszkód żeby do „Partnera” 214 M doczepić klasyczny wagon 
pasażerski. Bezpieczeństwo zapewniane jest przez systemy monitoringu: 
kamery na zewnątrz i wewnątrz pojazdu oraz układy diagnostyki, czuwające 
nad prawidłowym funkcjonowaniem podzespołów. Szynobus jest przyjazny nie 
tylko dla pasażera, ale i dla środowiska. Gwarantują to: silnik spalinowy MAN 
spełniający wymogi normy „EURO 2”, toaleta z obiegiem zamkniętym oraz 
zastosowanie elementów tłumiących hałas. Autobus wyposażony jest w jeden       
z najnowocześniejszych na świecie kompaktowych zespołów napędowych 
VOITH o mocy 500 kW, typu power-pack produkcji niemieckiej, co pozwala 
na osiąganie przez stosunkowo ciężki pojazd dobrego przyspieszenia i znacznej 
jak na tabor ruchu regionalnego prędkości do 120 km/h. Komfort podróżowania 
zapewniony jest dzięki amortyzującym pneumatycznie wózkom na poduszkach 
powietrznych. Energię cieplną systemu chłodzenia silnika wykorzystano do 
ogrzewania pomieszczeń dla pasażerów. 

Wejście do autobusu jest łatwe nawet z niskich peronów małych stacji. 
Równie łatwe jest wysiadanie. Taką możliwość daje obniżona podłoga do 600 
mm na 30% powierzchni w wersji jednowagonowej i na 50% powierzchni           
w wersji dwuwagonowej. Pojazd dostosowano do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Dla wygody turystów zamontowano uchwyty do przewozu 
rowerów i nart. Przyciemnione szyby chronią pasażerów przed ostrym słońcem, 
a wygodne siedzenia zapewniają komfortową podróż (rys. 2). 

 
Rys. 2. Wnętrze autobusu szynowego „Partner” 214 M 

Źródło: http://www.pesa.com.pl/pesa.htm. 

 

Klimatyzacja gwarantuje zimą ciepło i przyjemny chłód latem. Konstrukcja 
wnętrza pozwala na dostosowanie wyposażenia i wyglądu do potrzeb odbiorcy. 
Modułowość elementów wnętrza stwarza możliwość łatwej modyfikacji, w celu 
dostosowania pojazdu do specyfiki regionu, pory roku, trasy oraz 
indywidualnych potrzeb. Umiejscowienie foteli, poręczy, półek bagażowych 
może być dostosowane w zależności od natężenia ruchu pasażerskiego. 
Przewidziano także dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza np. kabinę 
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sanitarną dla osób niepełnosprawnych. Dużym ułatwieniem dla pasażerów jest 
zastosowanie nowoczesnego systemu informacyjnego i rozgłoszeniowego. 

Pojazd pomalowany jest farbami przyjaznymi dla środowiska o kolorach 
wybranych przez klienta. Producent zapewnia użytkownikom pełen serwis 
przez cały okres eksploatacji. Podstawowe dane techniczne tego autobusu 
przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 
Najważniejsze dane techniczne autobusu szynowego „Partner” 214 M 

Dane techniczne autobusu 

wersja wersja  

Źródło: http://www.pesa.com.pl/pesa.htm. 

jednowagonowa dwuwagonowa 

Prędkość maksymalna 
120 km/h 120 km/h 

eksploatacyjna 

Liczba miejsc 
60–80 do 180 

siedzących 

Liczba miejsc stojących 80–100 do 200 

Masa własna do 42 ton do 77 ton (w zależności od wyposażenia) 

Moc silnika 500 kW 500 kW 

Układ osi B'2' 2'B'2'2' 

Długość 24 500 mm 49 000 mm 

Szerokość 2890 mm 2890 mm 

silnik MAN, silnik MAN, Napęd przekładnia Voith przekładnia Voith 

Niska podłoga 
600 mm 600 mm 

wysokość 

Niska podłoga – % 30% 50% 

Średnica zestawów 
840/770 840/770 

kołowych 
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Niewątpliwą wadą „Partnera” 214 M jest wyposażenie go w czeski system 
sterowania LOKEL. Powoduje on bowiem częste awarie tego pojazdu.  

W Polsce w latach 2002–2005 kilka sztuk tych szynobusów zakupiły 
samorządy województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na 
przykład w regionie kujawsko-pomorskim obsługują one trasy: Tuchola–
Bydgoszcz, Szubin–Bydgoszcz, Grudziądz–Toruń, Grudziądz–Laskowice 
Pomorskie i Bydgoszcz–Chojnice (w woj. pomorskim). Osiem pojazdów 
zamówiła też od bydgoskiej PESY Ukraina. 

 

3. Autobus szynowy 213 M i 215 M „Regio Tramp” 

Konstrukcja pojazdów 213 M i 215 M „Regio Tramp” produkowanych 
przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego SA w Poznaniu nawiązuje do 
koncepcji niewielkich i bardzo lekkich pojazdów, w razie potrzeby łączonych   
w zespoły dwuwagonowe za pomocą samoczynnych sprzęgów Scharfenberga, 
umożliwiających łatwe, automatyczne łączenie i rozłączanie szynobusów 
wieloczłonowych. Dzięki temu rozwiązaniu można dostosować pojemność 
pojazdu do wielkości strumienia podróżnych oraz obsłużyć więcej połączeń. Na 
części trasy może jeździć pojazd wieloczłonowy, następnie poszczególne 
szynobusy mogą się rozdzielić i rozjechać w różnych kierunkach.  

 

 
Rys. 3. Autobus szynowy 213M „Regio Tramp” 

Źródło: http://www.murowana.jdm.pl/komunikacja/szynobus/213m.html. 

 

„Regio Tramp” oparty jest na wózkach jednoosiowych i z uwagi na 
niewielkie wymiary oraz ciężar osiąga podobne do „Partnera” parametry 
trakcyjne przy dwukrotnie mniejszej mocy napędu – 250kW, realizowanego 
także poprzez nowoczesną przekładnię hydrokinetyczną VOITH. Zaletą tego 
pojazdu jest również estetyczne, funkcjonalne i możliwe do urządzenia               
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w różnych aranżacjach wnętrze (rys. 4) oraz obniżona podłoga do 550–600 mm 
na prawie 50% powierzchni.  
 

 
Rys. 4. Wnętrze szynobusu „Regio Tramp” 213 M i 215 M 

Źródło: http://www.murowana.jdm.pl/komunikacja/szynobus/213m.html. 

 
Autobus szynowy „Regio Tramp” jest przeznaczony do obsługi ruchu 

osobowego na regionalnych i lokalnych liniach normalnotorowych lub do ruchu 
przygranicznego 1435 mm/1520 mm, po zastosowaniu zestawów kołowych       
z samoczynną zmianą rozstawu kół.  

Szynobus ten charakteryzuje się: 

− redukcją emisji zanieczyszczeń szkodliwych przez zastosowanie silników 
wysokoprężnych według EURO 2, 

− redukcją zużycia energii przez zastosowanie lekkich komponentów do 
budowy autobusów, 

− zmniejszeniem masy pojazdu przez lekką konstrukcję stalową, 

− stosowaniem silników spalinowych MAN o małym zużyciu paliwa oraz 
wykorzystaniem ciepła z układu chłodzenia silnika i przekładni do ogrzewania 
pojazdu, 

− redukcją nakładów na przeglądy i obsługę przez zastosowanie podzespołów 
bezobsługowych, mało zużywających się i nie wymagających stałego nadzoru, 

− zastosowaniem materiałów nieszkodliwych dla środowiska, np. 
rozpuszczalne w wodzie materiały malarskie, 

− zastosowaniem materiałów zdolnych do recyrkulacji, np. stal i części           
z tworzyw sztucznych. 

 



Autobusy szynowe jako szansa na utrzymanie przewozów pasażerskich ... 55

Pojazd ma część niskopodłogową w strefie środkowej i część 
wysokopodłogową przy końcach autobusu. Drzwi wejściowe usytuowane są      
w części niskopodłogowej. Para drzwi odskokowo przesuwanych może być 
zastąpiona na życzenie odbiorcy jednymi szerszymi drzwiami usytuowanymi 
centralnie. Przejście między zakresem niskopodłogowym a wysoko-
podłogowym jest możliwe przez trzystopniowe schody. Wysokość wejścia 
wynosi 550–600 mm nad poziomem główki szyny. Z obu stron pojazdu 
znajdują się kabiny maszynisty oddzielone od pomieszczenia dla pasażerów. 
Pojazd jest wyposażony w jeden podpodłogowy układ napędowy, umieszczony 
przed wózkiem jednoosiowym napędzający oś wózka napędnego (w wersji 
dwuczłonowej posiada dwa silniki). Autobus posiada urządzenia sterowania 
ruchem, tj. SHP (samoczynne hamowanie pociągu), CA (czuwak aktywny)         
i Radio Stop.  

Stanowisko pracy maszynisty zapewnia komfortowe warunki pracy (rys. 5). 

 

 
Rys. 5. Pulpit maszynisty szynobusu „Regio Tramp” 213 M 

Źródło: http://www.murowana.jdm.pl/komunikacja/szynobus/213m.html. 

 

W dogodnym położeniu znajdują się niezbędne manipulatory i łączniki 
potrzebne do sterowania procesem uruchomienia i jazdy. Mikrofon instalacji 
nagłaśniającej umożliwia przekazywanie komunikatów pasażerom. Informacje 
dla podróżnych zapewniają elektroniczne tablice i foniczny system 
rozgłoszeniowy. Pulpit maszynisty jest ergonomiczny, zgodny z kartą UIC 625-
6. Elementy wyposażenia pulpitu są pozbawione ostrych krawędzi. Pole 
widzenia szlaku, elementy sygnalizacyjne i sterownicze są zgodne z wyma-
ganiami kart UIC. 

Pulpit ma wydzielone trzy pola wskazań: 

− pole centralne z prędkościomierzem i lampkami sygnalizacyjnymi, 
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− pole prawe z manometrami przewodów zasilającego oraz głównego i cy-
lindrów hamulcowych, 
− pole lewe z nastawnikiem jazdy, sterowaniem hamulcami i tablicą 
łączników elektrycznych. 

„Regio Tramp” oparty jest na dwóch wózkach jednoosiowych. Wózek 
napędny typu 19MN oraz wózek toczny typu 32AN wyposażone są w zestawy 
kołowe z hamulcami tarczowymi. Zestawy  kołowe napędowe posiadają 
przekładnie mechaniczne, umieszczone na osi zestawu i elastycznie podparte na 
ramie.  

Usprężynowienie I stopnia stanowią daszkowe sprężyny gumowo-meta-
lowe, a usprężynowienie II stopnia sprężyny pneumatyczne oraz sprężyny 
gumowo-metalowe działające jako sprężyny awaryjne, w przypadku braku 
powietrza. Połączenie wzdłużne między wózkiem a pudłem realizowane jest 
przez dwa równoległe prowadniki poziome  z mocowaniem przegubowym.  

Dane techniczne tego szynobusu przedstawia tabela 2. 
„Regio Tramp” jest klimatyzowany. Zaletą tego szynobusu jest jego 

niezawodność. Jest to pojazd najmniej awaryjny i zdecydowanie najlepszy         
z polskich nowoczesnych autobusów szynowych.  

Jedną z wielu innych zalet tego szynobusu jest jego szybkość 
przemieszczania. Na przykład odcinek Krzyż Wlkp.–Piła Gł. (58 km) pokonuje 
on szybciej (49 minut) jako pociąg osobowy (zatrzymujący się na każdej stacji) 
niż pociąg pospieszny na tej trasie relacji Chełm–Kostrzyn czy Toruń Gł.–
Szczecin Gł. (53 minuty). Trzeba dodać, że autobus w wersji dwuczłonowej 
zużywa około 29 litrów paliwa na 100 km latem, a zimą około 32 litry/100km 
przy jednym pracującym silniku. Natomiast tradycyjna lokomotywa SU45 spala 
odpowiednio 200 litrów/100km i 300 litrów/100km.  

Tabela 2 
Dane techniczne autobusu szynowego 213 M i 215 M „Regio Tramp” 

Dane  
jednoczłon dwuczłon 
213 M 215 M 

1. Szerokość toru mm 1 435* 1 435* 

2. Prędkość konstrukcyjna km/h 120 120 

3. Prędkość eksploatacyjna km/h 100 100 

4. Długość pojazdu mm 16 300 34 000 

5. Szerokość pojazdu mm 2 900 2 900 

6. Rozstaw osi mm 9 000 9 000 
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7. Wysokość mm 3 800 3 800 

8. Szerokość drzwi mm 800 800 

9. Wysokość niskiej podłogi od główki 
szyny mm 550–600 550–600 

10. Procent niskiej podłogi % 50 50 

11. Minimalny promień łuku m 120 120 

12. Minimalny promień łuku przy 
przetaczaniu m 80 80 

13. Max obciążenie na oś łącznie  
z pasażerami t/oś 16 16 

14. Liczba miejsc siedzących  38**/ 35*** 76**/ 70*** 

15. Całkowita liczba miejsc (siedzące  
i stojące)  90** 180** 

16. Siedzenia  wandaloodporne 

17. Zakres temperatur pracy °C -30 ÷ +40 -30 ÷ +40 

18. Moc silnika kW 250 300 

19. Przekładnia  hydrokinetyczna Voith 

* Opcjonalnie przy zastosowaniu zestawów SUW 2000 tor 1435/1520 mm 
** bez WC 
*** z WC 

20. Masa własna (w zależności od 
wyposażenia) t do 34 do 68 

 Napęd  silnik MAN  

* Opcjonalnie przy zastosowaniu zestawów SUW 2000 tor 1435/1520 mm 
** bez WC 
*** z WC 

Źródło: http://www.murowana.jdm.pl/komunikacja/szynobus/213m.html. 

 
 Pojazd został wprowadzony do eksploatacji 1 sierpnia 2002 roku na terenie 
województwa wielkopolskiego. W latach 2002–2005 Urząd Marszałkowski      
w Poznaniu zakupił 7 sztuk tego autobusu (5 dwuczłonowych i 2 



Krzysztof Małachowski 58

jednoczłonowe) i użyczył je Wielkopolskiemu Zakładowi Przewozów 
Regionalnych PKP. Koszt jednego pojazdu dwuczłonowego to około 5 mln zł.  

Autobusy te w Wielkopolsce obsługują głównie trasy: Grodzisk Wlkp.–
Poznań Gł., Wolsztyn–Poznań Gł., Leszno–Ostrów Wlkp., Wągrowiec–    
Poznań Gł., Krzyż Wlkp.–Piła Gł., Chojnice (woj. pomorskie)–Piła Gł. i Krzyż 
Wlkp.–Gorzów Wlkp. (woj. lubuskie).  

Wielkopolski samorząd wojewódzki złożył zamówienie na kolejnych 5 
sztuk tego szynobusu w wersji dwuczłonowej.  

Ponadto w 2005 roku autobusy tego typu funkcjonowały w regionie 
lubuskim (3 jednoczłonowe) i w województwie podlaskim (1 jednoczłonowy).  

 
4. Autobus III generacji 211 M, 212 M i 210 M 

Szynobus III generacji 211 M, 212 M i 210 M (rys. 6) produkowany przez 
Kolejowe Zakłady Maszyn KOLZAM SA w Raciborzu, przygotowany został 
we współpracy projektowej z Instytutem Pojazdów Szynowych TABOR           
w Poznaniu.  
 

 
Rys. 6. Autobus III generacji 212 M 
Źródło: http://www.kolzam.com.pl/pokaz_obr_aut.php?produkt=$produkt. 

U podstaw założeń projektowych nad autobusami III generacji leżała 
maksymalizacja wygody podróżowania (w szczególności łatwość wsiadania ze 
wszystkich wysokościowo peronów) oraz koncepcja modułowej konstrukcji 
pojazdu i jego podzespołów. Ma to szczególne znaczenie dla procesu 
produkcyjnego i późniejszej eksploatacji. Postawione zadanie projektowe 
przerodziło się w opracowanie modułowej konstrukcji autobusu od 
jednoczłonowego do trójczłonowego. Konstrukcja, oprócz budowy modułowej 
zawiera w sobie istotne rozwiązanie w dziedzinie maksymalizacji niskiej 
podłogi. W szynobusach III generacji w całej części pasażerskiej osiągnięto 
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podłogę na niższej wysokości niż w tradycyjnym taborze, a wysokość w części 
środkowej 575–600 mm nad główką szyny oraz dodatkowy system 
wysuwanego stopnia umożliwiają wygodne wsiadanie i wysiadanie z każdego 
wysokościowego peronu. Dotyczy to również peronu „0”, w które zasadniczo 
wyposażone są przystanki kolejowe. Autobusy mogą być wyposażone              
w ekologiczną kabinę WC dostosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych. 
Można nimi przewozić wózki inwalidzkie i rowery w pozycji pionowej lub 
większe bagaże. Przyjęta koncepcja modułowości dotyczy również napędu 
spalinowego. Pojazd wyposażony jest w podpodłogowe zintegrowane zespoły 
napędowe Power Pack. Jest to zabudowa elementów zespołu napędowego na 
niezależnej ramie nośnej, by jego produkcja, obsługa oraz późniejsza wymiana 
była wygodna i maksymalnie krótko obciążała autobus szynowy. Szynobus 
wyposażono w zespoły napędowe składające się z elementów identycznych 
serii produktów. Dotyczy to zarówno silników spalinowych jak również 
przekładni hydromechanicznych i głównych.  

 
Reasumując autobusy szynowe III generacji z Raciborza cechują się: 

− niskimi kosztami zakupu i eksploatacji, co przyczynia się do podwyższenia 
rentowności przewozów pasażerskich na liniach lokalnych i regionalnych, 

− dostosowaniem do wsiadania i wysiadania ze wszystkich wysokości 
peronów (i z poziomu główki szyny), niską podłogą i dodatkowymi 
ruchomymi stopniami wejściowymi w obrębie drzwi odskokowo-                  
-przesuwanych,  

− dostosowaniem do różnej wielkości prowadzonych przewozów dzięki 
wykorzystaniu budowy modułowej oraz możliwości jazdy wielokrotnej, 

− możliwością wykorzystania do ruchu transgranicznego i regionalnego na 
liniach lokalnych i przebiegających po specyficznie ukształtowanym 
terenie, 

− podłogą normalną i obniżoną w poszczególnych członach, 
− przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, 
− wydzieloną przestrzenią do przewozu większych bagaży i rowerów, 
− ergonomicznymi fotelami w przestrzeniach pasażerskich, wykonanymi       

w technice wandaloodpornej (rys. 7) 
− ekologiczną kabiną WC przystosowaną do obsługi osób 

niepełnosprawnych, 
− nowoczesnym hydromechanicznym napędem podpodłogowym, 
− ekologicznym silnikiem spalinowym MAN spełniających normę EURO II, 
− wyposażeniem w komputer pokładowy umożliwiającym pełne sterowanie 

układu napędowego, jak również diagnostykę głównych zespołów. 
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Rys. 7. Wnętrze autobusu szynowego III generacji 212 M 
Źródło: http://www.kolzam.com.pl/pokaz_obr_aut.php?produkt=$produkt. 

Autobusy szynowe III generacji 211 M, 212 M i 210 M zakupiły samorządy 
województw: warmińsko-mazurskiego, opolskiego, lubelskiego i pomorskiego.  

Niestety użytkownicy skarżą się na dużą awaryjność tych pojazdów.  
 
5. Zakończenie 

 
Polskie nowoczesne autobusy szynowe zaczęły funkcjonować na lokalnych 

i regionalnych liniach PKP od 2002 roku. Po trzech latach coraz 
powszechniejsze są opinie, że zmarnowano ponad 150 mln złotych 
wydatkowanych do 2005 roku na 35 jeżdżących w kraju szynobusów.  

Wynika to z faktu, że szynobusy w niektórych województwach wykazują 
awaryjność trzy, cztery razy w miesiącu. Psuje się elektronika, silniki, szybko 
zużywają się koła, źle działa klimatyzacja. Zepsute pojazdy trzeba ściągać          
z trasy lokomotywą, a pasażerom zwracać pieniądze za bilety.  

Sprawa dotyczy głównie pojazdów produkowanych w Raciborzu                  
i Bydgoszczy. Najmniejszą awaryjność wykazują autobusy z ZNTK Poznań.  

Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
PKP z 2000 roku oprócz współfinansowania przewozów regionalnych nakazała 
samorządom wojewódzkim kupować tabor, czyli szynobusy tylko nowe i tylko 
wyprodukowane w Polsce (chcąc ratować zakłady produkujące dla kolei). 
Skutkuje to tym, że na polskich torach pojawiły się konstrukcje prototypowe 
(które nie przejechały tysięcy kilometrów podczas testów). Na przełomie 2005    
i 2006 roku tym autobusom skończą się gwarancje, co może użytkownikom 
przysporzyć kolejnych wydatków (np. naprawa samego silnika to koszt 
dziesiątek tysięcy euro).  
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Cieszyć może to, iż obecnie awarie pojazdów zdarzają się coraz rzadziej,     
a serwisy producentów na bieżąco usuwają usterki i pracują nad poprawą 
wadliwych elementów. Niestety w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej jest 
obecnie producent najmniej awaryjnego szynobusu – ZNTK Poznań.  
Pomimo wykazanych wad omówione autobusy szynowe powinny nadal 
obsługiwać lokalne linie kolejowe w Polsce w coraz większym udziale. Są one 
bowiem kilkakrotnie tańsze od szynobusów używanych (często 20 – 30 letnich) 
z Europy Zachodniej2 (które można sprowadzać do kraju po akcesji Polski do 
Unii Europejskiej). Ich dalsza produkcja gwarantuje również tak cenne miejsca 
pracy, bowiem wiele samorządów wojewódzkich złożyło u producentów dalsze 
zamówienia. Niemniej jednak należy szybko usunąć usterki w jeżdżących 
prototypach i wyeliminować je w dalszej produkcji.  
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Autobusy szynowe jako szansa na utrzymanie przewozów pasażerskich na 

nierentownych liniach kolejowych 
Streszczenie 

 Jednym z decydujących elementów utrzymania przewozów pasażerskich na 
zagrożonych likwidacją (z powodu wysokiej nierentowności) liniach kolejowych jest 
wprowadzenie najnowszej generacji, bardzo oszczędnych w eksploatacji autobusów 
szynowych.  
 Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP       
z 2000 r. stworzyła możliwości przejęcia znacznej części regionalnych przewozów 
pasażerskich przez władze samorządowe. Województwa samorządowe stały się 
zamawiającymi tabor potrzebny do tych przewozów. W artykule zaprezentowano 

                                                 
2 Często koszt homologacji takich pojazdów przekracza wartość ich zakupu i dlatego 
stoją bezużyteczne.  
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informację o nowoczesnych polskich autobusach szynowych: „Partner” 214 M oraz 213 
M i 215 M „Regio Tramp”, a także szynobusu III generacji 211 M, 212 M i 210 M.  

 Od 2002 roku pierwsze takie pojazdy zaczęły funkcjonować na lokalnych liniach 
kolejowych w Polsce jako konstrukcje prototypowe, które nie przejechały tysięcy 
kilometrów testowych. Stąd też wystąpiły wady techniczne, które producenci na bieżąco 
usuwają i eliminują w kolejnych budowanych szynobusach.  

 

Rail Buses as a chance of survival transports passengers on 
unprofitable railway lines 

Summary 

 One of the decisive elements of survival transports passengers on menacing of 
liquidation (from reason of high unprofitable) launch of newest generation is railway 
lines, very thrifty in exploitation of local rail buses. 
 Law on commercialization, restructuring and privatization of PKP enterprises from 
2000 year had created possibilities of interception considerable part of regional 
passengers transports through council powers. Council provinces had started to order 
necessary camp to this transports.  
 In article were presented information about modern Polish rail buses: “Co-partner” 
214 M as well as “Regio Tramp” 213 M and 215 M and also 3rd generation railbus 211 
M, 212 M and 210 M. 

The first buses had started to function on local railway lines as a prototype 
constructions since 2002, which do not to go thousands test kilometers. For that reason 
they had technical problems, which producer remove mistakes all the time in the next 
building rail buses. 
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NOWE TECHNOLOGIE W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH JAKO 
WARUNEK EKSPANSJI RYNKOWEJ KOLEI 

 
 

U progu XXI wieku obserwuje się szczególny wzrost mobilności ludzi, jako 
efekt zachodzących przemian społeczno-gospodarczych. Przemiany te dotyczą 
zarówno struktur produkcyjnych i osiedleńczych, jak też stylu życia. Generują 
one nowe rodzaje potrzeb przewozowych społeczeństwa, stawiając nowe 
wyzwania wobec przewoźników.  

Potrzeby mobilności, realizowane od połowy ubiegłego wieku w coraz 
większym stopniu z udziałem motoryzacji indywidualnej, przynoszą jednak 
drastyczne skutki ekologiczne. Zrównoważony rozwój systemu transportowego 
w tych warunkach wskazuje na konieczność lepszego wykorzystania potencjału 
transportu szynowego, zarówno systemów istniejących, jak i nowych jego 
generacji. Transport szynowy jest nie tylko rozwiązaniem problemów 
ekologicznych, ale także problemów przewozowych na szczególnie 
obciążonych obszarach i kierunkach, np. w aglomeracjach miejskich, a także    
w najważniejszych relacjach krajowych i międzynarodowych.  

Oferta kolei musi się zmieniać, odpowiadając na oczekiwania 
społeczeństwa oraz uwzględniać aktywność i przyzwyczajenia współczesnego 
człowieka, także jego zwiększone wymagania odnośnie komfortu podróży.  

Warunkiem spełnienia powyższych wymagań jest jakość wyposażenia 
kolei, głównie infrastruktury i taboru. Równie ważnym elementem jest 
właściwa organizacja i wysoki poziom obsługi pasażera, obejmujący m.in. 
intermodalny łańcuch podróży, informację, dostępność oraz systemy biletowe. 
Osiągnięcie tych celów jest obecnie możliwe poprzez intensywny rozwój 
nowoczesnych technologii, przede wszystkim teleinformatycznych. 

 
                                                 
1 Dr hab. Stanisława Zamkowska – Politechnika Radomska, Wydział Transportu, 

Instytut Systemów Transportowych, Zakład Logistyki i Marketingu. 
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Wymagania podróżnych jako podstawa kształtowania nowych technologii 
w przewozach kolejowych 

Styl życia współczesnego człowieka ulega szybkim zmianom. Wyrazem 
tego jest m.in. wyraźne przyspieszenie tempa życia i wzrost aktywności             
w różnorodnych dziedzinach. Czas staje się dobrem najcenniejszym, które nie 
powinno być marnotrawione. Dlatego transport musi sprostać przede wszystkim 
wymaganiom, związanym z czasem, oferując coraz większe prędkości 
przemieszczania się i możliwość wykorzystania czasu, przeznaczonego na 
podróż. 

Innym elementem współczesnego stylu życia, mającym wpływ na transport, 
jest coraz większe znaczenie czasu wolnego oraz jego wykorzystanie na 
rekreację i turystykę. Rosnąca zamożność społeczeństw i możliwości transportu 
otwierają nowe rejony dla turystyki, również o zasięgu światowym, co jest 
dodatkowo stymulowane marketingiem wielu biur podróży. Transport, chcąc 
skorzystać z rozwoju turystyki musi przygotować stosowne oferty, łączące 
obsługę przewozową z ofertą turystyczną. Z kolei porównanie warunków 
podróży z warunkami jazdy samochodem czy przelotu samolotem pobudza 
stawianie wymagań w odniesieniu do komfortu podróży. 

Upowszechnienie nowoczesnych sposobów komunikowania się z wykorzy-
staniem systemów teleinformatycznych sprawia, że również w transporcie 
klienci oczekują zastosowania nowoczesnych mediów do przekazywania 
informacji czy ułatwienia podróży. Tak więc współcześni klienci mają bardzo 
zróżnicowane i coraz wyższe wymagania w stosunku do usług, oferowanych 
przez transport zbiorowy. Ich zaspokojenie wymaga zastosowania nowych 
technologii, także w transporcie kolejowym. 

Wymagania podróżnych, które muszą być brane pod uwagę przy 
projektowaniu i wdrażaniu nowych technologii, obejmują: 

− skrócenie czasu podróży oraz możliwość jego wykorzystania na pracę lub 
odpoczynek; 

− dużą częstotliwość kursowania, zwłaszcza w ruchu regionalnym i aglo-
meracyjnym oraz łatwość odczytywania i zapamiętywania połączeń (stałe 
końcówki godzinowe odjazdów w ruchu cyklicznym); 

− organizację przewozów w systemie „od drzwi do drzwi”, m.in. poprzez 
wyczerpującą informację i dobre skomunikowania z innymi pociągami 
oraz współpracę z innymi środkami transportu, np. miejskiego; 

− dostosowanie kosztu podróży do oferowanej jakości i możliwości klienta; 

− dostępność informacji poprzez nowe media, takie jak Internet, telefonia 
komórkowa, nośniki elektroniczne, infolinie oraz różnorodność informacji; 
pożądana jest informacja nie tylko o rozkładzie jazdy pociągów, ale także 
autobusów i transportu miejskiego, informacja o taryfach, biletach i usługach 
towarzyszących; 
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− łatwość nabywania biletów i różnorodność form płacenia, elastyczność 
taryfowa; 
− wysoki komfort podróży, estetykę otoczenia i bezpieczeństwo podróży, 
również osobiste (wewnątrz pojazdu, na dworcach i przystankach); 

− oferty dodatkowych usług towarzyszących podróży, w tym: 
bagażowych, parkingowych, hotelowych, gastronomicznych, 
turystycznych (intermodalność w szerszym ujęciu). 
Intermodalność jako kierunek doskonalenia usług w przewozach 
pasażerskich 

Intermodalność transportu pasażerskiego jest obecnie najbardziej 
preferowanym kierunkiem działań, zapewniającym wysoką użyteczność i atra-
kcyjność usług przewozowych. Podstawą intermodalności jest integracja gałęzi 
transportu zbiorowego w jeden system. Umożliwia to korzystanie przez 
podróżnych z różnych środków transportu w jednej podróży. Biała Księga Unii 
Europejskiej kładzie szczególny nacisk na rozwój intermodalności, w nadziei na 
poprawę atrakcyjności transportu zbiorowego2. Osiągnięcie tego celu jest 
możliwe poprzez dobrą organizację łańcucha podróży i likwidację barier 
między systemami transportowymi. Bariery stanowią najczęściej różnice           
w ukształtowaniu infrastruktury, w rozkładach jazdy oraz w taryfach i syste-
mach biletowych.  

Intermodalność transportu pasażerskiego wymaga więc integracji zarówno  
tras komunikacyjnych i informacji, jak też koordynacji obsługi w punktach 
komunikacyjnych oraz harmonizacji rozkładów jazdy i ujednolicenia biletów. 
Warunkiem tej integracji jest szerokie zastosowanie technologii tele-
komunikacyjnych i teleinformatycznych, w tym coraz bardziej popularnej 
telefonii komórkowej, do przygotowania i udostępnienia informacji. Techno-
logie te w znacznym stopniu umożliwiają dotarcie z informacją do klienta.  

Intermodalność może objąć nie tylko usługi podstawowe, przewozowe, ale 
także usługi dodatkowe. Podróżni oczekują zapewnienia usług, dzięki którym 
podróż będzie łatwiejsza i bardziej atrakcyjna, a jej czas maksymalnie 
wykorzystany. Do zakresu takich usług należą: usługi gastronomiczne, 
bagażowe, parkingowe, hotelowe, handlowe (możliwość zrobienia zakupów, 
uregulowania płatności). Intermodalność wyraża się także poprzez możliwość 
regulowania wszelkich należności jedną kartą płatniczą, pełniącą jednocześnie 
funkcję biletu.  

Głównym celem koordynacji usług przewozowych jest zintegrowana oferta 
transportu zbiorowego, zapewniająca przewozy w systemie „od drzwi do 
drzwi”. W związku z tym konieczne jest doprowadzenie do  współpracy 
przewoźników, której efektem jest głównie:  
− wspólne korzystanie z punktów odprawy podróżnych, 

                                                 
2 Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji. 
Tłumaczenie polskie. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002. 
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− wspólna taryfa, 
− wspólny bilet, 
− wspólny rozkład jazdy, 
− wspólna informacja.  

Integracja transportu i nowe technologie umacniają w obsłudze komuni-
kacyjnej pozycję środków transportu przyjaznych dla środowiska, takich jak: 
kolej, metro, trolejbusy, tramwaje. Przyczyniają się także do skokowego 
wzrostu jakości usług i atrakcyjności transportu zbiorowego, co może być 
podstawą starań o klienta w tym segmencie rynku3. Dotyczy to w równym 
stopniu kolei. 

 
Jakość taboru jako element nowej technologii przewozów pasażerskich  

Spełnienie wysokich wymagań podróżnych w dużym stopniu zależy od 
jakości taboru. Postęp techniczny, wyrażający się w dynamicznym rozwoju 
nowych technologii produkcji, umożliwił pojawienie się generacji taboru 
kolejowego, o znacząco lepszych parametrach technicznych i cechach 
jakościowych. 

Ważnymi tendencjami w konstrukcji nowoczesnego taboru dla przewozów 
pasażerskich są: dążenie do zmniejszenia masy pojazdu poprzez zastosowanie 
stopów metali lekkich i wysokowytrzymałych tworzyw sztucznych, zwiększe-
nie mocy napędu, zmniejszenie hałaśliwości, drgań i wibracji, zwiększenie 
odporności na zderzenia i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
podwyższenie komfortu, podwyższenie estetyki. 

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, do których zalicza się nie tylko 
inwalidów narządów ruchu, ale także osoby starsze, z małymi dziećmi lub 
dużym bagażem, wprowadza się konstrukcje niskopodłogowe, wysuwane 
platformy lub podwyższone wysokości peronów, z możliwością wjazdu 
wózków.  

Wagony kolejowe do obsługi pasażerów korzystających z komunikacji 
miejskiej i aglomeracyjnej muszą posiadać cechy, usprawniające przewóz 
dużych mas podróżnych. Wagony te mają zmniejszony udział miejsc siedzą-
cych w stosunku do stojących, dużą liczbę szerokich drzwi, stosunkowo mało 
miejsca na bagaż. 

Inne są wymagania odnośnie komfortu podróżowania w komunikacji 
regionalnej i międzymiastowej dalekobieżnej. W segmencie przewozów regio-
nalnych występują stosunkowo nieduże potoki pasażerskie; podróżni jeżdżą na 
bliskie odległości, często całą rodziną, z dziećmi, na zakupy lub w celach tury-
stycznych, np. z rowerami, plecakami lub nartami. Odpowiedzią na takie 
zapotrzebowanie są, np. autobusy szynowe i pociągi regionalne z udziałem 

                                                 
3 A. Mężyk, S. Zamkowska: Intermodalność transportu pasażerskiego a ekologia. IV 
Konferencja „Pojazd a Środowisko”, Politechnika Radomska, Radom 2003. 
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wagonów piętrowych. Charakteryzują się one lekką konstrukcją, lepszym 
przyśpieszeniem i skutecznym hamowaniem, co umożliwia zatrzymywanie 
pojazdu na wielu przystankach i obsługę wielu miejscowości, bez znaczącego 
wpływu na czas przejazdu. 

 
Różnorodne ukształtowanie przestrzeni dla pasażerów pozwala na 

wydzielenie miejsc dla osób z większym bagażem, specjalnych przedziałów dla 
osób z rowerami i wózkami lub oddzielnych przedziałów, przeznaczonych tylko 
do przewozu rowerów. Wyposażenie wagonów w nowoczesne okna wzdłuż 
całej ich długości pozwala na kontemplowanie widoków podczas jazdy. Coraz 
częściej pociągi są wyposażane w urządzenia klimatyzacyjne. Odpowiedzią na 
oczekiwania ochrony środowiska jest stosowanie zamkniętego obiegu toalet. 

Postęp w konstrukcji i wyposażeniu taboru, wraz z nowoczesną informacją, 
umożliwia przygotowanie bardzo urozmaiconych i komfortowych ofert 
podróży. 

 
Nowoczesne technologie w systemach informacji dla podróżnych 

Sprawny przekaz informacji i właściwe jej wykorzystanie w procesie 
podejmowaniu decyzji nabiera obecnie coraz większego znaczenia w kształto-
waniu wysokiej jakości oferowanych usług kolejowych. Przekazywana 
podróżnym informacja powinna być czytelna, zrozumiała, precyzyjna, nieza-
wodna, oraz trafiać do właściwych odbiorców, gwarantując sprawny przebieg 
podróży. Wiele z tych wymagań spełnia tylko informacja podawana w czasie 
rzeczywistym. Oprócz informacji o samej podróży coraz większego znaczenia 
nabiera informacja służąca bezpieczeństwu podróży i dostarczająca inne rodzaje 
usług. 

W celu zapewnienia sprawnego przekazu informacji w procesach 
transportowych wprowadzanych jest szereg innowacji, związanych zarówno      
z nośnikami informacji, jak też z jej treścią, składających się na nowe 
technologie obsługi klienta.  

Jednym z nowoczesnych narzędzi do komunikowania się jest Internet. 
Wykorzystując możliwości internetowe można przekazać wiele informacji na 
temat transportu pasażerskiego, a także prowadzić skuteczną reklamę (strony 
www). Można za jego pośrednictwem uzyskać dostęp do dalszych informacji, 
np. o cenach, a także dokonać rezerwacji i zakupu biletów. Typowym 
przykładem wykorzystania Internetu w transporcie zbiorowym jest 
interaktywny rozkład jazdy. Internet daje każdemu użytkownikowi dostęp do 
informacji nieograniczonej odległością i jest dostępny z domu, z biura, czy         
z każdego innego miejsca poprzez sieć telefonii komórkowej. Łączenie stron 
internetowych różnych użytkowników z różnych krajów pozwala na całościowe 
planowanie podróży.  

Coraz szersze zastosowanie w transporcie pasażerskim znajduje obecnie 
telefon komórkowy. Za jego pośrednictwem można przekazać wszelkie 
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informacje, jakich oczekuje pasażer. Telefon komórkowy umożliwia połączenie 
z Internetem i pobieranie informacji centralnych. Obecnie użytkownicy chcą 
wszędzie korzystać z telefonów komórkowych, nawet w tunelach metra. Kilka 
systemów metra na całym świecie już wdrożyło obsługę telefonów 
komórkowych pod ziemią, wewnątrz swoich sieci (Hong Kong, Singapur, 
Berlin, etc.). Telefon komórkowy jest narzędziem umożliwiającym przeka-
zywanie informacji w czasie rzeczywistym.  

Przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym wymaga posiadania 
wiedzy o aktualnej pozycji pojazdów. Służą temu różne systemy lokalizacji 
pojazdów, takie jak GPS (Global Positioning System), stosowane zarówno         
w transporcie kolejowym, jak i samochodowym. Lokalizacja pojazdu ważna 
jest dla zarządzania usługami oraz kontroli, generowania informacji dla 
podróżnych, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki systemom 
lokalizacji pojazdów można poprawić regularność przewozów oraz dostosować 
czasy odjazdu do realnych warunków ruchu, również w sytuacjach utrudnień. 
System taki może zapewnić płynne skomunikowanie środków transportu 
różnych gałęzi i zapewnić dzięki temu uzyskanie połączeń w łańcuchu podróży.  

Nowoczesne technologie dają komfort planowania i wykonania niektórych 
czynności przed podróżą bez opuszczania swojego domu. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku osób niepełnosprawnych lub bardzo zajętych. 

Systemy informacji dla pasażerów ewoluowały od najprostszej formy 
drukowanej i głosowej do systemów multimedialnych, które mogą być 
aktualizowane w czasie rzeczywistym poprzez sieć bezprzewodową. 
Następnym krokiem w tej ewolucji są zintegrowane systemy intermodalne dla 
każdego środka zbiorowego transportu publicznego oraz technologie sieciowe, 
wykorzystujące wysoką przepustowość sieci kablowych i bezprzewodowych. 
W systemie tym znajduje się zintegrowane centrum sterowania, potrafiące 
zarządzać wszystkimi typami informacji lub rozrywki dla pasażerów oraz 
technologiami zapewniającymi bezpieczeństwo, takimi jak: wyświetlacze 
wewnątrz pojazdów i na stacjach, systemy nagłaśniania ogólnego, intercom, 
telewizja dozorująca i inne4.  

 
Przykłady ekspansji rynkowej kolei uwarunkowane wdrożeniem nowych 
technologii  

Aktualne uwarunkowania dla rozwoju transportu kolejowego wskazują na 
konieczność lepszego wykorzystania istniejącego potencjału transportu 
szynowego, oraz rozwoju jego nowych generacji.  

Jednym z nowych obszarów rynkowej ekspansji kolei, jest współpraca         
z transportem lotniczym. Walorem kolei jest fakt, że pociągi dojeżdżają do 
centrów miast, czego brakuje transportowi lotniczemu, zlokalizowanemu daleko 
poza miastem. Najnowszą tendencją w rozwoju takiej współpracy jest 
                                                 
4 Zob. V. Scinteie: Przyszłość systemów informacji dla pasażerów. „Biuletyn 
Komunikacji Miejskiej” 2003, nr 71. 

 



Nowe technologie w przewozach pasażerskich ... 69

opracowanie oferty wspólnej obsługi pociąg-samolot. Polega ona na połączeniu 
szybkimi liniami kolejowymi centrów dużych miast z portami lotniczymi, co 
często wymaga budowania nowych odcinków sieci kolejowej. Organizacja 
takiej komplementarnej podróży wymaga dostosowania rozkładów jazdy kolei     
i lotów oraz właściwego systemu biletowego.  

Przykładem współpracy kolei z transportem lotniczym są rozwiązania 
przyjęte przez koleje francuskie SNCF. Mają one podpisane porozumienie         
z pięcioma liniami lotniczymi. Pasażer podróżujący z określonego miejsca we 
Francji do miejsca przeznaczenia w innym kraju wykupuje jeden bilet. Bilet ten 
ma przynajmniej dwa odcinki; jeden na podróż pociągiem TGV do lotniska de 
Gaulle’a w Paryżu i ewentualny transfer dokonywany w ramach tego samego 
odcinka i drugi odcinek, który jest przeznaczony na lot międzynarodowy,           
z lotniska do miejsca przeznaczenia5. Inna oferta obejmuje odprawę 
podróżnych i bagażu już na dworcach kolejowych, a następnie transfer na 
lotnisko specjalnym połączeniem kolejowym. W ten sposób współpracują 
koleje szwaj-carskie SBB z liniami lotniczymi. Odlatujący z Bazylei mogą 
korzystać bezpłatnie z nowego połączenia kolejowego bezpośrednio na lotnisko 
Zurich Flughafen. Pociąg kursuje w takcie co godzinę, a czas przejazdu trwa 70 
minut. Na dworcu Basel SBB można oddać bagaż i otrzymać kartę pokładową 
do 30 minut przed odjazdem pociągu. Nowy serwis pozwala skrócić czas 
przejazdu nawet o 2–3 godziny. Ponadto na 100 stacjach tej kolei można 
dokonać odprawy bagaży na większość towarzystw lotniczych, obsługujących 
porty lotnicze w Zurychu, Genewie i Bazylei6. 

Nową jakość obsługi pasażerów oferuje zastosowanie techniki wysokich 
prędkości w transporcie kolejowym. Szybkie koleje w Europie odnoszą 
niebywały sukces wyrażony w rosnącej długości sieci, wielkości ruchu i coraz 
większym udziale w rynku. Nowe linie szybkiej kolei są obecnie konstruowane 
w siedmiu krajach Europy. Pod koniec 2002 roku łączna długość linii kolei 
szybkich w Europie osiągnęła ok. 3200 km.  

O sukcesie szybkich kolei w Europie świadczą ich duże udziały w rynku 
przewozów pasażerskich. Na przykład na trasie Paryż–Marsylia pociąg TGV 
Méditerranée obsługuje już 60% rynku. Również pociąg Eurostar, obsługujący 
relację Paryż–Londyn zdobył w ciągu 8 lat swojego istnienia 60% rynku. Od 
1996 roku Thalys, który pokonuje odległość 310 km w czasie 1h 25 min, 
wykonuje już 50% przewozów na trasie Paryż–Bruksela, natomiast Air France 
zawiesiła loty w tej relacji7. 

Podczas, gdy pierwsze linie kolei szybkich były projektowane dla prędkości 
250–270 km/h, obecnie dla 300 km/h, to linie kolei szybkich w XXI wieku mają 
umożliwić prędkość 320–350 km/h. Szybkie pociągi, oferując nie tylko wysoką 
prędkość, ale także bardzo wysoką punktualność, w pełni odpowiadają 

                                                 
5 Zob. P.Weibel: Combined rail + air services. „Rail International”. 2002 nr 1. 
6 Zob. N. Wotzka: Pociągiem do samolotu. „Nowe Sygnały”. 2002, nr 39, s. 19. 
7 Zob. P. Roumeguere: High speed is on the right track. „Railway Gazette Internatonal”. 
2002, nr 10, s. 625. 
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oczekiwaniom klientów i stanowią realną perspektywę przyszłości dla 
transportu kolejowego. 

Kolejnym kierunkiem ekspansji kolei w obsłudze przewozów jest szersze 
zastosowanie innowacji technologicznych w komunikacji szynowej w miastach. 
Przyczyn renesansu tramwaju i kolei miejskiej w zmodernizowanych wersjach, 
należy poszukiwać w wielu uwarunkowaniach, wśród których można wymienić 
głównie dużą zdolność przewozową kolei i ogromne zatłoczenie 
komunikacyjnych tras naziemnych. Budowa miejskich systemów 
komunikacyjnych przyszłości musi opierać się na upowszechnieniu takich 
innowacji technologicznych, jak: szybki tramwaj, premetro, tramwaj na kołach, 
automatyczne metro, ekspresowe metro, minimetro, SKM. Ruch szynowy może 
być prowadzony trasami podziemnymi, co ma istotne znaczenie w ograniczonej 
przestrzeni miejskiej. 

Przekroczeniem pewnej bariery psychologicznej było przyjęcie do eksplo-
atacji linii kolei automatycznej. Udział człowieka w obsłudze takich linii, prze-
ważnie prowadzonych na niewielkich odcinkach, ogranicza się do kontroli         
z centrum sterowania. Wyeliminowanie obsługi ludzkiej pozwala na obniżenie 
kosztów eksploatacji, zwiększenie zdolności przepustowej oraz podwyższenie 
bezpieczeństwa, poprzez usunięcie czynnika zmęczenia człowieka. Przykładem 
nowoczesnych, w pełni automatycznych systemów dowozowych bliskiego 
zasięgu jest tzw. H-Bahn w Dortmundzie. Jest to kolej podwieszana, całkowicie 
automatyczna, kursująca bez personelu, o długości 1,1 km. Jej funkcją jest 
bezpośrednie przyłączenie dużej dzielnicy mieszkaniowej do przystanku szyb-
kiej kolei miejskiej. 

Innym przykładem innowacyjnego rozwiązania jest system tramwajowo-     
-autobusowy TVR, opracowany dla miasta Caen w Normandii. Jest to pojazd 
będący częściowo tramwajem, częściowo autobusem, nadający się szczególnie 
do obsługi obszarów miejskich od 100 000 do 200 000 mieszkańców. Pojazd 
jako tramwaj na ogumionych kołach jest prowadzony na szynie środkowej i za-
silany w energię elektryczną od góry, jako autobus przegubowy posiada silnik 
spalinowy. Przełączenie z trybu pracy jest bezproblemowe.  

O tym, jaki będzie obraz przyszłości decydują nowe generacje kolei, 
znajdujące się obecnie w fazie wdrożenia. Należy do nich przede wszystkim 
kolej o napędzie magnetycznym, spełniająca w wysokim stopniu wymagania 
szybkości i ekologii. Np. Transrapid osiąga prędkości 450–500 km/h, wytwa-
rzając przy tym mniejszy hałas8. Technika kolei magnetycznej umożliwia 
pokonywanie znacznie większych nachyleń niż klasyczny system koło-szyna. 
Odmianą Transrapidu, wprowadzaną w Niemczech jest Metrorapid, przysto-
sowany do warunków ruchu miejskiego. 

Każdy z kierunków ekspansji rynkowej kolei przedstawiony wcześniej 
wymaga zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych. 

                                                 
8 Zob. W. Lorenz: 1.Dresdner Fachtagung Transrapid. „Eisenbahningenieur”, 2002,    
nr 2. 
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Szczególnie widoczne w bezpośrednim kontakcie z klientem są nowe możli-
wości wykorzystania tych technologii do poszerzania zakresu informacji i do-
stępności usług, nie tylko przewozowych. Przykładem może być wirtualne 
biuro podróży Deutsche Bahn. Można skorzystać z jego usług wchodząc na 
stronę internetową kolei niemieckiej. W ofercie biura są dostępne bilety 
kolejowe, bilety lotnicze, hotele w różnych kategoriach cenowych (90 tys. 
hoteli na całym świecie), a nawet samochód do wynajęcia (w 11 krajach). 
Można zarezerwować bilet, korzystając także z ofert oszczędnościowych (np. 
bilet dla dwóch osób tam i z powrotem w cenie jednego biletu). Bilety 
przysyłane są do domu pocztą. 

 
Zakończenie 

U progu XXI wieku istnieje potrzeba ponownego określenia miejsca 
poszczególnych gałęzi transportu w obsłudze potrzeb przewozowych. Rozwija-
jące się gospodarki znajdujące się pod wpływem globalizacji, integracji i ogra-
niczeń ekologicznych generują nowe potrzeby i nowe wymagania w stosunku 
do systemu transportowego.  

Nowe rozwiązania techniczne umożliwiają wprowadzenie innowacyjnych, 
przyjaznych pasażerom technologii w transporcie szynowym, co obala argu-
ment o przestarzałości kolei. Zwiększenie prędkości, bezpieczeństwa i komfortu 
jazdy wzmacnia pozycję konkurencyjną transportu kolejowego wobec tran-
sportu samochodowego i lotniczego. 

Jest wiele argumentów, przemawiających za odrodzeniem kolei, m.in. 
związanych z ochroną środowiska i opanowaniem problemów komuni-
kacyjnych w miastach. Wykorzystanie sprzyjających warunków dla renesansu 
kolei będzie możliwe tylko wtedy, kiedy same przedsiębiorstwa kolejowe 
podejmą wysiłek sprostania wymogom rynkowym. Oznacza to, że w centrum 
ich działań powinno zostać usytuowane zaspokojenie potrzeb i wymagań 
klienta. Wiąże się to z aktywnym poszukiwaniem nisz rynkowych oraz 
innowacyjnością w kreacji ofert, zarówno przewozowych jak i towarzyszących.  

Kolej ma szansę stać się trwałym i atrakcyjnym elementem systemu 
transportowego przyszłości. Przedstawione w artykule przykłady stanowią 
poparcie tej tezy. 
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Nowe technologie w przewozach pasażerskich jako warunek ekspansji 

rynkowej kolei 
Streszczenie 

W artykule przedstawiono przykłady nowych technologii w kolejowych 
przewozach pasażerskich, sprzyjających zwiększeniu roli transportu kolejowego 
w obsłudze przewozów pasażerskich. Stanowią one jednocześnie odpowiedź na 
zwiększone wymagania rynku, wynikające z nowych oczekiwań klientów i rozwoju 
podróży intermodalnych. 

 

New technologies in railway passenger transport as a condition for market 
expansion 
Summary 

The article presents the examples of new technologies that help to increase the role 
of the railway transport in passenger transport services. In the same time they respond to 
the higher market requirements that come from new expectations of customers and the 
development of intermodal travelling.  
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO 

TRANSPORTU ŁADUNKU 

 
 

1. Wstęp 
W ostatnim ćwierćwieczu w Europie notowano ciągły wzrost wydajności 

transportowej, której ilościową ocenę przedstawiono w tabeli 1. 
Tabela 1 

Trendy i planowany przyrost wydajności przewozowej w Unii Europejskiej 

Średni przyrost wydajności przewozowej w 
ciągu roku (tkm) 

Okres 

(lata) 

Transport 
drogowy 

Transport 
śródlądowy 

Transport 
morski 

1970–80 4,3 0,3 5,1 

1980–90 4,0 0,1 1,7 

1990–98 3,8 1,4 3,0 

Pesymistyczny 3,0 0,5 2,0 Scenariusz planowany na1998–2010 

Realny 3,5 1,0 2,5 

Optymistyczny 4,0 1,5 3,0 

Źródło: The EU Commission, DG TREN Statistics. 

Jak wynika z tej tabeli znaczna część przewozów w Unii Europejskiej 
przypada na transport morski i śródlądowy. Specyfiką tych gałęzi transportu są 
trudne warunki eksploatacyjne, co powoduje dużą liczbę źródeł awaryjności 
przy przewozach ładunków drogą wodną. Potencjalne źródła takiej awaryjności 
pokazane są na rysunku 1. 
 

 
                                                 
1 Prof. dr hab. inż. Iouri Semenov – FIMEST, Politechnika Szczecińska, 

Kierownik Katedry Logistyki i Ekonomiki Transportu. 
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Rys. 1. Potencjalne źródła awaryjności w systemie transportu morskiego 

ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA 
AWARYJNOŚCI 

EKSTREMALNE WARUNKI 
ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO 
dotyczące: 

− falowania morskiego; 
− wiatru; 
− prądów morskich; 
− stanu gruntu dna itp. 

ŻEGLUGOWE ŹRÓDŁA 
AWARYJNOŚCI  

Niesprawności: 
− konstrukcji kadłuba; 
− mechanizmów; 
− urządzeń okrętowych itp. 
 

Błędne decyzje: 

− załogi; 
− pasażerów; 
− personelu produkcyjnego itp. 

Odchylenia parametrów prac: 

− rozmieszczenia ładunków; 
− przeładunkowych; 
− zaopatrzeniowych itp. 

ZAKŁÓCENIA 
W ŚRODOWISKU 
SZTUCZNYM 
dotyczące: 

− infrastruktury morskiej; 
− infrastruktury przybrzeżnej; 
− infrastruktury brzegowej; 
− infrastruktury łączności itp. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Analiza licznych przypadków awaryjności statków transportowych 
pokazała, że: 
− ryzyko transportowania ładunków drogą wodną zależy od czterech grup 
czynników wymienionych na rysunku 2. 
− potrzebne jest stworzenie skutecznej metodyki zarządzania ryzykiem 
przewozu ładunków statkami. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Właściwości 
ładunku 

Sposoby 
rozmieszczenia          

i warunki składowania 
ładunku 

Oddziaływania zewnętrz.
na system „statek-       

-ładunek” 

Awaryjne 
uszkodzenia 
opakowań 
ładunków 

Czynniki ryzyka transportowania ładunku 

 

Rys. 2. Czynniki ryzyka przewozu ładunków drogą wodną 
Źródło: opracowanie własne. 
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Złożoność tego zadania określona jest różnorodnością możliwych 
oddziaływań na ten system wskutek tego, że: 
− charakterystyki ładunku umieszczanego na statku mogą zmieniać się           
w każdym rejsie; 
− warunki składowania ładunku na konkretnym statku są różne; 
− wystąpienie pewnych zagrożeń może mieć różnorodne skutki – od 
nieznacznych zmian parametrów stateczności w wyniku przemieszczenia 
ładunku do katastrofalnych;  
− dynamika przemieszczenia ładunku w trakcie rejsu zmienia się w zależności 
od warunków pogodowych, typu urządzeń mocujących ładunek itp. [1]. 
 
2. Model scenariusza wystąpienia ryzyka transportowego w żegludze 

Omówimy zasady opracowania uproszczonego modelu scenariusza 
zakładając, że jest on skomponowany: 
− tylko w granicach współzależnych procesów ruchu statku i przemieszczenia 
przewożonego na nim ładunku; 
− na przykładzie ładunku masowego, który charakteryzuje się najbardziej 
złożoną dynamiką przemieszczenia, mającą zależność wieloczynnikową od 
zewnętrznych warunków pogodowych i ruchu statku; 
− z uwzględnieniem wzajemnych związków dynamik przemieszczania się 
statku w morzu i ładunku w jego ładowniach, co pozwala rozpatrywać system 
„otoczenie – statek – ładunek” zgodnie z kryteriami bezpieczeństwa transportu 
ładunków w morzu; 
− z uwzględnieniem wyników badań zachowania się statku w morzu, 
prowadzonych z hydromechaniki, mechaniki okrętów itp.  

Przyjęcie tych zasad daje możliwość utworzenia uproszczonego modelu 
możliwego przewracania się statku (rys. 3). 

Scenariusz skomponowany nawet wg takiego uproszczonego modelu 
powinien zapewniać wszechstronne badanie dynamiki zachowania się: 
− statku z ładunkiem masowym przy regularnym falowaniu; 
− statku z ładunkiem masowym przy różnorodnych rodzajach kołysania         
w tym powodujących zmienne przechylenia i przegłębienia; 
− ładunku masowego w procesie transportu i warunków jego krytycznego        
i awaryjnego przemieszczenia się [4], [5]. 
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Rys. 3. Model specjalistyczny scenariusza wystąpienia i rozwoju zagrożenia na 
masowcach  

Źródło: opracowanie własne. 
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 Przyczyna główna: 
− przemieszczenie się ładunku; 
− błędne działania załogi. 

wtórny czynnik porażający - WCP 

Przyczyny inicjujące:  
− niesprzyjające warunki meteorologiczne, 
− braki w normowaniu wymagań dotyczących bezpiecznego przewozu ładunków, 
− niebezpieczne cechy ładunków itp. 

(Pierwotne Czynniki Porażające – PCP )
Przyczyna towarzysząca PCP: 

niedopuszczalny kąt przechylenia statku + poryw 
wiatru  
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(czynnik technologiczny) 

Tabela 2 
Czynniki eksploatacyjne, określające dynamikę zachowania się 

systemu „statek – ładunek” w morzu 

Charakterystyka czynników eksploatacyjnych 
Czynniki eksploatacyjne 

Zewnętrzne Wewnętrzne Stałe Zmienne 

− statyczne; + − + − Obciążenia 
otoczenia: 

+ + − − − dynamiczne; 

 Związany z cechami: 

+ + − − − geometrycznymi; 

+ + − − − fizycznymi; 

− wytrzymałościowymi; − + − + 

− chemicznymi; − + − + 

Obciążenia od 
ładunku: 

− zdolności do filtracji 
wilgoci; + + − − 

+ + + − − formą stosu itp. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Baranowski M.: Bezpieczeństwo transportu 
ładunku morzem. M, 1985. 
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Jak wynika z rysunku 3 zmiany w stanie systemu „statek – ładunek” 
spowodowane są niesprzyjającymi warunkami meteorologicznymi oraz 
niebezpiecznymi cechami ładunków, które można podzielić na wewnętrzne                           
i zewnętrzne, stałe  oraz zmienne. Ich skomasowaną charakterystykę 
przytoczono w tabeli 2. Działanie omówionych czynników prowadzi do 
licznych zmian w stanie systemu „statek – ładunek”, które można podzielić na 
bezpieczne, krytyczne i awaryjne (tab. 3). 
 

Tabela 3 
Podstawowe stany systemu „statek – ładunek” 

Nr Stan 

1 Statek w bezpiecznym reżimie przeładunku 

2 Statek w reżimie przeładunku z przemieszczonym ładunkiem 

3 Statek w reżimie transportu ładunku ze stabilnym stosem  

4 Statek w reżimie transportu ładunku z niestabilnym stosem  

5 Statek w awaryjnym reżimie (przy ponadkrytycznym 
przemieszczeniem ładunku) 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wówczas model scenariusza ryzyka transportowego może być 
skomponowany na następujących założeniach: 
− prawdopodobieństwo znajdowania się systemu w bezpiecznych stanach nr 1 
lub nr 3 wynosi w granicach 0,999–0,9995; 
− prawdopodobieństwo przejścia tego systemu w krytyczny stan nr 2 lub nr 4 
nie przekracza 10-3–10-4; 
− prawdopodobieństwo przejścia systemu ze stanu krytycznego w awaryjny    
nr 5 mniej niż 10-4 i w znacznym stopniu zależy od stopnia profesjonalizmu 
działania załogi; 
− prawdopodobieństwo przejścia systemu ze stanu nr 1 lub nr 3 bezpośrednio 
w stan nr 5 jest możliwe, ale mało prawdopodobne. Jedną z przyczyn tego 
rodzaju przejścia może być negatywny wpływ statycznego kąta przechylenia na 
bezpieczeństwo statku. 

Doświadczenie eksploatacji statków transportowych i przeprowadzone 
badania pozwoliły na ustalenie szeregu warunków, przy spełnieniu których 
pewne trajektorie rozwoju scenariusza „Zagrożenia utraty stateczności...”, 
kończą się wywróceniem się statków, jak to pokazano na rysunku 4.   

I tak stwierdzono, że: 
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o− przy przemieszczeniu ładunku w granicach 12 –14o kołysanie statku może 
inicjować jego wywrócenie się bez dalszego przemieszczenia ładunku; 

− statyczny kąt przechylenia statku o 12o, powstały w wyniku 
przemieszczenia się ładunku masowego, zgodnie z konwencją SOLAS, 
uważany jest za maksymalnie dopuszczalny [2], [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 4. Etapy zatonięcia koreańskiego trawlera „Han Kil” 

a) b)

 

c) d)

Źródło: opracowanie własne. 

Logika procesu zarządzania stabilnością bezpiecznych reżimów eksploatacji 
obiektu przedstawiona na rys. 5. 
3. Sposób kompozycji scenariusza zarządzania ryzykiem transportowym 

Zadanie kompozycji scenariusza rozwiązuje się w trzech etapach: 
Etap pierwszy 

1. Opracowuje się informacyjną bazę danych obejmującą rozkładów 
prawdopodobieństw: 
− stanu środowiska zewnętrznego, 
− awaryjnych reżimów eksploatacji statków, 
− właściwości przewożonych ładunków itp. 
2. Ustala się dopuszczalne wartości kryteriów stabilności stosu ładunku. 
3. Przyjmuje się kryterium niedopuszczenia transformacji fazy „Sytuacja 
nadzwyczajna” w fazę „Awaryjny reżim eksploatacji”. 
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Rys. 5. Logika procesu zarządzania stabilnością bezpiecznych reżimów 

eksploatacji statku 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Etap drugi 

1. Buduje się opis dynamiki zachowania się systemu „statek – ładunek”. 
Celem tego opisu jest przekształcenie charakterystyk warunków żeglugi statku 
transportowego, właściwości przewożonego ładunku, form stosu ładunku itp.    
w wartości kryterium stabilności stosu ładunku – λSC. Jednocześnie trzeba mieć 
na uwadze, że ładunek masowy składa się z ogromnej ilości cząstek, których 
opisanie zachowania wymaga zastosowania tak zwanego ujęcia makro-
skopowego. 

Zgodnie z tym ujęciem:  
− pod pojęciem przemieszczenie się ładunku rozumie się przesunięcie pewnej 
jego objętości; 
− możliwe odchylenia w wartościach charakterystyk wytrzymałościowych 
sztapli ładunku eliminuje się poprzez wprowadzenie do ogólnego modelu 
systemu „statek – ładunek” współczynnika korekcyjnego kQ; 
− w celu uwzględnienia prawdopodobnych zmian w ruchu statku na falach 
morskich, do ogólnego systemu „statek – ładunek” wprowadza się 
współczynnik korekcyjny dotyczący obciążeń zewnętrznych k ; s

− w celu wzrostu wiarygodności wyników modelowania procesu zniszczenia 
masywu sztapli ładunku wprowadza się współczynnik rezerwy k. 
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Zastosowanie takiego ujęcia pomaga wyeliminować konieczność opisu 
zachowania się poszczególnych cząstek ładunku metodami rachunku 
prawdopodobieństwa, istotnie upraszcza model zachowania się ładunku            
w systemie „statek – ładunek”. 
2. Ustala się przedstawienie funkcji dynamiki zachowania się systemu            
w następującej postaci: 

f: I1 → I2 ,  (1) 
gdzie: 
I1 – wejściowa informacja w postaci zbioru czynników wewnętrznych                                

i zewnętrznych określających dynamikę zachowania się „statek – ładunek”; 
I2 – wyjściowa informacja w postaci zbioru wartości kryteriów 

nieprzemieszczalności ładunku w różnorodnych stanach systemu „statek – 
ładunek”. 
3. Bada się funkcję f, którą można otrzymać na drodze eksperymentalnej lub 
teoretycznej. Posługując się ogólną teorią katastrof, w celu określenia tej funkcji 
można wykorzystać model Toma-Zimana, zakładający kanoniczne formy zapisu 
tej funkcji w postaci „fałdy”, „zmarszczki”, „ogona jaskółki”, „motyla” itp. 
Zgodnie z tym założeniem przy opisie dynamiki zachowania się systemu „statek 
– ładunek” należy uwzględnić, że: 

− jego stany ze względu na swoją naturę zalicza się do procesów 
przypadkowych; 

− dynamika systemu „statek – ładunek” ze względu na swoją naturę jest 
stochastyczna; 

− przynajmniej część parametrów zmian stanów systemu „statek – ładunek” 
ma charakter nieliniowy. 

Etap trzeci zorientowany jest na: 
1. Opracowanie scenariusza obejmującego zbiór możliwych trajektorii 
wystąpienia i rozwoju czynników porażających przy przemieszczeniu się 
ładunku. 
2. Analizę tego scenariusza w celu oceny dopuszczalności pewnych stanów 
systemu „statek – ładunek” według kryteriów stabilności stosu ładunku. 

Warunki niedopuszczania do katastrofy morskiej w systemie „statek – 
ładunek” przy możliwym przemieszczeniu się tego ostatniego mają postać: 

limλλ ≤SCθ SC = 0 , jako wynik spełnienia nierówności Warunek A: ,          (2) 

Warunek B:    limθθ ≤SC limλλ ≤SC, jako wynik spełnienia nierówności ,   (3) 

gdzie:  

λlim – maksymalnie dopuszczalna wartość kryterium niestabilności stosu 
ładunku, 
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θlim – maksymalnie dopuszczalny kąt przechylenia kadłuba statku w wyniku 
przemieszczenia się ładunku, 

θ SC – statyczny kąt przechylenia kadłuba statku w wyniku przemieszczenia 
się ładunku. 
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Zauważmy, że warunek A odpowiada wymaganiom wyższego poziomu 
bezpieczeństwa ładunkowego transportu morskiego, a warunek B – poziomu 
obniżonemu. W zależności od przyjętego poziomu powinny być podejmowane 
te lub inne decyzje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa systemu „statek – 
ładunek” (rys. 6). 
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1GRZEGORZ STĘPIEŃ

 
 

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE JAKO CZYNNIK 

WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ TRANSPORTU 

 
 
Wstęp 
 

Zakres poruszanej w niniejszym artykule problematyki obejmuje analizę 
wpływu, jaki mogą wywierać nowoczesne systemy i usługi telekomunikacyjne 
na rozwój sektora transportu oraz wynikających z niego potencjalnych korzyści. 
Główny nurt rozważań skupiono na usługach sieci komórkowych 
realizowanych za pośrednictwem przenośnych terminali i telefonów, a w szcze-
gólności usług lokalizacji abonentów oraz usług na tej informacji bazujących. 
W artykule wyłączono z analizy systemy i usługi telematyczne, gdyż te 
ukierunkowane są głównie na problematykę związaną z przesyłem informacji 
pomiędzy pojazdem a dostawcą usług telematycznych.  

 
Transport a telekomunikacja 

Wzajemne powiązania i wpływy sektora telekomunikacji i transportu oraz 
ich wielorakie relacje były i są tematem analiz, badań i projektów 
pilotażowych2. Wypływa z nich ogólny wniosek o postępującym wzroście 
intensywności wzajemnego oddziaływania tych gałęzi gospodarki, które można 
ogólnie scharakteryzować na trzech obszarach: 
− substytucji usług transportowych przez usługi telekomunikacyjne, gdzie 
oprócz tradycyjnych już usług telefonii, telefaksu czy transmisji danych 
odnotowuje się rosnące zainteresowanie klientów możliwościami zastąpienia 
czasochłonnych i typowych czynności codziennych poprzez takie usługi jak 
tele-banking czy tele-zakupy, 

                                                 
1 Dr Grzegorz Stępień – Starszy Konsultant ds. Marketingu Strategicznego, 

Nokia Networks. 
 
2 Zob. D.Z. Umkeller: The impact of telecommunication and transport on spatial 
behaviour. Instytut Studiów Transportowych, Uniwersytet Karlsruhe, Niemcy 2000. 
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− komplementarności usług telekomunikacyjnych w stosunku do usług 
transportowych dzięki dostarczaniu dodatkowych informacji podczas 
planowania i trwania podróży, np. o bieżącej sytuacji drogowej, możliwych 
połączeniach, rezerwacji biletów, ciekawostkach turystycznych itp., co 
przyczynia się do bardziej efektywnego odbywania podróży i gospodarowania 
czasem, 
− stymulowania (indukcji) wzrostu popytu na usługi transportowe poprzez 
szeroki dostęp do aktualnej bazy informacyjnej, np. turystycznej za 
pośrednictwem sieci Internet, dostępu do atrakcyjnych cenowo ofert 
kombinowanych (transport + akomodacja) itp. 

Zakres oraz dynamika wymienionych powyżej procesów zależy głównie od 
stopnia rozwoju gospodarczo-społecznego danego kraju, stopnia rozwoju 
infrastruktury i dostępu do usług transportowych i telekomunikacyjnych, 
struktury wiekowej społeczeństwa, uwarunkowań kulturowych i klimatycznych, 
stylu życia itd.  

Rozwój telekomunikacji, a zwłaszcza sieci Internet i sieci mobilnych, 
umożliwił powstanie nowoczesnych produktów usługowych, które coraz 
skuteczniej mogą zaspakajać różnorodne potrzeby i preferencje podróżnych. Do 
czynników zwiększających wartość tych usług dla ich odbiorców zaliczyć 
można: 
− globalny dostęp – powstanie infrastruktury telekomunikacyjnej o świa-
towym zasięgu oferującej usługi lokalizacji abonenta (sieci GSM i GPS), 
− szybki dostęp i transfer żądanej informacji – pojawienie się możliwości 
realizacji usług wymagających przesyłu dużej ilości informacji w sposób 
efektywny kosztowo (poprzez sieci, GPRS i UMTS), 
− nowoczesne terminale – poszerzenie oferty rynkowej przyjaznych 
użytkownikowi innowacyjnych rodzajów terminali (telefonów, przenośnych 
komputerów i urządzeń typu PDA) umożliwiających łatwiejszy i bardziej 
przyjazny dla użytkowników dostęp do szerokie gamy usług i informacji, 
− rosnący popyt na nowoczesne usługi telekomunikacyjne oraz poziom 
edukacji i wiedzy konsumentów na ich temat.  

Coraz większa rola informacji w życiu społecznym i gospodarczym, rosnąca 
dostępność na rynku nowej generacji telefonów komórkowych oraz 
komputerów przenośnych (np. typu palmtop), a także nowe możliwości 
techniczne sieci stymulują popyt na innowacyjne rodzaje usług mobilnych. 
Obecnie jednym z obszarów rozwoju infrastruktury sieci mobilnych są tzw. 
usługi lokalizacji abonenta. Jak wynika z przeprowadzonych badań na temat 
kształtowania się potrzeb użytkowników sieci ruchomych, usługi lokalizacyjne 
(bądź z nich korzystające) znajdują się na czele listy oczekiwań abonentów, co 
przedstawiono na rys. 1. 
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Analiza potrzeby użytkowników sieci mobilnych

 
Rys. 1. Wyniki analizy potrzeb użytkowników sieci mobilnych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Nokia. 

 

Jednym z elementów mogącym zwiększyć użyteczność świadczonych usług 
mobilnych z punktu widzenia ich konsumenta, jest możliwość określenia jego 
lokalizacji z żądaną dokładnością oraz dostarczenie preferowanego rodzaju 
informacji (tzw. personalizacja profilu abonenta). Możliwość tworzenia 
optymalnej kombinacji takich cech usług telekomunikacyjnych jak ich 
adekwatność, z uwzględnieniem czasu (aktualność) i miejsca pobytu (najbliższe 
otoczenie) abonenta, a także wcześniej zdefiniowanego profilu jego preferencji 
wydaje się być nową formułą kreowania atrakcyjnych produktów usługowych     
i skutecznego konkurowania na rynku przez podmioty świadczące usługi 
telekomunikacyjne (rys.2.).  

Powiązanie informacji o miejscu pobytu abonenta z już obecnie istniejącą 
szeroką bazą informacyjną w sieci Internet, oprócz nadania nowych walorów 
użytkowych usługom telekomunikacyjnym, wiąże się jednakże z powstaniem 
nowych problemów. Chodzi tu głównie o kwestie związane ze sferą 
prywatności abonentów, przetwarzania i udostępniania poufnych informacji 
(jaką jest, np. informacja o miejscu pobytu użytkownika) firmom bądź osobom 
trzecim. Postępujące prace standaryzacyjne w zakresie systemów lokalizacji 
abonentów odnoszą się do tej problematyki z dużą uwagą i już obecnie istnieją 
skuteczne mechanizmy ochrony prywatności użytkowników (np. poprzez 
wymaganą każdorazowo zgodę abonenta na określenie jego pozycji, ukrycie 
tożsamości abonenta przed osobami/firmami postronnymi, procedury 
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ograniczenia dostępu do poufnych informacji u operatora sieci, szyfrowanie 
informacji itp.). 

Cechy usług korzystających z 
informacji o lokalizacji abonenta
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Rys. 2. Cechy usług lokalizacji abonenta sieci komórkowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Nokia. 

 
Systemy lokalizacji abonentów w sieci GSM i UMTS 

Ze względu na globalny zasięg oraz dominujący udział w rynku systemów 
mobilnych operatorzy sieci GSM znajdują się na uprzywilejowanej pozycji, aby 
skutecznie wprowadzić usługi lokalizacji abonentów do swojej oferty. Na 
rysunku 3 przedstawiono podstawowe elementy takiego systemu dla 
infrastruktury sieci GSM i UMTS.  
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Rys. 3. Model systemu lokalizacji abonentów w sieci GSM i UMTS 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Nokia. 
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W jego skład wchodzą urządzenia abonenckie (telefony i terminale), 
infrastruktura sieci GSM/UMTS, serwery usługowe służące przetwarzaniu 
danych o lokalizacji abonenta oraz platforma usługowa dostarczająca 
użytkownikowi żądane informacje oraz usługi. Ten ostatni element systemu 
może być oferowany nie tylko przez operatorów sieci komórkowych, ale 
poprzez inne podmioty gospodarcze (np. dostawców usług internetowych czy 
dostawców zawartości informacyjnej). 

W systemach lokalizacji abonentów używa się trzech podstawowych metod 
pozycjonowania (rys. 6) działających w oparciu o: 
− identyfikator (Cell-ID) komórki sieci GSM, gdzie świadczenie usług 
lokalizacyjnych możliwe jest dla wszystkich rodzajów telefonów GSM, lecz      
z dużą rozpiętością dokładności pomiaru (od 100 m–10 km) ze względu na 
ścisłą jego współzależność od wielkości danej komórki w sieci, 
− rezultat pomiaru sygnału z trzech sąsiednich stacji bazowych (E-OTD), 
dzięki czemu wzrosła znacząco jego dokładność (30 m–300 m) w porównaniu   
z pierwszą metodą, wymagane są jednakże większe nakłady na doposażenie 
infrastruktury sieci oraz nowy rodzaj telefonu, co ogranicza możliwość 
szybkiego wprowadzenia na rynek tego rozwiązania w skali masowej, 
− istniejący satelitarny system pozycjonowania GPS (Assisted-GPS), gdzie 
sieć GSM wspomaga pozyskanie informacji o lokalizacji przez abonenta 
wyposażonego w specjalny terminal ze zintegrowanym odbiornikiem GPS; ta 
metoda pozwala na uzyskanie największej dokładności pomiaru (5 m–30 m) 
przy jednocześnie konieczności poniesienia największych kosztów w związku   
z zakupem nowego terminala.  
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Rys. 4. Metody lokalizacji w sieciach mobilnych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Nokia. 
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Przewiduje się, że na rynku będzie można spotkać wszystkie trzy 
wymienione metody lokalizacji abonentów, w zależności od specyfiki i wyma-
gań usług, do realizacji których będą wykorzystywane. Operatorzy sieci 
komórkowych będą mogli w ten sposób dywersyfikować swoją ofertę 
usługową, tworząc optymalne produkty dla poszczególnych segmentów rynku. 

 
Przesłanki rozwoju rynku usług lokalizacyjnych 
 
Przesłanki komercyjne 

Możliwość mobilnego dostępu do usług sieci Internet jest jedną z kluczo-
wych sił napędowych sektora usług lokalizacyjnych, dającą możliwość 
tworzenia kombinowanych produktów składających się z informacji i aplikacji 
adekwatnych do aktualnego miejsca, czasu pobytu oraz preferencji abonenta. 
Rozwój tego nowego segmentu rynku powinien przyczynić się do wzrostu 
przychodów operatorów z tzw. usług dodanych, podniesienia poziomu 
satysfakcji z usług istniejących abonentów, a także pozyskania atrakcyjną ofertą 
nowych klientów oraz ograniczyć współczynnik rezygnacji abonentów z usług 
(tzw. churn rate). Dywersyfikacja portfela oferowanych usług jest obok ich 
jakości i ceny podstawowym narzędziem walki rynkowej, którego znaczenie 
będzie rosło wraz z postępującym procesem dojrzewania i nasycania się rynków 
telekomunikacyjnych. Prognozę rozwoju rynku usług lokalizacyjnych 
przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 5. Prognoza rozwoju rynku usług lokalizacyjnych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy Nokia. 

 
 

 



Usługi telekomunikacyjne jako czynnik wspomagający rozwój transportu 89

Przesłanki technologiczne 
Rozwój globalnych standardów oraz technologii lokalizacji abonentów są 

podstawą tworzenia infrastruktury koniecznej do świadczenia bogatej gamy 
usług. Także praktyczne wdrożenia sieci GPRS/EDGE (2,5G) oraz instalacje 
UMTS (3G) w połączeniu z nowymi rodzajami terminali, dostępnych na rynku, 
(np. Communicator, Palmtop itp.) przyczyniają się do szerszego upowsze-
chniania tych usług, w których usługi lokalizacji odgrywają coraz istotniejszą 
rolę. Istniejąca możliwość oferowania tego typu usług wszystkim abonentom 
sieci GSM korzystającym ze standardowych telefonów oferuje duży potencjał 
wzrostu tego segmentu rynku. Już obecnie część usług lokalizacyjnych 
oferowana jest za pośrednictwem technologii SMS oraz WAP, a szybkość i ja-
kość dostępu do nich będzie rosła wraz z pojawieniem się trzeciej generacji 
sieci UMTS oraz dostawców informacji zorientowanych na nowy rodzaj 
potrzeb konsumenckich. 

 
Przesłanki regulacyjne 

Regulatory rynku telekomunikacyjnego przywiązują szczególną uwagę do 
kwestii bezpieczeństwa korzystania z usług oraz samych użytkowników sieci 
mobilnych (szczególnie po wydarzeniach z 11-go września 2001 roku). Dzięki 
stworzeniu odpowiednich regulacji prawnych w tej dziedzinie możliwe będzie 
lokalizowanie abonentów z dużą dokładnością dzwoniących pod numery ratun-
kowe (E-911 w USA oraz E-112 w UE). Stawia to przed operatorami sieci         
i producentami sprzętu telekomunikacyjnego wyzwanie sprostania tym wymo-
gom już w najbliższym czasie, co powinno przyczynić się do przyspieszenie 
tempa rozwoju oferty usług lokalizacyjnych jak i ich zakresu.  
 
Segmenty rynku usług lokalizacyjnych 
 
Segment korporacyjny (logistyka i transport)  

Segment rynku korporacyjnego jest obecnie jednym z głównych odbiorców 
systemów i usług telematycznych. Ogólnie można przyjąć, iż telematyka 
obejmuje całokształt usług i systemów teleinformatycznych umożliwiających 
przesyłanie informacji w formie głosu, tekstu, danych i obrazów (stałych            
i ruchomych) pomiędzy abonentem/pojazdem a dostawcą usług telematycznych.  

Rozwój telekomunikacji i informatyki na przestrzeni ostatnich lat wpłynął 
na znaczące rozszerzenie zakresu oferowanych usług telematycznych                 
i wzbogacenie ich zawartości. Zachodzące dynamiczne zmiany w tym sektorze 
gospodarki i postępujący proces specjalizacji działających na nich podmiotów 
pozwalają na nowo zdefiniować reguły gry rynkowej oraz ułatwiają wejście 
nowych graczy. Są wśród nich operatorzy telekomunikacyjni oraz niezależni 
dostawcy usług informacyjnych występujący na rynku z ofertą przeznaczoną 
dla szerokiego grona użytkowników.  
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Dotychczasowy brak kompleksowego podejścia do tworzenia 
zintegrowanego pakietu usług telematycznych, a także wysoki koszt zakupu 
urządzeń i korzystania z tych usług przyczyniły się do stosunkowo niskiego 
tempa wzrostu tego sektora rynku. Wprowadzenie bardziej atrakcyjnych usług 
lokalizacji abonentów oraz wzbogaconej oferty usługowej przez operatorów 
sieci komórkowych może zdynamizować ten rozwój. Oprócz niższych kosztów 
dostępu i korzystania z usług, oferują oni możliwość przypisania terminala bądź 
telefonu komórkowego do użytkownika, a nie do pojazdu (jak ma to miejsce     
w większości usług telematycznych) oferując większa swobodę dostępu do 
usług oraz ich zakres. 

Optymalnym rozwiązaniem wydaje się być wzbogacenie istniejących usług 
telematycznych poprzez nowe możliwości oferowane w sieciach komórkowych. 
Pierwsze implementacje telematyki obejmowały systemy nawigacji satelitarnej, 
monitoringu i bezpieczeństwa pojazdów oraz automatycznego powiadomienia 
służb ratunkowych w sytuacjach alarmowych. Kolejnym krokiem w rozwoju 
będzie wzbogacenie oferty o usługi multimedialne – czyli rozszerzenie 
koncepcji „Internet w kieszeni” do „Internet w samochodzie”. Takie 
rozwiązanie pozwoli nie tylko na asystowanie kierowcy poprzez usługi 
nawigacji „krok po kroku”, lecz udostępnienie (głównie pasażerom) całego 
bogactwa usług internetowych i szeroko rozumianej rozrywki na pokładzie 
samochodu. O tym kierunku rozwoju świadczą również powstające sojusze 
pomiędzy producentami samochodów, urządzeń telematycznych oraz 
operatorami sieci i dostawcami usług telekomunikacyjnych mające na celu 
wypracowanie optymalnych rozwiązań i pakietów usługowych oraz 
skutecznych metod ich wdrożenia. 

 
Segment korporacyjny wykorzystujący usługi lokalizacji można podzielić 

na cztery główne części: 
− sektora transportu publicznego (komunikacja miejska, taxi, itp.), służb 
państwowych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), 
− firm utrzymania i eksploatacji, 
− firm ochrony osób i mienia. 

 
Do najważniejszych rodzajów usług świadczonych dla tego sektora rynku 

zaliczyć można: 
− zarządzanie flotą pojazdów, monitorowanie ładunków, 
− ochrona osób i mienia, 
− zdalne zarządzanie pracownikami. 

 
 
 

 



Usługi telekomunikacyjne jako czynnik wspomagający rozwój transportu 91

Główne korzyści płynące z zastosowania usług lokalizacji to: 
− optymalizacja procesów logistycznych, wzrost bezpieczeństwa oraz jakości 
usług transportowych, 
− stosunkowo niski poziom wymaganych nakładów inwestycyjnych;              
w większości przypadków wykorzystuje się już istniejący dostęp do Internetu, 
PC z odpowiednim oprogramowaniem oraz telefon komórkowy, 
− zdalne monitorowanie i zarządzanie pracownikami on-line zwiększające ich 
produktywność. 

 

Segment użytkowników biznesowych 
Rynek usług lokalizacyjnych dla użytkowników biznesowych 

charakteryzuje się odmienną specyfiką oraz przesłankami. Najistotniejszymi 
jego cechami są szybki i łatwy dostęp do szerokiej bazy informacyjnej z prze-
nośnego terminala, kompleksowe podejście do rozwiązania specyficznych 
problemów konkretnego przedsiębiorstwa, adekwatność dostarczanych 
informacji do aktualnego czasu i miejsca pobytu abonenta. Do podstawowych 
rodzajów tego typu usług zaliczyć można:  

 
1. Usługi typu „znajdź i prowadź” 
− znajdź najkrótsza drogę, nawigacja krok po kroku, gdzie się obecnie 
znajduje? 
− znajdź adres oraz dostępność np. najbliższego hotelu, restauracji, 
bankomatu, 
− prowadź do najbliższego teatru, kina, sklepu itp. 
2. Usługi informacyjne 
− przewodnik (informacja turystyczna, interesujące obiekty itp.), 
− informacja „żółte strony”, 
− prognoza pogody, 
− informacje drogowe. 

 
Główne korzyści dla użytkowników usług lokalizacyjnych to: 

− oszczędność czasu, efektywniejsze planowanie i przebieg podróży 
służbowych, 
− korzystanie z asysty/przewodnika turystycznego w nieznanych 
lokalizacjach, 
− komfort posiadania „wszystkiego pod kontrolą” nawet w obcym otoczeniu. 

 
 



Grzegorz Stępień 92

Segment usług nadzoru i ochrony 
W tym segmencie rynku można wyszczególnić dwa podstawowe typy 

usług: 
 

1. Usługi ochrony osób i mienia: 
− nadzór dziecka, 

− nadzór członków rodziny itp., 

− nadzór nad ładunkiem.Usługi pomocy w sytuacjach zagrożenia: 

− asysta przy wypadkach drogowych, 

− odzyskiwanie skradzionych pojazdów. 
Główne korzyści płynące dla użytkowników to: 

− wzrost bezpieczeństwa osób i mienia, 

− krótszy czas dotarcia z pomocą do ofiar wypadków, 

− komforty psychiczny rodziców i opiekunów. 

Metody dostępu do aktualnej informacji dla podróżujących  
Informację dostępną podróżnym ze względu na czasu jej otrzymania można 

podzielić na dwie podstawowe kategorie: 

− informacje dostępne przed podróżą, które umożliwiają dokonanie wyboru 
celu, planu i czasu podróży oraz rodzaju użytych środków transportu, gdzie 
coraz ważniejszym narzędziem pozyskiwania informacji obok usług 
telefonicznych (np. informacja turystyczna) staje się sieć Internet i usługi przez 
nią oferowane,  

− informacje dostępne podczas trwania podróży, które umożliwiają klientom 
dokonywanie korekt w planie podróży poprzez dostarczenie danych o zaistnia-
łych zmianach oraz oferowanie alternatywnych sposobów kontynuowania 
podróży. Ze względu na specyfikę procesu fizycznego przemieszczania się 
(mobilność) preferowaną metodą dostępu do aktualnej informacji są sieci oraz 
usługi telefonii komórkowej. 

W Unii Europejskiej prowadzone są badania i projekty mające na celu 
lepsze poznanie, analizę i stymulowanie zachowań podróżnych poprzez 
umożliwienie im dostępu do informacji za pomocą nowoczesnych usług 
telekomunikacyjnych. Pozytywne rezultaty tych badań uzyskane na podstawie 
oceny dokonanej przez użytkowników pilotowych usług informacji 
transportowej w ramach projektów PROMISE, INFOTEN i HANNIBAL         
(w programie „IST – Information Society Technologies”) wskazują na 
istniejące zapotrzebowanie na tego typu usługi oraz ich wysoka użyteczność dla 
podróżnych.  

Łatwy dostęp z telefonu komórkowego do informacji o aktualnym 
rozkładzie jazdy, bieżącej sytuacji drogowej, utrudnieniach w komunikacji, czy 
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rezerwacji biletów, to tylko niektóre przykładu testowanych w tych programach 
usług. W Finlandii po analizie rezultatów otrzymanych podczas projektu 
PROMISE stwierdzono, iż dostarczenie podczas trwania podróży aktualnej 
informacji o sytuacji drogowej oraz dalszych połączeniach wpłynęło na 
podjęcie decyzji przez 30% pasażerów o zmianie środka transportu, bądź trasy 
podróży (50% pasażerów). Uczestnicy projektu PROMISE jednoznacznie 
pozytywnie ocenili użyteczność usług informacji transportowej oraz byli 
skłonni wydać na korzystanie z nich od 2,5–11.2 EUR miesięcznie3. 

Krytycznie ustosunkowano się jednakże do szybkości dostępu i transferu 
żądanej informacji w tym projekcie. Mają temu zaradzić nowe systemy 
telekomunikacyjne wdrażane na bazie istniejącej infrastruktury sieci GSM, 
takie jak dostęp informacji poprzez protokół WAP, sieć transmisji pakietowej 
GPRS/EDGE i UMTS oraz systemy i zaawansowane usługi lokalizacyjne 
(LBS). Zgłoszono także pewne zastrzeżenia co do stopnia trudności obsługi 
wybranych usług i aplikacji oraz małą elastyczność na zmianę preferencji 
użytkownika. Ten zakres problemów będzie rozwiązany podczas komercyjnego 
wdrażania tych usług poprzez dostarczenie abonentom narzędzi do 
samodzielnego kształtowania środowiska usługowego poprzez portal w sieci 
Internet.  

Łatwy i szybki dostęp do aktualnej bazy informacyjnej powinien w istotnym 
stopniu zmniejszyć niepewność wynikającą z rozbieżności pomiędzy plano-
wanym a rzeczywistym rozkładem jazdy podczas korzystania ze środków 
transportu publicznego. Dzięki usługom kompleksowego planowania podróży 
powstają nowe możliwości wykorzystania połączeń kombinowanych, o których 
użytkownik może otrzymać szczegółowe informacje z uwzględnieniem swoich 
preferencji, tj. cena, czas podróży, rozkład jazdy, rodzaj środka transportu. 
Tworzenie takich usług wymaga jednak ścisłego współdziałania z operatorami 
transportowymi, którzy udostępniliby, np. aktualną informacje o zmianach        
w rozkładzie jazdy czy zalecanych połączeniach. 
 
Korzyści płynące z wykorzystania usług telekomunikacyjnych dla 
rozwoju transportu 

Podsumowując zawarte w artykule rozważania można stwierdzić, iż 
nowoczesne usługi telekomunikacyjne mogą przyczynić się do rozwoju 
transportu głównie poprzez: 
− dostarczanie podróżnym i operatorom transportowym łatwego i szybkiego 
dostępu do aktualnej informacji, 
− ograniczanie ryzyka i strat wynikających z zaistniałych opóźnień, zatorów 
drogowych, wypadków oraz zbędnych podróży, 
− efektywniejsze kierowanie ruchem drogowym i optymalizację jego obsługi, 

                                                 
3 Por. Information systems for travellers and drivers, Komisja Europejska, 2000, s. 5. 
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− przesunięcie części pasażerskiego transportu drogowego na alternatywne 
środki transportu (np. kolej), 
− stymulowanie wzrostu wykorzystania multimodalnego transportu 
pasażerskiego, 
− wzrost produktywności wykorzystania czasu podróży,  
− spadek liczby wypadków oraz ich ofiar, a także obniżenie poziomu stresu 
podróżujących, 
− zwiększenie zdolności przewozowych istniejącej infrastruktury i opera-
torów transportowych, 
− zmniejszenie zużycia energii oraz zniszczenia środowiska naturalnego. 

Można mieć nadzieję, iż Polska wykorzysta bogate doświadczenia krajów 
wysoko rozwiniętych na tym polu i skutecznie wprowadzi rozwiązania 
pozwalające na osiągnięcie korzyści dla rozwoju sektora transportu oraz 
telekomunikacji. 
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1. Information systems for travellers and drivers. Komisja Europejska, 2000. 
2. Umkeller D.Z.: The impact of telecommunication and transport on spatial 
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Usługi telekomunikacyjne jako czynnik wspomagający 
rozwój transportu 

Streszczenie 
Zakres poruszanej w niniejszym artykule problematyki obejmuje analizę wpływu, 

jaki mogą wywierać nowoczesne systemy i usługi telekomunikacyjne na rozwój sektora 
transportu oraz wynikających z niego potencjalnych korzyści. Główny nurt rozważań 
skupiono na usługach sieci komórkowych realizowanych za pośrednictwem 
przenośnych terminali i telefonów, a w szczególności usług lokalizacji abonentów oraz 
usług na tej informacji bazujących. Przedstawiono przykłady produktów usług 
lokalizacyjnych dla poszczególnych segmentów rynku oraz wyszczególniono korzyści 
płynące dla ich użytkowników. Scharakteryzowano podstawowe metody i systemy 
stosowane do świadczenia usług lokalizacyjnych. W artykule zawarto rozważania na 
temat przesłanek rozwoju tego segmentu rynku usług mobilnych oraz przedstawiono 
korzyści wynikające z ich wdrożenia w dziedzinie transportu. 

 
Telecommunication services as a supporting factor of transport 

development 
Summary 
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The scope of this article covers analysis of the impact of new telecommunication 
systems and services on transport development and resulting from it potential benefits. 
Main focus has been put on services accessed over mobile networks and terminals, in 
particular on Location Based Services (LBS) and their applications. Several examples of 
LBS type services has been presented in each market segment and the end-user benefits 
has been listed. Main methods and telecommunication systems used in providing LBS 
services has been characterized. This article provides analysis of main drivers behind 
LBS market development and presents benefits of their implementation for transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

1BLANKA TUNDYS

 

 

WPŁYW ZASTOSOWANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ      

NA POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

TRANSPORTU DROGOWEGO 

 
 
1. Wstęp 

Systemy nawigacji satelitarnej zrewolucjonizowały sposoby określania 
położenia obiektów w przestrzeni. Ich zastosowanie staje się determinantą 
rozwoju przedsiębiorstw transportu drogowego oraz ich funkcjonowania na 
rynku usług transportowych.  

Możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii w transporcie 
drogowym przyczynia się do lepszego wykorzystania informacji przesyłanych 
za pośrednictwem łącz satelitarnych, zarówno, biorąc pod uwagę bez-
pieczeństwo danych, szybkość przepływu i reakcji na zmiany, eliminację 
błędów, a także rozszerzenie oferty usługowej operatorów.  

Przy prognozowanym wzroście wielkości transportu wymagane jest 
unikanie niepotrzebnego transportu oraz lepsze wykorzystanie już istniejącej 
infrastruktury, jej modernizacja oraz wdrażanie nowych inwestycji. W celu 
sprawnego zarządzania infrastrukturą i przepływami transportowymi niezbędne 
są nowoczesne systemy, które pozwolą na optymalizację procesów logistycz-
nych, przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności i nowoczesności 
przedsiębiorstw.  

 
2. Historia i rozwój łączności satelitarnej 

Produkcja usług transportowych ma charakter dynamiczno-przestrzenny i ze 
względu na to od zawsze istniała kwestia określenia pozycji ruchomego obiektu 
transportowego2. Rozwój łączności satelitarnej związany był z możliwościami, 

                                                 
1 Mgr Blanka Tundys – Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania                   

i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki. 
 
2 M. Szymczak: Nawigacja satelitarna obiektów transportowych (cz. 1). „Logistyka” 
1999, nr 2, s. 68. 
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jakie uzyskano dzięki wprowadzaniu na orbitę sztucznych satelitów 
komunikacyjnych.  

Przełomem w rozwoju łączności satelitarnej i zmianach w systemach 
nawigacji były lata 60 i 70-te XX wieku. W tym czasie amerykańscy naukowcy 
opracowali metody śledzenia położenia satelity poprzez jego nasłuch radiowy. 
Wprowadzenie na orbitę geostacjonarną satelity Early Bird przez Amerykanów 
w 1965 roku uznaje się za początek ery rozwoju łączności satelitarnej. Satelita 
wykorzystywany był do międzykontynentalnej transmisji sygnałów tele-
wizyjnych i sygnałów kanałów telefonicznych3. Kolejna ważna data dla 
rozwoju satelitarnych systemów łączności jest 4 października 1957 roku, kiedy 
to wystrzelono z Ziemi pierwszego sztucznego satelitę Sputnik.  

Zainteresowanie systemami satelitarnymi spowodowane było możliwo-
ściami uzyskania połączeń na coraz większe odległości. Początkowo nawigację 
satelitarną wykorzystywano w transporcie morskim, jednakże udoskonalanie 
odbiorników (miniaturyzacja) sprawiły, że nowoczesne metody nawigacji 
można było zastosować we wszystkich gałęziach transportu. W latach 80 i 90-
tych XX wieku powstało wiele systemów oferujących usługi publiczne, które są 
nośnikami sygnałów nawigacyjnych w systemach GPS czy GLONASS. Powstał 
także projekt systemu Galileo. Systemy miały możliwość szybkiego rozwoju ze 
względu na udoskonalenia w sposobach łączności, jak również 
niewystarczające możliwości dotychczasowych systemów i ich ograniczenia. 
Rozwój łączności satelitarnej nabrał tempa, za sprawą zalet, jakimi dysponują. 
Opracowano bardzo wiele metod nawiązywania łączności z ruchomymi 
obiektami transportowymi. Wykorzystywano radiotelefony, radiotelegrafy 
(transport morski), CB-radia (transport samochodowy). Sytuacja zmieniła się po 
wprowadzeniu telefonii komórkowej, gdzie standardem stało się wykorzystanie 
systemu GSM. Możliwości telefonów komórkowych stają się już prawie 
nieograniczone. Służą nie tylko do wysyłania głosu, ale dają możliwości 
funkcjonowania jak tradycyjne biuro, umożliwiając wysyłanie z mobilnego 
telefonu faksów, poczty elektronicznej, krótkich wiadomości tekstowych SMS, 
MMS, obrazów, dźwięków. Istnieje również możliwość przetwarzanie danych 
komputerowych czy ustalania pozycji obiektu. Jedynym ograniczeniem jest 
zasięg sieci, dlatego optymalnym często wspomagającym rozwiązaniem staje 
się wykorzystywanie łączności satelitarnej. Dzięki tym systemom możliwe jest 
bardzo dokładne i niezależne od czasu, pory dnia i pogody określanie 
parametrów badanych obiektów (ich prędkości czy współrzędnych)4. 
 
 
 

                                                 
3 I. Dembińska-Cyran: Logistyczne aspekty zastosowania łączności satelitarnej w trans-
sporcie drogowym. Materiały konferencyjne: „Środki łączności jako narzędzia 
wspierające procesy logistyczne w gospodarce”, Szczecin 1996, s. 16. 
4 www.galileo.kosmos.gov.pl (01.08.2005). 
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3. Systemy łączności satelitarnej wykorzystywane w transporcie drogowym 
Technologie związane z radionawigacją satelitarną osiągają coraz większe 

sukcesy i rozszerzają pola swoich działań5. Sieci łączności satelitarnej 
wykorzystują konstelację satelitów radiokomunikacyjnych uniezależniając 
użytkowników od infrastruktury naziemnej i zapewniając im globalny zasięg6. 
Prekursorem dzisiejszych satelitarnych systemów nawigacyjnych był system 
Transit (NNSSW – Navy Navigation Satellite System, NAVSAT). Istnieje kilka 
publicznych sieci łączności satelitarnej Inmarsat (w ramach tego systemu 
istnieje kilka grup produktów o różnych cechach użytkowych: Inmarsat A, B, 
C, D, M, P), Iridium, Teledesic, Euteltracs. Obecnie stosowane są rozwiązania 
oparte na możliwościach, jakie oferują: amerykański system GPS, rosyjski 
GLONASS, europejski system satelitów geostacjonarnych EGNOS, oraz 
systemy lokalizacji w sieciach telefonii komórkowej GSM. Pod koniec 1999 
roku podpisano porozumienie o budowie nowego satelitarnego systemu 
nawigacyjnego GALILEO. 26 marca 2002 roku ministrowie transportu państw 
Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie utworzenia systemu 
GALILEO. Inicjatywa zastała określona na okres do roku 2005, w celu rozwoju 
aplikacji projektu satelitarnego systemu pozycjonowania i stworzenia koncepcji 
wdrożenia i eksploatacji tego systemu7. Faza rozwoju i prób pochłonie około 
1,1 miliarda Euro, a ma to nastąpić do 2005 roku (uruchomienie pierwszego 
satelity). Faza rozmieszczenia satelitów obsługujących system wyniesie 2,1 
miliarda euro (w latach 2006–2007). Eksploatacja systemu rozpocznie się          
w 2008 roku, a jej koszt wyniesie 220 miliardów euro8. Program ten 
finansowany będzie przez Unię Europejską i Europejską Agencję Przestrzeni 
Kosmicznej ESA. Segment satelitarny systemu, będzie realizowany przy współ-
pracy Rosji i USA i ma obejmować właściwe satelity nawigacyjne i geosta-
cjonarne satelity różnicowe9.  
GPS (Global Positioning System) 

W 1973 roku opracowano wojskowy system Navstar GPS, który został 
udostępniony do celów cywilnych w 1983 roku. Obecnie wykorzystuje on 24 
satelity obiegające Ziemię, oraz dwa satelity zapasowe znajdujące się na ziemi 
gotowe w każdej chwili do wystrzelenia. Satelity okrążają Ziemię w odległości 
około 20000 kilometrów. System GPS (Globalny System Pozycjonowania) jest 
satelitarnym systemem zapewniającym precyzyjne wyznaczanie trój-
wymiarowej pozycji geograficznej (szerokość, długość, wysokość) w do-
wolnym punkcie na świecie przez 24 godziny na dobę10. System Navstar (znany 
                                                 
5 Biała Księga – Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji. 
Szczecin 2002, s. 163. 
6 M. Szymczak: Satelitarne sieci łączności w transporcie. „Logistyka” 1999, nr 4, s. 71. 
7 Zob. J. Langer: Kanały informacyjne dla logistyki – technologie, standardy. 
„Logistyka” 2002, nr 6, s. 58. 
8 http://main.npk.gov.pl/cordis/www.cordis.lu/belgium/spot2.htm [25.11.2002]. 
9 www.heading.emter.net.pl/inmarsat.htm [25.11.2002]. 
10 M. Szymczak: Nawigacja satelitarna obiektów transportowych (cz 1). „Logistyka” 
1999, nr 2, s. 69. 
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pod nazwą GPS) został zaprojektowany, jako precyzyjny system określania 
położenia o zasięgu globalnym. Jego podstawowym zadaniem jest wysyłanie 
sygnału identyfikującego pozycję danego pojazdu, w określonym czasie 
rzeczywistym. Ruchome obiekty transportowe wykorzystują pokładowy odbior-
nik GPS, a dane o aktualnej pozycji przekazywane są łączami satelitarnymi do 
lokalnej stacji radiokomunikacyjnej przy wykorzystaniu pokładowego terminala 
pracującego w danym systemie łączności satelitarnej, np. Inmarsat. Stamtąd 
informacje przekazywane są w systemie łączności naziemnej do systemu 
informatycznego centrum nadzoru ruchu. System ten składa się z trzech 
powiązanych ze sobą elementów: 
1. segmentu kosmicznego (satelitarnego, który tworzą 24 satelity 
rozmieszczone na sześciu planach), 
2. segmentu kontroli, 
3. segmentu użytkownika (tworzą odbiorniki GPS, przetwarzają sygnały z sa-
telity na współrzędne położenia). 

Do dnia 1 maja 2000 roku system GPS działał w oparciu o SA, czyli 
ograniczony dostęp, którego celem było celowe zmniejszanie dokładności 
systemu w celu zapobiegnięcia wykorzystania go przez wrogie armie w celach 
taktycznych. Zaprzestanie zagłuszania sygnału pozwoliło na zwiększenie 
dokładności systemu do 15 m11. Dokładność pozycji przezywanej do 
odbiornika jest zróżnicowana. Za standardową dokładność w transporcie 
cywilnym uznaje się od 20 metrów, choć przy użyciu modułu DGPS 
(dyferencyjnego GPS) dokładność może być nawet do kilkunastu centymetrów.  

Jest on niewątpliwie największym osiągnięciem w dziedzinie wyznaczania 
pozycji nawigacyjnych. System ten nie jest pozbawiony wad i błędów, które 
mogą wynikać z przyczyn technicznych i naturalnych12. System jest podsta-
wowym elementem indywidualnego naprowadzania celu wykorzystywanym      
w transporcie drogowym.  
GLONASS (Global Navigation Satellite System) 

System  GLONASS (Global Navigation Satellite System) jest rosyjskim 
odpowiednikiem systemu GPS Navstar. Oba systemy działają na zasadzie 
biernego pomiaru odległości między odbiornikiem a satelitami. Metoda 
pomiaru i działanie systemu są podobne. W systemie GLONASS nie stosuje się 
sztucznego błędu, ani dodatkowego kodowania kanału precyzyjnego. Tak więc 
dokładność, jaką oferuje ten system jest lepsza w porównaniu z GPS przy 
włączonym kodzie, jednakże gorsza przy wyłączonym SA13. Oba systemy 
korzystają z takiej samej liczby satelitów. Nie są także całkowicie niezawodne. 
Zdarzają się przypadki uniemożliwiające wysłanie danych w niektóre regiony     
i miejsca globu (np. regiony północnej Europy). 
 
                                                 
11 http://sadzik.w.interia.pl/GPS.htm [25.11.2002]. 
12 www.heading.emter.net.pl/inmarsat.htm [25.11.2002]. 
13 Ibidem. 
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GSM (Global System for Mobile Communications) 
GSM – Globalny System Mobilnej Komunikacji, stanowi standard 

międzynarodowej łączności mobilnej. Dla wielu przedsiębiorstw może to być 
nowoczesny system komunikacji i sposobu porozumiewania pomiędzy 
pojazdem (kierowcą) a centralą. System nie wymaga wdrażania kosztownych 
inwestycji infrastrukturalnych, przy jednoczesnych dużych możliwościach. 
Dzięki niemu można uzyskać informacje o miejscach parkingowych, dostępna 
jest usługa Road Pricing, czy doprowadzanie pojazdu do określonego celu.  
RDS/TMC (Radio Data System/Traffic Massage Channel) 

RDS pozwala za pośrednictwem specjalnego kanału radiowego TCM na 
digitalne przekazywanie informacji. Liczba aktywnych meldunków, jaką za 
pośrednictwem tego kanału przekazywana jest uczestnikom procesów 
transportowych wynosi około 60 na minutę. Informacje zapisywane są na chip-
karcie radia. Akustyczne meldunki wywoływane są przez generator głosu, 
znajdującym się w odbiorniku. Odbywa się to przez aktywację standardowych 
zapisanych komunikatów słownych. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest 
to, że dla użytkowników, którzy znajdują się poza granicami własnego kraju 
informacje podawane są zawsze w języku ojczystym. 
GALILEO 

System Galileo nazwany został imieniem włoskiego astronoma Galileo 
Galilei i jest Europejskim Systemem Nawigacji Satelitarnej. Program ten 
stanowi jeden z najważniejszych elementów europejskiej polityki kosmicznej. 
Jest to wspólny projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Unii 
Europejskiej. System GALILEO ma stać się europejskim, konkurencyjnym        
i umożliwiającym uniezależnienie, rozwiązaniem w zakresie satelitarnych 
systemów lokalizacji obiektów. W założeniu jest odpowiedzią na amerykański 
system GPS oraz rosyjski GLONASS. Duży nacisk zostanie położony na 
rozwój serwisów cywilnych wspomagających Inteligentne Systemy 
Transportowe. System ten ma służyć stworzeniu i zarządzaniu systemami 
informacyjnymi, a jednocześnie pozwalać na automatyczny nadzór (na przykład 
flotą pojazdów danej firmy). Obsługiwać go będzie 30 satelitów z zasięgiem na 
całą planetę, wraz z lokalnymi przekaźnikami naziemnymi. Łączny koszt 
budowy szacuje się na 3 miliardy euro. System ma zostać wdrożony w życie     
w 2008 roku, obecnie znajduje się na etapie badań pilotażowych14. Fazę tę 
określa się jako: projektowanie, rozwój i badanie satelitów na orbicie. Projekt 
systemu GALILEO zakłada udostępnianie usług (sygnałów) w 5 obszarach15: 
1. Serwisy publiczne OP (open service – udostępniające bezpłatne usługi: 
nawigację, podawanie informacji o drogach, powszechnie dostępny pomiar 
czasu i pozycji, posiadający większą dokładność niż obecnie stosowany GPS). 
2. Serwisy bezpieczeństwa publicznego SAS (Safety of Life Service mające 
szczególnie podwyższony poziom zabezpieczeń, także bezpłatne i publiczne, 
                                                 
14 www.mi.gov.pl (01.08.2005). 
15 J. Langer: op.cit., s. 58–59. 
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wymagające jednakże posiadania odpowiedniego odbiornika. Wykorzystywany 
głównie w transporcie, na przykład usługi związane z transportem substancji 
niebezpiecznych). 
3. Usługi komercyjne CS (Commercial Service będą to usługi oferowane 
przez sieci GSM i UMTS, płatne o zwiększonej precyzji, z gwarancją jakości 
płatne serwisy z zabezpieczonym dostępem). 
4. Serwisy administracji publicznej PRS (Public Regulated Sernice, pomiary 
dokładne oparte o sygnały kodowane, oddzielone od innych w celu zagwa-
rantowania jakości i ciągłości usługi, wykorzystywane i kontrolowane przez 
organy administracji państwowej). 
5. Usługa poszukiwania i ratowania (Search and Rescue Service) – sygnał 
umożliwiający precyzyjną lokalizację zagrożenia i komunikację zwrotną 
pomiędzy wysyłającym a operatorem usługi. 

System ma być tak stworzony, aby umożliwiał dotarcie ze swoją ofertą 
nawet do obszarów zakrytych (np. tunele). 

Założenie przyjmuje komplementarność z systemami już istniejącymi,          
a więc rosyjskim i amerykańskim. Faza eksploatacji ma rozpocząć się w 2008 
roku i będzie systemem pod pełną kontrolą UE. Założeniem jest stworzenie 
systemu bezpiecznego, niezawodnego, dokładnego i globalnego16. 

 
4. Systemy nawigacji satelitarnej jako narzędzie wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstw transportu drogowego 

Systemy łączności satelitarnej oddziałują na strukturę kosztów 
przedsiębiorstwa powodując ich wzrost w początkowej fazie wdrażania, bądź 
korzystania z poszczególnych modułów, oraz ich obniżanie w okresie 
eksploatacji. Jednym z wyróżników przedsiębiorstwa wśród innych może być 
osiągnięcie przewagi strategicznej, czyli przewagi konkurencyjnej. Polega ona 
na posiadaniu bardziej atrakcyjnej oferty niż inne przedsiębiorstwa działające   
w danej branży17. Konkurowanie można rozpatrywać pod względem 
osiągnięcia przywództwa kosztowego, tworzenia unikatowości dla klienta, 
konkurowania zorientowanego na czas, uzyskiwania przewagi dzięki 
współdziałaniu oraz konkurowaniu o przyszłość18. Działalność konkurencyjna 
w przedsiębiorstwach transportu drogowego związana jest z działalnością na 
czas, mobilnością, odpowiednim poziomem obsługi klienta i jego 
zadowoleniem. Działalność transportowa, a także produkcja usług 
charakteryzuje się dużym rozproszeniem wykonawców przewozu w stosunku 
do ośrodka decyzyjnego. Taki stan rzeczy wynika z charakteru usługi 
transportowej. Wykorzystanie nawigacji satelitarnej stwarza nowe możliwości 
                                                 
16 Biała Księga – Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji. 
Szczecin 2002, s. 165. 
17 Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy. Red. M. Ciesielski, WAE 
Poznań 2001, s. 8. 
18 Ibidem, s. 13. 
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zarządzania działalnością przewozową, a co za tym idzie wykorzystania tego 
sposobu komunikacji do poprawienia swojej pozycji na rynku, pozwala również 
na kontrolę pojazdu, kierowcy czy ładunku, a co za tym idzie możliwość 
lepszego wykorzystania ładowności taboru, stworzenia dodatkowych usług, i 
reakcji na nieprzewidziane sytuacje mogące zaistnieć       w trakcie przewozu. 
Taki system pozwala na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. 
Współczesny klient oczekuje, że będzie informowany o stanie, statusie i 
położeniu swojej przesyłki. Firma posługująca się takim rodzajem łączności jest 
w stanie bardzo szybko zareagować na potrzeby klienta, a także na 
nieprawidłowości zaistniałe w czasie transportu. Aby tak się stało musi istnieć 
współpraca z systemami nawigacyjnymi. Przede wszystkim środki transportu 
muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia lokalizacyjne, 
umożliwiające natychmiastową reakcję. 

Kolejną zaletą stosowania łączności satelitarnej jest zwiększenie 
bezpieczeństwa przewozów drogowych. Obecnie chodzi nie tylko o ładunki, ale 
również o bezpieczeństwo kierowców. Systemy te posiadają dodatkowe 
możliwości. Przykładami mogą być informacje przesyłane centrali o próbie 
włamania do samochodu, sygnalizowaniu obecności niepowołanej osoby         
w pojeździe, automatyczne zamknięcie drzwi, uruchomienie syreny alarmowej, 
powiadomienie policji o zaistniałym fakcie19. Zastosowanie odbiorników GPS 
w środkach transportu daje nowe możliwości firmom spedycyjnym, kurierskim, 
transportowym. Obserwacja ładunków pozwala na efektywne nimi zarządzanie, 
kontrolę i reakcje w momencie wystąpienia nieprawidłowości. Efektywne 
zarządzanie przewozami wiążę się z eliminacją pustych przebiegów, 
niewykorzystaniem przestrzeni i działaniami w chwili wypadku, bądź 
kradzieży20. To także możliwości informowania klienta o stanie jego przesyłki, 
aktualnej lokalizacji i czasie dostawy. To sprawia, wychodzenie naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, zwiększając tym samym poziom i zasięg obsługi 
użytkowników. Jest to sposób na uzupełnienie oferty, poprzez wyznaczanie 
nowej jakości i standardów, a także próba nawiązania więzi i partnerskich 
stosunków z klientem.  

Zastosowanie nowoczesnych technologii sprawia, że przedsiębiorstwa stają 
się bardziej konkurencyjne, należy jednakże liczyć się z ponoszeniem w począt-
kowej fazie wdrażania wysokich nakładów finansowych i inwestycyjnych, które 
mogą być znacznym obciążeniem dla danej jednostki organizacyjnej. 
Ponoszenie kosztów jest nieuniknione, jednakże uzyskane korzyści zarówno 
wymierne, jak i niewymierne sprawiają, iż zastosowanie tego rodzaju rozwiązań 
jest w pełni uzasadnione. Głównymi kosztami, jakie firma musi ponieść są 
nakłady inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia centrali i pojazdów, 
zainstalowaniem poszczególnych elementów sprzętu, a także koszty związane 
ze szkoleniem pracowników i kierowców. Innymi kosztami powstającymi         
                                                 
19 M. Szymczak: Nawigacja satelitarna obiektów transportowych (cz. 1). „Logistyka”, 
1999, nr 2, s. 70. 
20 M. Szymczak: Nawigacja satelitarna obiektów transportowych (cz. 2). „Logistyka”, 
1999, nr 3, s. 57. 
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w trakcie użytkowania systemów są koszty utrzymania, transmisji (mające 
charakter zmienny zależny od długości wiadomości), jak również koszty 
dostępu do linii21. Stosowanie łączności satelitarnej daje z drugiej strony 
możliwości obniżki kosztów działalności. Spowodowane jest zwiększeniem 
efektywności funkcjonowania, wzrostem wykorzystania taboru, optymalizacją 
wykorzystania czasu, wzrostem konkurencyjności na rynku, realnym 
zwiększeniem zysków22, nawiązanie partnerskich stosunków z klientem, lepsze 
dostosowanie się do potrzeb i wymagań klienta, zwiększenie gamy usług 
oferowanych, podnoszenie standardów obsługi. Część z tych korzyści ma 
charakter niewymierny finansowo, jednakże pozwala na odbieranie organizacji 
przez klientów jako nowoczesnej i przystosowującej się do nowych wymagań 
stawianych przez rynek. 

 
5. Zakończenie 

Łączność satelitarna i jej zakres ogarnia swoim działaniem coraz szersze 
kręgi i pole działania, rozszerzając jednocześnie i sukcesywnie wachlarz swoich 
działań. Jednym z podstawowych zakresów jest działalność i obecność              
w transporcie. Wykorzystanie w transporcie drogowym nowoczesnych 
technologii sprawia, iż przewóz ładunków staje się bezpieczniejszy,                    
a działalność firmy bardziej efektywna i optymalna. Globalny zasięg                    
i możliwości powodują coraz większe zainteresowanie ze strony 
użytkowników, także nie bez znaczenia stają się korzyści i efekty w ten sposób 
uzyskiwane. Ponoszenie w początkowej fazie kosztów inwestycyjnych staje się 
opłacalne ze względu na możliwości zwrotu nakładów i osiągnięcia zysków, a 
także postrzegania firmy wśród klientów, jako nowoczesnej, dostosowującej się 
do wymagań klientów. 
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Wpływ zastosowania łączności satelitarnej na poprawę 

konkurencyjności przedsiębiorstw transportu drogowego 
Streszczenie 

Rozwój łączności satelitarnej i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach transportu 
drogowego pozwala na zwiększanie konkurencyjności tego sektora gospodarki. 
Nowoczesne systemy pozwalają na zwiększanie bezpieczeństwa transportu, szybszy, 
dokładniejszy i sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesów 
transportowych, szybszą reakcję na ewentualnie występujące problemy, czy błędy. Stają 
się wyznacznikiem konkurencyjności i nowoczesności przedsiębiorstw.  

 
Zusammenfassung 

Die Informationen, die mittels der modernen Techniken zur Verfügung gestellt 
werden, können die Mobilität den Unternehmen verbessern. Die modernen Techniken 
haben ein großen Potential, der die Unternehmen ausnutzen sollen.  Digitale 
Mobilitätsstandards sind einer notwendigen Lösung  für die heutigen 
Verkehrsteilnehmer. 

 
The influence of using the satellite communication on improvement of 

competitiveness of road transport enterprises 
Summary 

The development of satellite communication and its use in road transport 
enterprises on the increase of competitiveness of this sector of the economy. The 
modern systems allows improving safety of transport, faster, more accurate and more 
effective information flow between the members of transport processes, faster reaction 
to emerging problems or errors. They become factors of competitiveness and modernity 
of enterprises. 
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SYSTEMY INFORMATYCZNE NA KOLEJACH POLSKICH 

 
 
 Pierwszym systemem informatycznym na świecie związanym z obsługą 
handlową kolejowych przewozów towarowych był system TOPS (zintegrowany 
system przetwarzania danych) stworzony i zrealizowany przez IBM w latach 
1962–1967 i zastosowany po raz pierwszy przez kolej Southern Pacific 
Transportation Company (SP) w USA. Wśród aplikacji, które wykorzystywał 
system były między innymi: 
− informowanie klienta o stanie i miejscu wagonu i ładunku, 
− rozdział próżnych wagonów, 
− taryfy i marketing, 
− rozliczenia z innymi zarządami kolejowymi, 
− obsługa reklamacji. 

Od tego czasu systemy informatyczne obejmujące także wiele innych 
obszarów działalności przedsiębiorstwa kolejowego wprowadzono i zasto-
sowano w wielu zarządach. 
 Na PKP również wprowadzano w ograniczonym zakresie techniki 
informatyczne, głównie stosowane do obliczeń statystycznych, opracowywania 
rozkładu jazdy oraz rozliczania należności. Jednym z najbardziej znanych był 
wprowadzony w latach 70-tych scentralizowany system informatyczny 
obliczania towarowych należności przewozowych CETAR2, bazujący na 

                                                 
1  Mgr inż. Arkadiusz Drewnowski – Uniwersytet Szczeciński, Wydział 
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2 CETAR – Centralizacja Taksacji i Rozliczeń. 
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polskich komputerach typu „Odra”. Działanie systemu polegało na tym, że 
wszystkie ceduły listów przewozowych kierowało się w tzw. pięciodniówkach 
do jednego miejsca, gdzie ręcznie wprowadzano informacje z nich do pamięci 
komputera. Największą wadą systemu było to, że informacje o nadanej danego 
dnia przesyłce pojawiały się w systemie CETAR najwcześniej po upływie 30 
dni, a dane zbiorcze najwcześniej po upływie dwóch miesięcy. Wpływało to 
znacząco negatywnie na podejmowane decyzje strategiczne, związane choćby     
z polityką akwizycyjną lub szybkie wychwytywanie niesolidnych i nie-
uczciwych klientów, którzy nie regulowali należności przewozowych. 

Pod koniec lat 80-tych rozpoczęto na PKP prace związane ze stworzeniem 
kompleksowego systemu informatycznego dla kolei polskich o nazwie System 
Kierowania Przewozami i Zarządzania Przedsiębiorstwem PKP (w skrócie 
SKPZ). Pierwsze rozmowy z ekspertami Banku Światowego związane              
z finansowaniem tego projektu rozpoczęto w kwietniu 1989 r. Grupa ekspertów 
z PKP zapoznała się z podobnymi systemami zrealizowanymi na kolejach USA, 
Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Opracowano raport określającego 
zasadnicze funkcje systemu, a pod koniec 1990 r. podpisano umowę z Bankiem 
Światowym, który wyraził zgodę na to, aby system realizować siłami polskich 
specjalistów (informatyków i kolejarzy) z udziałem konsultantów zagranicz-
nych. Pracę nad SKPZ rozpoczęto pod koniec 1992 r. 

 Cele jakie stawiano przed SKPZ to: 
− usprawnienie i zwiększenie efektywności kierowania przewozami przez 
bieżące śledzenie procesu przewozowego, 
− umożliwienie szybkiej i bezpośredniej współpracy z klientem krajowym      
i zagranicznym, 
− zapewnienie wymiany informacji z innymi systemami według standardów 
międzynarodowych, 
− obniżenie zatrudnienia na PKP, 
− zwiększenie produktywności na PKP. 

System SKPZ obejmować miał docelowo 13 następujących obszarów 
działalności: 
1. Finanse i administracja, 
2. Marketing pasażerski, 
3. Sprzedaż usług pasażerskich, 
4. Marketing towarowy, 
5. Sprzedaż usług towarowych, 
6. Organizowanie przewozów pasażerskich, 
7. Organizowanie przewozów towarowych, 
8. Organizowanie ruchu pociągów, 
9. Obsługa trakcyjna, 
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10. Gospodarka wagonami i przyborami, 
11. Realizacja przewozu, 
12. Zarządzanie infrastrukturą, 
13. Utrzymanie taboru. 

W ramach poszczególnych obszarów rozpoczęto wdrażanie odpowiednich 
aplikacji.  

3Architektura fizyczna SKPZ oparta była o sieć KOLPAK  i obejmowała: 

− poziom centralny (Centrum Zarządzania i Administrowania SKPZ              
w Warszawie), 

− poziom pośredni (rejon), 

− poziom ujmowania danych (terminal). 
System SKPZ z założenia był systemem otwartym, co daje możliwość 

kontaktu z innymi sieciami informatycznymi. Mogą to być: system sprzedaży 
biletów Kurs-90, sieci obcych zarządów kolejowych, system informatyczny       
u klienta, Internet, poczta elektroniczna itp. 

 Założono, że SKPZ realizowany będzie w trzech etapach: 
1. Informatyzacja sprzedaży usług i kontrola procesu przewozowego, a także 
wdrożenie podstawowych systemów finansowo-księgowych, 
2. Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury i taboru oraz 
optymalizację wykorzystania taboru kolejowego, 
3. Wspomaganie procesów planistycznych w utrzymaniu taboru i infrastruk-
tury, w tym system wspomagania decyzji. 

Realizacja SKPZ zgodnie z przyjętymi planami natrafiła na trudności 
związane z ograniczonymi środkami finansowymi oraz zmianami 
restrukturyzacyjnymi na PKP związane z wydzieleniem sektorów, a następnie 
spółek w ramach Grupy PKP SA. Stąd do 2001 roku realizowany był jeszcze 
etap pierwszy i w wybranych elementach etap drugi. Po stworzeniu Grupy PKP 
SA spółką, która przejęła całość spraw związanych z SKPZ jest PKP 
Informatyka Sp. z o.o. 

W zakresie ilości aplikacji SKPZ, które zostały do tej pory wdrożone           
w PKP S.A. do eksploatacji dominują aplikacje związane z infrastrukturą oraz 

                                                 
3 Sieć KOLPAK została utworzona równolegle z rozpoczęciem prac nad SKPZ, w celu 
zapewnienia przekazu danych w systemach informatycznych PKP, przy wykorzystaniu 
własnych linii teletransmisyjnych. Sieć KOLPAK rozpoczęła funkcjonowanie od 
listopada 1994 r. i nadal jest rozbudowywana. 
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4przewozami towarowymi . Do najważniejszych obszarów działalności objętych 
wdrożonymi już aplikacjami należą5 (rys. 1): 
− obsługa zamówień i umów przewoźników pasażerskich i towarowych, 
− opracowanie rozkładu jazdy pociągów, 
− śledzenie ruchu pociągów, 
− rozliczanie klientów za wykorzystanie linii kolejowych, 
− opracowanie taryf. 

 

 
Rys. 1. Powiązania informacyjne pomiędzy wdrożonymi aplikacjami           

w Grupie PKP SA 
Źródło: W.J. Śmigiera: Systemy informatyczne w Grupie PKP. „Rynek Kolejowy” 
2004, nr 12, s. 4 (dodatek specjalny). 

 
Do najważniejszych funkcjonujących już aplikacji związanych z infra-

strukturą kolejową należą: 
1. POS – Prowadzenie Opisu Sieci, będąca bazą danych dla wielu innych 
aplikacji. 
2. System RJ – Rozkład Jazdy, z aplikacjami: 
                                                 
4 Więcej na temat poszczególnych aplikacji na stronach internetowych spółki PKP 
Informatyka sp. z o.o.: http://www.pkp-informatyka.pl/. 
5 W.J. Śmigiera: Systemy informatyczne w Grupie PKP. „Rynek Kolejowy” 2004, nr 12, 
s. 4 (dodatek specjalny). 
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a) KWR – Konstruowanie Wykresów Ruchu, 
b) ESR – Edycja Służbowego Rozkładu Jazdy Pociągów, 
c) OT – Obliczenia Trakcyjne. 

Aplikacja POS funkcjonująca od października 1997 r. realizuje następujące 
funkcje: 
- wprowadzanie, utrzymanie i aktualizacja danych o: zarządach kolei, 
obiektach eksploatacyjnych PLK6 i innych zarządów, liniach i łącznicach 
kolejowych, bocznicach, torach, parametrach techniczno-eksploatacyjnych        
i cechach w/w elementów sieci kolejowej, jednostkach organizacyjnych 
poszczególnych spółek, instytucjach współpracujących z PLK, przejściach 
granicznych, odległościach taryfowych, ograniczeniach eksploatacyjnych, 
− udostępnianie zasobów bazy danych innym aplikacjom, 
− wydawanie instrukcji i dokumentów eksploatacyjnych, 
− generowanie zestawień i analiz o sieci i infrastrukturze PLK, 
− wymiana z innymi zarządami danych o odległościach taryfowych. 

Aplikacja KWR, stworzona została dla konstruktorów wykresów ruchu 
pociągów i prezentowana jest graficznie w postaci wykresu ruchu, przy pomocy 
którego wykreślane są na określonym odcinku trasy pociągów na podstawie 
zamówień. Aplikacja umożliwia konstruktorom między innymi: 
− wyspecyfikowanie pociągu i ustalenie trasy przejazdu pociągu według 
opisu sieci infrastruktury kolejowej, 
− określenie czynności technologicznych z pociągiem na punkcie 
rozkładowym, 
− po wykonaniu obliczeń czasów jazdy dla pociągu, graficzną prezentację 
jego trasy, 
− generowanie raportów dotyczących trasy pociągu, rozkładu jazdy, opisu 
infrastruktury kolejowej, 
− przygotowanie danych do sieciowego rozkładu jazdy pociągów 
pasażerskich. 

Podstawowym zadaniem aplikacji ESR jest skrócenie czasu edycji 
służbowego rozkładu jazdy oraz zwiększenie wiarygodności danych poprzez: 
korzystanie z jednego źródła bazy danych i wyeliminowanie wprowadzania        
i korekty danych w zeszytach tegoż rozkładu. 

Aplikacja OT jest przydatnym narzędziem do symulacji jazd rzeczywistych 
i obliczeń inżynierskich w tym zakresie. Aplikacja określa czasy jazdy 
pociągów. Na podstawie parametrów linii kolejowej (plan i profil toru, 
                                                 
6 PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK SA) spółka w ramach Grupy PKP SA 
będąca zarządcą infrastruktury kolejowej przejętej od przedsiębiorstwa państwowego 
PKP i udostępniającej ją przewoźnikom kolejowym. Więcej na ten temat na stronach 
internetowych spółki: http://www.plk-sa.pl/. 
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istniejące ograniczenia prędkości itp.) oraz parametrów pociągu (masa brutto, 
rodzaj pociągu, rodzaj pojazdu trakcyjnego itp.) wylicza siły przyspieszające      
i opóźniające działające na pociąg, dla elementarnych odcinków trasy, 
wykorzystując w tym celu równanie ruchu pociągu. Aplikacja ta może 
pracować samodzielnie, choć wykorzystywana jest przede wszystkim w apli-
kacji KWR. Rozszerzeniem zakresu stosowania aplikacji w ramach systemu RJ 
jest ich dalsza integracja z międzynarodowymi systemami tworzenia rozkładów 
jazdy (np. z systemem Pathfinder). Aplikacje KWR, OT i ESR są 
podstawowymi aplikacjami służącymi tworzeniu rozkładu jazdy. Obok nich 
wykorzystuje się wiele innych aplikacji wspomagających. Ogólny schemat 
tworzenia rozkładu jazdy przez PKP PLK SA przedstawiono na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Schemat tworzenie rozkładu jazdy 
Źródło: W.J. Śmigiera: Systemy informatyczne w Grupie PKP. „Rynek Kolejowy” 
2004, nr 12, s. 5 (dodatek specjalny). 

 
Ważnym systemem informatycznym wykorzystywanym przez zarządcę 

infrastruktury, czyli PKP PLK SA jest System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej 
(SEPE)7. Pierwsza wersja systemu stworzona została w 2001 roku, stąd nadal 
trwają prace nad kolejnymi modyfikacjami, mającymi na celu wprowadzanie 

                                                 
7 System ten stworzony został poza SKPZ, jest jednak z nim w pełni kompatybilny         
i korzysta w swojej pracy z wielu aplikacji SKPZ. 
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8nowych aplikacji i w konsekwencji zwiększenie jego funkcjonalności . Według 
docelowych założeń podstawowymi celami jakie spełniać ma SEPE to9: 
− zapewnienie aktualnej informacji o sytuacji ruchowej na obszarze sieci PLK 
(śledzenie ruchu pociągów), 
− zwiększenie bezpieczeństwa przewozów, 
− poprawa płynności i punktualności ruchu pociągów przez dostęp do 
informacji o ich lokalizacji na sieci, 
− wspomaganie funkcji zarządzania i kontrolnych na stanowiskach 
dyspozytorskich, 
− dostarczanie informacji o usterkach technicznych urządzeń srk i taboru, 
− wspomaganie rozliczania należności od przewoźników z tytułu 
wykupionych tras pociągowych, 
− zmniejszenie pracochłonności a tym samym i kosztów związanych z two-
rzeniem dokumentacji statystycznej pracy przewozowej. 

10: Aktualnie system SEPE realizuje następujące funkcje
− rejestrowanie realizacji pracy przewozowej (zbieranie informacji 
związanych z przebiegiem pociągu, które potrzebne są do rozliczeń                    
z przewoźnikiem), 
− rejestrowanie korekt dotyczących zrealizowanej pracy przewozowej 
(opóźnienia, przekroczenie masy brutto itp.), 
− rejestrowanie zdarzeń niebezpiecznych (kradzieże, dewastacje, wypadki), 
− generowanie raportów i sprawozdań. 

Informacje do systemu SEPE aktualnie wprowadzane są ręcznie przez 
dyspozytorów i innych uprawnionych pracowników. Przeprowadzane są już 
testy związane z automatycznym przesyłaniem informacji do systemu 
bezpośrednio przez przejeżdżające pociągi. Testowany są dwie aplikacje11: 
− system SPI-SEPE – pozyskiwanie informacji o czasach przejazdu pociągów 
w oparciu o sygnały otrzymywane z urządzeń przytorowych, 
− pozyskiwanie informacji o czasach przejazdu w oparciu o GPS. 

Powiązania w ramach aplikacji śledzenie ruchu pociągów (SRP) będącej 
jedną z najważniejszych w systemie SEPE przedstawiono na rys. 3. 

 

                                                 
8 Najnowsza wersja systemu funkcjonuje od lipca 2004 r. 
9 A. Pawłowski: System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej SEPE. „Rynek Kolejowy” 
2005, nr 6, s. 54.  
10 Tamże, s. 55. 
11 Tamże, s. 59. 
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Rys. 3. Powiązania funkcjonalne aplikacji śledzenie ruchu pociągów (SRP)      

w systemie SEPE 
Źródło: W.J. Śmigiera: Systemy informatyczne w Grupie PKP. „Rynek Kolejowy” 
2004, nr 12, s. 5 (dodatek specjalny). 

 
12Wprowadzone aplikacje wykorzystywane dla przewozów towarowych     

w zależności od spełnianych funkcji podzielić można na 3 grupy: 
1. Aplikacje tworzące ewidencyjne bazy danych: 
a) EWAG – Ewidencja Wagonów, 
b) GPW – Gospodarka Wagonami Prywatnymi i Wynajętymi, 
c) UMAK – Umowy Akwizycyjne. 
2. Aplikacje związane z obsługą sprzedaży oraz realizacją przewozu (system  
ŚLEDŹ – Śledzenie Wagonów i Przesyłek): 
a) KPS – Kierowanie Pracą Stacji, 
b) CZYNSZE, w tym: 
i. CZUD – Czynsze – Ujęcie Danych, 

                                                 
12 Wykorzystywane przez spółkę PKP CARGO SA zajmującą się w ramach Grupy PKP 
SA realizacją przewozów towarowych. Więcej na ten temat na stronach internetowych 
spółki: http://www.pkp-cargo.pl/. 
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ii. CZRT – Czynsze – Rozliczenia Towarowe. 
c) ZPWO – Zwrot Próżnych Wagonów Obcych, 
d) OHP – Obsługa Handlowa Przesyłek. 
3. Aplikacje rozliczeniowe: 
a) RKL – Rozliczenia z Klientami, 
b) RZK – Rozliczenia z Zarządami Kolejowymi. 

 
Aplikacja EWAG obejmuje następujące najważniejsze funkcje: 

− rejestracja i zarządzanie danymi o wagonach nowo zakupionych, 
ujawnionych, w leasingu oraz w najmie, 
− rejestracja zmian o wagonach dotycząca zmiany numerów wagonów, 
kodów systemu wymiany, przekwalifikowań wagonów, zmian parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych i przynależności wagonów, 
− zdjęcie wagonu z ewidencji: rejestracja skreśleń, rejestracja likwidacji 
wagonów, rejestracja ciężkich uszkodzeń, 
− wspomaganie zarządzania naprawami: rejestracja napraw modernizacji oraz 
badań atestacyjnych, 
− weryfikacja danych o wagonie oraz korekta błędów w numeracji wagonów 
ujawnionych podczas spisu. 

W skład aplikacji GPW wchodzą dwa podsystemy: Wynajem Wagonów 
oraz Włączanie Wagonów Prywatnych do Taboru PKP CARGO SA – których 
zadaniem jest wspomaganie całego procesu z tym związanego (zawarcie            
i rozwiązanie umowy, ustalanie cen, sporządzanie odpowiednich dokumentów 
itp.). 

Aplikacja UMAK rejestruje wszystkie umowy akwizycyjne zawierane 
zarówno z klientami krajowymi jak i zagranicznymi oraz umożliwia 
automatyczne uwzględnianie ich w rozliczeniach. 

Wśród funkcji jakie realizuje obecnie aplikacja KPS jest między innymi 
przygotowywanie elektronicznej wersji zamówień na pociągi towarowe i poja-
zdy trakcyjne luzem i przesyłanie ich drogą elektroniczną do aplikacji KWR, 
wydruk „Wniosku o przyznanie trasy pociągu” dla składanych zamówień oraz 
rejestrowanie elementów niezbędnych do zestawienia i wyprawiania pociągów 
ze stacji. 

Aplikacja CZYNSZE obejmuje całościowe zagadnienia związane z ewi-
dencją i rozliczeniem pobytu wagonów obcych na sieci PLK jak i kontrolą 
rachunków za wagony PKP CARGO SA od kolei obcych. 

Podstawowymi zadaniami aplikacji ZPWO są: wspomaganie prawidłowego 
wykorzystania wagonów obcych zarządów kolejowych przebywających na sieci 
PLK, określanie prawidłowej drogi powrotu do kolei macierzystej wagonu 
próżnego oraz minimalizacja kosztów za pobyt wagonów obcych na sieci PLK. 
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Aplikacja OHP obejmuje funkcje: 
− rejestracji i kontroli danych o przesyłce, niezbędnych do zawarcia umowy 
przewozu i naliczania należności za przewóz oraz rozliczenia klienta, 
− rejestrację wykonanych czynności i zdarzeń dotyczących przesyłki, 
zaistniałych w czasie przewozu, 
− realizację dodatkowych zleceń klienta w trakcie przewozu, 
− rejestrację i kontrolę danych dotyczących rozwiązania umowy i wydania 
przesyłki, 
− rejestrację należności nie związanych z przesyłką, a obciążających klienta, 
− informowanie klienta o miejscu pobytu i stanie przesyłki, 
− elektroniczne przyjęcie danych o przesyłce od klienta, 
− rejestracja ograniczeń przewozowych, 
− ustalenie listy przesyłek w składzie pociągu z określeniem czynności 
obsługowych do wykonania na stacji, 
− sporządzenie listy przesyłek zbyt długo przebywających na stacji. 

Podstawowym celem aplikacji RKL jest szybkie i rzetelne wykonanie 
rozliczenia z klientami PKP CARGO SA za przewozy towarowe. Do 
podstawowych funkcji tej aplikacji zaliczyć można: 
− fakturowanie przewozów towarowych i tworzenie specyfikacji tych 
przewozów na podstawie danych o przesyłkach zapisanych w aplikacji OHP     
w kasie towarowej lub zgodnie z umowami na centralne rozliczenia (aplikacja 
UMAK), 
− wspomaganie pracy kasjera towarowego w obsłudze dyżurów kasy, 
− automatyczne przekazanie danych o fakturach do systemu finansowo-         
-księgowego, 
− elektroniczna wymiana danych specyfikacji przewozów z klientami, 
− wspomaganie obsługi reklamacji. 

Zadaniami aplikacji RZK są: ustalenie udziałów poszczególnych zarządów    
i przekazywanie im wyników rozliczeń z tytułu przewozu przesyłek w między-
narodowej komunikacji towarowej przez teren sieci PLK, kontrola wysokości 
otrzymanego przez PKP CARGO SA od innych zarządów udziału oraz 
wspomaganie procesu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji obcych 
zarządów kolejowych w zakresie dokonywanych rozliczeń. 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa państwowego PKP wpłynęła na zmianę 
wymagań dotyczących aplikacji wspomagających działalność przedsiębiorstwa 
w nowych warunkach. Mimo iż SKPZ tworzony był dla przedsiębiorstwa 
zintegrowanego to jednak elastyczność systemu pozwala na szybkie 
dostosowanie go do nowych struktur organizacyjnych, co zresztą ma miejsce. 
Podział przedsiębiorstwa spowodował jednak naturalną autonomiczność 
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działania poszczególnych spółek, oraz związane z tym dążenie przede 
wszystkim do realizacji własnych celów bez spojrzenia na efektywność 
funkcjonowania całej Grupy PKP SA. Efekt tego jest taki, że rozwój SKPZ nie 
jest równomierny. Najszybciej wdrażane są nowe, jak i rozwijane już istniejące 
(poszerzane o nowe funkcje) aplikacje związane z infrastrukturą i przewozami 
towarowymi. Jednak jest to naturalna konsekwencja przyjętych rozwiązań w za-
kresie restrukturyzacji transportu kolejowego w Polsce. Nie jest już więc 
możliwy powrót do pierwotnych założeń tworzenia SKPZ. Należy nadal 
rozwijać te jego aplikacje, które sprawdziły się już w działaniu jak i równolegle 
wprowadzać nowocześniejsze systemy i aplikacje obejmujące coraz większe 
obszary działalności kolei oraz w pełni spełniające wymogi interoperacyjności, 
co szczególnie istotne jest w związku z integracją sieci kolejowej i przewozów 
tą gałęzią transportu w ramach Unii Europejskiej. Potrzeby informatyzacji kolei 
w Polsce są nadal ogromne. Od tej drogi nie ma jednak odwrotu. Strategie 
rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw transportowych będą skuteczne jedynie 
wtedy, gdy poparte zostaną nowoczesnymi i efektywnymi narzędziami 
informatycznymi. 
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Systemy informatyczne na kolejach polskich 
Streszczenie 

W artykule autorzy przedstawili historię oraz aktualny stan wdrażania systemów 
informatycznych na kolejach polskich. Przedstawiono i omówiono podstawowe 
aplikacje funkcjonujące w infrastrukturze i przewozach towarowych.  
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The information systems for polish railways 

Summary 

In this article the authors show the history and the actual state of introducing the 
information systems in polish railways. They also present the basic applications which 
function in railway infrastructure and in railway transport of goods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

1TADEUSZ DYR

 

 
ROZWÓJ TELEMATYKI JAKO CZYNNIK ZMIAN POPYTU NA 

RYNKU REGIONALNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 

 
 
Wstęp 

W polityce transportowej Unii Europejskiej przyjęto założenie, że transport 
jest kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarki. Jednocześnie zakłada się, że 
nowoczesny system transportowy musi uwzględniać koncepcję 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W tej sytuacji jednym z obszarów 
aktywności Unii Europejskiej stało się wspieranie rozwoju nowych technologii, 
a w szczególności wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych 
(Intelligent Transport Systems – ITS). Szerokie zastosowanie tych systemów 
przewidziano w planie e-Europe, przyjętym w czerwcu 2000 roku przez 
konferencję Rady Europejskiej w Feira, i potwierdzonym w marcu 2001 roku 
przez konferencję Rady Europejskiej w Sztokholmie. Istotnym elementem tych 
systemów powinno być zastosowanie technologii informacyjnych                       
i telekomunikacyjnych, będących podstawą rozwoju telematyki. 

Zastosowanie telematyki w transporcie pozwolić powinno na usprawnienie 
procesów przemieszczania osób i ładunków oraz sprzyjać poprawie 
efektywności funkcjonowania podmiotów transportowych. W konsekwencji 
może być to czynnik determinujący wzrost popytu na usługi transportowe.         
Z drugiej jednak strony zastosowanie telematyki w innych dziedzinach 
gospodarki może prowadzić do ograniczenia fizycznego przemieszczania osób    
i ładunków. Istotne jest zatem określenie wpływu wdrożenia telematyki na 
funkcjonowanie rynku transportowego. Zagadnienia te są przedmiotem 
rozważań w niniejszym artykule. Odniesiono je do rynku regionalnych 
przewozów pasażerskich.  

Analizując przewidywany wpływ rozwoju telematyki na popyt 
wykorzystano wyniki autorskich badań potrzeb, preferencji i percepcji ofert 
przewozowych. W ekonomicznej teorii wyboru konsumenta, czynniki te są 
bowiem zaliczane, obok cen i dochodów, do podstawowych kryteriów, 
determinujących postępowanie konsumentów. Dotyczy to w szczególności 

                                                 
1 Prof. dr hab. Tadeusz Dyr – Politechnika Radomska, Zakład Logistyki                   

i Marketingu. 
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użytkowników transportu (pasażerów, podróżnych), będących konsumentami 
usług transportowych. 

 
Identyfikacja Rynku regionalnych przewozów pasażerskich 

Identyfikacja rynku regionalnych przewozów pasażerskich wymaga 
zdefiniowania pojęć region i regionalizacja oraz określenia uwarunkowań 
prawnych regionalizacji transportu pasażerskiego. W szczególności konieczne 
jest określenie podstaw prawnych wyodrębnienia i kompetencji regionu w za-
kresie transportu pasażerskiego. 

Region jest pojęciem używanym w różnych znaczeniach. Autorzy Słownika 
współczesnego języka polskiego definiują region jako odznaczający się 
swoistymi cechami obszar, wyróżniający się zespołem cech krajobrazowych lub 
wynikających z działalności ludzkiej2. Kryteria wyodrębniania regionów, 
związane są z różnymi czynnikami wpływającymi na ich tożsamość, 
odnoszącymi się do specyficznych cech społecznych, kulturowych, 
gospodarczych, historycznych, geograficznych, socjologicznych, etnogra-
ficznych, ekonomicznych itp.3

Współcześnie uznaje się, że regiony są ważnym elementem harmonijnego 
rozwoju nie tylko poszczególnych państw lecz również całej Europy. Integracja 
Europejska uwzględnia samodzielność niższych szczebli politycznych, 
przybliżając proces decyzyjny do obywateli. Wyrazem tego podejścia jest 
przyjęta przez Zgromadzenie Regionów Europy definicja, według której region 
to jednostka polityczno-terytorialno-administracyjna, usytuowana bezpośrednio 
po centralnej władzy państwowej, wyposażona w wybierane lub mianowane 
przedstawicielstwo polityczne, zabezpieczone istnieniem rady regionalnej, 
ukonstytuowanej przez niższe podległe jej jednostki terytorialne4. Z definicją tą 
jest zgodna wdrożona 1 stycznia 1999 koncepcja podziału administracyjnego 
Polski, w wyniku której wyodrębniono 16 regionów – województw 
samorządowych. Są one odpowiednikiem poziomu NUTS II, podziału 
terytorialnego Unii Europejskiej5. 

                                                 
2 Słownik współczesnego języka polskiego. Pod red. B. Dunaja. Wydawnictwo Wilga, 
Warszawa 2000, s. 231. 
3 Por. M.S. Szczepański: Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych              
i metodologii badań. Materiały Konferencji Naukowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2 
czerwca 1998, s. 8–9. 
4 W. Żelazny: Modele integracji europejskiej: nawigacja między Europą państw,            
a Europą regionów. [W:] P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa. Jaka Europa? 
Regionalizacja a integracja. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
Poznań 1998, s. 36. 
5 Podział terytorialny Unii Europejskiej NUTS wprowadzono w celu realizacji jednolitej 
statystyki regionalnej. Podstawą prawną dla jego wprowadzenia było Rozporządzenie 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku             
w sprawie ustalenia Wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NUTS) (DzU UE L 154 z 21.06.2003). Podobny system przyjęto           
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Wyodrębnienie regionów – województw samorządowych, jako element 
reformy administracyjnej kraju i związana z nią decentralizacja zadań, 
kompetencji i finansów publicznych oraz wyposażenie samorządu 
terytorialnego w mienie komunalne umożliwiły społecznościom lokalnym na 
poziomie gminy, powiatu i województwa realizować zadania o charakterze 
użyteczności publicznej6. Samorząd posiada osobowość prawną. Może więc dla 
realizacji swoich zadań tworzyć struktury organizacyjne, związki, 
stowarzyszenia, zawierać porozumienia. Jest podmiotem praw i obowiązków 
określonych przepisami prawa. Ma to istotne znaczenie dla funkcjonowania 
rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Z doświadczeń wielu krajów 
wynika bowiem, że podporządkowanie transportu lokalnego władzom 
państwowym jest nieefektywne7. Państwowy model własnościowy oraz 
scentralizowany sposób zarządzania transportem jest jedną z barier rozwoju 
krajów, hamującą swobodę poruszania się i komunikowania8. Powszechnie 
akceptowanym rozwiązaniem poprawy efektywności transportu jest 
regionalizacja przewozów pasażerskich. 

Pojęciem regionalizacji transportu pasażerskiego określa się skupienie 
odpowiedzialności organizacyjnej i finansowej w zakresie transportu lokalnego 
na poziomie regionu. U podstaw regionalizacji leży przekonanie, że 
podejmowanie decyzji jak najbliżej miejsca realizacji najszybciej doprowadzi 
do właściwego podziału zadań przewozowych i do odpowiedniego kształtu tej 
komunikacji, odpowiadającego rzeczywistym potrzebom lokalnej społeczności. 
Jednocześnie rozwiązanie to ma doprowadzić do racjonalizacji kosztów 
przewozów pasażerskich w regionie9. 

Przyjęte w Polsce rozwiązania w zakresie regionalizacji transportu 
pasażerskiego nie tworzą jednakowych standardów dla różnych grup 
przewoźników. W szczególności odmienne jest traktowanie przewoźników 
kolejowych i autobusowych.  

                                                                                                                        
w Polsce: NUTS I to obszar całego kraju, NUTS II – 16 województw, NUTS III – 
grupy powiatów (zwane również podregionami lub subregionami), NUTS IV – powiaty 
i NUTS V – gminy.  
6 W tym ujęciu za realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej i ich 
finansowanie odpowiedzialny jest samorząd, a nie przedsiębiorstwo wykonujące to 
zadanie. Szerzej problem ten ujmuje K. Szałucki: Publiczna użyteczność działalności 
przedsiębiorstw transportowych w Polsce. „Przegląd Ekonomiki Transportu” 1997,     
nr 1. Por. także M. Kotowska-Jelonek: Przesłanki kształtowania sektora publicznego      
w transporcie w gospodarce rynkowej. [W:] Transport u progu XXI wieku. Pod red.          
J. Ostaszewskiego. Wydawnictwo Katedry Polityki Regionalnej Szkoły Głównej 
Handlowej, Warszawa 2000, s. 51–60. 
7 Szerzej M. Rataj: Regionalizacja transportu pasażerskiego w Niemczech. „Przegląd 
Komunikacyjny” 1996, nr 6. 
8 Szerzej Z. Krasucki: Tendencje i kierunki przemian we współczesnym transporcie 
światowym – zarys problemów. „Przegląd Komunikacyjny” 1995, nr 10. 
9 Por. A. Mężyk, S. Zamkowska: Regionalizacja lokalnego transportu w Niemczech – 
założenia i praktyka. „Przegląd Komunikacyjny”, 1998, nr 7. 
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W zakresie regionalnego transportu autobusowego władze samorządu 
województwa zazwyczaj koncentrują się na wyrównywaniu przewoźnikom 
utraconych wpływów z tytułu stosowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów, przyznawaniu zezwoleń na wykonywanie regularnego 
zarobkowego przewozu osób oraz akceptowanie rozkładów jazdy autobusów. 
Jednocześnie dopuszcza się możliwość wykonywania regionalnych przewozów 
autobusowych przez przewoźników, którzy nie honorują ustawowych 
uprawnień do ulgowych przejazdów. 

Inaczej przedstawia się sytuacja w transporcie kolejowym. Uchwalona         
w 2000 roku ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP10, 
mimo licznych zastrzeżeń do zawartych w niej rozwiązań11, wprowadziła 
zmiany w Ustawie o transporcie kolejowym12, tworząc przesłanki do 
regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich. W cytowanej ustawie 
regionalne przewozy pasażerskie zostały zdefiniowane jako kolejowe przewozy 
pasażerskie realizowane w ramach jednego województwa lub realizujące 
połączenia z sąsiednim województwem. Takie określenie kolejowych 
przewozów regionalnych zostało także zawarte w ustawie o transporcie 
kolejowym z 2003 r. W ustawie tej określono również zasady finansowania 
kolejowych przewozów regionalnych ze środków publicznych.  

Wyrażane rozwiązania w zakresie regionalizacji transportu kolejowego są 
postrzegane jako realna szansa na: 
− poprawę efektywności kolejowego transportu regionalnego poprzez 
decentralizację uprawnień, konkurencję między przewoźnikami i system 
zamówień publicznych, 
− poprawę jakości i obsługi w transporcie kolejowym, 
− integrację kolei w systemie regionalnego transportu zbiorowego, 
− działania marketingowe na rzecz transportu zbiorowego, w tym obszerną 
informację o usługach i promocję transportu publicznego13. 

                                                 
10 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. O komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. DzU 2000 nr 84, poz. 
948. 
11 Por. J. Engelhardt: Szanse i zagrożenia dla polskiego transportu kolejowego po 
wejściu w życie ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji                
i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr 
23: Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Poniesione koszty. 
Spodziewane korzyści. Red. D. Rucińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2002, s. 163–172. 
12 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym. DzU 1997 nr 96, poz. 
591. Ustawa ta została uchylona ustawą z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie 
kolejowym (DzU 2003 nr 86, poz. 789). Rozwiązania w zakresie regionalizacji 
przewozów kolejowych, przyjęte w ustawie z 2003 r., nie różnią się znacząco od 
zawartych w ustawie z 1997 r. 
13 Por. A. Mężyk: Idea regionalizacji w zakresie przewozów koleją. Materiały II 
Ogólnopolskiego Seminarium „Kolej lokalna w Polsce”. Klonowo 1–3 października 
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W praktyce wdrażanie regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich 
napotyka na szereg ograniczeń. Do podstawowych problemów zaliczyć można 
zbyt niski poziom środków budżetowych przewidzianych na realizację 
przewozów regionalnych, niestabilność prawa oraz brak koordynacji rozkładów 
jazdy pociągów i autobusów. Ponadto wprowadzenie podstaw prawnych 
regionalizacji transportu kolejowego w ustawie o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji PKP powoduje, że regionalizacja jest często 
postrzegana, jako sposób poprawy sytuacji finansowej tego przewoźnika. 
Tymczasem regionalizacja transportu (nie tylko kolejowego) powinna być 
postrzegana, jako sposób rozwiązywania problemów transportowych regionu 
oraz tworzenia nowoczesnego systemu transportowego, gwarantującego 
zrównoważony rozwój regionalny. 

Uwzględniając przedstawione rozważania, rynek regionalnych przewozów 
pasażerskich określić można, jako rynek cząstkowy, którego specyfikę 
wyznaczają: 
− regionalnych zasięg przestrzenny ograniczony do obszaru jednego 
województwa, bądź obszaru sąsiednich województw, 
− usługi transportowe w zakresie przewozów osób jako przedmiot wymiany, 
− przedsiębiorstwa regionalnego transportu zbiorowego, jako producenci         
i sprzedawcy usług oraz gospodarstwa domowe, jako ich nabywcy, 
− występowanie deformacji w funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego 
wskutek publicznej użyteczności usług. 

Przedstawione uwarunkowania regionalizacji transportu, jako podstawy 
identyfikacji rynku regionalnych przewozów pasażerskich wskazują na wpływ 
władz publicznych na kształtowanie się popytu i podaży usług. Ingerencja         
w popyt odbywa się przede wszystkim poprzez przyznawanie określonym 
grupom społecznym i zawodowym uprawnień do ulgowych i bezpłatnych 
przejazdów środkami transportu zbiorowego. Ingerencja w podaż usług 
związana jest z ograniczeniami dostępu do rynku oraz poziomem dopłat              
i dotacji do działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej przewoźników. 

 
Popyt na rynku regionalnych przewozów pasażerskich 

Popyt jest najczęściej definiowany, jako zapotrzebowanie na dane dobro, za 
które nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku cenę, dysponując do tego 
celu odpowiednią sumą dochodu pieniężnego14. Popyt zatem odzwierciedla 
ujawnione zamiary zakupu określonych dóbr, wynikające z istniejących potrzeb 

                                                                                                                        
2001, s. 12; M. Ciszewska, M. Marosz: Organizacja i koordynacja pasażerskiego 
transportu kolejowego i samochodowego w województwie mazowieckim. Materiały 
Konferencji Naukowo-Technicznej „Kierunki rozwoju i modernizacji transportu 
województwa mazowieckiego”. Warszawa 19 grudnia 2000, s. 133. 
14 M. Nasiłowski: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydawnictwo 
Key Text, Warszawa 2001, s. 60. 
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i preferencji oraz poparte możliwościami finansowymi ich realizacji. Wielkość 
tych zamiarów różni się zazwyczaj zarówno od potrzeb, jak i zrealizowanych 
zakupów. Prezentowane w niniejszym artykule wielkości regionalnych 
przewozów pasażerskich stanowią tę część popytu, która przekształciła się          
w zakupy określonych usług przewozowych. W literaturze wielkości te często 
utożsamiane są z popytem efektywnym, rozmiarowi zapotrzebowania 
odpowiadającego przy określonych cenach oraz innych czynnikach, 
decydujących o zakupie. Na niektóre z tych czynników mogą mieć wpływ 
przedsiębiorstwa realizujące przewozy (np. cena, jakość usług), inne natomiast 
są niezależne od przewoźników (np. czynniki demograficzne, preferencje            
i wzorce postępowania konsumentów).  

W realizacji regionalnych przewozów pasażerskich uczestniczą przede 
wszystkim przewoźnicy dwóch gałęzi transportu – transportu kolejowego           
i samochodowego. Pozostałe gałęzie transportu bądź nie mają żadnego 
znaczenia w realizacji przewozów, bądź mają znaczenie marginalne, występując 
lokalnie, w niektórych obszarach kraju (np. przeprawy promowe).  

Analiza wielkości i zmian popytu na rynku regionalnych przewozów 
pasażerskich napotyka na szereg ograniczeń. Podstawowym ograniczeniem jest 
sposób ujęcia informacji statystycznych o przewozach pasażerskich w Polsce. 
Publikowane informacje statystyczne GUS, odnoszą się do różnych przekrojów 
analizy rynku przewozów pasażerskich. Nie zawierają jednak wydzielenia 
rynku przewozów regionalnych. Ponadto statystyki te odnoszą się do 
podmiotów zatrudniających powyżej dziewięciu osób. Tymczasem w realizacji 
autobusowych przewozów regionalnych uczestniczy kilka tysięcy podmiotów, 
zatrudniających mniej niż dziewięć osób. Źródła statystyczne nie ujmują zatem 
informacji o tych podmiotach. Dlatego publikowane przez GUS informacje 
statystyczne, odnoszące się do przewozów pasażerskich powinny być 
korygowane w procesie badań rynkowych.  

Z badań realizowanych w przedsiębiorstwach PKS wynika, że udział 
przewozów regionalnych w przewozach ogółem wynosi około 92%. 
Uwzględniając publikowane wielkości przewozów w rocznikach statystycznych 
GUS można więc stosunkowo łatwo określić wielkość popytu zaspokajanego 
przez te przedsiębiorstwa. Prowadzone badania rynkowe pozwalają 
jednocześnie stwierdzić, że małe, prywatne przedsiębiorstwa autobusowe 
przewożą około 30–35% ogólnej liczby pasażerów korzystających z autobu-
sowych przewozów regionalnych.  

Trudności w analizie statystyki przewozów pasażerskich odnoszą się 
głównie do przewozów autobusowych. W transporcie kolejowym do roku 2001 
przewozy pasażerskie realizował tylko jeden przewoźnik – przedsiębiorstwo 
PKP. Od roku 2001 w ramach kolejnego etapu restrukturyzacji powstało kilka 
spółek przewozowych realizujących przewozy pasażerskie. Wszystkie te spółki 
należą jednak do grupy PKP SA, a żaden inny operator przed 2005 rokiem nie 
podjął działalności na tym rynku. Uzyskanie zatem wiarygodnych informacji      
o wielkości realizowanych przewozów nie powinno stwarzać poważniejszych 
problemów, choć ograniczone jest ich poufnością i zasadami dostępu do 
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informacji, obowiązującymi w grupie PKP. Z dostępnych danych 
statystycznych wynika, że kolejowe przewozy regionalne stanowią ponad 80% 
kolejowych przewozów pasażerskich ogółem.  

Uwzględniając przedstawione zasady szacowania popytu na przewozy 
kolejowe i autobusowe (realizowane przez przedsiębiorstwa zatrudniające 
powyżej dziewięciu osób oraz przez małe przedsiębiorstwa), popyt na rynku 
regionalnych przewozów pasażerskich oszacować można, według danych za 
2003 r., na około 1,2 mld pasażerów (rys. 1). W rynku tym dominujące 
znaczenie mają przedsiębiorstwa autobusowe o liczbie zatrudnionych powyżej 
dziewięciu osób. Ich udział w rynku oszacować można na około 61% (rys. 2). 
W tej grupie przedsiębiorstw występują przewoźnicy, używający wspólnej 
marki PKS. Udział tych przedsiębiorstw w rynku regionalnych przewozów 
pasażerskich wynosi około 57,5%. Na uwagę zasługuje wzrastający udział 
małych, prywatnych przedsiębiorstw autobusowych. Z ich usług korzysta 
obecnie więcej pasażerów, niż z usług transportu kolejowego. 
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Rys. 1. Popyt na rynku regionalnych przewozów pasażerskich w latach 

1998–2003 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS i badań 
ankietowych w przedsiębiorstwach PKS. 
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Rys. 2. Szacowany udział w obsłudze rynku regionalnych przewozów 

pasażerskich w 2003 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS i badań 
ankietowych w przedsiębiorstwach PKS. 

 
Predykcja wpływu telemetyki na popyt w przewozach regionalnych 

Przewidywanie wpływu różnych czynników na postępowanie konsumentów 
jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, analizujących 
różne aspekty życia ludzkiego oraz zasad podejmowania decyzji. W teorii 
ekonomii badania postępowania konsumentów koncentrują się na analizie 
potrzeb, ich wielkości i dynamiki oraz na sposobach ich zaspokajania. 

Ekonomiczne teorie wyboru konsumenta, badające przewidywane reakcje 
konsumentów na zmianę warunków rynkowych, przyjmują zasadę racjonalności 
jego postępowania. Oznacza ona wewnętrznie spójne postępowanie, które 
umożliwia konsumentowi dokonywanie wyborów maksymalizujących jego 
satysfakcję. Prowadzi to do racjonalnego wyboru warunków, w których 
spodziewane efekty przewyższają przewidywane koszty15. 

Zasada racjonalności podejmowania decyzji, jako podstawa teorii wyboru 
konsumenta, bywa krytykowana. Argumenty przeciwne koncepcji racjonalności 
wskazują, że racjonalne kryteria wyboru nie są wystarczające do 
kompleksowego wyjaśnienia zasad postępowania konsumenta. Pozwoliło to 
sformułowanie zasady ograniczonej racjonalności16. Oznacza ona, że 

                                                 
15 T. Kamińska, B. Kubska-Maciejewicz, J. Laudańska-Trynka: Teoria podejmowania 
decyzji przez podmioty rynkowe. Wybrane problemy z mikroekonomii. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995, s. 42. 
16 Przełomowe znaczenie w kreowaniu zasady ograniczonej racjonalności miała 
koncepcja H. Simona z 1955 r. Jej syntezę przedstawił H. Simon: Models of Bounded 
Rationality. Vol. 3: Empirically Grounded Economic Reason. MIT Press, Cambridge 
1997.  
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konsumenci nie dążą do decyzji optymalnych, lecz starają się osiągnąć wynik 
satysfakcjonujący17. W koncepcji tej konsument: 
− wybiera pierwszą opcję, którą uzna za satysfakcjonującą, 
− uznaje, że kieruje się uproszczonym obrazem rzeczywistości,  
− dopuszcza podejmowanie decyzji bez rozeznania wszystkich dostępnych 
opcji, 

18. − podejmuje decyzje za pomocą uproszczonych reguł i heurystyk
Znajomość zasad postępowania konsumentów jest niezbędnym czynnikiem 

w przewidywaniu wpływu różnych czynników na popyt. Dotyczy to w szcze-
gólności wpływu rozwoju nowoczesnych technologii na zmiany zachowań 
komunikacyjnych na rynku regionalnych przewozów pasażerskich, a w kon-
sekwencji na popyt usług transportowych na tym rynku. Punktem wyjścia         
w takiej analizie jest określenie potrzeb przewozowych i możliwości ich zmiany 
wskutek zastosowania telematyki. Powstawanie potrzeb przewozowych 
związane jest bowiem z mechanizmem wtórnych celów, polegającym na tym, 
że działanie zaspokajające potrzebę staje się potrzebą samoistną19. Oznacza to, 
że przyczyną wystąpienia potrzeby przewozowej jest zaistnienie innej potrzeby 
pierwotnej, której realizacja wymaga przemieszczania za pomocą środków 
transportu20. Zastosowanie technologii teleinformatycznych może doprowadzić 
do zmiany sposobów zaspokajania potrzeb pierwotnych, eliminując konie-
czność przemieszczeń. Jednocześnie mogą powstać inne potrzeby, które 
spowodują wzrost mobilności społeczeństwa. 

Potrzeby transportowe na rynku regionalnych przewozów pasażerskich były 
przedmiotem autorskich badań, realizowanych na przełomie 2002 i 2003 roku. 
W badaniach wzięło udział 780 osób, będących mieszkańcami województw 
mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, śląskiego, 
kujawsko-pomorskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. 
Niemal 70% respondentów odbyło podróż regionalną w ciągu siedmiu dni 
poprzedzających badanie. Oznacza to, że relatywnie łatwo mogli wskazać na 
czynniki charakteryzujące odbywane podróże regionalne, motywacje ich 
podejmowania oraz określić wrażenia z tych podróży. 

                                                 
17 Por. J.G. March: Ograniczona racjonalność, dwuznaczność  technika wyboru. 
„Prakseologia”, 1980, nr 4. 
18 J. Unold: Racjonalność – kategoria indywidualistyczna czy zbiorowa? [W:] 
Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz. Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, Wrocław 2005, s. 442. 
19 Szerzej M. Daszkowska, J. Senyszyn: Elementy teorii konsumpcji. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994, s. 9–14. 
20 Potrzeby przewozowe zdefiniować można jako chęć lub konieczność realizacji przez 
określoną osobę przemieszczenia się z jednego miejsca na drugie za pomocą środka 
transportu. Por. O. Wyszomirski: Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 24. 
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Do najważniejszych celów podróży regionalnych respondenci zaliczyli 
odwiedziny u znajomych, dojazd do szkoły i pracy oraz dojazd do sklepów na 
zakupy. Szczegółowy rozkład celów podróży według wskazań respondentów 
przedstawiono na rysunku 3, a częstość odbywania podróży na rysunku 4.  
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Rys. 3. Cele podróży na rynku regionalnych przewozów pasażerskich 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 4. Częstość podróży na rynku regionalnych przewozów pasażerskich 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
Niemal 99% respondentów, deklarujących odbywanie przejazdów 

regionalnych kilka razy w tygodniu, wskazuje jednocześnie jako jeden z celów 
podróży (respondenci mogli wskazać więcej niż jeden cel), dojazd do pracy lub 
szkoły. Te dwie grupy mają zatem istotny wpływ na wielkość popytu na rynku 
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regionalnych przewozów pasażerskich. Istnieje bowiem wysoki poziom 
korelacji pomiędzy spadkiem popytu na rynku regionalnych przewozów 
pasażerskich, a spadkiem liczby uczniów i wzrostem stopy bezrobocia21. 

Zastosowanie telematyki w wybranych obszarach życia gospodarczego czy 
społecznego mogłoby, jak już wspomniano, wyeliminować konieczność 
fizycznego przemieszczania przy realizacji niektórych z wymienionych celów. 
Wydaje się, że niskie jest prawdopodobieństwo zastąpienia przez nowoczesne 
technologie przemieszczeń związanych z odwiedzinami znajomych czy 
krewnych. Prezentowane wizje „spotkań towarzyskich na odległość”, nawet        
z dodatkowymi bodźcami emocjonalnymi gwarantowanymi przez systemy 
telematyczne, mają raczej charakter futurystyczny. Podobnie jest w przypadku 
zastosowania telematyki w edukacji. Masowe zastosowanie takich systemów, 
jako podstawy kształcenia jest, w dającej się przewidzieć perspektywie mało 
prawdopodobne. W tym zakresie telematyka nie będzie zatem miała istotnego 
wpływu popyt w regionalnych przewozach pasażerskich.  

Telematyka może mieć natomiast istotny wpływ w zmianie realizacji 
potrzeb przewozowych, związanych z dojazdami do pracy, urzędów i na 
zakupy. Możliwe jest bowiem świadczenie niektórych rodzajów pracy czy 
prowadzenia działalności gospodarczej bez wychodzenia z domu. Podobnie 
wiele spraw w urzędach mogłoby być załatwianych przy wykorzystaniu 
sprawnych systemów telematycznych.  

Możliwość zastosowania telematyki dotyczy zapewne również realizacji 
zakupów. Warto jednak zwrócić uwagę, że niewielka jest zależność pomiędzy 
popytem na rynku regionalnych przewozów pasażerskich a liczbą sklepów 
ogółem. Duże nasycenie kraju sklepami (około 1,4 sklepów/1 km2) powoduje, 
że kilkuprocentowe zmiany ich liczby nie mają zasadniczego wpływu na 
transport regionalny. Istnieje jednak wyraźna korelacja pomiędzy wzrostem 
liczby sklepów na wsi a spadkiem popytu na usługi transportowe. Wzrost liczby 
sklepów na wsi zwiększa dostępność produktów w miejscu zamieszkania, 
ograniczając potrzebę dojazdu na zakupy do miasta. Niekorzystnym, z punktu 
widzenia transportu zbiorowego, jest także wzrost liczby sklepów o dużej 
powierzchni. Charakter zakupów realizowanych w tych placówkach nie sprzyja 
wykorzystywaniu transportu publicznego. Stąd widoczna jest korelacja 
pomiędzy spadkiem popytu na usługi realizowane transportem regionalnym       
a wzrostem liczby takich sklepów. Mimo wzrostu liczby sklepów niemal 25% 
respondentów deklaruje odbywanie podróży regionalnych w celu dokonania 
zakupów. Ponad 80% respondentów wskazuje, że podróże regionalne związane 

                                                 
21 Analizę przeprowadzono na podstawie wskaźnika korelacji liniowej Pearsona. Jest on 
miernikiem siły związku prostoliniowego między dwiema zmiennymi mierzonymi co 
najmniej na skali przedziałowej. Współczynnik ten przyjmuje wartości z przedziału [-1; 
1]. Jego znak wskazuje na kierunek zależności (z tego względu wyróżnia się korelację 
dodatnią i korelację ujemną), a jego wartość bezwzględna wskazuje na siłę zależności 
między zmiennymi. Szerzej m.in. M. Walesiak: Metody analizy danych 
marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 65–67. 
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z zakupami odbywa kilka razy w miesiącu. Uwzględniając przedstawione 
uwarunkowania wpływu liczby sklepów na popyt wydaje się, że wykorzystanie 
telematyki w realizacji zakupów nie będzie miała istotnego wpływu na popyt    
w przewozach regionalnych. Wydaje się, że dużo większy wpływ może to mieć 
na popyt w komunikacji miejskiej. 

Tempo rozwoju systemów telematycznych, znacznie wolniejsze niż 
początkowo zakładano, pozwala przypuszczać, że szerokie ich zastosowanie     
w dającej się przewidzieć perspektywie jest mało realne. Z tego punktu 
widzenia wpływ tych systemów na popyt w regionalnych przewozach 
pasażerskich w najbliższych latach będzie mało znaczący. Nieco większy 
wpływ może wynikać z efektów zastosowania telematyki w systemie 
transportowym. Usprawnienie tego systemu poprzez skrócenie czasu podróży, 
zmniejszenie kosztów realizacji usług czy poprawę poziomu bezpieczeństwa22, 
wychodzi naprzeciw deklarowanym preferencjom wyboru środka transportu.  

W przywoływanych autorskich badaniach ankietowych, podjęto również 
badanie preferencji podróżnych na rynku regionalnych przewozów 
pasażerskich. W tej części kwestionariusza poproszono o ocenę kryteriów 
decydujących o wyborze środka transportu, proponując jednocześnie 
następujące kryteria: koszt podróży, czas przejazdu, bezpieczeństwo, komfort, 
dostępność w czasie, odległość od domu (miejsca pobytu) do przystanku oraz 
„przywiązanie” do samochodu. Dopuszczono również możliwość wskazania na 
własne kryteria – z możliwości tej skorzystało niespełna 0,8% respondentów.  

Najczęściej wskazywanym kryterium wyboru środka transportu, w prowa-
dzonych badaniach, był czas podróży – na kryterium to wskazało ponad 91% 
respondentów. Do istotnych kryteriów respondenci zaliczyli również koszt 
podróży (84,6%), bezpieczeństwo i komfort (po 74,5%) oraz dostępność          
w czasie (62,7%). Na uwagę wskazuje również wskazanie ponad 34% 
respondentów na „przywiązanie” do samochodu. Szczegółowy rozkład wskazań 
na istotne kryteria wyboru środka transportu przedstawiono na rysunku 5. 

                                                 
22 Por. K. Bartczak: Technologie informatyczne i telekomunikacyjne jako podstawa 
tworzenia systemów telematycznych w transporcie. Materiały Konferencji Naukowej 
„Nowoczesne technologie w transporcie”, Szczecin 2002. 
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Rys. 5. Znaczenie kryteriów jakości w wyborze środka transportu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
Respondentów poproszono nie tylko o wskazanie istotnych kryteriów 

wyboru środka transportu, lecz również o ocenę ich ważności. Do oceny tej 
zastosowano rangową skalę sumowanych ocen – poproszono respondentów       
o podział 100 punktów pomiędzy wybierane, istotne dla nich, postulaty 
przewozowe. Ważność poszczególnych postulatów określono przy 
wykorzystaniu dwóch mierników:  
− średniej wartości postulatu dla całej badanej grupy (na rys. 6 znaczenie 
ogółem), odzwierciedlającej przeciętne znaczenie postulatu dla badanej 
populacji, 
− średniej wartości postulatów dla części badanej grupy, która wskazała na 
ich znaczenie w wyborze sposobu zaspokojenia potrzeby (na rys. 6 znaczenie   
w wybranych), odzwierciedlającej przeciętne znaczenie ocenianego postulatu 
dla tej części respondentów, którzy uznali istotność danego kryterium               
w wyborze środka transportu. 
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Rys. 6. Znaczenie postulatów przewozowych w wyborze środka transportu 
na rynku regionalnych przewozów pasażerskich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
Lepsze dostosowanie ofert przewozowych, jako efekt zastosowania 

telematyki, sprzyjać może wzrostowi popytu na rynku regionalnych przewozów 
pasażerskich. Wdrożenie nowoczesnych systemów poprawić może w wielu 
obszarach negatywne postrzeganie jakości usług przewozowych. Postrzeganie 
to było przedmiotem przywoływanych badań ankietowych. W badaniach tych 
poproszono respondentów o ocenę jakości usług, oferowanych przez transport 
kolejowy, przedsiębiorstwa PKS oraz małe przedsiębiorstwa autobusowe 
(mikrobusowe). Do oceny poszczególnych kryteriów przyjęto pięciostopniową 
skalę wymuszającą. Każdy z respondentów oceniał usługi wszystkich 
przewoźników, niezależnie czy korzystał z ich usług. W przypadku 
respondentów, którzy nie korzystali z usług danego przewoźnika oceny 
dokonywane były na podstawie wyobrażeń respondenta o danej ofercie. 
Pozwala to określić nie tylko rzeczywistą ofertę rynkową, lecz również 
wyobrażenie o tej ofercie. 

Analizując uzyskane wyniki badań obliczono średnią ważoną uzyskanych 
ocen dla poszczególnych przewoźników. Na tej podstawie określono profil 
jakości usług oferowanych przez poszczególnych przewoźników (rys. 7)23. 

                                                 
23 Szerzej wyniki tych badań przedstawiono w: T. Dyr: Dostosowanie ofert do potrzeb    
i preferencji podróżnych jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
Zastosowanie telematyki w przedsiębiorstwach transportowych mogłoby 

poprawić jakość realizowanych usług w wielu obszarach. Poziom zaawan-
sowania technicznego i technologicznego tych przedsiębiorstw oraz ich sytuacja 
finansowa pozwalają przypuszczać, że szerokie zastosowanie telematyki jest 
mało realne. Czynnik ten nie będzie miał zatem w najbliższych latach istotnego 
znaczenia dla zmian popytu. Sytuacja może się jednak zmienić w wyniku 
wejścia do Polski globalnych firm transportowych. Zasoby tych firm pozwalają 
na realizację szerokiego programu inwestycyjnego, w tym w nowoczesne 
technologie teleinformatyczne. 

 
Zakończenie 

Z przygotowanych w 2001 roku, w ówczesnym Ministerstwie Transportu    
i Gospodarki Morskiej, prognoz przewozu pasażerów do roku 2020 wynika 
systematyczny spadek popytu na usługi przewozowe realizowane transportem 
zbiorowym. W przypadku zastosowania preferencji dla transportu zbiorowego, 
spadek pracy przewozowej w komunikacji międzyosiedlowej wynieść może     
w roku 2020, w porównaniu z rokiem 1998 około 6%. W tym samym czasie 
wzrost pracy przewozowej realizowanej samochodami osobowymi wyniesie 
ponad 55%. W wariancie z brakiem preferencji dla transportu zbiorowego 
przewiduje się, że nastąpi znaczny spadek pracy przewozowej w komunikacji 
międzyosiedlowej realizowanej transportem zbiorowym (o około 11%) i dwu-

                                                                                                                        
regionalnych przewozów pasażerskich. Prace Naukowe Transport 2003, nr 1(17). 
Politechnika Radomska, Radom 2003. 
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krotny wzrost pracy przewozowej realizowanej samochodami osobowymi24. 
Jeszcze bardziej niekorzystne tendencje wynikają z prognozy przygotowanej dla 
potrzeb prac nad polityką transportową i strategią rozwoju transportu do 2013     
i 2020 roku, prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury25. 

Opracowane prognozy przewozów pasażerskich wskazują na istotne 
zagrożenia, przed którymi stanąć mogą przedsiębiorstwa pasażerskiego 
transportu zbiorowego. Ta niekorzystna tendencja dotyczyć będzie także rynku 
regionalnych przewozów pasażerskich. Niektórzy autorzy przewidują, że 
spadek popytu na tym rynku będzie znacznie większy, niż przedstawione 
wartości średnie dla rynku przewozów pasażerskich, i sięgnąć może wartości 
50% przewozów realizowanych w roku 199826. Wydaje się, że tych 
niekorzystnych tendencji kształtowania się popytu nie będzie w stanie 
odwrócić, jak wykazano to w niniejszym artykule, szerokie zastosowanie 
telematyki, mimo niewątpliwych korzyści, które uzyskać mogą 
przedsiębiorstwa transportowe w wyniku jej wdrożenia. Dotychczasowe 
doświadczenia wskazują jednocześnie, że szybkie zastosowanie telematyki       
w wielu obszarach gospodarki jest mało prawdopodobne. 
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Rozwój telematyki jako czynnik zmian popytu na rynku regionalnych 
przewozów pasażerskich 

Streszczenie 

Rozwój telematyki jest ważnym czynnikiem budowania nowoczesnego systemu 
transportowego. Zastosowanie telematyki powinno pozwolić na poprawę jakości usług 
transportowych. Może ono mieć również wpływ na zachowania użytkowników 
transportu. W artykule przedstawiono, na tle rozważań teoretycznych, wpływ systemów 
telematycznych na popyt w regionalnych przewozach pasażerskich. 

 

The development of telematics as factor of demand changes on 
the regional passengers carriages 

Summary 

Development of the telematics applications is the important factor in the modern 
transport system. Advances telematics services can improve quality of passenger 
transport as well as can change the consumer behaviors. The paper presents, on the basis 
of theoretical considerations, predicted influence of telematics applications for demand 
in regional passenger transport. 
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ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W REGIONIE 

WOBEC WYZWAŃ KONKURENCYJNEGO OTOCZENIA 
 
 
1. Wprowadzenie 

Procesy prawno-gospodarcze zachodzące na rynku usług pasażerskiego 
transportu lokalnego powodują zmiany otoczenia przedsiębiorstw, które 
świadczą te usługi. Powodują one konieczność poszukiwania nowoczesnych 
rozwiązań systemowych, w tym również w dziedzinie regionalnego transportu 
publicznego, zwłaszcza w sferze jego organizacji i zarządzania. Zastosowanie 
modeli sprawdzonych w praktyce i akceptowanych w krajach Unii Europejskiej 
przyczyni się do podniesienia konkurencyjności transportu publicznego            
w regionie i modernizacji gospodarki regionalnej. Osiągnięcie tego celu jest  
możliwe dzięki wdrożeniu nowoczesnych narzędzi informatyki, wspoma-
gających sferę organizacji i zarządzania oraz działaniom zgodnym z wyma-
ganiami klienta – system transportu tworzącym wartości dodaną dla klienta. 

Opracowanie rozwiązań systemowych w organizacji i zarządzaniu 
regionalnym transportem publicznym wymaga uwzględnienia dostosowania 
przedsiębiorstw publicznego transportu pasażerskiego do zmian na rynku 
przewozów pasażerskich i integracji z Unią Europejską, jako istotnego czynnika 
modelu. Trwający na tym rynku proces przekształceń własnościowych 
przewoźników publicznych oraz liberalizacja, umożliwiająca łatwiejszy dostęp 
do wykonania usług przewozowych przez podmioty prywatne, oraz możliwości 
w zakresie zastosowania nowoczesnych systemów integracji transportu, 
szczególnie z wykorzystaniem innowacji w dziedzinie telematyki, determinują 
tempo i jakość podejmowanych zmian w dziedzinie organizacji i zarządzania 
transportem regionalnym.   

Koncepcja tworzenia regionalnego modelu organizacji przewozów              
w transporcie publicznym powinna obejmować podmioty funkcjonujące na 
rynku przewozów tj. przedsiębiorstwa PPKS, przewozy realizowane przez PKP, 
przewoźników prywatnych oraz uwzględniać przewozy wykonywane przez 
przedsiębiorstwa gminne. Ważne jest również umiejscowienie w niej, już 
funkcjonujących w organizacji transportu pasażerskiego w regionie, 

                                                 
1 Dr Bożena Grad – Politechnika Radomska. 
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organizatorów, zajmujących się transportem pasażerskim miejskim, czy 
kolejowym. Integracja różnych gałęzi transportu regionalnego dokonywana       
w drodze konsolidacji kapitałowej przewoźników czy integracja usług 
transportowych pozwalają osiągnąć korzyści w dziedzinie poprawy 
efektywności regionalnych systemów transportowych oraz zaspokoić wymogi 
klienta w zakresie jakości świadczonych usług. Stąd istnieje konieczność 
opracowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjno-zarządczych w regionie. 

Pomiędzy Instytucją organizującą transport publiczny w Regionie Ile-de-
France zwaną Syndykatem Transportu Publicznego, a władzami  Mazowsza od 
2000 r. nawiązana została współpraca w dziedzinie organizacji transportu 
publicznego. Celem tej współpracy było wspieranie władz administracji 
rządowej i samorządowej Mazowsza w racjonalizowaniu organizacji transportu 
publicznego w  regionie przez utworzenie instytucji publicznej koordynującej 
transport publiczny w województwie mazowieckim. Nawiązana została 
współpraca w dziedzinie organizacji transportu publicznego. Celem tej 
współpracy było wspieranie władz administracji rządowej i samorządowej        
w racjonalizowaniu organizacji transportu publicznego w  regionie oraz prace 
koncepcyjne  dotyczące utworzenia modelu  instytucji publicznej, której 
powierzone mogą być zadania związane z koordynacją, finansowaniem               
i modernizacją sieci transportu publicznego w województwie mazowieckim.  

Instytucja ta w swojej działalności mogłaby wykorzystywać rozwiązania 
przyjęte we Francji, w dziedzinie organizacji transportu publicznego. 
Rozwiązania zastosowane we Francji przyczyniły się do zachowania 
równowagi pomiędzy obowiązkami służby publicznej, a zachęcaniem do 
działań nakierowanych na większą skuteczność w obszarze efektywności 
gospodarczej podmiotów realizujących przewozy pasażerskie. Utworzenie tego 
typu instytucji w dużym regionie, jakim jest województwo mazowieckie, może 
przyczynić się do zastosowania tego rozwiązania w innych regionach Polski. 
Może wpłynąć ponadto na postęp prac związanych z dostosowaniem polskich 
przewoźników do funkcjonowania w warunkach konkurencji na otwartym 
rynku europejskim. Dostosowanie to, powinno uwzględniać obowiązujące       
w Unii Europejskiej uregulowania prawne dotyczące regionu w zakresie 
świadczenia publicznego transportu pasażerów, a w szczególności w zakresie 
relacji umownych pomiędzy władzami odpowiedzialnymi za zorganizowanie 
transportu publicznego a przedsiębiorstwami, którym zleca się wykonanie tych 
usług przewozowych. 

Instytucja organizacyjna – tzw.  „Organizator”- powinna być akceptowana 
przez władze publiczne i uczestników rynku, tj. przewoźników, gdyż wówczas 
zostaną osiągnięte nałożone na nią cele społeczno-gospodarcze. Doświadczenia 
Mazowsza zostały przez autorkę skonfrontowane z poglądami w tej dziedzinie 
w innych polskich regionach tj. świętokrzyskie, łódzkie, lubelskie. W rozwa-
żaniach niniejszego referatu uwagę skupiono na wynikach badań w zakresie 
integracji transportu publicznego w województwie lubelskim. 
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2. Przesłanki determinujące integrację transportu publicznego 
Tworzenie spójnego systemu przewozów pasażerskich na dowolnym 

obszarze to proces bardzo złożony. Kształtując taki system należy uwzględniać 
uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Do uwarunkowań zewnętrznych 
można zaliczyć między innymi: realizację strategii zrównoważonego rozwoju 
transportu oraz trwający proces dostosowawczy do wymogów Unii 
Europejskiej. Natomiast wśród uwarunkowań wewnętrznych znajduje się 
zapewnienia dobrego współdziałania transportu regionalnego z transportem 
miejskim i aglomeracyjnym oraz wykorzystanie potencjału transportu 
kolejowego. Przedsiębiorstwa transportowe w Europie funkcjonują w otoczeniu 
konkurencyjnym. Dotyczy to konkurencji międzygałęziowej i wewnątrz 
gałęziowej oraz rynku krajowego i międzynarodowego. Chociaż w różnych 
gałęziach transportu działalność przedsiębiorstw transportowych charakteryzuje 
się dużym zróżnicowaniem zasad funkcjonowania jako następstwa procesów 
deregulacji, to na uwagę zasługuje fakt pojawienia się tendencji zmierzających 
do ujednolicenia, czyli tworzenia wspólnych zasad funkcjonowania – 
wspólnego rynku. Zagadnienia te wiążą się z zaostrzeniem walki 
konkurencyjnej podmiotów, zwłaszcza w układzie międzygałęziowym 
transportu. Chcąc wyrównać warunki konkurencyjne Unia Europejska podjęła 
w transporcie działania harmonizujące. W obszarze  tych działań znajdują się 
następujące  zagadnienia: zasady bezpieczeństwa ruchu, systemy podatkowe 
transportu, zasady rozliczania kosztów infrastruktury, zakres obowiązków tzw. 
„służby publicznej” czy zastosowanie technologii informatycznych i tele-
komunikacyjnych w transporcie2. Harmonizacja rynku nie została dotychczas 
zakończona i stanowi jeden z najtrudniejszych procesów na drodze tworzenia 
wewnętrznego, jednolitego rynku usług transportowych3. 

Aktualnie w Polsce, przedsiębiorstwa realizujące przewozy w samo-
chodowym transporcie pasażerskim są przedsiębiorstwami małymi i działają-
cymi w rozproszeniu. Taki stan tego, istotnego segmentu rynku usług transportu 
pasażerskiego, jest między innymi wynikiem działań państwa na przestrzeni lat 
dziewięćdziesiątych. Działania te zmierzały w kierunku demonopolizacji rynku 
dokonywanej poprzez podział dużych przedsiębiorstw na szereg małych firm. 
Obecnie obserwujemy zmiany w podejściu do zagadnień dotyczących 
kształtowania rynku usług w pasażerskim transporcie samochodowym. Na 
zmianę tych tendencji w procesie transformacji polskiej gospodarki, znaczący 
wpływ mają głównie uwarunkowania zewnętrzne związane z trendami 
zachodzącymi w gospodarce światowej i europejskiej oraz z procesem 
integracji Polski z Unią Europejską, Uwarunkowania te spowodowały 
                                                 
2 K. Bartczak: Technologie informatyczne i telekomunikacyjne jako podstawa tworzenia 
systemów telematycznych w transporcie. Materiały Konferencyjne „Nowoczesne 
technologie w transporcie”, Szczecin, 9 grudzień 2002, s. 5–14. 
3 E. Załoga: Liberalizacja rynku usług transportowych w Unii Europejskiej. 
Konferencja Naukowa „TRANSLOG 2002”, Szczecin 18–19 wrzesień 2002, Materiały 
Konferencyjne „Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na 
międzynarodowym rynku usług transportowych”, s. 279. 
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konieczność wdrażania nowych rozwiązań w zarządzaniu działalnością 
transportową w skali państwa oraz w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi 
realizującymi tę działalność na rynku, a więc w samym otoczeniu wewnętrznym 
przedsiębiorstwa4. Aby zahamować podział rynku usług przewozowych 
pomiędzy małe jednostki i by zapewnić rozwój sektora usług przewozów 
osobowych  autobusowych w wymiarze międzynarodowym trzeba dokonywać 
integracji i konsolidacji tych przedsiębiorstw. Pomimo wielu barier, na które 
proces ten napotyka w praktyce życia gospodarczego, mających swoje 
uwarunkowania prawne, społeczne i ekonomiczne, integracja podmiotów 
działalności  transportowej powinna być dokonywana. Jest to jedno z podsta-
wowych wyzwań stojących przed przewoźnikami w procesie dostosowania ich 
struktury, metod zarządzania i ekonomiki do reguł konkurencji na otwartym 
rynku. Proces ten wspomagany jest poprzez wdrażanie nowoczesnych 
technologii w transporcie. Dotyczy to przedsiębiorstwa jako całości oraz jego 
pionów funkcjonalnych, różnych gałęzi transportu oraz systemu transportowego 
kraju5. 

W działalności transportowej, w świetle obowiązującego w Polsce prawa, 
integracji można dokonywać różnymi metodami. Wśród nich należy zwrócić 
uwagę na prywatyzację przedsiębiorstw państwowych i konsolidację spółek6. 
Procesowi prywatyzacji transportu samochodowego, który w odniesieniu do 
Przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej nie został jeszcze 
zakończony, towarzyszy deregulacja dostępu do rynku przewozów oraz 
stwarzanie sprzyjających warunków dla działalności firm prywatnych7. Trudno 
wskazać jednoznacznie metodę prywatyzacji, która winna być preferowana dla 
przedsiębiorstw pasażerskiego transportu samochodowego. Największym 
mankamentem stanowiącym przeszkodę w skutecznym prowadzeniu prywa-
tyzacji jest: brak kapitału krajowego i zagranicznego zainteresowanego 
inwestowaniem w ten sektor gospodarki, brak taniego kredytu i pożyczek 
stanowiących wsparcie finansowe procesu prywatyzacji przez instytucje 
finansowe, skomplikowane i długotrwałe procedury biurokratyczne, niska 
rentowność tej branży usług i przede wszystkim obowiązek służby publicznej 
spoczywający na przedsiębiorstwach prowadzących pasażerskie przewozy 

                                                 
4 R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN Warszawa 1999, s.102.  
5 J. Długosz: Kryteria oceny nowoczesnych technologii w transporcie. [W:] Materiały 
Konferencyjne „Nowoczesne technologie w transporcie”, Szczecin, 9 grudzień 2002,    
s. 15 –17.  
6 B. Frąckowiak: Strategie zmian strukturalnych w krajowym transporcie 
samochodowym i spedycji. Materiały Konferencyjne „EKSTRA-97”, Międzyzdroje 
1997, s. 8. 
7 Por. art. B. Grad, T. Dyr: Prywatyzacja jako czynnik zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw PKS na rynku transportowym. Wydawnictwo Uczelniane Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach pt.: Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym 
w Europie. Praca zbiorowa pod red. S. Dziadka, M. Michałowskiej. Katowice, 2000 
s.17–33.  
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8samochodowe . Przedsiębiorstwa te pozostają nadal, w niewielkim zakresie, 
subsydiowane. Innym zjawiskiem hamującym integrację w transporcie 
pasażerskim samochodowym jest bierna i zachowawcza postawa kadry 
kierowniczej oraz pracowników, często wręcz wrogo nastawionych do 
podejmowania jakichkolwiek zmian głównie z obawy przed utratą miejsca 
pracy. Negatywne skutki takich zachowań przewoźników generujących podaż 
na rynku przewozów w pasażerskim transporcie samochodowym będą przez 
nich odczuwane, natomiast po stronie popytu należy spodziewać się 
podwyższenia jakości świadczonych usług oraz obniżki cen usług 
przewozowych9. 

Integrację transportu regionalnego w województwie należy postrzegać nie 
tylko w układzie różnych gałęzi transportu regionalnego funkcjonujących na 
danym terytorium, ale też w układzie powiązań  z transportem: lokalnym 
(zwłaszcza miejskim), regionalnym sąsiednich województw, 
ponadregionalnym, indywidualnym. Narzędziami integracji transportu 
regionalnego w województwie mogą być:  
− na obszarze regionu – rozwiązania organizacyjne (fuzje i porozumienia 
przewoźników lub powołanie regionalnego organizatora transportu – zarządu 
transportu regionalnego, 
− w układzie powiązań z innymi systemami transportu zbiorowego – alianse 
strategiczne w zakresie dystrybucji usług oraz koordynacji oferty przewozowej, 
− w układzie powiązań z transportem indywidualnym – centra parkingowo-     
-przesiadkowe10. 

Integracja transportu pasażerskiego w regionie powinna być rozpatrywana 
w układzie rozwiązań instytucjonalnych uwzględniających uwarunkowania 
prawne funkcjonowania transportu regionalnego, w tym głównie w dziedzinie 
prowadzenia aktywnej polityki transportowej. Tak więc samorząd województwa 
winien współpracować z tymi ośrodkami władzy publicznej, które posiadają 
gestię transportową w zakresie systemów transportu pasażerskiego tj. 
administracją państwową – posiadającą uprawnienia w zakresie transportu, 
samorządami sąsiednich województw oraz samorządami powiatowymi                
i gminnymi. Szczególną rolę w obecnych warunkach odgrywa partnerska 
współpraca pomiędzy poszczególnymi segmentami administracji samo-
rządowej. Współpraca ta winna uwzględniać: 

                                                 
8 Por. A. Szewczuk: Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego                
w konkurencyjnym otoczeniu. ITS Warszawa, 2001, s. 18–19. 
9 W. Bąkowski: Konkurencja na rynku przewozów autobusowych. Materiały 
Konferencji Naukowej „TRANSLOG 2002”, Szczecin 18–19 września 2002 pt.: 
„Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym 
rynku usług transportowych”, s. 31–33. 
10 Por. W. Starowicz: Zadania samorządu w zakresie transportu zbiorowego – sytuacja 
prawna zarządzania transportem zbiorowym w Polsce  po wejściu do Unii Europejskiej. 
[W:] Materiały Konferencyjne „I Forum Transportu Publicznego”, Łódź, wrzesień 
2003. s. 14–15. 
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a) aspekt kompetencyjny – polegający na wyraźnym określeniu kompetencji    
w zakresie transportu pasażerskiego,  
b) aspekt organizacyjny – polegający na współpracy w zakresie rozwoju          
i zarządzania transportem pasażerskim oraz regularnym informowaniu się 
wzajemnym o zamierzeniach dokonywania ewentualnych zmian, 
c) aspekt konsolidacyjny – polegający na podejmowaniu wspólnych inicjatyw 
w zakresie przedsięwzięć wykraczających swoimi skutkami poza obszar 
działania jednego ośrodka władzy publicznej. Inicjatywy te mogą dotyczyć 
między innymi wspólnych inwestycji infrastrukturalnych, które mogą być 
finansowane z udziałem środków zewnętrznych tj. prywatnych i publicznych   
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub środków pochodzących            
z funduszy unijnych.  

Integracji transportu sprzyjać powinna prywatyzacja podmiotów 
realizujących ten transport. Prywatyzacja, która jako mechanizm prawny, 
służący między innymi zmianie formy organizacyjno-prawnej, postrzegana 
winna być jako możliwość konsolidacji polskich operatorów regionalnego 
transportu publicznego i czynnik wpływający znacząco na jego konkuren-
cyjność. 
 
3. Preferencje operatorów regionalnego transportu samochodowego 
województwa lubelskiego w zakresie tworzenia instytucji organizatora 
transportu publicznego 

Publiczny transport samochodowy województwa lubelskiego obsługuje 
zróżnicowane potrzeby przewozowe zarówno w regionie, jak i w relacjach 
międzyregionalnych oraz międzynarodowych. Sieć połączeń dostosowana jest 
do układu przestrzennego sieci osadniczej, stopnia rozwoju gmin, 
rozmieszczenia podmiotów gospodarczych, szkół, urzędów, ośrodków 
handlowych, kulturowych, miejsc wypoczynku itp. 

Na podstawie dostępnych źródeł statystycznych (Rocznik GUS, Transport 
wyniki działalności w 2003 r.) w 2003 r., w województwie lubelskim 
transportem zarobkowym przewieziono ogółem 56101 tys. pasażerów tj. 4,4% 
mniej niż przed rokiem. Ilość przewiezionych pasażerów stanowi 6,8% 
wszystkich pasażerów przewiezionych w tym okresie w Polsce. Praca 
przewozowa wykonana przy przewozie pasażerów wynosiła 1627193 tys. 
pasażerokilometrów i była o 15,9% mniejsza niż przed rokiem. Województwo 
lubelskie znajduje się na 6 miejscu wśród województw pod względem ilości 
przewiezionych pasażerów za województwem małopolskim 91927 tys.; śląskim 
84912 tys.; dolnośląskim 75724 tys.; podkarpackim 75361 tys. Liczba 
zarejestrowanych w 2003 r. w województwie lubelskim autobusów wynosiła 
5295, co stanowi 6,4% wszystkich autobusów w Polsce. W 2003 r. 
zarejestrowanych było ponad 82,8 tys. autobusów, tj. o prawie 0,5 mniej niż 
przed rokiem.  Z ogólnej liczby autobusów 72,8% przypadło na autobusy          
w wieku 11 lat i starsze, natomiast autobusy w wieku do 5 lat stanowiły 12,8%. 
Liczba zarejestrowanych w 2003 r., w województwie lubelskim autobusów 
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wynosiła 5295, co stanowi 6,4% wszystkich autobusów w Polsce. 
Województwo lubelskie w procesie decentralizacji utworzone na wzór 
regionów europejskich nabrało większego znaczenia, które wymaga nowego 
spojrzenia na sposób „funkcjonowania, rozwoju i planowania przestrzennego”. 
Jako region nadgraniczny doświadcza wielu problemów takich jak: brak 
rozwiniętej infrastruktury, zanieczyszczenie środowiska, bezrobocie, nie-
dostateczna współpraca z sąsiednimi regionami. Do rozwiązania niektórych      
z problemów potrzebne jest wsparcie przez instytucje państwowe jak również 
środki unijne. Z danych statystycznych wynika, że potrzeby przewozowe 
transportem samochodowym w województwie lubelskim zabezpiecza głównie 
PPKS, chociaż ilość prywatnych przewoźników jest znaczna. 

W województwie lubelskim funkcjonuje 308 przewoźników wykonujących 
przewozy regularne, posiadających wszystkie wymagane ustawą o transporcie 
drogowym zezwolenia, w tym 13 Przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji 
Samochodowej, są to: PPKS Biała Podlaska, PPKS Biłgoraj, PPKS 
Hrubieszów, PPKS Krasnystaw, PPKS Kraśnik, PPKS Lublin, PPKS 
Międzyrzec Podlaski, PPKS Opole Lubelskie, PPKS Puławy, PPKS Radzyń 
Podaski, PPKS Tomaszów Lubelski, PPKS Włodawa, PPKS Zamość. Spośród 
trzynastu jednostek tylko  dwa  przekształcono w spółki handlowe: w Łukowie  
i Chełmie: PKS Łuków SA, PKS Chełm Sp. z o.o. Ponadto występują dwie 
Spółdzielnie Transportowe: Spółdzielnia Pracy Kierowców Samochodowych 
„Autonaprawa” z siedzibą w Zamościu i Spółdzielnia Pracy Transportowo-        
-Spedycyjna „Transped” z siedzibą w Lublinie. 

Mimo dużej liczby prywatnych przewoźników większość udziału w rynku 
przewozowym posiadają PKS-y tj. 75% udziału w rynku11. Regularna 
komunikacja autobusowa odbywa się po następujących rodzajach linii: 
− międzyregionalnych, dalekobieżnych tj. powyżej 160 km obejmujących 
swoim zasięgiem obszar co najmniej dwóch regionów, które łączą miasta 
wojewódzkie oraz inne ważniejsze ośrodki aglomeracyjne; 
− regionalnych tj. w granicach 50–60 do 160 km, dokonywanych na 
obszarze kilku sąsiednich województw, łączących mniejsze miasta z dużymi 
ośrodkami w regionie; 
− podmiejskich tj. do 50 kilometrów, łączących osiedla wiejskie z ośrod-
kami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi; 
− miejskich tj. funkcjonujących w obrębie miast oraz w strefie 5–10 km, 
poza jego granicami. 

Wśród obsługiwanych linii regularnych komunikacji samochodo-                  
-autobusowej, zdecydowanie dominują linie regionalne i podmiejskie. Linie 
regionalne są najdłuższymi spośród wszystkich prowadzonych linii 
regularnych autobusowych w województwie. Województwo lubelskie plasuje 
się na pierwszym miejscu wśród województw pod względem ogólnej liczby 
                                                 
11 Dane liczbowe w zakresie ilości podmiotów prywatnych funkcjonujących                   
w województwie lubelskim uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego. 
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linii oraz linii regionalnych. Rozwój systemu transportowego w województwie 
stanowi syntezę oczekiwań, aspiracji i możliwych do realizacji przedsięwzięć    
w sferze rynku przewozów drogowych oraz infrastruktury drogowej, składa-
jących się na system transportu drogowego województwa. W takim rozumieniu 
wizji, system transportu drogowego w województwie lubelskim powinien 
zaspokajać potrzeby przewozowe zamieszkałej ludności oraz funkcjonującej 
gospodarki, jak również umożliwiać dogodny tranzyt osób i rzeczy między 
sąsiednimi województwami i państwami na głównych ciągach komuni-
kacyjnych. 

W badaniach przeprowadzonych w latach 2000–2004 r., dotyczących 
dostosowania przedsiębiorstw regionalnego transportu publicznego do zmian na 
rynku przewozów pasażerskich w regionie i integracji z Unią Europejską, 
ocenie poddano między innymi preferencje Przedsiębiorstw PKS i innych, 
prywatnych przewoźników transportu samochodowego, w zakresie zmian         
w zarządzaniu transportem publicznym w regionie poprzez utworzenie 
instytucji organizatora przewozów. Również w województwie lubelskim 
wykonano takie badanie ankietowe. Przeprowadzono je w okresie od 15 
kwietnia do 30 czerwca 2004 r. Odpowiedzi udzieliło pięć przedsiębiorstw: 
PKS, PKS SA w Łukowie, PKS w Chełmie Sp. z o.o. oraz Spółdzielnia Pracy 
Kierowców Samochodowych „Autonaprawa" z siedzibą w Zamościu                     
i Spółdzielnia Pracy Transportowo-Spedycyjna „Transped” z siedzibą                
w Lublinie.  

Wyniki badań potwierdzają tezę, iż przewoźnicy pasażerskich 
przewozów regionalnych popierają potrzebę utworzenia w województwie 
lubelskim Organizatora Przewozów. Zdaniem siedmiu przewoźników powołanie 
Organizatora Przewozów będzie korzystne, tylko dwa przedsiębiorstwa 
opowiedziały się negatywnie. Preferencje przewoźników w zakresie 
powołania organizatora transportu regionalnego w województwie lubelskim 
przedstawiono na rys. 1. 
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Zdecydowanie niekorzystne
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Rys. 1. Preferencje przewoźników w zakresie powołania organizatora 

transportu publicznego w województwie lubelskim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badań ankietowych 
przeprowadzonych w dniach 15 kwietnia do 30 czerwca 2004, wśród przewoźników 
zlokalizowanych w województwie lubelskim. 
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Pytania ankietowe obejmowały również zagadnienia związane z formą 
prawną instytucji organizatora przewozów, ilości instytucji organizujących 
przewozy w regionie, źródeł finansowania organizatora przewozów oraz jego 
zadań. 

Opinia przedsiębiorstw wykonujących przewozy regionalne na temat formy 
prawnej organizatora przewozów jest zróżnicowana. Dwa przedsiębiorstwa 
opowiedziały się za jednostką zależną od przewoźników, bądź niezależną od 
władzy publicznej z udziałem różnych podmiotów, jeden przewoźnik określił, 
iż powinna to być jednostka rządowa. 

Odnośnie liczby i lokalizacji organizatora przewozów większość 
ankietowanych stwierdziło, że w województwie lubelskim powinna być jedna 
jednostka organizująca przewozy w regionie, chociaż są też inne preferencje 
przedsiębiorstw w tym zakresie. Wyniki badań w tym zakresie zaprezentowano 
na rys. 2. 
 

5

2

1 1
0

1

2

3

4

5

6

Jedna W miastach powiatowych inna liczba (ile i gdzie?) w
miastach powiatowych plus

jedna w województwie

Inna liczba (ile i gdzie?) trzy

 
Rys. 2. Preferencje przewoźników w zakresie lokalizacji organizatora 

przewozów i ilości jednostek organizujących przewozy regionalne 
w województwie lubelskim 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badań ankietowych 
przeprowadzonych w dniach 15 kwietnia do 30 czerwca 2004 r., wśród przewoźników 
zlokalizowanych w województwie lubelskim. 

 
Bardzo ważnym elementem powołania organizatora przewozów w woje-

wództwie lubelskim są źródła finansowania tego rodzaju jednostki. Na rys. 3 
przedstawiono preferencje przewoźników w tym zakresie. 
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Rys. 3. Preferencje przewoźników w zakresie źródeł finansowania 

organizatora przewozów w województwie lubelskim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badań ankietowych 
przeprowadzonych w dniach 15 kwietnia do 30 czerwca 2004 r., wśród przewoźników 
zlokalizowanych w województwie lubelskim. 

 
Z przeprowadzonych badań wynika, że w województwie lubelskim 

dominujące na rynku przewozów pasażerskich przedsiębiorstwa 
transportowe wskazały, iż źródłem finansowania organizatora przewozów 
powinny być dotacje z budżetu państwa jak również z budżetów samorządów 
lokalnych. Można przypuszczać, że głównym czynnikiem takiego wyboru w za-
kresie finansowania instytucji organizatora przewozów jest sytuacja 
ekonomiczna przedsiębiorstw transportowych i publiczny charakter 
wykonywanej przez nie działalności. 

W zakresie zakresu kompetencji, które powinien posiadać organizator 
przewozów, zdaniem przewoźników powinno znaleźć się: 
1. Ustalanie rozkładów jazdy (najwyższa liczba wskazań). 
2. Ustalanie cen biletów. 
3. Ustalanie rabatów. 
4. Sprzedaż biletów. 
5. Zawieranie umów za usługi przewozowe. 
6. Prowadzenie badań marketingowych. 
7. Dotowanie przewozów. 
8. Utrzymanie przystanków i dworców. 
9. Kontrola jakości przewozów. 
10. Kontrola biletów autobusowych. 
11. Koordynacja rozkładów jazdy. 
12. Kontrola i planowanie potoków pasażerskich. 
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3. Zakończenie 
Konkurencyjność pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce, 

determinuje brak stosownych regulacji prawnych odnoszących się zarówno do 
sfery zarządzania jak i finansowania. Nie ma jasno sformułowanej 
odpowiedzialności władzy publicznej: państwowej i samorządowej, w zakresie 
regionalnego publicznego-pasażerskiego transportu zbiorowego. Potwier-
dzeniem powyższej tezy jest fakt, iż dotychczas nie ma w polskim prawie 
ustawy o transporcie publicznym (istnieje tylko projekt roboczy tej ustawy), czy 
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym umożliwiającej uruchomienie 
nowych źródeł finansowania rozwoju transportu publicznego. Istniejące 
regulacje prawne uniemożliwiają precyzyjne rozróżnienie usług pasażerskich 
wykonywanych przez operatora na zasadach rynkowych od tych, które mają 
charakter użyteczności publicznej oraz od usług, wykonywanych przez 
operatora na warunkach, wynikających z polityki społecznej państwa (ulgi 
ustawowe). Nie istnieje też spójna i długoterminowa strategia rozwoju 
regionalnego pasażerskiego transportu zbiorowego w Polsce, która 
wyznaczałaby podstawy dla decyzji operacyjnych  i krótkoterminowych w sfe-
rze zarządzania i finansowania transportem regionalnym w Polsce. W konse-
kwencji rzutuje to negatywnie na jego konkurencyjność. Potwierdziły to 
badania własne autorki prowadzone w latach 2000–2004. Ich wyniki wskazują 
na pilną potrzebę podjęcia przez samorząd terytorialny, który odpowiada 
prawnie i kompetencyjnie za organizację usług pasażerskiego transportu 
regionalnego, aktywnego włączenia się w proces restrukturyzacji publicznych 
przedsiębiorstw transportu regionalnego – PPKS. Publiczne władze regionalne 
winny uwzględnić preferencje podmiotów transportowych w zakresie tworzenia 
instytucji organizatora przewozów – na co w ankietach wskazują przewoźnicy 
funkcjonujący na rynku regionalnym. Ponadto, wykorzystując narzędzia 
polityki regionalnej, samorząd regionalny powinien aktywnie wspierać 
finansowanie innowacyjności podmiotów głownie poprzez zastosowanie 
nowoczesnych metod pozyskiwania kapitału zewnętrznego tj. środki sektora 
prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego czy fundusze unijne. 
Zaprezentowane wyniki badań ankietowych operatorów regionalnego transportu 
samochodowego województwa lubelskiego mogą służyć do wskazania 
administracji publicznej praktycznych kierunków działań w zakresie poprawy 
konkurencyjności pasażerskiego transportu regionalnego w ramach tworzenia 
modelu organizacji komunikacji publicznej w regionie.      
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Organizacja transportu publicznego w regionie wobec wyzwań 
konkurencyjnego otoczenia 

Streszczenie 

Doświadczenia krajów unijnych w zakresie rozwiązań organizacyjnych i zarząd-
czych w regionalnym transporcie publicznym wskazują na potrzebę tworzenia instytucji 
organizatora przewozów w polskich regionach. Organizator ten, w ramach swoich 
zadań statutowych, wypełniałby funkcje zarządzania regionalnym transportem 
publicznym. Idea ta została oparta o doświadczenia regionu IL De France i zasady 
funkcjonowania organizatora – STIF, w tym regionie, które w ramach projektów 
badawczych realizowanych w województwie mazowieckim, w latach 1999–2001           
z udziałem autorki, przedstawione zostały w wielu autorskich publikacjach naukowych. 
Badania te przeprowadzono w innych województwach, w tym również w województwie 
lubelskim.  Ich prezentacja stanowi temat rozważań w niniejszym referacie. Badaniem 
w zakresie organizacji transportu regionalnego objęto grupę 13 przedsiębiorstw 
transportu samochodowego PPKS zlokalizowanych w województwie lubelskim oraz 
dwie Spółdzielnie Transportowe posiadające porównywalny do PPKS udział w regio-
nalnym rynku przewozów. Ocenie poddano preferencje przewoźników tj. 
Przedsiębiorstw PKS i Spółdzielni Transportowych w zakresie zmian w zarządzaniu 
transportem publicznym w regionie polegające na utworzeniu instytucji organizatora 
przewozów. Zapytano również o kwestie związane z określeniem kompetencji 
organizatora przewozów. Stanowisko przewoźników transportu samochodowego 
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województwa lubelskiego w powyższych kwestiach zaprezentowane zostało                  
w niniejszym referacie. 

 

Organization of public transport in region to face a challenge in 
competitive environment 

Summary 

The idea of creating the regional model of public transport concerns all members of 
transport market, e.g. PPKS enterprises, PKP enterprises and private enterprises in the 
local market. It has become essential the supervision over local transport market. It this 
paper there are some issues taken into consideration. Not only is close cooperation of 
regional transport enterprises very inportant, but also integration of their survices. 
Contribute to effectiveness of transport systems and improve the quality of services. It 
the paper, theoretical part is supported by the results of research on 13 PPKS enterprises 
in L. 
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1. Wprowadzenie
W ramach projektu TELLUS w wybranych miastach Europy (Rotterdam, 

Berlin, Göteborg, Gdynia i Bukareszt) realizowana jest zintegrowana polityka 
rozwoju transportu miejskiego. Polityka ta ma wpłynąć na harmonijny rozwój 
miasta oraz transportu, w szczególności ma przezwyciężać problemy ruchu 
transportu drogowego wynikające z rozwijającej się ruchliwości społecznej przy 
wykorzystaniu samochodu osobowego. Projekt, którego czas realizacji został 
określony na dwa lata, został zapoczątkowany w lutym 2002 roku. 

 Do najważniejszych celów programu TELLUS zaliczyć można: 
− zwiększanie udziału komunikacji miejskiej oraz rowerowej, 
− ograniczanie ruchu samochodów osobowych, szczególnie w obrębie 
centrów miast, 
− ograniczanie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, 
− podnoszenie proekologicznej świadomości społeczeństwa, 

                                                 
1 Dr Tomasz Kwarciński – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania              

i Ekonomiki Usług Katedra Systemów i Polityki Transportowej. 
Dr Ireneusz Jaźwiński – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania                  
i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomii Porównawczej. 

 
2 Telematyka  (z angielskiego telematics), telekomunikacja na usługach informatyki        
i odwrotnie; dziedzina nauki i techniki łącząca osiągnięcia informatyki z osiągnięciami 
telekomunikacji; pojęcie utożsamiane z technologią informacyjną. Zob. Z. Płoski: 
Słownik Encyklopedyczny – Informatyka. Wydawnictwo Europa. Warszawa 1999. 
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− poprawę współpracy pomiędzy transportem publicznym (państwowym, 
komunalnym) a prywatnym. 

Realizacja powyższych celów będzie wymagać opracowania (modernizacji) 
nowych ram organizacyjnych i finansowych komunikacji miejskiej, w tym 
zastosowania w szerszym wymiarze telematyki. 

Szczególne miejsce zajmują w tym programie aspekty ekologiczne, które 
mają na celu poprawę jakości życia w miastach. Działania te mają zostać 
osiągnięte (bezpośrednio bądź pośrednio) poprzez: 
− eliminację (minimalizację) hałasu, 
− podnoszenie jakości powietrza, 
− zmianę udziału poszczególnych środków transportu w systemie 
komunikacyjnym, 
− zmniejszanie stopnia natężenia ruchu, 
− zmniejszanie zużycia energii, 
− zużycia terenu pod cele infrastrukturalne, 
− podnoszenie atrakcyjności komunikacji miejskiej, 
− kompleksową politykę cenową. 

 
Poniżej w syntetyczny sposób przedstawiono główne działania 

podejmowanie w ramach programu przez poszczególne miasta. 
 

1. Charakterystyka programu TEELUS w wybranych miastach 
 

A. TELLUS Rotterdam 
Rotterdam ze względu na swoje znaczenie (gospodarcze, społeczne               

i kulturalne) stanowi ważny węzeł komunikacyjny, tak w układzie transpor-
towym Holandii, jak i Europy. Ponadto funkcjonowanie tego największego 
portu europejskiego w obrębie miasta wymaga innowacyjnego podejścia do 
rozwiązań transportu miejskiego. 

W ramach projektu TELLUS w Rotterdamie wprowadzono pakiet 26 
przedsięwzięć. Do najważniejszych zalicza się: 
− uzależnione od popytu strategie płatnego parkowania. Celem tego 
przedsięwzięcia jest optymalizacja wykorzystania przestrzeni publicznej oraz 
poprawa środowiska naturalnego poprzez zróżnicowanie taryf parkingowych 
dla ulic zależnie od popytu, 
− publiczno-prywatne partnerstwo w zakresie budowania i utrzymywania 
nowej infrastruktury drogowej. Przedmiotem tego projektu jest zagadnienie 
publiczno-prywatnych modeli dla budowy i utrzymania infrastruktury 
transportowej. Podjęcie tej problematyki wynika z częstych problemów 
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finansowych przy realizacji tego typu inwestycji. Stworzenie optymalnego 
modelu pozwoliłoby na realizację większej ilości zadań inwestycyjnych, 
− rozwijanie systemu dojazdów do pracy mikrobusami (Van Pooling). 
Pomysł polega na wspólnym korzystaniu przez grupy – do 9 osób z mikro-
busów na dojazdy do pracy. Ogólnie można powiedzieć, że system ten stanowi 
alternatywę dojazdu do pracy samochodami osobowymi (tam gdzie nie 
docierają linie transportu zbiorowego), 
− logistykę wielordzeniowych rurociągów. Celem tego projektu jest promocja 
przesyłania chemikaliów za pomocą rurociągów poza obszary miasta, gdzie 
zlokalizowany jest terminal, 
− nowe podejście do zintegrowanego planowania. Projekt ten polega na 
rozsądnym wykorzystaniu miejsca i współpracy publiczno-prywatnej podczas 
planowania rozwoju miasta,  
− wprowadzenie czystego i cichego taboru komunikacji zbiorowej oraz 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Takie działanie powinno zwiększyć 
atrakcyjność komunikacji zbiorowej, np. poprzez wprowadzenie lekkiego 
autobusu o napędzie hybrydowym czy też wprowadzenie systemu DNOx 
− pojazdy elektryczne stosowane w handlowej sieci dystrybucji, 
− nawodną komunikację miejską. Projekt ten polega na optymalnym 
wykorzystaniu rzeki Maas, przecinającej centrum Rotterdamu. Planuje się 
wprowadzenie wodnej taksówki i wodnego autobusu. Obecnie funkcjonuje już 
29 przystani, które obsługuje 5 taksówek wodnych, 
− dwukołowe pojazdy ekologiczne. Projekt E-TOUR polega na 
wprowadzeniu e-rowerów oraz e-skuterów jako jednego ze środków transportu, 
− dynamiczną informację o transporcie publicznym. Informacja o kolejnym 
przystanku – tramwajach, informacja o rzeczywistym przyjeździe i odjeździe – 
na przystankach to główne założenia tego projektu. 

Przewiduje się, że wprowadzone zmiany spowodują zmniejszenie poziomu 
natężenia ruchu, zużycia energii, zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu. 
Z drugiej strony poprawiony zostanie wskaźnik wykorzystania komunikacji 
miejskiej i rowerowej. 

 
B. TELLUS Berlin 

Berlin jest ważnym węzłem sieci transeuropejskiej. Specyfika tego miasta 
powoduje, iż komunikacja miejska musi obsłużyć prawie 4 mln mieszkańców 
miasta, jak i terenów podmiejskich. System komunikacji zbiorowej tworzy 
Berliner Verkehrbetriebe (BVG)3 wraz z 15 liniami kolei miejskiej i wieloma 
liniami podmiejskimi. 

                                                 
3 Przedsiębiorstwo to pełni rolę głównego operatora systemu komunikacji miejskiej        
w Berlinie. 
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W ramach projektu TELLUS opracowana została zintegrowana koncepcja 
przyszłej komunikacji miejskiej. Do najważniejszych działań zaliczyć można: 
− system teleparkowania, który polega na wprowadzeniu zintegrowanego  
zarządzania 8 strefami parkowania. W dwóch strefach taryfy są naliczane co 30 
minut, co w rezultacie sprawia, iż teren ten staje się bardziej atrakcyjny dla 
kupujących (i innych osób tam przebywających) przez krótki okres czasu. 
Bezgotówkowy system pobierania opłat (między innymi dzięki wykorzystaniu 
telefonu komórkowego) jest możliwy dzięki elektronicznemu układowi 
telematycznemu, naliczającemu kierowcom koszty parkowania co minutę. 
Dzięki temu rozwiązaniu zwiększą się wpływy oraz spadnie ilości karanych 
kierowców za nieprawidłowe parkowanie, lub nieopłacone parkowanie, 
− koncepcję systemu opłat za korzystanie z dróg dla ciężkich pojazdów 
wielkogabarytowych. Opracowana przez Politechnikę Berlińską koncepcja 
umożliwia ograniczanie emisji zanieczyszczeń miejskich i hałasu poprzez 
wprowadzenie różnych opłat, 

4− innowacyjne usługi komunikacyjne dla członków MobileClub ,  
− wprowadzenie pojazdów napędzanych gazem ziemnym (CNG) w West 
Port, 
− modele finansowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym; program ten 
polega na rozpowszechnieniu leasingu jako jednego z modeli finansowania 
inwestycji,  
− udział klientów we wprowadzaniu CharterCAB, (promocja wśród klientów 
CharterCAB), 
− dynamiczną informację dla pasażerów tramwajów podawaną w czasie 
rzeczywistym; program ten jest zbieżny z tym jaki jest realizowany                    
w Rotterdamie. 

 
C. TELLUS Göteborg 

Göteborg jest największym portem Szwecji i znaczącym ośrodkiem handlu, 
przemysłu i transportu. Z tego też względu zrównoważony rozwój miasta 
wymaga multimodalnego otoczenia komunikacyjnego pozwalającego na łatwe    
i bezpieczne przemieszczanie osób i ładunków. 

W 1996 roku w Göteboru utworzono strefę ekologiczną. Jej powstanie 
pozwoliło na zapewnienie minimalnych norm ekologicznych dla dużych 
pojazdów ciężarowych i autobusów. Dzięki programowi TELLUS nastąpiło 

                                                 
4 Członkostwo w klubie MobileClub kosztuje 10 euro rocznie. Opłata za przekaz (dla 
członków) wynosi 3,30 euro plus 1 euro za podjechanie „pod drzwi” w promilu 1 km od 
korytarza trasy wzdłuż której działa system (CharterCAB – połacznie taksówki               
z autobusem = VAN). Podróż jest zamawiana przez telefon komórkowy lub Intranet. 
Opłata za wykonane usługi jest rozliczana na koniec każdego miesiąca na podstawie 
faktury, 
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poszerzenie strefy. Wśród innych działań zrealizowanych w oparciu o program 
TELLUS wymienić należy: 
− stworzenie strefy środowiskowej. Celem tej inwestycji jest 
zminimalizowanie wpływu ciężkich pojazdów na środowisko naturalne w mie-
ście, 
− stosowanie zachęt do zakupu ciężkich pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym (CNG), 
− wprowadzenie nawodnego transportu publicznego. Program ten polega na 
zaplanowaniu i zbudowaniu ekologicznie zoptymalizowanych wahadłowych 
połączeń rzecznych transportu publicznego w centrum miasta, 
− wprowadzenie zachęt dla poprawy wskaźnika wykorzystania ładowności 
transportu towarowego w rejonie śródmieścia. Zaprojektowanie i wprowadzenie 
strefy zaopatrzenia sieci handlowej, eliminacja próżnych przebiegów oraz jedno 
miejsce za i wyładunku powinno poprawić wyżej wymieniony wskaźnik. 

 
TELLUS Gdynia 

W ramach programu zamierza się przekształcić centrum miasta w rejon 
czystego transportu miejskiego. Cel ten miasto zamierza osiągnąć dzięki 
wszechstronnej modernizacji głównej ulicy miasta (Świętojańskiej) poprzez: 
− instalację sieci trolejbusowej, 
− wyposażenie ulic w atrakcyjne elementy małej architektury związanej                 
z transportem rowerowym oraz zbiorowym, 
− promocję działań na rzecz transportu trolejbusowego. 

 
TELLUS Bukareszt 

Głównym problemem związanym z transportem miejskim Bukaresztu jest 
duża liczba mieszkańców oraz przesiedlanie się ludności z centrum miasta na 
przedmieścia. Obecnie podstawowy układ komunikacyjny miasta jest oparty      
o metro, tramwaj, trolejbus oraz autobus. Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo 
rozwoju motoryzacji wskaźnik wykorzystania transportu zbiorowego jest na 
wysokim poziomie. Między innymi w ramach programu TELLUS miasto chce 
ten wskaźnik utrzymać. Ponadto  intencją rozwoju transportu w mieście jest 
optymalne wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez poprawę jakości 
oferowanych usług. Cele te zamierza się osiągną poprzez następujące działania 
(w ramach programu TELLUS): 
− ograniczenie parkowania w rejonie śródmieścia, 
− zarządzanie taborem pojazdów przy pomocy GPS i modernizację systemu 
opłat i biletów w transporcie publicznym. Wprowadzenie systemu informacji      
o pojeździe, ułatwienie korzystania z komunikacji naziemnej i podziemnej są 
elementami, które mają poprawić zarządzanie taborem, 
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− wprowadzanie czystego i cichego taboru komunikacji zbiorowego między 
innymi poprzez wprowadzenie i modernizację pojazdów elektrycznych. 
 
2. TELLUS a telemetyka 
 Spośród scharakteryzowanych powyżej projektów realizowanych w ramach 
programu TELLUS ważne miejsce zajmuje telematyka. Głównym obszarem 
zastosowania tych rozwiązań jest wprowadzanie (podawanie) informacji w tak 
zwanym czasie rzeczywistym. Ponadto ważnym elementem jest także, wobec 
wzrastających problemów komunikacyjnych w centrach miast, program 
(inteligentnego) parkowania. 
 Do głównych zalet wprowadzania inteligentnych parkingów należy zaliczyć 
obniżenie kosztów (społecznych) transportu, poprzez eliminowanie z ruchu 
samochodów osobowych, poprawę poziomu bezpieczeństwa dla ludzi, a także 
wygodę i niezawodność przy planowaniu podróży. 
 Ważnym aspektem kształtowania systemu transportowego miasta będzie 
planowanie miejsc pod przyszłe parkingi.  Z tego punku widzenie powinny one 
powstawać tam, gdzie zmiana środka transportu (z samochodu osobowego na 
autobus, metro bądź tramwaj) będzie najlepsze (optymalne). W praktyce 
oznacza to, iż parkingi powinny powstawać możliwie najbliżej miejsc 
(punktów) przesiadkowych. 
 Samo zastosowanie telemetyki umożliwi elastyczne zarządzanie 
parkingami, poprzez indywidualizację systemów informatycznych. Podawanie 
informacji o wolnych miejscach na parkingu niewątpliwie pozwoli na szybsze 
znalezienie wolnego miejsca.  

 
Podsumowanie 

Program TELLUS, będący częścią inicjatywy CIVITAS, jest jednym ze 
sposobów promocji rozwoju komunikacji zbiorowej. Unia Europejska oferuje 
poparcie dla programów wspierających ten rozwój. Podkreśla przez to, że 
zbiorowy (publiczny) transport miejski poprzez pozytywne cechy jak, mniejsze 
obciążenie środowiska negatywnymi skutkami jego funkcjonowania (skażenie 
środowiska, wypadki, zmniejszenie kongestii itd.) czy niższa energochłonność 
przyczynia się do realizacji polityki zrównoważonego (proekologicznego) 
rozwoju społeczno-gospodarczego. 
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Zastosowanie telematyki w transporcie miejskim na przykładzie programu 
TELLUS Unii Europejskiej 

Streszczenie 

Scharakteryzowany w artykule program TELLUS wykorzystuje „rozwiązania 
telematyczne”. Do głównych można zaliczyć: podawanie informacji w czasie 
rzeczywistym oraz program inteligentnego parkowania. Wydaje się, że wykorzystanie 
telematyki, jako jednego ze sposobów usprawnienia komunikacji miejskiej powinno 
między innymi przyczynić się do usprawnienia transportu zbiorowego w obrębie 
miasta. Ponadto transport zbiorowy, wykorzystując powyższe elementy, stanie się 
bardziej konkurencyjny wobec transportu indywidualnego. 

 

The use of telematics in city transport for example TELLUS Program 

Summary 

The TELLUS program which is a part of CIVITAS initative is one of the ways of 
the development of collective transport. European Union offers the support for 
programs leaning this development. It underlines in this way that this form of transport 
through its positive features (lower external costs and lower energy consumption) 
contributes to the policy of sustainable development of the socially – economic 
development. 

The TELLUS program characterized in the paper uses “telematics solution” like 
giving information in a real time and intelligente parking system. It seems that the usage 
of telematics as one of the ways of improvements of collective transport should 
contribute to among others to the improvements of collective transport within cities. 
Apart from this it will become more competitive towards private transport. 
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ZARZĄDZANIE INTERESARIUSZAMI JAKO INSTRUMENT 
WSPOMAGAJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTÓW 

GOSPODARCZYCH W TRANSPORCIE 
 

Otoczenie przedsiębiorstwa transportowego i jego zmienność 
 
Zarządzanie projektami gospodarczymi w przedsiębiorstwie transportowym, 

w tym i projektami z zakresu zastosowania telematyki odbywa się w konkre-
tnych warunkach zarówno wewnętrznych (zasoby i procesy), jak i zewnę-
trznych (otoczenie). Otoczenie warunkuje oraz kształtuje funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa wdrażającego nowe rozwiązania i jest tym czynnikiem, na 
który możliwości oddziaływania są ograniczone. Dlatego powinno być 
przedmiotem szczególnego zainteresowania zarządzających. 

Pod pojęciem otoczenia należy rozumieć środowisko, w którym organizacja 
funkcjonuje2. Właściwa  klasyfikacja otoczenia ułatwia jego zrozumienie, 
analizę oraz uchwycenie tendencji jego rozwoju. Istnieje wiele możliwości 
klasyfikacji (segmentacji) otoczenia. Przyjęte kryteria podziału (wydzielania 
segmentów) otoczenia są wynikiem zastosowania konkretnej metodyki jego 
analizy.  

Klasycznym ujęciem jest podział na mikrootoczenie i makrootoczenie. Jest 
on zbieżny z często stosowaną klasyfikacją otoczenia na bliższe i dalsze.  

Makrootoczenie przedsiębiorstwa jest to zbiór elementów strukturalnych, 
określających podstawowe wybory dokonywane przez każde przedsiębiorstwo. 
Zakres tego pojęcia obejmuje koniunkturę, instytucje i przepisy, zwyczaje           
i mentalność, technologię, czyli wielkości o charakterze makroekonomicznym 

                                                 
1 Dr hab. Piotr Niedzielslki – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania            

i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywności Innowacji. 
Dr Wojciech Downar – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania                
i Ekonomiki Usług, Katedra Organizacji i Zarządzania. 

 
2 Zob. Pomykalski: Zarządzanie innowacjami. PWN Warszawa 2001, s. 49. 
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Otoczenie to można podzielić na otoczenie demograficzne, ekonomiczne, 
polityczne, prawne, techniczne oraz kulturowe3.  

Mikrootoczenie nazywane także otoczeniem rynkowym lub 
konkurencyjnym obejmuje na ogół bezpośrednich konkurentów 
przedsiębiorstwa, klientów oraz dostawców.  

Cechą charakterystyczną współczesnego zarządzania jest silne 
oddziaływanie otoczenia na przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo jest coraz 
bardziej uzależnione od otoczenia, co jest szczególnie istotne w dobie 
dynamicznych zmian, których przejawem są m.in. takie zjawiska jak: 
globalizacja procesów gospodarczych, wirtualizacja przestrzeni 
funkcjonowania, interakcyjność oddziaływania itp. Czynniki te  powodują, że 
współczesne przedsiębiorstwa muszą opierać się na innowacyjności, 
elastyczności, przedsiębiorczości oraz  dostosowywaniu się z wyprzedzeniem 
do nadchodzących, dynamicznych zmian4.  

 
Zmiany otoczenia można ująć w kilku przekrojach: 

a) Siły oddziaływania na przedsiębiorstwo. 
b) Obszaru. Współczesne otoczenie podlega wielu dynamicznym zmianom 

i/oraz ulega także „poszerzeniu”.  
c) Złożoności. 
d) Dynamiki. 

 
Współczesna dynamika zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa 

wymaga coraz szybszych reakcji przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo ma coraz 
mniej czasu do dyspozycji na opracowanie prawidłowego zachowania się. 
Jednocześnie dynamika zmian i ich stopień komplikacji powodują wydłużanie 
się czasu potrzebnego (niezbędnego) dla wypracowania określonego 
zachowania5. Fakt ten można zobrazować graficznie (rys. 1). 

 
 
 

                                                 
3 Zob. A.H. Jasiński: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. „Książka i Wiedza”, 
Warszawa 1992, s. 39–40. 
4 M. Brzeziński: Proces uczenia się w nowoczesnej organizacji. „Przegląd Organizacji” 
1999, nr 4. 
5 A. Piotrowicz: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. Warszawa 2002, s. 3–12. 
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Rys. 1. „Nożyce” czasu reakcji według K. Bleichera 
Źródło: A. Piotrowicz: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2002, nr 3, s. 5, za 
K. Bleicher: Das Konzept integriertes menagement. Campus Verlag, Frankfurt/Main 
1991, s. 20. 

 
Jeśli, jak wskazuje sam Autor rysunku, punkt przecięcia się zilustrowanych 

prostych nastąpił w latach 80-ych, to powstaje pytanie co będzie dalej? 
Dysponowany czas reakcji jest coraz krótszy (jako skutek dynamiki),                  
a niezbędny czas reakcji jest coraz dłuższy (jako skutek złożoności). 
Przedsiębiorstwo musi poszukiwać doskonalszych niż dotychczas sposobów 
analizy  i diagnozy otoczenia oraz musi nauczyć się, tam gdzie to możliwe, 
skutecznego oddziaływania na otoczenie. 

Opisane wcześniej zjawiska dotyczące relacji przedsiębiorstwo–otoczenie, 
wymusiły pewne kierunki w zarządzaniu, również otoczeniem, mające na celu 
ukształtowanie metod jego lepszego poznania i prognozowania. 

Jak zauważa R.M. Grant „wzrastająca niezdolność do planowania skutkuje 
coraz większym zainteresowaniem zrozumieniem przyszłości”6. Można wręcz 
zauważyć pewien paradoks, który przejawia się tym, że wraz ze wzrostem 
niepewności i niemożliwości przewidzenia skutków realizacji planów zauważa 
się wzrost długości horyzontu planowania7. Ulec zmianie muszą również 
stosowane metody planowania. Potrzeba współczesnego planowania, 
szczególnie długookresowego, wynika bardziej z chęci i konieczności 
                                                 

6 R.M. Grant: Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications, 
Blackwell Business, Oxford 1998, s. 255. 

7 Okres planowania sięgający kilkudziesięciu lat (nawet powyżej 50) nie należy obecnie 
do rzadkości.
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zrozumienia procesu powstawania trendów, w jakim podąża badane zjawisko, 
niż z potrzeby przewidzenia konkretnego rezultatu. 

Jedną z metod pomagających zrozumieć przyszłość jest metoda 
scenariuszowa. H. Kahn definiuje metodę scenariuszową jako „hipotetyczną 
sekwencję wydarzeń, tworzoną w celu skoncentrowania uwagi na procesach 
stanowiących przyczyny zjawisk i na momentach, w których trzeba będzie 
podjąć decyzję”8. Analiza scenariuszowa coraz częściej rozumiana jest nie 
tylko jako metoda lub technika wspomagająca zarządzanie strategiczne, ale 
przede wszystkim jako proces myślenia i komunikowania w kategoriach 
przyszłości. Stosowanie metody scenariuszowej jest procesem myślowym, 
który poprzez identyfikację warunków zewnętrznych i wewnętrznych, poprzez 
określenie ich siły oddziaływania i związków w czasie (pomiędzy chwilą 
obecna a przyszło-ścią) pozwala na określenie i zrozumienie, jak może rozwijać 
się dane zjawisko w przyszłości i jak to wpływa na podejmowane decyzje. 
Scenariusz jako efekt zastosowania metody (analizy) scenariuszowej może 
dotyczyć przyszłości samego przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia9. 

Aby to zrealizować, przedsiębiorstwa powinny opierać swoją działalność     
o długofalowe koncepcje z uwzględnieniem wielu czynników i sygnałów 
kreowanych i generowanych przez otoczenie. Takie zachowanie 
przedsiębiorstwa, wzajemne interakcje pomiędzy otoczeniem i przedsiębior-
stwem uwypuklają rolę wiedzy jako zasobu przedsiębiorstwa oraz procesu 
uczenia się, szczególnie w zakresie zrozumienia zachodzących zmian i wyko-
rzystania ich jako szansy rozwoju i ekspansji. 

Świadome i celowe wykorzystywanie zdobyczy współczesnej wiedzy          
w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego może przynieść pozytywne efekty 
ekonomiczne dla wdrażającego. Efekty te mogą przejawiać się w postaci 
zwiększenia produkcji, obniżenia jej kosztów, podjęcia nowej, bardziej 
rentownej produkcji, zdobycia bądź rozszerzenia dotychczasowego rynku.  

 
Jedną ze specyficznych form podejścia do otoczenia jest analiza i diagnoza 

relacji jakie istnieją pomiędzy przedsiębiorstwem (projektem), a różnymi 
grupami ludzi (podmiotów), których dotyczą skutki jego funkcjonowania. Ten 
sposób podejścia do relacji przedsiębiorstwo – otoczenie można opisać za 
pomocą dwóch modeli: 
− modelu tradycyjnego, 
− modelu „interesariuszy”10. 

                                                 
8 Za R.P. Bood, T.J.B.M. Postma: Scenario analyzisi as a strategic management tool. 

University of Groningen, The Netherlands, 1998, www.ub.rug.nl/eldoc/som/b/98B05, 
2000. 

9 Zob. H. Bieniok i zespół: Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, 
motywowania, kontrola. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 12. 

10 Zob. J.L. Bowditch, A.F. Buono: A Primer on Organizational Bahavior. John Wiley & 
sons, New York, 1994, s. 253.  

http://www.ub.rug.nl/eldoc/som/b/98B05
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W tradycyjnym modelu oddziaływanie podmiotów otoczenia dotyczy 

przede wszystkim związków przedsiębiorstwa (projektu) z jego „właścicielami” 
(instytucjami współfinansującymi, wnoszącymi wkład w postaci aktywów), 
których wpływy na funkcjonowanie (realizację projektu) jest dominujący czy 
wręcz bezpośredni. Interesy tak pojętej grupy „właścicieli” przedsiębiorstwa 
(projektu) sprowadzają się do maksymalizacji kryteriów finansowych (np. stopa 
zwrotu z poniesionej inwestycji). Wszystkie inne relacje mają na ogół formę 
kontraktową, opartą na konkretnych transakcjach rynkowych (np. dostawcy, 
firmy zatrudnione przy projekcie itp.).  

 
Model interesariuszy zakłada znacznie szersze spojrzenie na cele 

społeczne oraz ekonomiczne przedsiębiorstwa (projektu). Założeniem tego 
modelu jest fakt, że zarządzający są odpowiedzialni nie tylko przed 
„właścicielami”, ale również przed innymi podmiotami otoczenia. Podmioty te 
mogą realizować inne cele (nawet przeciwstawne) niż cele samego 
przedsiębiorstwa, przy jednocześnie stosunkowo dużej sile wpływu na jego 
funkcjonowanie. Pomijanie takich podmiotów i koncentrowanie się na 
aspektach czysto finansowych może utrudniać, a w określonych warunkach 
wręcz uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa (realizację 
projektu). Związki pomiędzy przedsiębiorstwem (projektem) oraz podmiotami 
otoczenia powinny być wyważone, o charakterze równorzędnego, 
obustronnego, partnerskiego oddziaływania. Możemy zatem spojrzeć na 
otoczenie jako na zestaw konkretnych podmiotów, które mogą ułatwiać (lub 
utrudniać) funkcjonowanie przedsiębiorstwa czy też realizację projektu.  

Podmioty otoczenia przedsiębiorstwa (projektu) określić można mianem 
„interesariuszy”. Interesariuszami (stakeholders) określa się grupy lub osoby 
pośrednio lub bezpośrednio zainteresowane działalnością organizacji w dążeniu 
do osiągania jej celów11.   

Interesariuszami projektu będą odpowiednio osoby lub grupy osób 
zainteresowane (lub nie) realizacją celów przedsiębiorstwa (projektu).  

Graficzne zobrazowanie „tradycyjnego” modelu oddziaływania otoczenia 
oraz modelu „interesariuszy” prezentuje rysunek 2.  

                                                 
11 Zob. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001,   

s. 80. 
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Rys. 2. Modele oddziaływania otoczenia na projekt 
Źródło: na podstawie: J.L. Bowditch, A.F. Buono: A Primer on Organizational 
Bahavior. John Wiley & Sons, New York, 1994, s. 253. 

 
Z istoty pojęcia zarządzania wynika, że zakłada ono możliwość 

oddziaływania na wszystko (wszystkich) co może przyczyniać się do realizacji 
celów przedsiębiorstwa. Oddziaływania osób zarządzających 
przedsiębiorstwem na interesariuszy przy pomocy różnorodnych, dostępnych 
narzędzi można nazwać zarządzaniem interesariuszami12. 

 
Zarządzanie w tym znaczeniu ma swoją specyfikę dlatego, że dotyczy nie 

tylko podmiotów mających bezpośredni wpływ, będących w obszarze 
oddziaływania zarządzających, ale również tych podmiotów, które są poza 
bezpośrednim albo nawet pośrednim wpływem. Stąd zarządzanie 
interesariuszami często przybiera formę poszukiwanie finezyjnych sposobów 
motywacji i negocjacji z różnymi podmiotami otoczenia. Sztuką zarządzania 
interesariuszami będzie ustalenie wspólnego dla obu stron interesu i pozyskanie 

                                                 
12 Zob. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert: Kierowanie. PWE, Warszawa, 2001, 
s. 80 i nast. 
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podmiotu zewnętrznego do realizacji celów przedsiębiorstwa przez pryzmat 
jego własnego systemu wartości (celów, interesów). 

Rola menedżera sprowadza się w takim przypadku do poszukiwania złotego 
środka pomiędzy interesami różnych stron i wypracowanie sytuacji, w której    
w sposób optymalny umożliwi się sprawną realizację celów przedsiębiorstwa 
(projektu). 

Możliwości oddziaływania na poszczególnych interesariuszy zależą w dużej 
mierze od sposobu powiązania ich z przedsiębiorstwem lub też danym 
projektem realizowanym przez przedsiębiorstwo. Możemy wyróżnić 
powiązania: 
− kontraktowe, oparte na ustalonych umownie zasadach współpracy (np. 
pracownicy, inwestorzy indywidualni, banki), 
− quasi – kontraktowe, których podstawą są ogólnie obowiązujące przepisy, 
ramowe – sformalizowane lub nie – zasady współpracy (np. klienci, instytucje 
samorządowe itp.), 
− niekontraktowe, które nie występują w żadnej sformalizowanej postaci, 
które mogą być nawet nieuświadamiane, a ujawnione dopiero w momencie 
powstania problemu (np. grupy konsumenckie, grupy ekologiczne itp.)13. 

 
Zarządzanie interesariuszami jest procesem, który powinien odbywać się      

z zachowaniem następujących etapów: 
1. zidentyfikowanie interesariuszy, w tym odgrywających kluczową rolę        
w projekcie, 
2. analiza i diagnoza interesariuszy, 
3. sformułowanie odpowiednich strategii postępowania, 
4. wdrożenie strategii. 

 
Ad. 1. Po zidentyfikowaniu głównych problemów projektu oraz relacji 

pomiędzy ich przyczynami i skutkami należy zwrócić uwagę na kogo 
oddziałują te problemy oraz jakie są role i interesy różnych stron, których 
projekt dotyczy. Ten krok odpowiadać powinien na pytania: Czyj to problem? 
oraz: Kto na tym skorzysta?14 Interesariusze mogą być zewnętrzni (znajdujący 
się w otoczeniu) oraz wewnętrzni (leżący w sferze bezpośredniego 
oddziaływania projektu). Ponadto w ramach tych dwóch grup można wyróżnić 
grupę interesariuszy o kluczowym znaczeniu (tzw. target stakehokders – grupy 
szczególnych interesów). 

 
                                                 
13 Na podstawie: Principles of Stakeholder Management, www.mgmt.utoronto.ca. 
14 AusGuidelines: the logical framework approach, AusAid – the Austrlian 
Government’s overseas aid program, 2000. www. 
ausaid.gov.au/ausguide/ausguidelines/1-2-6.html. 
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Ad. 2. Na etapie analizy oraz diagnozy zarządzający projektem poszukuje 
odpowiedzi na pytania: w jaki sposób korzysta/traci dany interesariusz ? oraz 
jaka może być potencjalna reakcja na realizację projektu? W analizie oraz 
diagnozie można posłużyć się narzędziami ułatwiającymi zrozumienie 
interesów poszczególnych grup. Jednym z takich narzędzi są tzw. „macierze 
analizy interesariuszy”, których przykłady zaprezentowane są poniżej.  

 

Interesariusz Związek z danym 
problemem 

Możliwości/motywacja do 
udziału w rozwiązaniu 
problemu 

Relacje z innymi 
interesariuszami 
(partnerstwo/konflikt) 

    

    

 

Interesariusz Główne cele 
interesariusza 

Pozytywne efekty/ 
korzyści 

Negatywny 
wpływ/koszty 

Rezultat netto 

     

     

 
Pomocnym narzędziem diagnozy może być również kwalifikacja 

interesariuszy według dwóch wymiarów: tj. potencjału tworzenia zagrożeń oraz 
potencjału kooperacji. W zależności od układu tych dwóch kryteriów możemy 
mówić o interesariuszach: 
− znaczeniu marginalnym, 
− popierających,  
− przeciwnych, 
− przejawiających ograniczony stopień poparcia/niezadowolenia. 

 
Rezultatem tego etapu procesu zarządzania interesariuszami jest określenie 

gradacji interesariuszy oraz możliwości ich oddziaływania na przedsiębiorstwo.  
 
Ad. 3. Sformułowanie odpowiedniej strategii jest konsekwencją diagnozy 

grup interesariuszy. W zależności od charakterystyki interesariuszy z punktu 
widzenia potencjalnej kooperacji oraz tworzenia zagrożenia dla 
przedsiębiorstwa, możemy wyróżnić następujące grupy interesariuszy, wobec 
których mogą być stosowane różne strategie: 
− marginalni, 
− przeciwni, 
− popierający, 
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− przejawiający ograniczone poparcie. 
 
Powyższe grupy interesariuszy wraz z możliwymi strategiami obrazuje 

rysunek 3. 

Tworzenie zagrożenia
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niskie wysokie
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trzymaj
monitoruj

Przeciwni:

broń się

Popierający:

zaangażuj

Ograniczone poparcie:

współpracuj

 
 

Rys. 3. Grupy interesariuszy oraz sugerowane strategie działania 
 

Źródło: J.L. Bowditch, A.F. Buono: A Primer on Organizational Bahavior. John Wiley 
& sons, New York, 1994, s. 256. 

  
Realizacja projektów z zakresu telematyki w transporcie jest wypadkową 

polityki transportowej oraz polityki innowacyjnej. Z punktu widzenia polityki 
innowacyjnej przedsiębiorstwa transportowego istotny jest także wpływ 
poszczególnych interesariuszy bezpośrednio związanych z polityką 
innowacyjną i polityką transportową. W tym celu interesariuszy można 
sklasyfikować przy wykorzystaniu poniższej macierzy, zobrazowanej na 
rysunku 4. 
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Rys. 4. Typologia interesariuszy polityki transportowej i innowacyjnej 
Źródło: P. Niedzielski: Polityka innowacyjna w transporcie. Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2003, s. 216. 

 
Przytoczona typologia pozwala na wyspecyfikowanie interesariuszy 

szczególnie istotnych ze względu na politykę innowacyjną w obszarze 
transportu, zainteresowanych wdrażaniem nowych rozwiązań, na lepsze 
zrozumienie wzajemnych zależności między polityką transportową i polityką 
innowacyjną, a ponadto umożliwia wykorzystanie współzależności między 
interesariuszami.  

Do analizy i diagnozy interesariuszy polityki innowacyjnej przedsiębiorstwa 
transportowego pomocna może być również przytoczona wcześniej klasyfikacja 
według dwóch wymiarów: potencjału tworzenia zagrożeń oraz potencjału 
kooperacji. W zależności od układu tych dwóch wymiarów można mówić          
o interesariuszach: 
− marginalnych dla polityki innowacyjnej realizowanej przez przed-
siębiorstwo transportowe, 
− popierających politykę innowacyjną przedsiębiorstwa transportowego, 
− przeciwnych realizacji zamierzeń wynikających z polityki innowacyjnej 
przedsiębiorstwa, 
− umiarkowanie popierających (lub hamujących) politykę innowacyjną 
przedsiębiorstwa transportowego. 

Narzędziem pomocniczym do przeprowadzenia tej typologii interesariuszy 
może być macierz przedstawiona na rysunku 5. 
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Rys. 5. Typologia zachowań wobec interesariuszy 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Ad. 4. Wdrożenie strategii powinno opierać się o następujące zasady: 

1. menedżerowie powinni aktywnie monitorować interesy wszystkich 
kluczowych interesariuszy oraz brać pod uwagę ich interesy w procesach 
decyzyjnych, 
2. menedżerowie powinni słuchać oraz w sposób otwarty komunikować się     
z interesariuszami co do ich obaw i ryzyk związanych z realizacją projektu, 
3. menedżerowie powinni zaadoptować się i dostosować wzorce swoich 
zachować w obszarze interesów każdego z interesariuszy, 
4. menedżerowie powinni być świadomi zależności wysiłków i efektów wśród 
różnych interesariuszy i w związku z tym powinni zapewnić sprawiedliwy 
podział korzyści i obciążeń pomiędzy różne podmioty otoczenia, 
5. menedżerowie powinni współpracować z innymi podmiotami (prywatnymi, 
publicznymi) celem zapewnienia, że ryzyka związane z realizacją projektu są 
minimalizowane, a tam, gdzie jest to możliwe kompensowane, 
6. menedżerowie powinni unikać działalności, która mogłaby narazić 
podstawowe prawa interesariuszy stając się tym samym nie do zaakceptowania, 
7. menedżerowie powinni uznać potencjalne konflikty pomiędzy swoją rolą 
jako interesariusza oraz społeczną i moralną odpowiedzialnością za interesy 
interesariuszy. Takiemu konfliktowi powinna towarzyszyć otwarta 
komunikacja, oraz system zachęt.  
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Wykorzystując model interesariuszy przedsiębiorstwo w pewnym stopniu je 
„upodmiotawia”, zaczyna sprowadzać je do konkretnych osób i podmiotów. 
Pozwala to na lepsze zdefiniowanie i zrozumienie istniejących relacji, a w kon-
sekwencji na bardziej skuteczne oddziaływanie na otoczenie, a w pewnym 
zakresie nawet na jego współkształtowanie. 
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Zarządzanie interesariuszami jako instrument wspomagający 
realizację projektów gospodarczych w transporcie 

Streszczenie 
Silna zależność pomiędzy otoczeniem a przedsiębiorstwem powoduje, że zmiany 

jakie zachodzą w otoczeniu w istotny sposób wpływają na zarządzanie 
przedsiębiorstwem oraz na zarządzanie projektami, w tym projektami innowacyjnymi 
związanymi z zastosowaniem telematyki w transporcie. 

Przedsiębiorstwo transportowe musi poszukiwać nowych, innowacyjnych 
sposobów analizy, diagnozy oraz metod oddziaływania na otoczenie. Jedną z tych 
metod jest „upodmiotowienie” otoczenia polegające na jego analizie poprzez pryzmat 
konkretnych podmiotów, które funkcjonują w otoczeniu i mają określony interes 

http://www.ub.rug.nl/eldoc/som/b/98B05
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(pozytywny lub negatywny) w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa transportowego. 
Umiejętność zidentyfikowania, określenia celów, typologia interesariuszy oraz 
znalezienie konsensusu z poszczególnymi interesariuszami możne stać się w przyszłości 
jedną z istotnych umiejętności każdego przedsiębiorstwa transportowego. 

 

The management of interesariuses as a tool supporting the realization 
of economical Project in the transport 

Summary 

The strong interrelation between an enterprise and its surrounding is the reason that 
changes that take place in that surrounding have important impact on the management 
of enterprises and on the management of projects including innovative projects linked 
with the utilization of telematics in transport. 

A transport enterprise has to look for new, innovative ways of analysis, diagnosis 
and methods of influencing its surroundings.  

One of these methods is “subjecting” of surroundings relying on its analysis 
through a prism of concrete economic subjects which function in the surroundings and 
have a definite interest (positive or negative) in functioning of the transport enterprise. 
The ability of an identification, purpose determination and typology as well as finding    
a consensus with individual benefitiants can become in the future one of the important 
abilities of each transport enterprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

1DARIUSZ MILEWSKI

 
EKONOMICZNE ASPEKTY WDRAŻANIA TELEMATYKI                    

W TRANSPORCIE 
 
Wprowadzenie 

Od lat prowadzone są badania nad zastosowaniem informatyki i tele-
komunikacji w transporcie. Dziedziną, z którą wiązane są duże nadzieje jeśli 
chodzi o zwiększenie efektywności funkcjonowania transportu, jest telematyka, 
która czasami utożsamiana jest z pojęciem Inteligentne Systemy Transportowe 
(w skrócie ITS). Telematyka czyli sterowanie na odległość ma duże 
zastosowanie w transporcie, gdzie produkcja usług realizowana jest w prze-
strzeni, co bardzo utrudnia zarządzanie transportem (utrudniona kontrola, 
planowanie ze względu na niski stopień przewidywalności otoczenia, którego 
oddziaływanie na transport jest bardzo duże). Połączenie informatyki i tele-
komunikacji przynosi więc znaczące korzyści w transporcie. Duży postęp w tej 
dziedzinie możliwy jest dzięki zastosowaniu nawigacji satelitarnej, która tworzy 
nową jakość w dziedzinie telekomunikacji.  

Wdrażanie telematyki jest problemem nie tylko technicznym ale i ekono-
micznym. Telematyka ma zaspokajać określone potrzeby. Zaspokojenie tych 
potrzeb pozwala na osiągniecie różnorodnych korzyści, w tym również efektów 
ekonomicznych ale wymaga również poniesienia określonych nakładów.          
W związku z tym warunkiem wysokiej efektywności wdrażania rozwiązań 
telematycznych jest optymalizacja alokacji nakładów. 

Aspekty ekonomiczne wdrażania systemów telematycznych w transporcie 
można odnieść do: 
1. Oceny opłacalności telematyki (analiza opłacalności), 
2. Obliczenia nakładów i efektów, 
3. Ustalenia odpowiedzialności za wdrażanie telematyki. 
 
Efektywność w transporcie 

Oprócz efektywności wewnętrznej transportu wyróżnić można również 
efektywność zewnętrzną. Z problemem efektywności zewnętrznej mamy do 
czynienia w każdej działalności gospodarczej, jednak w transporcie 
problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia, ze względu na duże związki 
                                                 
1 Dr Dariusz Milewski – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania                  

i Ekonomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej. 
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sfery transportu z jego otoczeniem. Efektywność zewnętrzna wyraża się między 
innymi w jakości usług. 

Optymalny rozwój systemów transportowych bierze pod uwagę obie 
efektywności: wewnętrzną i zewnętrzną. Transport ma za zadanie zaspokajać 
potrzeby użytkowników, ale w sposób racjonalny, co wyrażać się może w: 
− szukaniu alternatywnych zastosowań posiadanych zasobów do zaspokajania 
tych samych potrzeb, 
− szukaniu optimum pomiędzy wielkością zaspokajanych potrzeb                     
a nakładami (nie każda potrzeba musi być zaspokajana i nie zawsze w takim 
samym stopniu). 
Wpływ telematyki na efektywność w transporcie 

Telematyka pozwala, zarówno obniżać koszty transportu, podwyższać 
poziom jakości usług transportowych, jak zwiększać efektywność zewnętrzną. 
Koszty transportu redukowane są dzięki dostępowi do użytecznych informacji. 
Ogólna metodologia liczenia opłacalności ujmuje: 
1. Analizę czynników mających wpływ na efektywność transportu 
(mechanizm przyczynowo-skutkowy), która pozwoli na ustalenie ogólnych 
zależności między decyzjami podejmowanymi w sferze transportu, a efekty-
wnością. 
2. Zmierzenie wpływu poszczególnych czynników na efektywność (należy 
oddzielić wpływ informacji na efektywność procesów transportowych, w celu 
ustalenia faktycznego wpływu nowoczesnych technologii w relacji do innych 
czynników). 
3. Zmierzenie efektów (na przykład oszczędności czasowe w dniach). 
4. Oszacowanie efektów wartościowych (na przykład o ile zmniejszą się 
koszty dzięki oszczędnościom czasowym). 
5. Ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotów podejmujących decyzje 
odnoszące się do transportu (dla kogo ważne są te oszczędności). 

Zilustrujmy to przykładem (zob. rys. 1). 
Przeprowadzane badania dowodzą, że każdy dzień przestoju towaru na 

granicy powoduje prawie 1% wzrost kosztów transportowanych towarów, co 
wskazuje jak duża jest rola transportu w rozwoju gospodarczym2. Koszty te 
powstają zarówno po stronie transportu (niższy stopień wykorzystania zasobów 
transportowych) jak i po stronie użytkowników (zamrożenie kapitału w kanale 
logistycznym, straty w produkcji i dystrybucji) i są tym większe, im droższy 
jest towar  i im niższa jest ich odporność na czas przewozu3. Nieefektywny 

                                                 
2 Reducing trading costs in a new era of security. United Nations conference on trade 
and development, Expert meeting on the development of multimodal transport and 
logistics, 24–26 september 2003, Geneva, s. 179. 
3 Niektóre warzywa i owoce muszą być dostarczone w przeciągu kilku dni a nawet 
godzin. 
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transport zarówno w aspekcie kosztowym jak i jakościowym jest czynnikiem 
zmniejszającym konkurencyjność gospodarki narodowej, ponieważ zwiększa 
koszty eksportowanych dóbr. Otoczenie ma duży wpływ na efektywność 
transportu. Chociaż żyjemy w erze integracji i globalizacji, usuwania barier 
rozwoju gospodarczego, to jednak mamy do czynienia również ze zjawiskami 
takimi jak terroryzm. 11 września spowodował zaostrzenie stosowania środków 
bezpieczeństwa, co z kolei powoduje zwiększenie kosztów transportu poprzez 
wydłużenie czasu oczekiwania środków transportu i pracowników (na przykład 
kierowców) na granicach, w portach lotniczych, morskich itd. Kraje 
prowadzące handel z takimi krajami jak USA będą zmuszane do wprowadzania 
środków bezpieczeństwa, a więc zwiększania kosztów transakcji handlowych. 
Sytuacja ta może mieć jednak również pozytywne następstwa, ponieważ 
wymusi to stosowanie nowoczesnych technologii w transporcie, co w dłuższej 
perspektywie będzie korzystne. Usuwanie barier powoduje obniżenie kosztów 
wymiany handlowej, co ciekawe nie tylko poprzez obniżenie kosztów 
alternatywnych, ale właściwych kosztów transportu. Skoro więc opóźnienia      
w transporcie zwiększają koszty towaru, to telematyka może pomóc obniżyć te 
koszty poprzez automatyzację odpraw celnych, skuteczną kontrolę ładunków       
i środków transportu na granicach i terminalach transportowych (na przykład 
śledzenie kontenerów przywożonych do portu). 

 

Koszty transportu 

Telematyka  w handlu 
zagranicznym 

Okres postoju - 
odprawa celna 

Inne czynniki (infrastruktura graniczna, 
względy bezpieczeństwa 

Rys. 1. Wpływ zastosowania inteligentnych systemów transportowych na
efektywność odpraw celnych. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Jeśli chodzi o odprawy celne, to przestoje są spowodowane po pierwsze 

kontrolą dokumentów, po drugie (w niektórych wypadkach) kontrolą ładunku. 
Zagrożenie terroryzmem może zaostrzyć kontrolę ładunków, co jest 
dodatkowym argumentem za szukaniem oszczędności czasowych w innych 
ogniwach łańcucha dostaw, a więc na przykład w kontroli dokumentów. 
Dokumenty celne, transportowe i handlowe mogą, w formie elektronicznej, być 
przesłane wcześniej, co umożliwi ich sprawdzenie i ewentualną korektę,             
a w momencie nadejścia towaru może on być skonfrontowany z informacjami 
zawartymi w tych dokumentach. Czynnikiem umożliwiającym szybkie 
zwalnianie towaru jest możliwość kontroli przepływu strumienia towarów na 
całej trasie. Jeżeli towar zostanie zaplombowany i załadowany do kontenera na 
początku łańcucha logistycznego i droga ładunku była cały czas śledzona, urząd 
celny ma pewność, że towar nie został w trakcie zamieniony. Trudności           
w obliczaniu efektywności działalności transportowej są, jak się wydaje, 
specyficznym problemem transportowym, czego najlepszym przykładem są 
problemy związane z liczeniem kosztów zewnętrznych transportu.   

Korzyści wdrażania telematyki obejmują więc: 
1. Wyższą jakość usług – niższe koszty alternatywne transportu po stronie 
użytkowników i wyższe przychody po stronie usługodawców oraz niższe koszty 
wynikające z niskiego poziomu jakości (kary, naprawa błędów, opóźnienia       
w regulowaniu należności). 
2. Niższe koszty usługodawców – lepsze wykorzystanie środków transportu 
(zwiększenie stopnia wykorzystania ładowności, zmniejszenie czasu postoju 
środków transportu w terminalach, przejściach granicznych), niższe koszty 
eksploatacji (paliwo, płace kierowców), niższe koszty administracyjne, niższe 
koszty ubezpieczeń dzięki większemu bezpieczeństwu. 
3. Niższe koszty zewnętrzne. 

Zagadnienie efektywności telematyki w transporcie rozpatrywać powinno 
się na dwóch poziomach: 
1. Mikroekonomicznym (usługi telematyczne jako usługa rynkowa 
pozwalająca na obniżenie kosztów firm transportowych i spedycyjnych). 
2. Makroekonomicznym (inwestycje pozwalające na osiągnięcie korzyści 
społecznych i ogólnogospodarczych). 

W przypadku pełnego urynkowienia danej działalności gospodarczej sprawa 
wydaje się prosta – towar lub usługa jest warta tyle, ile gotów jest za nią 
zapłacić klient. W związku z tym usługodawcy usług telematycznych mogą 
zastosować (tak jak w każdym rodzaju działalności gospodarczej) analizę rynku 
i zaoferować usługę, która będzie dawała określone korzyści, za które będą       
w stanie zapłacić cenę akceptowalną przez usługodawców. Dostępność do 
informacji dla kierowców jest ważnym czynnikiem efektywności transportu 
drogowego. Płynny ruch na drogach wpływa na zużycie paliwa i szybkość 
poruszania się. Systemy zarządzania ruchem obejmują nie tylko dostępność do 
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informacji ale również regulację dopuszczalnej prędkości poruszania się 
pojazdów. 

W przypadku braku opłacalności przedsięwzięcia usługodawcy wycofują 
się z rynku, chociaż ich usługi mogą być opłacalne, ale z punktu widzenia 
makroekonomicznego. Korzystanie z tego typu usług jest więc bez wątpienia 
korzystne, korzyści jednak osiągają nie tylko kierowcy, ale i społeczeństwo. 
Chociaż zdrowie i życie ludzkie nie ma ceny to jednak można postarać się 
oszacować skutki wypadków drogowych (koszty leczenia, ubezpieczeń, 
pomocy drogowej, szkód infrastrukturalnych), zatrucia środowiska itd. 
Stosowanie systemów obejmujących detektory ruchu, sygnalizację uliczną, 
systemy informowania podróżnych pozwala na zaoszczędzenie czasu podróży  
z 5–42%, redukcję wypadków o 21% i zwiększenie wielkości ruchu o 10%4. 
Warto zauważyć, że wiele tych kosztów powstaje poza sferą transportu, z czego 
wynika, że ocena opłacalności inwestycji telematycznych musi być 
dokonywana z bardzo wysokiego poziomu ogólności. Spojrzenie na system 
transportowy jako całość daje już inną perspektywą i decyzje optymalne             
z punktu widzenia mikro stają się  nieoptymalne z punktu widzenia makro. 
Inwestycje w systemy telematyczne to nie tylko niższe koszty eksploatacji, ale 
również infrastruktury. Oczywiście inwestycje telepatyczne nie zastąpią 
infrastrukturalnych, ale mogą do pewnego stopnia być ich substytutem. 
Alternatywą dla zwiększania przepustowości infrastruktury poprzez jej 
rozbudowę może być polepszenie organizacji ruchu drogowego poprzez 
rozwiązania telematyczne.  

Ocenia się, że oszczędności dla lotnictwa i operatorów transportowych 
dzięki wykorzystaniu nawigacji satelitarnej (system Galileo), wyniosą w okresie 
2008 – 20205 ok. 15 bln euro dzięki: 
− zwiększeniu stopnia bezpośredniości lotów dzięki poprawie zarządzania 
ruchem powietrznym, 
− zwiększeniu efektywności naziemnej kontroli lotów, 
− zwiększeniu punktualności. 
− jeden, wielozadaniowy system nawigacyjny. 

Oszczędności wynikające ze skrócenia czasu podróży ocenia się na prawie 9 
bln euro w 2020. nie licząc uratowanych istnień ludzkich dzięki skróceniu czasu 
dojazdu ambulansu na miejsce wypadku. Korzyściami ekonomicznymi są 
również: rozwój nowych sektorów usług, powstanie 100.000 miejsc pracy          
w całej Europie. Galileo będzie ważnym czynnikiem wzrostu nie tylko              
w krajach rozwiniętych ale również w rozwijających się – pomagając w 
obniżaniu kapitałowych kosztów infrastrukturalnych. 

                                                 
4 Intelligent Transportation Systems. Benefits nad Costs. 2003 Update. 
www.benefitcost.its.dot.gov.  
5 Galileo. The European Programme for Global Navigation Services. European Space 
Agency 2003, s. 8. 
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Telematyka jest ważnym czynnikiem rozwoju transportu multimodalnego: 
− zwiększanie sprawności działań – koordynacja w systemach logistycznych    
i dzięki temu obniżka cen usług, 
− czynnik marketingowy – zachęcanie poprzez zwiększanie poziomu jakości 
usług: dostępność do informacji dla użytkowników, łatwość składania zleceń. 

Informacja jest bardzo ważnym czynnikiem w promowaniu rozwoju 
transportu multimodalnego. Przykładowo dobra jakość usług może być 
niewystarczającą zachętą jeśli część użytkowników nie wie o możliwości 
skorzystania z oferty operatorów multimodalnych. Po pojawieniu się potrzeby 
na przewóz załadowcy lub w ich imieniu spedytorzy opracowują koncepcję 
przewozu w oparciu o aktualne informacje na temat możliwości i warunków 
przewozu. Organizator przewozu może nie zdawać sobie sprawy z możliwości 
skorzystania z transportu kombinowanego i jego zalet i podejmować decyzje     
w sposób tradycyjny. Wiele szczególnie małych firm spedycyjnych działa 
schematycznie nie prowadząc szerokich badań rynku transportowego. 
Rozwiązaniem mogłoby być zintegrowanie giełd transportowych z informa-
cjami na temat oferty operatorów transportu kombinowanego. 

Rozwój zaawansowanych usług telematycznych w portach może również 
polepszyć skuteczność i bezpieczeństwo operacji. Aktywna współpraca 
pomiędzy różnymi partnerami szczególnie poprzez wymianę elektroniczną 
danych poprawia jakość i skuteczność łańcucha intermodalnego. Elektroniczna 
wymiana informacji jest również ważnym czynnikiem zwiększania 
efektywności żeglugi śródlądowej. Przewoźnicy wykonujący przewozy 
kabotażowe, którzy chcą posiadać dostęp do europejskiej sieci dróg wodnych 
śródlądowych poprzez porty belgijskie lub holenderskie muszą najpierw 
zawijać do portów przybrzeżnych tych dwóch krajów w celu wypełnienia 
tranzytowych formalności celnych i dokonania opłat portowych.  

Rozwój alternatywnych w stosunku do transportu drogowego gałęzi 
transportu jest bardzo ważny nie tylko z punktu widzenia ekologii, ale również 
rozwoju gospodarczego, ponieważ koszty kongestii negatywnie wpływają na 
rozwój gospodarczy. Jest to więc rolą państwa, aby tworzyć korzystne dla 
rozwoju gospodarczego uwarunkowania, ponieważ trudno oczekiwać, żeby 
przedsiębiorcy rozpoczęli takie inwestycje biorąc pod uwagę korzyści 
ogólnoekonomiczne. 

Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii można zaoszczędzić czas        
i zwiększyć jakość usług. Na efekt całkowity składa się jednak wiele różnych 
czynników. Konieczna jest głęboka analiza czynników efektywności i ich 
wpływu na ogólną efektywność. Jest to bardzo ważne, ponieważ inwestycje 
telematyczne mogą być nieefektywne jeśli faktyczną determinantą, na przykład 
czasu podróży, są inne czynniki takie jak niska przepustowość infrastruktury. 
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Proces wdrażania ITS 
Inwestycje w telematykę są oczywiście kosztowne, ponadto potrzeb jest 

bardzo dużo (klasyczny problem ekonomiczny) i ograniczone zasoby powinny 
zostać ulokowane tam, gdzie ich zastosowanie będzie najbardziej efektywne. 
Podjęcie optymalnych decyzji wymaga dokonania gruntownej analizy korzyści    
i kosztów związanych ze wdrażaniem ITS. Największą efektywność gwarantuje 
zazwyczaj podejście systemowe. Problem wdrażania systemów telematycznych 
w transporcie jest podobny do problemu rozwoju systemów transportowych. 
Dylematem ekonomicznym jest również to, czy zastosować kompleksowe          
i długofalowe rozwiązania czy też, stojąc przed problemem ograniczoności 
środków finansowych, rozpocząć od tych, które nie są najbardziej efektywne, 
ale jako mniej kapitałochłonne prowadzą do szybszego zwrotu nakładów, co 
następnie pozwoli na zakumulowanie środków finansowych na dalsze 
inwestycje. 

W kontekście tego problemu szczególnego znaczenia nabiera zagadnienia 
optymalnej alokacji zasobów. Przykładowo ocena efektywności ekonomicznej 
w przypadku nawigacji satelitarnej dotyczy m.in. precyzji pozycjonowania. 
Jednak różni użytkownicy mają różne potrzeby. Można więc zdywersyfikować 
systemy telematyczne, aby nie podwyższać kosztów tam, gdzie to nie jest 
konieczne.  

Kolejnym problemem we wdrażaniu technologii teleinformatycznych jest 
kompatybilność sprzętu i oprogramowania zarówno w skali pojedynczego 
kraju, jak i w skali międzynarodowej. Można postawić pytanie, czy nie jest to 
ostatni moment, aby zintegrować te działania, aby nie doprowadzić do 
problemów braku kompatybilności systemów. Sytuacja taka miała miejsce        
w przypadku systemów EDI, ponieważ różne organizacje wdrażały swoje 
własne systemy i standardy komunikatów, co jest przyczyną trudności               
w zastosowaniu tych systemów na szerszą skalę. 
 
Bibliografia 
1. Galileo. The European Programme for Global Navigation Services. European 
Space Agency 2003. 
2. Intelligent Transportation Systems. Benefits nad Costs. 2003 Update. 
www.benefitcost.its.dot.gov.  

 

 

 

Ekonomiczne aspekty wdrażania telematyki w transporcie 

Streszczenie 
Informacja pełni ważną rolę w procesie transportowym. Dzięki dostępowi do 

informacji na temat stanu zasobów i wymagań użytkowników, proces transportowy 
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może być lepiej koordynowany i zaplanowany oraz istnieje możliwość znalezienia 
optymalnych rozwiązań. W praktyce można to zrealizować poprzez zastosowanie 
nowoczesnych technologii. Stosowanie technologii telematycznych w transporcie           
i logistyce pozwala na obniżkę kosztów i podwyższanie poziomu jakości usług 
transportowych. Jednak decyzje o wdrażaniu tych technologii i wybór najlepszego 
rozwiązania powinien być poprzedzony przez dokładną analizę kosztów i korzyści. 

 
The economical aspects of introducing telematics in transport 

Summary 
Information plays the vital role in the transportation process. Thanks to the access 

to the information about status of the resources and users requirements the 
transportation process can be better coordinated and planned and optimal solutions can 
be found. The modern technologies are the mean by which this can be realized in 
practice. Using telematics technology in transport and logistics allows decreasing costs 
and increasing the level of the quality of transportation services. But the decision about 
introducing these technologies or about choosing the best solutions ought to be the 
result of the precise cost & benefit analysis. 
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TRANSPORT, SPEDYCJA CZY LOGISTYKA – ANALIZA 

POJĘĆ W KONTEKŚCIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ 

UWARUNKOWAŃ GOSPODARCZYCH2

 
 
Wstęp 

Analiza uwarunkowań gospodarczych w ciągu ostatnich kilku lat wskazuje 
na szczególny wzrost znaczenia czynnika czasu oraz elastyczności w efektyw-
nych działaniach przedsiębiorstw z jednej strony, z drugiej zaś – na konieczność 
rozwijania wysokiej dyscypliny kosztowej. Przejawia się ona przede wszystkim 
minimalizacją produkcji na zapas, a tym samym również zbędnych powierzchni 
magazynowych czy też eliminowaniem nieprawidłowości i procesów, nie 
dodających wartości z punktu widzenia klienta. Migracja poszczególnych 
działów koncernów międzynarodowych do innych krajów jest również 
skutkiem poszukiwania oszczędności kosztowych, przy minimalizacji ryzyka 
związanego z transportem towarów. Dotyczy to praktycznie wszystkich branż, 
gdzie konkurencja ma decydujące znaczenie dla długoterminowego 
funkcjonowania firm na rynku.  

Kolejnym istotnym elementem wyznaczającym kierunki zmian                   
w gospodarce jest tworzenie się łańcuchów i sieci dostaw oraz przenikanie się 
działalności podmiotów biorących udział w realizacji transakcji gospodarczej, 
zarówno w sytuacji,  kiedy ma ona miejsce na terenie danego kraju, jak również 
zagranicą. Przykładem, również z Polski, jest tworzenie miejsc pracy 
dostawców systemów informatycznych u klienta. Pozwala to na lepszą 
identyfikację jego potrzeb, ale również na szybkie reagowanie na wszelkiego 

                                                 
1 Prof. dr hab. Halina Brdulak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki, 
(Halina.Brdulak@sgh.waw.pl). 

 
2 Powyższy referat został napisany w oparciu o badania własne, prowadzone przez 
Zakład Transportu Międzynarodowego i Logistyki w 2004 r. w składzie: prof. dr hab. 
H. Brdulak – kierownik zespołu, dr J. Archutowska, mgr E. Żbikowska. Całość badań 
zostanie opublikowana w formie zwartej w wydawnictwach SGH w 2005 r.  
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rodzaju problemy, które występują u klienta na etapie wdrażania nowego 
oprogramowania. Inne działania związane są ze wspólnym planowaniem 
produkcji z klientem i operatorem TSL. 

W tej sytuacji zmienia się również zakres działań podejmowanych przez 
firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne, jak również zaciera się granica 
między nimi. Zjawisko to zostało przez mnie zauważone już w końcu lat        
90-tych zeszłego wieku, kiedy w czasie dyskusji w swoim zespole, jak również      
w zespole redakcyjnym, próbowaliśmy wykreślić wyraźne granice między tymi 
firmami, tak aby stworzyć trzy rankingi. Niestety za każdym razem duża część 
firm nie poddawała się tej procedurze. W tym przypadku jedynym sensownym 
wyjściem stało się wspólne ujęcie wszystkich firm pod nazwą TSL. Nadal 
jednak w wielu środowiskach funkcjonują określenia: firma spedycyjna, 
logistyczna bądź transportowa. Jednocześnie różnego rodzaju organizacje 
przyjmują nazwy wskazujące na istotę działalności skupionych w nich firm. 
Pod wpływem jednak nacisków środowiska nazwy te również ewoluują. 
Przykładem może być Polska Izba Spedycji i Logistyki (wcześniej Spedycji        
i Cła). Z kolei stowarzyszenie Pro-Logistyka skupia firmy, które w rankingach 
klasyfikują się również jako transportowe i/lub spedycyjne.  Sama również 
używam tych pojęć klasyfikując firmy według głównego źródła przychodów, 
ulegając w ten sposób również naciskom respondentów. Wielu z nich zarzuca 
mi, że w rankingach porównuje się „gruszki z jabłkami”. Po wielu dyskusjach 
okazuje się jednak, że nie ma dobrej metody, aby porównywać w obrębie jednej 
grupy firm. Co ciekawe, coraz częściej również na rynku owoców znajdujemy 
jabłka o smaku gruszki i przykładowo kształcie dużej śliwki. Sadzę, że również 
wśród firm tego typu przypadki występują coraz częściej.  

 

Klasyfikacja działań TSL 

Szukając odpowiedzi na pytanie jaka działalność może być obecnie 
określana jako TSL podjęłam wraz ze swoim zespołem wstępną próbę 
klasyfikacji tych działań. Szukając krytycznych czynników, wpływających na 
decyzję o klasyfikowaniu obszaru działania przedsiębiorstwa jako w większym 
stopniu transportowego, spedycyjnego czy też logistycznego można uznać, że 
istotnym czynnikiem wyróżniającym jest stopień wykorzystania systemów 
informatycznych. Im mniejszy stopień wykorzystania powyższych systemów, 
tym bardziej działalność firmy może być uznawana jako transportowa. Ze 
względu jednak na szybki postęp techniczny to co 6–7 lat uznawano za 
działalność logistyczną, obecnie jest traktowane jako działalność transportowa. 
Przykładowo system track and tracy, który jeszcze kilka lat temu traktowany 
był jako wyznacznik logistyki, obecnie jest standardem w transporcie                
w przypadku firm o krajowym i międzynarodowym zasięgu działania.  

W Europie Zachodniej działalność logistyczna w dużym stopniu związana 
była z zarządzaniem towarem w magazynie klienta/operatora logistycznego.     
W Polsce natomiast dzięki Spedpolowi (obecnie Schenker) rozwijała się 
logistyka przepływów (flow logistics), w której nacisk kładziono na szybkość 
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przemieszczania się towarów od producenta do ostatecznego klienta, bez 
konieczności zatrzymywania się towaru w magazynie. Powodowało to znaczące 
obniżenie kosztów przy wysokim poziomie obsługi. Obecnie w ramach 
logistyki rozwijają się systemy dedykowane dla poszczególnych branż: 
motoryzacyjnej, elektronicznej, farmaceutycznej, komputerowej, FMCG i in. 
Tworzone są rozwiązania, w których operator logistyczny przejmuje część 
produkcji i odpowiedzialności za nią, zatrudnia również firmy transportowe, 
którymi zarządza planując dystrybucję w kraju i zagranicą. Wymaga to zatem 
coraz większego poziomu integracji działań między podmiotami biorącymi 
udział w transakcji handlowej, a tym samym głębszego współdziałania między 
nimi. Uwarunkowane to jest wzrostem zaufania między firmami, co w polskich 
warunkach jest dość utrudnione. Według badań European Social Survey             
z 2002 r. polskie społeczeństwo charakteryzuje się jednym z najniższych 
poziomów zaufania wśród krajów Unii Europejskiej (przedostatnie miejsce, 
przed Grecją). Coraz częściej również operator logistyczny określany jest 
potocznie kurierem, ponieważ krótki czas dostawy (24 godziny) staje się dla 
niego także standardem. Jednocześnie obserwuje się spadek średniej wagi 
przesyłki, przy wzroście jej wartości. Tak więc przedstawiony poniżej rysunek 
wskazuje jedynie na pewne kierunki zmian, nie pretendując do ostatecznego 
określenia zakresu działań TSL. 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Rodzaje usług TSL 
Usługi transportowe 

Usługa przewozowa wyszła obecnie poza tylko umiejętność przewozu na 
trasie punkt nadania – punkt odbioru. Nowe oczekiwania rynku to:  

− wymóg obsługi coraz mniejszych partii towaru przy jednoczesnym 
obniżaniu kosztów tego przewozu (możliwemu przede wszystkim dzięki 
konsolidacji). Z punktu widzenia klienta, wysyłka coraz mniejszych partii jest 
związana nie tylko z wyższym stopniem przetworzenia towarów, ale przede 
wszystkim z naciskiem na obniżkę wielkości zapasów, w tym tzw. zapasów      
w drodze, 

− rzetelność dostawy definiowana poprzez krótki czas reakcji, punktualność 
dostawy oraz bieżącą informację o stanie realizowanego zlecenia. Klienci 
przywiązują szczególną wagę do dostosowania podstawianego taboru do ich 
potrzeb, jego czystości, w dalszej kolejności zaś do spełniania norm 
ekologicznych. W oczach klientów znaczenia nabiera kwestia identyfikacji 
firmy usługodawcy, m.in. poprzez oznakowanie pojazdu. 

Podstawowe rodzaje usług transportowych sprowadzają się do kombinacji: 

− umiejętności obsługi różnego rodzaju ładunków (paczki, drobnica 
spaletyzowana, drobnica klasyczna, drobnica w kontenerach, drobnica w poje-
mnikach specjalnych, ładunki masowe), 

− w różnym sposobie ich przewozów (przewozy całopojazdowe, przewozy 
ładunków częściowych). 

Ponadto, można wyodrębnić grupę przewozów o charakterze specjalnym. 
Są to m.in.: 

− przesyłki kurierskie z naciskiem na czas dostawy, 

− przewozy ładunków niebezpiecznych, 

− przewozy chłodnicze, 

− przewozy ponadgabarytowe, 

− inne przewozy specjalne. 
W zakresie czynności konsolidacyjnych funkcjonują następujące 

rozwiązania: 

− konsolidacja/dekonsolidacja ładunku na trasie przewozu (czasami 
tłumaczona na język polski jako przesyłka geograficzna, co wynika z nomen-
klatury amerykańskiej) polega na zabieraniu ładunków drobnicowych od 
załadowców zlokalizowanych w różnych miejscach na trasie przewozu, w naj-
lepszym przypadku aż do uformowania ładunku całopojazdowego oraz/lub 
dekonsolidacja ładunku u odbiorców zlokalizowanych w różnych miejscach na 
trasie przewozu. 
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− klasyczna konsolidacja/dekonsolidacja w terminalu polega na 
uformowaniu ładunku całopojazdowego z przesyłek drobnicowych 
dostarczanych do tego terminalu albo środkami transportu własnymi 
załadowców, albo odebranych od załadowców środkami transportu 
usługodawcy. Proces dekonsolidacji ma miejsce również w terminalu, i prze-
biega analogicznie do konsolidacji, z tym, że jest to formowanie małych 
przesyłek z przesyłek całopojazdowych, 

− cross-docking, tj. przeładunek kompletacyjny w terminalu. W trakcie 
jednego procesu przewozowego ładunek może podlegać przeładunkowi 
kompletacyjnemu kilkukrotnie. Istotnym parametrem cross-dockingu jest czas 
operacji (ładunek znajduje się w tzw. tranzycie przez terminal, tj. znajduje się   
w terminalu tylko na czas wykonywania czynności manipulacyjnych) oraz czas 
całego procesu przewozowego źródło–cel, który powinien zamknąć się w 24h 
lub max. w 48h. Z punktu widzenia umiejętności i infrastruktury usługodawcy 
(w tym informatycznej) jest to usługa oferowana tylko przez przedsiębiorstwa 
klasy operatorów logistycznych. Odpowiednikiem cross-dockingu w przypadku 
paczek, przesyłek kurierskich i pocztowych jest sortowanie, przy czym proces 
dostawy punkt nadania – punkt odbioru charakteryzuje się wyższymi 
parametrami w zakresie czasu dostawy, 

− merge-in-transit, tj. kompletacja i konsolidacja ładunku w ładunek 
całopojazdowy przeznaczony dla jednego odbiorcy. Kompletacja może 
dotyczyć formowania ładunku całopojazdowego np. z palet przygotowanych 
przez nadawcę, ale również dodatkowo formowania palet niejednorodnych z pa-
let jednorodnych. Przygotowanie skompletowanego ładunku całopojazdowego 
dla jednego odbiorcy może wynikać z potrzeb klientów w zakresie: (1) 
ograniczenia liczby wyjść personelu magazynowego celem wyładowania 
samochodu w ciągu jednego dnia (2) wymogów systemu dostaw JIT, gdy 
potrzebne w danym momencie komponenty wchodzą na taśmę produkcyjną 
prosto z samochodu (3) kombinacji usługi transportowej z magazynowaniem na 
naczepie lub w kontenerze (4) ograniczenia kosztów transportu. Z punktu 
widzenia umiejętności i infrastruktury usługodawcy, w pełnym zakresie jest to 
usługa oferowana tylko przez przedsiębiorstwa klasy operatorów logistycznych. 

Za dodatkowe usługi typu standard (o dodatkowych cechach, przy czym są 
one już powszechnie oferowane przez duże i średnie firmy) można uznać, np.: 

− track & trace, 

− dowóz w ciągu 24h (na terenie kraju). 
Za dodatkowe usługi typu standard plus (o dodatkowych cechach, przy 

czym nie są one jeszcze powszechnie oferowane) można uznać, np.: 

− odbiór poza typowymi godzinami pracy, 

− transport z magazynowaniem na podstawianych naczepach i kontenerach. 
Usługa ta jest szczególnie przydatna tam, gdzie zakup ma miejsce w większych 
partiach przy mniejszych strumieniach komponentów wchodzących na linie 
produkcyjne lub przy nieprzewidywalnych fluktuacjach popytu u odbiorców 
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ładunku. Zamiast inwestować w powierzchnię magazynową usługobiorca, w za-
leżności od potrzeby, zleca magazynowanie na naczepie lub w kontenerze, 
− kalkulację poziomu zanieczyszczenia środowiska dla taboru o różnych 
parametrach technicznych, 
− inne. 
 
Spedycja czysta 

Ten rodzaj spedycji zalicza się do klasycznej działalności na rynku TSL        
i obejmuje ona: 
− przygotowanie dokumentacji, 
− organizację procesu przewozowego, 
− usługę agencji celnej (jej znaczenie w Polsce ogranicza się obecnie już 
tylko do pozaunijnych relacji handlowych), 
− doradztwo w zakresie bazy dostawy, 
− inkaso spedytorskie. 

Spedytorzy często łączą tę działalność z faktycznym świadczeniem 
przynajmniej części z usług wchodzących w skład obsługi zlecenia 
spedycyjnego na bazie swoich lub obcych zasobów. 

Specyficznym rodzajem spedycji jest tzw. spedycja domowa polegająca na 
tym, że usługodawca wiąże się na stałe z usługobiorcą na zasadzie pełnej 
obsługi tego usługobiorcy na terenie jego zakładu produkcyjnego. 

 
Usługi terminalowe 

Obok usług terminalowych wymienionych powyżej racjonalizujących 
usługę przewozową oraz tradycyjnych usług, jak magazynowanie oraz 
składowanie pod nadzorem celnym, na rynku TSL pojawiło się kilka usług 
powstałych na bazie przyjętej przez przedsiębiorstwa produkcyjne zasady 
odroczenia czynności logistycznych, a przez przedsiębiorstwa handlowe – 
zasady cofnięcia czynności logistycznych3: 
− magazynowanie, 
− magazynowanie przyzakładowe polega na przejęciu od usługobiorcy 
funkcji magazynu przyzakładowego. Jeśli jest to firma produkcyjna, zarówno 
komponenty potrzebne do produkcji, jak i wyroby gotowe są magazynowane w 

                                                 
3 Zasada odroczenia polega na przesunięciu ostatniego etapu produkcji lub 
podstawowych czynności poprodukcyjnych na jak najpóźniejszy możliwy moment, 
natomiast zasada cofnięcia na cofnięciu części czynności przygotowujących towar 
bezpośrednio do sprzedaży wstecz łańcucha wartości dodanej. Wszystkie te 
przesunięcia lokują część czynności związanych z towarem pomiędzy dostawcą             
a nabywcą – a więc u operatora logistycznego, lub innego usługodawcy TSL. 



Halina Brdulak 188 

terminalu operatora logistycznego i raz lub kilka razy dziennie (w zależności od 
potrzeby) wykonywany jest przewóz wahadłowy dowożący komponenty i/lub 
zabierający z magazynu tranzytowego usługobiorcy wyroby gotowe. Fizyczny 
proces zaopatrzenia i proces dystrybucji usługobiorcy koncentruje się więc na 
terenie terminalu operatora logistycznego, 
− skład celny jest jednym z przeznaczeń celnych. W logistyce oznacza 
prowadzenie składu celnego na terenie terminalu logistycznego w specjalnie do 
tego celu wydzielonej części terminalu, tak, aby procedura wyprowadzenia ze 
składu celnego w zakresie przepływów fizycznych sprowadzała się do 
przemieszczenia towaru z półki w składzie celnym na półkę w innej części 
terminalu, 
− kompletacja palet (picking and packing), tj. formowanie palet 
niejednorodnych, na które składają się towary różnego rodzaju, z palet 
jednorodnych, tj. palet z tylko jednym rodzajem towaru. Kompletacji można 
dokonywać albo w systemie z miejsca pickingowego na paletę kompletacyjną 
albo w tranzycie, z palet, które dopiero co weszły na terminal i znajdują się przy 
rampie rozładowczej na palety kompletacyjne. U części oferentów tej usługi 
stosuje się albo pierwszą opcję, albo drugą opcję, albo obydwie opcje 
komplementarnie. Kompletacja z miejsc pickingowych jest powiązana z maga-
zynowaniem, a kompletacja w tranzycie może być np. elementem usługi merge 
in-transit (por. powyżej). Kompletacja w systemie miejsc pickingowych polega 
na tym, że regały w magazynach wysokiego składowania są podzielone na dwie 
części. Półki na poziomie parteru to miejsca pickingowe, półki powyżej są 
miejscami magazynowymi. W strefie magazynowej może znajdować się kilka 
palet danego asortymentu, w strefie pickingowej tylko jedna (lub dwie w zale-
żności od ustawienia na tzw. miejscu paletowym). Po opróżnieniu palety            
z miejsca pickingowego, na jej miejsce ściąga się kolejną paletę z górnych 
półek (zazwyczaj w systemie FIFO), 
− co-packing to jeden z rodzajów usług uszlachetniających, choć dotyczy on 
tylko opakowań towarów. Może być to pakowanie towarów, które przyjechały 
do terminalu w opakowaniu przemysłowym w opakowania jednostkowe, 
przepakowywanie typu dwupaki w trójpaki itp., przepakowywanie opakowań 
zbiorczych polegające na usuwaniu uszkodzonych opakowań jednostkowych, 
tworzenie zestawów promocyjnych, formowanie displayów przeznaczonych dla 
sklepów itp. Druga grupa usług co-packingowych to etykietowanie towarów,    
w tym etykietowanie w języku kraju dla którego przeznaczona jest partia 
towaru (naklejanie etykiet z opisem polskim nazywane jest w skrócie 
polonizacją), 
− co-manufacturing to współwytwarzanie. Usługa ta polega na przejęciu 
przez operatora logistycznego ostatniej fazy produkcji, tj. montażu towaru pod 
konkretne zamówienie (parametry, wersja itp.) – odraczanie montażu do 
momentu otrzymania dokładnej informacji o popycie. Usługa ta jest powiązana 
z magazynowaniem przyzakładowym, 
− naprawy, 
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− inwentaryzacja zapasów wykonywana przez operatora logistycznego jest 
usługą polegającą na gromadzeniu przez operatora informacji o stanie zapasów 
klienta w czasie rzeczywistym lub prawie w czasie rzeczywistym (np. 
cyklicznie, co kilka godzin), przy czym np. w dystrybucji liczone są zapasy 
począwszy od tych znajdujących się na magazynach, przez zapasy w drodze,      
a skończywszy na towarach znajdujących się na półkach sklepowych. Jak do tej 
pory inwentaryzacja taka była możliwa przede wszystkim dzięki kodom 
kreskowym (wewnętrznym i zewnętrznym), natomiast w najbliższych latach 
należy oczekiwać wdrożenia technik RFID (początkowa faza wdrażania metek 
radiowych planowana jest przez duże sieci hipermarketów na lata 2005–2006, 
natomiast upowszechnienia się tej techniki należy spodziewać się jeszcze do 
roku 2010). 

 

Usługi w zakresie obsługi dostaw i dystrybucji 

− kompleksowa obsługa dystrybucji jest to przejęcie przez operatora 
logistycznego (jego terminal/platformę logistyczną) funkcji magazynu 
przyzakładowego obsługiwanej firmy produkcyjnej, prowadzenie inwenta-
ryzacji zapasów w systemie ciągłym (oraz łącznie dla magazynu, sieci 
sprzedaży i zapasów w drodze), dostarczanie klientom informacji o stanie 
zapasów oraz fizyczna dystrybucja produktów, przy utrzymaniu standardu 
dostaw 24/48h. Uściślenie zakresu czynności, które wchodzą w zakres 
kompleksowej obsługi dystrybucji jest o tyle istotne, że w warunkach polskich 
kompleksowa dystrybucja bywa rozumiana jako tylko magazynowanie oraz 
fizyczne rozwiezienie towarów do miejsc sprzedaży, co jest dużym 
uproszczeniem, 

− obsługa supermarketów i hipermarketów  jest zbliżona do poprzedniej 
usługi i polega na tym, że platforma logistyczna przejmuje rolę centralnego 
magazynu danej sieci. Dostawa pomiędzy terminalem logistycznym a super-
marketem odbywa się wg standardu 24/48h. Pozwala to supermarketom (1) na 
ograniczenie powierzchni typowo magazynowych do wyższych półek w części 
prowadzącej sprzedaż oraz (2) do niewielkiego magazynu przeznaczonego do 
przyjmowania dostaw. Drugi element tej usługi to ograniczenie dostaw tylko do 
kilku, bądź kilkunastu samochodów dziennie załadowanych odpowiednio 
skompletowanymi paletami, co ma zminimalizować czas i liczbę czynności 
rozładunkowych na terenie supermarketów. W przypadku operatora 
logistycznego zakłada to (z przyczyn racjonalnych) takie rozstawienie miejsc 
pickingowych na jego terminalu, które pokrywa się z ułożeniem towarów          
w poszczególnych alejach supermarketu. Supermarkety obsługiwane są albo 
kompleksowo przez operatorów logistycznych (magazynowanie i dostawy), 
albo tylko w zakresie transportu, natomiast terminale centralne należą do sieci 
supermarketów, 

− obsługa JIT (just-in-time) w rozumieniu usług TSL to obsługa zaopatrzenia 
firm produkcyjnych obejmująca dwa elementy: niezawodność dostaw (w tym 
punktualność) oraz strategię zaopatrzenia typu pull (w tym obsługę małych 
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partii). Brak dostawy, lub jej opóźnienie o kilka godzin do ok. 3 dni powoduje 
zatrzymanie produkcji w obsługiwanym przedsiębiorstwie. W ostatnich latach 
zauważalna jest presja usługobiorców na drastyczne skracanie czasu pomiędzy 
dostawą a wejściem komponentów na taśmę produkcyjną. Dostawa JIT jest 
czasami błędnie rozumiana jako tylko dostawa na czas, tj. dostawa punktualna. 
Z racji dążenia do minimalizacji zapasów zaopatrzeniowych przez wiele 
przedsiębiorstw produkcyjnych, dostawa JIT należy obecnie do grupy 
standardowych usług operatorów logistycznych i wyższej klasy przedsiębiorstw 
przewozowych, 
− obsługa SCM w rozumieniu usług TSL to obsługa łańcucha dostaw 
usługobiorcy przez usługodawcę przy wykorzystaniu zintegrowanych systemów 
informatycznych klasy SCM i umiejętności logistycznych usługodawcy. 
Świadczącego tą usługę operatora logistycznego można określić mianem 
integratora łańcucha dostaw. Wymaga to od niego (1) spojrzenia 
wykraczającego poza pojedynczą organizację, (2) konstrukcji rozwiązań pod 
konkretne potrzeby zleceniobiorcy, (3) odpowiedniego zaplecza informa-
tycznego. W tym miejscu, należy jednak podkreślić, że zarządzanie łańcuchem 
dostaw to przede wszystkim filozofia zarządzania kontaktami z kooperantami, 
wsparta odpowiednim systemem informatycznym klasy SCM (tu w zależności 
od dostawcy takiego rozwiązania może być on oferowany pod różną nazwą       
i z różnym zakresem funkcjonalności). System taki zwiększa dotychczasową 
funkcjonalność systemów ERP i służy usprawnieniu przepływu zasobów,          
w tym minimalizacji poziomu zapasów w całym łańcuchu. W ramach SCM 
stosuje się takie techniki jak: CMO – Zarządzanie zamówieniami przez klienta 
oraz VMI – Zarządzanie zapasami przez dostawcę, 
− dostawy wahadłowe, 
− dostawy uzupełniające, 
− monitoring miejsca sprzedaży, 
− inwentaryzacja stanu zapasów sieci dystrybucji (por. usługi terminalowe – 
inwentaryzacja zapasów), 
− obsługa zwrotów. 
 
Usługi doradcze 
− one stop shopping, polega na tym, że klient może oczekiwać od jednego 
dostawcy kompleksowej usługi w zakresie transportu, dystrybucji z wyko-
rzystaniem różnych gałęzi transportu czy prowadzenia gospodarki 
magazynowej, zarówno w kraju, jak też zagranicą. Usługobiorca nabywa całą 
usługę w zintegrowanym pakiecie bez względu na to, czy świadczy ją tylko 
zleceniobiorca, czy też wykorzystuje do jego obsługi podwykonawców. 
Istotnym elementem tej usługi jest to, że usługobiorca we wszystkich sprawach 
kontaktuje się z jedną osobą z firmy-usługodawcy, 
− doradztwo w zakresie optymalizacji procesów logistycznych klienta, 
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− rozwiązania systemowe, tj. opracowywanie koncepcji logistycznych 
dostosowywanych do potrzeb pojedynczego klienta. Obecnie największe 
perspektywy rozwoju mają koncepcje logistyczne integrujące łańcuchy dostaw. 
 
Usługi e-logistyczne 
− e-fullfilment to wirtualna obsługa zawierania i realizowania transakcji, 
będąca newralgicznym elementem e-commerce. E-fulfillment, to świadczone 
on-line i mające charakter interaktywny takie elementy realizacji zamówienia 
przez operatora usług logistycznych, jak: wycena i planowanie (indywidualna 
wycena usług logistycznych; indywidualna informacja o terminie dostawy), 
zamawianie (składanie zleceń spedycyjnych; składanie dyspozycji 
magazynowych), dokumentacja (sporządzanie i drukowanie dokumentów 
spedycyjnych), tracking (śledzenie drogi towarów i zdarzeń spedycyjno-            
-magazynowych), fakturowanie usług logistycznych (sprawdzanie zdolności 
kredytowej klienta; wystawianie i drukowanie faktury, płatność), usługi 
magazynowe (zarządzanie magazynem, kompletowanie zamówień, montaż         
i pakowanie), raporty (sporządzanie i drukowanie indywidualnych raportów). 
Dostawcą usług e-fulfilment mogą być zarówno operatorzy 3PL, jak i integra-
torzy 4PL. Mogą być one świadczone w oparciu o własne platformy, czy też 
poprzez współpracę z elektronicznymi platformami horyzontalnymi 
(świadczącymi usługi dla wszystkich branż) i wertykalnymi (branżowymi); 
− usługi translacyjne wynikają z wielości nie zawsze ze sobą 
kompatybilnych systemów informatycznych. W ostatnich latach, pojawiła się 
bowiem potrzeba usługi w postaci swoistej centrali wymiany danych 
zapewniającej tłumaczenie informacji przesłanej w jednym standardzie na inny 
standard (najprostszy przykład to, np. konwersja standardu EDIFACT na XML 
i odwrotnie). Dzięki platformie możliwa jest szybka komunikacja pomiędzy 
dwoma niekompatybilnymi systemami, na skomunikowanie których w nor-
malnych warunkach trzeba byłoby ponieść odpowiednio wysokie nakłady. Aby 
skorzystać z tego rodzaju usługi wystarczy posiadanie interfejsu do platformy; 
− usługa ASP (Aplication Service Provider) polega na udostępnianiu 
oprogramowania (od prostych do zintegrowanych aplikacji biznesowych) za 
pośrednictwem Internetu w zamian za – zwykle – miesięczną opłatę. Dla 
usługobiorcy oznacza to możliwość pracy na oprogramowaniu, które nie jest 
jego własnością, brak konieczności zatrudniania rozbudowanego personelu IT 
oraz archiwizację, serwisowanie i uaktualnianie wersji przez usługodawcę. 
Barierą w rozpowszechnianiu się tej usługi jest, w głównej mierze, obawa przed 
dostaniem się kluczowych informacji w niepowołane ręce. Zakres stosowania 
usługi ASP przez przedsiębiorstwa TSL jest stosunkowo niewielki, te zaś, które 
ją stosują czerpią korzyść w postaci pracy w tym samym środowisku 
informatycznym; 
− obsługa e-rynków to obsługa elektronicznych platform handlowych 
pomiędzy przedsiębiorstwami. E-rynki służą kojarzeniu kupujących i sprze-
dających rozmaite towary, bądź usługi (w tym logistyczne). Są to albo rynki 
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horyzontalne (uniwersalne) lub wertykalne (branżowe). Korzystanie z takich 
platform wymiany może przynieść korzyści w postaci (1) usprawnienia 
komunikacji pomiędzy partnerami (np. komunikacja typu wielu do wielu, 
ograniczenie liczby papierowych dokumentów), (2) poprawy współpracy 
między kontrahentami (szybszy obieg informacji na temat popytu, sprzedaży, 
stanu zapasów itp.), (3) zwiększenie efektywności zakupów (lepszy przegląd 
możliwości rynkowych, a w przypadku e-aukcji dużo niższe ceny zakupu). Dla 
przedsiębiorstw TSL oferowanie swoich usług za pośrednictwem e-rynków 
oznacza z jednej strony zwiększenie liczby potencjalnych klientów, z drugiej 
zaś wymusza ponoszenie nakładów na stworzenie interaktywnego systemu 
mogącego obsłużyć realizację transakcji B2B. Im bardziej system ten jest 
zintegrowany z zapleczem logistycznym przedsiębiorstwa tym efektywniejsza 
jest obsługa tego typu transakcji. 

 
Zakończenie 

W powyższym artykule został przedstawiony zestaw czynności (transport, 
spedycja czysta, e-logistyka, logistyka zaopatrzenia i dystrybucji, usługi 
terminalowe, doradztwo logistyczne), z którymi zdaniem autorki, mamy do 
czynienia na zmieniającym się rynku TSL. Część z nich wywodzi się z trans-
portu, część – ze spedycji, część – ma charakter stricte logistyczny. Czynności     
z zakresu TSL stają się coraz ważniejszym czynnikiem, mającym wpływ na 
ostateczną wartość towaru, i często mogą decydować o pozycji konkurencyjnej 
firmy na rynku. Sytuacja na rynku TSL jest pochodną zmian zachodzących       
w gospodarce – m.in. zjawisk związanych z szeroko rozumianą globalizacją, 
outsourcingiem, insourcingiem czy offshoringiem, tworzeniem się łańcuchów     
i sieci dostaw. Dlatego też należy monitorować rynek TSL, badając jakiego 
rodzaju nowe funkcje pojawiają się na nim, zgodnie z oczekiwaniami klientów. 
W przyszłości można się spodziewać ewolucji firm TSL w kierunku oferowania 
działań o coraz większej wartości dodanej dla klientów(m.in.: szybkość, 
elastyczność, niski koszt, integracja procesów w obrębie łańcucha/sieci dostaw). 
 
 
 

Transport, spedycja czy logistyka – analiza pojęć w kontekście 
zmieniających się uwarunkowań gospodarczych 

Streszczenie 
W artykule został przedstawiony zestaw działań (transport, spedycja czysta,            

e-logistyka, logistyka zaopatrzenia i dystrybucji, usługi terminalowe, doradztwo 
logistyczne), z którymi zdaniem autorki, mamy do czynienia na zmieniającym się rynku 
TSL. Część z nich wywodzi się z transportu, część – ze spedycji, część – ma charakter 
stricte logistyczny. Czynności z zakresu TSL stają się coraz ważniejszym czynnikiem, 
mającym wpływ na ostateczną wartość towaru, i często mogą decydować o pozycji 
konkurencyjnej firmy na rynku. Sytuacja na rynku TSL jest pochodną zmian 
zachodzących w gospodarce – m.in. zjawisk związanych z szeroko rozumianą 
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globalizacją, outsourcingiem, insourcingiem czy off-shoringiem, tworzeniem się 
łańcuchów i sieci dostaw. Dlatego też należy monitorować rynek TSL, badając jakiego 
rodzaju nowe funkcje pojawiają się na nim, zgodnie z oczekiwaniami klientów. W przy-
szłości można się spodziewać ewolucji firm TSL w kierunku oferowania działań o coraz 
większej wartości dodanej dla klientów(m.in.: szybkość, elastyczność, niski koszt, 
integracja procesów w obrębie łańcucha/sieci dostaw). 

 

Transport, spedition or logistics – analyses of conceptions in the context 
of changing economic terms 

Summary 

In the article is presented a set of activities (transport, basic spedition, e-logistics, 
logistics of supply and distribution, terminal services, logistic consultancy), which, in 
authoress’ opinion, we have to settle on the transforming TSL market. Part of them is 
connected with transport, part – with spedition and other part with logistics. Activities 
from the TSL field are getting more and more important factor, which has the great 
impact on the last value of good. They can often decide about the firm’s competitive  
position on the market. The situation on the TSL market is a result of changes in 
economy – among the others occurences related to the wide – understood globalization, 
outsourcing, insourcing or off-shoring, creation of sales chains and networks. Therefore 
it is indispensable to follow TSL market, observing what kind of new functions are 
appearing on it, according to the customers expectations. In the future we could expect 
the evolution of TSL firms to the direction of offering higher added value for customers 
(among the others: speed, flexibility, low cost, integration of processes in the sales 
chain/network). 
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NOWE KOMPETENCJE OPERATORA LOGISTYCZNEGO, 

CZYLI FOURTH PARTY LOGISTICS 

 
 
Wprowadzenie 

Przedsiębiorstwa muszą się rozwijać, dążąc do tego, aby osiągać coraz 
wyższe poziomy swojej działalności. Są zmuszone do nieustannego 
poszukiwania lepszych modeli organizacyjnych, efektywniejszych procesów, 
nowatorskich form funkcjonowania na rynku czy skuteczniejszych strategii. Jest 
to wpisane w realia współczesnego rynku. Nierzadko, by przetrwać na rynku 
lub zdobyć trwałą przewagę nad konkurencją, muszą odnajdywać nowe 
kompetencje oraz budować płaszczyznę możliwości i umiejętności ich 
właściwego stymulowania. Z jednej strony muszą wykazywać znajomość 
pożądanej trajektorii zmian w branży, z drugiej zaś strony same ją powinny 
kreować, redefiniując swoje otoczenie, a tym samym tworząc nowe branże lub 
nowe granice branż. 

W ostatnich latach na rynku usług logistycznych obserwuje się poważne 
zmiany, które są determinowane głównie dążeniami do urzeczywistnienia wizji 
w pełni zintegrowanego łańcucha dostaw, procesami globalizacji oraz 
rozwojem technologii informatycznych i gospodarki elektronicznej. Tak 
warunkowane poszukiwania efektywniejszych sposobów odpowiadania na 
potrzeby i preferencje klientów doprowadziły do pojawienia się po stronie 
podażowej rynku usług logistycznych podmiotu o nowych kompetencjach, 
jakim jest Fourth Party Logistics, czyli 4PL. Celem niniejszego artykułu jest 
ukazanie roli, jaką odgrywa 4PL w zarządzaniu łańcuchem dostaw, jego 
wpływu na efektywność procesów logistycznych oraz oddziaływania na zmiany 
w relacjach między współpracującymi ze sobą partnerami a klientami na rynku 
usług logistycznych.  
 
W poszukiwaniu wyższej efektywności łańcucha dostaw 

Łańcuchy dostaw to struktury dynamiczne, podlegające ciągłej ewolucji 
kierowanej zmiennością uwarunkowań i celów ich efektywnego 

                                                 
1 Dr Izabela Dembińska-Cyran – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania             

i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki. 
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funkcjonowania. Kiedy pod koniec lat 80 przedsiębiorstwa nastawione były 
głównie na zdobywanie doskonałej sprawności w rozdrobnionych obszarach 
logistyki, tak na początku lat 90 priorytetem stała się doskonałość procesów 
logistycznych, czyli podejście procesowe. W połowie lat 90 silnie zaznaczyły 
się natomiast procesy integracji w łańcuchu dostaw, który rozpatrywany był już 
w wymiarze globalnym, a pod koniec lat 90 oś uwagi nakierowano na 
doskonalenie procesów zarządzania nim. Przełom wieków przyniósł nowe 
stadium ewolucji łańcuchów dostaw, a mianowicie e-łańcuch dostaw (e-Supply 
Chain), będący konsekwencją eskalacji pola i intensywności oddziaływania 
Internetu na procesy i struktury logistyczne, który – jak się przewiduje – jest 
początkową fazą strukturyzacji Inteligentnych Łańcuchów Dostaw2 (iSC – 
iSupplyChain), opartych na pełnej synchronizacji działalności wszystkich 
współpracujących ze sobą ogniw (por. rys. 1). 

Koncepcja funkcjonowania iSC mówi, że sprawne zarządzanie aktywami 
łańcucha dostaw staje się niewystarczające, by uzyskiwać trwałą przewagę nad 
konkurencją. Należy uwzględniać kompleks źródeł przewagi konkurencyjnej, 
wzajemnie oddziałujących na siebie w relacji synergicznej, którymi mają być 
(rys. 2): 
− wiedza i informacja, 
− szybkość i umiejętność zarządzania czasem, 
− elastyczność, 
− umiejętność współpracy, 
− E&HT (electronic and high technology). 

Istota funkcjonowania iSC sprowadza się zatem do przejęcia przez 
jakąś organizację dominacji i sprawowania kontroli nad procesem 
decyzyjnym odnoszącym się do całego łańcucha dostaw. Rolę tą ma na 
siebie przyjąć, według Accenture, 4PL, tj. przedsiębiorstwo 
(organizacja), którego celem ma być tworzenie wartości dodanej w 
łańcuchu dostaw poprzez budowanie zbioru najlepszych kompetencji i 
łączenie zasobów poszczególnych ogniw, a co za tym idzie – poprzez 
budowanie efektywnych aliansów ukierunkowanych na nieustanną 
poprawę obsługi klienta i redukcję kosztów procesów logistycznych. 
Kojarzenie ogniw łańcucha dostaw w takie alianse ma się odbywać na 
zasadzie „najlepszy zespół z najlepszych” (the best team with the best).  
 
 
 

 
2 Zob. M. Person, P. James: The Inteligent Supply Chain. “Logistics Europe”, February 
2002.  



 

 

 

 

Rys. 1. Etapy ewolucji współpracy w łańcucha dostaw? 

Źródło: opracowanie własne. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Person, P. James: The Inteligent 
Supply Chain. “Logistics Europe”, February 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzanie informacją,  
nie aktywami 

 
− przejmowanie kontroli nad 
procesem decyzyjnym w 
łańcuchu dostaw, 
− zewnętrzne źródła działalności 
pomocniczej, z zapewnieniem 
przejrzystości zewnętrznych                 
i wewnętrznych łańcuchów dostaw. 

Kształtowanie 
elastyczności 

 
− elastyczność  
na każdym 
poziomie łańcucha 
dostaw, 
− zarządzanie 
elastycznością 
poprzez układy 
współpracy z 3PL i 
4PL. 

Szybkość 
 

− w zdobywaniu rynków, 
− reakcji na potrzeby i wymagania 
klientów, 
− zmian. 

 
 

iSC Technologia 
 jako kreator możliwości 

 
− zastosowanie zaawansowanej 
architektury informatycznej i 
wirtualnej w procesie integracji 
funkcji logistycznych, 
− zagwarantowanie architektury 
informatycznej i wirtualnej we 
wspomaganiu współpracy partnerów 
łańcucha dostaw jest „otwarte i 
łatwe”. 

 

Współpraca/Partnerstwo 
 

− integracja procesów ważniejsza niż 
integracja technologii, 
− podejście „wygrany-wygrany” 
dzięki współpartycypowaniu w 
zasobach informacji. 

Rys. 2. Wyznaczniki funkcjonowania iSC 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Person, P. James: The Inteligent Supply 
Chain. “Logistics Europe”, February 2002. 
 

Fourth Party Logistics – nowa treść i jakość obsługi logistycznej 
4PL to integrator, który łączy zasoby, możliwości i technologię własne         

z innych organizacji w celu zaprojektowania, zbudowania i realizacji 
kompleksowych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw.1 Coraz częściej dzieje 

                                                 
1 Zob. D.N. Bauknight, J.R. Miller: Fourth Party Logistics™: The Evolution of Supply 
Chain Outsourcing. CALM Supply Chain&Logistics Journal, Summer 1999,  
[@]: http://www.infochain.org./quarterly/Smr99/Fourth.html(2001-12-17). 
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się to w sieci logistycznej, w której to występują podmioty kooperujące, ale też 
i konkurujące dlatego pojawia się zjawisko współpracy konkurentów (co-
opetition – od słów competition i  cooperation). Rozwiązania oferowane przez 
4PL stanowią kombinację możliwości opierających się na czterech kluczowych 
komponentach (rys. 3): 
− architektura i integracja, 
− sterowanie, 
− informacja i komunikacja, 
− udostępnianie zasobów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4PL 

Architektura/ 
Integracja 

Sterowanie 

Informacja/ 
Komunikacja 

Udostępnianie 
zasobów 

• tworzenie wizji łańcucha dostaw, 
• kształtowanie relacji/związków, 
• kształtowanie i przeprowadzanie transakcji, 
• zarządzanie projektami, 
• integracja usług, systemów i informacji. 

• doświadczona kadra logistyczna, 
• systemy wsparcia decyzji, 
• zarządzanie 3PL/dostawcami usług, 
• reinżyniering, 
• ciągła poprawa wyników. 

• integracja systemów IT, 
• dostarczanie architektury IT, 
• real-time date tracking, 
• transformacja danych w informacje, 
• udostępnianie danych/informacji, 
• wsparcie techniczne. 

• usługi transportowe, 
• magazynowanie, cross-dock, 
• manufacturing outsourcing, 
• co-packing. 

 
Rys. 3. Elementy koncepcji funkcjonowania 4PL 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Baumstead, K. Cannons: From 4PL to 
Manager Supply-Chain Operations. „Focus” May 2002. 

 
4PL realizuje potrzeby klientów w oparciu o zidentyfikowane zasoby            

i możliwości swoich partnerów na zasadzie podwójnego outsourcingu 
(outsourced outsourcing2), co znaczy, że 4PL nie jest bezpośrednim 
wykonawcą zlecanych mu zadań (I poziom outsourcingu), lecz staje się raczej 
pośrednikiem, zlecając je dalej swoim partnerom-podwykonawcom (II poziom 

                                                 
2 P. Manchester: The fourth dimension. FT.com-Special reports/Understanding SCM, 

November 13, 2001,  
[@]: http://www.specials.ft.com/scm/FT35TRTQZTC.html(2001-12-17). 
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outsourcingu), skupiając swoją uwagę na odpowiednim wyborze partnerów        
i sterowaniu realizacją powierzonych mu zadań tak, by zagwarantować 
klientowi maksymalizację korzyści rozpatrywanych nie tylko w wymiarze 
taktycznym, ale także strategicznym funkcjonowania łańcucha dostaw3. Tym 
samym 4PL nie inwestuje w takie aktywa jak tabor czy magazyny, jest za to 
operatorem działającym w wymiarze wirtualnym (tak zwany wirtualny operator 
logistyczny). Koncentruje się on na inwestowaniu przede wszystkim w ludzi,     
w ich wiedzę i doświadczenie, oraz technologie informacyjne. Pozwala to na 
koordynowanie działań realizowanych w sieci logistycznej, dzięki właściwemu 
wykorzystywaniu informacji o dostępnych zasobach rynkowych. 

 
Modele 4PL 
Funkcjonowanie 4PL przedstawia się modelowo w oparciu o trzy 

następujące warianty4: 
• model Synergy Plus, 
• model Solution Integrator, 
• model Industry Innovator. 
Model Synergy Plus (rys. 4) polega na współpracy między organizacją typu 

4PL a dostawcą usług logistycznych, którym jest 3PL. W tym modelu 4PL          
i 3PL zawierają między sobą związek partnerski po to, by razem, łącząc swoje 
potencjały i udziały w rynku, oferować kompleksowe rozwiązania dla całego 
łańcucha dostaw, dla różnych klientów. W ogólnym ujęciu 3PL zajmuje się 
realizacją przepływów strumieni materiałowo-towarowych, z kolei w gestii 4PL 
pozostaje sfera regulacji. 3PL i 4PL mogą współpracować na podstawie 
kontraktów lub w formie aliansu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Zob. W. Armbruster: 4PL. „JoCWEEK”, June 24–30, 2002. 
4 Zob. T.A. Foster: Who’s in charge around here? “Logistics Management” 6/1/1999; 
D.N. Bauknight: Fourth Party Logistics. Breakthrough Performance in Supply Chain 
Outsourcing. “Supply Chain Management Review”, Global Supplement, Winter 1998; 
D.N. Bauknight, J.R. Miller: Fourth Party..., op.cit. 



Izabela Dembińska-Cyran 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DU 

4PL 

C1 

C2 

C3 

Cn 

DU – dostawcy usług 
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C1– Cn– nabywcy usług 
logistycznych 

 
Rys. 4. Model Synergy Plus 4PL 
Źródło: opracowanie własne. 

Najbardziej powszechny w dotychczasowej praktyce organizacji typu 4PL 
jest drugi model, Solution Integrator (rys. 5). Model ten opiera się na 
zarządzaniu przez 4PL całym łańcuchem dostaw klienta, współpracując              
z dostawcami komplementarnych usług lub 3PL.  
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DU1– DUn – dostawcy usług logistycznych 
C – nabywca usług logistycznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5. Model Industry Solution 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Industry Innovator (rys. 6.) to model bazujący na najbardziej 

kompleksowych rozwiązaniach dedykowanych firmom z jednej branży. 
Zastosowanie tego modelu ma jednak sens w tych branżach, w których 
producenci raczej nie upatrują źródeł przewagi konkurencyjnej w logistyce 
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zewnętrznej. Takim przykładem jest branża farmaceutyczna, w przypadku 
której różni producenci często dystrybuują i sprzedają swoje produkty za 
pośrednictwem tych samych kanałów. Ich przewaga konkurencyjna opiera się 
bardziej na produkcie czy narzędziach marketingu, a nie na procesach 
logistycznych realizowanych poza ich strukturami.  
 
 

D
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D
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Branża 

DU1– DUn – dostawcy usług logistycznych 
C1– Cn– nabywcy usług logistycznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6. Model Industry Innovator  
Źródło: opracowanie własne. 

 
4PL w praktyce 

Jak już wspomniano, w praktyce najczęściej spotyka się model współpracy, 
w którym 4PL występuje jako Solution Integrator. Przykładem może być tu 
Accenture, który pełni taką rolę dla New Holland5 oraz dla Thames Water 
Utilities Ltd6. Z New Holland Accenture zawarło joint venture (udziały: 20% 
Accenture, 80% New Holland) i występuje w roli 4PL odpowiedzialnego za 
zarządzanie obsługą logistyczną na obszarze Europy. New Holland posiada 
oddziały w 6 europejskich krajach i zatrudnia 775 osób. W związku z Accenture 
jego rola sprowadza się do inwestowania kapitału i przejmowania 
odpowiedzialności za procesy zarządzania. Natomiast Accenture zasila New 
Holland swoją kadrą menedżerską, wspomaga technologią informacyjną             
i swoim doświadczeniem w zakresie reinżynieringu procesów. Już po 7 latach 

                                                 
5 New Holland funkcjonuje jako joint venture zawarte między Hitachi a Fiatem. Jest 

znaczącym producentem maszyn rolniczych. 
6 Thames Water Utilities Ltd. jest największym w Wielkiej Brytanii przedsiębiorstwem 

wodno-kanalizacyjnym. 
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współpracy oszczędności sięgnęły rzędu 67 mln USD, z czego dwie trzecie 
przypadły na koszty operacyjne, na które składały się m.in. koszty zarządzania 
zapasami – 20% i koszty transportu – 15%. 

Connect 2020 to nazwa drugiego związku partnerskiego, w którym 
Accenture odgrywa rolę 4PL. Tym razem klientem jest Thames Water Utilities 
Ltd. Connect 2020 powstało, żeby dostarczać usługi logistyczne i realizować 
obsługę zaopatrzenia w sektorze usług komunalnych. Thames cały swój zakres 
logistyki przekazał firmie ACTV, zarządzanej przez Accenture. Współpraca ta 
przyniosła redukcję następujących kosztów: 10% – koszty funkcjonowania 
łańcucha dostaw, 40% – koszty zapasów, 70% – koszty niezrealizowanych 
zamówień. 

Kolejnym przykładem organizacji typu 4PL jest Kuehne&Nagel Lead 
Logistics, nowa formacja szwajcarskiego Kuehne&Nagel AG, który jeszcze nie 
tak dawno na rynku usług logistycznych określał siebie jako 3PL. Pierwszym 
klientem, dla którego K&N LL zaczęło występować jako 4PL, był Nortel. 
Podstawowym zadaniem K&N LL było odchudzenie łańcucha dostaw m.in. 
poprzez zredukowanie liczby 3PL i ich blisko 300 podwykonawców. Obecnie, 
na zlecenie Nortel, K&N LL zarządza grupą 35-40 spedytorów, firm 
zajmujących się magazynowaniem, przewoźników i dostawców szeregu innych 
usług logistycznych, rozproszonych po całym świecie, w której – w roli 3PL – 
występują Kuehne&Nagel i USCO, powiązane kapitałowo z K&N LL. 

Exel natomiast postanowił specjalizować się w obsłudze branży 
farmaceutycznej na zasadzie Industry Innovator, występując w podwójnej roli – 
jako 4PL i jako jeden z kontraktowanych 3PL. W związku z tym, w ostatnim 
okresie Exel otrzymał od Spanish Medicines Agency licencję na obsługę dostaw 
i prowadzenie farmaceutycznych magazynów na obszarze Hiszpanii. Specjalnie 
w tym celu zaprojektował i wyposażył centrum magazynowe o powierzchni 
5000 m² w Can Salvatella Industrial Park w Barberá del Vallés. Uważa, że 
forma dedykowanej obsługi gwarantuje klientom trwałe podnoszenie poziomu 
jakości procesów logistycznych. 

Ogólnie zatem współpraca z 4PL przynosi oszczędności w zakresie kosztów 
operacyjnych  – 10–15%, kapitału obrotowego u klienta – 25–30%, głównie 
dzięki redukcji stanów zapasów i lepszemu wykorzystaniu czasu, oraz kosztów 
stałych funkcjonowania łańcucha dostaw – nawet do 10%, poprzez 
oszczędności kosztów zakupu czy dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu 
zasobów. Jednocześnie przyczynia się do wzrostu dochodów, przede wszystkim 
na drodze poprawy obsługi klienta, wzrostu poziomu jakości produktów oraz 
większej jego dostępności. 
 
Bibliografia 
1. Bauknight D.N., Miller J.R.: Fourth Party Logistics™: The Evolution of Supply 
Chain Outsourcing. CALM Supply Chain&Logistics Journal, Summer 1999. 
2. Baumstead J., Cannons K.: From 4PL to Manager Supply-Chain Operations. 
„Focus” May 2002. 

 



Nowe kompetencje operatora logistycznego, czyli fourth party logistics 203

3. Foster. A.: Who’s in charge around here? “Logistics Management” 6/1/1999; D.N. 
Bauknight: Fourth Party Logistics. Breakthrough Performance in Supply Chain 
Outsourcing. “Supply Chain Management Review”, Global Supplement, Winter 1998. 

4. Manchester P.: The fourth dimension. FT.com-Special reports/Understanding SCM, 
November 13, 2001. 

5. Person M., James P.: The Inteligent Supply Chain. “Logistics Europe”, February 
2002. 

 

 

 

Nowe kompetencje operatora logistycznego, 

czyli fourth party logistics 

Streszczenie 
 

Strukturyzacja globalnego rynku usług logistycznych implikuje, że coraz więcej 
firm logistycznych, które jeszcze w latach 90 funkcjonowały w oparciu o model 3PL, 
dzisiaj zaczynają rozpatrywać swoją działalność w kategorii 4PL. Można tu wskazać na 
takie przykłady, jak Kuehne&Nagel Lead Logistics, Hoyer, Schneider Logistics, Exel, 
UPS Logistics czy Ryder Logistics. Firma Hoyer uważa nawet, że następnym etapem 
ewolucji operatora logistycznego po 4PL będzie 5PL. W zasadzie działalność 5PL na 
rynku usług logistycznych ma polegać na tym samym jak w przypadku 4PL. Różnica 
ma polegać jednak na tym, że ma to być organizacja wirtualna. Można zatem 
stwierdzić, że w zakresie obsługi logistycznej następuje dalsza specjalizacja, mająca 
prowadzić do wzrostu efektywności całego zintegrowanego łańcucha dostaw. 

 
New competencies of a logistics operator - fourth party logistics 

Summary 

Fourth Party Logistics (4PL) is the evolution of supply chain outsourcing. Through 
alliances between best-of-breed third party service providers, technology providers and 
management consultants, 4PL organizations can create unique and comprehensive 
supply chain solutions that cannot be achieved by any single provider. 

Following issues are being discussed: 

• 4PL definition, 

• from 3PL to 4PL process transformation, 

• 4PL core competences, 

• 4PL model, 

• 4PL in practice. 
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USŁUGI SPEDYCYJNE W MIEJSKIEJ LOGISTYCE 
TOWARÓW 

– PROGNOZOWANE KIERUNKI ZMIAN 
 
 
1. Rola spedycji w obsłudze aglomeracji miejsko-przemysłowych – stan 
istniejący 

Obsługa aglomeracji miejsko-przemysłowych w zakresie transportu 
towarowego generuje potrzebę zapewnienia sprawnego przepływu potoków 
ładunków związanych z: 
– zaopatrywaniem mieszkańców aglomeracji i podmiotów gospodarczych 
funkcjonujących na jej terenie w dobra konsumpcyjne i produkcyjne; w tym 
przypadku transport ma charakter docelowy2, 
– wysyłką dóbr na zewnątrz przez podmioty prowadzące działalność 
produkcyjną, handlową i usługową – transport o charakterze źródłowym, 
– tranzytem potoków ładunków przez obszar aglomeracji. 

Z przedstawionej specyfikacji potoków ładunków przepływających przez 
obszar aglomeracji wynika, że naturalnym przypadkiem w praktyce 
eksploatacyjnej jest nieskoordynowany układ tych potoków do wielu 
rozproszonych odbiorców oraz od wielu rozproszonych nadawców 
usytuowanych na obszarze aglomeracji. Występuje zatem konieczność 
racjonalizacji obsługi potrzeb przewozowych na obszarach aglomeracyjnych. 
Wymaga to między innymi zmniejszenia rozproszenia potoków ładunków 
(konsolidacja relacji przewozowych), co w efekcie pozwala na poprawę 
wykorzystania uruchamianego potencjału przewozowego w gałęziach 
transportowych obsługujących ruch towarowy w aglomeracjach. 

Można zauważyć, że jednym z efektywnych narzędzi pozwalających na 
realizację powyżej przedstawionych celów stała się działalność spedycyjna. 

                                                 
1 Dr inż. Ryszard Janecki – Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra 

Inżynierii Ruchu i Informatyki Transportu, Zakład Inżynierii Ruchu. 
 
2 Mogą również występować przewozy w relacjach wewnętrznych (lokalizacja miejsc 
nadania i odbioru ładunków na obszarze aglomeracji). 
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Znaczna liczba funkcjonujących przedsiębiorstw spedycyjnych ukierunkowała 
się na obsługę potrzeb aglomeracji miejsko-przemysłowych. 

Charakteryzując obecny stan w zakresie spedycji na tych obszarach 
wskazać należy przede wszystkim na występujące zróżnicowanie ofert. Ma ono 
charakter: 
– podmiotowy przejawiający się w różnorodności struktur organizacyjnych      
i zakresów działania przedsiębiorstw spedycyjnych. Można zatem współpra-
cować z firmami spedycji czystej, firmami spedycyjno-przewozowymi czy też 
prowadzącymi również działalność w zakresie przeładunków i składowania3, 
– przedmiotowy, występuje bowiem zróżnicowanie rodzaju oferowanych 
usług oraz różny sposób i zakres angażowania się w wykonywanie określonych 
czynności zaliczanych do czynności spedycyjnych. Mamy więc tutaj 
bezpośrednie wykonawstwo czynności przez podmiot prowadzący działalność 
spedycyjną oraz zlecanie realizacji określonych czynności spedycyjnych 
wyspecjalizowanym jednostkom usługowym. W tym przypadku podmiot 
prowadzący działalność spedycyjną wykonuje zlecenie tylko od strony 
organizacyjnej4. 

Kolejną cechą charakteryzującą aglomeracyjny rynek usług spedycyjnych 
jest jego zliberalizowanie. Nie ma zatem reglamentacji liczby podmiotów 
prowadzących działalność spedycyjną, ograniczeń zakresu tej działalności, czy 
też ograniczeń władz administracyjnych w tworzeniu nowych firm 
spedycyjnych. Liberalny dostęp do rynku usług spedycyjnych skutkuje 
wysokim stopniem konkurencyjności strony podażowej rynku. Prowadzi to do 
korzystnych dla klientów rozwiązań między innymi w zakresie poziomu 
jakościowego oferowanych usług, terminowości dostaw, bezpieczeństwa 
przesyłek i racjonalności ekonomicznej. 

 
2. Rozwój logistyki miejskiej wyznacznikiem kierunków zmian w działal-
ności spedycyjnej na obszarach aglomeracji 

Po 1989 r. wraz z rozwojem spedycji w Polsce, następował również rozwój 
logistyki, w tym logistyki miejskiej (city logistics). Logistyka miejska stanowi 
narzędzie wykorzystywane do rozwiązywania problemów funkcjonowania 
silnie zurbanizowanych obszarów jakimi są aglomeracje miejsko-                        
-przemysłowe4. 

Z przedstawionej powyżej definicji wynika systemowe, a więc określane 
przez pryzmat całości, podejście do problemów kształtowania przepływu trzech 
strumieni logistycznych, a mianowicie materialnego (w tym ładunków), 
finansowego i informacyjnego na obszarze aglomeracji5. Wynika to również        
                                                 
3 Zob. m.in. Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Red. T. Szczepaniak. PWE, 
Warszawa 2002, s. 285. 
4 Zob. Kompendium wiedzy o logistyce. Red E. Gołembska. PWN, Warszawa–Poznań 
1999, s. 294. 
5 Zob. Kompendium wiedzy..., op.cit., s. 295. 
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z celów logistyki miejskiej – zob. rys. 1., w których ujęto między innymi 
poprawę warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych w aglomeracji. 

 
CELE LOGISTYKI MIEJSKIEJ 

POPRAWA WARUNKÓW 
FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW 

GOSPODARCZYCH W AGLOMERACJI 

WZROST POZIOMU JAKOŚCI 
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

AGLOMERACJI 

Eliminacja zbędnych 
przewozów 

Skracanie czasu 
przemieszczania 

Tworzenie warunków do 
ekologicznego rozwoju 

aglomeracji

Tworzenie podstaw rozwoju 
ekonomicznego aglomeracji 

Ograniczenie zapasów 

Obniżenie ceny usług 
realizowanych na potrzeby 

miasta 

Zapewnienie drożności 
kanałów eurologistycznych 

 
Rys. 1. Cele logistyki miejskiej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kompendium wiedzy o logistyce.                  
E. Gołembska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 1999, s. 293– 
297. 

 
Specyfikacja obszarów stanowiących z jednej strony przedmiot badań,         

z drugiej możliwych zastosowań praktycznych rozwiązań logistycznych – zob. 
rys. 2. potwierdza również zaprezentowany punkt widzenia w zakresie 
zastosowań logistyki miejskiej. W logistyce miejskiej mają miejsce wszystkie 
procesy związane z dostarczaniem towarów od nadawców do odbiorców to jest 
transport, magazynowanie i kształtowanie konfiguracji sieci logistycznej6. 

Transport, przy tym, zalicza się do kluczowej działalności logistycznej,        
a współpraca z podmiotami gospodarczymi, magazynowanie i obsługa zapasów 
oraz obsługa sfery zaopatrzenia stanowią elementy składowe pomocniczej 
działalności logistycznej7.  

                                                 
6 Tamże, s. 295. 
7 Tamże, s. 21. 
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LOGISTYKA  
MIEJSKA 

Zaopatrzenie miast w wodę, gaz i ciepło 

Organizacja pasażerskiego transportu miejskiego  
i podmiejskiego

Organizacja towarowego transportu dostawczego 

Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych oraz 
oczyszczanie ścieków

Organizacja sieci telekomunikacyjnej na terenie miasta 

Kształtowanie transportowych powiązań aglomeracji z 
systemem logistycznym regionu 

 
Rys. 2. Przedmiot logistyki miejskiej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kompendium wiedzy o logistyce. Red.           
E. Gołembska. PWN, Warszawa–Poznań 1999, s. 294–295. 

 
W świetle dotychczasowych rozważań, porównanie zakresu usług 

spedycyjnych i usług logistyki miejskiej, wskazuje na dużo większe 
zróżnicowanie funkcjonalne oferty usług logistycznych. Jest to walor 
pozytywnie oceniany przez rynek TSL i znajduje wysoką aprobatę 
użytkowników transportu. Z ekonomicznego i praktycznego punktu widzenia, 
usługi spedycyjne to zorganizowanie przemieszczenia ładunków od dostawcy 
do odbiorcy przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych technologii przewozu 
i środków transportowych. Natomiast usługi logistyki miejskiej są 
instrumentem do rozwiązywania szeroko pojętych problemów funkcjonowania 
zurbanizowanych obszarów aglomeracji miejsko-przemysłowych. 

Logistyka miejska obsługująca potrzeby transportu towarowego wymaga 
odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych. Optymalna lokalizacja 
powstających obiektów, nowoczesność rozwiązań techniczno-technologicznych 
i organizacyjnych oraz realizacja wyprzedzająca pojawienie się oferty 
usługowej na rynku, to atrybuty wprowadzanych obecnie do eksploatacji 
elementów infrastruktury logistycznej. Zatem standardem w działalności 
operatorów logistycznych staje się wykorzystywanie nowoczesnych obiektów 
obsługowych. 
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W warunkach aglomeracji miejsko-przemysłowych takimi obiektami są 
między innymi centra logistyczne o zasięgu międzynarodowym (promień 
współpracy 500–800 km), regionalnym (50–80 km) i lokalnym (5–8 km) 
skupiające na swym obszarze zróżnicowane serwisy usług logistycznych8. 

Istotne znaczenie dla sektora TSL miały również procesy zmian 
gospodarczych, w tym podjęcie działalności w kraju przez wiele zagranicznych, 
w dużej mierze o zasięgu globalnym, podmiotów gospodarczych i sieci 
handlowych. Ta grupa przedsiębiorstw – użytkowników transportu, 
wprowadziła na rynek usług TSL nowe potrzeby na usługi transportowe oraz 
nowe postulaty w zakresie standardów oferty usługowej. W tym aspekcie 
przede wszystkim walor kompleksowości usług, a więc atrybut 
charakterystyczny dla usług logistycznych stał się jednym z zasadniczych 
standardów oferty rynkowej. W przypadku niezadowalającego poziomu oferty 
ogólnodostępnych centrów logistycznych, elementem infrastruktury logisty-
cznej stały się w aglomeracjach branżowe centra logistyczne (np. sieci 
handlowych). 

Kolejnym czynnikiem kształtującym kierunki rozwoju usług logistycznych 
w aglomeracjach, a tym samym stymulującym rozwój usług spedycyjnych, jest 
zastosowanie rozwiązań telematycznych. Systemy zarządzające operacjami 
pojazdów transportu towarowego różnych gałęzi transportowych, procesami 
magazynowania i składowania, już wkrótce staną się rozwiązaniami 
stosowanymi przede wszystkim w logistyce. Systemy logistyczne, w tym 
obsługujące aglomeracje, są bardziej chłonne na ten rodzaj innowacji. Wynika 
to między innymi z obecnych trendów rozwojowych tej sfery usług 
transportowych. Faktem stała się bowiem adaptacja globalnych standardów 
wymiany informacji i wdrożenie do eksploatacji elektronicznych platform 
logistycznych, których elementami składowymi są: eMarketplace, eExchanges, 
eProcurement i eFulfillment9. Znajdują one także zastosowanie w city logistics 
w zakresie transportu towarowego. 

 
 
 

3. Spedycja w obsłudze przewozów towarowych w aglomeracjach – nowe 
tendencje 

Generowane przez rozwój logistyki miejskiej czynniki oddziaływania na 
kierunki zmian w spedycji, można ująć w dwóch grupach: 

                                                 
8 Zob. J. Marciniak: Funkcje intermodalnych centrów logistycznych. W: Transport jako 
czynnik integracji regionów. Materiały Międzynarodowej Konferencji TRANSLOG 
2004, Szczecin 2004, s. 202. 
9 Zob. B. Kos: Integration of information systems in supply chain and logistics network. 
4th International Conference Transport Systems Telematics, Katowice–Ustroń 2004,      
s. 26. 
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– czynników fundamentalnych, które nieodwracalnie zmieniają istotę 
działalności spedycyjnej, 
– czynników przedmiotowych inicjujących zmiany strukturalne w układzie 
rodzajowym w grupie przedsiębiorstw spedycyjnych. 

Do czynników fundamentalnych należy zaliczyć rozwój zastosowań             
w logistyce rozwiązań telematycznych oraz szerokie zastosowanie Internetu. Są 
to czynniki o najwyższym potencjale transformacji, co znajduje swój wyraz          
w powstawaniu elektronicznych platform logistycznych. 

Technologie multimedialne, w tym przede wszystkim internet, 
zainicjują proces stopniowej utraty podmiotowości przez działalność 
spedycyjną – przedsiębiorstwa spedycyjne z pośrednika operacyjnego 
stawać się będą wyłącznie pośrednikiem informacyjnym. 

Ten kierunek zmian oznaczać będzie eliminację z rynku TSL w Polsce 
dużej liczby tych podmiotów spedycyjnych, które obecnie oferują usługi 
spedycji czystej10. 

Czynniki przedmiotowe to wykorzystywanie przez operatorów 
logistycznych nowoczesnych obiektów obsługowych (centra logistyczne, 
magazyny i składy o zróżnicowanym stopniu automatyzacji), oferowanie przez 
nich usług charakteryzujących się walorem kompleksowości (transport, 
magazynowanie i składowanie, obsługa logistycznych układów sieciowych) 
możliwym do uzyskania dzięki szerokiemu zakresowi usługi logistycznej. 

Wymienione powyżej czynniki przedmiotowe generować będą zmiany 
struktury rodzajowej przedsiębiorstw spedycyjnych. Ich transformacja 
ukierunkowana będzie na szybkie poszerzanie zakresu oferowanych usług oraz 
na wiążącą się z tymi działaniami modernizację infrastruktury obsługowej. 
Prowadzić to powinno do przekształcania się tych podmiotów w operatorów 
logistycznych, oferujących użytkownikom transportu kompleksowe i nowo-
czesne usługi logistyczne. Niektóre z dzisiaj funkcjonujących przedsiębiorstw 
spedycyjnych, spedycyjno-transportowych czy też spedycyjno-przeładun-
kowych zmuszone zostaną do zaprzestania działalności gospodarczej.  

 
4. Wnioski 
1. Jednym z efektywnych narzędzi pozwalających na zmniejszenie 
rozproszenia potoków ładunków oraz wpływających na poprawę wykorzystania 
uruchamianego potencjału przewozowego w gałęziach transportowych 
obsługujących ruch towarowy w aglomeracjach, stała się, po rozpoczęciu 
procesów transformacji gospodarczej w kraju, działalność spedycyjna. 
2. Zapoczątkowany również w tym okresie rozwój usług logistyki miejskiej 
stał się jednym z zasadniczych wyznaczników determinujących kierunki zmian 
na rynku usług spedycyjnych w obecnym okresie czasu. 

                                                 
10 W wielu przypadkach usługi te obejmują tylko niektóre grupy ładunków.  
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3. Generowane przez rozwój logistyki miejskiej czynniki oddziaływania na 
kierunki zmian w spedycji mają charakter czynników fundamentalnych, 
nieodwracalnie zmieniających istotę działań spedycyjnych oraz czynników 
przedmiotowych inicjujących zmiany strukturalne w grupie przedsiębiorstw 
spedycyjnych. 
4. Obserwuje się również w sektorze TSL zacieranie się granic wyłączności     
i substytucyjności w zakresach działalności spedycyjnej i logistycznej. 
5. Technologie multimedialne w tym przede wszystkim Internet, powodują 
utratę atrybutu podmiotowości przez działalność spedycyjną, kreując ją jako 
jedną z funkcji w procesie przepływu ładunku od nadawcy do odbiorcy. 
6. Czynniki fundamentalne powodować będą eliminację z rynku TSL              
w Polsce dużej liczby podmiotów spedycyjnych świadczących usługi „czystej 
spedycji”. 
7. Czynniki przedmiotowe generować będą transformację struktury 
rodzajowej przedsiębiorstw spedycyjnych obsługujących potrzeby aglomeracji 
miejsko-przemysłowych. Zmiany ukierunkowane będą na przekształcanie się 
tych podmiotów w operatorów logistycznych, oferujących użytkownikom 
transportu kompleksowe i nowoczesne usługi logistyczne. 
8. Czynniki przedmiotowe wpływać będą również na strukturę ilościową 
sektora spedycji i logistyki. Niektóre z przedsiębiorstw spedycyjnych, 
spedycyjno-transportowych oraz spedycyjno-przeładunkowych zaprzestaną 
działalności gospodarczej na rynku TSL. 
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Usługi spedycyjne w miejskiej logistyce towarów 
– prognozowane kierunki zmian 

Streszczenie 
W artykule autor prezentuje obecne funkcje spedycji w obsłudze aglomeracji 

miejsko-przemysłowych. Wskazuje na znaczenie rozwoju logistyki miejskiej. Staje się 
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ona czynnikiem wyznaczającym kierunki zmian w działalności spedycyjnej na obszarze 
aglomeracji. Wśród nowych tendencji autor wymienia między innymi zacieranie się 
granic wyłączności i substytucyjności w zakresach działalności spedycyjnej                      
i logistycznej oraz zmiany w strukturze rodzajowej przedsiębiorstw spedycyjnych. 

The forwarding services in city logistics of goods – forecasting 
directions of changes 

Summary 

The present tasks of forwarding in service of city-industrial agglomerations have 
been shownin in this article. Author has been pointed at meaning of city’s logistics 
development. City’s logistics becomes the parameter that determines trends of changes 
in forwarding acitivity in the agglomerations area. Among of new trends author is told 
disappear of borders of substitution and exclusive rights to activity in the fields of 
forwarding and logistics. Also as new trends author is told changes in genre structure of 
forwarding companies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

1WOJCIECH LEWICKI

 
 

SYSTEMY POZYCJONOWANIA – NOWY KIERUNEK ZMIAN 

W SEKTORZE TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA 

 
 
Wstęp 

W sektorze TSL postrzegana jest rozbieżność pomiędzy ofertą 
przedsiębiorstw a oczekiwaniami klientów w zakresie wsparcia usług przez 
systemy informatyczne i telekomunikacyjne. Jednak można przypuszczać, że 
większość klientów mówi tu o swoich oczekiwanych, ale odległych potrzebach. 
Dzisiaj przedsiębiorstwa te i tak nie skorzystałyby z rozszerzenia oferty.  
 Obecnie w transporcie outsourcing ogranicza się do zlecenia na przewóz. 
System informatyczny wspierający ten proces pozostaje po stronie klienta. 
Jednak za najbardziej aktualne wyzwanie dla operatorów z sektora TSL  
uważane jest obecnie tworzenie platform, które konsolidowałyby systemy 
usługodawców i usługobiorców. Takim właśnie rozwiązaniem staje się 
wykorzystanie systemów pozycjonowania w transporcie, logistyce i spedycji. 
Jakość usług coraz powszechniej oferowanych przez operatorów logistyki (np. 
zamówienia przez Internet, monitoring), pozostaje, zdaniem fachowców, 
nierówna. 

2Według badań  informatyczne wsparcie transportu zapewnia 86% 
przedsiębiorstw sektora TSL. W najbliższych trzech latach ponad 18% klientów 
oczekiwałoby rozszerzenia oferty. Połowa operatorów dostarcza rozwiązania do 
zarządzania centrami dystrybucji i gospodarką magazynową. Tutaj jednak 
poszerzenia zakresu wsparcia chce aż 40% odbiorców usług. Informatyka 
wspiera współpracę w zakresie eksportu, importu i obsługi celnej z blisko 60% 
firm logistycznych, ale około 30% ich klientów chciałoby tu poprawy lub 
poszerzenia usług. Największe zidentyfikowane potrzeby w sektorze TSL 
dotyczą obecnie zapewnia monitoringu i zarządzania flotą pojazdów, a więc 
kompleksowej obsługi pojazdów i ładunków. Bardzo wiele przedsiębiorstw 

                                                 
1 Mgr Wojciech Lewicki – Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania                      

i Ekonomiki Usług, II rok studiów zaocznych doktoranckich. 
 
2CII Group – badania przeprowadzone w roku 2004 i odnoszących się do rynku 
europejskiego. 
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poszukuje możliwości komunikowania się z operatorem on-line. Także poziom 
potrzeb w zakresie śledzenia drogi przesyłki jest jeszcze bardzo wysoki, 
sygnalizuje go 68% odbiorców. Po stronie usługodawców możliwość taką daje 
dzisiaj zaledwie 5% firm.  

Naprzeciw potrzebom klientów w sektorze TSL tworzy się nowy rodzaj 
usług, którego podstawą stają się systemy pozycjonowania. W przyszłości wraz 
z rozwiązaniami telekomunikacyjnymi i informatycznymi wykreują one nową 
„gałąź” usług TSL. 

 

Zasady działania systemów pozycjonowania 
Podstawą działania systemów pozycjonowania jest segment orbitalny 

składający się z określonej liczby satelit, umieszczony na orbicie poruszających 
się po różnych płaszczyznach orbitalnych. Każdy z satelitów posiada określone 
częstotliwości, na których nadawane są sygnały. Systemy pozycjonowania 
działają na zasadzie biernego pomiaru odległości między satelitą                         
a odbiornikami. 

Odbiornik składający się z dwóch lub trzech obwodów służy do odbioru 
oraz przetwarzania sygnału i dekodowania informacji satelitarnej. Ze względu 
na fakt umieszczania odbiorników w różnych pojazdach wymuszone zostało 
zmniejszanie jego rozmiarów, do czego przyczynił się w dużej mierze wzrost 
zastosowania technologii cyfrowej. 

Do określenia trójwymiarowego położenia na Ziemi (pozycji odbiornika – 
pojazdu) wystarczy znać pozycję z trzech  satelitów oraz wiedzieć ile wynosi 
odległość od każdego z nich. Jeżeli znamy odległości od jednego satelity to 
wiemy, że znajdujemy się gdzieś na powierzchni sfery o środku  w satelicie        
i promieniu równym poznanej odległości. Informacja o tym, jaka jest odległość 
od drugiego satelity pozwoli ograniczyć obszar poszukiwań do okręgu 
będącego przecięciem dwóch sfer. Kiedy odbiornik zmierzy odległość od trzech 
satelitów istnieją tylko dwa punkty, w których możne się on znajdować. Jeden    
z tych punktów można wykluczyć jako znajdujący się za wysoko lub 
poruszający się zbyt szybko. Aby poznać odległość od satelity każdy odbiornik 
musiałby być wyposażony w zegar atomowy, który dokonałby analizy                  
i pomiaru opóźnienia sygnału. Jednak większość odbiorników wyposażona jest 
w zegary kwarcowe. Dlatego też odbiorniki korzystają z czwartego satelity. 
Dzięki sygnałowi można nie tylko ustalić odległość od każdego z satelitów        
i zsynchronizować wewnętrzny zegar [4]. 

Osobny element systemu stanowi oprogramowanie, które umożliwia 
graficzne zobrazowanie położenia i przekazanie danych zainteresowanym 
stronom oraz zestawienie ich w odpowiedniej formie. Na rynku polskim 
oprogramowanie zawarte jest na różnych platformach i nośnikach pamięci 
takich jak CD, CR-RW, coraz częściej jednak na nośnikach o większej 
pojemności DVD. Oprogramowanie potoczne zwane „software” nie jest 
jednolite. Występuje podział na oprogramowanie służące tylko nawigacji bądź 
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zawierające większą ilość danych potrzebnych w procesie planistycznym           
i organizacyjnym. 

Dzięki zastosowaniu uniwersalnych standardów i ciągłej aktualizacji 
następuje ciągła ewolucja. „Software” staje się bardziej komunikatywny. 
Zapewnia coraz szerszy wachlarz dostępnych usług i informacji dotyczących 
położenia ładunku  oraz  środka transportowego.  

Ceny oprogramowania do zarządzania flotą pojazdów są zależne od 
dostępnych usług i zasięgu ich działania oraz od wielkości floty pojazdów, która 
ma on obsługiwać. 

Należy pamiętać, iż oprogramowanie bez właściwego użytkownika nie 
będzie spełniać swoich funkcji, dlatego też tak ważnym elementem jest 
właściwe poznanie i obsługa programu oraz  selekcja danych, które będą 
poddanie analizie. 

 
Projektowane i dostępne systemy pozycjonowania 
W sektorze TSL najbardziej znany jest amerykański system GPS. System 

opiera się o 24 + 3 zapasowe satelity NAVSTAR obiegające Ziemię, 
zapewniając nieprzerwaną dostawę sygnału radiowego, który po odebraniu 
przez specjalny odbiornik umożliwia wyliczenie bieżącej pozycji obiektu. 
Każdy satelita 50 razy na sekundę emituje sygnał na dwóch różnych 
częstotliwościach: 1575,42 MHz (L1) oraz 1227,6 MHz (L2). 

GPS zapewnia dwa poziomy dokładności: 
Dokładny Serwis Pozycyjny (PPS – Precise Positioning Service) 

zapewniając dane o pozycji i czasie o dużej dokładności. Obecnie przy 
zastosowaniu satelitów III generacji dokładność określana jest w przedziale 3m 
[4] Dokładny Serwis Pozycyjny jest jedynie dostępny dla autoryzowanych 
użytkowników takich jak siły Zbrojne USA i NATO [1]. 

Standardowy Serwis Pozycyjny (SPS – Standard Positioning Service) 
mniej dokładny, lecz dostępny dla wszystkich bez opłat abonamentowych. 
Dokładność pozycjonowania w tym poziomie określano w przedziale 100–50 
metrów w rozwiązaniach dwuwymiarowych i 150–100m w rozwiązaniach 
trójwymiarowych. Na IV Europejskim Sympozjum GNSS 2000, oficjalni 
przedstawiciele władz amerykańskich oświadczyli, że dokładność wyznaczenia 
współrzędnych wynosi około 22,5 metra. W roku 2003 dokładność w systemie 
zwiększona została w rozwiązaniach trójwymiarowych do 10–20m zaś               
w 2005 r. dokładność pozycjonowania osiągnie poziom w przedziale 2–5m 3. 

Sztucznie wprowadzone i niektóre naturalne ograniczenia dokładności 
mogą być w dużym stopniu wyeliminowane przy użyciu technik różnicowych. 
Techniki te polegają na wykorzystaniu poprawek wyznaczanych przez 
precyzyjnie zlokalizowane odbiorniki, zwane stacjami referencyjnymi. 
Poprawki różnicowe mogą być wprowadzane po pomiarze, lub w czasie 
                                                 
3 www.gpsword.com 
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rzeczywistym, w tym ostatnim wypadku do ich transmisji wykorzystuje się 
łącza radiowe. W najbliższym czasie przewiduje się upowszechnienie systemów 
dystrybucji poprawek różnicowych z pokładu satelitów komunikacyjnych. 

Innym systemem, mniej znanym przez użytkowników, jest rosyjski 
Glonass. Podobnie jak GPS Navstar ma dwa kanały: standardowy                     
(o dokładności poziomej 60 m i pionowej 75 m) i kanał precyzyjny. Sygnały są 
nadawane metodą FDMA (Frequency Division Multiple Access), co oznacza, że 
każdy satelita ma swoje częstotliwości. Oba systemy używają różnych 
geodezyjnych układów odniesienia. Ponadto rosyjski państwowy wzorzec 
czasu,  nieco rozmija się ze standardowym uniwersalnym czasem 
skoordynowanym UTC. Obecnie brak funduszy ze strony Rosji nie pozwolił na 
kontynuowanie rozbudowy i modernizacji systemu. 

Tym niemniej wspólnota europejska jest bardzo zainteresowana dalszym 
rozwojem systemu, widząc w nim ogniwo międzynarodowego systemu      
GNSS-2. Rosyjski system jest potencjalnie dokładniejszy, a produkcja                 
i umieszczanie na orbitach satelitów dwukrotnie tańsze niż w USA. Niemiecka 
DASA (Deutsche Airspace Agency) wysunęła projekt wsparcia systemu 
GLONASS przez satelity geostacjonarne. Prawdopodobnie w niedalekiej 
przyszłości stanie się częścią europejskiego projektu EGNOS (European 
Geostationary Overlay Service), polegającego na zapewnieniu pewnego              
i nieprzerwanego odbioru sygnałów GNSS (GPS plus GLONASS) przy pomocy 
satelitów geostacjonarnych. Umożliwi to użycie systemów satelitarnych jako 
wyłącznego systemu nawigacyjnego dla nawigacji obszarowej [2]. 

Zwolennicy europejskiego systemu lokalizacji GALILEO stwierdzają 
jednoznacznie, że Unia Europejska nie może być zależna od amerykańskiego 
systemu GPS, którego głównym użytkownikiem jest armia Stanów 
Zjednoczonych i na której potrzeby działanie systemu może być w każdej 
chwili przerwane. Dlatego też po etapie prac wstępnych w 2004 roku  
rozstrzygnięto spór toczący się o podział ról przy budowie Galileo. System 
składać się będzie z 30 satelitów wzniesionych na 24 tys. km nad ziemie 
poruszających się po  trzech orbitach kołowych. System będzie kosztował 
3,4mld dolarów i zostanie uruchomiony w 2008 roku4. 

Systemy GPS i Glonass umożliwiają określanie pozycji z dwoma różnymi 
poziomami dokładności – PPS i SPS. W wypadku systemu Galileo zakłada się, 
że oferowanych będzie kilka różnych serwisów. Ich liczba oraz grupy 
użytkowników, dla których dany serwis będzie przeznaczony, nie zostały 
jeszcze ostatecznie ustalone. Według niektórych opracowań odrębnych 
serwisów będzie między 3 a 5. Również podawane dokładności określenia 
pozycji oraz czasu można uznać jedynie za propozycje wstępne. 

Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że szczególnym 
zainteresowaniem przyszłych użytkowników systemu Galileo będą aplikacje 
przeznaczone dla nawigacji lotniczej i morskiej, zarządzania i regulacji ruchu 

                                                 
4 www.galileo–pgm.org  
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drogowego oraz kolejowego, usług ratowniczych, pobierania opłat drogowych, 
transportu niebezpiecznych ładunków, czy też rejestracji tzw. czarnych 
skrzynek. Dochody otrzymywane będą poprzez zapewnienie kontrolowanego 
dostępu do sygnału takim użytkownikom jak kontrolerzy ruchu powietrznego     
i drogowego oraz kompanie lotnicze i kolejowe. 

Przewiduje się, że system Galileo będzie też zawierał wyposażenie 
zapewniające nowoczesny standard usług poszukiwania i ratowania (SAR). 
Sygnatariusze Konwencji COSPAS-SARSAT (USA, Rosja, Francja, Kanada), 
którzy nadzorują jedyny system tego rodzaju pokrywający swym działaniem 
cały glob, wyrazili zainteresowanie aplikacją SAR, mającą stanowić jedną          
z usług zapewnianą przez system Galileo [2]. 

 
Praktyczne przykłady wykorzystania systemów nawigacji w branży TSL – 
Nawigacja 

W sektorze TSL usługodawcy mają do czynienia z sytuacją, nieznajomości 
układu dróg i ulic, a zadaniem priorytetowym staje się dostarczenie towaru jak 
najszybciej i do celowego punktu odbioru „door to door”. Właśnie wtedy 
nieodzowne staje się wykorzystanie nawigacji. 

Określenie pozycji w miastach musi się odnosić do układu ulic. 
Współczesne systemy nawigacyjne otrzymują potrzebne do tego dane na 
płytach CD coraz częściej na DVD. Oprócz informacji na temat zakrętów, 
skrzyżowań, odgałęzień i nazwy ulic, nośniki pamięci zawierają też zapisy 
położenia dworców, lotnisk, obiektów atrakcyjnych dla turystów, hoteli i stacji 
paliw. W najbliższej przyszłości takie elektroniczne mapy będą wprowadzane 
bezpośrednio do pamięci komputerów pokładowych i aktualizowane przez 
Internet przy pomocy tak wydajnego systemu przekazywania danych jak 
UMTS5. Aktualizacja może obejmować w przyszłości zmiany kierunku ruchu 

                                                 
5 UMTS (Uniwersalny System Komunikacji Radiowej) to fragment ogólniejszej 
koncepcji komunikacji mobilnej trzeciej generacji o nazwie IMT-2000, który zakłada 
konwergencję dotychczasowych systemów naziemnych (komórkowych, 
przywoławczych, dyspozytorskich) oraz satelitarnych w jeden spójny system, który 
umożliwi dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie do wszystkich sieci 
telekomunikacyjnych, radiowych i telewizyjnych. Wdrożenie IMT-2000 zapewni 
zintegrowaną łączność bezprzewodową z obiektami ruchomymi oraz transmisje danych 
do 2 Mb/s. Oferta nowych usług w UMTS będzie zróżnicowana, a niektóre z nich 
będzie można realizować dopiero po kilku latach od wprowadzenia systemu. 
Różnorodność usług wymagać będzie zastosowania różnorodnych terminali. Im więcej 
usług terminal będzie realizował, tym będzie większy, bardziej złożony i pobierał 
będzie więcej energii. Telefony i terminale 3G nie będą standaryzowane, więc można 
oczekiwać różnych form terminali, nie tylko z punktu widzenia oferowanych funkcji, 
ale także ergonomii. System UMTS został zdefiniowany jako standard otwarty dla 
systemów mobilnych o dużej szybkości transmisji pośród kluczowych rozwiązań 
UMTS możemy wymienić (Terminale wielosystemowe, segment satelitarny, 
kompatybilność z protokołem IP, interoperacyjność). 
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na ulicach jednokierunkowych, nowe obwodnice miejscowości i drogi 
szybkiego ruchu. Podstawą obecnych systemów nawigacji jest GPS.                 
W przyszłości to tego celu będzie także wykorzystywany system GALLILEO 
[5]. Z informacji cyfrowej mapy drogowej i z aktualnej pozycji system 
nawigacyjny oblicza drogę do punktu docelowego podanego na początku jazdy. 
Zintegrowany system nawigacyjny prowadzi kierowcę przy pomocy 
wyświetlanych komunikatów tekstowych i graficznych do wybranego punktu 
przeznaczenia. Nawet, jeżeli przez pewien czas zabraknie sygnału z satelitów 
np. w trakcie przejazdu przez długi tunel, komputer pokładowy może 
aktualizować pozycje samochodu na podstawie sygnałów otrzymanych z czuj-
ników ruchu kół, czujników przyśpieszeń. Obecnie aktualne meldunki o zato-
rach dostarczane są przez telefony komórkowe. Klient łączy się z siecią 
telefoniczną a system rozpoznaje dzięki temu rejon pobytu samochodu. Klient 
wprowadza punkt docelowy przy użyciu klawiatury telefonu. Następnie 
uzyskuje informację głosową, zawierającą wszystkie istotne dla danej trasy 
komunikaty drogowe. Nowa technologia nazwana TMC6(Traffic Message 
Channel) poszerza możliwość dotychczas stosowanej technologii w radiach 
RDS-TMC, oferując bardzo krótki czas dostępu do informacji o sytuacji 
drogowej. W połączeniu z odpowiednim systemem nawigacyjnym ułatwiając 
jego użytkowanie. Należy nadmienić, iż z systemów nawigacyjnych można 
korzystać już na terenie Polski. Problemem do rozwiązania są odmienne 
systemy zapisu i obsługi map nawigacyjnych stosowanych przez niezależnych 
producentów, które nie są ze sobą kompatybilne. Jednak problem ten w przy-
szłości zostanie z pewnością rozwiązany. Natomiast w kwestii systemów 
nawigacyjnych przyszłość należy do aktywnych systemów nawigacyjnych, 
mogących oprócz opisanych funkcji dostarczać aktualnych informacji o sytuacji 
na drogach, a także opracować optymalne trasy przejazdu z uwzględnieniem 
zatorów drogowych i innych utrudnień ruchu.  

 
Pozycjonowanie i Monitoring 

Omawiając temat należy rozróżnić pozycjonowanie pojazdu a monitoring. 
Pozycjonowanie pojazdu polega na odczytaniu aktualnej pozycji przez odbiornik 
GPS (pozycjoner) zainstalowany w pojeździe oraz przekazanie tej informacji       

                                                 
6 Systemy łączności radiowej (DAB, RDS-TMC) służą do transmisji informacji             
w wybranych kanałach FM (z modulacje częstotliwości) równolegle z normalną 
transmisją radiową. System RDS-TMC (Kanał Informacji o Ruchu) służy do dos-
tarczania informacji o ruchu drogowym. Samochodowe odbiorniki radiowe wyposażone 
w dekodery transmisji cyfrowe mogą dekodować ponad 20 wiadomości na minutę 
tworzących biuletyn informacyjny. Mając właściwą kartę kodową, kierowcy mogą 
odebrać wiadomości w preferowanym języku, nawet, jeśli odbywają podróż w innym 
kraju. Główną zaletą systemu RDS-TMC w stosunku do innych systemów transmi-
tujących komunikaty drogowe jest natychmiastowe dostarczanie komunikatów. Ponadto 
w zależności od urządzenia RDS-TMC, informacja może być wywoływana przez użyt-
kownika w razie potrzeby oraz sterowana geograficznie (reagując tylko na lokalne 
wiadomości) przez nazwy tras lub nawet przez miejsce docelowe i kierunek podróży. 
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w odpowiednie miejsce (do właściciela pojazdu lub  stacji monitorującej). Proces 
ten nie jest ciągły, żądana informacja przekazywana jest tylko fragmentarycznie. 
Natomiast monitoring to cykliczny odczyt danych nadchodzących z pojazdu         
o jego pozycji, archiwizacja tych danych oraz przekazywanie ich 
zainteresowanym stronom za pomocą map, wykresów lub zestawień w formie 
tabel. 

Urządzenia pojazdowe, obecnie dostępne na rynku, budowane są jako 
zintegrowane układy wyposażone w pozycjoner GPS, układ nadawczo-odbiorczy 
GSM, pamięć oraz mikroprocesorowy układ sterowania. Dodatkowo, część          
z nich umożliwia podłączenie klawiatury komputera pokładowego, drukarki, 
palmtopu, czytników kodów kreskowych czujników drogi, syntetyzerów mowy 
oraz  modułu terminala, współpracy z systemem alarmowym, komputera itp. 
Integralną część systemu stanowi  oprogramowanie, które dzieli się na zasadnicze 
grupy: Szczegółowe rozliczenie pojedynczego pojazdu, Syntetyczne rozliczenie 
floty, Zarządzanie i pełen monitoring. Tak zbudowany system pojazdowy 
umożliwia jego zdalne sterowanie za pomocą informacji przesyłanych przez 
telefon GSM (sms lub GPRS). Wysyłając odpowiednie komendy do układu 
samochodowego zyskujemy możliwość sterowania zarówno systemem jak           
i pojazdem – do zatrzymania pojazdu włącznie. Zintegrowany system 
samochodowy w odpowiednich okresach czasowych przekazuje do „centrum” 
dane o aktualnej pozycji i/lub stanie czujników, a w niektórych wersjach zapisuje 
je we własnej pamięci. Odczyt danych z pamięci urządzenia możliwy jest po 
powrocie pojazdu do bazy, a następnie dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, 
przedstawienie danych w zrozumiałej formie [3]. 

Monitorowanie pojazdu polega nie tylko na lokalizowaniu i śledzeniu trasy 
przemieszczania się danego pojazdu. Wykorzystanie systemu pozwala 
użytkownikowi również na poznanie wielu danych eksploatacyjnych, takich jak: 
zużycie paliwa, przebytą drogę, czas postojów, sprawdzenie ważnych dat 
(ubezpieczenia, przeglądy), czas jazdy, prędkość jazdy, ciśnienie oleju, 
naruszenie przestrzeni ładunkowych, obroty silnika, analiza alarmów i usterek. 
Dzięki zastosowaniu dodatkowych czujników podłączonych do systemu można  
np.: zażądać autoryzacji osoby próbującej uruchomić silnik pojazdu określić 
kiedy i kto otwierał drzwi kabiny, określić temperaturę np. w chłodniach (system 
daje możliwość praktycznie kontrolowania każdego elementu pojazdu po 
zastosowaniu odpowiedniego czujnika). Określić jak długo kierowca wykonywał 
pracę, zdalnie włączać i wyłączać poszczególne podzespoły pojazdu. Systemy 
monitorowania pojazdów mogą współpracować również z systemem alarmowym 
pojazdu, co wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa nie tylko pojazdu               
i ładunku, ale również kierowcy, który w każdym momencie może samodzielnie 
włączyć alarm, a sygnał o zaistniałej sytuacji natychmiast przekazywany jest do 
„centrum”. Alarm włącza się również samoczynnie podczas prób włamania się do 
pojazdu, uprowadzenia pojazdu lub jego nieautoryzowanego uruchomienia. 
Szeroka gama możliwości systemu monitorowania pojazdów stanowi obecnie 
nieodzowne narzędzie w sektorze TSL, które w sposób natychmiastowy 
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przekazuje wszelkie dane o pojeździe, umożliwiając w ten sposób pełną kontrolę 
nad transportem, pojazdem, kierowcą i ładunkiem. 

 

Rekonstrukcja kolizji i wypadków 
W sektorze TSL ważnym postulatem transportowym jest bezpieczeństwo. 

Jednak niekiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy dochodzi do uszkodzenia 
ładunku środka transportu, niekiedy także dochodzi do uszczerbku  zdrowia 
samego  kierowcy. Problemem staje się ustalanie odpowiedzialności, przyczyn 
oraz rekonstrukcji wydarzeń. Właśnie w tych przypadkach specjaliści z zakresu 
rekonstrukcji wypadków oraz zakłady ubezpieczeń sięgają po systemy 
pozycjonowania. Jest to rozwiązanie nowatorskie i nieznane w sektorze TSL 
oraz ubezpieczeń w Europie. Monitorowanie pojazdu i  dostarczone dane 
przesyłane w sposób cykliczny nie są wystarczające, aby dokonać właściwej 
analizy i wydania opinii. Aspekt ekonomiczny odrywa szczególną rolę przy 
rekonstrukcji kolizji drogowych ładunków niebezpiecznych i wartościowych.    
W roku 2001 na autostradzie okolicach Berlina uległ wypadkowi drogowemu 
ciągnik siodłowy przewożący ładunek bardzo niebezpieczny. Na miejscu 
wypadku drogowego policja wskazała jako winnego kierowcę ciągnika 
siodłowego. Jednak po wnikliwej analizie przy pomocy systemów 
pozycjonowania jednoznacznie orzeczono, iż sprawcą kolizji był ktoś inny. 
Należy nadmienić, iż sam koszt akcji ratowniczej sięgnął 3 miliony euro nie 
licząc kosztów zanieczyszczenia środowiska i związanych z tym faktem 
dalszych opłat. 

Dzięki połączeniu aplikacjami tematycznymi systemów pozycjonowania 
oraz  czarnych skrzynek, które już dziś stają się standardem w samochodach 
ciężarowych, kolizję drogową można odtworzyć z niebywałą dokładnością. 
Sam proces można śledzić wielokrotnie, nie tylko w czasie rzeczywistym, ale 
także po wielu miesiącach. Bez wątpienia należy spodziewać się w nie dalekiej 
przyszłości systemy pozycjonowania staną się „orężem” dla przedsiębiorstw      
z sektora TSL.  

 

Pobieranie opłaty za wykorzystanie infrastruktury 
Od końca lat 80. XX wieku wielu krajach Europy Zachodniej, w których 

autostrady są bezpłatne, rozważano wprowadzenie opłat drogowych. 
W Niemczech w 1994 r. weszła w życie ustawa umożliwiająca budowę     

(i eksploatację) mostów, tuneli i przejść przez góry w systemie PPP z refinan-
sowaniem z opłat. W 1995 r. wprowadzono dla dużych samochodów 
ciężarowych (ponad 12 t ciężaru dopuszczalnego) opłaty na autostradach        
w wielkości zależnej od czasu (eurowiniety). System zdalnego poboru opłat za 
korzystanie z autostrad przez samochody ciężarowe służące do przewozu 
towarów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, funkcjonuje         
w Niemczech od stycznia 2005 r. Zastąpił on  system winietowy, których 
funkcjonował w Niemczech do 31 sierpnia 2003. System „free-flow” nie 
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wymaga ograniczenia prędkości i zatrzymywania pojazdu w celu pobrania 
opłaty. Wysokość opłaty w systemie zależy od liczby osi, klasy emisji spalin     
i ilości przejechanych kilometrów. 

System opiera swoje działanie na  zasadzie synergii technologii GPS            
i aplikacji telematycznych. System ten składa się sieci bramek kontroli opłat 
rozmieszczonych na autostradach oraz aplikacji telematycznych 
zainstalowany w pojeździe. W Holandii planuje się wdrożenie w latach 
2006/2008 opłat wszystkich samochodów krajowych oraz zagranicznych 
samochodów ciężarowych korzystających z sieci drogowej. Wielkość opłat 
miała być określana za pomocą urządzenia On-board-unit, wyposażonego       
w rozwiązania telematyczne zapewniające także (oprócz określania wielkości 
opłaty) informacje o stanie ruchu, (dynamiczne planowanie tras), 
zabezpieczenie przed kradzieżami, meldunki alarmowe, meldunki o stanie 
pojazdu; poszukiwanie miejsca dla zaparkowania. Celem miało być przejście 
od finansowania sieci drogowej z podatków na finansowanie przez 
użytkowników dla sprawiedliwego podziału obciążeń sprawcy kosztów 
wewnętrznych i zewnętrznych. Na razie zrezygnowano z tego systemu, ale      
w przyszłości nie wyklucza się jego realizacji [6]. 

 

Podsumowanie 

Jednym z kluczowych narzędzi kontrolnych, które w sposób skuteczny 
pomagają lokalizacji i śledzeniu w czasie rzeczywistym trasy pojazdu oraz 
zarządzaniu flotą są bez wątpienia systemy pozycjonowania. Usługi te  
odgrywają kluczową rolę w sektorze TSL.  Dla zobrazowania  korzyści autor 
referatu posłużył się badaniami Instytutu Tematyki w Berlinie. Badania te         
w sposób jednoznaczny i bezsprzeczny wskazały, iż, dzięki zastosowaniu 
systemów pozycjonowania oszczędności na paliwie w badanych 
przedsiębiorstwach z sektora TLS sięgają 10%–15%, natomiast poprawa 
wykorzystania taboru 8%–12%, na ubezpieczeniach 15%–30% na 
bezpieczeństwie 5%–8% przepływ informacji poprawił się średnio o 15%. 
Należy także nadmienić, iż wzrostowi uległy wskaźniki zadowolenia klientów 
[6]. 

Natomiast wnioski płynące z doświadczeń z satelitarnymi systemami 
nawigacyjnymi prowadzą  do wniosku, że niezbędny jest ogólnoświatowy 
cywilny system nawigacji, określany jako Global Navigation Satellite System 
(GNSS). Pierwszy etap tworzenia wspólnego systemu jest określany jako 
GNSS-1. Koncepcja systemu zakłada eliminację typowych usterek GPS 
poprzez zwielokrotnienie źródeł informacji pozycyjnej, zapewnienie 
nieprzerwanego dopływu danych korekcyjnych oraz możliwość stałego 
monitoringu jakości danych pozycyjnych (w dotychczasowych GPS. GNSS-1 
bazuje na istniejących segmentach orbitalnych GPS  i rosyjskiego systemu 
GLONASS. Rozwinięciem GNSS-1 ma być GNSS-2. Konstelacja satelitów 
nawigacyjnych będzie obejmować satelity GPS Navstar typu II F, GLONASS 
M i nowe satelity europejskie o roboczej nazwie GALILEO. Program budowy 

 



Systemy pozycjonowania ... 221

GNSS-2  jest realizowany przez Belgię, Niemcy, Francję, Włochy, Wielką 
Brytanię, Holandię, Grecję, Hiszpanię i Portugalię. Techniczna strona projektu 
ma być realizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) przy 
współpracy USA i Rosji. Finansowanie ma zapewnić Unia Europejska                
z udziałem kapitału prywatnego. Całkowity segment kosmiczny 
GALILEO+GPS+GLONASS składać się będzie z prawie 80 satelit. Wiadomo 
też, że bardziej zaawansowane usługi GNSS-2 będą płatne. Takie postawienie 
sprawy ma na celu przyciągnięcie kapitału prywatnego. Nieodpłatnie będzie 
dostępny tylko tzw. serwis pierwszego poziomu. Przewiduje on podstawową 
informację pozycyjną do użytku lądowego, a więc do nawigacji pojazdów. 
Poziom drugi ma już ograniczony dostęp i jest przeznaczony do użytku 
profesjonalnego i komercyjnego. Przewiduje on informację o większej 
dokładności i gwarantowanej ciągłości, głównie dla powstających systemów 
przeciwdziałających kolizjom np. nowej generacji tempomatów. Serwis 
poziomu trzeciego jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych                   
i komunikacyjnych usprawnienia akcji ratunkowych, w których z przyczyn 
bezpieczeństwa niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy czy zakłócenia.  

Należy pamiętać, że to obecnie po drogach świata porusza się 670 mln aut 
osobowych, 200 mln dostawczych oraz 30 mln autobusów i samochodów 
ciężarowych. Przewiduje się że w ciągu najbliższych 15 lat systemy nawiga-
cyjne zainstalowane będą w ok. 450 mln samochodów [2].  
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Systemy pozycjonowania – nowy kierunek zmian w sektorze 
transport-spedycja-logistyka 

Streszczenie 

Sektor transportu spedycji logistyki, aby się rozwijać musi wprowadzać nowe 
technologie. Jednym z nowych kierunków zmian są systemy pozycjonowania. 

Jednak jak do tej pory brak jest informacji, jakie usługi mogą one dostarczyć nie 
tylko użytkodawcy, ale także i dla użytkobiorcy. Dlatego też tak ważnym aspektem jest 
propagowanie wiedzy z zakresu systemów pozycjonowania i zasad ich działania. 

Autor referatu przedstawił podstawowe usługi oraz funkcje systemów 
pozycjonowania. 

Positioning systems – New direction of changes 
in the transport-forwarding-logistics sector 

Summary 

Sector transport dispatching and logistics to be modern must introduce new 
technologic. One of the new trend is positioning systems. However in this moments it’s 
not enough information for this topic. That so important aspect is propagation  
knowledge about positioning systems and the way how to use it. Author report 
introduce primary service and functions positioning systems. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

1TOMASZ RZEWUSKI

 
KLASTER TSL W KONCEPCJI POWSTANIA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROZPROSZONEGO CENTRUM 

LOGISTYCZNEGO 

 
Wstęp 

O rozwoju konkurencyjności gospodarki regionalnej decyduje wiele 
czynników. Na szczególną uwagę zasługują m.in. warunki instytucjonalne          
i prawne, a w szczególności sieci współpracujących ze sobą instytucji i pod-
miotów ekonomicznych. Teorie rozwoju gospodarczego opierają się o różnego 
rodzaju koncepcje naukowe wywierające wpływ na działania społeczne. Na 
podstawie koncepcji dotyczących rozwoju regionalnego prowadzone są 
konkretne przedsięwzięcia gospodarcze. W ostatnich latach, coraz częściej 
pojawiają się koncepcje, które odchodzą od czystych założeń neoliberalnych i 
odwołują się do szerszej gamy czynników wpływających na rozwój 
gospodarczy regionów. Teorie te postulują różnorodne działania admini-
stracyjne, począwszy od podwyższania kwalifikacji siły roboczej, przez 
inwestycje w infrastrukturę, promowanie eksportu, a skończywszy na 
budowaniu instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, upowszech-
niających nowatorskie metody zarządzania i technologie oraz kreujących 
innowacyjność2. 

Wśród nowoczesnych teorii rozwoju regionalnego coraz większego 
znaczenia nabiera teoria klastrów i przechodzenie od gospodarki konkurencji do 
gospodarki „kooperacji” czy tez „kooperencji”. 

Nadmorskie usytuowanie, oraz ważne szlaki transportowe, przygraniczne 
położenie i położenie w rejonie ujścia rzeki Odry  w naturalny sposób 
ukształtowały województwo zachodniopomorskie oraz szereg prowadzonych na 
tym terenie rodzajów działalności w kierunku rozwoju transportu jako jednej     
z kluczowych branż w regionie. Położenie geograficzne Szczecina to jego 
ważny atut, gdyż wraz z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną zapewnia 

                                                 
1 Mgr Tomasz Rzewuski – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania              

i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywności Innowacji. 
 
2 Zob. E. Malizia, E.J. Feser: Understanding Local Economic Development. 1999,         
s. 123. 
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doskonałe połączenie miasta ze stolicami wielu państw europejskich. Przez 
Szczecin biegną dwie ważne trasy tranzytowe: z zachodu na wschód oraz           
z północy, przez Bałtyk, na południe Europy. Porty ujścia Odry leżą na szlaku 
tranzytowym północ-południe łączącym Skandynawię z Europą Południową 
oraz Bałkanami. Lądowe przejścia graniczne z Niemcami obsługują w dużej 
mierze tranzyt wschód-zachód łączący Europę Zachodnią z państwami byłego 
ZSRR.  

Koncepcja Klastra Logistycznego w regionie zachodniopomorskim opiera 
się na elementach systemu logistycznego świadczących specjalistyczne usługi, 
stosujących procedury wzajemnej współpracy w ramach sieci oraz na 
sformalizowanej współpracy ośrodków klastra z instytucjami admini-
stracyjnymi. W Polsce wiele firm logistycznych lokalizuje swoje Logistyczne 
Centra Dystrybucyjne. W pewnym zakresie następuje koncentracja 
geograficzna, np. rejon Poznania, Warszawy. Pomimo wielu prób powołania do 
życia „typowych” centrów logistycznych3, przedsiębiorstwa nie są nimi 
zainteresowane, w tym także firmy świadczące usługi logistyczne. Wiele firm 
dystrybucyjnych, świadczących usługi o charakterze logistycznym woli 
inwestować we własne centra dystrybucji. Jednak, jak wspomniano, 
realizowane inwestycje są w dużej bliskości geograficznej. Ta bliskość 
geograficzna potwierdza trafność wielu obszarów lokalizacji (potencjalnych) 
Centrów Usług Logistycznych (klasycznych). Mając na uwadze, że 
współczesna gospodarka od gospodarki konkurencji przechodzi do gospodarki 
„kooperacji”, należy zakładać, że wiele firm z obszaru rynku TSL mających 
własne centra dystrybucji zacznie z sobą współpracować w celu zwiększenia 
kooperacji. Czy istotnym narzędziem potencjalnej kooperacji stanie się np. 
Internet? Czy będą się w ten sposób kształtować klastry logistyczne na wzór 
innych klastrów branżowych? Najprawdopodobniej tak. 

 
1. Klastry w Polsce 

W literaturze polskojęzycznej funkcjonuje jednocześnie kilka terminów 
określających koncepcję klastra, np. lokalne systemy produkcji, kompleksy 
przemysłowe4 5, skupiska . Spotyka się także dosłowne tłumaczenie angielsko-
języcznego terminu cluster, czyli grono, kiść oraz inne terminy np. wiązki 
przemysłowe, aż do spolszczonej nazwy czyli klaster6.  

Elementy polityki wspierającej ściślejszą współpracę między przedsię-
biorstwami oraz przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi można odnaleźć w 
polityce gospodarczej Polski z lat 50. Koncentrowano się w niej na powiązaniach 
pionowych, co powodowało łączenie przedsiębiorstw, które były dostawcami 
                                                 
3 Szeroko na temat centrów logistycznych logistycznych Polsce: Metodyka lokalizacji     
i kształtowania centrów logistycznych Polsce. Pr. zb. pod red. L. Mindura. Kolejowa 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000. 
4 Szerzej R. Domański: Przestrzenna transformacja gospodarki. PWN, Warszawa 1997. 
5 Szerzej T. Markowski: Zarządzanie rozwojem miast. PWN, Warszawa 1999. 
6 Zob. E. Okoń-Horodyńska: Jak budować regionalne systemy innowacji. 
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surowców i podzespołów, z producentami dóbr finalnych. Organizacje te były 
koordynowane przez utworzone w tym celu centralne zarządy, które następnie 
zastąpiono zjednoczeniami branżowymi7. W latach 60-tych nastąpiło 
zacieśnienie współpracy między nauką i przemysłem, co doprowadziło do 
włączenia do zjednoczeń większości jednostek zaplecza naukowo-badawczego     
i rozwojowego. Włączanie do poszczególnych zrzeszeń jednostek badawczych 
miało przyczynić się do przyspieszenia postępu technicznego oraz szybszej aplikacji 
nowych rozwiązań technologicznych w procesach produkcyjnych. Struktury 
sieciowe w gospodarce socjalistycznej były jednak nieefektywne. 
Spowodowane to było tym, że organizacje te tworzone były w skutek decyzji 
administracyjnej, a nie z przyczyn ekonomicznych. Prowadziło to także do 
powstawania monopoli i ograniczania bodźców do zwiększania efektywności       
i innowacyjności przedsiębiorstw.  

Wraz z rozpadem gospodarki centralnie sterowanej po roku 1989, sieciowe 
struktury przemysłowe uległy destrukcji. Ograniczone zostały powiązania 
przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi. Było to spowodowane      
z jednej strony upadłością i prywatyzacją dużych zakładów przemysłowych, 
które po przejęciu przez inwestorów zagranicznych ograniczyły współprace         
z krajowym sektorem B + R, a z drugiej strony odpływem najzdolniejszych          
i najbardziej przedsiębiorczych pracowników naukowych do zagranicznych 
ośrodków badawczych, co z kolei przyczyniło się do obniżenia potencjału              
i jakości niektórych jednostek naukowo-badawczych8. W ciągu ostatnich lat 
można zauważyć działania w sektorze MSP idące w kierunku tworzenia 
klastrów. Postrzega się w tym szanse zwiększenia konkurencyjności firm 
zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. Brak jest jednak 
kompleksowej polityki nastawionej na wspieranie rozwoju klastrów 
przedsiębiorczości zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Nie zostały 
przeprowadzone w Polsce do tej pory pełne badania mające na celu identyfikację 
i analizę istniejących tego typu struktur9.  

 
2. Zachodniopomorski klaster TSL 

Dotychczasowe badania struktur klastrowych oparte są z jednej strony          
o poziom agregacji badania, szczebel lokalny, regionalny, sektorowy czy 
narodowy, jak i o dostępne dane statystyczne i jakościowe. Można wyróżnić 
trzy podstawowe metody badawcze.  

Metoda pierwsza „Input-Output”, która opiera się na analizie powiązań 
między sektorami. Metoda ta pozwala w najbardziej pełny i obiektywny sposób 

                                                 
7 Zob. A. Jezierski, B. Petz: Historia godpodarki Polski Ludowej. PAN, Warszawa 
1980. 
8 Zob. S. Szultka, E. Wojnicka: Skupiska działalności inwestycyjnej w Polsce. 
Przypadek przedsiębiorstw automatyki przemysłowej w regionie gdańskim. 
„Ekonomista” 2003, nr 4. 
9 Badania takie przeprowadzone zostały w nie tylko w większości wysoko 
rozwiniętych państw OECD, ale również m.in. na Węgrzech i w Słowenii. 
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zidentyfikować istniejące powiązania między poszczególnymi sektorami. 
Można tą metodą badać także współzależności zachodzące w procesach 
innowacyjnych oraz interakcje pomiędzy różnymi grupami. Badania te są 
bardzo kosztowne i jest trudny dostęp do danych.  

Następną metodą jest współczynnik lokalizacji. W metodzie tej trzeba 
ustalić jaki udział w zatrudnieniu w całym regionie ma sektor transportowo-       
-spedycyjno-logistyczny. Podstawą tej analizy jest obliczenie współczynnika 
lokalizacji (LQ – location quotient). 

Wskaźnik ten jest miarą koncentracji sektora na badanym obszarze w odnie-
sieniu do całego kraju. Zakłada on dwa uproszczenia, po pierwsze jednakowy 
poziom produktywności w całym kraju oraz ujednolicony popyt lokalny na 
usługi.  

Oparcie się jednak wyłącznie o ten wskaźnik nie jest wystarczające 
ponieważ nie przesądza on o istnieniu samego klastra, a jest jedynie podstawą 
do dalszej analizy. Niezbędne jest tu wsparcie się trzecią metodą uzupełniającą 
„case study”. 

Metoda ekspercka polega na analizie danych jakościowych zebranych za 
pomocą wywiadów czy ankiet przeprowadzonych z kluczowymi podmiotami. 
Przy rozpatrywaniu składowych części klastra rozpoczyna się od dużej firmy 
lub skupiska podobnych firm, a następnie przeszukuje się w górę lub w dół 
pionowy łańcuch wartości firm i instytucji. Następnym krokiem jest spojrzenie 
w poziomie, aby rozpoznać sektory korzystające ze wspólnych kanałów lub 
produkujących komplementarne wyroby i usługi. Po ustaleniu sektorów i firm 
należących do grona, następnym krokiem jest wyróżnienie instytucji 
zapewniających wyspecjalizowane umiejętności, informację, kapitał albo 
infrastrukturę. Kolejnym krokiem jest wyszukanie rządowych lub innych 
organów wydających przepisy, które mają istotny wpływ na uczestników 
sektora.  

Celem praktycznym tego typu badań jest dostarczenie informacji na temat 
istnienia sieci powiązań kooperacyjnych firm z danego sektora oraz ocena siły     
i konkurencyjności tego układu.  

Szczecin, ze względu na swoje położenie geograficzne jako miasto portowe, 
graniczne, leżące na przecięciu naturalnych szlaków transportowych z zachodu 
na wschód i z południa na północ w sposób naturalny predysponowany jest do 
wyznaczania kluczowej roli transportu w gospodarce regionalnej. Wiąże się to     
z możliwością wykrystalizowania się na tym obszarze klastra transportowo-       
-spedycyjno-logistycznego (klastra TSL).  

Klaster zgodnie ze swoją definicją i ideą jest układem gospodarczym 
charakteryzującym się stosunkowo otwartą formą, a także niskimi barierami 
wejścia i wyjścia. Nie oznacza to jednak, że powstanie on samoczynnie, mimo 
że takie przypadki są powszechne w świecie. Transport jednak jest specyficzną 
dziedziną życia gospodarczego. Firmy z sektora TSL w regionie 
zachodniopomorskim, są to przede wszystkim firmy małe i średnie. Dominującą 
filozofią ich działania jest filozofia konkurencji, a nie kooperacji. Aby wśród 
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istniejących na w danym regionie firm skupionych wokół jednej branży 
powstały związki kooperacyjne prowadzące w perspektywie do powstania 
układu klastrowego, musi zaistnieć gdzieś w przestrzeni ekonomicznej                
i mentalnej menadżerów podejmujących decyzje impuls i platforma takiego 
porozumienia. W regionie zachodniopomorskim wśród firm transportowo-         
-spedycyjnych płaszczyzną takiej konsolidacji może być na przykład port lub 
Zachodniopomorska Izba Gospodarcza. Port rozumiany nie jako Zarząd Portów 
Szczecin-Świnoujście SA, lecz jako tradycyjna przestrzeń funkcjonowania 
wielu przedsiębiorstw transportowych i jako symbol siły miasta Szczecina. 
Szczególne miejsce portu wynika  także ze względu na położenie w korytarzu 
transportowym i ze względu na ilość generowanych ładunków. Strategia 
regionu powinna zmierzać w kierunku, który generuje jak największą ilość 
masy ładunkowej do portu. Port w sposób naturalny łączy i integruje różne 
gałęzie transportu zarówno w skali międzynarodowej, jak i krajowej oraz 
regionalnej. W najbliższych latach będą kontynuowane zmiany w strukturze        
i wielkości obrotów polskich portów morskich, w tym z jednej strony postępu-
jący spadek przeładunków towarów masowych, a z drugiej strony dynamiczny 
wzrost obrotów kontenerowych i drobnicy10. Jeśli port szczeciński ma się stać 
podstawowym i aktywnym elementem lądowo-morskiego łańcucha logisty-
cznego w pakiecie usług, oprócz przeładunku muszą pojawić się wszystkie 
pozostałe konkurencyjne obszary działalności. Ważnym elementem podnie-
sienia konkurencyjności portu będzie budowa terminalu kontenerowego na 
Nabrzeżu w Szczecinie.  

Powstanie Klastra TSL z portem jako kluczowym elementem jest 
podyktowane wzrastającymi wymaganiami co do szybkości, terminowości 
niezawodności i kompleksowości usług w tym sektorze. Klaster logistyczny      
w pakiecie swoich usług oferowanych klientom posiadałby usługi transportowe, 
składowe, spedycyjne itp. Świadczone przez wyspecjalizowane przedsię-
biorstwa. Zyski jakie byłyby w ten sposób generowane przewyższałyby 
przychody z tradycyjnych funkcji usługowych portu morskiego, czyli głównie   
z obsługi statków.  

Można powiedzieć, że port może stać się liderem, który skupi wokół siebie 
działalność przedsiębiorstw związanych z rynkiem TSL. Wśród kontrahentów 
Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA jest ok. 200 przedsię-
biorstw, wśród których znajdują się inne porty, uczelnie, przedsiębiorstwa 
przeładunkowe, spedycyjne, agencyjne, kontroli. Współpraca obejmuje także 
porozumienia ze stowarzyszeniami, urzędami, izbami gospodarczymi. Jednak 
należy pamiętać, że podmioty współpracujące z portem nie zawsze są 
zlokalizowane na terenie portu. W przypadku klastra TSL odległości te będą 
zbliżone do granic administracyjnych województwa.  

Utworzenie struktury klastra przez firmy działające w sektorze 
transportowo-spedycyjno-logistycznym przynosi wiele korzyści związanych      
z przepływem informacji i wymianą technologiczną. Przyspiesza to tempo 

                                                 
10 Zob. Infrastruktura – klucz do rozwoju. Strategia Gospodarcza Rządu, styczeń 2002 r. 
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innowacji i podnosi poziom działalności. Konkurencja w tym obszarze może 
stać się bardzo silnym bodźcem to tworzenia przewagi konkurencyjnej, co 
zaowocuje uzyskaniem wysokiej pozycji klastra w kraju, a w dalszej 
perspektywie zmusi podmioty do szukania rynków międzynarodowych. 
Kooperacja prowadzi do nie dublowania wysiłków w walce rynkowej. 

Uświadomienie istnienie klastra w tym sektorze i powstanie sieci powiązań 
między podmiotami doprowadzi do uporządkowania transportu w regionie, 
powstania nowych miejsc pracy, podniesienia jakości usług i włączy region 
szczeciński w sieć powiązań logistycznych Polski i Unii Europejskiej. 

Celem praktycznym badań nad takim układem gospodarczym jest zebranie 
informacji na temat  istnienia  sieci  powiązań kooperacyjnych firm z sektora 
TSL na terenie regionu (także  związków z otoczeniem lokalnym) oraz siły         
i konkurencyjności potencjalnego klastra. W badaniu niezbędne więc będzie 
zrealizowanie następujących zadań: 

− identyfikacja dynamiki i siły sektora, 

− wyróżnienie poziomu koncentracji branży TSL w regionie zachodnio-
pomorskim,  

− identyfikacja i opis struktury powiązań  kooperacyjnych  wybranych firm     
i ich otoczenia, 

− określenie  wpływu ewentualnych powiązań  istniejących między  firmami 
oraz ich związki z otoczeniem na rozwój miasta.  

Identyfikacja potencjalnego klastra TSL może posłużyć do: 

− zwiększenia konkurencyjności regionu, 

− zwiększenia dynamiki w branży, 

− dalszych badań nad stworzeniem dla regionu zachodniopomorskiego 
polityki wspierania klastrów. 

 

3. Zachodniopomorskie Rozproszone Centrum Logistyczne jako 
najbardziej zintegrowany element struktury klastra TSL 

Diagnoza powstania potencjalnego klastra TSL w regionie 
zachodniopomorskim może być podstawą do zainicjowania rozczłonkowanego 
centrum logistycznego. Centrum takie można zdefiniować następująco: 

Zachodniopomorskie rozczłonkowane centrum logistyczne oparte na 
modelu klastra TSL jest to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, 
wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm  
działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. 
urzędu celnego, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) 
konkurujących między sobą, ale także współpracujących, realizujących 
wspólnie wszystkie elementach związane z funkcjonowaniem klasycznego 
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centrum logistycznego11. 
Badanie tego typu obiektu należałoby przeprowadzić w trzech etapach.      

W etapie pierwszym zbadać siłę sektora TLS w regionie zachodniopomorskim. 
Analizę  ilościową można oprzeć na danych o zatrudnieniu w tym sektorze        
w odniesieniu do przeciętnego zatrudnienia w kraju dokonać obliczeń zmiany 
udziałów oraz wskaźnika lokalizacji. W etapie drugim należy zidentyfikować 
firmy oraz instytucje związane z sektorem TSL, oraz podjąć próbę wyszukania  
potencjalnych rdzeni klastra ze szczególnym uwzględnieniem portu. Należy 
użyć dostępnych informacji na temat działalności największych firm w aglo-
meracji szczecińskiej. Etap trzeci prowadzi do strukturalizacji zidenty-
fikowanego klastra, czyli zbadanie jego kształtu, powiązań oraz siły. Ten etap 
oparty może zostać na badaniach ankietowych wybranych przedsiębiorstw         
z branży TSL.  

Rozważając możliwość utworzenia centrum logistycznego w Szczecinie 
należy uwzględnić przede wszystkim strumień ładunków przepływający przez 
region zachodniopomorski, a zarazem potencjalny strumień ładunków w obsłu-
dze centrum, istnienie połączeń transportowych oraz tendencji rozwojowych        
i zgodności z polityką regionu.  

Wszystkie te elementy, jak wynika z przeprowadzonych analiz przemawiają 
jednoznacznie za potrzebą powstania w tym regionie centrum logistycznego. 
Sfera transportu wymaga szybkiego rozwoju usług o nowym charakterze 
jakościowym, gdzie najważniejszym kryterium oceny jakości staje się 
kompleksowość usługi. Kompleksowość, czyli nie tylko bezpieczny przewóz, 
załadunek czy wyładunek, ale także magazynowanie, konfekcjonowanie, 
składowanie, obsługa fitosanitarna, celna, spedycyjna, dokumentacyjna. Zakres 
działań jest niewątpliwie bardzo rozległy, a dodatkowo musi być on powiązany 
systemem elektronicznego przetwarzania danych. Jest to niewątpliwie bardzo 
szeroka oferta usług i wśród poszczególnych firm regionu zachodnio-
pomorskiego nie ma na tyle rozwiniętego podmiotu, który samodzielnie mógłby 
sprostać tak dużym wymaganiom.  

Szansą dla działających tu firm staje się kooperacja i działanie wspólne, 
które zaowocuje kompleksową ofertą logistyczną dla klienta, a dodatkowo 
podniesie poziom konkurencyjności podmiotów działających na lokalnym 
rynku TSL. Argumenty te w sposób jednoznaczny przemawiają za powstaniem 
rozczłonkowanego centrum logistycznego opartego o potencjał istniejących 
firm i wykorzystującego posiadaną przez te firmy infrastrukturę. Etapy 
powstawania takiego centrum pokazano na rysunku 1. 

                                                 
11 Na podstawie M.E. Porter: Porter o konkurencji. 2001, s. 246. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Abt: Początki logistycznego 
centrum dystrybucji w Poznaniu. „Logistyka a Jakość”. 

 
Podjęciu decyzji o powołaniu do życia rozczłonkowanego centrum 

logistycznego w regionie zachodniopomorskim towarzyszyć muszą stosowane 
studia rozpoznawcze, które zgodnie ze stosowaną metodyką realizowane są       
w fazie przygotowawczej. Celem tej fazy jest dobre przygotowanie i uza-
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sadnienie planowanej koncepcji, co w dalszym etapie determinuje kolejne fazy, 
fazę organizacyjną i realizacyjną. W regionie uznanym za nadający się do 
lokalizacji centrum logistycznego, jakim jest region zachodniopomorski 
niezbędne jest poparcie dla takiego projektu władz lokalnych. Wiąże się to 
choćby z ewentualnym zabezpieczeniem kredytów, a także z korzyściami i poli-
tyką w skali regionu. Kolejnym ważnym etapem jest analiza intersariuszy,          
a więc potencjalnych podmiotów tworzących centrum, a także podmiotów 
kooperujących, kluczowych dostawców i odbiorców usług. Przez pryzmat tych 
podmiotów oraz ich potencjału, który mogą wnieść, należy określić zakres          
i strukturę centrum. W kolejnym etapie należałoby określić formę organi-
zacyjną, aspekty technologiczne i organizacyjne. Podmiot jakim jest rozpro-
szone centrum logistyczne pomimo swojej dekoncentracji powinien mieć 
osobowość prawną i formę organizacyjną, z jednej strony umożliwiającą 
funkcjonowanie na rynku, obroty finansowe oraz pozyskiwanie kapitału 
zewnętrznego, z drugiej zaś strony musi satysfakcjonować i zabezpieczać 
interesy poszczególnych intersariuszy. Powołanie spółki i konsorcjum, które 
jawi się jako najbardziej adekwatna forma organizacyjna przy tego typu 
koncepcji można przejść do ostatniej fazy projektu, a więc do fazy realizacji, 
czyli rozpoczęcia bieżącej działalności centrum. Centrum takie oparte będzie     
o koncepcję klastra, czyli koncepcję zakładającą ścisłą kooperację firm 
skoncentrowanych w danym regionie. Dalsze działanie powinny więc 
przebiegać w kierunku wzmacniania integracji i ścisłej współpracy. Cały czas 
powinien być także doskonalony system informacyjno-informatyczny, który 
jest kluczowym elementem funkcjonowania rozczłonkowanego centrum 
logistycznego.  

Ostatnim etapem powstania obiektu, którego dotyczy ta koncepcja jest 
powstanie nowej infrastruktury transportowej. Zgodnie z ideą centrum 
logistycznego w regionie zachodniopomorskim zaangażowane powinny być 
przynajmniej trzy podstawowe gałęzie, a więc transport morski i lądowy 
szynowy i drogowy. Powinny więc w przyszłości powstać trzy podstawowe 
podukłady związane z terminalami wodno-śródlądowym, kolejowym i samo-
chodowym. Budowa nowej infrastruktury centrum wymaga przeanalizowania 
bardzo szerokiego frontu prac organizacyjnych, inwestycyjnych i realiza-
cyjnych. Decyzja o lokalizacji w danym regionie takiego przedsięwzięcia 
pozwala na podjęcie prac koordynacyjnych, które obejmą wszystkich 
zainteresowanych, a więc władze rządowe, lokalne czy regionalne oraz 
zainteresowane przedsiębiorstwa.  

Koncepcją rozczłonkowanego centrum opartego o model klastra 
„przesuwa” najcięższą fazę inwestycyjną i jej realizacja wymagałaby znacznie 
niższych nakładów, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji charakte-
rystycznych dla konwencjonalnego centrum logistycznego.  

Budowa centrów logistycznych wciąż napotyka na wiele trudności. 
Najczęstszym problemem oprócz braku inwestorów strategicznych jest 
pozyskanie gruntów. Sytuację jeszcze bardziej pogarszają coraz większe 
opóźnienia w budowie dróg ekspresowych, autostrad, mostów, obwodnic 
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dużych miast. Rozwój infrastruktury logistycznej w Polsce jest hamowany ze 
względu na dotychczasowy brak zaangażowania ze strony grupy PKP.               
W konsekwencji do tej pory nie były promowane projekty, w których 
preferowane byłoby wykorzystanie transportu kolejowego.  

Projekt analityczny użyty do diagnozy potencjalnego klastra TSL jako 
formy rozczłonkowanego centrum logistycznego łączy  ilościowe i jakościowe 
metody analizy. W efekcie otrzymamy pełne ujęcie różnych aspektów powiązań 
klastra TSL z układem przestrzennym regionu zachodniopomorskiego oraz 
osadzenie badań w szerszym kontekście konkurencyjności miasta.   

 Podstawą do identyfikacji klastra TSL w zachodniopomorskim węźle 
transportowym jest regionalna specjalizacja regionu w tym sektorze, a także 
duża koncentracja przedsiębiorstw transportowo-logistycznych. Jako zmienną 
zastosowaną do obliczeń przyjmuje się zatrudnienie w transporcie i gospodarce 
magazynowej w regionie na tle kraju. Współczynnik lokalizacji klastra TSL dla 
regionu zachodniopomorskiego przedstawia tabela nr 1. 

Tabela 1 
Współczynnik lokalizacji 

PRACUJĄCY WEDŁUG 
SEKTORÓW ŁĄCZNIE SEKTOR PRYWATNY 

Transport i gospodarka 
magazynowa 2001 2002 2001 2002 

Województwo 
zachodniopomorskie (Eij) 44237 39095 17887 20722 

Kraj (Ein) 779000 714000 292700 344500 

      

Liczba pracyjących (całkowite 
zatrudnienie) 2001 2002 2001 2002 

Województwo 
zachodniopomorskie (Ej) 571134 535575 396842 329484 

Kraj (En) 15488000 14995600 11170700 10967900 

          

Współczynniki lokalizacyjne 
(LQ) 1,54 1,53 1,72 2,00 

Źródło: obliczenia własne. 

 
Współczynnik wyższy od 1,5 świadczy o regionalnej specjalizacji w danym 

sektorze. Jak widać w powyższej tabeli wskaźniki lokalizacyjne dla transportu     
i gospodarki magazynowej obliczone w oparciu o kryterium zatrudnienia 
wszystkie przewyższają wartość 1,5. Może to oznaczać dużą specjalizację 
regionu w sektorze TSL i stanowi to podstawę do kreowania polityki rozwoju 
tego sektora w oparciu o klaster logistyczny. Z punktu widzenia 
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wykrystalizowanego klastra logistycznego najważniejszy będzie sektor 
prywatny. Z tego powodu dokonano także obliczeń wskaźnika lokalizacji tylko 
w odniesieniu do sektora prywatnego, w którym istnieje tendencja wzrostowa 
jeśli chodzi o ilość pracujących osób. W tym aspekcie wskaźnik lokalizacji 
osiągnął wartość 2,0, a więc dwukrotnie wyższą niż średnia krajowa.  

Bardzo istotną rzeczą jest jednak dotarcie informacji i świadomość zalet 
kooperacji do głównych „aktorów”, czyli do podmiotów gospodarczych 
funkcjonujących w obrębie regionu szczecińskiego. Istotnym elementem 
zachodniopomorskiego klastra szczecińskiego będą firmy transportowo-            
-logistyczne funkcjonujące w kompleksie portowym Szczecin-Świnoujście, 
firmy świadczące te usługi w transporcie kolejowym (PKP Cargo), a także 
drogowym. W skład zachodniopomorskiego klastra logistycznego będą 
wchodzić przedsiębiorstwa przeładunkowe, spedycyjne, przedsiębiorstwa 
żeglugi śródlądowej, rzeczoznawstwa, kontroli, operatorzy logistyczni, 
właściciele magazynów, inne firmy oraz podmioty administracji publicznej, 
stowarzyszenia, urzędy jednostki badawczo-rozwojowe i wyższe uczelnie.  

Rozczłonkowane centrum logistyczne jest w pewnym sensie 
niekonwencjonalnym rozwiązaniem systemowym. Łączy nowoczesną technikę 
i informatykę i istniejącą infrastrukturą i potencjałem logistycznym regionu.  
Centrum takie charakteryzować się będzie przestrzennie rozproszoną strukturą. 
Rdzeniem i główną osią będzie system informatyczny z serwerem, 
zorientowanym na zbieranie informacji, ich przesyłanie, wymianę i podej-
mowanie decyzji.  

Biorąc pod uwagę koszt budowy konwencjonalnych centrów dystrybucji, 
stwierdzić trzeba, że w najbliższych latach, Polski nie będzie stać na budowę 
większej ilości niż cztery centra o charakterze międzynarodowym (najwyższym 
stopniu wyposażenia w infrastrukturę logistyczną i rozbudowany system 
informatycznego wspomagania procesów logistycznych w wymiarze między-
narodowym12. Przy ich lokalizacji trzeba wziąć pod uwagę z jednej strony owo 
zaplecze, gwarantujące efektywną pracę centrum, ale także położenie                 
w korytarzach transportowych międzynarodowych. Międzynarodowe centra 
logistyczne powstaną więc w regionach o największym natężeniu ruchu 
ładunków, a także w regionach charakteryzujących się sprawnym działaniem 
zarówno władz regionalnych, jak i potencjalnych członków centrum oraz tam, 
gdzie będzie napływał największy kapitał finansowy w inwestycje logistyczne.  

Pozostałe regiony chcące włączyć się w harmonijny system transportowy 
Polski będą musiały wybrać inne alternatywne rozwiązanie. Alternatywą taką 
może być właśnie rozczłonkowane centra logistyczne wykorzystujące istniejący 
potencjał firm funkcjonujących na tym rynku.  
4. Baza intelektualna, funkcje i zadania centrum 

Potencjalną bazę intelektualną funkcjonowania i rozwoju klastra 
logistycznego stanowić będą absolwenci i kadra naukowa szkół wyższych 

                                                 
12 Zob. „Logistyka a Jakość” 2001, nr 2(8). 
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regionu zachodniopomorskiego oraz kadra przedsiębiorstw transportowo-           
-spedycyjnych. 

Podstawową kadrę naukową tworzą przede wszystkim pracownicy: 

− Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym: 

− Instytutu Transportu i Logistyki – Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług; 

− Politechniki Szczecińskiej, w tym: 

− Katedry Logistyki i Ekonomiki Transportu oraz Katedry Maszyn                   
i Systemów Transportowych – Wydziału Techniki Morskiej, 

− Katedry Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych – Wydziału 
Mechanicznego; 

− Akademii Morskiej w Szczecinie, w tym: 

− Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu oraz Wydziału 
Nawigacyjnego. 

Absolwenci tych Uczelni uzyskują specjalności: 

− Ekonomiki transportu i logistyki – na kierunku Ekonomia (US – WZiEU), 

− Techniki portowej; Budowy i eksploatacji statków śródlądowych                  
i przybrzeżnych, Logistyki i zarządzania w transporcie wodnym – na kierunku 
Oceanotechnika (PSWTM), 

− Techniki transportu zintegrowanego – na kierunku Transport (PS-WTM), 

− Eksploatacji pojazdów samochodowych – na kierunku Transport (PS-WM), 

− Logistyki i zarządzania w europejskich systemach transportowych; 
Zarządzania jakością produkcji i transportem zintegrowanym – na kierunku 
Zarządzanie i inżynieria produkcji (AM – WIET), 

− Eksploatacji portów i floty morskiej; żeglugi śródlądowej – na kierunku 
Transport (AM-WIET). 

 
Zakończenie 

Problemowi budowy centrum logistycznego w Szczecinie poświęcono już 
wiele czasu i włożono sporo wysiłku koncepcyjnego, zarówno ze strony 
ośrodków naukowo-badawczych, jak i ze strony władz samorządowych                
i państwowych, ale rezultatu rzeczowego dotychczas nie osiągnięto. 
Podstawową barierą przejścia z fazy koncepcyjnej do realizacji tego projektu są 
niewątpliwie środki finansowe. Władze państwowe i lokalne z wielu powodów 
ograniczają swój udział w powstawaniu nowych obiektów infrastrukturalnych. 
W praktyce ma to uzasadnienie tylko w przypadku realizacji projektów 
dotyczących infrastruktury mającej przeznaczenie powszechnego użytkowania 
publicznego. Centrum logistyczne nie spełnia tego warunku. Gdyby jednak 
inwestorzy centrum mieli w pełnym zakresie zamortyzować nakłady 
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inwestycyjne związane z budową klasycznego multimodalnego centrum 
logistycznego, wynik analizy ekonomicznej nie byłby zachęcający do 
zainwestowania kapitału. Dodatkowo, przy ciągłych zmianach organizacyjnych 
prowadzących do zmiany uprawnień i kompetencji pomiędzy władzami 
centralnymi i regionalnymi nie zawsze wiadomo, kto ponosi odpowiedzialność 
za wiele kwestii związanych z zakresem i sposobem wykorzystania środków 
finansowych na budowę i modernizację infrastruktury transportowej i logisty-
cznej. Nie mniej jednak kwestia centrum logistycznego w regionie zachodnio-
pomorskim wymaga szybkich działań i rozstrzygnięć, ponieważ czynnik czasu 
jest także elementem, który może sprzyjać urzeczywistnieniu tego 
przedsięwzięcia. Najwyższa więc pora na decyzje i przystąpienie do prac 
projektowych. Starannie opracowany projekt jest wstępnym warunkiem 
podjęcia starań o środki inwestycyjne i skłaniania potencjalnych inwestorów do 
udziału w tym przedsięwzięciu.  

Utworzenie struktury klastra przez firmy działające w sektorze 
transportowo-spedycyjno-logistycznym w regionie zachodniopomorskim          
w znacznym stopniu może przyspieszyć to tempo inwestycji w tej branży,          
a także może stać się podstawą do powstania rozczłonkowanego centrum 
logistycznego, które w kolejnych etapach doprowadzi do powstawania 
nowoczesnych obiektów logistycznych i może stać się motorem napędowym 
całego regionu. 
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TSL Cluster – in the concept of founding of scattered 

Westpomerania Logistics Centre 
Summary 

The basic barrier of a movement from a conception phase to realization of cluster 
projects is undoubtedly shortage of financial resources. The national and local 
authorities are limiting their contribution to creating new infrastructural objects for 
many reasons. 

A carefully written project is a preliminary condition of undertaking efforts for 
financial means and inclining potential investors to taking part in this venture. 
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PARTNERZY W ZINTEGROWANYCH ŁAŃCUCHACH 
TRANSPORTOWYCH 

 
 
1. Poziomy integracji w transporcie 

Pojęcie integracji ma szerokie zastosowanie. W każdym jednak przypadku 
oznacza scalanie, dopełnianie, usuwanie barier i ograniczeń, tworzenie nowej 
jakości. 

Potrzeba integracji w transporcie definiowana jest na wielu płaszczyznach. 
W najszerszym ujęciu wyraża ją polityka zintegrowanego transportu, przez 
którą rozumie się:2

− integrację wewnętrzną i pomiędzy różnymi gałęziami transportu,  
przyczyniającą się do zwiększenia ich potencjału i  łatwości przemieszczania się 
ludzi i ładunków, 
− integrację ze środowiskiem, 
− integrację z planowaniem zagospodarowania przestrzennego na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, 
− integrację z polityką edukacji, zdrowia i wzrostu dobrobytu (transport 
pomaga stwarzać sprawiedliwe i bardziej zintegrowane środowisko). 

Inny zakres działań wyraża strategia integracji transportu Unii 
Europejskiej, która ma na celu:  
− stworzenie liberalnego rynku usług transportowych, opartego na zasadach 
wolnej i uczciwej konkurencji, 
− rozwój wspólnej europejskiej infrastruktury transportowej w układzie 
transeuropejskich sieci transportowych, 
− zapewnienie rozwoju transportu w harmonii ze środowiskiem naturalnym. 

                                                 
1 Prof. dr hab. Elżbieta Załoga – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania        

i Ekonomiki Usług, kierownik Katedry Systemów i Polityki Transportowej. 
 
2 Integration. Planning for sustainable and integrated transport systems in new 
millennium. „Transport Policy” 2000, nr 7. 
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W bardziej szczegółowym ujęciu występuje pojęcie integracja 
międzygałęziowa, wyrażająca spójność systemu gałęziowego transportu. 
Osiągnięcie jej wymaga harmonizacji warunków działania poszczególnych 
gałęzi transportu w zakresie zasad dostępu do rynku, jakości usług, systemów 
podatkowych, zasad bezpieczeństwa, wymiarów i masy pojazdów, jednostek 
ładunkowych, technologii przewozów i przeładunków, norm socjalnych itp. Dla 
integracji międzygałęziowej ważne są umowy i konwencje międzynarodowe, 
regulujące zasady eksploatacji taboru, odpowiedzialności przewoźnika, 
przekraczania granic itp. Jest ona szczególnie istotna dla rozwoju systemów 
transportu multimodalnego i intermodalnego.  

Określenie integracja wewnątrzgałęziowa współcześnie najczęściej 
odnoszone jest do rynku międzynarodowego. W transporcie kolejowym dla 
tego celu przyjęto określenie interoperacyjność, przez które rozumie się 
zapewnienie spójności europejskiego systemu kolejowego w zakresie rozwiązań 
technicznych, technologicznych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa, organi-
zacji, spraw socjalnych itp. Dla integracji wewnątrz gałęzi transportu istotna jest 
standaryzacja, wspólne procedury, normy i przepisy oraz umowy i konwencje 
międzynarodowe.  

W obydwu przypadkach duże znaczenie dla integracji mają regulacje 
Wspólnoty Europejskiej. 

Innym poziomem integracji jest integracja w łańcuchu transportowym, 
logistycznym. 

Ten poziom integracji jest najistotniejszy z punktu widzenia użytkownika 
transportu, który oczekuje niezawodności, kompleksowości, usług 
informacyjnych i elastyczności, a także i z punktu widzenia usługodawcy, dla  
którego integracja w łańcuchu oznacza jakość, konkurencyjność, nowoczesność, 
popyt. W literaturze przedmiotu integrację w łańcuchu transportowym wyraża 
określenie „usługi bez szwu” czy „one-stop-shopping”. 

 Na najniższym poziomie  integracji można mówić o: 

− integracji partnerów (aktorów) umowy, 

− integracji uczestników (wykonawców) procesu/łańcucha (transportowego, 
logistycznego), 

− integracji w ramach kanałów dystrybucyjnych itp. 

Mają one charakter powiązań poziomych i pionowych. 

 

2. Miejsce spedytora w integracji procesów  
Spedycja w tradycyjnej swej formie pełni rolę usługową na rzecz transportu 

i jako czynność odnosi się do organizowania przemieszczania ładunków.          
W zakresie pojęcia spedycja mieszczą się wszystkie działania niezbędne dla 
bezpiecznego, terminowego i ekonomicznego przesłania ładunku, z wyjątkiem 
samego przewozu tj. fizycznego przemieszczenia. Taki zakres pojęcia znany 
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jest w literaturze przedmiotu jako spedycja czysta. Do podstawowych czynności 
spedycyjnych należą następujące: 
− poradnictwo spedycyjne, 
− odbiór przesyłki od klienta i przekazanie odbiorcy, 
− przygotowanie ładunku do przewozu, 
− konsolidacja i dekonsolidacja przesyłek, 
− zawieranie umów o przewóz, składowanie, rzeczoznawstwo, kontrolę oraz 
świadczenie innych czynności na rzecz ładunku, 
− sporządzanie i kompletowanie dokumentów transportowych, 
− ubezpieczenie ładunku, zgłoszenie do kontroli celnej, monitorowanie 
przebiegu procesu transportowego oraz przekazywanie zleceniodawcy 
informacji z tym związanych. 

Zakres czynności uznanych za spedycyjne poszerza się wraz z rozwojem 
transportu, organizacji sfery dystrybucji, potrzeb i preferencji klientów czy też 
zmian w warunkach dostaw. Jednocześnie, wraz z rozwojem logistyki                 
i wzrostem zapotrzebowania na usługi kompleksowe, wykształcają się nowe 
pojęcia, jak np. operator transportowy, operator transportu multimodalnego, 
operator logistyczny, które nie są pojęciami substytucyjnymi dla spedycji. Przez 
pojęcie operator transportowy rozumie się „osobę odpowiedzialną za przewóz 
ładunków, bezpośrednio lub z wykorzystaniem osób trzecich”. Natomiast 
określenie operator transportu multimodalnego oznacza „osobę, która 
zawiera umowę o transport multimodalny i przyjmuje pełną odpowiedzialność 
za jej wykonanie jako przewoźnik lub operator transportowy”3. Pojęcie 
operator logistyczny ma, spośród analizowanych, zakres najszerszy. Integruje 
on sferę produkcji i dystrybucji, w tym transport.  

Podażowa strona rynku usług spedycyjnych jest bardzo zróżnicowana pod 
względem struktury przedsiębiorstw, zakresu oferty usługowej, powiązań 
systemowych, kapitałowych itp. Dominują w sektorze małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które są wybierane przez rynek z uwagi na takie cechy jak: 
elastyczność i szybkość podejmowania decyzji, usługi zindywidualizowane, 
utrzymywanie relacji z klientem. Jakościową dominację na rynku mają jednak 
duże koncerny spedycyjno-logistyczne4. Jak zauważa J. Neider, przedsię-
biorstwa tego typu (niekiedy ociężałe) koncentrują się na sprzedaży pakietów 
usług uniwersalnych, gdyż często nie są na tyle elastyczne, aby tworzyć 
specjalne usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, szczególnie 
tych, którzy nie dysponują dużym wolumenem ładunków do obsługi. Cechą 
wyróżniającą te przedsiębiorstwa jest ogromny potencjał ludzki, organizacyjny   

                                                 
3 Zob. Terminology on combined transport. UN/ECE, New York and Geneva 2001,       
s. 33. 
4 Zob. J. Neider: Usługi spedycyjne w perspektywie powiększenia Unii Europejskiej.     
W: Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe UG, 
Gdańsk 2003, s. 144. 
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i finansowy, dzięki czemu mogą doskonalić swoją ofertę usługową odnośnie do 
zakresu i kompleksowości. Funkcjonując na rynku globalnym, duże 
przedsiębiorstwa spedycyjne stają się często integratorami usług czy 
procesów stosując outsourcing. 

Uczestnictwo mniejszych przedsiębiorstw spedycyjnych (szczególnie 
średnich) w obsłudze rynku globalnego możliwe jest dzięki tworzeniu sieci. 
Członkowie sieci wykorzystując swoją znajomość specyfiki rynków lokalnych, 
posiadane kontakty i układy, przekazują sobie wzajemnie obsługę poszcze-
gólnych etapów procesu transportowego5. W ten sposób mogą stawać się 
uczestnikami międzynarodowych łańcuchów transportowych. 
 Operatorzy transportowi wywodzą się z reguły z przedsiębiorstw 
transportowo-spedycyjnych. Tego typu usługi oferuje 96% operatorów. 
Dodatkowo świadczą pełny zakres usług logistycznych. Są to usługi 
terminalowe, począwszy od cross-dockingu (tranzyt ładunków przez terminal – 
bez składowania i zatrzymanie ich ruchu jedynie na czas niezbędny do 
kompletacji), przez magazynowanie, po kompletację oraz czynności 
uszlachetniające polegające, np. na metkowaniu, polonizacji, przepakowaniu, 
drobnych naprawach, tworzeniu zestawów promocyjnych itp.6 Ponadto firmy 
logistyczne oferują swoim klientom usługi doradztwa logistycznego, 
zarządzania stanem zapasów, kompleksowej obsługi dystrybucji itp. Coraz 
powszechniejsza staje się oferta zintegrowanych pakietów usług logistycznych, 
ale jednocześnie zauważa się wzrost zakresu outsourcingu. 

Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych wymaga zmiany 
dotychczasowej strategii w kierunku7: 
− rozwoju działalności B2C (Business to Customer), m.in. poprzez 
przygotowywanie towarów do wysyłki, zarządzanie zwrotami itp., 
− rozwoju współpracy nabywców z pojedynczymi operatorami (koncepcja 
one-stop-shopping), 
− koncentracji na usługach dodatkowych (finanse, ubezpieczenia, ściślejsza 
współpraca z produkcją). 

Rozwój zakresu usług logistycznych tworzy obszar różnicujący spedytora      
i operatora logistycznego.  

 
 

                                                 
5 Tamże, s. 145. 
6 J. Archutowska, E. Żbikowska: Rozwój rynku usług logistycznych w Polsce.             
W: Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe UG, 
Gdańsk 2002, s. 227. 
7 H. Brdulak: Logistyka wartości dodanej. Współpraca w e-łańcuchach.                      
W: Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe UG, 
Gdańsk 2003, s. 324. 
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3. Integratorzy przewozów (FI)- nowa idea 
Idea integratorów przewozów (Freight Integrators) po raz pierwszy została 

sformułowana w Białej Księdze KE z 2001 roku pt. „Europejska polityka 
transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji. Stwierdza się tam, że „w trans-
porcie towarów właściwe wykorzystanie najbardziej efektywnej gałęzi              
w łańcuchu transportowym, biorąc pod uwagę różne kryteria w określonym 
czasie, to zadanie dla „organizatorów potoków przewozowych. Pojawia się 
zatem nowy zawód – inegrator przewozów towarowych. (...) Nowy zawód 
powinien specjalizować się w zintegrowanym transporcie całopojazdowym”8. 

Według tej idei integratorzy przewozów powinni być zdolni do łączenia 
określonych mocnych stron każdej gałęzi transportu na poziomie europejskim     
i światowym, aby oferować swoim klientom, a w konsekwencji całemu 
społeczeństwu, najlepszą obsługę pod względem efektywności, ceny i oddzia-
ływania na środowisko naturalne, w szerokim ujęciu (gospodarczym, 
ekologicznym, energetycznym itd.). 

Koncepcja utworzenia nowej organizacji podmiotów rynkowych ma na celu 
realizację głównych założeń polityki transportowej Unii Europejskiej, 
dotyczących zrównoważonego rozwoju transportu, a w tym przesunięć 
gałęziowych z transportu samochodowego na bardziej ekologiczne gałęzie 
transportu (kolejowy, morski, wodny śródlądowy). 

9W pracy studialnej dla Komisji Europejskiej poświęconej  tej nowej idei  
pojęcie integratorów przewozów (Freight Integrators) zostało zdefiniowane 
następująco: „są to firmy świadczące usługi transportowe w zakresie 
całopojazdowych przewozów drzwi-drzwi w drodze wyboru i doboru, bez 
dyskryminacji, najbardziej właściwej z punktu widzenia ochrony środowiska        
i efektywności, gałęzi transportu”. 

Obszar rynku dla przesyłek całopojazdowych został oszacowany na 477 
mld tkm w Europie, co oznacza 20% ogółu przewozów towarowych. Ponad 
połowa z tego jest obecnie przewożona transportem samochodowym, a jedna 
trzecia żeglugą morską bliskiego zasięgu.  

Koncepcja integratora przewozów jest  zbliżona do pojęcia integrator 
ładunków. Tego rodzaju firmy są  obecnie szczególnie aktywne na rynku 
paczek, ale nie spełniają cech właściwych dla FI. 

Spedytor – tradycyjnie uznawany za osobę lub organizację, która organizuje 
transport i przeprowadza wszelkie prace dokumentacyjne, takie jak: deklaracje 
celne, dokumenty przewozowe, finansowe itp. jest niezależna i obsługuje 
ładunki odpłatnie, zawsze w oparciu o przesłanki i staranie, by stworzyć dla 
klienta najlepszy z możliwych łańcuch transportowy. Jest on odpowiedzialny za 

                                                 
8 Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjecie decyzji. 
Komisja Wspólnot Europejskich. Bruksela 2001. Wyd. US, Szczecin 2002, s. 78. 
9 Study on Freight  Integrators. To the Commission of the European Communities. Final 
Report. Berlin 2003, s. 8. Wymieniona pozycja bibliograficzna jest baza dla rozważań 
tego punktu artykułu.  
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wybór gałęzi transportu, załatwienie spraw ubezpieczenia czy ewentualnie 
odszkodowań. Zasadniczo spedytor klasyczny nie posiada majątku rzeczowego, 
z wyjątkiem biur. 

Z upływem czasu ta rola się zmieniła. Zamiast działania tylko w roli 
pośrednika, wielu spedytorów staje się operatorami transportowymi, a także 
posiada własny majątek w postaci środków transportu (samochody, statki, 
barki). Ponadto dla uzyskania konkurencyjnych stawek większość z nich 
zawiera umowy lub specjalne porozumienia z innymi operatorami 
transportowymi. To sprawia, że stają się oni mniej neutralni w swoich 
decyzjach. 

Porównując ten model z nowo pojawiającym się integratora przewozów, 
można wskazać wiele podobieństw i różnic. Podobieństwem jest  neutralność      
i niezależność wobec gałęzi transportu, a także funkcja dokumentacyjna, wybór 
gałęzi transportu, załatwienie dowozu, wypełnianie dokumentów wymaganych 
przez różne instytucje, monitoring przesyłki podczas przewozu i wydanie 
przesyłki odbiorcy. Podobieństwem jest także wielogałęziowe (multimodalne) 
środowisko, w którym tradycyjne ulokowany jest spedytor. Różnice pojawiają 
się kiedy spedytor działa jako operator transportowy. Nie można wówczas 
przyjąć, że zachowuje on neutralność wobec gałęzi transportu czy wybiera 
rozwiązania najlepsze z punktu widzenia klienta i społeczeństwa. Operator 
transportowy nie poszukuje nowych możliwości przewozowych, działa 
tradycyjnie wobec ustalonej trasy czy organizacji przewozu. 

Koncepcja FI jest także porównywana z innymi firmami rynku 
międzynarodowego o podobnym zakresie działalności, np. z firmami 
marketingu intermodalnego, operatorami transportu multimodalnego czy 
organizatorami  usług dystrybucji paczek i ekspresów. 

Firmy marketingu intermodalnego  (Intermodal Marketing Companies) 
zawierają kontrakty z przewoźnikiem kolejowym, właścicielem taboru, oferując 
pełne usługi dom–dom w przewozach intermodalnych. Zasadniczo działają one 
jako broker pomiędzy załadowcą  a operatorem transportowym. I właśnie fakt 
zawarcia umowy z operatorem transportu stanowi, że są one mniej neutralni      
w wyborze gałęzi transportu. 

Kolejnym porównywanym przykładem jest operator transportu 
multimodalnego (Multimodal Transport Operator), który we własnym imieniu 
lub przez inną osobę działającą w jego imieniu zawiera umowę transportu 
multimodalnego i który działa jako załadowca (nie jako agent) lub w imieniu 
nadawcy lub przewoźników uczestniczących w operacjach transportu 
multimodalnego i który ponosi odpowiedzialność za wykonanie kontraktu. 
Pojęcie to jest najbliższe idei integratora przewozów. 

Inną formą organizacyjną, szczególnie widoczną na rynku usług drzwi–
drzwi jest organizator usług dystrybucji paczek i ekspresów (w jęz. niem. 
KEP). Podmioty te działają w oparciu o bardzo zaawansowane systemy 
logistyczne. Używają więcej niż jednej gałęzi transportu (najczęściej samochód, 
samolot)  do realizacji przewozów małych i pilnych przesyłek. Jedną z wielkich 
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korzyści ich oferty jest rozwiązanie „one-stop-shopping”. Są odpowiedzialni za 
dokumentację celną, transportową, towarową. Są formą organizacyjną bardzo 
korzystną dla klienta, który wiedzę na temat swojej przesyłki otrzymuje            
w lokalnym biurze, a także ze względu na uproszczony system obsługi czy 
ograniczoną liczbę dokumentów (niezależnie od miejsca przeznaczenia 
przesyłki czy liczby zaangażowanych przewoźników). Lecz tego rodzaju firmy 
też są przywiązane do pewnych gałęzi transportu, nie dokonują wyborów 
spośród alternatywy rozwiązań, koncentrują się na małych przesyłkach.  

Jakie zatem cechy wyróżniają integratora przewozów? 

− neutralność w wyborze gałęzi transportu, 

− dwa podstawowe kryteria wyboru: stosunek do środowiska naturalnego 
oraz efektywność, 

− w procesie transportowym muszą występować co najmniej dwie gałęzie 
transportu tworzące łańcuch transportowy (wymóg multimodalizmu), 

− działanie w interesie klienta, 

− przedmiotem obsługi są przesyłki całopojazdowe (głównie jednostki 
transportu intermodalnego, tj. kontenery, naczepy, nadwozia wymienne), 

− są jedyną stroną dla załadowcy. 
Zadania FI są szersze niż tylko organizowanie i planowanie przewozów. 

Integruje on wszystkie strony związane z przesyłką. W zakresie usług mieści się 
wybór i dobór gałęzi transportu, przygotowanie przesyłki do przewozu, łącznie 
z niezbędną dokumentacją oraz nadzór nad przewozem. Integrator przewozów 
bardziej jest postrzegany jako zarządzający łańcuchem intermodalnym                
i przyjmujący odpowiedzialność za właściwą obsługę przesyłki.  

Oceniając przedstawioną wyżej koncepcję integratorów przewozów należy 
stwierdzić, że pomimo wskazania cech wyróżniających FI spośród innych 
aktorów na rynku usług transportowych, nie posiada ona szczególnych cech 
nowatorskich  w stosunku do współczesnych funkcji spedytora. To co można 
uznać za szczególne dla tej, propagowanej przez Komisję Europejską koncepcji 
IT, to konieczność promocji intermodalnych łańcuchów transportowych oraz  
uwzględniania w decyzjach wyboru rozwiązań transportowych udziału danej 
gałęzi transportu w generowaniu kosztów zewnętrznych transportu. Trudno 
będzie jednak osiągnąć konsensus, gdy obowiązującym IT kryterium wyboru 
jest  także efektywność.  
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Partnerzy w zintegrowanych łańcuchach transportowych 
Streszczenie 

 Pojęcie integracja ma szerokie zastosowanie, także w transporcie. Rozważane może 
być na różnych płaszczyznach, począwszy od zintegrowanego systemu transportowego 
(integracja międzygałęziowa, integracja wewnątrzgałęziowa) do integracji w łańcuchu 
transportowym, integracji partnerów umowy itp. 

 Wraz z ze wzrostem zapotrzebowania na kompleksową obsługę potrzeb 
transportowych pojawiają się w ekonomice transportu i praktyce gospodarczej nowe 
pojęcia (operator transportowy, operator logistyczny, integrator usług itp.) i przypisane 
im funkcje. 

W artykule szczególną uwagę zwrócono na nowe pojęcie jakim jest „integrator 
przewozów (Freight Integrator - FI). Wskazano na jego zadania, funkcje i oczekiwane 
efekty jego działalności. 

Idea integratorów przewozów wyrażona została w Białej Księdze Komisji 
Europejskiej z 2001 roku pt. „Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie 
decyzji”. 

 
Partners in integrated transport chains 

Summary 
Term integration can be applied in various and wide context. It could be considered 

on different levels, starting from integrated transport system (multimodal integration, 
intramodal integration) to integration in transport chains, integration of  partners etc.  

 In line with growing demand for complexity, in  transport economics and 
market practice it can be observed new terms (transport operator, multimodal transport 
operator, logistics operator, integrator of services etc.) and associated with them 
functions. 

In paper special attention has been paid to quite new term “Freight Integrator”(FI). 
Role, functions and expectation effectiveness of his activity has been presented. 

 Idea of  Freight Integrator has been expressed in European Commission White 
Book (2001)  “European transport policy for 2010: time to decide” 
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STANDARYZACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

W SEKTORZE T-S-L – CZYNNIK SPRZYJAJĄCY INTEGRACJI 

CZY RYWALIZACJI? 

 
 
1. Wprowadzenie 

Dążenie przedsiębiorstw sektora T-S-L do standaryzacji swoich systemów 
zarządzania, a następnie ich certyfikacji na zgodność z normami serii ISO 9000, 
jest zauważalną i utrzymującą się od wielu lat uniwersalną tendencją. Można 
postawić pytanie czy procesy standaryzacji stanowią czynnik o charakterze 
integrującym, czy przeciwnie – zwiększającym konkurencję i rywalizację 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, należącymi do tego 
sektora. 

Rozważania nad tym niewątpliwie dyskusyjnym zagadnieniem, zostaną 
przeprowadzone w oparciu o analizę kilku wybranych problemów, jakie 
pojawiają się często podczas wdrażania (a także modyfikacji) systemów 
zarządzania jakością w firmach spedycyjnych2. Przedmiotem analizy objęto 
problemy, które (zdaniem Autora) wynikają z pewnej specyfiki funkcjonowania 
przedsiębiorstw spedycyjnych.  Taka analiza może stać się źródłem dodatkowej 
wiedzy dla osób rozważających możliwość ubiegania się o certyfikat jakości, 
albo przygotowujących swoje systemy zarządzania do wymagań norm 
jakościowych.  

                                                 
1 Dr Sławomir Zarębski – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania               

i Ekonomiki Usług, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa. 
 
2 Referat powstał na bazie doświadczeń Autora przy wdrażaniu systemu zarządzania 
jakością w firmie C. Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Sp. z o.o. W 2003 
roku, zarząd firmy C. Hartwig Szczecin podjął decyzję o przystąpieniu do certyfikacji 
systemu zarządzania jakością na zgodność z normami serii ISO 9000. W następstwie tej 
decyzji, istniejący w firmie system zarządzania został zmodyfikowany (przystosowany 
do wymagań tej normy) i w sierpniu 2004 roku poddany pozytywnej weryfikacji przez 
autoryzowanych certyfikatorów firmy Germanischer Lloyd. 
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2. Standaryzacja systemów zarządzania jakością jako element rywalizacji 
w obrębie sektora T-S-L 

Wzrastająca konkurencja w sektorze T-S-L stawia zarządzającym 
przedsiębiorstwami spedycyjnymi wyzwania o różnorodnym charakterze3. 
Obok wielu innych obszarów aktywności (np. w zakresie działań o charakterze 
marketingowym czy  finansowym), coraz powszechniej polem rywalizacji staje 
się także wysoki standard obsługi klientów. Jakość oferowanego produktu jest 
podstawowym, najbardziej efektywnym instrumentem konkurencji, a pozycja 
przedsiębiorstwa na rynku w coraz większym stopniu zależy od jakości 
produkowanych wyrobów lub świadczonych usług4. Przedsiębiorstwa, również 
spedycyjne, które nie potrafią zapewnić nabywcom swoich usług standardu 
obsługi, oferowanego przez konkurencję, zmuszane są coraz częściej albo do 
redukcji swojej obecności na rynku, albo do wykonywania swoich usług po 
obniżonych cenach.  

Aby dostosować się do wymogów rynkowych w tym zakresie, a także aby 
doprowadzić do poprawy jakości swoich działań, przedsiębiorstwa spedycyjne 
coraz częściej tworzą (lub modyfikują) systemy organizacyjne, a następnie 
weryfikują je poprzez certyfikację, na zgodność z międzynarodowymi normami 
jakości serii ISO 9000. Organizacje, które nie posiadają certyfikatów zgodnych 
z odpowiednimi normami krajowymi lub międzynarodowymi, coraz częściej 
odczuwają zagrożenie – certyfikaty takie postrzega się bowiem często jako 
potwierdzenie walorów konkurencyjnych lub jako warunek wstępny zawierania 
kontraktów handlowych5. 

Istotą certyfikatu jakości zgodnego z normą ISO 9000 jest publiczne 
zapewnienie, iż deklarowana jakość w każdym obszarze działalności 
operacyjnej organizacji będzie dochowana lub pozytywnie przekroczona dla 
zwiększenia satysfakcji klientów6. Uzyskanie certyfikatu ISO 9000, które nie 
jest traktowane jako cel sam w sobie, ale jako okazja do stworzenia 
efektywnych i zapewniających wysoki standard usług procedur, 

                                                 
3 Bardziej szczegółowa dyskusja o problemach transformacji polskiego rynku 
spedycyjnego w: S. Zarębski: Controlling jako instrument zarządzania płynnością 
finansową firm spedycyjnych. Uniwersytet Szczeciński 2004, s. 60–64. Praca doktorska. 
4 Zob. A. Iwasiewicz: Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody. PWN, 
Warszawa 1999, s. 15. 
5 Zob. D. Lock (red.): Podręcznik zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2002, s. 20. 
6 Zob. M. Jedliński: Jakość w nowoczesnym zarządzaniu, ZSB, Szczecin 2000, s. 162. 



Sławomir Zarębski 246 

umożliwiających zwiększenie efektywności działań przedsiębiorstwa – daje 
szanse na poprawę jakości działań i sprostanie poczynaniom konkurencji. 

 
3. Standaryzacja systemów zarządzania jakością jako element integracji    
w obrębie sektora T-S-L 

 
Na podstawie przedstawionych powyżej uwag można stwierdzić, iż wiele 

przedsiębiorstw spedycyjnych traktuje certyfikację swoich systemów 
zarządzania, przede wszystkim jako element walki konkurencyjnej. W takiej 
sytuacji mówienie o standaryzacji systemów zarządzania, jako czynniku 
zachęcającym do integracji wewnątrz sektora, może się wydawać dyskusyjne. 
Spróbujmy jednak postawić i obronić tezę, iż (przynajmniej do pewnego 
stopnia) jednym z czynników sprzyjających integracji w ramach sektora T-S-L 
może być opisywana powyżej tendencja do standaryzacji systemów zarządzania 
jakością. Wśród czynników sprzyjających takiej integracji, wymienić można: 
− wzmocnienie więzów łączących poszczególne firmy sektora, funkcjonujące 
w ramach łańcucha: poddostawca–przedsiębiorstwo–klient, 
− podwyższanie się ogólnego standardu usług sektora, 
− zbieżność ogólnej filozofii myślenia dotyczącej dbałości o jakość 
wykonywanych usług, 
− wzrost konkurencyjności krajowych firm sektora T-S-L wobec 
przedsiębiorstw zagranicznych (wzrost efektywności, spadek kosztów), 
− ujednolicenie (do pewnego stopnia) sposobów działania (np. w zakresie 
postępowań reklamacyjnych). 

Szczególnie istotnym elementem wydaje się być w tym zakresie 
rozszerzanie współpracy w zakresie stosunków łączących zleceniodawcę            
z podwykonawcą. Współpraca taka może skutkować lepszą pozycją 
przetargową w stosunku do klientów, zwłaszcza w przypadku wymogu 
zleceniodawcy, by wszystkie firmy ubiegające się o realizację danego zlecenia, 
posiadały odpowiednie certyfikaty jakości. 

Analiza czynników związanych z procesami standaryzacji, które w mniej-
szym lub większym zakresie sprzyjają integracji, może skłaniać do wniosku, iż 
tym firmom sektora, które posiadają certyfikaty swoich systemów zarządzania 
jakością, może być w pewnych sytuacjach łatwiej nawiązywać, a następnie        
z powodzeniem utrzymywać efektywne kontakty partnerskie z firmami tej 
samej branży. 
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4. Współpraca firm spedycyjnych jako alternatywa dla wprowadzania 
systemów zarządzania jakośćią 

Jednym z możliwych aspektów sprzyjających integracji firm będących na 
etapie wdrażania systemu zarządzania jakością, jest możliwość wspólnego 
przezwyciężania trudności pojawiających się na drodze do osiągnięcia 
certyfikatu jakości. Współpraca podczas procesów wprowadzania systemu 
może stać się niekiedy efektywnym sposobem przezwyciężania problemów, 
ułatwiając firmie wdrażającej system zarządzania jakością optymalizację za-
równo kosztów, jak i terminów wprowadzenia certyfikowanego systemu. 

Aby zilustrować przedstawioną powyżej kwestię, należy zanalizować kilka 
z podstawowych problemów powstających na etapie wdrażania systemów 
zarządzania jakością w firmach spedycyjnych (zgodnego z normami serii ISO 
9000). Można w tym aspekcie wymienić następujące zagadnienia: 
1. Konieczność certyfikacji systemów zarządzania jakością nie tylko na 
zgodność z normami serii ISO 9000, ale także z innymi normami jakościowymi 
– np. dotyczącymi ochrony środowiska (ISO 14000), BHP, obsługi towarów 
spożywczych (HCAAP) czy towarów strategicznych lub podwójnego znaczenia 
(tzw. Wewnętrzny System Kontroli). Jest to efekt różnorodności towarów, jakie 
są przedmiotem usług wykonywanych przez firmy spedycyjne. 
2. Konieczność wyboru tych zagadnień, które mają stać się przedmiotem opisu 
w systemie zarządzania, za pomocą procedur i instrukcji, a następnie poddanych 
procesowi certyfikacji. Dylemat ten jest wynikiem szerokiego spektrum 
różnorodnych zadań, wymaganych przy realizacji zleceń spedycyjnych.  
3. Konieczność certyfikacji poszczególnych oddziałów firmy. Efektywny 
nadzór nad prowadzoną działalnością, wymaga od firm spedycyjnych tworzenia 
sieci oddziałów (agencji), wspomagających kolejne etapy usługi spedycyjnej. 
Są to zwykle: agencje celne, biura portowe, placówki spedycji kolejowej lub 
lotniczej, a także zamiejscowe oddziały handlowe (biura akwizycji). Tworząc 
system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9000, występuje 
konieczność rozwiązania problemu certyfikacji każdego z tych oddziałów, co 
wiąże się przede wszystkim z kwestią dodatkowych kosztów. 
4. Przymus ustanowienia ścisłego nadzoru nad podwykonawcami. Firmy 
spedycyjne, jako organizatorzy świadczeń o różnorodnym charakterze (usługi 
transportowe, przeładunkowe, magazynowe, celne itp) współpracują zwykle      
z dużą grupą poddostawców takich usług. Dostosowanie systemu zarządzania 
jakością do wymogów normy ISO 9000, wymaga prowadzenia ścisłego nadzoru 
nad tą grupą kooperantów. Powoduje to konieczność tworzenia rozbudowanych 
katalogów poddostawców, a następnie przeprowadzania regularnych kontroli 
nad usługami, które te podmioty wykonują. 
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Analizując przedstawione powyżej zagadnienia, można zadać pytanie, czy 
współpraca przedsiębiorstw sektora spedycyjnego – posiadających odpowiednie 
certyfikaty jakościowe (lub się o nie ubiegających) – może być czynnikiem 
ułatwiającym przezwyciężenie tych problemów. 

Problem konieczności wprowadzania do przedsiębiorstwa wymogów 
wielu norm jakości. Złożony charakter zadań wykonywanych w firmach 
spedycyjnych powoduje konieczność tworzenia i certyfikacji takiego systemu 
zarządzania jakością, który będzie spełniał wymogi wielu norm i systemów 
standaryzacyjnych. W tej sytuacji, jedną z podstawowych decyzji, 
podejmowanych na etapie budowy koncepcji, jest wybór tych norm jako-
ściowych, które powinien spełniać tworzony w przedsiębiorstwie system 
zarządzania jakością. Częstym rozwiązaniem tego dylematu jest etapowe 
wprowadzanie do przedsiębiorstwa spedycyjnego poszczególnych norm             
o charakterze jakościowym. Decyzje takie wiązane są zwykle z budową 
harmonogramu (zawierającego kolejność i terminarz wdrażania i certyfikacji na 
zgodność systemu z poszczególnymi normami). Wprowadzanie takiego 
zintegrowanego systemu zarządzania, poza wymogami norm ISO 9000, zawiera 
w sobie często także np.: 
− Wewnętrzny System Kontroli (służący obsłudze towarów o charakterze 
strategicznym i towarów podwójnego znaczenia), 
− system zarządzania jakością w zakresie ochrony środowiska (norma ISO 
14001), 
− system magazynowania i obrotu towarami spożywczymi (HCAAP). 

Procedura wdrożeniowa, obejmująca taki zestaw systemów, trwa zwykle 
kilka lat. 

Tego typu uwarunkowania mogą stać się czynnikiem sprzyjającym 
współpracy tych przedsiębiorstw, które nie dysponują jeszcze pełnym zakresem 
wdrożonych wszystkich norm jakościowych. Włączenie do współpracy (np. 
przez przedsiębiorstwo spedycyjne posiadające system zarządzania jakością, 
zgodny z normami serii ISO 9000, ale bez wprowadzonego systemu HCAAP) 
firmy, która wdrożyła cały zestaw systemów, daje szanse skonstruowania 
oferty, która spełni wymagania klientów w zakresie wymogów dotyczących 
systemów zarządzania. Pozwoli ona jednocześnie takiemu spedytorowi na 
racjonalne wdrażanie, w kolejnych etapach, poszczególnych systemów 
zarządzania jakością i na ich skuteczne certyfikowanie. 

Kwestia szerokiego spektrum działalności firm spedycyjnych. Szeroki 
zakres aktywności gospodarczej nie jest cechą znamionującą wyłącznie firmy 
spedycyjne, jednak różnorodność zagadnień, z którymi styka się w swojej pracy 
spedytor jest na tyle duża, iż wywołuje niekiedy – w przypadku tworzenia 
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certyfikowanego systemu zarządzania jakością – konieczność ograniczenia 
zakresu prowadzonej certyfikacji jedynie do określonego obszaru działalności 
przedsiębiorstwa (np. transportu czy „czystej” spedycji) z jednoczesnym 
wyłączeniem spod certyfikacji pozostałych funkcji (np. magazynowania). 

Podobnie jak w przypadku opisanym powyżej, możliwość kooperacji z 
innym przedsiębiorstwem spedycyjnym (posiadającym certyfikaty jakości 
odpowiednie dla danego zakresu zlecenia spedycyjnego), może stać się 
odpowiednim rozwiązaniem dla firmy, która z różnych powodów (np. koszto-
wych) rezygnuje – czasowo lub całkowicie – z certyfikacji jakiegoś obszaru 
swojej aktywności.  

Problem certyfikacji poszczególnych oddziałów firmy. Specyfika firm 
spedycyjnych w zakresie rozbudowy placówek czy filii nie polega na samym 
fakcie posiadania oddziałów zamiejscowych, ale na tym, iż są to często małe 
(zwykle jedno- lub kilku-osobowe) placówki, pełniące rolę agencji celnej, 
portowej czy kolejowej. Ilość takich placówek, biorąc pod uwagę wielkość 
przedsiębiorstw spedycyjnych, może być relatywnie wysoka. Wymogi norm 
ISO 9000 powodują, iż każda z tych placówek powinna podlegać certyfikacji. 
Podraża to w sposób znaczący zarówno koszty samej certyfikacji, jak i koszty 
pocertyfikacyjne (np. dotyczące prowadzenia w tych komórkach auditów 
zewnętrznych i wewnętrznych). 

W takim przypadku, zasady racjonalności gospodarowania nakazują (jako 
alternatywy dla certyfikacji wszystkich oddziałów firmy) rozważenie 
możliwości nawiązania współpracy z inną firmą spedycyjną, na obszarze 
działania danego oddziału firmy. 

Kwestia rozbudowanej sieci dostawców usług spedycyjnych 
(podwykonawców). Jednym z „twardych” wymogów norm serii ISO 9000 jest 
konieczność objęcia nadzorem wszystkich podwykonawców, wykonujących 
usługi na rzecz firmy objętej certyfikacją. W przypadku firm spedycyjnych 
(które dysponują z reguły bardzo szeroką bazą zleceniobiorców usług 
transportowych, portowych, celnych, spedycyjnych itp.) wymóg ten skutkuje 
koniecznością dokonania znacznych wysiłków organizacyjnych w zakresie 
skatalogowania, a następnie nadzorowania dostawców takich usług.  

Jak już wspomniano, ten aspekt współpracy firm posiadających certyfikaty 
zarządzania jakością, wydaje się być najbardziej istotnym czynnikiem 
sprzyjającym kooperacji takich przedsiębiorstw. Poza zmniejszeniem kosztów 
nadzoru nad podwykonawcami (wynikającym z istnienia procedur 
„samokontroli” w przedsiębiorstwach posiadających certyfikowane systemy 
zarządzania jakością), taka współpraca może się charakteryzować: 
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− zwiększonym poczuciem zaufania pomiędzy partnerami (zapewnienie 
odpowiedniej jakości wykonywanych usług), 
− lepszą znajomością partnera (wynikającą z dwustronnej możliwości 
przeprowadzania auditów kontrolnych oraz ze względu na możliwość wglądu    
w takie dokumenty, jak np. Księga Jakości Systemu Zarządzania Jakością), 
− ułatwieniem nawiązywania kontaktów partnerskich, zwłaszcza                    
w przypadkach kooperacji o charakterze międzynarodowym. 

Skutki kooperacji spedytora-zleceniodawcy z podwykonawcą                   
w opisywanym przypadku mogą więc skutkować zarówno redukcją kosztów, 
jak i zwiększeniem możliwości zdobycia nowych klientów. 

 
5. Wnioski 

Odpowiedź na postawione w tytule pytanie, czy standaryzacja systemów 
zarządzania jakością bardziej służy rywalizacji czy integracji w obrębie sektora 
T-S-L, nie może być jednoznaczna. Firmy spedycyjne certyfikują swoje 
systemy zarządzania jakością przede wszystkim z myślą o poprawieniu swojej 
pozycji na rynku (zarówno poprzez zwiększenie standardu usług, jak i zdobycie 
nobilitującego certyfikatu). Taki punkt wyjścia podejmowanych działań nie 
może jednak przysłaniać korzyści, jakie przynieść może współpraca firm 
posiadających (bądź dopiero wdrażających) systemy zarządzania jakością. 

Uzyskanie certyfikatu i standaryzacja systemu zarządzania jakością nie 
jest panaceum na wszystkie bolączki i problemy przedsiębiorstw spedycyjnych. 
Jednak już samo zakończenie (z sukcesem) procesu certyfikacji wiąże się z wie-
loma pozytywami – wzrostem prestiżu firmy; dokonaniem analizy poziomu 
zawodowego poszczególnych pracowników; uzyskaniem instrumentów i na-
rzędzi dokumentujących niezgodności, a także umożliwiających pomiar 
skuteczności działania; usystematyzowaniem tworzenia i archiwizacji 
dokumentacji. Współpraca firm sektora T-S-L, posiadających certyfikowane 
systemy zarządzania, może zwielokrotnić te pozytywne efekty wdrożenia i – 
przede wszystkim – stwarzać nową jakość usług w sektorze. 
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Standaryzacja systemów zarządzania jakością w sektorze  T-S-L - czynnik 

sprzyjający integracji czy rywalizacji ? 
 

Streszczenie 
 

Artykuł przedstawia zagadnienie dążenia firm sektora TSL do standaryzacji 
systemów zarządzania jakością w kontekście rosnącej konkurencji pomiędzy 
przedsiębiorstwami sektora.  Przedstawiane zagadnienia oparte są na doświadczeniach 
praktycznych autora tekstu, przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością do firmy       
C. Hartwig Szczecin. W artykule opisane zostały zarówno argumenty, które mogą 
świadczyć, iż firmy sektora T-S-L traktują certyfikację systemów zarządzania jakością 
jako element walki konkurencyjnej, jak i przykłady możliwości efektywnej współpracy 
pomiędzy firmami posiadające takie certyfikaty. 

 
Standarization of management quality systems in TSL sector – the factor 

helping integration or rivalisation? 
 

Summary 
 

The article shows the tendency to certify the management systems by the 
companies representing the TSL (transport-forwarding-logistics) branch. These 
questions are discussed in the context of increased competition between the such 
companies. Not only the arguments, which certify that TSL companies treat the 
certification as an instrument of the market competition are presented, but also some 
examples of possible effective cooperation between such companies has been described. 
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