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WSTĘP

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, ósmy zeszyt naukowy pod tytułem 
„Problemy Transportu i Logistyki”. W jego przygotowaniu wzięło udział dwu-
dziestu dwóch autorów, którzy podjęli trud opracowania osiemnastu artykułów. 
Zasadniczymi celami zaprezentowanych opracowań są:
– przedstawienie aktualnych problemów ekonomiki transportu,
– wskazanie roli oraz kierunków rozwoju infrastruktury w Polsce,
– odniesienie się do aktualnych problemów przewozów pasażerskich (lotni-

czych i żeglugi morskiej),
– ukazanie problemów rozwoju rynku usług kurierskich,
– wskazanie roli transportu morskiego w obsłudze ruchu turystycznego,
– określenie znaczenia systemów informatycznych i telematycznych w trans-

porcie,
– przedstawienie perspektyw rozwoju funkcji transportowej polskich portów 

morskich,
– odniesienie się do praktycznych rozwiązań w przewozach ładunków ponad-

gabarytowych.
Autorzy mają świadomość, że ograniczona objętość opracowań oraz ich 

charakter pozwalają na poruszenie tylko części problemów obranych obszarów 
badawczych. O ich wyborze decydowały zainteresowania badawcze i doświad-
czenia autorów. Zdając sobie sprawę, że prezentowane opracowania są jedynie 
skromnym wyrazem dociekań naukowych, mamy nadzieję, że staną się one in-
spiracją do szerszych badań i rozważań. 

W zeszycie szeroko odniesiono się również do problemów poruszanych 
podczas międzynarodowej konferencji Translog 2007.

Elżbieta Załoga
redaktor zeszytu
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DOROTA AMBROŻUK
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OGRANICZENIE DŁUGU, ODPOWIEDZIALNOŚCI 
I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA 

W PRAWIE PRZEWOZOWYM 

Uwagi wprowadzające 

Przepisy ustawy Prawo przewozowe1, a także innych aktów prawnych regu-
lujących umowę przewozu nie zawierają postanowień o ogólnym charakterze, 
odnoszących się do ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Unormowane są poszczególne 
przypadki naprawienia wyrządzonych przez przewoźnika szkód, o których można 
powiedzieć, że – co do zasady – są z praktycznego punktu widzenia najczęściej 
występującymi konsekwencjami niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewozu przesyłek. W tych sytuacjach wysokość odszkodowania limi-
towana jest w różny sposób. Przepisy dotyczące ustalenia wysokości odszkodo-
wania odwołują się do tak czy inaczej rozumianej „zwykłej” wartości przesyłki, 
wysokości przewoźnego (lub jego krotności), określonej w przepisach kwoty, 
deklaracji nadawcy lub też wysokości straty. Występują tu także inne odrębno-
ści w stosunku do ogólnych zasad ustalenia wysokości odszkodowania, które 
stawiają przewoźnika w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do innych dłuż-
ników. Mam tu na myśli przyjęcie reguły, że wartość utraconej (uszkodzonej) 
przesyłki ustala się według wartości z dnia i miejsca nadania do przewozu, a nie 

1 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r., t.j. DzU 2000, nr 50, poz. 601 ze zm. 
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– jakby to wynikało z ogólnych reguł ustalania szkody i odszkodowania – z dnia 
wyrokowania (art. 363 § 2 k.c.). 

Przyjmuje się, że ograniczenia i odstępstwa, o których mowa, stanowią 
przejaw równoważenia surowych zazwyczaj zasad odpowiedzialności przewoź-
nika, a jednocześnie rozłożenia ryzyka związanego z przewozem na obie strony 
umowy. Pozwalają one przewoźnikowi na skalkulowanie ryzyka podejmowanej 
działalności gospodarczej. Wartości towarów w obrocie wykazują ogromne zróż-
nicowanie, przy czym przewoźnik nie zawsze jest rzetelnie informowany przez 
nadawcę o wartości przesyłki, choćby ze względu na zamiar uniknięcia wyższego 
przewoźnego. Jeszcze trudniejsze do przewidzenia są szkody powstałe poza 
substancją przesyłki. Ograniczenia wysokości odszkodowania ułatwiają także 
dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, choćby przez eliminację przeprowa-
dzania dowodu na trudno uchwytne szkody poza substancją przesyłki. Ułatwiają 
też przewoźnikom uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej. W transporcie morskim 
ograniczenie wysokości odszkodowania wprowadzone zostało jako swoisty 
kompromis wyrażający się w tym, że w zamian za pozbawienie przewoźników 
prawa do korzystania z klauzul wyłączających lub ograniczających ich odpowie-
dzialność gestorzy przesyłek zrezygnowali z pełnego wynagrodzenia szkód2. 

Konieczne jest określenie natury prawnej stosowanych na gruncie przepisów 
przewozowych ograniczeń wysokości odszkodowania. W szczególności chodzi 
o stwierdzenie, czy ograniczenia te można zakwalifi kować jako ograniczenie 
długu lub odpowiedzialności w znaczeniu, w jakim pojęć tych używa się w lite-
raturze prawa cywilnego. 

Niezależnie od tego odpowiedzieć należy na pytanie, czy szeroko stoso-
wane limitowanie wysokości odszkodowania na gruncie przepisów dotyczących 
umowy przewozu upoważnia do twierdzenia, że obowiązuje tu zasada ograni-
czonego odszkodowania, a norma nakazująca dłużnikowi pokrycie całej szkody 
stanowi w odniesieniu do odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika 
wyjątek, czy też należałoby przyjąć, że zasada pełnego odszkodowania pozo-
staje tu aktualna, a ograniczanie wysokości odszkodowania – pomimo szero-

2 Motywy wprowadzenia ograniczenia wysokości odszkodowania i kształtowanie się regu-
lacji w tym zakresie omawia M. Dragun, Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika 
w międzynarodowym prawie przewozowym, Toruń 1984, s. 20 i n. Autorka omawia te zagadnienia 
w kontekście kwotowych limitów wysokości odszkodowania, jednak większość motywów ogra-
niczenia wysokości odszkodowania ma szerszy charakter i można je odnieść nie tylko do limitów 
kwotowych.
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kiego zastosowania – jest tylko wyjątkiem. Kwestia ta, jak postaram się wykazać 
w dalszej części wywodów, nie ma wyłącznie znaczenia teoretycznego. 

Ograniczenie długu i odpowiedzialności 

W nauce prawa cywilnego istnieje rozróżnienie pomiędzy długiem a odpo-
wiedzialnością3. Zostało ono przyjęte za niemiecką nauką prawa w większości 
kontynentalnych systemów prawnych4. Stwierdza się, że dług (niem. Schuld, 
franc. obligation) wyraża powinność ciążącą na dłużniku. Inaczej mówiąc, 
odnosi się do samego obowiązku świadczenia, spoczywającego na dłużniku. 
Z kolei pojęcie odpowiedzialność (niem. Haftung, franc. responsabilité) nie 
dotyczy samej powinności dłużnika, a pokrycia długu związanego z przymusową 
realizacją świadczenia. Podkreśla się, że o ile dług jest zależny od woli dłużnika, 
o tyle odpowiedzialność już nie5. Odpowiedzialność, w celu stworzenia gwaran-
cji zaspokojenia wierzyciela, angażuje sferę dóbr dłużnika (a czasem także osób 
trzecich), poddając ją uprawnieniom wierzyciela. Choć co do zasady pojęcia dług 
i odpowiedzialność są ściśle ze sobą związane, w pewnych jednak sytuacjach 
muszą być rozpatrywane oddzielnie. I tak, może istnieć dług bez odpowiedzial-
ności (na przykład w wypadku zobowiązań niezupełnych). Zupełnie wyjątkowo 
może też istnieć odpowiedzialność bez długu6. Ponadto odpowiedzialność za 
dług może spoczywać nie tylko na dłużniku, ale także na osobie trzeciej i to 
takiej, która nie jest związana z wierzycielem stosunkiem obligacyjnym, z któ-
rego wynika obowiązek osobistego świadczenia. Tak jest na przykład w wypadku 
odpowiedzialności właściciela rzeczy obciążonej hipoteką lub zastawem. 

3 Problematyka ta omawiana jest m.in. w następujących pracach: W. Czachórski, Zobowią-
zania, zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 63 i n.; S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego, 
t. III, cz. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, 
s. 57 i n.; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006, s. 19 i n.; 
A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1971, s. 25. 

4 Rozróżnienie to nie przyjęło się zasadniczo w anglosaskich systemach prawa, gdzie pojęcie 
limitation of liability odnoszone jest zarówno do ograniczenia w zakresie przesłanek odpowiedzial-
ności, jak i wysokości odszkodowania. Patrz M. Dragun, op.cit., s. 16.

5  Tak W. Czachórski, op.cit., s. 63.
6 W prawie polskim sytuacja taka nie występuje. Jako przykład podaje się w literaturze wystę-

pujący w prawie niemieckim dług gruntowy – art. 1191 k.c. niem. (tak ibidem, s. 64; A. Ohanowicz, 
J. Górski, op.cit., s. 25), choć kwestia ta ma dyskusyjny charakter (por. S. Grzybowski, op.cit., 
s. 58).
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W takiej sytuacji odpowiedzialność za cudzy dług oderwana jest całkowicie od 
powinności świadczenia. 

Odpowiedzialność za dług w tym sensie może być odpowiedzialnością oso-
bistą lub odpowiedzialnością rzeczową. Ta pierwsza, wbrew swojej nazwie, jest 
odpowiedzialnością majątkową w tym znaczeniu, że gwarancją spełnienia świad-
czenia przez dłużnika jest jego majątek rozumiany jako ogół aktywów majątko-
wych. W braku dobrowolnego spełnienia świadczenia przez dłużnika do tego 
majątku kierowane są ze strony wierzyciela środki przymusu. Odpowiedzialność 
osobista jest co do zasady nieograniczona, co oznacza, że dłużnik odpowiada 
wobec wierzyciela za dług całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. 
Wierzycielowi przysługuje przy tym prawo wyboru pomiędzy przedmiotami 
majątkowymi należącymi do dłużnika, z których powinno nastąpić zaspokojenie, 
a także prawo wyboru sposobu przymusowego zaspokojenia. Pomimo to kwestia 
zaspokojenia jest daleka od pewności i zależna jest od stanu majątkowego dłuż-
nika, który jest zmienny. Może się zatem okazać, że choć w momencie powsta-
wania zobowiązania dłużnik był wypłacalny, w momencie odpowiedzialności 
stan jego majątku nie pozwala na zaspokojenie wierzyciela. 

W literaturze wymienia się dwa sposoby ograniczenia odpowiedzialności 
osobistej7. Pierwszy z nich polega na wydzieleniu w majątku dłużnika określonej 
masy majątkowej traktowanej jako pewna całość i ograniczeniu możliwości przy-
musowego zaspokojenia wierzyciela wyłącznie do tej masy (ograniczenie cum 
viribus patrimonii). W tym wypadku ograniczenie odpowiedzialności dotyczy 
tego, czym dłużnik odpowiada. Ten typ sposobu ograniczenia odpowiedzialno-
ści znany jest prawu rodzinnemu w związku z wyróżnieniem mas majątkowych 
małżonków (majątek wspólny i majątki osobiste, zwane uprzednio odrębnymi), 
a także prawu spadkowemu (odpowiedzialność spadkobiercy przed przyjęciem 
spadku ograniczona do masy spadkowej – art. 1030 zd. 1 k.c.). 

Drugi typ ograniczenia odpowiedzialności osobistej polega na ustaleniu 
pewnej liczbowo określonej granicy odpowiedzialności, niezależnej od wysoko-
ści długu (ograniczenie pro viribus patrimonii). Chodzi zatem o ustalenie, za 
co dłużnik odpowiada, a nie czym odpowiada. Przykładem takiego ograniczenia 
jest odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego za 
długi związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, któ-
rego odpowiedzialność ograniczona jest do wartości nabytego przedsiębiorstwa 

7 Tak w szczególności W. Czachórski, op.cit., s. 65–66; Z. Radwański, A. Olejniczak, op.cit., 
s. 23; S. Grzybowski, op.cit., s. 69.
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lub gospodarstwa rolnego według stanu z chwili nabycia, a według cen z chwili 
zaspokojenia wierzyciela (art. 55 (4) k.c.), a także odpowiedzialność za długi 
spadkowe spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza do 
wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (art. 1031 § 2 k.c.). 
Kwestia ta nie jest jednak jednolicie przedstawiana w literaturze. Czasem docho-
dzi tu do pewnych nieporozumień8. Wydaje się zresztą, że nie wszyscy autorzy 
ograniczenie to traktują jako ograniczenie odpowiedzialności, dopatrując się 
w nim raczej ograniczenia długu9. 

W literaturze podkreśla się, że nie stanowią przejawu ograniczenia odpo-
wiedzialności osobistej te przepisy prawa zobowiązań ograniczające powinność 
świadczenia dłużnika w dziedzinie odpowiedzialności odszkodowawczej do 
pewnej granicy ustalonej sumą pieniężną. Ograniczeniom takim przypisuje się 
charakter ograniczenia długu10. 

Odpowiedzialność rzeczowa wynika natomiast z ustanowienia praw rzeczo-
wych regulowanych przepisami prawa rzeczowego, służących zabezpieczeniu 
wierzytelności. W prawie polskim są nimi hipoteka i zastaw. Gwarancją zaspo-
kojenia wierzyciela nie jest w tym przypadku cały majątek dłużnika, a oznaczony 
przedmiot majątkowy (rzecz, prawo, zbiór rzeczy, przedsiębiorstwo), na którym 
ustanowiono hipotekę lub zastaw, niezależnie od tego czy przedmiot ten należy 
do majątku dłużnika. Odpowiedzialność rzeczowa jest więc z natury swojej 
odpowiedzialnością ograniczoną. 

8 Przykładem może być stanowisko wyrażone w podręczniku A. Ohanowicza i J. Górskiego, 
op.cit., s. 27, gdzie nie wyróżnia się wymienionych sposobów ograniczenia odpowiedzialności, 
a sytuację unormowaną w przepisie art. 526 k.c. (dziś 55(4) k.c.) traktuje się jako przykład ogra-
niczenia odpowiedzialności do wydzielonej masy majątkowej (tj. majątku przedsiębiorstwa), pod-
czas gdy takie ograniczenie z przepisu nie wynika (i nie wynikało). Jednocześnie wyrażony tu 
został pogląd, że nie jest ograniczeniem odpowiedzialności dłużnika w znaczeniu tu omawianym 
ustanowienie cyfrowo najwyższej kwoty, jaką dłużnik w danym razie ma wierzycielowi świadczyć, 
ponieważ stanowi to ograniczenie długu, nie odpowiedzialności. Nie jest więc jasne, czy zapatry-
wanie to odnosi się do sytuacji ograniczenia typu pro viribus patrimonii, czy też np. takiej, jaka 
w obecnym stanie prawnym wynika z postanowienia art. 849 k.c. 

9 Takie stanowisko zdaje się zajmować M. Dragun, op.cit., s. 15, która, wskazując na rozróż-
nienie pomiędzy ograniczeniem długu i ograniczeniem odpowiedzialności, pisze, że w pierwszym 
wypadku ograniczenie dotyczy tego za co dłużnik ponosi odpowiedzialność, a w drugim – czym 
dłużnik odpowiada. 

10  W. Czachórski, op.cit., s. 66; A. Ohanowicz, J. Górski, op.cit., s. 27.
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Ograniczenie wysokości odszkodowania – charakter prawny 

Ograniczenia wysokości odszkodowania występujące na gruncie przepi-
sów dotyczących umowy przewozu objęte są zróżnicowaną terminologią. Dość 
powszechnie określa się je mianem ograniczenia odpowiedzialności. Dotyczy to 
zarówno aktów prawnych, jak i wypowiedzi literatury11. Takie ujęcie jest jed-
nak przedmiotem krytyki części przedstawicieli nauki prawa12. Wskazuje się, że 
nie chodzi tu o ograniczenia w zakresie możliwości przymusowego ściągnięcia 
świadczenia odszkodowawczego. Stanowią zatem ograniczenia długu spoczywa-
jącego na przewoźniku. Inni wskazują, że istnieje ścisły związek pomiędzy ogra-
niczeniem długu a ograniczeniem odpowiedzialności. Ich wynikiem jest wpływ 
na realność czy też zakres stosowalności zasady pełnego odszkodowania13.

Nie kwestionując co do zasady powyższego rozróżnienia na dług i odpo-
wiedzialność w znaczeniu, o którym mowa wyżej, nie można zapominać 
o wieloznaczności pojęcia odpowiedzialność. Przytoczone rozumienie tego ter-
minu odwołujące się do kwestii przymusowej realizacji świadczenia to tylko 
jedno z kilku jego znaczeń. Nie wdając się w szersze rozważania dotyczące 
tego terminu14, należy zauważyć, że w literaturze poświęconej odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej pojęcie odpowiedzialność odnosi się przede wszystkim 
do powinności dłużnika (świadczenia dłużnika). W tym znaczeniu mówi się 
o przesłankach odpowiedzialności (w znaczeniu okoliczności warunkujących 
powstanie obowiązku naprawienia szkody), zakresie odpowiedzialności, mając 
na uwadze sytuacje, za które dany podmiot ponosi odpowiedzialność, jak 
i o przyczynach zwalniających od tej odpowiedzialności. Przy takim rozumie-
niu pojęcia odpowiedzialność przepisy ograniczające wysokość odszkodowania, 
które określają zakres powinności dłużnika (przewoźnika), podobnie jak prze-
pisy, które określają, za jakie zdarzenia i ich skutki (szkody prawnie relewantne) 
przewoźnik odpowiada, wyznaczają granice odpowiedzialności. Omawiana 
kwestia, jak wynika z przytoczonych uwag, ma charakter czysto konwencjonalny. 
Jeśli bowiem pojęcie odpowiedzialność rozumieć w znaczeniu, o jakim tu mowa, 

11 W szczególności M. Dragun, która już w tytule cyt. pracy wskazuje, iż kwotowe ogranicze-
nia odnosi do odpowiedzialności. 

12 Tak np. J. Młynarczyk, Ograniczona odpowiedzialność w k.m., TGM 1968, nr 8–9, s. 369.
13 Zwraca na to uwagę W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, 

granice, Warszawa 1972, s. 139–140.
14 Pojęcie odpowiedzialność w różnych aspektach analizują m.in. R. Longchamps de Bérier, 

Zobowiązania, Poznań 1984, s. 21; W. Warkałło, op.cit., s. 77 i n.; A. Stelmachowski, Zarys teorii 
prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 209 i n. 
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ograniczenie wysokości odszkodowania prowadzi w istocie do ograniczenia obo-
wiązku świadczenia odszkodowawczego, czyli ograniczenia odpowiedzialności. 

Zakres obowiązku świadczenia odszkodowawczego wyznaczają zatem nie 
tylko przepisy określające za co przewoźnik ponosi odpowiedzialność (to jest za 
jakie zdarzenia i ich następstwa), ale również przepisy określające sposób wyli-
czenia (ustalenia) odszkodowania. Widać to wyraźnie w przypadku, gdy ustawo-
dawca ogranicza wysokość odszkodowania przez odwołanie się do wysokości 
straty – art. 85 ustawy Prawo przewozowe. Choć przepis ten odnosi się wprost 
do kwestii ustalenia wysokości odszkodowania, w istocie rzeczy określa jedno-
cześnie zakres powinności przewoźnika. Stanowi zatem ograniczenie jego długu. 
Trzeba jednak podkreślić, że nie jest wyłącznie kwestią techniki prawodawczej 
to, czy odpowiedzialność przewoźnika zostanie ograniczona przez zawężenie 
szkody prawnie relewantnej do straty, czy też wynagrodzenie szkody ustalonej 
według ogólnych zasad (a zatem z uwzględnieniem utraconych korzyści) zosta-
nie ograniczone przez wprowadzenie ograniczenia wysokości odszkodowania do 
wysokości straty. Sposób ograniczenia odpowiedzialności ma znaczenie meryto-
ryczne. W tych bowiem sytuacjach, w których ograniczenia wysokości odszko-
dowania nie znajdą zastosowania (to jest w przypadku winy kwalifi kowanej 
przewoźnika czy na gruncie międzynarodowego prawa przewozowego – także 
w przypadku deklaracji szczególnego interesu w dostawie) przewoźnik będzie 
zobligowany do zapłaty odszkodowania pokrywającego całą szkodę łącznie 
z lucrum cessans. 

Należy zatem przyjąć, że przepisy ograniczające wysokość odszkodowania 
należnego od przewoźnika prowadzą do ograniczenia długu. Dopuszczalne jest 
także używanie w odniesieniu do nich określenia ograniczenie odpowiedzialności, 
pod warunkiem że odpowiedzialność rozumiana jest – używając słów R. Long-
champsa de Bériera – jako określenie rozmiaru obowiązku świadczenia. Przepisy 
te ograniczają obowiązek naprawienia szkody w stosunku do zakresu szkody 
prawnie relewantnej. Nie są natomiast przejawem ograniczenia odpowiedzialno-
ści w znaczeniu, w jakim przeciwstawia się dług odpowiedzialności rozumianej 
jako możliwość pokrycia długu związana z przymusową realizacją świadczenia. 
W żadnej mierze nie ograniczają możliwości przymusowego zaspokojenia wie-
rzyciela (osoby uprawnionej, według terminologii przewozowej) do określonej 
masy w majątku dłużnika (przewoźnika). Można by wprawdzie dostrzec pewne 
podobieństwo ograniczenia wysokości odszkodowania (zwłaszcza kwotowego) 
do ograniczenia typu pro viribus patrimonii (to jest do określonej liczbowo gra-
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nicy odpowiedzialności), ale – jak zaznaczyłam – ten rodzaj ograniczenia nie jest 
powszechnie uważany za ograniczenie odpowiedzialności. Niektórzy autorzy 
dopatrują się w nim przejawu ograniczenia długu. Osobiście skłaniam się do tego 
poglądu. 

Rzecz jasna ograniczenie wysokości odszkodowania nie jest jedynym prze-
jawem ograniczenia długu czy też odpowiedzialności w znaczeniu określenia roz-
miaru obowiązku świadczenia odszkodowawczego. Określenie to można odnieść 
do wszystkich postanowień ograniczających rozmiar obowiązku świadczenia 
odszkodowawczego w porównaniu z ustaloną szkodą. Oprócz norm dotyczących 
ustalenia wysokości odszkodowania można by tu wskazać na przykład posta-
nowienia wyłączające odpowiedzialność za ubytki naturalne, to jest mieszczące 
się w granicach ustalonych norm (bez obowiązku przeprowadzania dowodu, że 
wynikają one rzeczywiście z właściwości przewożonych rzeczy – art. 67 ustawy 
Prawo przewozowe) czy też postanowienie ograniczające odpowiedzialność 
przewoźnika w sytuacji jednoczesnego wystąpienia kilku (co najmniej dwóch) 
przyczyn szkody, z których tylko niektóre mieszczą się w zakresie okoliczności, 
za które przewoźnik odpowiada (art. 68 ustawy Prawo przewozowe)15. 

Niezależnie od wymienionych ograniczeń wysokości odszkodowania, 
w przepisach prawa przewozowego (w tym także konwencji międzynarodowych) 
zauważa się też inne jeszcze odstępstwa od ogólnych zasad ustalania wysokości 
odszkodowania. Ustawa Prawo przewozowe (art. 80) – podobnie jak i niektóre 
inne akty regulujące umowę przewozu16 – jako moment adekwatny dla przyjęcia 
określonej wartości towaru, będącej podstawą do ustalenia wysokości odszkodo-
wania, przyjmuje dzień nadania do przewozu (za wyjątkiem przewozów morskich, 
o czym niżej), a nie moment ustalania wysokości odszkodowania (wyrokowania 
w przypadku sporu sądowego – art. 362 § 2 k.c.). Przy szkodach transportowych 
znaczenie ma także miejsce, według którego wyznacza się wartość towaru. Towar 
przemieszczany jest bowiem zwykle do miejsca, w którym jego wartość jest 
wyższa w porównaniu z wartością uzyskiwaną w miejscu nadania do przewozu. 
Prawo przewozowe jako miejsce adekwatne dla ustalenia wartości towaru przyj-
muje miejsce nadania do przewozu. Regulacja ta – moim zdaniem – jest przeja-

15 Zakres tego postanowienia jest przy tym szerszy w stosunku do postanowienia art. 362 k.c., 
który pozwala na ograniczenie odpowiedzialności wyłącznie w przypadku współprzyczynienia się 
poszkodowanego do powstania szkody. Por. W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów 
o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny. Prawo przewozowe. CMR, Gdańsk 2006, s. 182–
183. 

16 Art. 23 ust. 1 CMR, art. 30 § 1 RU/CIM.
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wem ograniczenia obowiązku świadczenia odszkodowawczego, choć nie używa 
się raczej w odniesieniu do niej pojęcia ograniczenia wysokości odszkodowa-
nia. Wyjątek stanowią tu przewozy morskie. Zgodnie bowiem z treścią przepisu 
art. 166 § 2 k.m. dla ustalenia wysokości odszkodowania miarodajna jest wartość 
ładunku w miejscu i czasie, w którym został on wyładowany lub powinien być 
wyładowany ze statku zgodnie z umową przewozu. W przypadku przewozów 
morskich miejscem adekwatnym dla ustalenia wartości towaru jest więc miejsce 
wskazane jako miejsce wyładunku przesyłki, a nie jej nadania. 

Przedstawione rozważania prowadzą zatem do wniosku, że istnieje potrzeba 
wyodrębnienia pojęcia ograniczenie wysokości odszkodowania17, którego zakres 
jest węższy w stosunku do ograniczenia długu czy też ograniczenia odpowie-
dzialności. Nie kwestionując zatem poprawności używania terminu ograniczenie 
długu czy ograniczenie odpowiedzialności, w odniesieniu do omawianej regula-
cji będę się starała w dalszej części pracy używać zwrotu ograniczenie wysoko-
ści odszkodowania, jako najbardziej precyzyjnego i najlepiej oddającego istotę 
rzeczy. Ze względu na to, że ograniczenie wysokości odszkodowania następuje 
w odniesieniu do szkody prawnie relewantnej, istnieje również potrzeba rozróż-
nienia ustalenia szkody i ustalenia wysokości odszkodowania. 

Ustalenie szkody a ustalenie odszkodowania

Przedstawione uwagi wskazują, że istnieje potrzeba wyraźnego rozróżnienia 
pomiędzy ustaleniem szkody a wysokości odszkodowania na gruncie postanowień 
regulujących umowę przewozu. Takie rozróżnienie występuje także w odniesie-
niu do innych przypadków odpowiedzialności odszkodowawczej. W literaturze 
z zakresu prawa cywilnego podkreśla się, że wysokość odszkodowania zależna 
jest nie tylko od rozmiaru szkody prawnie relewantnej, ale także od ustawowo 
określonego pułapu odpowiedzialności odszkodowawczej oraz umowy stron18. 
Na jego wysokość wpływać może również ustawowo dopuszczone sędziowskie 
miarkowanie odszkodowania. Kwestia ta na gruncie ogólnych zasad odpowie-

17 Pojęcie to jest powszechnie używane w literaturze prawa przewozowego. Opowiadają się 
za nim m.in. J. Młynarczyk, Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika morskiego za 
utratę lub uszkodzenie jednostki towaru, TGM 1963, nr 12, s. 359; J. Rajski, Odpowiedzialność 
cywilna przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 1968, s. 72.

18 T. Dybowski, w: System prawa cywilnego, t. III, cz. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, 
Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 290–291. 
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dzialności odszkodowawczej schodzi jednak nieco na plan dalszy, ze względu 
na zasadę pełnego odszkodowania powodującą, że kwota ustalonego odszko-
dowania powinna być równa poniesionej szkodzie. W tych jednak sytuacjach, 
w których występuje ograniczenie wysokości odszkodowania, rozróżnienie 
to jest w pełni uzasadnione. W takich przypadkach ustalenie wysokości odszko-
dowania odbywa się na podstawie dwóch operacji obliczeniowych. Celem pierw-
szej jest ustalenie w pieniądzu wysokości szkody prawnie relewantnej. Powinno 
to się odbywać z zastosowaniem zasady pełnego odszkodowania (art. 361 
§ 2 k.c.), co oznacza, że z uwzględnieniem zarówno straty, jak i utraconych korzy-
ści. Druga operacja prowadzi do ewentualnego obniżenia wysokości odszkodo-
wania w stosunku do kwoty odpowiadającej rozmiarowi szkody, która została 
ustalona w wyniku pierwszej operacji. Zabiegi te mają na celu ustalenie zakresu 
i wysokości obowiązku odszkodowawczego z uwzględnieniem kompromisu 
pomiędzy interesami osoby poszkodowanej i odpowiedzialnej za szkodę19. 

Można się zastanawiać, czy w tych sytuacjach, w których zastosowanie 
mają przepisy ograniczające wysokość odszkodowania do tak czy inaczej unor-
mowanej zwykłej wartości przesyłki, potrzebne jest ustalanie całej szkody praw-
nie relewantnej, czy też wystarczy poprzestać na ustaleniu szkody bezpośrednio 
zaistniałej w przesyłce. Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od okoliczności 
sprawy i celu ewentualnych ustaleń. Jeśli mówimy o odpowiedzialności odszko-
dowawczej przewoźnika, dokonywanie ustaleń co do szkody będącej dalszym 
majątkowym następstwem uszczerbku zaistniałego bezpośrednio w przesyłce, 
w większości przypadków byłoby zabiegiem sztucznym niemającym żadnego 
uzasadnienia. Ze względu na to, że kwestie dowodowe w zakresie zaistnienia 
i wysokości szkody angażują niejednokrotnie znaczne środki i czas, ich roztrzą-
sanie w procesie kłóciłoby się z zasadą ekonomiki procesu. Wystarczające jest 
wówczas ustalenie tej części szkody prawnie relewantnej, która ze względu na 
ograniczenie wysokości odszkodowania może być wynagrodzona, czyli szkody 
zaistniałej bezpośrednio w przesyłce. Jedynie w sytuacji, gdy osoba dochodząca 
roszczeń podejmuje próbę udowodnienia, że do szkody doszło wskutek zdarze-
nia noszącego znamiona winy kwalifi kowanej przewoźnika lub – w przypadku 
przewozów międzynarodowych – przy istnieniu deklaracji specjalnego interesu 
w dostawie, prowadzenie dowodu na wspomniane okoliczności ma swoje uza-
sadnienie. W takich jednak sytuacjach odszkodowanie może przekroczyć zwykłą 
wartość przesyłki. 

19 Tak ibidem, s. 290–291. 
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Przedstawione uwagi nie kłócą się jednak z przytoczonym poglądem, że przy 
istnieniu ograniczeń wysokości odszkodowania co do zasady należy w pierwszej 
kolejności ustalić wysokość całej poniesionej szkody, a następnie odszkodowania 
z zastosowaniem prawem przewidzianych ograniczeń (to jest pomniejszyć kwotę 
ustalonej szkody do limitu wyznaczonego przepisami). Należy bowiem zwrócić 
uwagę na pewną specyfi kę ograniczenia wysokości odszkodowania polegają-
cego na odwołaniu się do tak czy inaczej rozumianej zwykłej wartości przesyłki. 
Ograniczenie to nie tylko wprowadza ilościowy limit wysokości odszkodowania 
(odpowiadający wartości przesyłki), ale eliminuje możliwość wynagrodzenia 
szkód innych niż zaistniałe bezpośrednio w przesyłce. Odnosi się zatem także 
do postaci szkody, która może być wynagrodzona. Podobnie rzecz się przedsta-
wia w tych sytuacjach, gdy ustawodawca ogranicza wysokość odszkodowania do 
wysokości straty. Nie ma wtedy sensu ustalać wysokości utraconych korzyści, bo 
i tak nie mogą być wynagrodzone. W przypadku innych ograniczeń (ograniczenia 
kwotowe, przez odwołanie się do wysokości przewoźnego lub jego krotności) 
chodzi wyłącznie o ustalenie górnego pułapu wysokości odszkodowania, nieza-
leżnie od postaci, jaką szkoda przyjmie. 

Ustalenie wysokości szkody w zakresie, w którym – ze względu na istnie-
nie ograniczeń wysokości odszkodowania – nie jest możliwe jej wynagrodzenie, 
może mieć jednak znaczenie dla właściwego księgowania poniesionych wydat-
ków i strat z punktu widzenia zasad prowadzania rachunkowości i zobowiązań 
podatkowych. Stąd też ustalenia dla tego rodzaju potrzeb mogą być w danych 
okolicznościach zasadne. 

Pełne odszkodowanie 
– zasada czy wyjątek na gruncie prawa przewozowego

W związku ze wskazanymi różnicami w stosunku do ogólnych zasad ustala-
nia wysokości odszkodowania rodzi się pytanie, czy te ogólne zasady, wynikające 
z postanowień prawa cywilnego (w szczególności zasada pełnego odszkodowa-
nia) pozostają regułą na gruncie przepisów dotyczących umowy przewozu, czy 
też należałoby mówić o ich wyjątkowym zastosowaniu. Na gruncie prawa prze-
wozowego obowiązywałaby zasada ograniczonego odszkodowania. 
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Odpowiedź na to pytanie nie ma wyłącznie teoretycznego znaczenia. Przyję-
cie określonego rozwiązania jest istotne choćby dla prawidłowej wykładni posta-
nowień odnoszących się do ustalenia wysokości odszkodowania na gruncie prawa 
przewozowego. Jeśli bowiem przyjąć, że przepisy dotyczące umowy przewozu 
– pomimo iż określają reguły ustalenia wysokości odszkodowania należnego od 
przewoźnika praktycznie w przeważającej liczbie przypadków – zachowują swój 
wyjątkowy charakter, konieczna będzie ich restrykcyjna wykładnia, a wszelkie 
wątpliwości będą musiały być rozstrzygane zgodnie z zasadami ogólnymi. 

Dla rozstrzygnięcia tego problemu decydujące znaczenie ma charakter 
postanowień ustawy Prawo przewozowe i innych postanowień regulujących 
umowę przewozu. Nie ma wątpliwości, że z punktu widzenia merytorycznego 
uregulowania te mają charakter cywilnoprawny. Przepisy ujmujące umowę prze-
wozu w pewne normy, choć określane są często mianem prawa przewozowego, 
nie stanowią odrębnej gałęzi prawa20. Pozostają częścią prawa cywilnego. Muszą 
być zatem postrzegane i interpretowane w szerszym kontekście, jaki wyznacza 
prawo cywilne. Choć co do wielu zagadnień przepisy dotyczące umowy przewozu 
wprowadzają rozwiązania szczególne w stosunku do zasad wynikających z prze-
pisów ogólnych, nie można tu mówić o jakiejś autonomii prawa przewozowego. 
Dotyczy to również postanowień zawartych w konwencjach międzynarodowych 
regulujących umowę przewozu. Okoliczność, że przepisy te mają jednocześnie 
(z punktu widzenia sposobu ich tworzenia) charakter prawa międzynarodowego 
nie zmienia ich przynależności do dziedziny prawa cywilnego21. 

Istotne jest także i to, że przepisy dotyczące umowy przewozu wprowa-
dzające odmienne od ogólnych zasad reguły ustalenia wysokości odszkodowa-
nia znajdują zastosowanie nie we wszystkich przypadkach szkód wynikających 
z niewykonania (nienależytego wykonania) umowy przewozu, a jedynie w odnie-
sieniu do konkretnie unormowanych wypadków. Nie można zatem powiedzieć, 
że regulują całościowo problematykę ustalenia wysokości odszkodowania należ-
nego od przewoźnika. Konieczne staje się zatem sięganie do przepisów ogólnych. 
Dotyczy to zresztą nie tylko przypadków wyrządzenia szkód nieunormowanych 

20 Por. w szczególności jednoznaczne stanowisko W. Górskiego wyrażane wielokrotnie, m.in. 
W. Górski, K. Wesołowski, op.cit., s. 5–6. 

21 Okoliczność ta powoduje jednak, że przy interpretacji tych postanowień uwzględniać należy, 
iż tworzone są w sposób charakterystyczny dla przepisów prawa międzynarodowego, a tym samym 
powstają na styku różnych systemów i kultur prawnych. Stąd też przyjęte w nich rozwiązania nie 
zawsze są w pełni spójne z danym wewnętrznym porządkiem prawnym. Wyrażają bowiem zwykle 
pewien kompromis pomiędzy różnymi tradycjami a koncepcjami prawnymi. 
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przepisami przewozowymi (na przykład wskutek bezpodstawnej odmowy przy-
jęcia przesyłki do przewozu czy też niepodstawienia pojazdu w umówionym 
miejscu i czasie), ale także, uzupełniająco, sytuacji unormowanych. Chodzi 
tu przykładowo o zastosowanie zasady compesatio lucri cum damno, ogólnie 
przyjętej koncepcji związku przyczynowego, mierników wartości (za wyjątkiem 
samej szkody w przesyłce). Zastosowanie może tu mieć także ius moderandi. 
Niedocenione – jak się wydaje w polskiej praktyce orzeczniczej – przyznanie 
organowi orzekającemu w sprawie pewnej swobody przy ustalaniu wysokości 
odszkodowania, mającej swoją podstawę w „okolicznościach sprawy” (art. 322 
k.p.c.) mogłoby i powinno mieć zastosowanie w tych sprawach transportowych, 
w których precyzyjne udowodnienie wysokości szkody, obiektywnie rzecz bio-
rąc, nie jest możliwe do wykonania. 

Przedstawione uwagi przemawiają za przyjęciem stanowiska, że postano-
wienia dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania zawarte w ustawie Prawo 
przewozowe i w innych aktach prawnych odnoszących się do umowy przewozu 
nie tworzą zamkniętego autonomicznego systemu. Zawierają unormowania 
szczególne, odnoszące się do pewnych jedynie sytuacji i to również tylko do nie-
których kwestii z nich wynikających. Nawet bowiem w tych przypadkach, które 
są unormowane przepisami przewozowymi, istnieje konieczność stosowania 
ogólnych zasad wynikających z prawa cywilnego (kodeksu cywilnego). Okolicz-
ność ta powoduje, że regulacja zawarta w tych przepisach może być odczytywana 
wyłącznie jako wprowadzająca wyjątki od zasad ogólnych, a nie tworząca zasady. 
Bronię zatem poglądu, że również na gruncie przepisów dotyczących odpowie-
dzialności przewoźnika obowiązuje – jako reguła – zasada pełnego odszkodo-
wania, od której przepisy przewozowe przewidują wiele, doniosłych wprawdzie, 
wyjątków. Ich doniosłość nie usprawiedliwia jednak tezy o obowiązywaniu na 
gruncie prawa przewozowego zasady ograniczonego odszkodowania. Takie 
ujęcie nakazuje ścisłą interpretację przepisów dotyczących ustalenia wysokości 
odszkodowania zawartych w przepisach dotyczących umowy przewozu i roz-
strzyganie kwestii wątpliwych wyłaniających się w toku ich stosowania zgodnie 
z zasadą pełnego odszkodowania. 

Odnieść to należy nie tylko do zasady pełnego odszkodowania, ale także 
i do innych zasad ustalenia wysokości odszkodowania w prawie cywilnym, co 
do których prawo przewozowe przewiduje regulacje szczególne. Dlatego też na 
przykład przyjęty w odniesieniu do odszkodowania za samą przesyłkę miernik 
wartości w postaci cen z miejsca i czasu nadania do przewozu nie może być sto-
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sowany do innych kwestii, przykładowo momentu właściwego dla przeliczenia 
ceny wyrażonej w dewizach na walutę krajową.
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BESCHRÄNKUNG DER SCHULD, DER HAFTUNG 
UND DER SCHADENERSÄTZHÖHE IM BEFÖRDERUNGSRECHT

Zusammenfasung

In der zivil Rechtswissenschafsteorie gibt es ein Unterschied zwischen der Schuld 
und der Haftung. Die Schuld ist von der Wille des Schuldners abhängig, die Haftung 
nicht. Sehr oft die Haftung, und die Schuld sind beschränkt.

Die Autorin zeigt im Artikel, wie die Beschränkung der Schuld, der Haftung und 
der Schadenersätzhöhe im polnische Beförderungsgesetz aussieht. 

Übersetzt von Dorota Ambrożuk
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PERSPEKTYWY POPRAWY STANDARDÓW 
OBSŁUGI PASAŻERÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

NA POLSKIM RYNKU USŁUG TRANSPORTU LOTNICZEGO

Wprowadzenie

W obsłudze transportowej ze względu na zróżnicowanie potrzeb różnych 
osób składających się na populację pasażerów niepełnosprawnych (osoby nie-
widome, głuchonieme, upośledzone umysłowo, poruszające się na wózkach, 
osoby z czasowymi ograniczeniami ruchowymi czy wreszcie osoby w starszym 
i podeszłym wieku) dążyć należy do zapewnienia rozwiązań umożliwiających 
łatwe przemieszczanie się wszystkich pasażerów. Idea ta, jakkolwiek lansowana 
od dawna w środowisku profesjonalistów zajmujących się tą problematyką, nie 
jest łatwa w realizacji, gdyż nawet w krajach o wysokim poziomie rozwoju napo-
tyka barierę fi nansowania niezbędnych dostosowań w infrastrukturze i środkach 
transportu, umożliwiających pełną dostępność usług transportowych dla wszyst-
kich pasażerów. Na ogół do takich rozwiązań dochodzi się stopniowo w poszcze-
gólnych krajach, sukcesywnie wdrażając zalecenia i rekomendacje organizacji 
międzynarodowych, poczynając od stosownych deklaracji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) przez zalecenia Konferencji Europejskich Ministrów 
Transportu (ECMT) do rozporządzeń Parlamentu i Rady Unii Europejskiej 
i organizacji osób niepełnosprawnych, takich jak Europejskie Forum Niepełno-
sprawnych (European Disability Forum). W wielu krajach tę trudną problema-
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tykę sukcesywnie podejmowały rządy, tworząc wyspecjalizowane agendy, które 
wspierały organizacje niepełnosprawnych korzystające z doświadczeń krajów 
i społeczeństw bardziej zaawansowanych w dobrej praktyce obsługi osób nie-
pełnosprawnych w transporcie, organizowały i realizowały dobrze pojęty lobbing 
w różnych płaszczyznach życia, w tym w transporcie.

Polska jest krajem, w którym wdrożenie dobrych standardów obsługi trans-
portowej osób niepełnosprawnych odbywa się powoli od blisko 30 lat. Populacja 
ludzi niepełnosprawnych w Polsce – w świetle ostatniego Narodowego Spisu 
Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku – liczy ponad 5,5 mln osób. Ze 
względu na proces starzenia się polskiego społeczeństwa demografowie prze-
widują stały wzrost liczby osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) z poziomu 
5 mln w 2005 roku do 8,5 mln w 2030 roku, co oznacza wzrost udziału tej grupy 
wiekowej – na przestrzeni 25 lat – z 13,3% do 23,8% ogółu społeczeństwa.

Zapoczątkowany w 1989 roku proces transformacji polskiej gospodarki 
procentuje systematycznym wzrostem poziomu i jakości życia polskiego spo-
łeczeństwa. Wejście Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej (UE), wspólnoty 
liczącej dziś 27 państw europejskich, obliguje Polskę jako kraj członkowski do 
realizacji norm i zaleceń wypracowanych i wdrożonych przez to ugrupowanie 
w toku 50-letniej historii, także w zakresie standardów obsługi w transporcie 
osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem analizy w tym referacie jest dostępność i poziom obsługi osób 
niepełnosprawnych w transporcie lotniczym.

W państwach należących do UE w ostatnich latach wprowadzane są w tej 
gałęzi transportu bardzo ważne regulacje, których pełne zastosowanie powinno 
zapewnić łatwiejsze podróżowanie samolotami przez osoby niepełnosprawne. 
Podstawowe znaczenie mają tutaj dwa rozporządzenia wzmacniające prawa 
pasażerów, to jest 
– już obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 261/2004 o odszkodowaniach 

i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów,

– rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Rady i Parlamentu Europejskiego z 5 lipca 
2006 dotyczące praw osób niepełnosprawnych podczas podróży lotniczych.

To ostatnie rozporządzenie, którego wdrożenie przewidziano jako częściowe 
od 26 lipca 2007 roku, a w całości od 26 lipca 2008, ma zapewnić stworzenie 
kompleksowego systemu na europejskich lotniskach i w samolotach, dzięki któ-
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remu osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać bez ograniczeń z transportu 
lotniczego.

Dynamika rozwoju transportu lotniczego w Polsce

Wybór gałęzi transportu do analizy podyktowany był z jednej strony przed-
stawionymi we wstępie wprowadzanymi w lotnictwie regulacjami UE w zakre-
sie praw pasażerów, z drugiej zaś dużą dynamiką rozwoju tej gałęzi przewozów 
w Polsce. W polskiej tradycji usługi transportu lotniczego nie miały istotnego 
udziału w obsłudze transportowej społeczeństwa ze względu na wysokie ceny 
i ich niską dostępność ekonomiczną. Od chwili liberalizacji rynku usług lot-
niczych w Europie bardzo dynamicznie zaczęły wzrastać przewozy lotnicze 
w Polsce, głównie za sprawą rozwijających swoją działalność od 2004 roku tak 
zwanych tanich przewoźników (low-cost carriers – LCC). Na dużym i chłon-
nym rynku pojawiło się błyskawicznie wielu przewoźników z nowego – w całej 
Europie – segmentu rynku, w tym najważniejsi jego gracze, to jest Raynair oraz 
Easy-Jet oprócz lokalnych, prężnie się rozwijających, jak Wizzair czy 
Sky-Europe. Dynamikę wzrostu przewozów lotniczych w Polsce w ostatnich 
latach zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1 

Liczba i dynamika wzrostu przewozów pasażerów 
w transporcie lotniczym w Polsce w latach 2004–2006

2004 r. 2005 r. 2006 r.

Liczba pasażerów 
[tys.] 8 834 11 501 15 321

Dynamika wzrostu 
(2004 = 100%) 100,0 131,2 173,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego (ULC).

W roku 2005 polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 31% więcej pasażerów 
niż w 2004 roku, podczas gdy w tym okresie przeciętny wzrost przewozów pasa-
żerskich w krajach Unii Europejskiej wyniósł 6,3%. W roku 2006 polskie porty 
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obsłużyły ponad 15 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 33% w stosunku 
do roku 2005. Według prognoz (między innymi IATA i Światowej Organizacji 
Turystyki) rynek polski – obok rynku chińskiego – zaliczany jest do najbardziej 
dynamicznie rozwijających się; wyraźnie odbiegają na nim w górę – w stosunku 
do średnich europejskich – wskaźniki wzrostu, mając na uwagę perspektywę 
do 2025 roku. Ten dynamiczny wzrost przewozów będzie wymuszał rozwój 
infrastruktury lotniczej, już dzisiaj niewystarczającej i niewydolnej.

Przez długie lata port centralny w Warszawie obsługiwał większość (ponad 
90%) pasażerów, ale wraz z liberalizacją rynku i wejściem tak zwanych tanich 
przewoźników lotniska regionalne przeżywają szybki rozkwit. W roku 2006 
lotnisko centralne Okęcie obsłużyło 8,1 mln pasażerów (nastąpił więc wzrost 
o 14,2% liczby pasażerów w stosunku do roku 2005), podczas gdy pozostałe 
regionalne lotniska obsłużyły 7,2 mln (w 2005 roku 4,4 mln, a więc wykazały 
wzrost ruchu o 64%).

Największym portem regionalnym są krakowskie Balice – 2,3 mln pasa-
żerów w roku 2006, następnie port Pyrzowice w Katowicach, który obsłużył 
1,4 mln pasażerów, i gdański port lotniczy Rębiechowo – 1,25 mln pasażerów 
(rysunek 1).
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Rys. 1. Udział portów lotniczych w przewozach pasażerskich w 2006 roku
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z „Rzeczpospolitej” z 25 stycznia 2007. 
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W Polsce zrealizowanych zostało wiele inwestycji związanych z infra-
strukturą transportu lotniczego (budowa nowego terminalu w Warszawie, rozbu-
dowa wielu lotnisk regionalnych), co powinno było stać się powodem zadbania 
o rozwiązania dostępne również dla pasażerów niepełnosprawnych. W naszym 
kraju od 1994 roku obowiązuje prawo budowlane1, zgodnie z którym obiekty 
użyteczności publicznej muszą być przystosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, praktyka jednak pokazuje, że nie zawsze inwestorzy respektują te 
regulacje2. Tymczasem zapewnienie odpowiednich warunków również osobom 
niepełnosprawnym znacząco może wpłynąć na wielkość obsługiwanego ruchu, 
o czym świadczą doświadczenia niektórych krajów. Ogólnie należy stwierdzić, 
że zainteresowanie transportem dostępnym dla wszystkich jest coraz większe na 
świecie, o czym świadczy między innymi rosnący udział uczestników kolejnych 
konferencji TRANSED poświęconych ruchliwości i transportowi osób starszych 
i niepełnosprawnych. Podczas jedenastej konferencji, która odbyła się w Mon-
trealu 18–21 czerwca 2007 roku, szczególnym zainteresowaniem cieszył się 
transport lotniczy, któremu poświęcono dwie sesje zatytułowane Transport lotni-
czy dla wszystkich3.

Ocena aktualnego stanu przystosowania transportu lotniczego 
w Polsce do potrzeb osób niepełnosprawnych

Mówiąc o obsłudze pasażera w transporcie lotniczym, musimy pamiętać 
o wszystkich elementach składających się na proces podróży, a więc uwzględ-
nić udział w nim wielu usługodawców, z których najważniejsi to operatorzy 
(przewoźnicy) i porty lotnicze. Przewoźnicy lotniczy (linie lotnicze) najczęściej 
korzystają z usług zewnętrznych zleceniodawców w zakresie obsługi pasażera 
w porcie (obsługa naziemna), a personel linii zazwyczaj zajmuje się pasażerami 
na pokładzie samolotu. W przypadku szczególnych potrzeb osób niepełnospraw-
nych do realizacji tego procesu niezbędne jest dostosowanie zarówno wszystkich 
obiektów infrastruktury lotniczej, jak i środków przewozu, czyli samolotów, oraz 
wyposażenie w sprzęt pomocniczy (na przykład wózki do przewozów niepełno-
sprawnych). Bardzo ważnym ogniwem realizacji lotniczego procesu przewozo-

1 Prawo budowlane z 27 lipca 1994 roku, DzU 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.
2 Por. Zmarnowana dekada. Raport Anny Panfi l i Piotra Stanisławskiego, www.niepelno-

sprawni.info, 23.06.2004.
3 Por. http://www.tc.gc.ca/transed2007/.
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wego jest czynnik ludzki, czyli personel zarówno linii lotniczych, portów, jak 
i innych świadczeniodawców. Powinni oni być odpowiednio przeszkoleni i przy-
gotowani, zawsze przyjaźnie nastawieni do wszystkich pasażerów, w tym osób 
niepełnosprawnych.

Linie lotnicze operujące na polskim rynku to licencjonowani przewoźnicy 
(zarówno tradycyjni, jak i tani operatorzy) spełniający wymogi dopuszczenia 
do latania, w tym także w zakresie stosowania europejskich standardów obsługi 
pasażerów niepełnosprawnych. Teoretycznie nie powinno być różnicy w standar-
dzie obsługi pasażera niepełnosprawnego między usługami oferowanymi u nas 
– przez ciągle najważniejszego na polskim rynku – operatora tradycyjnego, jakim 
są PLL LOT, a usługą operatora niskokosztowego obecnego na polskim rynku, 
jakim jest na przykład RAYNAIR. Wszyscy przewoźnicy, zgodnie z zaleceniami 
IATA, mają – bez dodatkowych opłat – pomagać niepełnosprawnym pasaże-
rom, a w szczególności umożliwić im dotarcie do samolotu i jego opuszczenie. 
W praktyce jednak obowiązujące standardy nie są tożsame. 

Narodowy przewoźnik PLL LOT przystąpił w grudniu 2001 roku do reali-
zacji następujących, opracowanych przez Europejską Konferencję Lotnictwa 
Cywilnego programów:
– dobrowolnych zobowiązań wobec pasażerów lotniczych („Airline Voluntare 

Commitment on Air Passenger Service”),
– zaspokajania potrzeb pasażerów z ograniczoną swobodą ruchu („Meeting the 

needs of people with reduced mobility”).
PLL LOT należy do europejskich linii lotniczych, które otaczają szczególną 

opieką pasażerów o specjalnych potrzebach. Opracowały standardy obsługi tych 
pasażerów, które są stosowane na co dzień. Wydany został także przewodnik 
– Usługi dla pasażerów szczególnej troski, w którym w przystępny sposób przed-
stawiono niezbędne dla prawidłowego obsługi pasażerów niepełnosprawnych 
informacje. Dodatkowo pasażerowie są proszeni o wypełnienie specjalnych for-
mularzy, które są dostępne we wszystkich Biurach Rezerwacji i Sprzedaży oraz 
przy odprawie biletowo-bagażowej. Wszystkie informacje o warunkach odprawy 
pasażerów niepełnosprawnych można także znaleźć na stronie internetowej lotni-
ska (www.lotnisko-chopina.pl, „Port przyjazny – Informacje dla pasażerów nie-
pełnosprawnych”)4. Liczba osób niepełnosprawnych przewożonych w jednym 
rejsie nie jest limitowana, podczas gdy tani przewoźnicy często tę liczbę ograni-
czają. Przykładowo, linie RAYNAIR podczas jednego rejsu są w stanie zapewnić 

4 Por. http://www.lotnisko-chopina.pl/katalog/przyjazny/pl/port_przyjazny.php.
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komfort podróży maksymalnie czterem osobom niepełnosprawnym o ograniczo-
nych możliwościach poruszania się (nie dotyczy to pasażerów niewidomych lub 
niedowidzących podróżujących razem z osobami widzącymi, niewymagających 
specjalnej pomocy).

W PLL LOT dzieli się pasażerów z ograniczoną swobodą ruchu na dwie 
grupy:
a) MEDA (tak zwane przypadki medyczne) – pasażerowie chorzy, do których 

przewiezienia wymagana jest zgoda lekarza oraz dokumenty MEDIF, INCAD; 
do tej kategorii zalicza się pasażerów:
– podróżujących na noszach,
– wymagających opieki medycznej, dodatkowego tlenu do oddychania lub 

innego specjalistycznego sprzętu, 
– kobiety powyżej 36 tygodnia ciąży,
– pasażerów, których zachowanie lub stan psychiczny uniemożliwiają odby-

cie podróży bez dodatkowej opieki,
– pasażerów, których stan zdrowia mógłby ulec pogorszeniu wskutek podróży 

lotniczej,
– pasażerów z usztywnionymi kończynami,
– noworodki do 7 dnia życia;

b) MEDA (tak zwane przypadki niemedyczne) to pasażerowie, do których prze-
wiezienia nie jest wymagana zgoda lekarza (niezbędny dokument INCAD); 
do tej kategorii zalicza się pasażerów:
–  poruszających się na wózku, o ile ich stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń,
–  niewidomych,
–  niesłyszących,
–  w podeszłym wieku,
–  kobiety w ciąży (do 36 tygodnia),
–  podróżujących na podstawie ważnej karty FREMEC.

Według standardu realizowanego przez PLL LOT pasażerom niepełnospraw-
nym przydziela się w samolocie specjalne miejsca, tak aby ułatwić poruszanie się 
i zapewnić jak najwyższy komfort podróży. Pasażer niepełnosprawny wprowa-
dzany jest na pokład samolotu przed pozostałymi pasażerami i wyprowadzany 
z samolotu po ich wyjściu. Istnieje możliwość bezpłatnego przewozu pasażera do 
i z samolotu na wózku inwalidzkim (przewoźnik ma różne typy wózków inwalidz-
kich). Pasażerowi z ograniczoną swobodą ruchu przysługuje prawo do przewozu 
bez dodatkowych opłat wózka inwalidzkiego lub innych przedmiotów, stanowią-
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cych pomoc w poruszaniu się, jak na przykład kula inwalidzka. W przypadku, gdy 
pasażer ma wózek lub kulę, a przelot odbywa się małym samolotem, w którym nie 
ma miejsca na przewiezienie tego typu bagażu, pasażer może skorzystać z usługi 
delivery at the aircraft (sprzęt rehabilitacyjny jest odbierany od pasażera i zwra-
cany mu przy drzwiach samolotu). Gdy rejs wykonywany jest dużym samolotem 
typu Boeing 767, istnieje możliwość zamówienia noszy, wniesienia pasażera na 
pokład i odbycia podróży w pozycji leżącej. Jest to jednak usługa płatna i musi 
być zamówiona co najmniej 48 godzin przed odlotem. Pasażer niewidomy lub 
głuchoniemy może zabrać ze sobą – w ramach biletu – na pokład psa przewod-
nika (obowiązkowo musi on mieć założony kaganiec). W mniejszych samolotach 
wykorzystywanych przez PLL LOT – typu ATR czy EMJ w celu poprawy kom-
fortu przelotu i maksymalnego bezpieczeństwa bezpłatnie blokuje się miejsce dla 
psa przewodnika. W przypadku przewozów tranzytowych, gdy po międzylądo-
waniu podróż kontynuowana jest tym samym samolotem, pasażer z ograniczoną 
swobodą ruchu oraz jego opiekunowie mogą pozostać na pokładzie (o ile nie jest 
to sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa w danym porcie lotniczym). Toalety 
w samolotach PLL LOT są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Niektóre fotele mają odpowiednio przystosowane podłokietniki z możliwością 
podwyższania, co niektórym niepełnosprawnym może ułatwić odpoczynek. 
W trakcie lotu personel ma obowiązek zawiadomić lotnisko, na którym samolot 
ląduje, że na pokładzie znajduje się osoba niepełnosprawna. 

PLL LOT obsłużyły w 2006 roku 7180 pasażerów niepełnosprawnych 
w rejsach krajowych i międzynarodowych, których podział według grup zapre-
zentowano w tabeli 2.

Jak wynika z danych, udział niepełnosprawnych pasażerów w przewozach 
polskiego narodowego przewoźnika jest bardzo mały (zaledwie 0,2% ogółu), 
co świadczy, iż osoby niepełnosprawne jeszcze rzadziej niż przeciętny mieszka-
niec Polski korzystają z usług transportu lotniczego. W Polsce nie prowadzi się 
pełnej rejestracji przewozów lotniczych osób niepełnosprawnych, nie ma więc 
danych dotyczących tego rodzaju przewozów wykonywanych przez tanich prze-
woźników (na przykład RAYNAIR).
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Tabela 2

Przewozy pasażerów niepełnosprawnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku 
w podziale na grupy niepełnosprawności

Pasażerowie

niewidomi niesłyszący na wózkach podnośnika) suma 

Styczeń 5 9 313 1 328
Luty 4 0 284 1 289
Marzec 4 6 481 1 492
Kwiecień 19 7 612 2 640
Maj 11 9 906 8 934
Czerwiec 4 6 746 8 764
Lipiec 12 13 688 3 716
Sierpień 18 18 641 13 690
Wrzesień 8 19 677 17 721
Październik 13 6 617 37 673
Listopad 7 8 433 17 465
Grudzień 3 19 438 8 468
Razem 108 120 6 836 116 7180

a) Podnośnik – pasażerowie na noszach lub w stanie wymagającym użycia podnośnika.

Źródło: dane PLL LOT. 

Przystosowanie lotnisk w Polsce 
do obsługi osób niepełnosprawnych

Przystosowanie poszczególnych polskich portów lotniczych do sprawnego 
odbywania podróży lotniczej przez osoby niepełnosprawne, poczynając od moż-
liwości łatwego dojazdu na lotnisko przez dostosowanie ciągów przemieszczania 
się w obrębie terminalu i warunków samej odprawy, jest zróżnicowane. Warto 
ocenić stopień przystosowania w porcie centralnym w Warszawie i największych 
portach regionalnych, pamiętając, iż przez stolicę przewija się wciąż ponad 
połowa pasażerów korzystających z usług lotniczych w Polsce. 
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Warszawa – port centralny

W porcie centralnym wszystkie terminale pasażerskie (łącznie z nowo 
budowanym terminalem, którego część – przyloty została oddana do użytku 
w listopadzie 2006 roku) są zaprojektowane bez barier architektonicznych. 
Autobusy niskopodłogowe dojeżdżają do lotniska na poziomie hali przylotów, 
na poziom hali odlotów można się dostać oznakowaną dla niepełnoprawnych 
windą. Dla niepełnosprawnych dojeżdżających na lotnisko samochodami zare-
zerwowane są oznakowane miejsca parkingowe w okolicy dźwigu osobowo-
-towarowego. Jest to obszerna i wolnobieżna winda usytuowana w centralnym 
punkcie terminalu. Lotnisko na stałe współpracuje z korporacją taksówkarzy oraz 
przedsiębiorstwem „Elvia” wyspecjalizowanym w przewozach niepełnospraw-
nych minibusami. Dodatkowo zaprojektowano systemy informacji wizualnej, 
a także system informacji akustycznej, który został zainstalowany w każdej stre-
fi e dworca lotniczego. Toalety we wszystkich strefach dworca są przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych. Personel obsługi naziemnej, personel przewoźni-
ków lotniczych oraz pracownicy obsługi portu są przeszkoleni w pomocy nie-
pełnosprawnym pasażerom i służą pomocą osobom niepełnosprawnym od 
momentu zgłoszenia się na lotnisko.

W polskich portach lotniczych personel obsługi naziemnej zapewnia opiekę 
pasażerom niepełnosprawnym, pomaga i asystuje im w czasie wszystkich for-
malności, a także wprowadza do samolotu. Na lotnisku Fryderyka Chopina 
w Warszawie są specjalnie przystosowane kabiny dla niepełnosprawnych, umoż-
liwiające kontrolę bezpieczeństwa przelotu osób poruszających się na wózkach 
w warunkach intymności. Lotnisko wyposażone jest w mini-lift „Pelikan” do 
przemieszczenia pasażerów niepełnosprawnych do samolotu. 

Pomimo starań zarówno zarządzającego portem, jak i korzystających 
z portu Okęcie przewoźników (zwłaszcza PLL LOT) nie wszyscy niepełnosprawni 
pasażerowie są zadowoleni z zakresu przystosowania portu lotniczego i poziomu 
oferowanych usług. Niewidomi nie znajdują czytelnych dla nich informacji 
w języku Brailla. W nowym terminalu przemieszczanie między kondygnacjami 
obiektu odbywa się schodami ruchomymi, a jedna winda, przy dużych potokach 
pasażerów, jest niewystarczająca. Zdarzają się więc reklamacje dotyczące stan-
dardu obsługi i niezaspokojenia zgłoszonych przed podróżą oczekiwań.



33Perspektywy poprawy standardów obsługi pasażerów niepełnosprawnych...

Lotniska regionalne

Główne lotnisko regionalne w Krakowie zostało oddane do użytku pasaże-
rów w 2002 roku i przystosowane do obsługi pasażerów niepełnosprawnych. Lot-
nisko dysponuje mini-liftem „Pelikan” do przewozu osób na pokład samolotu. 

Infrastruktura wszystkich portów regionalnych zapewnia dostępność oso-
bom niepełnosprawnym w podstawowym zakresie – obiekty dysponują przysto-
sowanymi ciągami do poruszania się pasażerów na wózkach inwalidzkich oraz 
przystosowanymi toaletami. Odpowiednio przeszkolony został także personel. 
Niższa ocena standardu obsługi wynika z niewydolności tych lotnisk w zakresie 
przepustowości i dużego udziału w ruchu usług przewoźników niskokosztowych. 
Należy też zauważyć, iż na stronach internetowych portów regionalnych nie są 
zamieszczone informacje dla pasażerów niepełnosprawnych.

Wdrożenie rozporządzenia UE nr 1107/2006 
jako podstawa poprawy standardów obsługi 
pasażerów niepełnosprawnych w polskim transporcie lotniczym

Zarówno krajowe władze lotnicze (ULC), jak i przewoźnicy operujący na 
polskim rynku oraz Przedsiębiorstwo Portów Lotniczych (PPL) zarządzające 
większością portów w Polsce są świadome konieczności przygotowania się do 
wdrożenia w krótkiej perspektywie (do lipca 2008 roku) rozwiązań, jakie wpro-
wadza rozporządzenie Parlamentu i Rady Europy nr 1107/2006. Przewiduje 
ono, że osoby niepełnosprawne nie będą ponosiły żadnych opłat za udzieloną 
im pomoc w trakcie podróży lotniczej. Wprowadzenie takich rozwiązań na lotni-
skach wiąże się z kosztami, które częściowo zarządy portów chcą przerzucić na 
linie lotnicze w ramach dodatkowych opłat lotniskowych (w Warszawie należą 
one jednak już do wysokich w porównaniu z opłatami obowiązującymi w innych 
portach europejskich).

Ważnym zapisem w tej nowej regulacji jest zakaz dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych, co oznacza, iż odmowa przyjęcia na pokład osoby niepeł-
nosprawnej może nastąpić tylko ze względów bezpieczeństwa, albo z powodu 
rozmiaru samolotu czy drzwi wejściowych do niego, w których nie mieści się 
wózek inwalidzki. Artykuły 3 i 4 regulujące tę kwestię weszły w życie już 26 lipca 
2007 roku. Nowa regulacja nakłada także duże obowiązki na zarządzających por-
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tami lotniczymi, między innymi w zakresie odpowiedniego oznakowania punk-
tów w obrębie portów lotniczych, do których będą się zgłaszać niepełnosprawni 
po przybyciu na lotnisko. Prawo do opieki w porcie lotniczym (nie dotyczy to 
portów małych przyjmujących mniej niż 150 tys. pasażerów rocznie) zostało pre-
cyzyjnie określone w paragrafi e 7 rozporządzenia, a zakres wymaganej opieki 
będzie wymuszał na portach współpracę z organizacjami zrzeszającymi niepeł-
nosprawnych. Rozporządzenie zobowiązuje również przewoźników lotniczych 
i zarządców portów do zapewnienia całemu personelowi szkoleń w zakresie 
opieki i pomocy pasażerom niepełnosprawnym. Niepełnosprawni pasażerowie 
na wózkach inwalidzkich będą mogli skutecznie dochodzić odszkodowania za 
uszkodzenie lub zagubienie sprzętu w podróży lotniczej. 

W polskich portach wiele z rozwiązań, które narzuca omawiane rozpo-
rządzenie, było już realizowane, nie ulega jednak wątpliwości, że pełna reali-
zacja zapisów powinna ustanowić nową jakość obsługi w polskim transporcie 
lotniczym.

Podsumowanie

Polski rynek lotniczy należy do najbardziej dynamicznie rozwijających 
się w świecie, co wymusiło podjęcie decyzji o rozwoju infrastruktury lotniczej. 
W najbliższym czasie powstanie drugi port lotniczy w okolicy Warszawy (Modlin) 
na potrzeby przewoźników niskokosztowych. W latach 2007–2013 osiem portów 
regionalnych skorzysta z 396 mln euro pomocy UE na rozbudowę infrastruktury 
lotniczej. Jednocześnie władze lotnicze przygotowują się do pełnego wdrożenia 
dyrektywy UE 1107/2006, co spowoduje dostosowanie portów regionalnych do 
obsługi osób niepełnosprawnych. Systematyczna poprawa poziomu życia w Pol-
sce i wzrost udziału ludzi starszych oraz w podeszłym wieku powoduje istotny 
wzrost ruchliwości społeczeństwa. Największy wzrost obserwuje się w zakresie 
transportu lotniczego, który staje się coraz tańszy i bardziej dostępny. 

Osoby niepełnosprawne mają dzisiaj zapewnioną możliwość obecności we 
wszystkich płaszczyznach życia, coraz łatwiej jest im realizować swoje obywa-
telskie prawa. Pamiętać jednak należy, że Polska miała w zakresie zapewnienia 
odpowiednich standardów życia osobom niepełnosprawnym duże zaległości. 
W ciągu minionych lat transformacji systemowej poczyniono duże postępy 
w tej dziedzinie. W uznaniu za to Światowy Komitet do spraw Osób Niepeł-
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nosprawnych oraz Instytut Franklina i Eleonory Roosevelt przyznały Polsce 
w 2006 roku prestiżową nagrodę „Franklin Delano Roosevelt International Disa-
bility Award”5.

Wnioski

1. W świetle przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że polscy przewoźnicy 
lotniczy zapewniają osobom niepełnosprawnym pomoc i opiekę na każdym 
etapie realizowanej podróży.

2. Osoby niepełnosprawne korzystają jednak z usług transportu lotniczego 
w bardzo niewielkim stopniu.

3. Polski przewoźnik PLL LOT ma najlepiej opracowane standardy obsługi osób 
niepełnosprawnych, usługi te są świadczone na wysokim poziomie.

4. Port Warszawa-Okęcie jest najlepiej przystosowany do obsługi wszystkich 
grup pasażerów niepełnosprawnych.

5. Zdecydowanie gorzej jest w większości portów regionalnych oraz u przewoź-
ników niskokosztowych obecnych na polskim rynku.

6. Wdrażanie dyrektywy UE 1107/2006 i zagwarantowanie puli środków unij-
nych na rozwój infrastruktury lotniczej daje podstawę do stałej poprawy 
i wdrożenia w Polsce w pełnym zakresie europejskich standardów obsługi 
osób niepełnosprawnych w transporcie lotniczym.

Literatura

Bergel I., Assessment of Adjusting the Public Transport in Poland to the Needs of Handi-
capped Persons, “Studies and Works of the Collegium of Management and Finance” 
2005, vol. 53, Warsaw.

Bergel I., Handicapped Persons in the Transport Policy of the Polish State, Conference 
proceedings, TRANSED 2001, vol. 1, Warsaw.

Bergel I., Les passagers handicapes sur le marche polonais des services des transports 
aeriens, Actes de la Conference,TRANSED 2007, Montreal.

Polityka transportowa państwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, War-
szawa 2005.

Prawo budowlane z 27 lipca 1994 roku, DzU 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.

5  www.worldcomitteeondisability.org.



36 Izabella Bergel

Reglement (CE) Nº 1107/2006 du Parlament Europeen et du Conseil du 5 juillet 2006 
concernant les droits des personnes handicapees et des personnes a mobilite reduite 
lorsqu’elles font des voyages aeriennes, „Journal offi cial de l’Union europeenne”, 
L 204/1.

Schwartz L., Nahlik E., Bariery utrudniające osobom niepełnosprawnym poruszanie się 
i podróżowanie, Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, MTiGM, „Porady Pro-
jektowe” 2000, nr specjalny.

www.niepelnosprawni.info.
www.oecd.org./cem/resol/disabled/index.htm.
www.worldcomitteeondisability.org.
Zmarnowana dekada. Raport Anny Panfi l i Piotra Stanisławskiego, www.niepelno-

sprawni.info, 23.06.2004.
http://www.lotnisko-chopina.pl/katalog/przyjazny/pl/port_przyjazny.php.
http://www.tc.gc.ca/transed2007/.

PERSPECTIVES FOR IMPROVING STANDARDS 
OF SERVICING DISABLED PASSENGERS IN POLISH AIR TRANSPORT

Summary

The problem that the paper addresses is adaptation of internationals standards 
of services for handicapped people by the polish air carriers and polish airports (espe-
cially Polish national airline PLL LOT).

The paper presents results of research conducted on situation of disabled passengers 
in air transport in Poland. The air sector is chosen because the Polish air market has one 
of the best prospects. 

There are two new EU laws which will signifi cantly improve the rights of disabled 
passengers traveling by air:
– the Regulation (EC) No 261/2004 of European Parliament and of the Council of 11th 

of February 2004,
– the Regulation (EC) No 1107/2006 of European Parliament and of the Council 

of 5th July 2006 concerning the rights of disabled passengers and persons with reduced 
mobility during air travel.

Translated by Izabella Bergel
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PRICING AND FINANCING STRATEGIES 
AND COSTS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE

I. Transport infrastructure is still poorly used and underfi nanced for lack of 
transparency in the costs paid by users, lack of adequate funds and the absence 
of a framework conducive to investment.

The White Paper (2001) ‘European transport policy for 2010 – time to 
decide’ brought already attention to the clear mismatch between the stated objec-
tives of the  TEN-T1 and the fi nancial resources available to the Community.

On the other side with the immense growth of traffi c and transport more 
investment in infrastructure is absolute necessary, without high-performance 
transport networks, economies cannot be competitive. The creation and smooth 
operation of TEN-T which became offi cial Community policy 10 years ago, is 
a key condition for the success of the internal market to ensure sustainable mobi-
lity in an enlarged EU.

On the same time there is growing insistence on sustainable development to 
cover with the transport costs not only the internal but also the external costs, not 
only to ensure sustainable environment but also to fi nance infrastructure invest-
ment in the right direction. The key strategy of the Commission’s infrastructure 
policy is that transport taxes and charges, in every mode of transport, should 
be varied to refl ect the cost of different pollution levels, travelling times and 

1 TEN-T, Trans European Transport Networks, Guidelines 1996, Implementation of the Guide-
lines 1998–2001.
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damages costs as well as infrastructure costs to apply the polluters pay principle2 
and provide clear fi scal incentives to help achieve our goals of reducing trans-
port’s congestion, pollution, re-balancing the modal split and decoupling trans-
port growth from economic growth.3

Fair charging improves a better use of the existing infrastructure and supports 
the development of public-private partnership. ‘The user pays principle’ is funda-
mental to commercial practices and liberalised markets, managing the infrastruc-
ture just in the accession countries (last initiative: directive ‘Eurovignette’).

The White Paper 1997: “Fair Payment for Infrastructure Use: A phased 
approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU” 
showed already the way.

The European strategy on transport and environment defi nes the objecti-
ves for integrating environmental requirements into transport policy. It provides 
guidelines for range of measures in the sustainable development into transport 
policy.

Additional measures should be taken to 
– avoid negative effects of traffi c growth through land use measures or infra-

structure charging,
– promote of public transport, inter modal and combined transport and environ-

mental less harmful modes,
– Technological development to reduce CO2 emissions and noise,
– raising awareness among the public, vehicle industry, promoting indicators 

and vehicle standardisation.
This taking in account of external costs in infrastructure presents not only 

a framework for user charges for motorway infrastructure but also underlines the 
important role of fuels in the transport. The European Environmental Agency 
should keep the Kyoto protocol to reduce the greenhouse gas emissions.

But there are also proposals concerning charging for port and airport infra-
structure in the commissions work 2006 concluding maritime and inland waterway 
transport and air transport (Communication on aviation and climate change).

The White Paper 1997 has always dealt with the escalating congestion and 
pollution. The hope in transport charges are that they infl uence prices, which 
in turn can change transport use. 

2 The polluter pays principle, which, from being initially targeted at environmental costs, has 
now been extended to include other costs, the so called’ internalisation of external costs, Braun-
Moser U.: European Transport and Tourism Policy, Szczecin 2001.

3 COM, Workshop on the ‚Internationalisation of external costs in trasnport’,15 March 2007.



39Pricing and fi nancing strategies...

There are so many transport charging systems:
– 9 different systems in the railways sector,
– different annual taxes on lorries between Member States(MS) up to € 300,
– 4 MS levy tolls on a large part of their motorway network,
– VAT charges and energy taxation vary considerably between transport modes 

and MS.
The principle, to pay where you drive for freight transport could not be 

implemented because the motorway infrastructure is in many MS not in the pro-
perty of States. A clearing system of equalizing the charges would not function.

The White Paper set out for the fi rst time aims:
– to improve the overall effi ciency of the provision and use of European 

infrastructure,
– to promote fair competition,
– to safeguard the single market,
– to enhance the sustainability of the transport system.

This approach is based on 4 concepts:
–  the same fundamental principles should apply to all commercial modes 

of transport in each MS of the EU,
– infrastructure charges should be based on the “user’s pay principle”,
– charges should be directly related  to the costs that users impose on the infra-

structure and on others,
– changes should promote the effi cient provision o infrastructure.

The only satisfying approach is the “marginal social cost charging” i.e. char-
ging users from both internal and external costs, as operating costs, infrastructure 
damage costs, congestion costs, environmental costs and accident costs.

The social benefi ts of this policy should lead to 30–80 billion € per year.
The Green Paper 1995: “Towards fair and effi cient pricing of transport 

– policy options for internalizing the external costs of transport in the European 
Union” had already shown that every form of transport has undesirable side-
effects such as infrastructure damages, congestion, accidents or pollution, and 
that current tax systems ignore the costs of these side-effects.

The internalization of transport costs means making all users bear the full 
social costs of their journeys to reduce transport problems, to reduce road acci-
dents by speed limits, drink/driving legislation and vehicle safety performance 
standards, but no instruments to internalize the external costs of road accidents, 
as medical costs, lost production are in sight.
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In 1995 recommended were:
– the inclusion of environment charge in annual vehicle tax,
– introduction of differentiate fuel taxes refl ecting differences in fuel qualities,
– reconsideration of the tax differentiation in favour of diesel fuel in the light 

of its environmental impact,
– introduction of charges for rail and air transport  to refl ect the environmental 

costs.
And the Green Paper stated at last: the pricing system found should take 

in account the twin concepts of equity and effi ciency, i. e. equitable conditions 
of competition within and access modes on the internal transport market.

The High Level Group 1999 for Calculating Transport Infrastructure Costs 
took these arguments up to defi ne pricing instruments in the 5 modes of transport. 
It recommended the use of social marginal cost pricing for covering both internal 
and external marginal costs at the base of setting prices. In particular, where the 
marginal costs of a project are below average cots and higher levels of cost reco-
very are necessary for fi nancial reasons. It discussed how to identify, measure 
and estimate the various components of transport costs, including infrastructure 
maintenance, environmental, congestion and accident costs.

It proposed economic instruments available for recovering, each type 
of cost in each mode of transport and recommended the most appropriate reform 
of existing pricing regime for the practical implementation of marginal cost pri-
cing, including both internal monetary and external costs.

Criteria for the policy instruments had been: effectiveness in achieving the 
policy goal, the degree of transparency and simplicity of the chosen instrument, 
compliance and enforcement, the cost of implementation, operation, information 
and transactions associated with the policy, and acceptability of the policy to 
differing political and public views, including those of the stakeholders.

Perhaps a policy mix is necessary for full assessment of the relative cost 
and benefi ts. In their Recommendations the Group Members included further 
differentiated road tolls, extended where appropriate to other parts of the road 
network, and the development of distance-related charges, as already planned 
and/or charged by Germany and Austria. User’s charges that are able to refl ect 
the marginal infrastructure and environmental costs and to recover fi xed cost 
where necessary are the ideal policy instrument. These should be implemented 
through road pricing schemes and through a combination of track/station/port/
airport access charges.
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As far as the right pricing does not cover the costs of new investment infra-
structure projects need fi nancial aid and loans.
II. The funding methods of infrastructure projects as the TEN-T are:
a) Community fi nancial aid, commitment of the budget;
b) Co-fi nancing with MS funding and community structural funds:

– European Regional Development Fund,
– European Investment Bank EIB,
– and European Investment Fund EIF;

c) and private fi nancing means, private sector funding or public/private partner-
ship (ppp).

Eligibility criteria for Community fi nancial aid are projects of common 
interest fi nanced by MS and identifi ed within the framework of the guidelines 
refereed to in article 155 of the Amsterdam Treaty projects fi nanced by MS, 
by regional or local authorities or organisation working within an administrative 
or legal framework that makes them similar to public organisations.4

Forms of aid are:
– co-fi nancing studies,
– contributions towards fees guarantees for loans,
– subsidies of the interest loans granted by the European Investment Bank 

EIB or other public or private bodies,
– direct grants to investments unduly justifi ed cases,
– where appropriate, a combination of the above-mentioned forms of Com-

munity assistance.5

The community produced an indicative multiannual basis to serve as a refe-
rence for the annual decisions allocating Community projects. Project selection 
criteria: (Art. 155 of the Treaty) Community aid is granted on a priority basis to 
projects according to their contribution to the objectives set out in the guidelines. 
It is intended for projects that are potentially economically viable and for which 
the fi nancial profi tability at the time of application is deemed insuffi cient. The 
decision to grant Community assistance should also take account of 

– the maturity of the project
– the stimulative effect on public and private fi nance
– the soundness of the fi nancial package

4 COM: Community fi nancial aid to trans-European networks, Council Regulation 18.Sep-
tember 1995.

5 For the implementation of the Regulation EC no 2236/95 were set fort he period 1995–99 € 
2 345 million.
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– direct or indirect socio-economic effects, in particular on employment
– the environmental consequences

d) Private sector support, as encouraged by Regulation 2236/95, which contains 
a provision for developing partnerships between the public sector and pri-
vate operators. On the basis of the Experts Report, the commission submit-
ted a communication on the application of this policy to the transport sector 
(Com(97)0453), which comprises the following measures:
– public procurement procedures to the award of transport infrastructure 

contracts (studies and concessions),
– the Commission elaborates specifi c guidelines for the award of contracts,
– measures to reconcile technical dialogue with the intellectual property 

of bidders,
– ensuring competition,
– the Commission clarifi es the right of access to rail infrastructures and 

capacity
– as the reservation in connection with new projects,
– particular attention to be given to state aids to the public sector.

Financing instruments: The Commission wishes wider use to be made 
of structurally subordinated loans and early operational sage loans, in particu-
lar it envisages setting up, in consultation with the EIB and EIF, a mezzanine 
fund6. While the need for a partnership between public and private fi nance is 
inescapable, it is also clear that this is neither simple nor easy. For the fi nancing 
of public/private partnership (ppp) are priority projects classifi ed in terms 
of nature of fi nancial plan along the

– identity of the promoter (public, private),
– the size and nature (loans, grants, equity, etc.),
– public contributions (incl. Community),
– private involvement (ca.50% of the projects).

There are 
1) ppp projects in the TEN + EIB and EIF public fi nanced on basis of user char-

ges (tolls);
2) with government guarantees + public promoter and positive profi tability;
3) conventionally fi nanced national railway projects (private investors involved 

only as loan providers or through bond issues);

6 Mezzanine fi nance, also known as subordinated debt or quasi-equity is a risk-absorber senior 
to equity but subordinated to bank debt.
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4) EU grant support for cohesion motives (Cohesion and Structural Fund), exe-
cuted in purely public budget;

5) projects with open fi nancial plans= 48% of total investment costs. Economi-
cally viable and fi nancially feasible as ppp.

The fi nancial characteristics of infrastructure projects:
1. Infrastructure projects are highly capital-intensive as fi xed-asset costs for 

outweigh variable and operating costs; the length of the construction period 
constitutes an added burden ion form of capitalized  interest charges and 
delays in revenue collection.
The debt service and related fi nancing costs thus typically represent the domi-
nant part of the overall cost structure, certainly in the fi rst decades. The level 
of long-term rates, nominal and real has a crucial impact on its fi nancial 
viability.

2. Long economic life of projects ensures an extended utility-type revenue 
stream i.e. relatively stable and increasing over time .But, these revenue 
streams generally refl ect only a fraction of the total benefi ts to society, as 
a whole. Revenue collection may virtually impossible by legally constraints, 
or while competitive infrastructure is provided at no costs to the user.

3. Because of the long payback periods, fi nance providers have to keep long 
exposure to the project for prolonged periods – longer than normal bank loans 
or bond issues – need for refi nancing: requires involvement of many fi nancing 
partners (lending consortia) to spread the fi nancial needs and risks.

4. Interaction of promoters, constructors, construction companies, operators, 
public administrations requires strong coordination.

5. Public authorities are main builders and providers of transport structures, 
but the ex post fi nancial performance of public investment is less easily 
measurable.

6. PPP can only be arrived with fully fl edged fi nancial package, structures and 
phased according to fi nancial needs with a proper sharing of risks. 

7. Trans-national links suffer from differing national preferences at each side 
of the border.
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STRATEGIE CENOWE I FINANSOWANIA 
A KOSZTY INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ

Streszczenie

W artykule podjęto problematykę relacji między kosztami infrastruktury transpor-
towej a wyborem strategii cenowej oraz strategii fi nansowania jej rozwoju. Przywołuje 
się stosowne w tej kwestii zapisy wybranych dokumentów Unii Europejskiej, w szcze-
gólności białej księgi i zielonej.

Tłumaczenie Ursula Braun-Moser
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DOSKONALENIE ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH 
JAKO WZMOCNIENIE DYWERSYFIKACJI 

DZIAŁALNOŚCI POCZTY PUBLICZNEJ W POLSCE

Wprowadzenie

Dywersyfi kacja1 produktowa jest jednym ze sposobów kształtowania stra-
tegii przedsiębiorstwa, polega na poszerzeniu zakresu jego funkcjonowania, 
co wyraża się w zróżnicowaniu oferowanych dóbr fi nalnych. Skutecznie przepro-
wadzona dywersyfi kacja umożliwia:
– skoncentrowanie zasobów fi rmy na rozwoju wiodących produktów,
– skrócenie procesów decyzyjnych,
– elastyczne reagowanie na sygnały płynące z rynku,
– efektywną kontrolę kosztów produkcyjnych.

Wymienione cechy znajdują potwierdzenie w zdiagnozowanych słabościach 
funkcjonowania i organizacji usług kurierskich poczty publicznej w Polsce. 
Usługi kurierskie, jako jeden z marginalnie traktowanych segmentów działalności 
Poczty Polskiej, nie są w pełni dopracowane organizacyjnie, tak aby zarządzanie 

1 W odniesieniu do produkcji (usług) dywersyfi kacja oznacza wprowadzenie nowych, dotych-
czas niewytwarzanych wyrobów (usług), realizowanych z wykorzystaniem dotychczasowych lub\i 
odmiennych technologii, zaspokajających inne potrzeby niż wybory (usługi) obecne. Dywersyfi -
kacji produkcji nie stanowi modyfi kacja wyrobu polegająca na jego ulepszeniu i unowocześnieniu 
czy też wprowadzenie odmian obecnego wyrobu. Por. H. Jagoda, J. Lichtarski, Nowe kierunki 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wrocław 2000, s. 158. 
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nimi było sprawne i w efekcie przekładało się na istotny udział – uwzględnia-
jąc wielkość przedsiębiorstwa – w rynku. Za podstawowy powód takiej sytuacji 
należy wskazać fakt, że Poczta Polska funkcjonuje jako fi rma ściśle regulowana 
przez państwo, które zapewnia jej pozycję monopolistyczną i kształtuje wartości 
oparte na interesie publicznym.

Analiza pozycji poczty publicznej 
na krajowym rynku usług kurierskich 

Spośród 173 operatorów pocztowych ujętych w rejestrze Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej (UKE – regulator krajowego rynku pocztowego) na polskim 
rynku usług kurierskich aktywną działalność gospodarczą prowadzi nie więcej 
niż 35 operatorów, w tym jedynie kilku odgrywa istotną rolę. Należy jedno-
cześnie wskazać, że w latach 2000−2006 średnio w roku następował 20-procen-
towy wzrost obrotów tego rynku, osiągając w 2006 roku szacunkową wartość 
blisko 1,2 mld zł2. W tabeli 1 zaprezentowano udziały rynkowe największych 
operatorów usług kurierskich w latach 2000–2006.

Funkcjonowanie na rynku usług kurierskich wymusza konkurencyjność 
cenową. Ceny najpopularniejszych przesyłek3, to jest o masie do 1 kg, w wybra-
nych fi rmach kurierskich w 2006 roku zaprezentowano w tabeli 2. Wśród głów-
nych krajowych operatorów usług kurierskich najwyższą cenę za taką przesyłkę 
narzuca GLS, natomiast najniższą skalkulował Schenker. Ze względu na specy-
fi czne rozwiązania organizacyjne stosowane przez poszczególnych operatorów 
wyłącznie porównanie cen byłoby jednak zbytnim uproszczeniem. Pomiędzy 
ceną usługi danego operatora a jego udziałem w rynku brak bowiem zauważal-
nych związków.

Znamienne dla konkurencji na rynku usług kurierskich w Polsce jest rosnące 
znaczenie jakości świadczonych usług. Jeszcze w 2001 roku menedżerowie fi rm 
kurierskich uznawali, że nie można się odróżnić od konkurentów tą cechą i trak-
towali ją jako najmniej ważną spośród wszystkich sfer strategii swoich przed-
siębiorstw. Obecnie fi rmy kurierskie wyróżniają się na tle rywali poziomem 
technicznym i kompleksowością usług, orientacją na konsumenta oraz takimi 

2 Szacunek własny na podstawie danych udostępnianych przez operatorów.
3 Ibidem.
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parametrami jakościowymi świadczonych usług, jak szybkość, terminowość, 
bezbłędność oraz bezpieczeństwo ładunku4. 

Tabela 1

Udział największych operatorów w krajowym usług kurierskich w rynku 
w latach 2000–2006

Firma
2000 2002 2004 2006

[%]
DHL 35 37 35 34 
UPS 33 34 33 22 
GLS 3 5 10 10 
Masterlink 6 7 11 9 
Opek brak danych brak danych brak danych 6 
Schenker 6 7 brak danych 5 
Siódemka brak danych brak danych brak danych 6 
TNT brak danych brak danych 2 4 
Poczta Polska 7 6 3 1 
Inni 10 4 6 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych oraz danych uzyskanych 
od regulatora krajowego rynku pocztowego. 

Poczta Polska z formalnoprawnego punktu widzenia funkcjonuje jako pań-
stwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej i realizuje swoje zadania na 
podstawie ustawy Prawo pocztowe5, której zapisy stanowią, że przedmiotem 
działalności gospodarczej poczty publicznej jest świadczenie usług pocztowych 
i wykonywanie innych usług związanych z wykorzystaniem służby pocztowej, 
świadczenie usług fi nansowych, ubezpieczeniowych, logistycznych oraz inna 
działalność gospodarcza, jeśli nie ogranicza ona działalności o charakterze 
powszechnym6. 

4  www.eurologistics.pl.
5 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe, DzU 2003, nr 130, poz. 1188.
6 W europejskim i polskim prawie nie są precyzyjnie określone przesłanki nadania usłudze 

charakteru powszechności, analizując jednak przykłady usług mających taki status, można sfor-
mułować opinię, że przesądzający w tym zakresie jest brak innej możliwości szerokiego do niej 
dostępu – przy założeniu, że usługa ta jest rzeczywiście społecznie niezbędna.



48 Jacek Buko

Tabela 2

Ceny przesyłek o masie do 1 kg w wybranych fi rmach kurierskich w 2006 roku

Nazwa 
fi rmy

Liczba przesyłek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <10

[zł]
GLS 30,33 brak informacji w cenniku
Opek 30,00 brak informacji w cenniku
Poczta 
Polska 30,00 brak informacji w cenniku

Masterlink 25,00 22,00 19,00 17,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
TNT 24,00a)

brak informacji w cenniku
29,00

UPS 24,00 18,50 18,50 18,50 18,50 12,50 12,50 12,50 11,50 11,50 11,00
Siódemka 23,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00
DHLb) 22,00 15,40 15,40 15,40 15,40 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 11,00
Schenker 15,00 brak informacji w cenniku

a) TNT stosuje podział na strefy na terenie całego kraju; strefa A obejmuje większe miasta.
b) Dokumenty w sztywnej kopercie fi rmowej o wadze do 1 kg. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez badanych 
operatorów. 

Różnica pomiędzy operatorem pocztowym mającym status przedsiębior-
stwa użyteczności publicznej a fi rmami kurierskimi, które stanowią własność 
prywatną występuje zwłaszcza w systemach 
– zatrudnienia,
– i podejmowania decyzji.

Charakterystyczną cechą zatrudnienia w jednostkach państwowych, do 
jakich należy Poczta Polska, jest obniżające efektywność działania ścisłe prze-
strzeganie hierarchii stanowisk i odpowiadających im tak zwanych siatek płac, 
reguł awansowania w znacznej mierze powiązanych ze stażem pracy i stosunkowo 
duże gwarancje zachowania miejsca pracy. Porównanie systemu podejmowania 
decyzji również zazwyczaj wypada niekorzystnie dla jednostek państwowych. 
Wskazuje się tu na mniejszą umiejętność przewidywania kierunków rozwoju 
i wykorzystania nadarzających się okazji rynkowych. Czynniki natury poza-
ekonomicznej często ograniczają możliwości działania kierownictwa gospodar-
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czego jednostek państwowych7. Zauważalny jest także większy wpływ oddzia-
ływań związków zawodowych, czasem wręcz paraliżujących procesy decyzyjne 
w przedsiębiorstwie.

Istotnym problemem, wynikającym z regulacji prawnych, z którym spotyka 
się Poczta Polska, są procedury obowiązujące w przedsiębiorstwie państwo-
wym. Nie dają one operatorowi takich możliwości funkcjonowania jak fi rmom 
kurierskim, działającym z reguły w formie spółek prawa handlowego. Regulacje 
w zakresie zamówień publicznych powodują, że wszystkie procesy inwestycyjne 
są spowolnione, a reakcja na potrzeby rynkowe – mało dynamiczna. To ogranicza 
możliwość szybkiego sprostania oczekiwaniom klientów, zwłaszcza w obszarze 
usług kurierskich, które wymagają zasileń fi nansowych, związanych z inwesty-
cjami w nowe technologie informatyczne. 

Zasadniczą cechą odróżniającą usługi kurierskie od innych usług Poczty 
Polskiej jest to, że oferowane są one na otwartym rynku wśród wielu fi rm kon-
kurencyjnych. Brak koncentracji na rozwoju usługi kurierskiej w porównaniu 
z agresywnymi działaniami konkurencji powoduje, że pozycja rynkowa poczty 
publicznej jest w tym zakresie coraz słabsza. W formie tabelarycznej (tabela 3) 
przeanalizowano siły, słabości oraz szanse i zagrożenia dla usług kurierskich 
świadczonych przez pocztę publiczną w Polsce.

Podstawowym problemem organizacyjnym ujawniającym się w ramach 
przeprowadzonej analizy jest kwestia nieodpowiedniej struktury organizacyjnej 
Poczty Polskiej. Pomimo podejmowanych prób jej doskonalenia zdominowana 
jest ona rozwiązaniami właściwymi dla klasycznej, ukształtowanej w przeszłości 
hierarchicznej struktury funkcjonalnej. W efekcie uniemożliwia ona, po pierw-
sze, właściwe wykorzystanie korzyści ze specjalizacji wewnętrznej i szybkie roz-
przestrzenianie w ramach organizacji najlepszych doświadczeń i metod pracy; 
po drugie, nie zapobiega niebezpieczeństwu nadmiernego jej rozczłonowania, co 
może się pojawiać zwłaszcza w sytuacji, gdy są wprowadzane nowe produkty; 
po trzecie, powoduje, że kierownictwo fi rmy nie jest nastawione na skuteczność 
działań i wyniki ekonomiczne.

7 Jednym z głównych czynników oddziałujących na jakość procesów decyzyjnych poczty 
publicznej jest niewątpliwie upolitycznienie obsady głównych stanowisk kierowniczych. 



50 Jacek Buko

Tabela 3

Analiza SWOT usług kurierskich Poczty Polskiej

MOCNE STRONY
Bezpieczeństwo funkcjonowania w ramach tak dużej organizacji, jak Poczta Polska.
Dostęp do dużej bazy logistyczno-transportowej oraz sieci kanałów dystrybucji.
Dostęp do jednej z największych baz klientów.

SŁABE STRONY
Biurokratyzacja i brak uelastyczniającego zarządzanie delegowania uprawnień.
Brak klarownej strategii marketingowej.
Brak profesjonalnego systemu śledzenia przesyłek i systemu zarządzania usługą.
Brak samodzielnego rozliczania wyniku fi nansowego.
Inercja organizacyjna dużej fi rmy.
Nieelastyczna polityka cenowo-opustowa.
Niewystarczający poziom informatyzacji oraz kultury informatycznej pracowników.
System organizacyjny i motywacyjny niesprzyjający osiąganiu wysokiego stopnia synergii.

SZANSE
Dynamicznie rozwijający się rynek usług kurierskich (przede wszystkim ze względu na rozwój 
sprzedaży wysyłkowej oraz tendencję fi rm do organizowania dostaw just in time).
Możliwość uzyskania dobrych efektów ekonomii skali przy efektywnym sposobie zarządzania 
i organizacji fi rmy.

ZAGROŻENIA
Brak koncepcji rozwoju usług kurierskich.
Wzrost liczby i siły ekonomicznej konkurencyjnych operatorów.

Źródło: opracowanie własne.

Oznacza to, że obecna struktura organizacyjna poczty publicznej w nie-
dostatecznym stopniu orientuje fi rmę na
− zwiększenie jej wartości rynkowej,
− podwyższenie satysfakcji klientów i umacnianie więzi z nimi.

Wskazuje to także na istnienie strukturalnych przyczyn występowania róż-
nic między Pocztą Polską a jej konkurentami, stawiających pocztowego opera-
tora narodowego w niekorzystnej pozycji wyjściowej. 

Firmy kurierskie charakteryzują się przejrzystą strukturą organizacyjną oraz 
sprawnym zarządzaniem, co wynika z jasnych i czytelnych regulacji wewnętrz-
nych. Klienci mają z reguły bardzo dobry dostęp do takiej fi rmy przez jej tak 
zwaną strukturę dedykowaną – wydzielone piony dla klientów korporacyjnych 
oraz dla klientów indywidualnych.
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Postulowane zmiany w zakresie organizacji usług kurierskich 
oferowanych przez pocztę publiczną

Opracowując koncepcję rozwoju usług kurierskich, Poczta Polska powinna 
zidentyfi kować te działania, które w największym stopniu będą się przyczyniać 
do powstania przewagi konkurencyjnej na tym rynku i w efekcie będą podstawą 
do osiągania zysku. W konsekwencji poczta publiczna, oprócz zmian o charakte-
rze strukturalnym8, musi zwrócić szczególną uwagę na kluczowe procesy i kry-
tyczne działania stanowiące o konkurencyjności usług dla odbiorców. W zakresie 
działań marketingowych operator powinien się skoncentrować na
− rozpoznaniu preferencji i potrzeb klientów zainteresowanych usługami 

kurierskimi, 
− kreowaniu wizerunku i wzroście reputacji fi rmy. 

W zakresie obsługi klienta niezbędne jest natomiast skupienie się na
− zapewnieniu potencjalnym nabywcom szerokiego dostępu do usług,
− unifi kacji kanałów dystrybucji,
− wdrożeniu jednolitych narzędzi kontaktu z klientami,
− wdrożeniu CRM w zakresie usług kurierskich.

W zakresie sprzedaży przedsiębiorstwo powinno podjąć następujące 
działania:
− dokonać segmentacji nabywców ze względu na potrzeby sprzedaży,
− skierować zainteresowanie podległych jednostek na obsługę klientów szcze-

gólnie rentownych dla przedsiębiorstwa,
− dostosowania kompetencji w zakresie sprzedaży do obowiązków konkretnych 

szczebli organizacyjnych w przedsiębiorstwie,
− utworzenie skutecznych zespołów sprzedawców,
− specjalizacja w zakresie sprzedaży usług określonym segmentom, w tym 

klientom kluczowym,
− podniesienie kompetencji pracowników przez szkolenia,
− stworzenie bazy danych dla sprzedawców o potencjalnych i rzeczywistych 

klientach.

8 Wciąż nierozwiązaną sprawą jest opóźniana komercjalizacja i prywatyzacja Poczty Polskiej. 
Przygotowanie tak dużej i wymagającej głębokiej restrukturyzacji fi rmy to kwestia kilku lat. Pro-
jekt rządowy przewiduje prywatyzację poczty publicznej nie wcześniej niż w 2011 r.
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W zakresie zarządzania jakością należy skoncentrować się na
− systemie regularnego pomiaru satysfakcji klientów,
− wdrażaniu systemu jakości zgodnego z normami ISO 9000,
− opracowaniu i realizacji standardów najwyższej jakości usług kurierskich, 

logistycznych i nowych technologii jako podstawy działań na rzecz kampanii 
wizerunkowych i wzrostu udziału w nowych rynkach.

W zakresie organizacji procesów produkcyjnych Poczta Polska powinna 
skoncentrować się na
− wdrażaniu nowoczesnych technologii informatycznych,
− modernizacji taboru samochodowego,
− wdrażaniu systemów zarządzania fl otą,
− innowacyjności (zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych).

Kolejnym obszarem wymagającym niezbędnych usprawnień jest zarządza-
nie personelem. System premiowania w Poczcie Polskiej nie jest skorelowany 
z udziałem pracowników w wypracowaniu wyniku fi nansowego przedsiębior-
stwa. Premie miesięczne, będące zaliczkami premii kwartalnych, wypłacane są 
niezależnie od efektów pracy, a zatem praktycznie stanowią element wynagrodze-
nia zasadniczego. Traktowane są przez pracowników jako świadczenie należne, 
konieczne i w żaden sposób nie wpływają na jakość pracy. Premie kwartalne przy-
znawane są natomiast ze środków niewykorzystanych w tym czasie przez daną 
jednostkę organizacyjną na premie miesięczne. Podstawowym mankamentem 
systemu premii kwartalnej jest przede wszystkim duże zróżnicowanie w zależno-
ści od szczebla zatrudnienia. Dotyczy ono przede wszystkim pionu eksploatacji, 
gdzie wysokość premii kwartalnej znacznie różni się od poziomu premii pionu 
administracji i kierowniczego. Te dysproporcje powodują negatywne nastawienie 
pracowników pionu eksploatacji do stosowanego systemu wynagradzania. 

Silnie sformalizowana struktura organizacyjna Poczty Polskiej wpływa na 
kształtowanie u personelu zarządzającego postaw charakterystycznych dla typu 
kultury organizacyjnej dominującej w przeszłości w dużych polskich przedsię-
biorstwach państwowych, to jest kultury „roli pełnionej w organizacji”. Wzorców 
zachowań organizacyjnych dostarczają przepisy, regulaminy, procedury, zakresy 
zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Personel zarządzający niechętnie deleguje 
uprawnienia decyzyjne na niższe szczeble, broniąc obszaru własnej władzy.
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Należy zaznaczyć, że reakcją na wskazane braki w obszarze personalnym 
Poczty Polskiej są podejmowane od kilku lat wysiłki zmierzające do porzucenia 
dominującej w tym przedsiębiorstwie kultury organizacyjnej zorientowanej na 
kontrolę swoich członków9, na rzecz kultury organizacyjnej o orientacji proefek-
tywnościowej, to jest zastosowanie takiego podejścia do zagadnień personalnych, 
które oparte jest na
– wypracowaniu efektywnego połączenia celów ogólnoorganizacyjnych 

z celami postępowania pracowników;
– stosowaniu zindywidualizowanych instrumentów motywacyjnych, opartych 

na obiektywnym systemie ocen pracowniczych;
– przyjęciu orientacji etycznej, wedle której polityka i strategia kadrowa nie 

mogą być budowane na manipulacji pracownikami. 
Do wypracowania korzystnej pozycji na rynku usług kurierskich niezbędne 

jest również, jak wcześniej akcentowano, wyposażenie poczty publicznej w sys-
tem informatyczny, gwarantujący utrzymanie wysokiego standardu świadczo-
nych usług oraz włączenie każdego z pracowników eksploatacyjnych do struktury 
rozległej pocztowej sieci informatycznej. Duża liczba placówek i szeroki zasięg 
geografi czny mają istotne znaczenie dla instytucji adresujących swoje przesyłki 
do masowego odbiorcy i posiadających swoich klientów na terenie całego kraju, 
także na obszarach słabo zurbanizowanych. 

Obecnie w Poczcie Polskiej skomputeryzowane są jedynie pewne obszary 
działalności w obszarze eksploatacji i administracji. Stan informatyzacji tej insty-
tucji można określić mianem informatyzacji rozproszonej zarówno w sensie geo-
grafi cznej lokalizacji, jak i funkcjonalności realizowanych przez poszczególne 
systemy. W zasadzie każda grupa funkcji realizowanych przez Pocztę Polską 
jest zinformatyzowana za pomocą innego systemu. Co więcej, systemy te nie są 
zestandaryzowane. Dodać do tego należy trudności związane z administrowa-
niem i nadzorowaniem pracy tych systemów. Stan taki oznacza bardzo wysokie 
koszty eksploatacji i modyfi kacji systemów.

Rozbudowa teleinformatycznej sieci rozległej Poczty Polskiej może być 
zasadniczo uznana za najważniejszy projekt dla usprawnienia obsługi klientów 
korzystających z usług kurierskich. Rozbudowa sieci wpłynie zarówno na efek-
tywność zarządzania usługami, jak i całym przedsiębiorstwem. Sieć ta powinna 

9 Szerzej A. Ludwiczyński, Strategia zarządzania zasobami ludzkimi: ppup Poczta Polska, 
w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce – studia przypadków, red. A. Pocz-
towski, Kraków 2002.
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stanowić platformę dla kompleksowej komputeryzacji operatora. Zintegrowany 
system informatyczny (ZSI) dla Poczty Polskiej powinien więc mieć budowę 
wielowarstwową, odzwierciedlającą zarówno strukturę organizacyjną, produk-
tową, decyzyjną, operacyjną, jak i techniczno-technologiczną oraz wielopozio-
mową, obejmującą poziomy zarządzania: strategiczny, taktyczny i operacyjny. 

Do głównych celów, jakie powinno się uzyskać po wdrożeniu ZSI, należy 
zaliczyć10:
− lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa,
− zintensyfi kowanie przepływu informacji,
− efektywniejsze zarządzanie fi nansami,
− wzrost jakości świadczonych usług.

Problem dokończenia informatyzacji Poczty Polskiej jest celem strategicz-
nym dla operatora, gdyż obecnie klienci korzystający z usług operatorów kon-
kurujących z pocztą publiczną mają możliwość dowiedzenia się, gdzie w danym 
momencie znajdują się ich przesyłki. Standardem na rynku usług kurierskich 
stała się więc możliwość śledzenia drogi przesyłek przez Internet. Takie roz-
wiązania stosują między innymi UPS, DHL i Masterlink. Niektóre spośród fi rm 
zawiadamiają nadawców o statusie przesyłek, korzystając z SMS-ów, a także 
można śledzić drogę przesyłek przez telefon komórkowy, dzięki usłudze WAP. 
Konkurenci wyposażają swoich kurierów w przenośne skanery umożliwiające 
bieżące przetwarzanie informacji o przesyłkach, na przykład UPS jest pierwszą 
na rynku polskim fi rmą kurierską, której kurierzy mają przenośne komputery, 
działające w systemie DIAD – Delivery Information Acquisition Device. Umoż-
liwia to przesyłanie informacji o przesyłce do centrali na bieżąco. Urządzenie 
to pozwala również na składanie przez klienta identyfi kowanego podpisu.

W ofercie Poczty Polskiej w zakresie usługi kurierskich wprowadzono jedy-
nie możliwość udzielania klientom informacji o doręczeniu przesyłki w ramach 
ogólnopolskiej infolinii. Bazuje ona na systemie rejestracji danych o przesyłkach 
kurierskich, który nie zapewnia pozyskiwania informacji o przesyłkach w czasie 
rzeczywistym. 

10 P. Sitek, Możliwość wykorzystania przewagi konkurencyjnej „Poczty Polskiej” poprzez mo-
dernizację infrastruktury informatycznej, X Sympozjum Poczty Polskiej nt. Rola Poczty Polskiej 
na liberalizowanym krajowym rynku pocztowym, Szczecin 2003, s. 454.
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Zakończenie

Dynamiczny rozwój rynku usług kurierskich i ciągle rosnące potrzeby klien-
tów wymagają częstych zmian doskonalących świadczenie tych usług, w tym 
wprowadzanie większej elastyczności i sprawności działania. Charakterystyczną 
cechą jest to, że ceny usług pozostają od kilku lat na niezmienionym poziomie, 
a determinantą osiągnięcia sukcesu jest nadawanie usłudze cech wyróżniających 
daną fi rmę na tle konkurencji, czyli zdolność do wykorzystania zasobów i nowo-
czesnych technologii, co przejawia się w kluczowych procesach biznesowych 
(skuteczne i efektywne zarządzanie nimi). 

Konkurencja i wynikające stąd możliwości wyboru powodują konieczność 
przyjęcia przez pocztę publiczną zachowań właściwych dla fi rm sektora prywat-
nego. Doprowadzenie do takiej sytuacji jest jednak procesem, który musi przebie-
gać w sposób usystematyzowany. Opracowanie strategii działalności w obszarze 
usług kurierskich wymaga przy tym nie tylko wyznaczenia konkretnych zadań, 
ale również wypracowania mierników pozwalających oceniać stopień osiągnię-
cia wyznaczonych celów.

Poczta publiczna musi dysponować zestawem mierników pozwalających 
oceniać jej dokonania. Wyznaczenie ich służy również osiągnięciu dwóch dodat-
kowych celów:
– wskazaniu pracownikom i utrwaleniu w ich świadomości podstawowych 

celów, na jakie stawia organizacja,
– skupieniu wysiłku pracowników na dążeniu do celów wyznaczonych przez 

organizację.
Mierniki jakościowe i czynnościowe, których przykładem są: jakość obsługi 

klienta, znajomość oferowanych produktów, znajomość konkurencji, zgłoszenie 
nowatorskich pomysłów na temat obsługi klientów, są trudno mierzalne. Stąd 
mierniki jakościowe i czynnościowe powinny być wykorzystane uzupełniająco, 
a ich dobór powinien być dokonany w taki sposób, by wspierały realizację klu-
czowych wskaźników ilościowych i wartościowych.

Wśród wskaźników wartościowych podstawowa rola powinna przypadać:
– planowanej sprzedaży,
– planowanej wydajności (sprzedaż na pracownika),
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– planowanym przychodom,
– planowanym kosztom.

Wśród mierników ilościowych szczególną rangę należałoby przypisać:
– utrzymaniu dotychczasowych klientów,
– planowanemu pozyskaniu nowych klientów,
– planowanemu wskaźnikowi liczby klientów przypadających na jednego 

pracownika.
Aby mierniki oceny należycie pełniły swoje funkcje, muszą być, jak już 

wcześniej wskazano, konkretne, mierzalne i określone czasowo (na przykład 
zwiększenie w danym okresie o wyznaczony procent wskaźnika przychodów 
na pracownika). Należy pamiętać, że ustanowienie precyzyjnych celów cząstko-
wych musi być powiązane z wprowadzeniem obowiązku regularnego przekazy-
wania informacji na temat osiągniętych wyników, co pozwala szybko wychwycić 
ewentualne rozbieżności między wielkościami planowanymi i wykonywanymi 
i podejmować działania usprawniające.

Literatura

Jagoda H., Lichtarski J., Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000. 

Ludwiczyński A., Strategia zarządzania zasobami ludzkimi: ppup Poczta Polska, w: Naj-
lepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce – studia przypadków, red. 
A. Pocztowski, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Sitek P., Możliwość wykorzystania przewagi konkurencyjnej „Poczty Polskiej” poprzez 
modernizację infrastruktury informatycznej, X Sympozjum Poczty Polskiej nt. Rola 
Poczty Polskiej na liberalizowanym krajowym rynku pocztowym, Szczecin 2003.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe, DzU 2003, nr 130, poz. 1188.
www.eurologistics.pl.



57Doskonalenie świadczenia usług kurierskich...

COURIER SERVICES AS THE AREA OF THE DIVERSIFICATION 
OF THE ACTIVITY OF THE PUBLIC POST IN POLAND

Summary

In the article was presented problems of the offering of courier services by the 
public post in Poland. In the detailed composition was represented:
– the analysis of the participation of the public post in the objective market on the back-

ground of competing businesses,
– the specifi city of the activity of the public post,
– conditionings of the height of the meaning of the public post on the market of courier 

services.
In the recapitulation was proposed the group of permissive measures to rate the 

effi ciency of introduced changes.

Translated by Jacek Buko
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TRANSPORT I INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 
W GOSPODARCE 

PODEJŚCIE FUNKCJONALNE I DYNAMICZNE

Analiza miejsca oraz roli transportu i jego infrastruktury w funkcjonowaniu 
gospodarki, z uwzględnieniem stymulacji i reakcji na zmiany w niej zachodzące, 
obliguje do spojrzenia na gospodarkę przez pryzmat struktury złożonej i dyna-
micznej. Złożoność gospodarki można w tym przypadku rozpatrywać przede 
wszystkim z punktu widzenia dwóch struktur: sektorowej oraz przestrzennej, 
pozostających ze sobą w układzie określonych relacji, które istotnie wpływają 
na transport i jego infrastrukturę. Dynamika gospodarki jest natomiast cza-
sowo-przestrzennym wyrażeniem jej stanu i struktury, zgodnie z założeniem, że 
gospodarka znajduje się w nieustannym rozwoju, ponieważ jej składowe ulegają 
ciągłym zmianom. Uszczegóławiając, należy zastanowić się nad następującymi 
problemami:
a) Jakie są relacje między transportem i infrastrukturą transportową a gospo-

darką oraz jakie funkcje je determinują w wypadku transportu i jego 
infrastruktury?

b) W jaki sposób i w jakim zakresie struktura sektorowa gospodarki oddziałuje 
na transport i jego infrastrukturę?

c) W jaki sposób i w jakim zakresie struktura przestrzenna gospodarki oddzia-
łuje na transport i jego infrastrukturę?
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d) Jakie trendy można zidentyfi kować we współczesnej gospodarce, które deter-
minują zarówno jej funkcjonowanie, jak i strukturę, i jak są one powiązane 
z funkcjami, jakie wyznacza gospodarka dla transportu i jego infrastruktury?

e) Jak mierzy się stan zaangażowania transportu w obsługę gospodarki?
f) W jaki sposób przejawia się rola transportu jako stymulatora rozwoju 

gos podarki? 
Bezsporne jest, że transport1 odgrywa ogromną rolę w gospodarce. Jest jej 

integralną częścią. Pełni komplementarną rolę w stosunku do innych działów 
gospodarki, choć też można spojrzeć szerzej i widzieć transport jako system 
nośny gospodarki, uwydatniając przez to jego warunkującą rolę wobec wszelkiej 
innej działalności. Takie stwierdzenie oznacza, że po pierwsze, funkcjonowanie 
gospodarki bez transportu nie jest możliwe, po drugie – funkcjonowanie trans-
portu bez gospodarki nie byłoby zasadne. 

Komplementarny i warunkujący charakter roli transportu względem gospo-
darki w literaturze przedmiotu jest wyrażany przez funkcje2:
a) usługową – transport służy zaspokojeniu potrzeb społecznych, gospodar-

czych, obronnych itp., umożliwiając w ten sposób działalność produkcyjną, 
dystrybucyjną, konsumpcyjną, turystyczną, a także utrwalanie więzi między 
grupami społecznymi;

b) instrumentalną – transport jest instrumentem wymiany dóbr i większości 
usług, umożliwiając tym samym nie tylko realizację specjalizacji, ale również 
międzygałęziową i międzyobszarową kooperację podmiotów gospodarczych, 
organizacji, instytucji itp.;

c) stymulująco-efektywnościową – transport pobudza procesy produkcyjne 
i tworzy możliwości efektywnego ich kształtowania przez zapewnienie 
właściwej (logistycznej) obsługi sfery zaopatrzenia i dystrybucji;

d) lokalizacyjną – transport jest ważnym, a czasami nawet przesądzającym czyn-
nikiem zagospodarowania przestrzennego, decydując o lokalizacji i rejoniza-
cji produkcji;

1 W dalszej części rozważań zawartych w tym punkcie transport będzie ujmowany razem 
z infrastrukturą, z wyjątkiem, kiedy problem będzie charakterystyczny tylko dla infrastruktury.

2 Na podstawie H. Bronk, E. Załoga, Usługi transportowo-spedycyjne, w: Współczesna eko-
nomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Warszawa 2005, s. 135; W. Grzy-
wacz, Ekonomika transportu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
1987, s. 26; Transport, red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2005, s. 21.
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e) integracyjną – transport przyczynia się do integracji państw, która może się 
odbywać na wielu płaszczyznach: gospodarczej, politycznej, obronnej, kultu-
ralnej itp.;

f) dochodową – transport, stanowiąc jeden z działów gospodarki narodowej, 
wytwarza produkt krajowy brutto (funkcja dochodowa bezpośrednia) oraz 
współtworzy jego wartość przez wypełnianie funkcji usługowej na rzecz 
innych działów (funkcja dochodowa pośrednia).

Ukazane funkcje pozwalają identyfi kować transport jako dawcę w stosunku 
do gospodarki, to znaczy jako dział oferujący podaż usług transportowych dla 
innych działów współtworzących strukturę gospodarki narodowej, którą można 
charakteryzować ilościowo i jakościowo w ujęciu czasoprzestrzennym. Krótko 
ujmując, odzwierciedlają relacje natury podażowej mówiące, co transport może 
i powinien wykonać dla gospodarki. Jednakże relacje łączące transport z gospo-
darką mają naturę dualną (rysunek 1), a to wskazuje, że transport występuje także 
w roli biorcy. Patrząc zatem, co gospodarka robi dla transportu, należy widzieć 
transport jako konsumenta efektów produkcyjnych innych działów gospodarki. 
Poziom popytu, jaki zgłasza transport w stronę innych działów gospodarki, opi-
suje się wskaźnikami majątkochłonności, kapitałochłonności oraz pracochłonno-
ści (zatrudnienia).

Jak już wspomniano, gospodarka nie jest monolitem. Jej strukturę tworzą 
gałęzie, które wykazują istotne – z punktu widzenia powstających potrzeb trans-
portowych – różnice w zakresie ich rozkładu w czasie i przestrzeni oraz jakościo-
wych właściwości (rysunek 2). Nie sposób wymienić szczegółowo wszystkich 
różnic, niemniej jednak można wskazać najważniejsze:
– materialny lub niematerialny charakter działalności produkcyjnej,
– rodzaj produkowanego dobra (półprodukty, dobra fi nalne, konsumpcyjne, 

przemysłowe itp.),
– podatność transportowa, manipulacyjna i magazynowa dobra,
– zależność produkcji od surowców oraz stopień tej zależności,
– specyfi ka lokalizacji baz zaopatrzenia, produkcji i rynków zbytu,
– cykl produkcji,
– stopień skooperowania produkcji,
– specyfi ka kanałów dystrybucji,
– specyfi ka czynników wyznaczających politykę zapasów w sferach zaopatrze-

nia, produkcji i dystrybucji,
– wielkość i specyfi ka struktury przestrzennej popytu,
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– rozkład popytu w czasie (ciągłość, sezonowość, podatność na wahania itp.),
– udział w wymianie międzynarodowej,
– stopień i obszary uzależnienia od korzystania z transportu własnego, czyli 

możliwości wykorzystywania rynku w zakresie obsługi transportowej.

Gospodarka narodowa

Transport

Funkcje:

us ugowa 
instrumentalna 
stymuluj co-
efektywno ciowa 
lokalizacyjna
integracyjna
dochodowa 

maj tkoch onno
kapita och onno
pracoch onno

poda

podapopyt

popyt

Transport w roli dawcy 

Transport w roli biorcy

Rys. 1. Relacje między transportem a gospodarką narodową
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Gałęziowa struktura gospodarki a potrzeby transportowe
Źródło: opracowanie własne.
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Potrzeby transportowe mogą różnicować się pod względem wielkości 
i struktury wewnątrz poszczególnych sektorów gospodarki. Należy zatem ana-
lizować zachowanie podmiotów tworzących sektor w ujęciu dynamicznym, 
nie zapominając przy tym, że zachowanie to jest determinowane przez struk-
turę rynku. Wielkość i struktura potrzeb transportowych może być wobec tego 
postrzegana jako funkcja struktury rynku i zachowań użytkowników transportu.

Ważną rolę w kształtowaniu zwłaszcza wielkości potrzeb transportowych 
odgrywa cykl życia sektora gospodarki narodowej. Dynamika rozwoju w przy-
padku poszczególnych sektorów jest bowiem zróżnicowana. Można zakładać, 
że wzrostowe sektory będą zgłaszać większe zapotrzebowanie na przewozy, 
w przypadku zaś gałęzi schyłkowych potrzeby te będą się stopniowo zmniejszać. 
Ponadto zmiany potrzeb transportowych wywołane zmianami w strukturze sek-
torowej gospodarki oraz zmiany w aktywności poszczególnych sektorów rzutu-
ją na
– kierunki ilościowych przekształceń struktury gałęziowej systemu transporto-

wego,
– kierunki jakościowych zmian w poziomie usług świadczonych przez poszcze-

gólne gałęzie transportu.
Znaczy to, że struktura sektorowa gospodarki i aktywność poszczególnych 

działów gospodarki determinują stopień przydatności każdej z gałęzi w zaspoka-
janiu potrzeb transportowych. 

Najważniejszą formą międzynarodowej współpracy gospodarczej jest han-
del międzynarodowy. Transport i jego odpowiednio rozwinięta infrastruktura 
są warunkiem koniecznym, by mógł się on odbywać, decydując jednocześnie 
o otwartości gospodarki jednego kraju na gospodarki innych krajów. W. Janusz-
kiewicz3 stwierdza nawet, że transport jest powiązany z wymianą międzynaro-
dową ściślej niż z jakimkolwiek innym działem gospodarki narodowej. Co więcej, 
można postrzegać związek między rozwojem transportu a rozwojem wymiany 
międzynarodowej w kategorii sprzężenia zwrotnego. Początkowo to transport 
determinował i wyznaczał rozwój i kierunki handlu – jak nie było połączenia 
transportowego, nie odbywała się wymiana towarowa. Obecnie musi on elastycz-
nie dostosowywać się do potrzeb wymiany międzynarodowej, by zagwarantować 
jej efektywną obsługę. Szczególnie należy tu podkreślić rolę infrastruktury trans-
portowej. Jej niedorozwój przyczynia się bowiem do zwiększania przestrzennej, 

3 Transport i spedycja w handlu międzynarodowym, red. W. Januszkiewicz, Warszawa 1986, 
s. 18.
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czasowej i ekonomicznej odległości przewozów. Sprawne funkcjonowanie oraz 
efektywność ekonomiczna transportu istotnie więc wpływają na rozszerzanie 
rynków zbytu, zacieśnianie towarowych stosunków wymiennych oraz zwiększa-
nie wolumenu wymiany międzynarodowej. 

O wielkości przewozów międzynarodowych i ich przestrzennym rozkładzie 
decydują przede wszystkim wielkość towarowych obrotów handlowych, kie-
runki handlu oraz rozmieszczenie eksporterów i importerów. Pamiętać należy, 
że wszelkie wahania i zmiany w handlu są przenoszone na wielkości i strukturę 
przewozów. 

Towarowa struktura obrotów wyznacza towarową strukturę przewozów 
oraz determinuje wybór gałęzi transportu. Rozpatrując tylko strukturę ładunków, 
w obsłudze międzynarodowych potoków ładunków, teoretycznie rzecz biorąc, 
udział mogą mieć wszystkie rodzaje gałęzi transportu. W praktyce jednak ich 
profi le jakościowe – z jednej strony – i preferencje użytkowników transportu 
z drugiej decydują o różnej skali aktywności poszczególnych gałęzi transportu. 
Ponadto czynnikami ograniczającymi w wyborze danej gałęzi mogą być relacja 
przewozu, poziom rozwoju i ukształtowania systemów transportowych poszcze-
gólnych krajów oraz konkretne relacje, jakie zachodzą między kosztami prze-
wozu a cenami w różnych gałęziach transportu. Niemniej jednak można zauważyć 
wyraźną korelację między udziałem w obrotach towarów o wysokim stopniu 
przetworzenia i wysokiej wartości a stopniem zaangażowania w obsłudze handlu 
międzynarodowego takich gałęzi transportu, jak transport samochodowy i lotni-
czy. Z kolei duża rola kolei i transportu morskiego wiąże się z reguły z wysokim 
udziałem paliw, surowców i innych towarów masowych w całości obrotów4.

Żaden krajowy system transportowy nie może funkcjonować w izolacji 
od systemów transportowych innych krajów. Z uwagi na to, że głównym celem 
obsługi przez transport międzynarodowych potoków ładunków jest racjonalne 
zaspokajanie potrzeb transportowych, które – jak już wskazywano – są zróżni-
cowane przestrzennie, czasowo i jakościowo, tym samym nie tylko same moż-
liwości, ale też racjonalność zaspokajania potrzeb transportowych zgłaszanych 
w skali międzynarodowej będą uwarunkowane poziomem rozwoju i zintegro-
wania tych systemów. Szerzej ujmując, powiązania systemów transportowych 
różnych krajów można rozpatrywać w dwóch aspektach. W pierwszym, to jest 
z punktu widzenia gospodarki narodowej i jej potrzeb w zakresie przewozów 

4 M. Ciesielski, A. Maryniak, E. Mendyk, E. Rzymyszkiewicz, Transport międzynarodowy, 
Poznań 1995, s. 14.
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międzynarodowych. Chodzi zatem o zespół czynników kształtujących strukturę 
powiązań transportowych różnych krajów. W drugim aspekcie jest rozpatrywane 
zapewnienie właściwych form eksploatacyjnych i organizacyjnych tych powią-
zań, których celem jest racjonalne funkcjonowanie obsługi międzynarodowych 
potoków ładunków5.

Transport jest zarówno czynnikiem, jak i przedmiotem rozwoju gospodar-
czego (rysunek 3). Rozwój gospodarki z reguły wiąże się ze wzrostem aktyw-
ności transportu i zwiększonymi inwestycjami w infrastrukturę transportową. 
Występuje zatem nie tylko w roli stymulatora, ale kierunki rozwoju gospodarki 
stają się jednocześnie wytyczną dla kierunków rozwoju transportu. Jednocze-
śnie transport może oddziaływać na rozwój gospodarki pobudzająco, kiedy 
jego rozwój i potencjał jest w pełni zharmonizowany z potrzebami gospodarki, 
i ograniczająco, kiedy jego rozwój i potencjał nie odpowiadają w jakimś zakresie 
potrzebom, jakie zgłasza gospodarka.

Szczególną uwagę poświecić należy infrastrukturze transportowej, sile oraz 
zakresowi wpływu, jaki wywiera na wzrost gospodarki. Jak słusznie zakłada 
T. Kamińska, skoro infrastruktura transportowa jest składnikiem kapitału pro-
dukcyjnego, a inwestowanie w nią pomnaża potencjał produkcyjny (usługowy), 
to można jej przyznać rolę aktywnego czynnika dynamiki gospodarczej niezależ-
nie od tego, czy inwestycje, działając wyprzedzająco, kreują popyt, czy też mają 
charakter popytowo-podażowy, jako że są odpowiedzią na wzrost globalnego 
popytu. Zauważa jednocześnie, że w literaturze przedmiotu nie zawsze jedno-
głośnie przyznaje się inwestycjom infrastrukturalnym rolę samoistnego czynnika 
wzrostu. Występują głosy wątpiące lub umiarkowanie uznające zależność wzro-
stu od rozwoju infrastruktury, przede wszystkim w kategorii kosztów zaniechania, 
to znaczy albo barier wzrostu, jakie pojawiają się w wyniku nieodpowiadającej 
potrzebom gospodarki infrastruktury, albo też przyznające infrastrukturze rolę 
czynnika wzrostu, jednak wyłącznie w układzie interakcji międzygałęziowych 
odniesionym do konkretnej obszarowo rzeczywistości6. 

Ze względu na to, że inwestycje infrastrukturalne w transporcie zasilają 
zasoby danego kraju przyczyniają się do zwiększania możliwości produkcyjnych 
w długim okresie i osiągania efektywności alokacyjnej na wyższym poziomie 
użyteczności. Służą w ten sposób powiększaniu dobrobytu społecznego. Rozu-
mowanie to zilustrowano na rysunku 4. 

5 Por. I. Hejduk, Kierunki zmian systemu transportowego kraju na tle uwarunkowań rozwoju 
gospodarki polskiej, Wrocław 1986, s. 74.

6 Zob. T. Kamińska, Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych 
na przykładzie transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 23.



66 Izabela Dembińska
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Rys. 3. Transport jako czynnik i przedmiot rozwoju gospodarczego
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 4. Inwestycje w infrastrukturę transportu a efektywność alokacyjna
Źródło: na podstawie T. Kamińska, Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji 

infrastrukturalnych na przykładzie transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 47.

Na dobrobyt największy wpływ mają takie cechy ekonomiczne infrastruk-
tury transportowej, jak7

– pierwotność jej budowy w stosunku do inwestycji w dobra kapitałowe, słu-
żące prowadzeniu właściwiej działalności produkcyjno-usługowej w struktu-
rze gospodarki,

– wysoki stopień niepodzielności technicznej i ekonomicznej,
– rosnące korzyści skali,
– długi cykl inwestycyjny,
– bardzo długi okres eksploatacji,
– wielofunkcyjność w przypadku niektórych gałęzi transportu,
– występowanie kosztów i korzyści zewnętrznych przy świadczeniu przez nią 

usług,
– powszechny dostęp do usług przez nią świadczonych.

7 Ibidem, s. 49–50.
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Ich wpływ został scharakteryzowany w tabeli 1.

Tabela 1

Wpływ infrastruktury transportowej na dobrobyt

Cecha 
infrastruktury 
transportowej

Wpływ na dobrobyt

Charakter 
wpływu

☺ – pozytywny
 – negatywny

Wysoki stopień 
niepodzielności 
technicznej 
i ekonomicznej

Cechy te nie sprzyjają efektywności alokacyjnej, ponieważ 
mogą wystąpić sytuacje:
– nadmiernie rozbudowanej infrastruktury (podaży usług 

infrastruktury) w stosunku do istniejącego popytu 
na przewozy (popytu na usługi infrastruktury), możli-
wego do przewidzenia w okresie jej tworzenia,

– podaży usług infrastruktury niewystarczającej w porów-
naniu z popytem. 

Długi cykl 
inwestycyjny

Wielofunkcyjność 
infrastruktury

Przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu 
niepodzielności technicznej i ekonomicznej infrastruktury 
transportowej na dobrobyt.

☺

Bardzo długi 
okres eksploatacji 
infrastruktury

Przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu 
niepodzielności technicznej i ekonomicznej infrastruktury 
transportowej na dobrobyt.

☺

Sprzyja tworzeniu dobrobytu przez
– znacznie odroczony w czasie okres restytucji inwe-

stycji, tym dłuższy, im większe ponosi się koszty 
utrzymania infrastruktury (zgodnie z wymaganiami 
techniczno-eksploatacyjnymi),

– obniżenie kapitałochłonności inwestycji rozwijanych 
komplementarnie względem siebie.

☺

Koszty i korzyści 
zewnętrzne

Koszty zewnętrzne powstające:
– w wyniku degradacji środowiska, do jakiej przyczy-

niają się budowa i funkcjonowanie infrastruktury, 
– na skutek emisji spalin, hałasu i wypadków, które są 

pochodną jej eksploatacji, obniżają dobrobyt. 
Korzyści zewnętrzne osiągane przez producentów i kon-
sumentów bezpośrednio nieuczestniczących w procesie 
świadczenia usług transportowych przyczyniają się do 
wzrostu dobrobytu przede wszystkim przez wpływ infra-
struktury na integrację przestrzenną. 

☺

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Kamińska, op.cit., s. 50–53.
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Zgodnie z tym, co stwierdzono już wcześniej, funkcjonowanie gospodarki, 
a ściślej rzecz biorąc, jej poszczególnych działów, jest możliwe dzięki działalno-
ści transportu. Gospodarka odznacza się zatem określonym stopniem transporto-
chłonności. W literaturze przedmiotu transportochłonność (transportochłonność 
gospodarki narodowej) defi niuje się przeważnie jako stan zaangażowania działal-
ności transportowej w działalność innych działów gospodarki8, co można inaczej 
wyrazić jako stosunek popytu na przewozy do skali działalności gospodarczej 
i zapisać następująco9:

,
gosp

gosp A
VWT

gdzie:
WTgosp – współczynnik transportochłonności gospodarki,
V   – popyt na przewozy,

gospA   – skala działalności gospodarczej.

Stan zaangażowania działalności transportowej należy tu rozumieć jako 
zaangażowanie pracy żywej i uprzedmiotowionej przy transportowej obsłudze 
wszystkich działów gospodarki, włącznie z obsługą indywidualnych potrzeb 
ludności. 

Oczywiste jest, że każda z gałęzi gospodarki cechuje się sobie właściwym 
poziomem transportochłonności. A skoro tak, to zależność przedstawiona wyżej 
przyjmie postać10:

8 Transport w procesie integracji gospodarki, red. M. Ciesielski, Poznań 1996, s. 80 i n.; 
T. Szempliński, K. Zaborska, Transportochłonność gospodarki narodowej, „Przegląd Komunika-
cyjny” 1978, nr 2; Transportochłonność gospodarki narodowej, red. R. Kuziemkowski, Warszawa 
1981, s. 48–49; Transport..., s. 22 i n.

9 M. Madeyski, E. Lisowska, Badania analityczne transportu samochodowego, Warszawa 
1981, za: B. Liberadzki, Transport: popyt, podaż, równowaga, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-In-
formatyczna w Warszawie, Warszawa 1998, s. 35.

10  B. Liberadzki, op.cit., s. 39.
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gdzie:
WT

1,2,...,n
  – współczynnik transportochłonności gałęzi gospodarki,

V
1,2,...,n

  – popyt na przewozy zgłaszany przez poszczególne gałęzie 
gospodarki,

A
1,2,...,n

 – skala działalności gospodarczej poszczególnych gałęzi gos-
podarki,

n   – gałęzie gospodarki.

Struktura działowa i gałęziowa gospodarki narodowej cechuje się określo-
nym poziomem transportochłonności, ponieważ implikuje ona11:
– proporcje między wytwarzaniem środków produkcji i środków konsumpcji,
– proporcje między wydobyciem surowców i ich przetwórstwem przemysło-

wym,
– proporcje między przemysłami reprezentującymi niski i wysoki stopień 

przetwórstwa,
– odległości przestrzenne między ośrodkami popytowymi a ośrodkami podażo-

wymi,
– określony udział wymiany międzynarodowej w zagregowanej działalności 

gospodarczej.
Jak stwierdzono, struktura to nadrzędny czynnik determinujący transporto-

chłonność gospodarki. Jednakże znamienną rolę należy także przypisać ukształ-
towanej historycznie organizacji sfery gospodarczej, dokładniej czynnikom, 
które ją wyznaczają. 

11 Ibidem, s. 82.
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Zarówno struktura gospodarki, jak i organizacja działalności gospodarczej 
w poszczególnych sektorach ulegają zmianie w czasie. Jest to proces ciągły 
i nieunikniony. Zmiany te, ich treść i siła, znajdują swoje bezpośrednie odzwier-
ciedlenie w poziomie transportochłonności (tabela 2). Można również świadomie 
regulować poziom transportochłonności. Jest to możliwie na drodze celowego 
oddziaływania na poszczególne czynniki wyznaczające strukturę gospodarki 
i organizację życia gospodarczego.

Tabela 2

Modele makroekonomicznych sytuacji i ich wpływ na poziom transportochłonności 

Makroekonomiczne sytuacje Konsekwencje Charakter gospodarki

Założenia:
A – działalność gospodarki

WT – poziom transportochłonności
V – popyt na usługi transportowe

i – zbiór gałęzi gospodarki
∆Ai ≥ 0,
∆V ≥ 0 i jest zależny od przyrostu produkcji w i ∆WT ≥ 0 gospodarka 

transportochłonna
∆Ai ≥ 0,
∆V > 0 ∆WT > 0 gospodarka 

transportochłonna
∆Ai < 0,
∆V zależy od proporcji zmian poziomu działal-
ności gospodarki 

∆WT ≥ 0 
lub 
∆WT ≤ 0

gospodarka transporto-
chłonna lub gospodarka 
transportooszczędna

∆Ai > 0
∆V < 0 ∆WT < 0 gospodarka 

transportooszczędna

∆Ai < 0
∆V ≤ 0 ∆WT ≤ 0

gospodarka neutralna 
lub gospodarka 
transportooszczędna

Źródło: opracowanie własne.
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Swoje uzasadnienie znajduje uszczegółowienie obliczeń i analiz przez 
wyznaczanie transportochłonności w odniesieniu do poszczególnych gałęzi 
transportu12. Przesłankami są zróżnicowanie charakteryzujących je wielkości 
nakładów, jak też zaangażowania w obsługę poszczególnych działów gospo-
darki. Ponadto tendencje dla transportochłonności zagregowanej nie muszą być 
właściwe dla transportochłonności wyznaczanych dla poszczególnych gałęzi. 
Pokazały to badania gospodarki Niemiec, w których wykazano spadek transpor-
tochłoności zagregowanej, a wzrost w odniesieniu do transportu drogowego13. 

Ujęcia działowe gospodarki i gałęziowe transportu tworzą bardzo szeroką 
i ciekawą płaszczyznę analityczno-komparatystyczną w analizie transportochłon-
ności. Płaszczyzny te próbowano zestawić w tabeli 3. 

Transportochłonność można też ujmować jako sumę materiało-, energo- 
i pracochłonności, jednocześnie określając ją jako stosunek nakładów ponoszo-
nych na działalność transportową do efektów osiąganych w gospodarce, w jej 
poszczególnych działach obsługiwanych przez transport, czyli:

,...
211

222111

n

TTTTTTTTTn

i G

TTT
gosp Ef

PEM
Ef

PEM
Ef

PEM
Ef

PEMWT nnn

gdzie:
WT

gosp
 – współczynnik transportochłonności gospodarki,

TM   – materiałochłonność transportu,

12  W przypadku przewozów ładunków wykonywanych transportem samochodowym. Przy-
kładowo J. Brunel założył w swoich badaniach, że w wąskim ujęciu zaangażowanie tej gałęzi 
w obsługę gospodarki można mierzyć następująco:                   ,  gdzie road_TKi – liczba tkm wy-
konanych przez transport samochodowy w kraju i, GDPi – PKB dla kraju i. W szerszym ujęciu 
wskaźnik ten przedstawił następująco:                                       ,   gdzie TKi – liczba tkm wykonanych 
przez wszystkie gałęzie transportu w kraju i, Ti – liczba przewiezionych ton ładunku, INDi – produkcja 
przemysłowa w kraju i. Oznacza to, że rozpatrując przewozy ładunków, zaangażowanie transportu 
samochodowego w obsługę gospodarki jest iloczynem: udziału przewozów ładunków transpor-
tem samochodowym w przewozach ładunków ogółem (realizowanych przez wszystkie gałęzie), 
średniej odległości przewozów, średniej wagi produkcji przemysłowej o wartości 1 dolara, udzia-
łu produkcji przemysłowej w PKB. Oczywiście jest to tylko przykład, którego metodykę można, 
w zależności od potrzeb, modyfi kować. Szerzej na ten temat w J. Brunel, Freight transport and 
economic growth: an empirical explanation of the coupling in the EU using panel data, Laboratoire 
d’économie des transports – CNRS: UMR5593, Lyon 2005, s. 6 i n.

13  H. Baum, Decoupling transport intensity form economic growth, w: ECMT, Key issues for 
transport beyond 2000, 15th International Symposium on Theory and Practice in Transport Eco-
nomics, OECD, Paris 2000, s. 231–260; H. Baum, J. Kurte, Transport and economic development, 
w: ECMT, Transport and economic development, 17th International Symposium on Theory and 
Practice in Transport Economics, OECD, Paris 2002, s. 5–49.
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nTM   – materiałochłonność transportu obsługującego n-dział gospodarki,
TE   – energochłonność transportu,

nTE  – energochłonność transportu obsługującego n-dział gospodarki,
TP   – pracochłonność transportu,

nTP  – pracochłonność transportu obsługującego n-dział gospodarki,
EfG – efekty osiągane w gospodarce,
Ef

n
 – efekty osiągane w n-dziale gospodarki,

i   – liczba działów gospodarki.

Wobec tego nakłady ponoszone na działalność transportową mogą być wyra-
żane na trzy sposoby, po pierwsze przez wielkość przewozów w tonach, po drugie 
przez wielkość pracy przewozowej w tonokilometrach, i wreszcie przez wartość 
przewozów w złotych. W dwóch pierwszych przypadkach stosowane są mierniki 
naturalne, a w ostatnim – miernik wartościowy. Wielkości dochodu narodowego 
i produktu globalnego są natomiast efektami działalności gospodarczej. Należy 
zauważyć, że stosowanie wyłącznie mierników naturalnych, co jest dość częstą 
praktyką badawczą, prowadzi do uzyskania informacji o transportochłonności 
w sposób pośredni i niedokładny, czasem nawet nieprawidłowy. Przyrost pracy 
przewozowej nie musi bowiem świadczyć o przyroście kosztów transportu, a co 
za tym idzie – o przyroście nakładów mierzonych zużyciem materiałów, energii 
czy pracy żywej14. Ponadto szczególną wartość poznawczą, zwłaszcza z punktu 
widzenia zrównoważonego rozwoju, ma obliczanie i analizowanie transporto-
chłonności w ujęciu materiało-, energio- i pracochłonności dla poszczególnych 
jej działów gospodarki odrębnie, ponieważ każdy z nich odznacza się innym 
poziomem nakładów ponoszonych na działalność transportową, kształtowanym 
przez specyfi czne czynniki. 

Celem pomiaru transportochłonności, jak zauważają W. Rydzkowski 
i K. Wojewódzka-Król15, jest określenie rozmiarów działalności transportowej 
przypadającej na jednostkę odniesienia, przy czym – jak podkreślają – nie istnieje 
ofi cjalna ewidencja statystyczna, która pozwalałaby dokładnie ustalić szczegó-
łowe mierniki transportochłonności, zwłaszcza o charakterze przedmiotowym. 
Wyjątkiem są mierniki odnoszące się do całej gospodarki, kiedy można zastoso-
wać następujące warianty16:

14 Transport w procesie integracji..., s. 81.
15  Transport…, s. 24.
16  Transportochłonność gospodarki..., s. 60.
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– tony przewozów odniesione do jednostki wartości dochodu narodowego i pro-
duktu globalnego,

– tonokilometry pracy przewozowej odniesione do jednostki wartości dochodu 
narodowego i produktu globalnego,

– wartość przewozów i innych działalności podstawowych transportu odnie-
sione do jednostki wartości dochodu narodowego i produktu globalnego.

Zależności między strukturą i funkcjonowaniem gospodarki a transportem 
są niezmiennie aktualnym i ważnym przedmiotem badań dla wielu autorów. 
Zmieniają się oczywiście podejścia i motywy tych badań. W literaturze zagra-
nicznej z ostatnich dwóch dekad zarysowały się wyraźnie dwa kierunki analiz 
dotyczących tego obszaru:
– badania kształtowania się zależności między wzrostem gospodarki a transpor-

tochłonnością w długim okresie, w tym szczególnie pod kątem siły i zakresu 
działania czynnika fl uktuacji, 

– badania, jaka jest siła wpływu wzrostu gospodarki na wzrost przewozów 
(coupling), czyli w jakim stopniu są od siebie zależne wzrost gospodarki 
i wzrost przewozów, oraz czy możliwy jest zanik tego wpływu, to jest roz-
dzielenie wzrostu gospodarki i wzrostu przewozów (decoupling).

W analizach makroekonomicznych dają się wyraźnie rozgraniczyć obszary 
zależności zachodzących w długim i krótkim okresie. W modelowaniu kształto-
wania się popytu na przewozy w długim okresie wykorzystuje się obecnie, wpi-
saną w nurt tak zwanej nowej ekonometrii, teorię kointegracji17, która pozwala 
badać związki zmiennych w długich okresach i poszukiwać ich długookresowej 
równowagi. Kointegracja bowiem, najprościej ujmując, to występowanie dyna-
micznej zależności między zmiennymi. Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku 
zakładano stacjonarność szeregów czasowych18. Fundamentalne było odkrycie 
C.W.J. Grangera19, który zauważył, że własności szeregu czasowego nie są na 
ogół spełnione i że procesy ekonomiczne charakteryzują się niestacjonarno-

17  Teoria kointegracji została wprowadzona do ekonometrii w połowie lat 80. XX w. Za jej 
twórcę uważa się C.W.J. Grangera, który przedstawił jej założenia w 1981 r. W późniejszym czasie 
koncepcja została rozwinięta przez C.W.J. Grangera i R.F. Engla, którzy w 2003 r. za dokonania 
w tym obszarze otrzymali Nagrodę im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Teoria kointegra-
cji jest szeroko opisana w W.W. Charemza, D.F. Deadman, Nowa ekonometria, Warszawa 1997; 
A. Welfe, Ekonometria, Warszawa 2003.

18 Stacjonarność szeregu czasowego oznacza, że jego parametry, takie jak średnia i wariancja, 
nie ulegają zmianie w czasie.

19 Szerzej na ten temat w C.W.J. Granger, Some Properties of Time Series Data and their Use 
in Econometric Model Specifi cation, “Journal of Econometrics” 1981, vol. 16, s. 121–130.
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ścią. Zgodnie z tym jak C.W.J. Granger i R.F. Engel20 sformułowali własność 
kointegracji szeregów czasowych, by można było wnioskować na podstawie 
wzrostu gospodarki o transportochłonności, trzeba znać własności, które mówią 
o ich rozkładzie w okresie przeszłym. Jednakże zakłada się, że szeregi czasowe 
opisujące wzrost gospodarki i transportochłonność poruszają się niestacjonarnie, 
a ściślej – mają podobne trendy rosnące. Skoro tak, to związek, jaki je łączy, ma 
znamiona związku stacjonarnego. Dostrzegając jednak przechodzenie od zało-
żeń o liniowości zależności długookresowych i symetryczności dostosowania do 
długookresowego położenia równowagi w kierunku nieliniowości, w badaniach 
wpływu gospodarki na popyt na przewozy wykorzystuje się obecnie analizę 
kointegracji nieliniowej, często z wykorzystaniem modelu korekty błędem21. 
Poza tym wykorzystanie modeli kointegracji pozwala na wyznaczanie rzetel-
niejszych prognoz kształtowania się poziomu transportochłonności w długim 
okresie, ponieważ mogą one uwzględniać znaczenie wahań cyklicznych22, które 
przejawiają się w mniejszym lub większym stopniu, niemniej jednak stanowią 
istotną determinantę. Można tutaj rozpatrywać:

20  R.F. Engle, C.W.J. Granger, Co-integration and Error Correction. Representation, Estima-
tion and Testing, “Econometrica” 1987, vol. 55, s. 251–276.

21  Można tutaj wskazać następujące przykłady badań nad transportochłonnością gospodarki: 
1) H. Meersman i E Van de Voorde zbadali pod koniec lat 90. XX w. zależność między wzrostem 
produkcji przemysłowej a transportochłonnością w Belgii (zob. H. Meersman, E Van de Voor-
de, Is Freight Transport Growth Inevitable?, w: Which changes for transport in the next century, 
14th International symposium of theory and practice, ECMT, OECD, Paris 1999, s. 23–51); 
2) C. Gabella-Latreille zbadała w swojej rozprawie doktorskiej, jak będzie przedstawiać się za-
leżność między wzrostem produkcji przemysłowej we Francji a transportochłonnością do 2015 r. 
oraz jak będą przebiegać cykle wzrostu produkcji przemysłowej i jak będą one kształtować tę za-
leżność (zob. C. Gabella-Latreille, La modéle quinquin fret, un modéle de simulation à l’horizon 
2015 des fl ux de transport de marchandises. Tome 1: La modéle quinquin fret, un instrument d’aide 
à la décision, Thése de doktorat de sciencess économiques, Université Lumiére Lyon, Lyon 1997); 
3) M. Kulshreshtha z zespołem zbadał zależność między wzrostem gospodarki Indii a popy-
tem na przewozy ładunków koleją (M. Kulshreshtha, B. Mag, M. Kulshreshtha, A multivariate 
cointegrating vector auto regressive model of freight transport demand: evidence from Indian 
railways, „Transport Research” 2001, 35(A)1, s. 1–72); 4) V.W. Yao, posługując się testem Gran-
gera, przeanalizował zależność między kształtowaniem się wielkości produkcji i stanów zapasów 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych a transportochłonnością (V.W. Yao, The causal linkages 
between freight transport and economic fl uctuations, “International Journal of Transport Econo-
mics” 2005, vol. 32, no. 2, s. 143–159); 5) V.W. Yao i K. Lahiri przenanalizowali korelację między 
cyklami w gospodarce (wyznaczonymi wg metody National Bureau of Economic Research) 
a cyklami w transporcie na przykładzie Stanów Zjednoczonych (V.W. Yao, K. Lahiri, Economic 
indicators for the US transportation sector, “Transport Research” 2006, 40(A)1, s. 872–887).

22 Pionierską, szeroką próbą pokazania złożoności problemu cykli gospodarczych w trans-
porcie w polskiej literaturze z obszaru transportu, pokazuje D. Rucińska. Zob. D. Rucińska, Cykle 
gospodarcze...
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– wahania cykliczne obserwowane w gospodarce i ich wpływ na poziom 
transportochłonności,

– wahania cykliczne obserwowane w transporcie i ich wpływ na gospodarkę,
– zależności między wahaniami cyklicznymi w gospodarce a wahaniami 

cyklicznymi w transporcie.
Ogólnie można zatem stwierdzić za D. Rucińską23, że potrzeba rozwijania 

badań i doskonalenia metod prognozowania długookresowego w transporcie 
wynika z jego znaczącej roli wobec innych dziedzin gospodarki narodowej. Jest 
także implikacją wydłużonego horyzontu czasowego planowania jego rozwoju, 
określonego między innymi przez
– wysoką kapitałochłonność, materiałochłonność, czasochłonność, pracochłon-

ność i terenochłonność inwestycji transportowych,
– konieczność zsynchronizowania rozwoju systemów transportowych z ogól-

nym zagospodarowaniem przestrzennym, respektując przy tym uwarunkowa-
nia ekologiczne,

– uzależnienie rozwoju systemów transportowych od długoterminowych tren-
dów ich rozwoju,

– przemiany w transportowych strukturach techniczno-organizacyjnych.
Drugi nurt badań i analiz zależności między gospodarką a transportem, 

skupiający się na sile zależności wzrostu przewozów od wzrostu gospodarki, 
a ściślej rzecz biorąc – na możliwości rozdzielenia wzrostu gospodarki od wzro-
stu transportu, czyli osiągnięcia decouplingu, jest odpowiedzią na wzmagającą 
się ważność zrównoważonego rozwoju. Można w tym przypadku zauważyć 
akcentowanie następujących problemów:
a) Jakie są poziomy zależności między wzrostem gospodarczym a wzrostem 

przewozów (poziomy couplingu)?
b) Jak mierzyć poziomy rozdzielenia zależności między wzrostem gospodar-

czym a wzrostem transportu (poziomy decouplingu)?
c) Jak przedstawia się energochłonność transportu w kontekście obsługi gospo-

darki i jak ją mierzyć?
d) Jak przedstawia się emisja dwutlenku węgla przez transport w kontekście 

obsługi gospodarki i jak ją mierzyć?
e) Jak mierzyć transportochłonność gospodarki w aspekcie dematerializacji 

i transmaterializacji (immaterializacji) transportu?

23  Ibidem, s. 109.
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P. Tapio24 proponuje, by rozdzielenie wzrostu transportu od wzrostu gospo-
darki, czyli decoupling, wyrażać w kategorii elastyczności wzrostu gospodarki 
mierzonego w PKB względem wielkości przewozów mierzonych w tkm dla prze-
wozów ładunków lub pkm dla przewozów osób o wartości poniżej 1. Ze względu 
na to, że rozważania dotyczą przewozów ładunków, wzór zapisu tej zależności, 
zgodnie z propozycją P. Tapio, przedstawia się następująco:

,
%
%

/ tkm
PKBe

tkmPKB

gdzie:

tkmPKBe /
 – elastyczność wzrostu gospodarki względem wzrostu przewo-

zów ładunków,
PKBΔ%  – procentowa zmiana wzrostu gospodarki mierzonego w PKB,
tkmΔ%  – procentowa zmiana wzrostu przewozów ładunków mierzonego 

w tkm.

P. Tapio podkreśla, że w ten sposób można mierzyć poziom decouplingu nie 
tylko dla transportu w ujęciu zagregowanym, ale także dla każdej gałęzi odręb-
nie. Ponadto wskazuje, że oprócz średniej odległości przewozu 1 tony ładunku 
w km, zmianę wzrostu przewozów ładunków, w zależności od kontekstu analizy, 
można wyrazić także liczbą kilometrów przejechanych przez jeden pojazd.

P. Tapio proponuje, by pomiar poziomów decouplingu wzrostu gospodarki 
i wzrostu przewozów ładunków dokonywać, respektując fakt, że transport ma 
znaczący udział w emisji dwutlenku węgla. Stąd sugeruje, by mierzyć również 
decoupling emisji dwutlenku węgla w transporcie w stosunku do wielkości prze-
wozów następująco:
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gdzie:
 – elastyczność wzrostu emisji CO2 przez transport względem wzro-

stu przewozów ładunków,

24 P. Tapio, Decoupling has begun in Finland. Economic growth, traffi c volume growth and the 
CO2 policy of EU15 and Finland 1970–2001, TUTU Publication 5/2003, Turku School of Econo-
mics and Business Administration, Finland Futures Research Centre, Turku 2003, s. 6.
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tkmΔ%  – procentowa zmiana wzrostu przewozów ładunków mierzonego 
w tkm,

 – procentowa zmiana wzrostu emisji CO2 przez transport.

Kontynuując tok rozważań P. Tapio, uwzględnienie elastyczności wzrostu 
emisji dwutlenku węgla przez transport względem wzrostu przewozów ładunków 
pozwala mierzyć poziom decouplingu wyrażony elastycznością wzrostu gospo-
darki względem emisji dwutlenku węgla przez transport, co można zapisać jako:

,
%
%

2
2/

CO
TPKB T

PKBe
CO

gdzie:
 – elastyczność wzrostu gospodarki względem wzrostu emisji CO2 

przez transport,
PKBΔ%  – procentowa zmiana wzrostu gospodarki mierzonego w PKB,

 – procentowa zmiana wzrostu emisji CO2 przez transport.

Wskaźnik elastyczności wzrostu gospodarki względem wzrostu emisji dwu-
tlenku węgla przez transport mówi zatem, w jakim stopniu obsługa gospodarki 
przez transport, zależna od wzrostu gospodarki, pociąga za sobą emisję dwutlenku 
węgla. P. Tapio uważa, że jeżeli wskaźnik ten wykaże osiągnięcie decouplingu, 
to można mówić o wejściu na poziomy dematerializacji transportu. Rozpatrując 
z kolei wskaźnik elastyczności wzrostu gospodarki względem wzrostu przewo-
zów ładunków, osiągnięcie decouplingu w tym przypadku będzie jednoznaczne 
z wejściem na poziomy immaterializacji transportu. Dematerializacja transportu 
jest więc przejawem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez transport, na 
przykład dzięki innowacjom technicznym w transporcie, ekologicznym paliwom, 
substytucji przez bardziej przyjazne środowisku gałęzie transportu25, a immate-
rializacja zmniejszenia poziomu transportochłonności gospodarki, na przykład 
przez zmiany w strukturze gospodarki. 

25 M. Jänicke, Ökologische Modernisierung, Optionen und Restriktionen präventiver 
Umweltpolitik, in: Präventive Umweltpolitik, ed. U.E. Simonis, Frankfurt am Main 1988, s. 13–26; 
J. Kaivo-oja, J. Luukkanen, The European Union balancing between CO2 reduction commitments 
and growth policies: decomposition analyses, “Energy Policy” 2004, vol. 32, no. 13, s. 1511–
1530. 
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Oprócz dematerializacji i immaterializacji, P. Tapio wyszczególnia jesz-
cze jedną formę decouplingu, jaką można odnieść do zaangażowania transportu 
w obsługę gospodarki. Wskazuje na dekarbonizację, która mierzy poziom zmiany 
emisji dwutlenku węgla przez transport w odniesieniu do jego emisji przez całą 
gospodarkę, to znaczy przez wszystkie inne działy/sektory gospodarki26 (tabe-
la 4). Dodaje, że wszystkie te trzy formy decouplingu mogą przyjmować dwie 
opcje27, albo rozdzielenie relatywne, kiedy zaangażowanie transportu wykazuje 
tendencję wzrostową, nie jest ona jednak proporcjonalna do wzrostu gospodarki, 
tylko mniejsza, albo rozdzielenie absolutne, kiedy następuje wzrost gospodarki 
przy sukcesywnym zmniejszaniu się jej transportochłonności. 

Tabela 4

Formy decouplingu wzrostu gospodarki i wzrostu przewozów 
(dla przewozów ładunków)

Formy decouplingu Miernik

immaterializacja tkm/PKBPPS*

dematerializacja transport CO2/tkm

dekarbonizacja transport CO2/PKBPPS

*PPS (Purchasing Power Standard) – stosowana 
w UE umowna jednostka pieniężna, za pomocą któ-
rej porównuje się agregaty ekonomiczne poszczegól-
nych krajów, uwzględniając siłę nabywczą ich walut. 
W ten sposób eliminuje się wpływ różnic cen na wiel-
kość tych agregatów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
P. Tapio, D. Banister, J. Luukkanen, 
J. Vehmas, R. Willamo, op.cit., s. 438.

26  P. Tapio, D. Banister, J. Luukkanen, J. Vehmas, R. Willamo: Energy and transport in co-
maparison: Immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 between 1970 
and 2000, “Energy Policy” 2007, vol. 35, s. 436. O dekarbonizacji pisze także N. Nakićenović, 
Decarbonization: doing more with less, “Technological Forecasting and Social Change” 1996, 
vol. 51, no. 1, s. 1–17.

27  Oprócz P. Tapio, na różne poziomy decouplingu wskazują również: J. Vehmas, P. Malas-
ka, J. Luukkanene, J. Kaivo-oja, O. Hietanen, M. Vinnari, J. Ilvonen, Europe in the global battle 
of sustainability: Rebound strikes back?, Advanced Sustainability Analysis. Publications of the 
Turku School of Economics and Business Administration, Series Discussion and Working Papers 
7, Turku 2003; I.K. Wernick, R. Herman, S. Govind, J. Ausubel, Materialization and dematerializa-
tion: measures and trends, “Daedalus” 1996, vol. 125, no. 3, s. 171–198.
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Za wartościowe w tej materii należy uznać rozważania D. Steada28, który 
przedstawia różne podejścia do mierzenia transportochłonności, jakie są obec-
nie wykorzystywane w badaniach, analizach i statystykach przez EUROSTAT, 
Bank Światowy czy OECD, świadczące o wzroście znaczenia zrównoważonego 
rozwoju. Dowodzi tym samym, że spojrzenie na zależność transport–gospodarka 
uległo rozszerzeniu. Patrzy się bowiem nie tylko na zadania i powinności trans-
portu wobec gospodarki, ale również na to, jakie konsekwencje niesie ze sobą dla 
środowiska naturalnego ich realizacja (rysunek 5). 
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Rys. 5. Stare i nowe ujęcie mierzenia transportochłonności gospodarki
Źródło: opracowanie własne.

Rozpatrując nowe podejście do transportochłonności gospodarki, wyłaniają 
się dwie kwestie. Po pierwsze, trzeba zauważyć, iż to nowe podejście opiera się, 
w istocie rzeczy, na dwóch ujęciach – na mierzeniu efektywności wykorzysta-
nia przez transport energii, czyli energochłonności transportu, oraz na mierzeniu 
efektywności obsługi gospodarki (tabela 5). Ważne jest również, że w obu uję-
ciach wykorzystano koncepcję masy przewozu netto (NMM – net mass move-
ment) i masy przewozu brutto (GMM – gross mass movement), którą przeniósł 
z sektora energetycznego w obszar transportu S. Peake, uważając, że można 
– analogicznie jak w przypadku analizy efektywności wykorzystania energii 
w produkcji i konsumpcji (efektywności energochłonności produkcji i konsump-

28 D. Stead, Transport intensity in Europe – indicators and trends, “Transport Policy” 2001, 
vol. 8, no. 1, s. 30–31. 
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cji) – analizować efektywność transportochłonności gospodarki. Zarówno NMM, 
jak i GMM ujmują łącznie przewozy osób i ładunków, gdzie wskaźnik NMM jest 
kalkulowany jako suma ilorazu całkowitej liczby wykonanych pasażerokilome-
trów i 11,11 (przy założeniu, że ludzie wraz z bagażem ważą średnio 90 kg) oraz 
całkowitej liczby wykonanych tonokilometrów. Jeżeli chodzi natomiast o wskaź-
nik GMM, jest on kalkulowany tak, jak NMM, z tym, że bierze się pod uwagę 
dodatkowo wagę środków transportu użytych w przewozach osób i ładunków 
oraz jazdy pustych środków transportu, które dotyczą przewozów ładunków29. 
Można mieć zatem przeświadczenie, że analizowanie obsługi gospodarki przez 
transport w pryzmacie efektywności ma pokazać, jak wygląda gospodarowanie 
zasobami środowiska potrzebnymi, by ta obsługa mogła się dokonywać. Czy 
odpowiada standardom narzucanym przez zasady zrównoważonego rozwoju, czy 
też nie, albo w jakim stopniu im odpowiada.

Tabela 5

Wskaźniki obszaru charakterystyki transportochłonności stosowane 
we współczesnych statystykach (dla przewozów ładunków)

Obszar pomiaru Miernik transportochłonności

energochłonność transportu
zużycie energii przez transport/tkm
zużycie energii przez transport/masa netto przewozu

efektywność obsługi gospodarki
PKBPPS/tkm
PKBPPS/masa netto przewozu
PKBPPS/zużycie energii przez transport

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Stead, op.cit., s. 30.

Druga kwestia dotyczy PKB, który jest wykorzystywany w tradycyjnym 
podejściu do pomiaru transportochłonności gospodarki. Ma ono nadal swoją war-
tość analityczną, jest jednak zbyt wąskie, jeśli uwzględnić, że funkcjonowanie 
gospodarki musi odpowiadać założeniom zrównoważonego rozwoju, tworząc 
warunki trwałości dobrobytu. Oznacza to, że wykorzystywanie PKB w pomia-

29  Szerzej koncepcja jest opisana w S. Peake, Transport in Transition, London 1994. Wskaź-
niki NMM i GMM defi niują i wykorzystują w swoich badaniach m.in. D. Banister, Unsustainable 
Transport: The Transport Crisis, London–New York 2005, s. 49; D. Banister, D. Stead, P. Steen, 
J. Akerman, K. Dreborg, P. Nijkamp, R. Schleicher-Tappeser, European Transport Policy and Su-
stainable Mobility, London–New York 2000, s. 51; L. Michaelis, O. Davidson, GHG mitigation 
in transport sector, “Energy Policy” 1996, vol. 24, issue 10/11, s. 969–984; D. Stead, op.cit.
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rze transportochłonności gospodarki jest przy takim warunku niewystarczające. 
Ujawnia się tym samym słabość PKB jako wskaźnika aktywności gospodarczej. 
Stąd też D. Stead wyraża pogląd, że spośród wielu nowych, alternatywnych 
wobec PKB mierników, jakie pojawiają się w ostatnich latach, w badaniach trans-
portochłonności gospodarki funkcjonującej według założeń zrównoważonego 
rozwoju można wykorzystywać wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego 
ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare), opracowany przez H. Daly’ego 
i J. Cobba Jr.30. W dużym uproszczeniu, koncepcja ISEW zasadza się na przyjęciu 
jako podstawy obliczeń wydatków społeczeństwa na dobra fi nalne, a dokładniej 
– wielkości konsumpcji indywidualnej, która poddawana jest dalej ważeniu przez 
powiększanie lub pomniejszanie, zależnie od tego, czy dodatkowe, rozważane 
kategorie przyczyniają się do wzrostu poziomu dobrobytu czy może powodują 
jego spadek31. W związku z tym analizowany będzie udział transportu w tworze-
niu i zapewnianiu dobrobytu, a nie we wzroście gospodarki, który niekoniecznie 
musi oznaczać dobrobyt. Analogicznie zatem, jak w przypadku PKB, transporto-
chłonność gospodarki mierzona może być następująco:
– ISEW/tkm,
– ISEW/masa netto przewozu,
– ISEW/zużycie energii przez transport.

Podejście takie daje możliwość bardziej wszechstronnego pomiaru 
aktywności gospodarki, a zatem i szerszego spojrzenia na przedmiot obsługi 
transportowej.

30  Po raz pierwszy ISEW został użyty w H. Daly, J. Cobb, Jr., For the Common Good: Re-
directing the Economy towards Community, the Environment, and Sustainable Future, London 
1990.

31  Elementy uwzględnione przy obliczeniach SIEW to: (+) wartość usług z pracy w gospo-
darstwie domowym, (+) wartość usług dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, (+) wartość usług 
z dróg i autostrad, (+) konsumpcja związana z edukacją i ochroną zdrowia, (+) wzrost kapitału 
netto, (+) bilans inwestycji za granicą i zagranicznych w kraju, (–) ochrona zdrowia i edukacja, 
(–) wydatki na reklamę, (–) wydatki związane z dojazdami, (–) koszty urbanizacji, (–) wydatki 
związane z wypadkami drogowymi, (–) zanieczyszczenie środowiska, (–) wydatki na konsump-
cyjne dobra trwałego użytku, (–) ubytek zasobów naturalnych, mokradeł i obszarów rolnych, (–) 
straty wynikające z długookresowych zmian w środowisku (efekt cieplarniany, ubytek warstwy 
ozonowej), (+/–) różnica kapitału netto, (+/–) zmiana pozycji międzynarodowej. Szerzej ISEW jest 
scharakteryzowany w S. Gil, J. Śleszyński, Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW), 
„Ekonomista” 2001, nr 1; P.A. Lawn, A theoretical foundation to supprot the Indem of Sustainable 
Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes, “Ecolo-
gical Economics” 2003, vol. 44, s. 105–118; E. Neumayer, On the methodology of ISEW, GPI and 
related measures: some constructive suggestions and some doubt on the ‘threshold’ hypothesis, 
“Ecological Economics” 2000, vol. 34, s. 347–361.
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Podsumowując, transportochłonność gospodarki w klasycznym ujęciu 
odzwierciedla stopień i siłę współzależności między transportem a gospodarką. 
W nowej, szerszej interpretacji wskazuje, jak kształtować system transportowy, 
by był on dopasowany do potrzeb gospodarki i mógł je spełniać bez zakłó-
ceń, respektując jednocześnie zasadę racjonalnego gospodarowania zasobami 
środowiska. 
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TRANSPORT AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN ECONOMY 
– FUNCTIONAL AND DYNAMIC APPROACH

Summary

The article presents The feedbacks between transport and economy development. 
The article compares also the old issue with a focus on new interpretation and measur-
ing methods of the transport intensity, which is relating with the decoupling effect. This 
decoupling is a crucial element in achieving sustainable transport. The key question in the 
last years is how continued economic growth, but with lower transport contribution.  

Translated by Izabela Dembińska
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POSTĘPUJĄCYCH PROCESÓW GLOBALIZACJI

Wprowadzenie

Rynek usług pocztowych od kilku lat intensywnie się rozwija. Z jednej 
strony jest to skutek postępującej liberalizacji rynku pocztowego, co dla fi rm 
kurierskich oznacza, iż Poczta Polska nie będzie już podmiotem uprzywilejo-
wanym. Z drugiej strony można obserwować wzrost wymagań klientów, co do 
jakości oferowanych usług. Obecnie klienci oczekują elastycznej i dostosowa-
nej do ich potrzeb oferty usług kurierskich. Cena przestaje być najważniejszym 
kryterium wyboru operatora logistycznego. Klienci bardziej doceniają jakość, na 
którą składają się szybkość, terminowość i bezpieczeństwo świadczonych usług 
kurierskich.

Usługi kurierskie nie są zdefi niowane w polskim systemie prawnym1. Jed-
nakże można wskazać, iż są to usługi cechujące się pewną wartością dodaną, 
za którą klient zgadza się ponosić wyższą opłatę niż za usługi powszechne 

1 Pkt 18 dyrektywy 97/67/WE mówi, że zasadnicza różnica pomiędzy przesyłką ekspresową 
a pocztowymi usługami powszechnymi polega na wartości dodanej (bez względu na formę, jaką 
ona przyjmuje) oferowanej przez usługi ekspresowe i postrzeganej przez klientów. Najbardziej 
skutecznym sposobem określenia postrzeganej wartości dodatkowej jest wzięcie pod uwagę dodat-
kowej ceny, którą klienci gotowi są zapłacić, nie naruszając jednak limitu cenowego w obszarze 
zastrzeżonym, który musi być respektowany.
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świadczone przez Pocztę Polską. Do cech tych można zaliczyć: krótkie terminy 
doręczenia, gwarancje udzielone klientowi, przyjmowanie i doręczanie prze-
syłek przez posłańca lub różne formy kontroli przesyłki w drodze od nadawcy 
do adresata2.

Usługi kurierskie są szczególną grupą usług pocztowych, prowadzonych 
przez wyspecjalizowane fi rmy. Zwykła sieć pocztowa może stanowić podstawę 
do szybkiego dostarczania przesyłek zgodnie ze standardem usług kurierskich. 
Przeszkodą zarówno dla Poczty Polskiej, jak i wielu jej odpowiedników w innych 
krajach jest jednak wielkość tej instytucji i mała elastyczność, po części wynika-
jąca z posiadanego monopolu, a więc z braku konkurencji. Od roku 1995 usługi 
kurierskie, czyli przesyłanie listów o wadze ponad 2000 g oraz paczek w trybie 
przyśpieszonym i na żądany czas, zostały umożliwione podmiotom gospodar-
czym po spełnieniu odpowiednich warunków.

Poczta kurierska oferuje szybkie przesyłanie dokumentów, próbek handlo-
wych, niewielkich i cennych urządzeń, części samochodowych i komputerowych. 
Firmy oferują specjalne warunki przewozu, co pozwala na wysyłkę żywności, 
nośników danych, lekarstw, żywych zwierząt itd. Firmy kurierskie, starając się 
lepiej zaspokajać oczekiwania klientów, poszerzają swoją ofertę o usługi impor-
towe, spedycyjne i elementy usług logistycznych. Stąd granica podziału pomiędzy 
fi rmami branży kurierskiej a innymi podmiotami zajmującymi się transportem, 
spedycją i logistyką powoli się zaciera. Główną zaletą usług kurierskich – poza 
szybkością doręczenia przesyłki – jest możliwość wysłania każdego przedmiotu 
o dowolnych gabarytach i wymaganych warunkach przewozu.

Analiza polskiego rynku usług pocztowych

Polski rynek usług pocztowych od kilku lat dynamicznie się rozwija i rośnie, 
przy czym wzrost, w zależności od segmentu, wynosi od kilku do kilkunastu 
procent rocznie. Analiza liczby operatorów pocztowych w latach 2001–2006 

2 Tak zdefi niowane usługi zakwalifi kowane być mogą albo jako usługi pocztowe, albo jako 
usługi przewozowe lub spedycyjne. Decyzja w tym zakresie w dużym stopniu zależy od przedsię-
biorcy świadczącego tego rodzaju usługi. Co do zasady są to usługi pocztowe w rozumieniu ustawy 
z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, polegają bowiem na przyjmowaniu, przemieszcza-
niu i doręczaniu przesyłek. Jednakże ustawa przewiduje, iż nie stanowi usługi pocztowej przewóz 
rzeczy innych niż korespondencja, wykonywany na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli zatem 
przedsiębiorstwa kurierskie zdecydują się świadczyć usługi na podstawie przepisów o przewozie 
lub spedycji, nie będą do tych usług miały zastosowania przepisy prawa pocztowego.
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wskazuje, że nastąpił ponad 4,5-krotny wzrost liczby zarejestrowanych opera-
torów alternatywnych. Największy przyrost w stosunku do roku poprzedniego 
odnotowano w 2006 roku – o 44 operatorów. W tabeli 1 przedstawiono liczbę 
operatorów pocztowych znajdujących się w rejestrze Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej (UKE) w latach 2001–2006.

Tabela 1

Liczba operatorów w rejestrze UKE

Rok Liczba zarejestrowanych 
operatorów pocztowych

Wzrost liczby 
operatorów w rejestrze 

UKE w stosunku 
do roku poprzedniego

Przyrost procentowy 
w stosunku do roku 

poprzedniego

2001 31 9
2002 53 22 73 
2003 59 6 12 
2004 91 32 55 
2005 113 22 26 
2006 157 44 39 

Źródło: Ocena rynku pocztowego w 2006 roku, Departament Rynku Pocztowego, raport 
UKE, czerwiec 2007.

Układ właścicielski operatorów pocztowych jest zróżnicowany. Wśród 
31 operatorów pocztowych zarejestrowanych w 2001 roku kapitał zagraniczny 
zaangażowany był w 15 podmiotach działających na podstawie zezwolenia 
lub zgłoszenia. Analiza operatorów pocztowych funkcjonujących na rynku 
w 2006 roku wskazuje, że kapitał zagraniczny zaangażowany jest w 14 pod-
miotach. W 12 z nich udziały 100-procentowe (lub niemal 100-procentowe) 
mają: kapitał niemiecki (RGW EXPRESS), niemiecko-francuski (Masterlink), 
holenderski (TNT, GLS, DHL), amerykański (Federal Express Poland, World 
Courier), belgijski (UPS), cypryjski (Cargoforte Sp. z o.o.), maltański (Siódemka 
Sp. z o.o.), cypryjsko-maltański (Integer.pl SA) oraz kapitał z Luksemburga 
(Pro Direct). Na rynku funkcjonuje trzech operatorów, w których znaczące 
udziały pośrednio mają operatorzy narodowi z innych państw, mianowicie 
są to: DHL – Deutsche Post AG (Niemcy), Masterlink – La Poste (Francja), TNT 
– TPG Post (Holandia).



92 Anna Drab-Kurowska

W tabeli 2 przedstawiono znaczących operatorów publicznych z udziałem 
kapitału obcego działających na polskim rynku w 2006 roku.

Tabela 2

Operatorzy alternatywni reprezentujący kapitał obcy na polskim rynku pocztowym 
w 2006 roku

Operator Inwestor zagraniczny Pochodzenie 
kapitału

Udział
[%]

Cargoforte Sp. z o.o. Marco Logistic Ltd. Cypr 100
DHL Express (Poland) DHL Worldwide Express BV Niemcy 100 
Federal Express Poland Federal Express Europe INC USA 100 

General Logistic System Therab B.V.
GLS International Holding BV Holandia 100

INTEGER.pl SA Siódemka Holding Ltd. Malta, Cypr 99
Masterlink Express GEOPOST INTERNATIONAL Francja, Niemcy 100 
Pro Direct Sp. z o.o. DD Publishing SA Luksemburg 100
RGW EXPRESS osoba fi zyczna Niemcy 100 
Siódemka Sp.z o.o. b.d. Malta 99,99 
TNT TNT SCYPAK HOLDINGS BV Holandia 100 
Word Courier (Poland) Word Courier Group INC. USA 100 
UPS Polska z MS Stolica United Parcel Service Belgium NV Belgia 100 
X-press Couriers SOURCE A/S Dania 100
Delta Trans Transporte
Sp. z o.o. b.d. Niemcy 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez operatorów 
oraz UKE.

Obecnie na podział rynku kurierskiego w Polsce wpływ ma kilka podsta-
wowych tendencji: postępująca konsolidacja rynku, szybki wzrost sprzedaży 
w niektórych średnich dotychczas fi rmach, coraz większy udział w kształtowa-
niu oferty produktowej technologii teleinformatycznej oraz wzrastający udział 
outsourcingu w sprzedaży. Według danych sprzedażowych za rok 2006 podział 
rynku kurierskiego był następujący: DHL – 35%, UPS – 23%, Masterlink – 9%, 
GLS – 10%, Opek – 6%, TNT – 4%, Siódemka – 6% oraz pozostali –7%.
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Rys. 1. Udział zidentyfi kowanych operatorów alternatywnych i Poczty Polskiej w rynku 
przesyłek ekspresowych w roku 2006

Źródło: B. Trochymiak, Polski rynek kurierski zdominowały duże fi rmy działające 
na skalę globalną, „Gazeta Prawna” 2007, nr 99.

Kierunki rozwoju rynku usług kurierskich w Polsce

Rozwój rynku usług kurierskich odbywa się w kilku precyzyjnie określo-
nych kierunkach, które w najbliższej przyszłości pozostaną w polu zainteresowa-
nia fi rm logistycznych. Najwyraźniejszym trendem jest inwestowanie w rozwój 
usług umożliwiających ekspansję na nowe obszary oraz zdobywanie nowych 
klientów. Należy podkreślić, że usługi logistyczne zdolne wyznaczać kierunek 
zarządzania łańcuchem dostaw mogą świadczyć jedynie fi rmy dysponujące naj-
nowocześniejszą infrastrukturą technologiczną i informatyczną. Z tego płynie 
wniosek, że infrastruktura w logistyce odgrywa obecnie decydującą rolę w roz-
woju branży, gdyż to właśnie najnowsze rozwiązania usprawniają to, co najistot-
niejsze – skuteczne zarządzanie informacją. 

Globalizacja powoduje, że fi rmy, jeśli pragną się rozwijać na rynku krajo-
wym, muszą być silne także na rynku europejskim i światowym. Tak właśnie 
postępują czołowe fi rmy na rynku kurierskim. Wynika to z natury praw mar-
ketingu i charakteru samej branży. Przykładem są takie duże fi rmy kurierskie 
i logistyczne, jak DHL, UPS TNT, GLS Poland, Schenker. Widoczna jest ten-
dencja do zdobywania rynków geografi cznych przez zakupy, przejęcia, łączenie 
z innymi fi rmami, dąży się do tego, by móc dysponować siecią ponadnarodową, 
co w logistyce i transporcie staje się koniecznością. 

Bezsprzecznie liderem rynku jest niemiecki DHL. Zawdzięcza on swą 
pozycję umiejętnej strategii rynkowej, polegającej na wczesnym wchodzeniu na 
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rynek, przejmowaniu dobrych fi rm krajowych oraz globalnej polityce marketin-
gowej. Fizyczne łączenie fi rm jest też odzwierciedlane w podobnym procesie 
zachodzącym w sferze brandingu – zastępowanie marek krajowych markami 
globalnymi. 

Pierwsze przejęcie na rynku kurierskim miało miejsce w 2003 roku, kiedy 
to DHL przejął fi rmę Servisco. W grudniu 2004 miała miejsce integracja fi rm 
Spedpol Sp. z o.o. i Schenker Sp. z o.o. Kolejna konsolidacja miała miejsce 
w 2005 roku pomiędzy UPS i Messenger Service Stolica SA. Ponadto Master-
link został zastąpiony ponadnarodową marką DPD francuskiej grupy GeoPost. 
Duńska X-press Couriers powstała zaś na bazie X-press Bikers – fi rmy kurierów 
rowerowych.

Poniżej zaprezentowano szczegółowo przejęcia wiodących fi rm kurierskich, 
które miały miejsce na polskim rynku pocztowym w latach 2001–2006.

DHL Express 

1 kwietnia 2003 roku na polskim rynku pojawiła się marka DHL Express. 
Dwie fi rmy Servisco – lider w przesyłkach ekspresowych drogowych, oraz DHL 
International – lider w przesyłkach ekspresowych lotniczych, połączyły swoje 
potencjały pod wspólnym szyldem DHL Express. Firma ta jest częścią między-
narodowej grupy DHL należącej do Deutsche Post World Net (DPWN), najwięk-
szej grupy na świecie oferującej usługi logistyczne. W ramach zainicjowanego 
przez DPWN programu STAR, w 220 krajach na całym świecie prowadzona była 
integracja fi rm należących do grupy. Proces zmian – „Jedna marka – jedno obli-
cze dla Klienta” – zachodził również w Polsce. 

General Logistics Systems 

Grupa Raben i General Logistics Systems (GLS) od 16 marca 2004 roku 
zastąpiły w Polsce markę Szybka Paczka nową marką General Logistics Sys-
tems. Firmy GLS i Grupa Raben podjęły konkretne działania w celu zapewnienia 
rozwoju i konkurencyjności na rynku. Dla maksymalnego wykorzystania moż-
liwości i standardów jakości, które daje europejski system GLS, na rynek pol-
ski została wprowadzona marka General Logistics Systems. Wprowadzenie jej, 
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co niosło ze sobą możliwość lepszej obsługi przesyłek międzynarodowych, miało 
na celu dopełnienie usług oferowanych do tej pory przez Szybką Paczkę. 

Schenker Sp. z o.o. 

W marcu 2004 roku rozpoczęto proces integracji działalności dwóch fi rm: 
Spedpol i Schenker Sp. z o.o. Formalny proces inkorporacji Schenkera przez 
Spedpol został zakończony w listopadzie 2004 roku. W wyniku integracji 1 grud-
nia 2004 roku powstała nowa fi rma Schenker Sp. z o.o., będąca częścią mię-
dzynarodowej grupy logistycznej Schenker AG. Decyzja właścicieli – mię-
dzynarodowej Grupy Schenker, podyktowana była przede wszystkim wizją 
stworzenia dużego operatora logistycznego, którego zakres kompetencji – obej-
mujący zarówno dystrybucję międzynarodową (ze wszystkimi gałęziami trans-
portu, poczynając od transportu samochodowego, przez kolejowy, lotniczy 
i morski), jak i krajową (głównie w systemie fl ow logistics) – pozwoliłby na 
szybką i sprawną obsługę zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów. 

UPS Polska Sp. z o.o.

29 kwietnia 2005 roku została sfi nalizowana transakcja nabycia fi rmy 
Messenger Service Stolica SA przez fi rmę UPS. Konsekwencją przejęcia 
i następującej po nim fuzji Stolicy i UPS było powiększenie sieci UPS w Polsce, 
a także ugruntowanie oferty UPS w zakresie usług krajowych. Obecnie Messen-
ger Service Stolica SA, Spółka UPS ma jeden z największych systemów nocnego 
transportu wahadłowego. 

X-press Couriers

X-press Couriers została założona w 1996 roku jako inicjatywa duńsko-
-polska. Początkowo, ze względu na charakterystykę działalności, nazwano ją 
X-press Bikers. W grudniu 2000 roku zwiększono obszar działalności na cały 
kraj. W roku 2000 z fi rmą współpracowało 70 rowerzystów. Ich liczba syste-
matycznie zmniejszała się, wzrastał zaś tabor samochodowy. Lata 2002–2003 
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były przełomowe dla działalności spółki. Presja rynku i rozwój fi rmy otworzyły 
możliwości do powstania dwóch oddziałów w Szczecinie i Krakowie. We wrze-
śniu 2003 roku fi rma zmieniła nazwę na X-press Couriers, która bardziej odpo-
wiada specyfi ce działalności. W grudniu 2004 zakres świadczonych usług został 
powiększony o przesyłki międzynarodowe.

Masterlink Express (Direct Parcel Distribution)

Masterlink Express rozpoczął działalność w 1991 roku jako spółka ze 
100-procentowym kapitałem polskim. W roku 1998 Masterlink został wykupiony 
przez Grupę Poczty Szwedzkiej, lidera na szwedzkim rynku usług logistycznych. 
Pozwoliło to na dalszy dynamiczny rozwój, doskonalenie serwisu i poszerzanie 
zakresu usług. W lipcu 2002 roku Grupa La Poste i Posten AB podpisały umowę, 
na której mocy holding GeoPost, należący do La Poste, zakupił 50% udziałów 
Masterlink Express. W maju 2004 przedstawiciele Geopost (holding należący do 
Grupy La Poste) i Posten AB sfi nalizowali sprzedaż połowy udziałów w Master-
link należących do tej pory do Posten AB. GeoPost stał się tym samym jedynym 
właścicielem Masterlink. W roku 2006 została podjęta decyzja o zmianie brandu 
z Masterlink na DPD (tak zwany re-branding), co było powodowane przede 
wszystkim potrzebą wykreowania międzynarodowego wizerunku Masterlink. 
Działanie to pozwala skuteczniej walczyć na rynku oraz zwiększać udział fi rmy 
w segmencie usług międzynarodowych. 

Podsumowanie 

Potencjał rozwoju rynku usług kurierskich jest bardzo duży. Obecnie wzrost 
tego rynku kształtuje się na poziomie 14–16%, co świadczy o jego dynamiczno-
ści. W dalszym ciągu liczba paczek na jednego mieszkańca jest w Polsce kilku-
krotnie niższa niż na przykład w wypadku Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Belgii. 
W Polsce jednak powoli wzrasta zaufanie do zakupów katalogowych i interneto-
wych, a zatem można się spodziewać wzmożonego zainteresowania dostawami 
typu Home delivery oraz usługami Special Project Logistics. 

Na obecną pozycję rynku przesyłek ekspresowych wpływ miało kilka czyn-
ników: szybki wzrost usług handlowych wspartych rozwiązaniami technologicz-
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nymi zapewniającymi wysoką wartość dodaną oraz globalizacja pogłębiająca 
się na skutek rozwoju systemów transportowych oraz telekomunikacyjnych. 
Koncerny na całym świecie dążą do skrócenia cyklu dostaw oraz stosowa-
nia systemu just-in-time w łańcuchu dostaw. Firmy coraz częściej zmniejszają 
swoje zapasy i chętniej korzystają z rozwiązań umożliwiających szybkie ich 
przetransportowanie. 
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THE DEVELOPMENT OF COURIER COMPANIES 
ON THE POLISH POSTAL MARKET IN THE CONTEXT 

OF PROGRESSIVE GLOBALIZATION PROCESS

Summary

This article presents the situation on the polish market. The count of postal operators 
grows up because of Liberalisation. The competitions grows up since 1996. On the other 
hand we can also observe the process of consolidation, which has been started in 2002. 
The article presents directions of development on polis postal market. The competition 
in the postal market as well as the emergence of new service substitutes force the postal 
operators to concentrate on the prices and quality of their services.
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KSZTAŁTOWANIE SIECI DRÓG KRAJOWYCH 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
W ASPEKCIE PROGRAMU OPERACYJNEGO 

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Wprowadzenie

Infrastruktura transportu, w tym transportu samochodowego, uznawana 
jest za podstawowy element warunkujący prawidłowe funkcjonowanie danego 
regionu. Związane jest to z funkcjami pełnionymi przez transport na rzecz spo-
łeczeństwa i gospodarki. Właściwie rozwinięta, o dobrych parametrach jako-
ściowych i ilościowych sprawia, iż jakość życia, w tym mobilność obywateli, 
jest lepsza. Dobra infrastruktura transportu sprzyja wzrostowi gospodarczemu. 
Można stwierdzić, że jakość infrastruktury transportowej decyduje o poziomie 
konkurencyjności regionu.

Program operacyjny Infrastruktura i środowisko jest jednym z programów 
służących osiągnięciu przyjętych w Narodowych strategicznych ramach odnie-
sienia na lata 2007–2013 (NSRO) celów. W ramach tego programu na reali-
zację przyjętych działań zostało przeznaczonych ogółem 36 mld euro, w tym 
27,8 mld z UE. Środki te zostaną wydatkowane na inwestycje związane z trans-
portem (71%), ochroną środowiska (18%), energetyką (6%), kulturą (2%), szkol-
nictwem wyższym (2%) oraz zdrowiem (1%). Inwestycje w sektorze transportu 
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będą prowadzone także zgodnie z innymi programami. Jednym z nich są regio-
nalne programy operacyjne1. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego obsługa transportowa 
na rzecz ludności oraz gospodarki realizowana jest przez wszystkie gałęzie 
transportu. W dalszej części artykułu podjęto próbę przedstawienia stanu infra-
struktury transportu samochodowego województwa na tle kraju. Ponadto scharak-
teryzowano zamierzenia władz rządowych w zakresie jej planów rozwojowych 
ze szczególnym uwzględnieniem dróg krajowych.

Statystyczny obraz infrastruktury transportu samochodowego 
województwa zachodniopomorskiego

W roku 2006 długość dróg publicznych o nawierzchni twardej w woje-
wództwie zachodniopomorskim2 wynosiła 12 781,6 km, przy gęstości 55,8 km/ 
100 km2. Porównując te wielkości z pozostałymi województwami, można 
stwierdzić, iż długość dróg, a szczególnie ich gęstość, odbiega znacznie od śred-
niej krajowej (81 km/100 km2). Niższą gęstością charakteryzowały się jedynie 
dwa województwa – warmińsko-mazurskie (50,5 km/100 km2) oraz podlaskie 
(54,7km/100 km2). Oznacza to, iż pod względem gęstości sieci dróg wojewódz-
two zachodniopomorskie plasuje się na trzecim miejscu od końca. Tą złą dla 
województwa sytuację pogłębia jeszcze fakt dużej różnicy pomiędzy „najlep-
szymi” a „najsłabszymi” województwami pod względem wskaźnika gęstości. 
W trzech najlepszych województwach Polski gęstość sieci infrastruktury trans-
portu wynosi ponad 100 km/100 km2. Najwyższa występuje w województwie 
śląskim 164,4 km/100 km2.

W strukturze sieci infrastruktury transportu samochodowego w woje-
wództwie zachodniopomorskim dominują drogi powiatowe (7195,4 km). Drugą 
co do długości sieci grupą są drogi gminne (2342,9 km). Zbliżoną długość mają 
drogi wojewódzkie (2115,2 km). Długość dróg krajowych wynosi 1128,1 km, 
dróg ekspresowych oraz autostrad odpowiednio 28,2 oraz 21,6 km.

Elementami tworzącymi sieć infrastrukturalną na terenie województwa 
zachodniopomorskiego są także obiekty mostowe. W roku 2006 na terenie woje-

1 W ramach tego programu na transport w województwie zachodniopomorskim ma zostać 
przeznaczona kwota 250 mln euro.

2 Transport – wyniki działalności 2006, GUS, Warszawa 2007.
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wództwa zachodniopomorskiego było 1061 mostów i wiaduktów, z czego trwałą 
konstrukcję miało 1048 (13 mostów było tymczasowych). Do obiektów mosto-
wych zalicza się także przeprawy promowe oraz tunele i przejścia podziemne. 
Na koniec 2006 roku w województwie zachodniopomorskim liczba ich wyniosła 
odpowiednio 32 oraz 72.

Stan ilościowy infrastruktury transportu województwa zachodniopomor-
skiego można ocenić jako niezadowalający3. Wyrazem tego jest relatywnie niski 
wskaźnik gęstości dróg (wszystkich kategorii) w województwie.

Ważnym elementem kształtującym prawidłowe funkcjonowanie ośrodków 
osadniczych oraz produkcyjnych są drogi krajowe. Strategia rozwoju wojewódz-
twa do roku 20154 dzieli drogi krajowe ze względu na rangę na międzynaro-
dowe oraz pozostałe. Do dróg o znaczeniu międzynarodowym w województwie 
zachodniopomorskim zalicza drogi krajowe:
– nr 3 – Świnoujście–Szczecin–Gorzów Wlkp.–Zielona Góra–granica państwa 

(E65),
– nr 6 – granica państwa (Kołbaskowo)–Szczecin–Goleniów–Koszalin–Słupsk–

Gdynia (E28),
– nr 10 – granica państwa (Lubieszyn)–Szczecin–Stargard Szczeciński–Wałcz–

Piła–Toruń–Płońsk–Warszawa.
Do pozostałych zalicza się drogi krajowe:

– nr 11 – Kołobrzeg–Koszalin–Szczecinek–Piła–Poznań (Bytom),
– nr 13 – granica państwa–Szczecin,
– nr 20 – Stargard Szczeciński–Drawsko–Szczecinek–Biały Bór–Gdynia,
– nr 22 – granica państwa/Kostrzyn–Gorzów Wlkp.–Wałcz–Elbląg–granica 

państwa,
– nr 23 – Myślibórz–Dębno–Kostrzyn,
– nr 25 – Bobolice–Człuchów–Koronowo–Bydgoszcz (Krajnik),
– nr 26 – granica państwa–Chojna–Myślibórz–droga krajowa nr 3,
– nr 31 – Szczecin–Chojna–Kostrzyn.

3 Szczegółowa analiza stanu dróg w Polsce została przedstawiona m.in. przez NIK. Zob. In-
formacja o wynikach kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w latach 1990–
2004, NIK, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa, listopad 2005. 
Do ogólnych uwag przedstawionych w raporcie odnoszących się do infrastruktury transportu dro-
gowego można zaliczyć: brak ochrony dróg przed niszczeniem przez przeciążone i ponadgabary-
towe pojazdy, niezadowalający postęp w budowie dróg (autostrad oraz dróg ekspresowych), częste 
zmiany planów rozwojowych infrastruktury transportu drogowego, wzrost transportochłonności 
gospodarki, wzrost kosztów społecznych.

4 Strategia rozwoju województwa do roku 2015, Urząd Marszałkowski, Szczecin 2000.
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Diagnoza infrastruktury transportu samochodowego 
województwa zachodniopomorskiego

Próbę oceny infrastruktury drogowej województwa zawierają między 
innymi dokumenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego – Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomor-
skiego do roku 20155 oraz Kierunki polityki samorządu województwa w zakresie 
regionalnego transportu publicznego na lata 2005–20076. Przedstawiono w nich 
między innymi analizę SWOT infrastruktury transportu drogowego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Zastrzeżenia budzą zapisy dotyczące tak zwanych 
mocnych stron sieci drogowej województwa. Trudno się zgodzić z twierdzeniem, 
że gęstość sieci drogowej jest odpowiednia w stosunku do struktury osadniczej. 
Wskazanie zaś, iż skomunikowanie systemu dróg z drogami europejskimi jest 
dobre, można uznać za słuszne jedynie co do kierunku Europy Zachodniej i wła-
ściwie dotyczy okolic Szczecina7. Pozostała część województwa nie ma dobrze 
rozbudowanej sieci połączeń drogowych. Zgodzić się natomiast można z zapi-
sami przyjętymi w tym dokumencie, iż słabymi stronami sieci dróg województwa 
zachodniopomorskiego są niskie parametry dróg, nieprzystosowanie do potrzeb 
wynikające z sezonowości ruchu (szczególnie turystycznego), niskie tempo 
przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych oraz niski poziom bezpieczeństwa 
na drogach. Za szansę dla rozwoju województwa uznano położenie geografi czne, 
wykwalifi kowaną kadrę transportową, rozwój tranzytu i turystyki. Zagrożeniami 
dla rozwoju infrastruktury transportowej województwa są niekonsekwentna 
polityka transportowa oraz dotychczasowy system fi nansowania infrastruktury 
transportu.

Za jeden z głównych mankamentów drogowej sieci transportowej woje-
wództwa zachodniopomorskiego można uznać brak dobrych (szybkich) połą-
czeń międzyregionalnych – łączących region z innymi ośrodkami kraju; oraz 
regionalnych – łączących główne ośrodki miejskie, ułatwiających właściwą 
dostępność transportową w aspekcie społecznym i gospodarczym wojewódz-

5 Zob. Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 
2015, Zarząd województwa zachodniopomorskiego, Szczecin sierpień 2002.

6 Kierunki polityki samorządu województwa w zakresie regionalnego transportu publicznego 
na lata 2005–2007, Zarząd województwa zachodniopomorskiego. Szczecin, lipiec 2005.

7 Szczecin jako jedyne miasto w Polsce, dzięki autostradzie A6 połączone jest z europejską 
siecią autostrad. W praktyce oznacza to możliwość przejechania autostradami np. ze Szczecina 
do Lizbony.
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twa. Stosunkowo małą na terenie województwa długość mają drogi ekspresowe. 
Poprawa mogłaby nastąpić przez wdrożenie planów związanych z budową 
(po nowym szlaku) drogi ekspresowej nr 3 oraz rozbudową dróg nr 6, 10 oraz 11 
do parametrów dróg ekspresowych.

Oceniając stan dróg województwa zachodniopomorskiego, trzeba zauważyć 
ich niską jakość pod względem nośności i bezpieczeństwa. Ogólnie drogi woje-
wództwa zachodniopomorskiego nie są dostosowane do nacisku wynoszącego 
115 kN/oś8. Dopuszczenie pojazdów do ruchu, które przekraczają konstrukcyjnie 
zaprojektowane nośności (najczęściej 80–100 kN/oś), powoduje szybszą degra-
dację stanu nawierzchni drogi, a to z kolei duże zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ruchu drogowego – koleiny9.

Mankamentem jest także przebieg ruchu przez tereny zurbanizowane. 
W wielu punktach na sieci krajowej (międzynarodowej) występują ogranicze-
nia prędkości wynoszące 40km/h, a czasami sygnalizacja świetlna. Problem 
jest szczególnie uciążliwy w przypadku przejazdu przez obszary zamieszkałe 
samochodów ciężarowych, co wymusza znaczące ograniczenie prędkości, a więc 
powolniejsze przemieszczanie ładunków i ograniczenia dla ruchu tranzytowego.

Infrastruktura transportu samochodowego 
w polityce transportowej państwa

Infrastruktura transportu zajmuje ważne miejsce w polityce społeczno-
-gospodarczej państwa, w tym polityce transportowej. Wyrazem tego jest między 
innymi wskazanie w Narodowych strategicznych ramach odniesienia prioryte-
tów związanych z rozbudową infrastruktury transportu w Polsce. Potwierdzone 
to zostało także w dokumencie Strategia rozwoju kraju na lata 2007–2015.

Wymienionym dokumentom zostały podporządkowane tak zwane programy 
operacyjne, które można określić jako istotne narzędzie dla realizacji przyjętych 

8 Według Ministerstwa Transportu ogólna długość dróg w Polsce dostosowanych do tej 
nośności wynosi 2190 km.

9 Bezpieczeństwo na drogach jest bardzo istotnym problemem dotyczącym polskiego trans-
portu drogowego. Oprócz jakości dróg wpływ na nie mają sami uczestnicy ruchu drogowego czy 
też system ratowniczy kraju. Dane statystyczne wskazują jednak na duże dysproporcje między 
Polską a UE. W województwie zachodniopomorskim w 2005 r. na drogach zginęło 233 osób, 
w Polsce – 5444 osób (7333 w 1990 r.). Liczba ofi ar śmiertelnych wyniosła: na milion mieszkań-
ców 143 (UE-25 – 90), na milion samochodów osobowych 441 (UE-25 – 188), na mld pkm 29 
(UE-25 – 9). Zob. Transport – wyniki działalności...
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w NSRO priorytetów. W odniesieniu do infrastruktury transportu rolę tę odgrywa 
przede wszystkim program operacyjny Infrastruktura i środowisko (PO IiŚ)10. 
Uzupełnieniem programu jest 16 regionalnych programów operacyjnych, odręb-
nych dla każdego województwa.

Spośród 17 osi priorytetowych przyjętych w PO IiŚ trzy są związane z roz-
wojem infrastruktury transportu drogowego na terenie Polski11. Są to:
Priorytet nr 6 – drogowa i lotnicza sieć TEN-T. Celem tego priorytetu jest mię-
dzy innymi poprawa stanu dróg leżących na sieci TEN-T, w połączeniach mię-
dzy miastami oraz przejazdu przez miasta. Zgodnie z nim do 2013 roku (2015) 
mają zostać wybudowane między innymi: 477 km (636 km) autostrad, 1132 km 
(1310 km) dróg ekspresowych oraz 375 km (500 km) dróg ma zostać dostosowana 
do nośności 115 kN/oś. Priorytet ten będzie realizowany w ramach środków fun-
duszu spójności; na działanie 6.1 (rozwój sieci drogowej TEN-T) przeznaczono 
kwotę 7,280 mld euro.
Priorytet nr 8 – bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Głów-
nymi celami tego priorytetu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach oraz 
stanu dróg leżących poza siecią TEN-T. Zgodnie z PO IiŚ w ramach tego prio-
rytetu mają zostać wybudowane i zmodernizowane do 2013 roku (2015) drogi 
ekspresowe o łącznej długości 512 km (669 km), długość dróg dostosowanych 
do nośności 115 kN/oś ma się zwiększyć o 225 km (300 km) oraz ma być prze-
budowane 15 (20) miejsc niebezpiecznych. W priorytecie tym przewidziano 
realizację dwóch działań – 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 8.2 Drogi 
krajowe poza siecią TEN-T, przeznaczając na nie środki fi nansowe z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości odpowiednio 100 mln 
i 2,655 mld euro.
Priorytet nr 9 – Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej. Celem dzia-
łań w ramach tego priorytetu jest poprawa sieci drogowej pomiędzy miastami 
wojewódzkimi na wschodzie Polski i rozwój sieci drogowej w województwach 
wschodnich. Zgodnie z programem operacyjnym mają zostać wybudowane drogi 
ekspresowe do 2013 roku o łącznej długości 268 km. W ramach tego priorytetu 

10 Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa, listopad 2006. Pogram oprócz transportu przewiduje także działania w zakresie ochrony 
środowiska, energetyki, ochrony kultury i dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, szkolnictwa 
wyższego.

11 Do priorytetów, które zakładają inwestycje infrastrukturalne w innych gałęziach transpor-
tu, zaliczyć można także priorytet nr 7 odnoszący się przede wszystkim do transportu kolejowe-
go, portów morskich, transportu miejskiego (szynowego oraz trolejbusowego), modernizacji dróg 
wodnych śródlądowych.
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przewidziano działanie 9.1 – Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do 
największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski. Przeznaczono 
na to ze środków funduszu spójności 990 mln euro.

Zgodnie z przyjętym planem fi nansowym ogólna wielkości środków unij-
nych, w ramach PO IiŚ, przeznaczonych na transport wyniesie ponad 19 mld 
euro. Średnie w roku wydatki za lata 2007–2013 wyniosą ponad 2,1 mld euro12. 
Dla porównania, w latach 2004–2006 wyniosły one niespełna 800 mln rocznie, 
co oznacza wzrost o w przybliżeniu 150%.

Do priorytetów inwestycyjnych w ramach PO IiŚ na terenie województwa 
zachodniopomorskiego włączono między innymi projekt budowy drogi ekspreso-
wej nr 313. Zgodnie z projektem całkowity koszt budowy odcinka S-3 o długości 
430 km ma wynieść prawie 1,8 mld euro. Na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego przebiegać on będzie na długości 81,6 km od Szczecina do Gorzowa 
Wielkopolskiego i ma zostać zrealizowany w latach 2007–200914. Planowa-
ne przez Ministerstwo Infrastruktury koszty budowy pierwszego odcinka S-3 
na 433 mln euro są mało realne. Tylko środkowy odcinek ma kosztować 
(umowa została już podpisana) 676,8 mln zł. Z uwagi na to, że poszczególne 
odcinki mają zbliżoną długość można przypuszczać, iż cały odcinek będzie 
kosztował około 2 mld zł, a więc koszt budowy będzie wyższy od planowanego 
o 350–400 mln zł. 

W programie znalazła się także budowa stałego połączenia między wyspami 
Uznam i Wolin o długości 1,8 km. Inwestycja ma być zrealizowana w latach 
2009–2013, a całkowity koszt jej realizacji ma wynieść ponad 115 mln euro 
(z czego z UE będzie pochodziło 63,58 mln euro).

12 Oprócz środków UE inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury transportu drogowego 
mają być także fi nansowane z budżetu państwa oraz Krajowego Funduszu Drogowego.

13 Projekt znajduje się na liście podstawowej. Potwierdzają to także inne dokumenty rządowe, 
m.in. Program budowy dróg krajowych na lata 2007–2015, Ministerstwo Transportu, Warszawa, 
maj 2007. 

14 Budowa drogi ekspresowej S-3 została podzielona na cztery etapy. Poza odcinkiem Szcze-
cin–Gorzów Wielkopolski w latach 2008–2010 ma zostać wybudowany odcinek Gorzów Wiel-
kopolski–Nowa Sól (125,1 km – 538,6 mln euro), 2010–2013 Nowa Sól–Legnica (A4) (71 km 
– 521,7 mln euro), 2013–2015 Legnica–Lubawka (60,5 km – 298,7 mln euro). Użytkowana 
obecnie jest leżąca w ciągu drogi nr 3 obwodnica Zielonej Góry. Według opublikowanego przez 
MRR obwieszczenia z projektami indywidualnymi PO IiŚ orientacyjny koszt budowy S-3 ma wy-
nieść prawie 1,3 mld euro (z tego ze środków UE 890 mln euro). Różnica wynika z umieszczenia 
na liście projektów trzech z czterech odcinków planowanej drogi S-3. Droga ma być zrealizowana 
w latach 2007–2011. Brakujący odcinek Nowa Sól–Legnica został umieszczony na liście rezerwo-
wej. Zob. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie listy projektów indywidual-
nych, MRR, Warszawa 2007.
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Niestety, wśród priorytetów nie znalazły się inwestycje związane z innymi 
ważnymi dla województwa drogami. Zgodnie z planami Ministerstwa Transportu 
przebudowa dróg nr 6, 10, 11 do parametrów drogi ekspresowej nastąpi w następ-
nym unijnym okresie fi nansowym (2014–2020)15. Trzeba jednak pamiętać, iż 
w tych latach realizacja zadań (co zostało między innymi podkreślone na Mię-
dzynarodowej Konferencji Translog 2007 w Szczecinie) może być utrudniona ze 
względu na mniejsze od planowanych środki fi nansowe. Związane jest to mię-
dzy innymi z przystąpieniem uboższych od Polski państw do UE (Bułgarii oraz 
Rumunii).

Zgodnie z informacjami Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
udało się podpisać (3 października 2007 roku) umowę na budowę drogi na środ-
kowym odcinku: węzeł Pyrzyce–węzeł Myślibórz (26,7 km). Kontrakty na dwa 
pozostałe odcinki zostaną rozstrzygnięte po rozpatrzeniu skarg przed sądem16. 
Należy mieć nadzieję, iż spory związane z budową drogi nie będą miały wpływu 
na oddanie jej w całości zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dla zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego 
istotna jest modernizacja tych dróg krajowych oraz dostosowanie odcinka drogi 
nr 3 pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem do parametrów drogi ekspresowej, 
co zostało zaplanowane także na lata 2014–2020.

Zakończenie

Dzięki funduszom UE w 2007 roku, w województwie zachodniopomorskim, 
udało się oddać do ruchu odcinek autostrady A-6 (na odcinku Klucz–Kijewo)17 
oraz obwodnicę Kobylanki, Morzyczyna oraz Zieleniewa w ciągu drogi nr 10. 
Obie inwestycje były współfi nansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (perspektywa 2004–2006) i w istotny sposób poprawiły jakość 
podróży, bezpieczeństwo (droga nr 10 uznawana jest za jedną z najniebez-
pieczniejszych). W ubiegłych latach przy wsparciu funduszy UE (Phare) 
przeprowadzono gruntowną modernizację drogi krajowej nr 6 na odcinku Gole-
niów–Nowogard, co też przyczyniło się do poprawy jakości podróżowania.

15 Zob. Inwestycje transportowe w programie operacyjnym „Infrastruktura i środowisko”, 
Ministerstwo Transportu, Warszawa 2007.

16 www.gddkia.gov.pl.
17 Jest to jedyny odcinek autostrady oddany po modernizacji w 2007 r. w Polsce (dł. 7,7 km).
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Planowana do realizacji droga ekspresowa S-3 stworzy nową jakość połą-
czenia komunikacyjnego pomiędzy Szczecinem a innymi ośrodkami w kraju 
i za granicą. Trzeba jednak pamiętać, że dla właściwego rozwoju województwa, 
wykorzystania jego szans inwestycje drogowe powinny się rozpocząć wcześniej 
niż to zostało zaplanowane w dokumentach rządowych. Stworzenie dróg ekspre-
sowych w województwie przyczyniłoby się do szybszego rozwoju, poprawiło 
jego spójność, stwarzałoby możliwość lepszego zaspokajania potrzeb społecz-
nych zarówno w zakresie mobilności, jak i gospodarczych.
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FORMATION OF LAND INFRASTRUCTURE NETWORK 
OF WEST POMERANIAN PROVINCE IN THE ASPECT 

OF THE OPERATIONAL PROGRAMME ‘INFRASTRUCTURE 
AND ENVIRONMENT’

Summary

Owing to EU funds in 2007, in West Pomeranian Province, managed to return the 
section of motorway A-6 to use (section Klucz–Kijewo) and Kobylanki, Morzyczyna and 
Zieleniewa ring road, in the sequence of road no. 10. Both investments were co-fi nance 
as part of the European Regional Development Fund (perspective 2004–2006) and in 
a signifi cant way also improved the travel quality, safety (road no. 10 is acknowledged 
one the most dangerous in Poland).

Expressway S-3 planned to realization will create the new quality of communica-
tion connection between Szczecin and other centres in the country and abroad. However, 
it is necessary to remember, that for the appropriate development of the province, using 
its chances, faster road investments than planned in government documents are needed 
on the entire road network of West Pomeranian Province.

Planned for the accomplishment investments in the development of railway infra-
structure of the West Pomeranian Province one should regard as insuffi cient. A fact 
of including only one railway line in the indicative list of big individual projects Opera-
tional Programme ‘Infrastructure and Environment’ is proving it. Investments on remai-
ning lines have been planned for later years. Such action will not serve the improvement 
of competitive position of this mode of transport especially in relation to road transport.

Translated by Tomasz Kwarciński
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Ewolucja warunków funkcjonowania transportu drogowego 
w Polsce 

W czasach panowania gospodarki socjalistycznej w Polsce, a więc do dru-
giej połowy 1989 roku, transport drogowy był źle zorganizowany, nie odgrywał 
roli motoru napędowego gospodarki i funkcjonował absolutnie nieekonomicz-
nie. W przewozach drogowych na wszelkie usługi transportowe powszechnie 
obowiązywały ceny regulowane. Przedsiębiorstwa transportu drogowego obo-
wiązane były stosować tak zwaną Taryfę transportu samochodowego i spedycji, 
w której były określone stawki opłat za wszelkie zdarzenia, czynności i opera-
cje występujące lub związane z przewozem osób lub rzeczy. W zgodnej ocenie 
przedsiębiorców taryfa przygotowana była niezwykle profesjonalnie. Regulowała 
bowiem zarówno odległości w przewozach czy czas na załadunek i rozładunek, 
jak i wysokości opłat za każdy przejechany kilometr czy przestoje ponadnor-
matywne itd. Jedyną, za to niezwykle istotną, jej wadą było ustalenie opłat na 
zbyt wysokim, ekonomicznie nieuzasadnionym, poziomie. Wynikało to stąd, 
że środki transportu drogowego, głównie państwowych przedsiębiorstw samo-
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chodowych, cechowała niska jakość technologiczna i stan techniczny (na skutek 
wielu zaniedbań). W powszechnym użyciu były nienowoczesne, nawet jak na 
owe czasy, stary, zisy, ziły, potem skody i żubry, a na koniec jelcze i mazy, o sto-
sunkowo niskiej ładowności, przy bardzo dużym zużyciu paliwa. Z oczywistych 
względów przedsiębiorstwa te nie mogły dysponować nie tylko nowoczesnym 
taborem produkcji zachodniej, ale nawet niezłymi, jak na owe czasy, Skodami 
MT, czyli liazami. Na warunki technologiczne i stan techniczny taboru nakładała 
się zarówno bardzo nieekonomiczna eksploatacja samych pojazdów, jak i fatalna 
organizacja pracy całego transportu drogowego, w tym zasad wykorzystania 
sprzętu i obsługujących go ludzi.

Ostatnie dziesięciolecie w międzynarodowym transporcie drogowym 
w Polsce charakteryzowało się ogromną zmiennością warunków funkcjonowania 
i rozwoju, co bezpośrednio przekładało się na nastroje w branży transportowej. 
W latach 1996–1997 cała branża funkcjonowała poprawnie, banki i instytucje 
fi nansowe przychylnie patrzyły na ten segment rynku, umożliwiając ciągły 
wzrost jakości przewozów i liczby uprawnień przewozowych, a tym samym 
wzrost globalnej siły polskiego transportu. Załamanie się rosyjskiego rynku mię-
dzynarodowych przewozów drogowych w latach 1997–1998, będące wynikiem 
ogromnych nieprawidłowości w realizacji procedur celnych na obszarze Rosji, 
występujących od 1994 roku spowodowało, że nieprzygotowane organizacyjnie, 
marketingowo i technicznie do wejścia na unijny rynek przewozów, znacznie 
rozdrobnione polskie przedsiębiorstwa, zaczęły mieć coraz większe kłopoty 
z utrzymaniem się na rynku. Powszechne stało się przejmowanie uprawnień 
koncesyjnych między przedsiębiorstwami, nie prowadziło to jednak do powsta-
wania liderów na rynku. Z roku na rok branża postrzegana była coraz gorzej, co 
przełożyło się bezpośrednio na możliwości jej fi nansowania. Nadpodaż środków 
transportowych wycofanych z rynku rosyjskiego spowodowała nagły spadek cen 
usług transportowych, co znakomicie wykorzystały zachodnie fi rmy spedycyjne 
i transportowe, które oferowały coraz niższe stawki frachtowe. 

Lata 2000–2003 to ciągły, choć trochę mniejszy w swej dynamice, rozwój 
branży, stale realizowany w niekorzystnych warunkach ekonomicznych i przy 
ograniczonych możliwościach inwestycyjnych. Wprawdzie dla niektórych przed-
siębiorstw pomocne okazały się fundusze Phare, to jednak zakres ich wykorzysta-
nia w branży transportowej był niewielki. Średni roczny wzrost liczby uprawnień 
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na wykonywanie transportu międzynarodowego w tym okresie, zgodnie z rapor-
tem Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego1, wyniósł około 12,5%.

Przygotowując polskie fi rmy transportowe do wejścia Polski w struktury 
Unii Europejskiej, skoncentrowano się głównie na dalszym wzroście liczby 
licencjonowanych pojazdów uprawnionych do wykonywania międzynarodo-
wego transportu drogowego oraz, zwłaszcza w fi rmach o wysokim poziomie 
organizacyjnym, na zaangażowaniu analitycznych systemów informatycznych, 
które mogły wspomagać działy księgowości i pozwalać na lepsze podejmowanie 
decyzji. Likwidacja granic celnych po 1 maja 2004 roku wiązała się dla wielu 
osób zarządzających branżą transportową oraz licznych analityków z otwarciem 
wielkiego europejskiego rynku przewozu towarów. Wynikało to z faktu, że pol-
skie fi rmy transportowe mogły, w ramach poszerzonej Unii Europejskiej, reali-
zować przewozy tak zwanego dużego kabotażu, co w konsekwencji stworzyło 
możliwości powstania nowego typu usługi transportowej, tak zwanego trampingu 
drogowego. 

Tabela 1

Liczba uprawnień do wykonywania międzynarodowego transportu rzeczy 
w latach 1997–2006

Stan na dzień

Liczba 
uprawnień
na przewóz 

rzeczy

Wzrost w stosunku 
do poprzedniego roku Liczba 

uprawnień 
ekologicznych

Udział uprawnień 
ekologicznych 

[%]ilościowy procentowy

01.01.1997 19 977 X X 5 250 26,30
01.01.1998 21 470 1 493 6,9 6 255 29,10
01.01.1999 23 275 1 805 7,7 9 756 41,90
01.01.2000 23 883 608 2,5 11 939 50,00
01.01.2001 25 705 1 822 7,1 14 247 55,40
01.01.2002 27 854 2 149 7,7 17 951 64,40
01.01.2003 31 927 4 073 12,8 22 372 70,10
01.01.2004 41 119 9 192 22,3 27 013 65,69
01.01.2005 59 706 15 023 33,6 40 608 68,00
01.01.2006 72 576 12 870 21,5 28 594 39,40
01.01.2007 92 616 20 040 31,7 29 262 31,59

Źródło: opracowanie Biuro Obsługi Transportu Drogowego, Warszawa 2007.

1 Raport – międzynarodowy transport drogowy w okresie 1.01.2006 r.–1.01.2007 r., Biuro 
Obsługi Transportu Międzynarodowego, Warszawa 2007.
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Ograniczenie dostępu do unijnego rynku przewozowego sprowadziło się 
jedynie do braku możliwości realizacji tak zwanego małego kabotażu, czyli prze-
wozów krajowych na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej. Tak 
więc od 2004 roku liczba uprawnień licencyjnych bardzo dynamicznie przyra-
stała w Polsce. W latach 2004–2006 średnie roczne tempo wzrostu wynosiło aż 
28,9%. Dane liczbowe dotyczące zmian ilościowych w zakresie środków trans-
portu polskich przedsiębiorstw uprawnionych do realizacji międzynarodowych 
przewozów drogowych przedstawiono w tabeli 1.

Aktualne możliwości ekonomicznego rozwoju 
polskiego transportu drogowego 

Dzisiaj Polska jest europejską potęgą w transporcie, taką jaką w latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku były Niemcy czy Holandia. Bez właściwego podej-
ścia do transportu, bez analizy warunków jego funkcjonowania, a szczególnie 
bez analizy ekonomicznej prowadzonej systematycznie w polskich przedsię-
biorstwach transportu drogowego i bez uwzględniania jej rezultatów w polityce 
transportowej państwa można się jednak spodziewać najgorszego – nawet stop-
niowego upadku polskiego transportu drogowego i zastępowania go transportem 
obcym. Staje się to szczególnie realne w świetle powszechnej globalizacji i inter-
nacjonalizacji gospodarki europejskiej, a nawet światowej.

Od momentu poszerzenia Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku popełniono 
wiele błędów w polskich przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu dro-
gowego. Potrzeba było aż półtora roku na to, aby te błędy, wynikające z entuzja-
zmu spowodowanego przystąpieniem Polski do Unii, zastąpić chłodną kalkulacją 
ekonomiczną, a szaloną konkurencję cenową zamienić na ekonomicznie akcepto-
walną politykę w zakresie stawek frachtowych. Zapewne było wiele czynników, 
które wyzwoliły entuzjazm i nie pozwoliły na szybkie jego ostudzenie, jednak 
trzy z nich wydają się odgrywać kluczowe znaczenie. 
1. Poszerzenie Unii spowodowało przynajmniej 20-procentową zwyżkę liczby 
dostępnych środków transportowych, które gotowe były do podjęcia ładunku, co 
wynikało z otwarcia naszych zachodnich, południowych i północno-wschodnich 
granic. Jeżeli przyjmiemy, że średni czas oczekiwania na przejściu granicznym 
wynosił 1,5 doby, to typowy przewóz z Polski do Niemiec i z powrotem skrócony 
został co najmniej o dwa dni. Spowodowało to ogromną nadwyżkę dostępnych 



113Systemy informatyczne i telematyczne narzędziem oceny...

pojazdów, co znakomicie wykorzystały międzynarodowe fi rmy spedycyjne, 
oferując stawki frachtowe na poziomie, który nie gwarantował opłacalności 
przewozów. 
2. Ciągły spadek wartości euro, które już od wielu lat jest powszechnie sto-
sowaną jednostką przy określaniu stawek frachtowych w międzynarodowym 
i wewnątrzwspólnotowym transporcie, a którego kurs w stosunku do złotego 
w marcu 2004 roku, tuż przed poszerzeniem Unii Europejskiej, wynosił 4,91, 
a w styczniu 2005 roku zaledwie 4,08 zł. Dziś jest jeszcze gorzej. Obecnie radość 
na twarzy przedsiębiorców transportowych wywołuje już kurs na poziomie 
3,80 zł/euro. 
3. Zbyt małe wykorzystanie systemów informatycznych, map cyfrowych oraz 
urządzeń telematycznych2, w polskich przedsiębiorstwach transportowych, 
co w wielu przypadkach ograniczało analityczną wiedzę osób zarządzających 
fi rmami. Jej brak powodował, że organizowane często drogą internetową prze-
targi na wykonywanie usług transportowych kończyły się nawet na wyjątkowo 
niskim poziomie 0,49–0,55 euro/km, co w żaden sposób nie pokrywało kosztów 
działalności, zwłaszcza fi rm przewozowych o potencjale przekraczającym 20 
pojazdów. Bardzo częstą praktyką fi rm zagranicznych było zaniżanie podawanej 
długości trasy przewozu, co przy braku odpowiednich narzędzi (map cyfrowych) 
powodowało, że frachty całkowite – wynikające z rzeczywiście przejechanych 
kilometrów – znacząco różniły się od wartości przyjętej do kalkulacji opłacalno-
ści w momencie przyjmowania zlecenia. Uczenia się polskich przedsiębiorców 
na własnych błędach trwało aż półtora roku.

Pod koniec 2005 roku zaistniała sytuacja, która ma miejsce do dziś, w mię-
dzynarodowym transporcie drogowym. Przede wszystkim można zaobserwować 
ustabilizowanie się stawek frachtowych na ekonomicznie coraz bardziej akcep-
towalnym poziomie, co jest niezwykle istotne dla Polski, która staje się jednym 
z wiodących krajów w branży transportowej. Taka pozycja polskiego transportu 
wynika z jego operatywności, elastyczności, profesjonalizmu w realizacji przewo-
zów, a spowodowana jest przede wszystkim wysokim tempem wzrostu naszego 

2 J. Łacny, W. Zalewski, Wpływ rozwiązań telematycznych i informatycznych na funkcjono-
wanie międzynarodowego transportu drogowego w Polsce, IV Konferencja Naukowo-Technicz-
na LOGI TRANS nt. Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie”, Szczyrk, 
25–27 kwietnia 2007, sesja Logistyka, poz. 33;  J. Łacny, W. Zalewski, Telematyka instrumen-
tem wzrostu efektywności i bezpieczeństwa w transporcie, XVI Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa nt. Nowe trendy w transporcie i logistyce. Symbioza jakości transportu i ekologii, Sopot, 
12–13 czerwca 2007.
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PKB oraz coraz szybszym rozwojem gospodarczym, notowanym szczególnie 
w państwach nowej „10” Unii Europejskiej. 

Dla doskonalenia wiedzy analitycznej na temat zagadnień transportu dro-
gowego, zwłaszcza w obszarze przewozów międzynarodowych, niezbędne jest 
stosowanie profesjonalnych, przede wszystkim w obszarze merytorycznym, 
rozwiązań telematycznych i informatycznych3. Z jednej strony pozwalają one 
podejmować właściwe decyzje w przedsiębiorstwie, a z drugiej – umożliwiają 
szybką identyfi kację wielu prób manipulacji informacją, mających na celu wyko-
rzystywanie przewoźników przez stosowanie zaniżonych stawek frachtowych. 

Potrzeba określenia podstawowych wskaźników opisujących efektywność 
ekonomiczną działalności transportowej, a tym samym wskazania minimalnych 
stawek frachtowych dla danego przedsiębiorstwa, rodzi zrozumienie dla coraz 
bardziej powszechnego stosowania nowoczesnych systemów informatycznych 
i telematycznych. Tylko one umożliwiają bowiem właściwe kierowanie przedsię-
biorstwem przez 
− systematyczne gromadzenie w systemie informatycznym rzeczywistych 

danych, które po przetworzeniu pozwalają określić podstawowe wskaźniki 
oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa;

− analizę stawek frachtowych pojedynczego zlecenia transportowego i wkal-
kulowywanie ich w łączny fracht w ramach całego zdarzenia analitycznego, 
a szerzej – w ramach długookresowej eksploatacji poszczególnych pojazdów 
oraz całej fl oty przedsiębiorstwa;

− ocenę strategii spedycyjnych dotyczących ofert międzynarodowego rynku 
przewozowego w odniesieniu do progu ich opłacalności dla danej fi rmy 
transportowej;

− stosowanie narzędzi telematycznych i informatycznych w celu wyeliminowa-
nia nieprawidłowości i nadużyć oraz minimalizacji pustych przebiegów.

W tabeli 2 przedstawiono fragment przykładowego zestawienia podstawo-
wych danych umożliwiających ocenę opłacalności przewozów realizowanych 
przez pewne przedsiębiorstwo międzynarodowego transportu drogowego. Są to 
dane rzeczywiste, wykorzystywane do oceny efektywności ekonomicznej prze-
wozów realizowanych tylko pojazdami pozostającymi w prawnej dyspozycji tego 
przedsiębiorstwa. Zamieszczono dane dla ośmiu wzorcowo wykorzystywanych 
(ponad 90% trasy to kilometry ładowne) zestawów transportowych pewnego 

3 I. Dembińska-Cyran, M. Gabala, Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Poznań 
2005; E. Mendyk, Ekonomika i organizacja transportu, Poznań 2002.



115Systemy informatyczne i telematyczne narzędziem oceny...

przedsiębiorstwa. Za ich pomocą realizowane są głównie zlecenia przewozowe 
z Polski do Włoch i z powrotem. W kolumnie „liczba cykli” określono liczbę 
zamkniętych zadań transportowych, które tworzą tak zwane pojedyncze zdarze-
nie analityczne polegające na tym, że pojazd wyjeżdża z określonego miejsca 
i wraca albo w to samo, albo w zupełnie inne miejsce, ustalone przez spedytora.

Tabela 2 

Zestawienie podstawowych danych analitycznych
 dotyczących realizowanych przewozów

Pojazd Liczba 
cykli

Km 
całko-
wite

Km 
ładowne

% km 
ładownych 

Łączna 
masa 

całkowita

Norma 
zużycia 
paliwa

Łączne 
zużycie 
paliwa

A 6 19 811 17 902 90,36 278,50 6 369,2 6 426
B 5 20 022 18 681 93,30 289,60 6 664,4 7 836
C 6 18 434 17 547 95,19 196,30 5 724,1 6 114
D 6 22 763 20 935 91,97 413,30 7 371,4 7 374
E 6 12 512 11 919 95,26 199,80 3 845,5 4 012
F 5 19 293 18 115 93,89 227,50 6 117,7 6 478
G 4 15 833 14 508 91,63 241,30 5 284,6 5 345
H 5 20 178 18 254 90,46 298,60 6 517,5 6 974

Pojazd
Przepał 
paliwa 

(l) 

Zuży-
cie 

paliwa 
(% 

normy)

Koszty 
napraw 

(zł )

Fracht 
całkowity 

(zł)

Całkowity 
koszt 

bezpośredni

Marża
 (%)

Marża
 (zł)

A –56,8 100,89 6 817,85 52 012,33 36 897,25 29,06 15 115,08
B –1171,6 117,58 12 335,56 54 403,86 45 750,77 15,91 8 653,09
C –389,9 106,81 5 582,86 57 126,19 33 187,42 41,91 23 938,77
D –2,6 100,04 2 937,92 62 916,88 35 058,86 44,28 27 858,02
E –166,5 104,33 1 860,38 33 770,00 22 155,36 34,39 11 614,64
F –360,3 105,89 5 824,50 54 128,83 33 636,17 37,86 20 492,66
G –60,4 101,14 1 497,28 40 046,17 26 597,51 33,58 13 448,66
H –456,5 107,00 7 114,05 52 163,03 40 381,73 22,59 11 781,30

Źródło: opracowanie własne.

W pozycji „koszty napraw” uwzględniono wszystkie koszty związane 
z bieżącą obsługą techniczną pojazdów, ponoszone w okresie realizacji danego 
zdarzenia analitycznego, oczywiście rejestrowane w systemie informatycznym 
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w ramach tego zdarzenia. Jeśli chodzi o pozycję „całkowity koszt bezpośredni”, 
to ujmuje ona wszystkie koszty związane z realizacją danego zdarzenia, a więc 
oprócz kosztów napraw bieżących uwzględnione są tam także koszty zakupu 
paliwa, opłaty za przejazd lub opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej, 
opłaty parkingowe, spedycyjne i fi tosanitarne, koszty łączności, koszty wynagro-
dzenia i delegacji służbowych kierowcy oraz inne koszty bezpośrednio związane 
z realizacją zadania. 

Metody oceny efektywności ekonomicznej przewozów

Z systemu informatycznego pewnego przedsiębiorstwa transportowego 
wyeksportowano do tabeli 2 zaledwie kilka pozycji dotyczących kilku pojaz-
dów bez dokonywania podsumowania wszystkich wartości bezwzględnych oraz 
bez liczenia wartości średnich dla wielu rejestrowanych w nim danych. Chodzi 
bowiem o przedstawienie samej koncepcji i metodologii, a nie o pokazanie kom-
pletnych danych analitycznych. Z tego także powodu odniesienie się do przedsta-
wionych tam danych jako źródła statystycznego byłoby niewłaściwe. 

Niemal każda fi rma transportowa, która funkcjonuje tylko w obrębie trans-
portu międzynarodowego, ma względnie stały poziom tak zwanych kosztów 
pozaeksploatacyjnych. Wynika to z faktu, że ogólnie koszty działalności fi rmy 
transportowej możemy podzielić na koszty stałe niezależne od liczby środków 
transportowych, koszty stałe uzależnione od liczby środków transportowych oraz 
koszty zmienne operacyjne. 

W puli kosztów stałych niezależnych od liczby posiadanych pojazdów 
wyróżnić można następujące elementy: koszty ubezpieczenia OCP, OCS i TIR, 
amortyzacji środków trwałych innych niż środki transportowe, koszty biurowe 
i płace innych niż kierowcy pracowników przedsiębiorstwa, koszty energii, 
obsługi prawnej, koszty fi nansowe kredytów obrotowych i inwestycyjnych 
z wyłączeniem kosztów fi nansowych (na przykład leasingu lub kredytu) związa-
nych z poszczególnymi pojazdami oraz inne, których zmiany są statystycznie tak 
niewielkie, że nie mają wpływu na wynik fi nansowy przedsiębiorstwa. 

Drugą grupę stanowią koszty uzależnione od liczby pojazdów, takie jak 
podatek od środków transportowych, koszty serwisu i napraw eksploatacyjnych 
pojazdów, ubezpieczenia transportowe, w tym OC i AC pojazdów, a w transpor-
cie stricte międzynarodowym – szerszym niż tylko przewozy wewnątrzwspól-
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notowe, także koszty zielonej karty, fi nansowania środków transportu związane 
z obciążeniami leasingowymi, odsetkami od kredytów, amortyzacja pojazdów, 
koszty łączności GPS i GSM, koszty pozycjonowania pojazdów itp.

Analizując dane zawarte w tabeli 2, można zauważyć, że system informa-
tyczny w badanym okresie może generować na bieżąco informację o tak zwa-
nej marży brutto uzyskanej z każdego pojazdu. Odnosząc ją do wymienionych 
i znanych w przedsiębiorstwie kosztów stałych, możemy w sposób bardzo 
uproszczony uzyskać bieżące oszacowanie wyniku na działalności operacyjnej 
przedsiębiorstwa, które już na tym etapie może dawać obraz efektywności jego 
funkcjonowania. Korzystając z danych zawartych w tabeli 2, należałoby posłu-
żyć się sumą poszczególnych kolumn, a w przypadku dysponowania pełną wie-
dzą analityczną – sumą odpowiednich wartości średnich.

Przy okazji takiej analizy warto zwrócić uwagę na liczbę całkowitych oraz 
ładownych kilometrów w ramach pojedynczego zdarzenia analitycznego, które 
przekładają się na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. W dobie silnej 
konkurencji, na coraz bardziej zintegrowanym rynku przewozowym zmienne te 
coraz bardziej są uzależnione od czynników niedeterministycznych, takich jak 
stopień kongestii na trasie przewozu, ewentualne awarie pojazdów i konieczność 
ich natychmiastowej naprawy, postawa kierowcy i jego podejście do realizacji 
zadań transportowych, sposoby planowania zadań przez spedytora i ich zhar-
monizowanie z krajowymi, unijnymi i ONZ-owskimi regulacjami prawnymi 
w zakresie tak zwanych przepisów socjalnych, zasad przewozu towarów niebez-
piecznych ADR lub szybko psujących się artykułów spożywczych ATP, itd.

Pragnąc odnieść się do metodyki szybkiej analizy kosztów działalności 
fi rmy transportowej oraz oceny efektywności jej działalności, można z małym 
błędem statystycznym dokonać podsumowania lub wyliczenia odpowiednich 
wskaźników, stosując jedną z dwóch podstawowych metod.

Metoda sumowania

Jest to niezwykle prosta, a więc bardzo użyteczna, szczególnie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw transportowych, metoda oceny efektywności ekono-
micznej przewozów drogowych. Jej podstawową zaletą jest możliwość uzyski-
wania oceny bezpośrednio z prawidłowo działającego systemu informatycznego 
zasilanego przez system telematyczny niezbędnymi danymi, bez konieczności 
przeprowadzania czasochłonnych obliczeń. 
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Dla metody sumowania wystarczy określić marżę dla każdego zdarze-
nia analitycznego, zdefi niowanego najlepiej na bazie co najmniej kilkunasto-
dniowych lub kilkutygodniowych cykli czasowych i starać się ją utrzymywać 
powyżej pewnej wartości progowej, ustalonej w danym przedsiębiorstwie na 
podstawie analizy całkowitych kosztów jego funkcjonowania. Marżę tę można 
określić jako:

M = FC – KB, 

gdzie: 
M – marża (brutto),
FC – fracht całkowity dla zamkniętego cyklu badanego zdarzenia anali-

tycznego,
KB – całkowity koszt bezpośredni związany z realizacją zdarzenia anali-

tycznego. 

Warto zauważyć, że metoda ta, przy zastosowaniu precyzyjnego rozwią-
zania analityczno-informatycznego, opartego na wszystkich danych dostępnych 
w badanym przedsiębiorstwie, umożliwia śledzenie przyrostu marży na przykład 
od początku roku kalendarzowego, i określenie momentu, w którym następuje 
zrównoważenie kosztów stałych przedsiębiorstwa przez wielkość skumulowanej 
marży. 

Metoda wskaźnikowa 

Metoda wskaźnikowa wydaje się być bardziej efektywna i pozwala na pra-
widłowe planowanie zadań transportowych przez służby spedycyjne, zwłaszcza 
w obrębie przyjmowania zleceń i kształtowania odpowiedniego poziomu frach-
tów. W jej ramach można stosować zarówno sposób uproszczony, jak i dokładny 
sposób obliczeń.

Precyzyjność uzyskiwanych wyników jest uzależniona od ilości danych 
bazowych wprowadzanych do systemu informatycznego i częstotliwości ich 
wprowadzania, która zasadniczo zmienia jakość danych analitycznych, ale wiąże 
się nierozerwalnie z kosztem funkcjonowania systemów zaimplementowanych 
w przedsiębiorstwie. 
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Już na podstawie danych zawartych w tabeli 2 można dokonać wylicze-
nia pewnych wskaźników oceny efektywności ekonomicznej realizowanych 
zadań przewozowych. Dokonując sumowania poszczególnych kolumn tej tabeli, 
uzyskamy:
− łączne kilometry całkowite (droga całkowita) – DC = 148 846 km,
− łączne kilometry ładowne (droga z ładunkiem) – DŁ = 137 861 km,
− całkowity koszt bezpośredni – KB = 273 665,07 zł, 
− koszt napraw bieżących – KN = 43 970,40 zł. 

Wprowadzając odpowiednie ilorazy otrzymanych wyników, można zde-
fi niować następujące wskaźniki charakteryzujące efektywność realizowanych 
przewozów:
– wskaźnik bezpośredniego kosztu całkowitego brutto na jeden kilometr 

całkowity: 

WKB = KB/DC  = 1,84 zł/km,

– wskaźnik kosztu napraw na jeden kilometr całkowity:

WKN = KN/DC  = 0,30 zł/km,

– wskaźnik bezpośredniego kosztu całkowitego netto na jeden kilometr 
całkowity: 

W’KB = WKB  – WKN  = 1,54 zł/km.

Wskaźnik WKN, aczkolwiek bezpośrednio niewykorzystywany do oceny 
efektywności przewozów realizowanych przez przedsiębiorstwo, jest niezwykle 
istotny, charakteryzuje bowiem stopień niezawodności środków transportowych 
analizowanego przedsiębiorstwa transportowego. Z kolei wskaźnik W’KB zdecy-
dowanie bardziej obiektywnie ocenia pracę spedytorów, uniezależniając tę ocenę 
od zdarzeń losowych, jakimi są awarie pojazdów i koszty ich naprawy.

Pragnąc ocenić efektywność ekonomiczną przewozów realizowanych przez 
osiem pojazdów danego przedsiębiorstwa opisanych w tabeli 2, przyjmijmy, że 
pozostałe koszty, przypadające na badany okres funkcjonowania tego przedsię-
biorstwa, liczone wprost proporcjonalnie do długości tego okresu, wynoszą:
− koszty stałe niezależne od liczby pojazdów – KSN = 46 100 zł, 
− koszty stałe zależne od liczby pojazdów – KSZ = 53 600 zł.



120 Janusz Łacny, Wojciech Zalewski

Dysponując takimi danymi, można wyznaczyć pozostałe wskaźniki nie-
zbędne do określenia ekonomicznej efektywności realizowanych przewozów, 
a mianowicie: 
– wskaźnik kosztów stałych niezależnych od liczby pojazdów na jeden kilometr 

całkowity:

WKSN = KSN/DC  = 0,31 zł/km,

– wskaźnik kosztów stałych zależnych od liczby pojazdów na jeden kilometr 
całkowity:

WKSZ = KSZ/DC  = 0,36 zł/km.

Przedstawiona analiza dynamiczna, realizowana za pomocą systemu infor-
matycznego, umożliwia wyznaczenie granicznego wskaźnika kosztów na jeden 
kilometr całkowity, dopuszczalnego dla badanego przedsiębiorstwa ze względu 
na ekonomiczną opłacalność realizowanych przewozów drogowych. Wskaźnik 
ten zdefi niowany jest następująco:
– graniczny wskaźnik kosztów w przedsiębiorstwie na jeden kilometr 

całkowity:

WK = W’KB + WKN + WKSN + WKSZ = 2,51 zł/km.

Tak zdefi niowany i dynamicznie obliczany wskaźnik pozwala na uniknię-
cie przyjmowania zleceń nieopłacalnych dla badanego przedsiębiorstwa, ich 
realizacja będzie bowiem powodować stratę na jego działalności operacyjnej. 
Jak łatwo policzyć, w przypadku ośmiu pojazdów badanego przedsiębiorstwa 
analizowanych mniej więcej w siedmiotygodniowym okresie, którego dotyczą 
dane z tabeli 2, średnia wielkość frachtu całkowitego przypadającego na jeden 
kilometr całkowity wynosi 2,73 zł, a więc zapewnia zysk brutto na poziomie 
niemal 8,8%. Należy uznać to za zadowalający wynik, biorąc pod uwagę fakt, że 
w analizowanym okresie koszty stałe zależne od liczby pojazdów kształtowały 
się na stosunkowo wysokim poziomie. Z danych tabelarycznych można wywnio-
skować, że jest to najprawdopodobniej związane z koniecznością wydatkowania 
znacznych kwot dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i warunków 
eksploatacyjnych pojazdów E i G. 

Zaprezentowana tu metoda wskaźnikowa jest oczywiście uproszczoną wer-
sją metody oceny efektywności ekonomicznej przewozów. Zastosowanie dokład-
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nej metody wymaga bardziej precyzyjnego określenia wszystkich elementów 
składowych poszczególnych kosztów, co z kolei wymaga zastosowania bardziej 
zaawansowanych systemów informatycznych i telematycznych. W systemach 
tych wszelkie dane powinny być rejestrowane w czasie rzeczywistym, a kalkula-
cje realizowane softwarowo, dzięki czemu wyniki mogą być dostępne na bieżąco, 
co umożliwia dynamiczne podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. 

Przykład takiego rozwiązania przedstawiono na rysunku 1. W rozwiązaniu 
tym podanie informacji o planowanym miejscu załadunku oraz miejscu rozła-
dunku pojazdu uruchamia cały program optymalizacji przewozu, poczynając od 
wytyczenia trasy, określenia przewidywanego czasu przewozu i oszacowania 
zużycia paliwa, aż do estymacji niektórych elementów kosztu przewozu, takich 
jak wysokość opłat za przejazd po infrastrukturze drogowej z podziałem na pań-
stwa, w których pobierana jest taka opłata, kosztu zakupu paliwa itd. 

Rys. 1. Fragment komplementarnego rozwiązania do kalkulacji, które może uwzględniać 
wcześniejsze fi rmowe dane analityczne (dane wycinkowe) 

Źródło: opracowanie własne.
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Ocena efektywności funkcjonowania służb spedycyjnych 
w przedsiębiorstwie

Dziś zapewnienie ekonomicznej efektywności funkcjonowania przedsię-
biorstwa transportu drogowego jest niemal niemożliwe bez systemowej kon-
troli pracy jego służb spedycyjnych, a więc działu, w którym zapadają decyzje 
o realizacji konkretnych przewozów. W szczególności to właśnie tu akceptuje 
się wysokość stawek frachtowych za realizację zleceń oraz decyduje o pełnym 
wykorzystaniu czasu pracy kierowcy, o wielkości pustych przebiegów pojazdów, 
a także dokonuje precyzyjnego porównywania danych a’priori z wynikami a’po-
steriori. Stosując odpowiednie narzędzia informatyczne, można uzyskać pełne 
dane dotyczące rozliczenia zaplanowanych cykli transportowych.

W tabeli 3 przedstawiono fragment danych, na podstawie których możliwe 
jest rozliczenie kilku cykli transportowych, a w szczególności porównanie wyni-
ków pracy zaplanowanej przez spedytora z osiągniętym wynikiem końcowym. 
W pozycji „kilometry deklarowane” oraz „fracht na jeden km deklarowany” 
zapisywane są wielkości, które określa spedytor przy przyjmowaniu zlecenia 
transportowego. Wskaźnikiem wyliczanym dopiero po zrealizowaniu danego 
zlecenia jest natomiast wartość „frachtu na jeden kilometr całkowity”. Taka 
analiza pozwala na obiektywną ocenę pracy działu spedycji, co w połączeniu 
z informacją o całkowitej liczbie przejechanych kilometrów pozwala postawić 
właściwą diagnozę i ocenić funkcjonowanie działu spedycji. 

Przedstawione dane oraz ich analiza zapewniają możliwość bieżącego kon-
frontowania sytuacji fi nansowej przedsiębiorstwa z warunkami ekonomicznymi 
całej gałęzi transportu drogowego oraz z kondycją rynku przewozowego. Prze-
woźnicy bowiem jako element podażowy rynku transportowego podlegają takim 
samym prawom, jak inne branże. Fakt dysponowania zaawansowanymi rozwią-
zaniami systemowymi bez wątpienia wzmacnia procesy decyzyjne w przedsię-
biorstwie i zapewnia im wyższy poziom profesjonalizmu. 
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Tabela 3

Zestawienie danych analitycznych dla oceny efektywności 
funkcjonowania działu spedycji w przedsiębiorstwie*

Nr cyklu 
przewozo-

wego
Pojazd Kilometry 

całkowite
Kilometry 
ładowne

Kilometry 
deklaro-

wane

Fracht
/1 km 

ładowny

Fracht/1 km 
deklarowane

Fracht/
1 km 

całkowity

165 A 3 381 3 066 3 468 0,81 0,72 0,73
164 B 3 811 3 599 3 572 0,63 0,64 0,60
163 C 5 232 4 756 4 935 0,71 0,68 0,64
162 D 3 779 3 428 4 186 0,91 0,74 0,82
161 E 3 590 3 385 3 548 0,70 0,67 0,66
160 F 3 430 3 209 3 392 0,78 0,74 0,73
159 G 3 817 3 238 3 474 0,75 0,70 0,63
158 H 4 570 4 205 4 129 0,72 0,73 0,66
157 I 3 826 3 597 4 213 0,76 0,65 0,71
156 J 4 227 4 061 4 380 0,83 0,77 0,80
155 K 3 470 3 321 3 663 0,71 0,64 0,68

* Wartości frachtów przedstawione w euro.
Źródło: opracowanie własne.

Wykorzystywanie systemów informacyjnych i telematycznych stwarza 
w przedsiębiorstwie możliwość systemowego ograniczenia ewentualnych nad-
użyć popełnianych przez pracowników fi rmy przewozowej, w tym kierowców, 
oraz pełnego monitoringu tras przewożonych ładunków i stanu ich bezpieczeń-
stwa. Jest to możliwe dzięki systemom pozycjonowania pojazdów działającym 
w czasie rzeczywistym. Wiele takich rozwiązań dostępnych jest już na rynku. 
Wielu producentów dopiero próbuje zdobyć rynek. Ich istotą jest minimalizacja 
kosztów ich eksploatacji oraz kosztów transmisji danych do centrów przetwarza-
nia. W tym kontekście niezwykle istotna jest informacja o harmonizacji i obniże-
niu kosztów roamingu w Unii Europejskiej, większość z nich opiera się bowiem 
na transmisji danych przez protokół GPRS. 
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Zakończenie

Zachowanie szansy na dalszy dynamiczny rozwój międzynarodowego 
transportu drogowego w Polsce i uodpornienie go na ciągłe zmiany warunków 
jego funkcjonowania w Unii Europejskiej (internalizacja kosztów zewnętrznych 
w transporcie, częsta zmiana regulacji socjalnych itd.), które wcześniej czę-
sto negatywnie wpływały na pracę przedsiębiorstw tego obszaru działalności 
gospodarczej, wymaga posiadania głębokiej i ugruntowanej wiedzy analitycznej 
o zarządzanym przedsiębiorstwie, uwzględniającej możliwość szybkiego 
i dokładnego wyznaczania wszystkich istotnych dla tego zarządzania wskaźni-
ków. W nowoczesnym przedsiębiorstwie międzynarodowego transportu drogo-
wego XXI wieku niezbędna staje się potrzeba szybkiej realizacji niezbędnych 
inwestycji w najnowszą infrastrukturę informatyczną i sprzętową, której stopień 
zaawansowania, a co za tym idzie, także koszt implementacji, zależą od wielko-
ści fi rmy i przygotowania merytorycznego kadry. 

Tylko takie podejście do systemu podejmowania decyzji pozwoli na ela-
styczne zarządzanie przedsiębiorstwem, a chwilowe fl uktuacje na rynku przewo-
zowym będą łatwiejsze do przeanalizowania i mniej groźne dla jego stabilnego 
funkcjonowania. 

Literatura

Dembińska–Cyran I., Gabala M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, 
Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005.

Łacny J., Zalewski W., Telematyka instrumentem wzrostu efektywności i bezpieczeń-
stwa w transporcie, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Nowe trendy 
w transporcie i logistyce. Symbioza jakości transportu i ekologii, Sopot, 12–13 
czerwca 2007.

Łacny J., Zalewski W., Wpływ rozwiązań telematycznych i informatycznych na funk-
cjonowanie międzynarodowego transportu drogowego w Polsce, IV Konferencja 
Naukowo-Techniczna LOGI TRANS nt. Logistyka, systemy transportowe, bezpie-
czeństwo w transporcie, Szczyrk, 25–27 kwietnia 2007, sesja Logistyka, poz. 33.

Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 
2002.

Raport – międzynarodowy transport drogowy w okresie 1.01.2006 r.–1.01.2007 r., Biuro 
Obsługi Transportu Międzynarodowego, Warszawa 2007.



125Systemy informatyczne i telematyczne narzędziem oceny...

INFORMATICS AND TELEMATICS SYSTEMS AS 
A TOOL FOR THE EVALUATION 

OF ROAD TRANSPORT ENTERPRISES’ ECONOMIC EFFECTIVENESS

Summary

Globalization in the world’s economy creates new challenges for international 
transport systems. The clue of economic and social expectations lies in the demand for 
modern transport to realise the needs for mobility of people and goods in an economically 
effective, safe and secure way. In road transport the chance for safety, security and effecti-
veness is achievable via implementation of modern telematics and informatics. 

In the paper, after presenting the evolution of conditions for road transport deve-
lopment in Poland and the evaluation of contemporary capacity of the economic deve-
lopment of our international transport sector, the two simplifi ed methods of evaluation 
of road carriages economic effectiveness based on modern telematic and informatic sys-
tems have been presented and discussed. 

Data bases registered by telematic systems and processed by informatic systems 
enable relatively quick and simple evaluation of transport orders economic effectiveness 
thus help in taking the right decisions in the process of transport companies’ management. 
The effi ciency of such systems has been presented as an exemplary analysis of an econo-
mic effectiveness of a selected enterprise of international transport of goods.

Translated by Janusz Łacny
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NOWE TERMINALE W NIEMIECKICH PORTACH

Od kilku lat Europa jest najszybciej rosnącym rynkiem żeglugi pasażerskiej 
na świecie, a prognozy na 2007 rok przewidują, że porty europejskie przyjmą 
rekordową liczbę statków pasażerskich i obsłużą więcej pasażerów niż kiedykol-
wiek. Porty w zachodniej Europie od kilku lat obsługują rosnącą liczbę statków 
pasażerskich (wzrost od 10 do 15% rocznie). Od roku 2005 Morze Bałtyckie 
razem z regionem śródziemnomorskim stało się najbardziej atrakcyjnym regio-
nem żeglugi pasażerskiej. 

Niemieckie porty zawsze były interesującymi miejscami na trasach wyciecz-
kowych statków pasażerskich. W niemieckich portach Morza Bałtyckiego, takich 
jak Kilonia, Rostok, Lubeka, oraz portach Morza Północnego, jak Hamburg 
i Bremerhaven, od kilku lat zauważalny jest stały wzrost liczby statków pasażer-
skich odwiedzających porty, jak też rosnącą liczbę turystów przybywających na 
pokładach statków. W roku 2003 w bałtyckich portach niemieckich1 odnotowano 
221 zawinięć statków pasażerskich, a w roku następnym – już 275. W jeszcze 
większym stopniu wzrastała liczba obsłużonych pasażerów, od 146 tys. osób 
w 2003 roku do 195 tys. w 2004 (wzrost o 34%).

W roku 2006 porty Kilonia i Rostok zajęły czołowe miejsca wśród portów 
niemieckich pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Na trzecim miejscu 
znalazł się Hamburg, który zwiększa swoje znaczenie jako port obsługujący statki 
pasażerskie, a kolejne miejsca zajęły Bremerhaven i Lubeka.

1 Gospodarka morska, „Przegląd Statystyczny” 2006. 
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Tabela 1

Zestawienie liczby statków pasażerskich i liczby pasażerów obsłużonych 
w portach niemieckich w latach 2004–2007

Port/Lata 2004 2005 2006 2007*
Kiel 
– liczba zawinięć
– liczba pasażerów (tys. osób)

95
128,6

90
131,8

93
150,0

105
175

Rostok
– liczba zawinięć
– liczba pasażerów (tys. osób)

93
92, 2

97
103,0

138
143,0

93
120

Hamburg
– liczba zawinięć
– liczba pasażerów (tys. osób)

50
28,0

47
38,1

68
81,7

88
140

Bremerhaven
– liczba zawinięć
– liczba pasażerów (tys. osób)

65
67,7

75
72,1

64
70,0

71
76

Lubeka
– liczba zawinięć
– liczba pasażerów (tys. osób)

– – 35
25,0

–

* Planowane.
Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych portów, informacji portu 

Hamburg oraz artykułu Deutsche Kreuzfahrthaefen immer attraktiver, „Schiff 
&Hafen” 2007, nr 5.

Port Kilonia

Port i główne miasto landu Szlezwik-Holsztyn przyjęło w 2006 roku naj-
większą liczbę pasażerów w swojej historii. W roku 2007 port Kilonia odwiedzi-
ło 19 luksusowych statków, które łącznie zawinęły 93 razy, przywożąc na swoich 
pokładach nieco ponad 150 tys. pasażerów. Oprócz tego port Kilonia był por-
tem bazowym dla trzech dużych statków pasażerskich (AIDA-blu, MSC Lirica 
i Costa Classica), które utrzymywały regularne połączenia z Bornholmem.

Najczęściej odwiedzały port statki armatora Hapag-Lloyd Kreuzfahrten 
z Hamburga, które zawijały 19 razy. Kilonia, która w przewozach pasażerskich 
do tej pory pełniła rolę portu początkowego i docelowego, ostatnio ma coraz 
większe znaczenie jako port odwiedzany podczas rejsów statków wycieczko-
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wych. Podczas postoju, oprócz zwiedzania miasta, organizowane są wycieczki 
do miejscowości regionu oraz do Lubeki i Hamburga. 

Oczekuje się, że w 2007 roku tendencja wzrostowa dalej się utrzyma, gdyż 
port obecnie ma zgłoszenia od 21 statków o 105 planowanych zawinięciach. 
Przewiduje się, że na statkach przybędzie około 175 tys. pasażerów. 

W związku z rosnącym ruchem pasażerskim pod koniec kwietnia 2007 
w porcie oddano do użytku nowy terminal pasażerski Ostseekai, zlokalizowany 
w centrum miasta. Jest to jeden z najnowocześniejszych na niemieckim wybrzeżu 
terminali przeznaczonych do obsługi statków pasażerskich, może obsłużyć nawet 
największe statki o długości powyżej 300 m. Wyposażony jest w nowoczesne 
urządzenia do odprawy i kontroli granicznej pozwalające przyjąć jednocześnie 
3 tys. osób. Wygodny dojazd do terminalu jest możliwy pociągiem, autokarem 
lub samochodem. Przy terminalu znajdują się parkingi przeznaczone dla samo-
chodów i autokarów.

Rys. 1. Kilonia – nowy terminal statków pasażerskich Ostseekai
Źródło: strona internetowa portu w Kilonii.

Terminal zajmuje powierzchnię 4 ha, budynek ma 5000 m2 powierzchni. 
Przy nabrzeżu o długości 500 m i głębokości 10 m znajdują się dwa stanowiska 
umożliwiające postój statków o długości 350 i 260 m. Dzięki temu w porcie 
mogą być obsługiwane statki o długości ponad 300 m.
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Port Rostok

W roku 2006 do portu Rostok 138 razy zawinęło 37 statków pasażer-
skich, na których znajdowało się 143 tys. pasażerów. Tym wynikiem zakończył 
się kolejny pomyślny sezon żeglugi wycieczkowej i pasażerskiej dla portu, 
który łącznie odwiedziło 106 tys. pasażerów podczas rejsów wycieczkowych, 
a 37 tys. uczestniczyło w rejsach turystycznych rozpoczynających się i kończą -
cych w porcie Warnemünde. Pasażerowie statków wycieczkowych podczas poby-
tu w porcie mogą odwiedzić hanzeatyckie miasto Rostok, wziąć udział w wyciecz-
ce do Berlina lub cieszyć się urokiem nadmorskiego kąpieliska Warnemünde.

W roku 2007 terminal Cruise Center Warnemünde oczekuje na zapo-
wiedziane 93 zawinięcia statków wycieczkowych z około 120 tys. gości na 
pokładach. W sezonie statek AIDAaura będzie rozpoczynał w Warnemünde 
podróże po Morzu Bałtyckim; przewiduje, że w nowym terminalu Cruise Center 
16 razy odprawi kolejne grupy pasażerów. Największe statki pasażerskie spodzie-
wane w tym sezonie to: „Constellation” o długości 294 m (9 zawinięć), „Jewel 
of the Seas” o długości 293 m (1 zawinięcie) oraz „Star Princess” o długości 
290 m (3 zawinięcia). Najczęściej do portu będzie zachodzić turystyczny statek 
AIDAaura” – 16 razy, oraz „Norwegian Dream” – 12 razy. 

Rys. 2. Nowy terminal pasażerski w Rostoku – Warnemünde Cruise Center
Źródło: strona internetowa portu Rostock.

W porcie Rostok od 1 maja 2005 roku funkcjonuje nowy terminal pasażer-
ski Warnemünde Cruise Center, który może obsłużyć 2500 pasażerów dziennie. 
Na pierwszym poziomie nowoczesnego budynku, zbudowanego ze stali i szkła, 
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o łącznej powierzchni 3200 m2, znajduje się obszerna hala odpraw oraz pomiesz-
czenia użytkowane przez służby celne i graniczne. Na pierwszym piętrze znaj-
dują się pomieszczenia techniczne oraz poczekalnie dla podróżnych. 

Podczas budowy terminalu zużyto 1500 m3 betonu, 200 ton stali i 1500 m2 
szkła. Fundamenty opierają się na 200 palach, a koszt budowy terminalu wyniósł 
około 5,5 milionów euro. W terminalu pasażerskim zostało oddane do eksploata-
cji nowe stanowisko położone w sąsiedztwie istniejących już siedmiu. Ma ono 
długość 276 m i może przyjmować statki pasażerskie o zanurzeniu ponad 8 m. 

Władze portu uważają, że warunkiem utrzymania przez port swojego zna-
czenia w obsłudze statków pasażerskich jest kontynuacja rozwoju i rozbudowy 
infrastruktury do obsługi statków i pasażerów w Warnemünde, dlatego jeszcze 
w grudniu 2005 roku rozpoczęła się budowa drugiego terminalu pasażerskiego.

Port Hamburg

Położony nad Morzem Północnym port Hamburg w 2006 roku odnotował 
73 zawinięcia statków pasażerskich z około 75 tys. pasażerów2, co stanowiło 
prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. 

W roku 2005 do portu zawinął największy pasażerski statek świata „Queen 
Mary II”, który został entuzjastycznie powitany przez blisko 40 tys. osób zgro-
madzonych w terminalu pasażerskim i na brzegach Elby. 

Tymczasowy terminal pasażerski – Hamburg Cruise Center, rozpoczął 
przyjmowanie pasażerów w kwietniu 2004 roku. Terminal z halą przyjazdową 
o powierzchni 1200 m2 został zbudowany jako prosta, nowoczesna konstrukcja 
nawiązująca do dwóch elementów związanych z morzem – kontenera i żagla. 
Wnętrze jest jasne i przestronne, a szklana fasada pozwala oglądać przybywają-
cych pasażerów, spoglądać na Elbę, a jednocześnie podziwiać panoramę miasta 
wraz z charakterystyczną wieżą kościoła św. Michała. Terminal może jednocześ-
nie obsługiwać 800 turystów morskich, jednocześnie na jego terenie istnieje 
możliwość organizowania różnego rodzaju imprez w sezonie wycieczkowym. 

W roku 2004, kiedy powstał terminal, nikt nie przypuszczał, że jego moż-
liwości zostaną wyczerpane już w 2006 roku, jednak liczba statków i pasażerów 
zgłaszających wejście do portu rosła corocznie. W roku 2005 w terminalu przy-
jęto 27 statków, natomiast w 2006 liczba ta wzrosła do 56; przewiduje się, że 

2 Deutsche Kreuzfahrthaefen... 
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do 2010 roku osiągnie ponad 100 jednostek. Oprócz tego szacuje się, że 10 razy 
w ciągu roku w tym samym czasie zawiną do portu dwa statki jednocześnie, 
a raz w roku – nawet trzy.

Rys. 3. Hafen Cruise Center – dwa terminale pasażerskie w porcie Hamburg
Źródło: strona internetowa Hafen City Hamburg.

Na sezon 2007 w porcie Hamburg zgłoszono 88 zawinięć statków pasażer-
skich, na których przypłynie około 140 tys. pasażerów. Dodatkowo, port został 
wybrany jako port bazowy dla statków pasażerskich należących do dwóch arma-
torów, którzy – szukając możliwości przedłużenia sezonu turystycznego – przed-
stawili propozycję rejsów do Hamburga w ramach świąt Bożego Narodzenia.

Przedsiębiorstwo HafenCity Hamburg zdecydowało o budowie drugiego 
terminalu o powierzchni 1200 m2, który powstał w sąsiedztwie, w ciągu ośmiu 
tygodni. Budynek kolorystycznie nawiązuje do istniejącego obiektu, ma również 
przejrzyste ściany umożliwiające obserwację ruchu na zewnątrz, taras widokowy 
oraz znalazło w nim miejsce wiele sklepów. 

Przy planowaniu konstrukcji drugiego terminalu musiano przestrzegać 
zasadniczych ograniczeń i założeń, co było związane z rozpoczynającą się reali-
zacją ogromnego projektu zabudowy obszaru o powierzchni 155 ha, położonego 
w centrum Hamburga. W związku z przewidywaną do 2011 roku kompleksową 
przebudową terenu, na którym znajdują się terminale, nowy budynek został zbu-
dowany jako konstrukcja tymczasowa, z możliwością rozebrania na elementy 
i przeniesienia w inne miejsce. 

W ciągu następnych dwudziestu lat na terenie położonym nad rzeką Łabą 
i w porcie planuje się stworzenie nowego centrum, które będzie łączyło metro-
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politalne funkcje związane z kulturą i wypoczynkiem, handlem i gastronomią, 
a także będzie atrakcyjnym miejscem zamieszkania oraz pracy. Jedna z części 
obszaru, dzielnica Uberseequrtier, jest położona w porcie i obejmuje teren, na 
którym znajdują się obecnie terminale pasażerskie. Od roku 2009 planuje się 
rozpoczęcie budowy nowego terminalu pasażerskiego o powierzchni 2200 m2

połączonego z hotelem, który zostanie ukończony w 2011 roku. Docelowo 
przewiduje się, że w nowej dzielnicy na obszarze 8,5 ha powstaną mieszka-
nia dla 1000 osób, około 6000 osób będzie pracowało w tym rejonie, a ponad 
40 tys. osób dziennie odwiedzi to miejsce w ramach spędzenia wolnego czasu. 

Bremerhaven

W roku 2006 Columbus Cruise Center w Bremerhaven przyjęło 64 statki 
i obsłużyło 70 tys. pasażerów. W ciągu sezonu trzy razy zdarzyło się, że w ciągu 
jednego dnia do portu zawijały jednocześnie cztery statki pasażerskie – około 
4500 osób rozpoczynało lub kończyło swoją morską podróż, co wymagało zna-
komitego przygotowania logistycznego obsługi pasażerów, rozładunku i zała-
dunku bagaży oraz zaopatrzenia statków. 

Rys. 4. Obsługa dwóch statków pasażerskich przy terminalu pasażerskim w porcie 
Bremenhaven

Źródło: strona internetowa portu.
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Terminal pasażerski w Bremerhaven, który w maju 2003 roku został oddany 
do użytku po zasadniczej modernizacji (był to koszt 21 mln euro), w dalszym 
ciągu jest jednym z najbardziej nowoczesnych obiektów w Europie. 

W roku 2007 wejście do portu zgłosiło 71 statków z około 76 tys. pasaże-
rów, a ze zgłoszeń wynika, że w sezonie trzy razy jednego dnia zawiną cztery 
statki, a pięć razy – trzy.

Pojawiają się już zgłoszenia na 2008 rok, w tym od nowego armatora MSC 
Cruises, którego statek będzie pływał na około 10-dniowe wycieczki z Bremer-
haven do Skandynawii. Statek, który zawinie do portu 12 razy, może zabrać na 
pokład ponad 2100 pasażerów. W celu usprawnienia obsługi statków już wkrótce 
zakończą się prace przy przedłużeniu o 47 m galerii komunikacyjnej połączo-
nej z budynkiem terminalu, co pozwoli na jednoczesne przyjęcie trzech dużych 
statków pasażerskich. 

Lubeka 

Lubeka jest obecnie jednym z największych europejskich portów promo-
wych. W ciągu tygodnia port oferuje ponad 125 rejsów do Szwecji, Finlandii, 
Rosji, Estonii i Łotwy. Jednocześnie, Travemünde i Lubeka są atrakcyjnymi 
portami dla żeglugi pasażerskiej, a szczególnie dla mniejszych statków pasa-
żerskich. Mają one znakomite połączenia drogowe i kolejowe z Hamburgiem 
i Berlinem, co powoduje wzrost ich znaczenia zarówno w działalności przeładun-
kowej, jak i w obsłudze pasażerów przybywających na promach oraz na statkach 
wycieczkowych.

W roku 2006 przy nabrzeżu Ostpreussen położonym na starym mieście 
w Travemünde 35 razy cumowały statki pasażerskie, na których znajdowało się 
ponad 25 tys. pasażerów. Port może przyjąć również duże statki pasażerskie, jak 
na przykład „Aurora” o długości 270 m – są one obsługiwane w terminalu promo-
wym Skandinavienkai, który ma osiem stanowisk i jest położony w bezpośred-
nim sąsiedztwie, co umożliwia łatwą obsługę dużych statków wycieczkowych. 

Terminal pasażerski przy nabrzeżu Ostpreussen w Travemünde rozpo-
czął działalność w 2002 roku, kiedy władze miasta i portu Lubeka uruchomiły 
w centrum starego miasta w Travemünde stanowisko dla statków pasażerskich 
o długości do 200 m (koszt 310 tys. euro). Nabrzeże Ostpreussen w Warnemünde 
zbudowane zostało w latach trzydziestych poprzedniego stulecia i wykorzysty-
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wane było do obsługi statków wycieczkowych i przyjmowania dużych żaglow-
ców o długości nieprzekraczającej 140 m. W celu przystosowania go do obsługi 
nowoczesnych statków pasażerskich zostało gruntownie przebudowane.

Poprzednio statki pasażerskie o długości do 200 m przybijały do terminalu 
Burgtor w porcie w Lubece, jednak władze miasta zdecydowały przenieść termi-
nal do Travemünde z uwagi na rozpoczynającą się w 2003 roku budowę mostu 
zwodzonego na trasie północnej obwodnicy, co powodowało znaczne utrudnienia 
techniczne i nautyczne na trasie do terminalu. Decyzja ta była również związana 
z chęcią ułatwienia statkom pasażerskim zawijania do portu i skrócenia czasu 
potrzebnego na dopłynięcie do terminalu. 

Rys. 5. Położenie najważniejszych terminali w porcie Lubeka/Travemünde oraz sieć 
powiązań komunikacyjnych

Źródło: strona internetowa portu Lubeka.

W roku 2007 władze portu podjęły decyzję o rozebraniu starych budynków 
terminalu promowego Skandinavien, położonych w odległości kilkuset metrów 
od nabrzeża pasażerskiego w Travemünde i zbudowaniu w tym miejscu nowego 
terminalu pasażerskiego. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie wody nowy ter-
minal o szerokości 8 m i długości 60 m będzie miał szklane ściany, dzięki czemu 
oczekujący pasażerowie będą mogli bez przeszkód obserwować przyszłe obiekty 
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portowej promenady – kawiarnie, restauracje i sklepy oraz statki pływające po 
rzece.

W czerwcu 2007 roku terminal został oddany do eksploatacji. Pierwszy sta-
tek pasażerski „Deutschland” przycumował przy nabrzeżu i przyjął na pokład 
420 turystów, którzy popłynęli w 10-dniowy rejs do Norwegii.

Podsumowanie

Na podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić, że istnieją 
podstawowe zależności między rosnącym ruchem pasażerskim w portach 
a realizowanymi inwestycjami w infrastrukturę portową przeznaczoną do obsługi 
statków i pasażerów. Zarówno władze portów, jak i miast widzą szansę, jaką 
daje żywiołowy rozwój żeglugi wycieczkowej. Warunkiem jej wykorzystania 
jest stworzenie odpowiednich warunków dla statków i pasażerów. W portach, 
które oferują atrakcyjną obsługę statków pasażerskich (terminale odpowiedniej 
wielkości położone blisko wejścia do portu lub w centrum miasta), pojawia się 
coraz więcej statków oraz pasażerów. 

Terminale pasażerskie powstają w nowych lokalizacjach, atrakcyjniejszych 
dla statków wycieczkowych, mimo istniejących w portach przystani promowych 
przystosowanych do obsługi ruchu pasażerskiego. Stanowią one atrakcję dla 
turystów, pasażerów oraz mieszkańców. W tych obiektach lub w ich bezpośred-
nim otoczeniu powstają sklepy, kawiarnie i restauracje, a często również sale 
wystawowe lub widowiskowe. Atrakcyjne położenie powoduje, że mogą się tu 
odbywać różnego rodzaju imprezy dla turystów lub mieszkańców. 
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THE INCREASE OF PASSENGER TRAFFIC IMPORTANCE 
IN THE BALTIC – NEW PASSENGER TERMINALS IN GERMAN PORTS

Summary

This paper presents relation between increasing importance of passenger shipping 
in the Baltic and investments into the seaport infrastructure which serves both vessels 
and passenger. The case studies of fi ve German ports show the process of establishing 
new passenger terminals as well as modernisation or construction of passenger vessels’ 
serving facilities. This currently ongoing development is an answer to continuous rise 
in number of passenger ships in the Baltic region and increasing number of tourists 
willing to spend their holidays cruising along Baltic costs.

Translated by Barbara Łuczak
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Wprowadzenie

Racjonalne1 decyzje ekonomiczne powinny uwzględniać postulat opty-
malności. Optymalizacja natomiast podejmowanych decyzji oznacza najlepszy 
sposób wykorzystania dostępnych zasobów2. Istota optymalizacji i sposoby 
rozwiązywania problemów optymalizacyjnych nie są szczegółowo opisane 
w literaturze ogólnoekonomicznej. Rozwiązań takich szukać należy raczej 
w opracowaniach dotyczących konkretnych dziedzin, co jest uzasadnione tym, 
że problemy ekonomiczno-optymalizacyjne w dużym stopniu odzwierciedlają 
specyfi kę danego sektora gospodarki i nie jest łatwo znaleźć uniwersalne zasady 
optymalnego gospodarowania zasobami.

Wielość czynników, które należy uwzględniać, i ich wzajemne powiązania 
bardzo utrudniają znajdowanie optymalnych rozwiązań. Dziedzinami gospodarki, 
które w szczególny sposób wydają się charakteryzować złożonością i komplek-
sowością problemów decyzyjnych, jest transport, a patrząc szerzej – logistyka. 

1 Na temat racjonalności, a przede wszystkim kryterium racjonalności zob. Z. Leśkiewicz, 
Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu, Szczecin 1990, s. 90–102.

2 Taki sposób rozumienia pojęcia optymalizacja zob. W. Grzywacz, Polityka społeczno-gos-
podarcza. Istota i założenia metodyczne, Szczecin 2003, s. 32.
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Teoria logistyki kładzie duży nacisk na optymalne zarządzanie zasobami i proce-
sami logistycznymi. Wzajemne powiązania między zasobami, procesami, podej-
mowanymi decyzjami odnośnie do tych zasobów i procesów oraz uzyskiwanymi 
efektami nazywane są „konfl iktami celów”, „konfl iktami kosztów” lub trade-
-off3. Dorobek ekonomiki transportu również jest bardzo bogaty, jeśli chodzi 
o optymalizację decyzji, co nie znaczy, że należy go rozwijać.

Szczególnym i interesującym przypadkiem takich problemów transporto-
wych i logistycznych jest organizacja przewozów ładunków ponadnormatywnych.

Organizacja przewozów ponadnormatywnych 
– zdefi niowanie problemu

Ładunki ponadnormatywne to takie, które są bardzo ciężkie i/lub mają duże 
gabaryty i z tego powodu są one szczególnie trudne do przewiezienia. 

Załóżmy, że na południu Polski ma swój zakład producent takich ładunków 
o zróżnicowanej, bardzo dużej masie i wymiarach, których przewóz powoduje 
przekroczenie skrajni kolejowej. Mają one zostać dostarczone do portu w Rotter-
damie, skąd będą załadowane na statek oceaniczny. Do portu ładunki mogą być 
(teoretycznie) dowiezione: 
– bezpośrednio – transportem samochodowym, kolejowym, rzecznym;
– transportem kombinowanym, w którym oprócz wymienionych w poprzednim 

punkcie gałęzi uczestniczy transport morski (porty w Gdyni lub w Zespole 
Portowym Szczecin-Świnoujście; transport powietrzny nie jest brany pod 
uwagę). 

Dowóz bezpośredni transportem samochodowym nie jest jednak moż-
liwy ze względu na zbyt duży ciężar i wymiary ładunku. Z tego samego powodu 
nie można go wykorzystać w połączeniach kombinowanych, dostarczając ładu-
nek do portów polskich, a jedynie zastosować na krótkich dystansach, dowożąc 
go do portu rzecznego na Odrze.

Dowóz bezpośredni transportem kolejowym również nie jest możliwy ze 
względu na ograniczenia stawiane przed Deutsche Bahn. Jest natomiast realną 
opcją w dowozie do portów polskich, a szczególnie do Gdyni. Tak zwana nad-
odrzanka – łącząca Dolny Śląsk ze Szczecinem – w coraz mniejszym stopniu 

3 M. Ciesielski, Logistyka w strategiach fi rm, Warszawa–Poznań, 1999, s. 25; H. Woźniak, 
Podstawy teoretyczne logistyki w transporcie, „Przegląd Komunikacyjny” 1991, nr 1–2, s. 16; 
H.-Ch. Pfohl, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Poznań 1998, s. 32.
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nadaje się do przewozu ładunków zwykłych, a co dopiero ponadnormatyw-
nych. W obecnych warunkach połączenie kolejowe do portu w Gdyni staje się 
jedyną środkiem transportu dla ładunków najcięższych. Transport kolejowy jest 
atrakcyjny między innymi dlatego, że przedsiębiorstwo (załadowca) ma własną 
bocznicę.

Dowóz bezpośredni transportem śródlądowym po Odrze, jak również 
kombinowany – do portu Szczecin-Świnoujście jest obecnie możliwy tylko dla 
ładunków mniejszych. Po pierwsze ze względu na stan rzeki4 oraz brak infra-
struktury punktowej dostosowanej do bardzo ciężkich ładunków5. Po drugie 
z uwagi na ograniczone możliwości przeładunku w Zespole Portowym Szczecin-
-Świnoujście. W porcie gdyńskim wykorzystywany jest dźwig „Maja” o udźwigu 
do 450 ton. Szczeciński „Gucio” ma mniejszy udźwig – do 200 ton.

Jak wskazano, jedyną realną alternatywą (bez zmiany uwarunkowań) jest 
transport kombinowany – kolejowo-morski przez port w Gdyni. Jednak nawet on 
wiąże się z poważnymi problemami i zagrożeniami.

Organizacja kolejowych przewozów 
ładunków ponadnormatywnych

Organizacja przewozów powinna uwzględniać trzy podstawowe czynniki6:
– ładunek,
– tabor,
– infrastrukturę.

Zorganizowanie przewozów wymaga wcześniejszego przygotowania doku-
mentacji i sprawdzenia trasy, po której ma się odbywać przewóz. Do odpowied-
nich komórek w PKP PLK każdorazowo jest przesyłana dokumentacja wraz 
z rysunkami i planem przewozów. Na tej podstawie sprawdza się, czy dany ładu-

4 Odra jest regulowana w górze na południe od Wrocławia.
5 Tylko w Opolu jest suwnica 400-tonowa.
6 Wymagania, które muszą spełnić przewoźnicy kolejowe, jak i wymagania, jakie muszą 

spełnić obiekty infrastrukturalne, określone są w różnych dokumentach, a przede wszystkim Roz-
porządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrześ nia 1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, DzU 
nr 151, poz. 987. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
DzU 1996, nr 89, poz. 414; Instrukcja D1 – Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach 
kolejowych, Załącznik do Uchwały 155 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 6 czerw-
ca 2002 r.; Ir-10 (R-57) – Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych, Zarządzenie nr 11 
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 29 września 2004 r.
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nek będzie mógł zostać przewieziony w określonej relacji i w określonym czasie. 
Wynikiem tej fazy organizacji przewozu jest uzyskanie pozwolenia oraz harmo-
nogramu przewozu.

Do przewozu ładunków ponadnormatywnych stosowane są specjalistyczne 
wagony, na przykład typu „NORCA” 24- i 32-osiowe7. Im większa liczba osi, 
tym mniejszy nacisk na tory. Jednocześnie im większa liczba osi, tym większe 
trudności (i większe ryzyko) w poruszaniu się po torach, szczególnie podczas 
pokonywania zakrętów. 

Dozwolone naciski, na niektórych liniach mogą wynosić:
– nacisk na 1 m toru – norma 7 ton,
– nacisk na oś – 22,5 tony,
– wytrzymałość kolejowych obiektów inżynieryjnych – 667 ton.

Parametry te wyliczane są według metod opracowanych przez specjali-
stów kolejowych. Jednak sposób liczenia zmienia na niekorzyść przewoźników 
(załadowców), może to świadczyć o pogarszającym się stanie infrastruktury oraz 
chęci zrekompensowania kosztów wynikających z użytkowania tej infrastruktury 
lub chęci uchronienia jej przed dalszą degradacją. 

Infrastruktura kolejowa 
– problem przepustowości łańcucha logistycznego

Biorąc pod uwagę stan infrastruktury kolejowej w Polsce, organizacja 
przewozów jest szczególnie problematyczna. Maksymalna prędkość, jaką może 
rozwijać „NORCA”, to 40 km/h (w rzeczywistości może to być kilkanaście, 
a na niektórych odcinkach 3–4 km/h). Ta prędkość jest przyczyną długiego czasu 
przejazdu (14 dni z południa Polski do Gdyni, podczas gdy sam powrót składu 
trwa tylko dobę, a mógłby nawet trwać kilkanaście godzin). Wynika to z
– ograniczeń prędkości składów przewożących ciężkie ładunki ze względu 

na wytrzymałość torów,
– konieczności zachowania ostrożności podczas mijania obiektów infrastruktu-

ralnych ze względu na skrajnię,
– konieczności oczekiwania na stacjach na przejazd innych pociągów, ponie-

waż nie mogą one przejeżdżać równolegle na tej samej linii. 

7 W Europie dostawcą takich wagonów jest fi rma FELBERMAYR ITB (24- i 32-osiowe) 
oraz ITEF (32-osiowe).
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Problemy ze skrajnią powodują, że podczas przejazdu w niektórych miej-
scach wagon musi się zatrzymać i zmienić położenie ładunku (podnieść go lub 
obniżyć). 

Kiepski stan infrastruktury oznacza nie tylko niskie parametry w znaczeniu 
niższych norm nacisku na tory. Niektóre obiekty mogą zmieniać swoje położenie, 
co również wymaga ostrożnego przejazdu oraz każdorazowego przygotowania 
przewozu, nawet jeśli są to przewozy powtarzalne. 

Pewnym rozwiązaniem problemu mogłyby być przewozy nocne, które 
wymagają jednak spełnienia dość wysokich wymagań stawianych przez PKP 
PLK.

Tak więc przewóz koleją ładunków ponadnormatywnych nie tylko zabiera 
dużo czasu, ale też dużo kosztuje – nawet kilkaset tysięcy złotych, z czego, co 
ciekawe, 1/3 stanowią opłaty za dostęp do infrastruktury, koszty opracowania 
harmonogramu i przygotowania przewozu. 

Długi czas przejazdu oraz związana z tym niepewność co do dotrzymania 
zaplanowanego terminu dojazdu do portu może być przyczyną innych problemów 
wynikających z braku koordynacji przyjazdu statku i pociągu do portu, między 
innymi może się to wiązać z koniecznością poniesienia:
– dodatkowych kosztów związanych z postojem pociągu,
– dodatkowych kosztów związanych z postojem statku w porcie,
– kosztów przetrzymania ładunku na nabrzeżu.

Częściowym rozwiązaniem problemu może być wybór odpowiedniej for-
muły INCOTERMS (gestii transportowej).

Należy przy tym stwierdzić, że zdarzają się wypadki, kiedy nie można 
wykorzystać połączenia kolejowego. Ze względu, na przykład, na planowaną 
przez PKP PLK modernizację linii E59 i przystosowanie jej do pociągów dużych 
prędkości (przede wszystkim pasażerskich), ładunki ponadnormatywne nie będą 
mogły być przewożone na trasie Wrocław–Poznań–Świnoujście. Połączenie to 
pokrywa się częściowo z trasą Wrocław–Leszno–Ostrów Świętokrzyski–Jarocin 
i dalej na północ, co uniemożliwia przewozy ładunków koleją z Dolnego Śląska 
do Gdyni. A to z kolei oznacza zatrzymanie produkcji lub przeniesienie jej do 
innego kraju. 

Producent to międzynarodowy koncern, zatrudniający tysiące pracow-
ników, współpracujący z setkami kooperantów. Zamknięcie fabryki w Polsce 
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mogłoby więc mieć poważne konsekwencje nie tylko ekonomiczne, społeczne, 
ale i polityczne. Nie bez znaczenia jest wizerunek Polski, który mógłby na tym 
ucierpieć.

Warianty rozwiązania problemu

Teoretycznie można wyróżnić dwa podstawowe sposoby rozwiązywania 
problemów logistycznych – stojące po stronie użytkowników i po stronie ofe-
rentów usług transportowych czy logistycznych. Załadowca może uniknąć nie-
których na przykład przez zmianę strategii funkcjonowania fi rmy, zmianę rynku, 
zmianę projektu produktu. 

W opisywanym tu przypadku zmniejszenie ciężaru ładunku pozwoli-
łoby w znacznym stopniu usprawnić procesy logistyczne. Pewnym rozwiąza-
niem mogłoby być przewożenie ładunku w stanie zdemontowanym, co jednak 
wymagałoby poważnych zmian w technologii produkcji oraz zmiany lokaliza-
cji produkcji (montaż na końcu łańcucha logistycznego). Możliwości są więc 
ograniczone i jedynym rozwiązaniem mogłaby być zmiana lokalizacji produkcji. 
Wynika z tego, że planując lokalizację produkcji, należy uwzględnić problemy 
logistyczne, jakie mogą się pojawić w przyszłości, a nie tylko na przykład niższe 
koszty robocizny w danym kraju czy ulgi podatkowe.

Rozwiązanie problemu leży więc w opisywanym wypadku po stronie 
dostawców usług transportowych. Rozwój techniki transportowej może pomóc 
w opracowaniu taboru, który pozwoli na przewożenie ładunków ponadnorma-
tywnych po liniach o niskich parametrach. Jednak i to rozwiązanie nie proste8.

Wydaje się, że najlepsze efekty mogą być uzyskane dzięki inwestycjom 
infrastrukturalnym. Przykładowo, polepszenie parametrów infrastruktury pozwo-
liłoby na zwiększenie dopuszczalnego nacisku na oś 1 m toru, a w dalszej kon-
sekwencji – umożliwienie zatrudnienia taboru o mniejszej liczbie osi i w efekcie 
obniżenie kosztów i polepszenie jakości usług transportowych. Ze względu na to, 
że są to rozwiązania drogie wymagana jest dokładna analiza opłacalności takich 
przedsięwzięć.

Wykorzystywanie transportu kolejowego wymagałoby znalezienia alterna-
tywnej trasy dla dotychczas wykorzystywanej, która – jak wspomniano – będzie 
niedostępna dla ładunków ponadnormatywnych. Istnieją alternatywne trasy, są one 

8 Co nie oznacza, że niemożliwe, czego dowodem jest „Dreamliner” Airbusa.
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jednak w jeszcze gorszym stanie i wymagają modernizacji (znacznych nakładów 
na podwyższenie parametrów). Modernizacja jest pożądana również dla obecnie 
wykorzystywanej trasy, pozwoliłoby to na obniżenie kosztów przewozu i uzyska-
nie wyższego poziomu obsługi dostaw. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że jeśli 
chodzi o przewozy kolejowe mamy do czynienia z ciekawym paradoksem. Słaby 
stan infrastruktury jest przyczyną zarówno słabej jakości usług transportowych, 
jak i wysokich kosztów. Gdyby udało się skrócić czas przejazdu, to jednocześnie 
niższe byłyby koszty nie tylko płacone przewoźnikowi (PKP Cargo lub inny, 
prywatny przewoźnik) oraz PKP PLK. Zazwyczaj w działalności gospodarczej 
za wysoką cenę otrzymuje się wysoką jakość i odwrotnie. 

Alternatywą dla transportu kolejowego mógłby być transport śródlądowy, 
który wymaga jednak przede wszystkim poważnych nakładów na poprawę 
stanu rzeki, w tym poziomu wody (potrzebne są inwestycje w śluzy i zbiorniki 
retencyjne). Poprawa żeglowności Odry, jak również zwiększenie potencjału 
przeładunku w Szczecinie nie oznaczają automatycznie wykorzystania połą-
czenia kombinowanego transport śródlądowy–port Szczecin–transport morski. 
Ładunki mogą bowiem omijać Szczecin i płynąć bezpośrednio przez kanał 
Odra–Havela (bez dodatkowego przeładunku w Szczecinie) i dalej przez Niemcy 
do Rotterdamu.

Ogólnie rzecz biorąc, transport śródlądowy jest wartą rozważenia alterna-
tywą, ponieważ przejazd barką bezpośrednio do portu w Rotterdamie jest kil-
kakrotnie tańszy niż przejazd pociągiem tylko do portu w Gdyni. Krótszy jest 
również czas przewozu towaru barką. 

Na rysunku 1 przedstawiono model powiązań opisywanych relacji między 
decyzjami a możliwymi do uzyskania efektami.
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Rys. 1. Model powiązań między decyzjami dotyczącymi transportu ładunków ponad-
normatywnych a efektami tych decyzji

Źródło: opracowanie własne.

Finansowanie inwestycji transportowych 
– problem wyboru kryterium optymalizacyjnego

Obecnie jest więcej niż jeszcze kilka lat temu możliwości fi nansowania 
rozwoju infrastruktury. Źródłem fi nansowania są nie tylko sektorowe programy 
operacyjne. 

W grudniu 2006 roku 53% Szwajcarów opowiedziało się w referendum 
(zgodnie z sugestią Brukseli) za przekazaniem dotacji na rozwój dziesięciu kra-
jów, które wstąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Miliard franków 
szwajcarskich będzie przekazanych na ten cel w ciągu pięciu lat. Polska ma 
szansę otrzymać połowę tej kwoty. 

Należy stwierdzić, że środki te powinny być przeznaczone na inwesty-
cje, które przyniosą największe korzyści. Tu jednak pojawia się problem nie 
tylko z określeniem, jakie to mogą być korzyści, ale kto będzie ich faktycznym 
benefi cjentem.
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W opisywanym przypadku przedsiębiorcy zamknięcie zakładu może przy-
nieść stratę:
– pracownikom, dostawcom, kooperantom,
– władzom regionu (niższe wpływy, większe bezrobocie, mniejsza atrakcyjność 

regionu),
– fi rmom transportowym obsługującym dostawy do Gdyni,
– PKP PLK,
– portom Gdynia lub Szczecin-Świnoujście,
– pośrednio całej gospodarce, chociażby przez pogorszenie wizerunku Polski.

Niezależnie od tego, jaki sposób transportu miałby być wykorzystywany 
(kolejowy, śródlądowy, bezpośredni, kombinowany) wiąże się z tym konieczność 
określenia kryterium optymalizacyjnego oraz źródła fi nansowania (fundusze 
na rozwój transportu, rozwój regionalny). Jednocześnie można się zastanowić, 
czy faktycznie utrzymanie takiego zakładu warte jest poświęcenia ogromnych 
środków fi nansowych, tym bardziej jeśliby się okazało, że nie ma zbyt wielu 
użytkowników, którzy byliby zainteresowani przewożeniem ładunków ponadnor-
matywnych po tych samych liniach. Ponadto istotna jest tutaj strategia rozwoju 
regionu, który może nie być zainteresowany przemysłem ciężkim, a stawia na 
nowoczesne technologie.

Podsumowanie 

Transport jest dziedziną, w której stopień skomplikowania problemów decy-
zyjnych jest bardzo wysoki i to niezależnie od poziomu podejmowania decyzji 
– czy jest to poziom mikro (decyzje strategiczne lub operacyjne) przedsiębiorstw 
czy makro (polityka transportowa, inwestycje infrastrukturalne, fi nansowanie 
rozwoju transportu). Co więcej, problemy mikro i makro przenikają się wza-
jemnie i trudno je od siebie oddzielić. To skomplikowanie wyraża się w wielości 
czynników, które należy uwzględniać w podejmowaniu decyzji, kompleksowym 
charakterze połączeń transportowych (liczą się wszystkie elementy łańcuchów 
transportowych) oraz trudności w określeniu kryterium optymalizacyjnego.
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SOLVING THE PROBLEMS OF TRANSPORT 
OF OVERSIZED CARGOES AS THE EXAMPLE SYSTEM 

APPROACH TO DECISION MAKING

Summary

The paper presents the problem of optimisation of decision – making proces and 
especially focuses on the logistics of transport. The optimization requires analyzing 
alternative ways of using resources and ways of realizing the determined goals. In order 
to properly estimate the rationality of undertaken decisions and to choose the best solution 
an analysis is required that concerns the relations between different factors and effects 
of these decisions. As an example of this problem specifi c form of transport – that means 
oversized transport has been used.

Translated by Dariusz Milewski
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KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI PRZEWOZÓW TURYSTYCZNYCH 
W ŻEGLUDZE PASAŻERSKIEJ

Wprowadzenie w problematykę jakości przewozów turystycznych

Jakość jest kategorią ekonomiczną, która funkcjonuje w wielu formach 
aktywności ludzkiej i obejmuje aspekty dotyczące produktów, w tym usług, pracy 
oraz życia1. Defi niowanie tej kategorii przedstawia się w różnych ujęciach, zgod-
nie z zainteresowaniami danej nauki. W ujęciu ekonomicznym jakość wyraża 
stopień zaspokojenia potrzeb przez określony produkt (usługę)2. W warunkach 
świadczenia usług turystycznych problematyka jakości nabiera dwojakiego zna-
czenia. Z jednej strony oceniana jest jakość usługi jako zbioru cech opisujących 
poziom realizacji świadczenia. Z drugiej strony dokonywana jest ocena jakości 
obsługi, co podyktowane jest czynnościowym (relacyjnym) charakterem produk-
cji usług turystycznych, wyrażającym się ciągłym kontaktem personelu danej 
fi rmy z turystami3.

Jakość staje się głównym kryterium rynkowym w warunkach konkurencyj-
nych. Wiąże się to z koniecznością ciągłego jej doskonalenia oraz dostosowy-
wania oferty do potrzeb turystów. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji 

1 E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Lublin 2002, s. 20.
2 R. Karaszewski, TQM. Teoria i praktyka, Toruń 2001, s. 19–20.
3 A. Panasiuk, Jakość obsługi ruchu turystycznego, w: Obsługa ruchu turystycznego, 

red. B. Meyer, Warszawa 2007, s. 220–221.
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Turystyki (UN WTO), jakość w turystyce traktowana jest jako element jakości 
życia w trakcie czasowego pobytu turystów poza miejscem zamieszkania. Jakość 
to spełnianie za ustaloną i przyjętą cenę wszystkich zgodnych z prawem żądań 
i oczekiwań klienta, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań bezpieczeń-
stwa, higieny i dostępności usług turystycznych oraz harmonii środowiska ludz-
kiego i przyrodniczego4.

Jakość w turystyce może być analizowana w odniesieniu do pojedynczej 
usługi – na przykład przewóz turystyczny, do pakietu świadczeń lub do kom-
pleksowego produktu turystycznego5. Jest ona traktowana jako warunek sukcesu 
fi rmy, a jednocześnie czynnik decydujący o zaspokojeniu potrzeb konsumen-
tów. W warunkach rynku usług turystycznych istotnym uwarunkowaniem jest 
kształtowanie współpracy pomiędzy oferentami usług, którzy tworzą zbiorczą 
ofertę turystyczną (na przykład pakiety turystyczne biur podróży) oraz pomiędzy 
bezpośrednim sprzedawcą a konsumentami (turystami). W tym zakresie uwagę 
należy zwrócić na jakość współdziałania, jakość otoczenia fi zycznego i jakość 
wykonania6.

W działalności usługowej, a także w świadczeniu usług turystycznych, 
w tym przewozów turystycznych, kategorię jakości analizuje się w aspekcie 
technicznym i funkcjonalnym i weryfi kuje się poziom jakości oczekiwanej przez 
konsumenta z jakością postrzeganą7.

Zasygnalizowane zagadnienia odnoszą się do podmiotów zajmujących się 
świadczeniem usług turystycznych. Usługi przewozowe należą do świadczeń 
podstawowych w zakresie turystyki, decydują o dotarciu do miejsca docelowego 
turystyki oraz umożliwiają konsumpcję turystyczną na miejscu. Jakość usług 
przewozowych może być oceniana indywidualnie jako pojedyncze świadczenie 
lub decydować może o całościowym efekcie związanym z wyjazdem turystycz-
nym. Stąd poziom realizacji świadczeń ma decydujące znaczenie dla oceny jako-
ści usług turystycznych i zaspokojenia indywidualnych potrzeb konsumentów. 
W związku z tym za istotny problem badawczy uznać należy zagadnienia doty-
czące uwarunkowań poziomu jakości przewozów turystycznych oraz sposobów 

4 M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Warszawa 2002, s. 59.
5 A. Panasiuk, Czynniki decydujące o kształtowaniu jakości markowego produktu turystyczne-

go, w: Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycz-
nej, red. K. Wajda, Kraków 2005, s. 75–77.

6 S. Borkowski, E. Wszendybył, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Warszawa 2007, 
s. 51–53.

7 A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Warszawa 2007, s. 182–183.
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jej pomiaru. Oprócz przewozów turystycznych dokonywanych transportem 
kolejowym, samochodowym i lotniczym, pewien zakres działalności usługowej 
w tym obszarze rynku należy do żeglugi pasażerskiej.

Uwarunkowania i cechy jakości przewozów turystycznych 
w żegludze pasażerskiej

Żegluga pasażerska współcześnie nie odgrywa znaczącej roli w przewo-
zach turystycznych, choć wśród gałęzi transportu turystycznego ma najbogatszą 
historię. Do drugiej wojny światowej statki były jedynym środkiem transportu 
międzykontynentalnego w turystyce. Znaczne ograniczenia ruchu emigracyj-
nego zmusiły towarzystwa żeglugowe do zainteresowania się możliwościami 
płynącymi z transportu turystów. Podejmowane w związku z tym wysiłki ukie-
runkowywano na zwiększenie komfortu i obniżenie cen przejazdu. Wobec silnej 
konkurencji ze strony transportu lotniczego żeglugą pasażerską organizuje się 
obecnie głównie rejsy wycieczkowe.

Podróże pełnomorskie realizowane różnymi środkami transportu – stat-
kami pasażerskimi, zwłaszcza wycieczkowymi (cruisers), jachtami, statkami 
pasażersko-towarowymi i towarowymi, promami, a także łodziami podwodnymi 
czy statkami rybackimi określa się mianem turystyki morskiej. Wybór danego 
środka transportu determinuje jednocześnie obszar odbywania podróży i sposób 
podróżowania8.

W odniesieniu do turystyki morskiej stosuje się różnorodne kryteria podziału 
pozwalające zwrócić uwagę na jej poszczególne formy. W literaturze najczęściej 
można spotkać następujące kryteria9:
1. Czas trwania (turystyka morska krótkookresowa i długookresowa). Uwzględ-

niając dodatkowo porę roku i strefę geografi czną, można wyróżnić takie 
rodzaje rejsów, jak
a) 1–2-dniowe rejsy, tak zwane ucieczki w morze (sea escape, cruises to 

no-where);
b) 2–4-dniowe rejsy, tak zwane minirejsy międzyportowe;
c) kilkudniowe, tygodniowe czy nawet miesięczne wycieczki – wczasy 

z zawijaniem i zwiedzaniem kilku do kilkunastu miast portowych;

8 J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka morska, Gdańsk 2002, s. 11.
9 W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2003, s. 50.
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d) rejsy wokółziemskie.
2. Odległość celów podróży (podróże morskie bliskiego i dalekiego zasięgu 

– turystyka pełnomorska i przybrzeżna).
3. Liczba uczestników (turystyka morska indywidualna, grupowa i masowa).
4. Miejsce pochodzenia turysty (turystyka morska krajowa i zagraniczna).
5. Sposób uprawiania (turystyka morska kwalifi kowana i niekwalifi kowana, zor-

ganizowana i niezorganizowana).
6. Wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczne (turystyka morska ekolo-

giczna i szkodliwa dla szeroko rozumianego środowiska)10.
Rejsy wycieczkowe, z kolei, obejmują najczęściej11:

1. Rejsy lecznicze – jest to forma łącząca dwa cele podróży turystycznych – 
wypoczynek i leczenie na morzu.

2. Rejsy szkolne – polegają na łączeniu funkcji edukacyjnej z wycieczką 
morską.

3. Minirejsy międzyportowe.
4. Rejsy kombinowane – polegają na łączeniu środków transportu morskiego 

z innymi rodzajami transportu, a sama podróż odbywa się na podstawie jed-
nego biletu.

5.  Rejsy inclusive – są to częste rejsy pasażerskich statków liniowych; turysta 
korzysta ze wszystkich usług świadczonych na statku, w portach pośrednich 
są zaś mu oferowane wycieczki krajoznawcze.

6. Promowe przewozy turystów – wycieczki morskie na promach pasa żersko-
-samochodowych.

Ze względu na wykorzystywane różne rodzaje środków transportu mor-
skiego można wyodrębnić następujące formy turystyki morskiej12:
1. Wycieczki pełnomorskie – na statkach wycieczkowych.
2. Żeglarstwo morskie – na jachtach.
3. Podróże pełnomorskie – na liniowych statkach pasażerskich, pasażersko-

-towarowych i towarowych.
4. Wycieczki organizowane na promach.

Wycieczki pełnomorskie, czyli turystyka wycieczkowa (cruising), polega-
jąca na zwiedzaniu świata od portu do portu statkami wycieczkowymi, jest szcze-
gólnie atrakcyjnym rodzajem uprawiania turystyki morskiej. Wprawdzie moda 

10 J. Miotke-Dzięgiel, op.cit., s. 14.
11 W.W. Gaworecki, op.cit., s. 48–49.
12 J. Miotke-Dzięgiel, op.cit., s. 14–20.
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na luksusowe podróżowanie istnieje od dawna, to jednak po 1985 roku przeżywa 
ona wyraźny renesans, stając się jednocześnie alternatywą dla „biernej” turystyki 
pobytowej na lądzie. Oferta kierowana jest przede wszystkim do ciągle powięk-
szającej się klasy średniej, ceniącej bardziej aktywne formy wypoczynku bądź 
komfort podróżowania połączony ze zwiedzaniem. Coraz częściej turyści poszu-
kują ofert realizowanych w coraz bardziej egzotycznych rejonach świata.

Turystyka uprawiana na statkach wycieczkowych pozwala, z punktu widze-
nia organizacji przewozów, wyodrębnić kilka jej odmian, to jest13:
– turystykę wędrowną,
– rejsy regularne,
– turystykę specjalistyczną.

Turystyka wędrowna obejmuje podróże odbywane na statkach „wędrują-
cych” (wanderers) w poszukiwaniu słońca, z kontynentu na kontynent, z oce-
anu na ocean. Uzależniona jest od pory roku, odległości, stopnia atrakcyjności 
poszczególnych portów i ich najbliższego zaplecza turystycznego. Tego typu 
rejsy mają cechy pasażerskiej żeglugi trampowej. Oferują je na przykład ope-
ratorzy Royal Caribbean Cruise oraz Royal Viking. Dzięki temu, że samoloty 
dowożą turystów do portów zawinięć danego statku, mogą oni wybrać najbardziej 
odpowiadającą im trasę rejsu i czas jego trwania (od kilku dni do nawet kilku 
miesięcy). Rejsy wycieczkowe do „miejsc słonecznych” organizuje się przede 
wszystkim na morzach tropikalnych. Odwiedzane są głównie Morze Karaibskie 
i Bahamy, wyspy Indonezji i Oceanii oraz – w sezonie letnim – Morze Śród-
ziemne i Morze Czarne.

Rejsy regularne dotyczą podróży odbywanych na statkach wycieczkowych 
obsługujących określone, zazwyczaj atrakcyjne miejscowości turystyczne. Statki 
te mają cechy liniowca pasażerskiego (odbywają na przykład regularne przewozy 
w rejonie Miami – największego portu pasażerskiego świata). Odwiedzane miej-
scowości turystyczne to nie tylko popularne miasta portowe leżące na trasach 
obsługiwanych przez te statki. Coraz częściej bowiem są to wyspy zagospodaro-
wane przez ich właścicieli – operatorów wycieczkowych (między innymi Royal 
Caribbean Cruise, Princess Cruises, Disney Cruise). Na tych swoistych „wyspach 
marzeń” nie ma się przede wszystkim do czynienia z jakimikolwiek przejawami 
uciążliwości ze strony współczesnej cywilizacji. Operatorzy regularnej żeglugi 
wycieczkowej, tak zwani operatorzy niezawodni (dependables), specjalizują się 
zazwyczaj w obsłudze ruchu wycieczkowego w określonych rejonach świata 

13 Organizacja i technika transportu morskiego, red. J. Kujawa, Gdańsk 2001, s. 116.
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(na przykład najbardziej popularnego Morza Karaibskiego). Jednym z najbardziej 
znanych operatorów tego typu jest Carnival Cruise, eksploatujący statki regular-
nie, zazwyczaj w najbardziej popularnych, czyli 3–7-dniowych wycieczkach.

Turystyka specjalistyczna związana jest z wycieczkami do mało znanych, 
interesujących, z turystycznego punktu widzenia, portów. W tej grupie mieszczą 
się rejsy odbywane na pokładach pasażerskich żaglowców i statków specjalnych 
(turystyka przygodowa – adventure cruising). Operatorzy specjalistyczni (spe-
cialists) eksploatują niewielkie statki o niedużym zanurzeniu, dzięki czemu mogą 
pływać po płytkich akwenach i zawijać do małych portów. Do tych operatorów 
zaliczyć można między innymi Society Expeditions, a także Windjammer oraz 
Clipper Jacht Cruises, dysponujące fl otą wycieczkowców żaglowych.

Wycieczki pełnomorskie można podzielić na14

– kombinowane (mieszane),
– motywacyjne,
– rodzinne,
– przygodowe.

Wycieczki kombinowane (combined cruising) to zazwyczaj 3–4-dniowy 
pobyt na pokładzie wycieczkowca, połączony z 3–4-dniowym pobytem w kuror-
cie. W miejsce tradycyjnej żeglugi stricte wycieczkowej oferuje się połączenie tej 
formy z pobytem na lądzie. Zorganizowanie takiej imprezy turystycznej wymaga 
ścisłej współpracy armatorów i hotelarzy, kurortów, a także linii lotniczych (tu-
ryści wracają do miejsc zamieszkania drogą lotniczą).

Wycieczki motywacyjne (incentive cruising) to odpowiedź na rosnące 
zapotrzebowanie wielkich fi rm i korporacji na niekonwencjonalne metody moty-
wacji i szkolenia swoich pracowników. Tego typu wycieczki są formą nagrody 
dla pracowników. Wykorzystuje się tutaj najczęściej małe statki, ze względu na 
możliwość ich wyczarterowania w całości. Mając statek do swojej dyspozycji, 
czarterujący jest w stanie dowolnie zaplanować program wycieczki.

Wycieczki rodzinne (family cruising) są organizowane specjalnie dla rodzin 
z małymi dziećmi. Zazwyczaj są to wycieczki kombinowane, z kilkudniowym 
pobytem na lądzie, na przykład w Disneylandzie. Na statkach wydziela się miej-
sca zabaw dla dzieci oraz pokoje tylko dla dorosłych.

Wycieczki przygodowe (adventure cruising) to szczególnie ekscytujące 
wyprawy morskie, związane z różnymi formami turystyki kwalifi kowanej (na 
przykład nurkowanie w głębinach morskich) bądź z wyjątkowymi miejscami 

14 J. Miotke-Dzięgiel, op.cit., s. 16–17.
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(na przykład wyspy Galapagos, Antarktyda, biegun północny). Ich rozwój jest 
wynikiem coraz silniejszej konkurencji na tradycyjnych akwenach żeglugi 
wycieczkowej, co skłania armatorów do poszukiwania nowych obszarów działal-
ności. Armatorzy, oferujący tego typu usługi, eksploatują bardzo zróżnicowane 
statki, zarówno pod względem typu, jak i charakterystyki (począwszy od małych 
wycieczkowców, przez żaglowce, na lodołamaczach kończąc).

Żeglarstwo morskie (jachting morski) to forma turystyki morskiej o wie-
loletniej tradycji, tym bardziej że u samych początków miał on charakter zde-
cydowanie turystyczny. Zanim w drugiej połowie XIX wieku zaczęto budować 
superszybkie jachty (regatowe), to właśnie żaglowce turystyczne dostarczały 
pasażerom przyjemności podróżowania na morskich trasach. Jachting, zaliczany 
do turystyki kwalifi kowanej, jest jednocześnie turystyką i sportem, podróżą 
i regatami, rekreacją i wyczynem sportowym15. Żeglowanie, traktowane jako tu-
rystyka (w odróżnieniu od sportu wyczynowego), związane z podróżami i nie-
kiedy masową rekreacją, jest obecnie dość popularną formą wypoczynku na 
morzu. Staje się ono przygodą dającą przedsmak życia „wilków morskich”. 
Organizatorzy stwarzają przy tym często możliwość pracy przy żaglach, a także 
służby wachtowej na pokładach i w kabinach nawigacyjnych. Z kolei podróżo-
wanie na jachtach wyższej klasy, dając poczucie pływania prawdziwym żaglow-
cem, zapewnia jednocześnie oczekiwany komfort podróży16.

Rozwój żeglarstwa morskiego jest bardzo silnie uzależniony od sieci portów 
i przystani żeglarskich17. Sieć ta powinna umożliwiać pokonywanie w ciągu dnia 
20–30 mil morskich, umożliwiając tym samym realizację rejsów rodzinnych, 
zakładających nocleg w portach i przystaniach morskich. Dla zapewnienia odpo-
wiednich standardów w zakresie zarówno bezpieczeństwa żeglugi, jak i komfortu 
żeglarzy niezbędne jest posiadanie szlaków wodnych o odpowiednich parame-
trach, stanowisk umożliwiających bezpieczne cumowanie i rozbudowanego 
zaplecza lądowego, umożliwiającego obsługę żeglarzy oraz jachtów. Powstawa-
nie portów jachtowych i rozwój żeglarstwa morskiego może w znacznym stopniu 
aktywizować gospodarkę miejscowości nadmorskich. Obecnie zarówno w Pol-
sce, jak i w innych krajach nadbałtyckich dąży się do zbudowania pierścienia tych 
portów przez zawieranie porozumień między miastami i promowanie rozwoju 

15 W.W. Gaworecki, op.cit., s. 51.
16 J. Miotke-Dzięgiel, op.cit., s. 18.
17 M. Kamiński, Powoli, ale jednak stale się rozwija, „Wiadomości Turystyczne” 2005, nr 9, 

s. 6–7.
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turystyki morskiej (na przykład projekt Suportnet, w którym uczestniczą porty 
Polski, Niemiec i Łotwy18). W Polsce, co warto podkreślić, rozwojowi żeglarstwa 
powinny sprzyjać naturalne akweny morskie i zróżnicowane walory Wybrzeża 
– widokowe, termiczne i klimatyczne, jak również brak naturalnych przeszkód, 
takich jak wysepki, ławice, rafy19. Jednocześnie imprezy typu regaty i zawody 
żeglarskie to dźwignia nadmorskiej turystyki. W czasie imprez związanych 
z żeglarstwem w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie, Sopocie czy w innych mniejszych 
miastach, gromadzi się największa w sezonie liczba turystów.

Podróże statkami liniowymi mają wyznaczone stałe, regularne połączenia 
między z góry określonymi portami. Statki odbywają podróże zgodnie z rozkła-
dem rejsów, niezależnie od tego, czy oferowane miejsca dla pasażerów są wyko-
rzystane, czy też nie, a porty, do których zwijają, nie muszą być turystycznie 
szczególnie atrakcyjne. Przewozy pasażerów żeglugą liniową mogą być dokony-
wane na statkach czysto pasażerskich, pasażersko-towarowych (13–100 pasaże-
rów), a także towarowych (do 12 pasażerów).

Turyści odbywający podróże na statkach pasażerskich korzystają ze wszyst-
kich świadczonych tam usług hotelowych, gastronomicznych, rozrywkowych. 
Podczas postoju statku w portach pośrednich oferuje się im wycieczki krajo-
znawcze, a niekiedy nawet kilkudniowy pobyt na lądzie (rejsy inclusive)20.

Rejsy turystyczne na statkach towarowych odbywają się zazwyczaj na 
liniowcach, najczęściej drobnicowcach. Zawijają one do licznych portów i mają 
w nich dłuższe postoje. Turyści przebywają w bezpośrednim kontakcie z załogą 
statków, bez uciążliwości obcowania z licznymi turystami, z możliwością korzy-
stania z atrakcji turystycznych w wielu, niekiedy rzadko odwiedzanych portach, 
do których zawijają te statki.

Żegluga promowa charakteryzuje się regularnymi połączeniami portów o na 
ogół dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej – zazwyczaj w basenie 
jednego morza. Obsługujące ją statki (promy) pasażerskie i pasażersko-towa-
rowe służące do przewozu pasażerów (turystów) i ich pojazdów, a często także 
ładunków.

Żegluga promowa pełni obecnie dwie role, to znaczy komunikacyjną 
i wycieczkową. Związane jest to ze zmianą funkcji promów z tradycyjnych „pły-
wających mostów” na „pływające hotele” i „pływające plaże”. Istotne jest, iż 

18 E. Grunert, Sieć portów jachtowych, „Namiary na Morze i Handel” 2001, nr 6, s. IX–X.
19 A. Szwichtenberg, Turystyka morska w Polsce, „Zeszyty Morskie” 1997, nr 7, s. 78.
20 J. Miotke-Dzięgiel, op.cit., s. 19.
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statek-prom umożliwia – w rejsach wielogodzinnych – zakwaterowanie w kabi-
nach, pełne usługi gastronomiczne, rozrywkowe i handlowe. Pozwala również na 
przerwanie podróży w porcie i odbycie na przykład wycieczki na lądzie (pojaz-
dem własnym lub grupowo – autokarem), a im więcej portów prom odwiedza, 
tym więcej możliwości wycieczek na lądzie. Wśród pasażerów podróżujących 
promami można wyróżnić:
– pasażerów liniowych,
– pasażerów podróżujących w celu dokonania zakupów,
– pasażerów wycieczkowych,
– pasażerów podróżujących w celach służbowych,
– pasażerów konferencyjnych.

Należy przy tym podkreślić, iż udział poszczególnych grup pasażerów 
na liniach różni się w zależności od charakteru połączenia. Udział na przykład 
pasażerów wycieczkowych i konferencyjnych na liniach o dłuższym przebiegu 
wynosi około 60%, natomiast na liniach krótkich jest znikomy. Trudno zarazem 
jest jednoznacznie zakwalifi kować indywidualnego pasażera, gdyż niektóre 
osoby łączą w podróży morskiej kilka celów.

Promy morskie obsługujące linie przewozowe do Skandynawii, poza rejsami 
liniowymi oferują również rejsy turystyczne (w tym wypoczynkowe). Dzięki roz-
wijaniu produktów turystycznych, takich jak wyjazdy grupowe, pakiety hotelowe 
czy oferty tematyczne (na przykład wędkarskie, rowerowe), polscy armatorzy 
w znaczącym stopniu przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności turystyki 
morskiej.

Możliwość pełnego wykorzystania promów w turystyce morskiej ma szcze-
gólne znaczenie zwłaszcza dla armatorów eksploatujących swoje promy na 
Bałtyku, mogąc je tam efektywnie eksploatować najczęściej przez 3–4 miesiące 
letnie. Nie dziwi zatem fakt, iż wiele dużych promów pasażersko-towarowych 
eksploatowanych latem na Bałtyku w pozostałym okresie odbywa rejsy tu-
rystyczne na Morzu Śródziemnym lub w rejonie Wysp Kanaryjskich i Zachodniej 
Afryki21.

Drugą formą wykorzystania promów w rejsach turystycznych są kilkugo-
dzinne wycieczki morskie, organizowane w pełni sezonu turystycznego. Inną 
jeszcze formą eksploatacji promów poza letnim sezonem promowym jest organi-
zacja tak zwanych wycieczek pakietowych (package tours).

21 M. Kubicki, Usługi hotelarskie w środkach transportu, Warszawa 2000, s. 86–87.
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Specyfi kę turystyki morskiej wyznaczają zarówno pozytywne, jak i nega-
tywne jej cechy. Do walorów można zaliczyć następujące cechy22:
1. Statek służy zarówno jako środek transportu, jak i pływający hotel; może 

zatem sam w sobie stanowić atrakcję turystyczną.
2. W żegludze morskiej główną atrakcją, w przeciwieństwie do innych form 

turystyki, może być sam fakt podróżowania. Żegluga wycieczkowa służy 
przede wszystkim wypoczynkowi, rekreacji i rozrywce.

3. Turystyka morska cechuje się szczególnymi funkcjami krajoznawczymi, 
rekreacyjnymi i leczniczymi.

4. Bogaty wybór form i warunków podróżowania, tras rejsów, okresu trwania 
wycieczek, zachęcająca struktura cen mogą zaspokoić szeroki zakres prefe-
rencji turystów.

5. Specyfi ka statku wycieczkowego pozwala na korzystanie z różnorodnych 
usług turystycznych w jednym miejscu; nie ma konieczności organizacji na 
przykład transferów.

6. Fakt, iż wycieczkowce często pływają nocą pozwala na realizację bogatszego 
programu wycieczki, w porównaniu z podróżą lądem.

7. Turystyka morska daje możliwość zwiedzania miejsc, w których nie ma roz-
winiętej infrastruktury turystycznej, na przykład w krajach Trzeciego Świata, 
na Antarktydzie czy Alasce.

8. Z rozwojem turystyki morskiej wiąże się również wiele ekonomicznych skut-
ków, przede wszystkim rozwój gospodarczy całych obszarów, na których 
zlokalizowane są porty morskie, rozwój infrastruktury i usług portowo-żeglu-
gowych oraz turystycznych.

Wśród cech utrudniających rozwój turystyki morskiej można wskazać 
przede wszystkim:
1. Stosunkowo wysokie ceny pobierane za podróże morskie.
2. Dominację ofert ukierunkowanych na preferencje turystów amerykańskich.
3. Usytuowanie najbardziej atrakcyjnych rejonów uprawiania turystyki wyciecz-

kowej z dala od Europy Północnej.
4. Silne uzależnienie popytu na przewozy morskie od wahań kursów waluto-

wych, a zwłaszcza kursu dolara.
Na transport morski ogółem przypadało na przełomie wieków jedynie 

około 8,0% ogólnego ruchu turystycznego i był to udział zdecydowanie niższy 

22 J. Miotke-Dzięgiel, op.cit., s. 20–24.
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w porównaniu z innymi gałęziami transportu23. Konwencjonalny, głównie 
wycieczkowy segment przewozów morskich (około 12 mln pasażerów)24, sta-
nowi obecnie zaledwie 1,5% międzynarodowego ruchu turystycznego świata, 
a zatem jest on stosunkowo niewielki. Istotny jest jednak fakt, iż wartość świato-
wego rynku turystyki morskiej jest znaczna (szacowana na około 20 mld USD), 
na co decydujący wpływ mają szczególnie wysokie wydatki turystów związane 
z rejsami morskimi (średnio około 1400 USD).

Sytuacja wygląda lepiej, gdy spojrzy się na ogólne tendencje rozwojowe 
rynku pasażerskich przewozów turystycznych. Dynamika rocznych przyrostów 
liczby pasażerów w latach 1980–2006 kształtowała się przeciętnie w wysoko-
ści aż 8,4%. Wobec znacznie niższej przeciętnej dynamiki rozwoju światowego 
ruchu turystycznego (około 4–5%) szybko rosnący popyt na usługi turystyki 
morskiej wycieczkowej pozwala oczekiwać wzrostu ich udziału w światowym 
ruchu turystycznym. Obecnie na kształt i rozwój turystyki „pozaeuropejskiej” 
w zdecydowanym stopniu wpływają przewozy stricte wycieczkowe, tak zwany 
cruising. Współczesna fl ota statków pasażerskich liczy 263 statki (powyżej 
1000 GT i od 100 miejsc) różnej wielkości i typów (najdroższy i największy na 
świecie wycieczkowiec to, należący do Cunard Line, Queen Mary 2), w tym 
i żaglowców wycieczkowych25.

W Polsce każdego roku liczba chętnych na morskie podróże wzrasta 
o 60–80%. Polski rynek ocenia się na 5–6 tys., szacunki zaś mówią o 12–14 tys. 
potencjalnych turystów poszukujących tego rodzaju ofert26.

Na aktualne trendy w turystyce morskiej duży wpływ będą miały następu-
jące tendencje występujące w turystyce światowej27:
1. Starzenie się społeczeństw z krajów rozwiniętych, wzrost wielkości dochodu 

rozporządzalnego oraz czasu wolnego tej grupy społecznej powoduje wzrost 
wielkości popytu na usługi turystyczne, a w tym na produkty turystyki 
morskiej.

23 J. Miotke-Dzięgiel, Przesłanki dalszego rozwoju morskich przewozów turystycznych dale-
kiego zasięgu oraz przewozów kombinowanych lotniczo-morskich, w: Transport morski i lotniczy 
w obsłudze ruchu pasażerskiego, red. H. Salmonowicz, Szczecin 2005.

24 Turystyka morska, „Wiadomości Turystyczne” 2007, nr 9, s. 9.
25 World passenger and passenger cargo fl eet development/The ISL Cruise Fleet Register, „ISL 

Shipping Statistics and Market Reviews” 2005; www.isl.org, 5.10.2007 r.
26 M. Kamiński, Cruising – wyjątkowy sposób wypoczynku, „Wiadomości Turystyczne” 2005, 

nr 9, s. 7.
27  J. Miotke-Dzięgiel, Przesłanki dalszego...
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2. Wzrost popytu na usługi uzdrowiskowe może mieć wpływ na rozwój hoteli 
podwodnych oraz inne formy turystyki morskiej. 

3. Wraz z redukcją zbrojeń coraz więcej łodzi podwodnych wycofywanych ze 
służby może stanowić ogromny potencjał dla rozwoju turystyki podwodnej.

4. Wzrost zainteresowania organizatorów turystyki morskiej sektorem MICE 
(z ang. Meetings – Incentives – Conventions – Exibitions, Spotkania – Kon-
wencje – Motywacje – Wystawy). Dotyczy to zwłaszcza armatorów mniej-
szych i średnich statków pasażerskich oraz na przykład żaglowców.

5. Wzrost dochodów mieszkańców krajów rozwiniętych spowoduje postępu-
jący egalitaryzm niektórych form turystyki morskiej, takich jak jachting czy 
nurkowanie.

6. Dalszy wzrost funkcji turystycznej kosztem transportowej na rynku morskich 
przewozów pasażerskich.

7. Większa popularność rejsów na Antarktydę i w inne tego typu rejony świata.
8. Coraz większa liczba atrakcji dodatkowych na statkach pasażerskich.
9. Większa popularność żaglowców.
10. Coraz więcej połączeń, coraz większy wybór statków.
11. Spowodowana postępem technicznym rewitalizacja podróży na statkach 

handlowych28, ich zaletami jest nieformalna atmosfera oraz niska cena (na-
wet od 80 USD za osobę, za dzień).

12. Wzrost znaczenia przewozów kombinowanych lotniczo-morskich (Fly-Cru-
ise). Rozwój pełnych pakietów turystycznych, z wykorzystaniem między 
innymi lotów czarterowych. Polega to na organizowaniu przelotu do miejsca 
rozpoczęcia podróży w ramach ceny rejsu bądź przy niewielkiej dopłacie.

13. Wzrost konkurencji między dużymi portami oraz mniejszymi marinami, co 
pozytywnie wpływa na jakość świadczonych przez mariny usług.

14. Redukcja czasu przeciętnej wycieczki ułatwiająca podjęcie decyzji o podróży 
przez osoby czynne zawodowo.

15. Odchodzenie przez armatorów od rejsów all-inclusive w celu obniżenia ceny 
oferty.

16. Wzrost postępu technicznego może mieć pozytywny wpływ na obniżenie 
kosztu budowania sztucznych wysp.

17. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa może mieć dwojaki wpływ 
na turystykę morską:

28 www.freighterworld.com, 5.10.2007.
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– z jednej strony będzie się zwiększał popyt na stosunkowo obojętne dla 
środowiska formy turystyki kwalifi kowanej, takie jak jachting czy 
nurkowanie,

– z drugiej strony inwestycje mocno ingerujące w środowisko naturalne na 
skutek protestów organizacji ekologicznych mogą być bojkotowane przez 
turystów.

18. Na rynku przewozów pasażerskich można obserwować akumulację kapi-
tału przez fuzje i przejęcia. Pozwala to przedsiębiorcom na zakup nowych, 
znacznie większych statków, które umożliwiają wykorzystanie efektu skali 
i osiągnięcie większych przychodów (zmniejszają się koszty przypadające na 
jednego pasażera oraz podnosi się przeciętny standard podróżowania). Inwe-
stycje największych armatorów i operatorów obejmują również infrastrukturę 
towarzyszącą, na przykład własne terminale w portach, hotele, wyspy.
Statki wycieczkowe różnią się wielkością, liczbą miejsc pasażerskich, stan-

dardem oraz zróżnicowanym zakresem i poziomem świadczonych usług rekre-
acyjno-sportowych i rozrywkowych. Nowoczesny statek wycieczkowy pełni 
funkcję hotelu pływającego w strefi e klimatu ciepłego. Cechą charakterystyczną 
tego statku jest dobra stateczność pozwalająca na spokojną żeglugę w warunkach 
sztormowych, wygodne kabiny zewnętrzne, obszerne pomieszczenia rekreacyjne, 
umożliwiające przyjemne spędzanie czasu (między innymi możliwość skorzysta-
nia z basenu, sauny, sali gimnastycznej, siłowni, gabinetu odnowy biologicznej, 
urządzeń do uprawiania sportów, biblioteki, sali kinowej i teatralnej, baru, restau-
racji, klubu nocnego i kasyna). W czasie rejsów wycieczkowych pasażerom są 
oferowane następujące formy spędzania czasu: nauka języków obcych, nauka gry 
w tenisa, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, leczenie sanatoryjne itp. 
Istotnym atrybutem wycieczkowca jest zapewnienie pasażerom komfortu prze-
bywania na statku z możliwością zmiany strefy klimatycznej.

Statki wycieczkowe dzieli się, w zależności od przyjętych kryteriów (mię-
dzy innymi standard i położenie kabin, poziom usług gastronomicznych i roz-
rywkowych, kwalifi kacje i profesjonalność obsługi, wyposażenie statku), na pięć 
klas: super delux, delux+, delux, standard i economics29. W porównaniu na przy-
kład z transportem lotniczym, linie wycieczkowe oferują zatem znacznie większy 
wybór w zakresie komfortu podróżowania. Statki, na których przeważają trzy 
pierwsze klasy, a są to głównie wycieczkowce najnowszej generacji, obsługują 
sektor żeglugi luksusowej. Jednocześnie nawet na statkach mniej luksusowych 

29 M. Chomka, Turystyka morska – zarys problematyki, Gdańsk 2000, s. 34.
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ciągle podnosi się standard – również klas najniższych. Dąży się do tego, aby 
hotelowe wyposażenie statków umożliwiało pasażerom przyjemny pobyt i udo-
godnienia zbliżone w formach do tych, które są dostępne na lądzie.

Wysokość ceny za rejs wycieczkowy zależy od
– standardu statku i jakości świadczonych usług,
– klasy kabiny,
– czasu trwania podróży, pory roku,
– długości rejsu i rejonu przewozów,
– rozmiaru jednorazowej sprzedaży usług przewozowych,
– zakresu świadczonych usług dodatkowych,
– liczby odwiedzanych portów i wycieczek powiązanych ze zwiedzaniem miast, 

organizowanych przez armatora itd.
Przewozy turystyczne realizowane są również przez żeglugę śródlądową. 

Można ją podzielić na rzeczną, na kanałach oraz na jeziorach.

Podsumowanie

Podsumowując rozważania odnośnie do przewozów turystycznych w żeglu-
dze pasażerskiej, można stwierdzić, iż podróżujący środkami transportu mor-
skiego zgłaszają przede wszystkim następujące postulaty przewozowe:
– bezpieczeństwo,
– komfort, 
– koszt, 
– kompleksowa oferta,
– poziom i zakres świadczonych usług dodatkowych,
– czas,
– dogodny czas realizacji podróży,
– dostępność,
– niezawodność (niezależnie od warunków pogodowych).

Postulaty przewozowe, takie jak częstotliwość czy rytmiczność, dotyczą 
najczęściej podróży związanych z dojazdem do pracy czy szkoły, realizowanych 
przez środki transportu drogowego i kolejowego. Nie dotyczą zatem żeglugi 
pasażerskiej obsługującej ruch turystyczny. Analizując wagę poszczególnych 
cech jakościowych środków transportu morskiego, należy uwzględnić odmienną 
charakterystykę rejsów wycieczkowych i promowych. W żegludze promowej 
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niewątpliwie istotną rolę odgrywa czas podróży, możliwość przewiezienia na 
przykład samochodu osobowego, podczas gdy statki wycieczkowe same w sobie 
stanowią atrakcję dla turystów, a czas przemieszczania się rozpatrywany jest tu 
w zupełnie innych kategoriach.

Współcześnie żegluga pasażerska, w obliczu silnej konkurencji wewnątrz-
gałęziowej, zwłaszcza transportu lotniczego, powinna się koncentrować na moż-
liwości przedstawienia konkurencyjnej oferty, której wyznacznikiem byłaby 
oczekiwana przez pasażerów relacja pomiędzy jakością a ceną, a także unikato-
wość samej usługi przewozowej realizowanej w środkach transportu morskiego.
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FORMATION OF TOURISTIC CONVEYANCES’ QUALITY 
IN PASSENGER SHIPPING

Summary

The article presents the issues of touristic conveyances’ quality. There were shown 
general matters of quality in touristic services. The position of passenger shipping in the 
system of touristic conveyances was pointed out. The issues of marine transport organiza-
tion and used means of transport. Increasing traffi c in passenger shipping and performed 
touristic conveyances constitute the signifi cant development tendencies of world tourism. 
There were presented the basic determinants of quality level in marine conveyances. The 
range of measures enabling measurement of touristic conveyances by passenger shipping 
was proposed.

Translated by Aleksander Panasiuk
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SEGMENT LOW COST W KREOWANIU EUROPEJSKIEGO 
RYNKU PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW LOTNICZYCH

Wprowadzenie 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zauważa się dynamiczny rozwój i wzrost 
znaczenia transportu lotniczego w obsłudze ruchu pasażerskiego na całym świe-
cie. Do niedawna pasażerska żegluga powietrzna była realizowana w ramach 
połączeń na duże odległości, przede wszystkim w podróżach międzykontynen-
talnych. W ujęciu regionalnym (kontynentalnym) w przypadku średnich i małych 
odległości dominowały alternatywne dla transportu lotniczego gałęzie transportu, 
jak transport kolejowy, drogowy czy morski (w zależności od specyfi ki geogra-
fi cznej regionu). Przewaga konkurencyjna tych form transportu w obsłudze ruchu 
pasażerskiego wynikała przede wszystkim z ich większej dostępności wyrażają-
cej się zarówno w istnieniu odpowiedniej infrastruktury transportu, rozbudowa-
nej siatce połączeń, jak i w przystępnej, akceptowanej przez klientów cenie za 
usługę. Relatywnie drogi transport lotniczy był więc wykorzystywany głównie 
przez bardziej zamożne grupy społeczeństwa, a przede wszystkim przez pasaże-
rów biznesowych oraz bogatych turystów. 

Sytuacja ta uległa zmianie na skutek procesów deregulacji i liberalizacji 
dostępu do rynku lotniczego zapoczątkowanych w Stanach Zjednoczonych 
w 1978 roku. W ich efekcie nastąpiły wyraźne przemiany zarówno w stanie, jak 
i w strukturze sektora transportu lotniczego, szczególnie w odniesieniu do pod-



166 Marta Pilarczyk

miotów – przedsiębiorstw lotniczych. Powstał nowy segment tego rynku, miano-
wicie tak zwane tanie linie lotnicze. 

Dynamiczny rozwój segmentu przewoźników niskokosztowych wpłynął na 
wzrost konkurencji na zmonopolizowanym dotąd rynku, przyczyniając się do 
znacznego spadku cen biletów lotniczych, a co za tym idzie, większej dostęp-
ności podróży lotniczych dla przeciętnego pasażera. Nastąpił rozwój połączeń 
w układzie regionalnym, zaktywizowały się mniejsze porty lotnicze. Sukces 
rynkowy pierwszych tanich linii powstałych na rynku amerykańskim został 
przeniesiony na grunt europejski, w przypadku którego deregulacja i liberali-
zacji rozpoczęła się dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a zakoń-
czyła w 1997 roku ostatecznym wprowadzeniem tak zwanego trzeciego pakietu 
w zakresie wewnętrznego rynku lotniczego, wdrażającego pełną liberalizację 
usług kabotażowych we Wspólnocie. 

Obecnie tanie linie lotnicze zdominowały sektor pasażerskich podróży lot-
niczych w Europie (w tym zwłaszcza na terenie UE), powodując rosnący ruch 
pasażerski w tym regionie. 

Charakterystyka modelu tanich linii lotniczych 

Model tanich linii lotniczych został wprowadzony w życie już w latach 
czterdziestych XX wieku przez pierwszą na świecie tego typu linię lotniczą 
– Pacifi c Southwest Airlines (PSA), która powstała w 1949 roku w USA; swoją 
działalność zakończyła w 1988 roku. Kontynuatorem, a jednocześnie właści-
wym promotorem nowej organizacji transportu o zredukowanych kosztach (LCT 
– Low Cost Transport) w przewozach lotniczych, stała się linia Southwest Air-
lines1, obecnie największa tania linia lotnicza na świecie. Na bazie doświadczeń 
Southwest powstało większość funkcjonujących obecnie na rynku przewoźników 
niskokosztowych, w tym także pierwsze tanie europejskie linie lotnicze, jak na 
przykład irlandzki Ryanair, który uruchomił działalność w 1991 roku (począt-
kowo na rynku wewnętrznym), czy brytyjski przewoźnik Easy Yet, powstały 
w 1995 roku. 

Obecnie przez pojęcie „tanie linie lotnicze” lub inaczej – „linie niskokosz-
towe” (LCCs – Low Cost Carrier, no frills airline; budget airline) rozumie się 

1 Nie mylić z utworzoną w 1967 r. japońską linią lotniczą „Southwest Air Lines“, która 
w 1993 zmieniła nazwę na „Japan TransOcean Air“.
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przewoźników lotniczych realizujących przewozy w ramach połączeń bezpo-
średnich (koncepcja point-to-point), oferujących znacznie tańsze względem linii 
tradycyjnych ceny biletów, co jest możliwie dzięki minimalizacji kosztów dzia-
łalności (między innymi braku serwisu dodatkowego dla pasażerów, oszczędno-
ści w kosztach zatrudniania pracowników). Tani przewoźnicy obsługują obecni 
głównie podróże prywatne, jednocześnie zauważalna jest rosnąca tendencja do 
obsługi pasażerów biznesowych. 

Tanie linie lotnicze oferują zazwyczaj tanie przeloty, rezygnując z wielu 
tradycyjnych usług świadczonych na rzecz pasażerów. Określenie „tanie linie 
lotnicze” odnosi się do przedsiębiorstw, przewoźników lotniczych, których 
strategia rynkowa skoncentrowana jest wyłącznie na przewozie osób, a więc 
funkcji czysto komunikacyjnej, usługi dodatkowe oferowane podczas lotu lub 
związane z jego kompleksową obsługą (transfery, posiłki, możliwość korzystania 
z Internetu itp.) są zaś, w przeciwieństwie do linii sieciowych, dodatkowo płatne. 
Uzyskane w ten sposób znaczne oszczędności umożliwiają sprzedaż biletów po 
dużo niższych cenach oraz stanowią o przewadze konkurencyjnej linii niskokosz-
towej względem tradycyjnych przewoźników lotniczych. Największe tanie linie 
amerykańskie, jak Southwest Airlines czy JetBlue, mają średnio 30–40%2 niższe 
koszty działalności w porównaniu z liniami tradycyjnymi.

Typowa tania linia lotnicza to przedsiębiorstwo transportu lotniczego, które 
charakteryzują następujące cechy prowadzenia działalności przewozowej na 
rynku i realizowanej strategii rynkowej (low cost carrier business model):
– Przedstawianie ekstremalnie taniej oferty cenowej, popartej zazwyczaj 

reklamą cenową (tak zwane bilety za złotówkę3), dostępnej jednak wyłącz-
nie w przypadku rezerwacji przelotu ze znacznym wyprzedzeniem czasowym 
oraz na ograniczonym obszarze (zazwyczaj są to loty w ramach kontynentu, 
na krótkie i średnie odległości).

– Możliwość korzystania jedynie z jednej klasy lotów (single passenger class), 
brak dostępności klasy biznes czy pierwszej.

2 Ch. Najda, Low Cost Carriers and Low Fares: Competition and Concentration in the U.S. 
Airline Industry, Department of Economics Stanford Uniwersity, Stanford 2003, s. 8. 

3 Obecnie (w odniesieniu do Wspólnego Rynku UE) trwają pracę nad rozporządzeniem za-
kazującym nieuczciwych praktyk przewoźników lotniczych w zakresie tzw. reklam biletów „za 
złotówkę”. Parlament Europejski zadecydował, że taryfy lotnicze skierowane do podróżujących 
muszą obejmować wszystkie należne podatki, opłaty obowiązkowe, dopłaty i opłaty dodatkowe. 
Oznacza to, że sprzedawcy biletów lotniczych będą musieli wyszczególniać w ich cenie wszystkie 
podatki i opłaty, które stanowią element jego ostatecznej ceny. Szerzej: informacje Urzędu Lotnic-
twa Cywilnego (www.ulc.gov.pl). 
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– Ograniczona dopuszczalna wielkość bagażu, którą można bezpłatnie zabrać 
na pokład.

– Ograniczenie taboru posiadanych samolotów do jednego, dwóch prostych 
modeli samolotów, w celu ograniczenia kosztów napraw i serwisu. Najczę-
ściej w przypadku tanich linii wykorzystywane są samoloty typu Boeing 737 
lub Airbus A319, A 320.

– Skromne, mało komfortowe wyposażenie samolotów, jak również maksy-
malne wypełnienie powierzchni w samolotach (minimalizacja odległości 
pomiędzy fotelami).

– Intensywne dzienne wykorzystanie fl oty samolotów przez eliminację opóź-
nień i przestojów (tak zwany daily utilisation). Przykładowo, w przypadku 
linii Easy Jet współczynnik ten wynosi około 10,7 godzin/dobę, a dla porów-
nania w wypadku linii narodowej British Airways to tylko 7,1 godzin/dobę.

– Realizacja programów zabezpieczających przez nagłym wzrostem cen paliw, 
tak zwany fuel hedging programs, polegający na wcześniejszym zakupie, 
w korzystnym cenowo okresie, większych ilości paliwa, co ogranicza ryzyko 
związane z nagłym wzrostem ich cen na rynkach światowych.

– Relatywnie krótki czas postoju samolotu na lotnisku pomiędzy jednym 
a kolejnym lotem (tak zwany turnaround), zazwyczaj nie więcej niż 25 mi-
nut.

– Brak możliwości rezerwacji konkretnego miejsca w samolocie, wybór miej-
sca odbywa się na zasadzie, „kto pierwszy ten lepszy”.

– Realizacja wyłącznie lotów bezpośrednich na zasadzie point-to-point, w prze-
ciwieństwie do koncepcji hub and spoke, czyli transferu do dużego międzyna-
rodowego lotniska w regionie, a następnie w dowolne miejsce na świecie.

– Korzystanie zazwyczaj z mniejszych, regionalnych lub lokalnych portów lot-
niczych, charakteryzujących się relatywnie niższymi opłatami lotniskowymi 
w stosunku do portów międzynarodowych i ogólnymi lepszymi warunkami 
działalności dla przewoźników (na przykład dopłaty do pasażerów, uwarun-
kowanie uruchomienia połączeń od wykupu kosztownych reklam na stronach 
internetowych przewoźników). To zazwyczaj porty o znacznie mniejszym 
ruchu lotniczym, co obniża także koszty przestoju samolotów.

– Ograniczony lub całkowity brak bezpłatnego serwisu dodatkowego dla pasa-
żerów (pobieranie opłat za napoje i posiłki, tak zwana koncepcja no frills).

– Warunki i zasady pracy personelu pokładowego: ograniczona, minimalna 
wymagana liczba załogi (tak zwany Crew-Complement), konieczność wyko-
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nywania przez personel latający dodatkowych prac, jak na przykład sprząta-
nie pokładu samolotu (minimalizacja kosztów zatrudnienia).

– Ograniczona liczba pracowników administracji i minimalizacja kosztów sta-
łych funkcjonowania fi rmy.

– Dystrybucja biletów głównie przez Internet4, Center call lub za pomocą auto-
matów, co ogranicza koszty utrzymania punktów sprzedaży oraz korzystania 
z globalnych systemów rezerwacyjnych (jak na przykład Amadeus).

W przeciwieństwie do struktury rynku linii narodowych na rynku przewo-
zów niskokosztowych do niedawna nie dostrzegano trendów konsolidacyjnych. 
Przewoźnicy niskokosztowi zazwyczaj nie tworzą aliansów między sobą. Jed-
nakże, na skutek zmian w otoczeniu rynku, w segmencie low cost coraz częściej 
dochodzi do fuzji i połączeń.

Oczywiście przedstawiony model low cost nie zawsze w całości pokrywa 
się z praktyką realizowaną przez konkretne linie lotnicze. Różnice we wdra-
żaniu wspomnianego modelu determinowane są często krajem pochodzenia 
przewoźnika.

Od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku do dzisiaj tanie linie lot-
nicze praktycznie zdominowały rynek przewozów na rynku europejskim, na 
krótkich i średnich odległościach, znacznie obniżając pozycję przewoźników 
tradycyjnych.

Obecnie wyróżnić można trzy możliwe scenariusze – opcje wzrostu udziału 
rynkowego linii low cost5:
1. Wzrost organiczny (Organic Growth) – wzrost wielkości udziału w rynku, 

kreowany przez uruchamianie nowych tras lub wejście na rynek nowych 
tanich linii, na kierunkach, na których popyt na podróże lotnicze był wyższy 
aniżeli dotychczas dostępna oferta.

2. Substytucja – czasami wzrost organiczny udziału w rynku linii low cost jest 
sprzężony ze spadkiem udziału usług linii tradycyjnych. Wskazany efekt sub-
stytucji może doprowadzić do ograniczonej zmiany absolutnej liczby wyko-
nywanych lotów (ich spadku lub wzrostu).

3. Zmiana modelu, marki (Re-branding) – zmiana charakteru działalności 
z modelu linii tradycyjnych na model linii low cost. Zjawisko to może dopro-

4 Na rynku europejskim ponad połowa biletów sprzedawanych jest za pośrednictwem portali 
internetowych, a odsetek ten nieustannie rośnie. 

5 Low Cost Carrier Market Update. December 2006, STATFOR, the EUROCONTROL Sta-
tistics and Forecast Services, marzec 2007, s. 5. 
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wadzić do istotnej zmiany udziału w rynku, jednakże nie wpłynie znacząco na 
zmianę całkowitej liczby wykonywanych połączeń. 

W odniesieniu do rynku europejskiego wzrost udziału linii niskokoszto-
wych przybiera najczęściej formę tak zwanego wzrost organicznego lub mamy 
do czynienia z efektem substytucji. W mniejszym zaś stopniu zauważalne jest 
przechodzenie linii narodowych na model ekonomiczny – low cost. 

Charakterystyka europejskiego rynku przewoźników niskokosztowych. 
Implikacje dla Polski

Dzięki regulacji przepisów unijnych, wprowadzeniu idei Single European 
Sky, dziś na „europejskim niebie” operuje ponad 58 tanich przewoźników6, co 
skutkuje nieustannie rosnącą konkurencją zarówno w samym segmencie low 
cost, jak i pomiędzy tanimi liniami a przewoźnikami tradycyjnymi. 

Europejski rynek przewoźników niskokosztowych charakteryzuje się dużą 
niestabilnością, co oznacza, że pojawiają się na nim nowe podmioty i jednocze-
śnie wielu przewoźników z niego odchodzi: Air Polonia (Polska), V-Bird (Holan-
dia) czy Volareweb7 (Włochy). 

W początkowym okresie rozwój linii low cost miał miejsce głównie na 
rynkach rodzimych. W kolejnej fazie, która trwa do dziś, zauważalna jest silna 
ekspansja na rynki zagraniczne. Obecnie na rynku europejskim dominuje trzech 
największych przewoźników: irlandzki Ryanair, brytyjski EasyYet oraz niemiecki 
AirBerlin. Przewoźnicy ci korzystają głównie z mniejszych lotnisk regionalnych, 
takich jak Frankfurt Hahn w Niemczech, Sztokholm Skavsta w Szwecji, Charle-
roi w Belgii czy Gerona w Hiszpanii.

Poza obecnymi już w 2005 roku na rynku europejskim operatorami low 
cost8, w roku 2006 do zestawienia EUROCONTROL zostały dodane między 
innymi takie linie, jak Blue Express (Włochy), Blue 1 (Finlandia), Sun Express 
(Turcja). Europejską przestrzeń powietrzną opuścili zaś następujący przewoź-

6 http://tanielatanie.net, 22.05.2007. 
7 Linia Volareweb po okresie kryzysu, w 2005 r., wznowiła działalność, jednakże już głównie 

jako linia krajowa.
8  Pełna, aktualna lista tanich linii lotniczych operujących na rynku europejskim znajduje się 

w dokumencie opracowanym przez EUROCONTROL Low cost Airlines Panel v4.0, dostępnym 
na stronie internetowej pod adresem http://www.eurocontrol.int/statfor/public/standard_page/ana-
lysis.html. 
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nicy: EUJet, FlyWest, MyTravel Lite oraz Snalskjusten. Najwięcej tanich linii 
pochodzi nadal z Wielkiej Brytanii, w czołówce znajdują się także Niemcy oraz 
Szwecja. 

1 802

2758

2977

3122

3460

3576

4091

4573

21189

22240

Transavia.com

Hapag-Lloyd Express

Vueling Airlines

bmibaby

Air Berlin

Norwegian

dba

germanwings

easyJet

Ryanair

liczba miesi cznie wykonywanych lotów

Rys. 1. Ranking tanich linii lotniczych operujących na rynku europejskim ze względu 
na liczbę miesięcznie wykonywanych lotów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OAG MAX, www.oag.com. 

Linie segmentu low cost na rynku europejskim odnotowują rokrocznie 
zwiększony udział w rynku przewozów lotniczych, stając się jednocześnie jego 
największym kreatorem. Udział w rynku europejskim tanich przewoźników, 
w okresie ich najsilniejszej ekspansji, wzrósł w porównaniu z tradycyjnymi prze-
woźnikami lotniczymi z zaledwie 4,0% w 1998 roku do 20,8% w roku 20049, 
i nadal rośnie, przy czym udział ten jest silnie zróżnicowany w różnych pań-
stwach członkowskich UE10. W roku 2004 sześć głównych tanich linii lotniczych 
przewiozło w obszarze UE ponad 62 mln pasażerów11. W ostatnich sześciu mie-
siącach 2006 roku z kolei, w porównaniu z takim samym okresem w roku 2005, 

9 Wytyczne wspólnotowe dotyczące fi nansowania portów lotniczych, pomocy państwa na roz-
poczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów 
lotniczych, Komunikat Komisji Europejskiej (2005/C 312/01), Dz. Urz. UE, s. 3. 

10 Ponad 40% w przypadku Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Słowacji, 38% w Hiszpanii, 
ponad 25% w Belgii, w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, na Węgrzech i w Szwecji, 19% we 
Francji i w Grecji, 18% w Republice Czeskiej oraz mniej niż 15% w innych państwach członkow-
skich, Rozkład lotów OAG w sezonie letnim 2004, miejsca na trasach wewnątrz UE.

11 Ryanair, Easyjet, AirBerlin, Wytyczne wspólnotowe..., s. 3; Airclamis.
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dynamika wzrostu wyniosła 2,6%. Obecnie udział tanich przewoźników plasuje 
się na poziomie około 16%, jednocześnie tanie linie były odpowiedzialne za 81% 
wygenerowanego zwiększonego ruchu lotniczego w 2006 roku. 

Najszybciej rozwijającym się i jednocześnie charakteryzującym się naj-
większym zainteresowaniem pasażerów jest rynek brytyjski, na którym prawie 
1/3 przewozów pasażerskich drogą powietrzną przypada na tanie linie. Do głów-
nych linii niskokosztowych na nim należą kolejno (według wielkości udziału 
w rynku): Ryanair, EasyJet, Bmibaby, Jet2.com, Thomsonfl y, Air Berlin, Flyglo-
bespain, Wizz Air, Germanwings, EasyJet Switzerland, Sterling Blue, SkyEu-
rope, Norwegia Air Shuttle, Centralwings, Transavia.com.

Także w Niemczech tanie linie lotnicze odnotowują rokrocznie zwiększony 
udział w rynku. W roku 2006 w całym niemieckim rynku transportowym wyniósł 
on 19%, co oznacza wzrost o 1/3 w stosunku do roku poprzedniego. Dla porów-
nania, w 2001 roku wskaźnik ten wynosił niecałe 5%. Największą dynamikę 
wzrostu zanotowano pomiędzy 2002 a 2003 rokiem i wyniosła ona 5,5%. 

Wyraźny wzrost udziału rynkowego linii niskokosztowych zanotowano 
również w Finlandii, w przypadku której w 2006 roku wzrósł on około 17% 
w stosunku do roku poprzedniego. Rosnący udział low cost w fi nlandzkim rynku 
jest przede wszystkim zasługą wejścia na rynek nowego krajowego taniego prze-
woźnika – Blue 1.

Wielkości udziału w rynku przewoźników niskokosztowych w poszczegól-
nych krajach europejskich, w porównywalnym okresie (drugie półrocze 2005 
i 2006 roku), zaprezentowano w tabeli 1. 

Jak już wcześniej wspomniano, linie niskokosztowe odpowiadają za znaczną 
część nowo generowanego ruchu lotniczego w całej UE, czego przykładem są 
dane statystyczne obejmujące drugie półrocze 2005 i 2006 roku. W tym okresie 
linie lotnicze segmentu low cost zanotowały wzrost udziału w rynku z 13,6 do 
16,2%, co zostało zobrazowane w tabeli 2.

Wpływ działalności tanich linii na rozwój europejskiego rynku lotniczego 
jest bardzo zróżnicowany. W niektórych regionach dynamika wzrostu, w porów-
nywanym okresie (drugie półrocze 2005 i 2006 roku), plasowała się na poziomie 
5%, a w przypadku innych odnotowano spadek znaczenia linii niskokosztowych 
(rysunek 2). 
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Tabela 1

Udział tanich linii lotniczych w Europie w podziale geografi cznym

Kraj

Udział w rynku LCC
(łączna wielkość generowanego ruchu, 

łącznie 
z lotami tranzytowymi)

Udział LCC w rynku lokalnym
(bez uwzględnienia lotów tranzytowych)

lipiec–grudzień 
2005

lipiec–grudzień 
2006 Wzrost

[pkt %]

lipiec–grudzień 
2005

lipiec–grudzień 
2006 Wzrost

(pkt %)Ruch 
dzienny

udział 
[%]

Ruch 
dzienny

Udział 
[%]

Ruch 
dzienny

udział 
[%]

Ruch 
dzienny

Udział 
[%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Albania 31 8,7 46 12,0 3,4 0 1,0 1 1,2 0,2

Austria 394 12,9 494 15,6 2,6 82 8,8 97 10,2 1,4

Belgia/
Luksemburg 443 15,8 544 18,4 2,6 92 9,0 103 10,0 0,9

Bośnia-Herzegowina 38 7,8 71 13,5 5,8 1 1,2 1 1,2 0,0

Bułgaria 114 9,2 169 13,7 4,4 3 1,5 11 5,4 3,9

Wyspy Kanaryjskie 36 4,3 67 8,0 3,6 36 5,0 67 9,1 4,1

Chorwacja 82 8,3 137 13,0 4,7 15 7,9 26 12,3 4,4

Cypr 8 1,4 19 3,0 1,7 2 1,2 9 4,9 3,7

Czechy 259 15,2 316 18,0 2,8 48 10,1 70 13,9 3,8

Dania 157 9,8 258 15,4 5,6 56 6,7 112 13,2 6,4

Estonia 9 2,3 19 4,4 2,0 6 5,5 5 5,2 –0,3

Macedonia (FYROM) 34 9,9 52 13,9 4,0 3 7,2 3 7,2 –0,1

Finlandia 23 3,6 103 15,7 12 11 2,1 94 16,9 15,0

Francja 1294 16,8 1628 20,2 3,4 348 8,6 432 10,2 1,6

Gruzja 0 0,2 0 0,2 0,0 0 0,9 0 0,9 -0,0

Niemcy 1286 16,0 1619 19,4 3,3 892 16,9 1051 19,3 2,3

Grecja 103 6,2 176 10,0 3,8 71 7,1 103 9,5 2,3

Węgry 191 10,9 240 13,5 2,6 60 16,8 56 15,5 –1,3

Irlandia 295 19,5 346 21,9 2,4 285 38,8 322 42,3 3,5

Włochy 655 14,5 757 16,0 1,5 481 14,9 559 16,3 1,5

Łotwa 16 3,7 33 6,4 2,7 11 11,0 16 13,3 2,3

Lizbona FIR 102 9,5 169 15,0 5,5 74 12,2 109 17,0 4,7

Litwa 14 3,1 29 5,9 2,7 1 1,2 6 5,5 4,4

Malta 6 2,7 6 2,8 0,1 4 4,5 4 5,4 0,9

Holandia 469 16,9 610 20,4 3,5 216 15,7 252 17,3 1,5

Norwegia 117 8,7 173 12,1 3,4 113 9,1 169 12,9 3,7

Polska 124 10,1 213 15,0 4,8 92 16,5 157 24,0 7,5

Rumunia 96 7,8 104 8,5 0,7 13 4,8 23 7,7 3,0

Santa Maria FIR 1 0,2 6 1,9 1,7 . . 1 0,8 .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Serbia/Czarnogóra 86 7,7 179 14,6 6,9 8 4,7 5 2,9 –1,9

Słowacja 135 14,2 168 17,1 2,9 40 38,8 39 37,9 –0,9

Słowenia 73 9,5 123 14,9 5,4 4 4,0 4 3,7 –0,3

Hiszpania 826 18,5 1069 22,7 4,2 706 20,0 883 23,8 3,8

Szwecja 232 12,9 318 16,6 3,8 182 16,6 199 18,0 1,4

Szwajcaria 459 16,3 538 18,7 2,3 127 11,0 134 11,5 0,5

Turcja 145 7,5 215 10,3 2,8 138 10,8 200 14,7 3,9

Ukraina 6 0,6 5 0,5 0,1 0 0,0 0 0,0 0,0

Wielka Brytania 1653 24,6 2054 29,7 5,1 1595 27,4 1966 33,0 5,6

ESRA 3468 13,6 4296 16,2 2,6 3466 13,7 4293 16,3 2,6

Źródło: Low Cost Carrier Market Update..., s. 18. 

Tabela 2

Udział przewozów tanimi liniami w ogólnym wzroście ruchu lotniczego w UE 

Okres LCCs Pozostali 
przewoźnicy

Łączna liczba 
wykonanych 

połączeń 
(dziennie)

Udział 
procentowy 

w łącznej liczbie 
wykonywa-

nych połączeń 
(dziennie)

Dyna-
mika 

wzrostu 
[%]

lipiec–grudzień 2005 3,468 22,073 25,541 13,6 31
lipiec–grudzień 2006 4,296 22, 273 26,569 16,2 24
dodatkowo wygenero-
wany ruch 828 200 1, 028 2,6 –

udział procentowy 
w dodatkowo wygene-
rowanym pasażerskim 
ruchulotniczym 

81 19 – – –

Źródło: jak w tabeli 1, s. 7.
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Rys. 2. Dynamika wzrostu udziału tanich linii lotniczych w rynku w poszczególnych 
krajach lub regionach w drugim półroczu 2006 roku (bez uwzględnienia lotów 
tranzytowych)

Źródło: Medium-Term Forecast Flight Movements 2007–2013 Volume 1, EUROCON-
TROL, STATFOR\Doc\230 MTF Report, styczeń 2007. 

Na uwagę zasługują dane dotyczące rynku polskiego, który w zestawieniu 
grafi cznym (rysunek 2) został usytuowany na drugim miejscu. Przystąpienie Pol-
ski do UE, a w efekcie w zakresie transportu lotniczego, objęcie polskiego rynku 
usług lotniczych polityką „otwartego nieba”, uruchomienie procesów demono-
polizacji i liberalizacji dostępu do rynku przełożyło się na dynamiczny rozwój 
tego sektora. 

Transport lotniczy jest coraz częściej wykorzystywany przez obywateli pol-
skich wyjeżdżających z kraju w celach zarobkowych, Polaków odwiedzających 
kraj czasowo w trakcie pobytu za granicą (w celach prywatnych, zawodowych 
czy związanych z dalszym kształceniem na polskich uczelniach) oraz osoby 
podróżujące w celach biznesowych. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt dyna-
micznego rozwoju sektora usług turystycznych w Polsce, co sprzyja wyjazdom 
poza granice kraju, do regionów europejskich, jak również coraz częściej w bar-
dziej egzotyczne zakątki świata. 
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Jednocześnie przystąpienie Polski do UE zaowocowało wzrostem zain-
teresowania Polską jako atrakcyjnego turystycznie regionu Europy ze strony 
mieszkańców tak zwanej starej UE. Szczególnie wyraźnie zauważalny jest roz-
wój tak zwanej przyjazdowej turystyki weekendowej, zakupowej czy medycznej 
na krótki okres. Postępująca integracja gospodarcza sprzyja z kolei rozwojowi 
kontaktów biznesowych pomiędzy Polską a pozostałymi krajami UE, co pozy-
tywnie wpływa na wzrost ruchu biznesowego obsługiwanego przez polskie porty 
lotnicze. 

Według prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego do 2020 roku polskie lotni-
ska obsłużą nawet 34 mln pasażerów, a to z kolei wymusi wzrost liczby miejsc 
pracy o dodatkowe 100 tys.12 Szacuje się, że do roku 2030 liczba pasażerów może 
wzrosnąć nawet do 64 mln13, przy czym dynamika wzrostu w latach kolejnych 
będzie ulegać spowolnieniu. W latach 2005–2006 linie niskokosztowe w Pol-
sce przewiozły kolejno 3 234 058 i 6 486 235 pasażerów, a ich udział w polskim 
rynku lotniczym wzrósł z 31,37 w 2005 do 46,38% w 2006 roku, co daje ponad 
6 mln 400 tys. przewiezionych osób. 

Na polskim rynku lotniczym w 2006 roku działalność prowadziło około 
12 tanich linii lotniczych, przy czym największy udział w wielkości realizowa-
nych przewozów utrzymuje węgierski przewoźnik WizzAir, należący do wio-
dących linii niskokosztowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na drugim 
miejscu, pod względem udziału w wielkości obsłużonego ruchu pasażerskiego, 
plasuje się linia Ryanair, mająca w Polsce około 32 połączeń regularnych. Linie 
WizzAir oraz Ryanair konkurują między sobą wyłącznie na rynku polskim. 

Szeroką ofertę połączeń mają tacy przewoźnicy, jak Sky Europe (21) 
oraz Norwegian Air Shuttle (15). Wyjątek zaś stanowi linia EasyJet, która jako 
równorzędny konkurent Ryanaira na rynku europejskim, nie odnotowała w Pol-
sce wzrostu liczby przewiezionych pasażerów (w 2006 roku).

Ekspansja linii niskokosztowych na polskim rynku spowodowała rela-
tywny spadek udziału przewoźników tradycyjnych na trasach wewnątrzkonty-
nentalnych, w tym przede wszystkim linii PLL LOT, która do niedawna była 
monopolistą. Nadal w wielkościach bezwzględnych polski przewoźnik sieciowy 
ma największy udział w rynku (ponad 4 500 tys.), jednak ulega on systematycz-

12 www.ulc.gov.pl.
13 W prognozowanym okresie nie uwzględniono zdarzeń losowych, jednorazowych (zamachy 

terrorystyczne, epidemie, kataklizmy). 
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nemu spadkowi. W roku 2005 do PLL LOT należało około 44% rynku, podczas 
gdy w 2006 roku było to już niespełna 34%.

12,00%

14,74%

4,82%

7,52%

4,58% 4,09% 4,04%
3,16%

2,53%

11,01%

1,95% 2,02%

0,54%

1,84%

Wizzair Centralw ings Sky Europe Easy-Yet Ryanair Germanw ings Norw egianair
Shuttle
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2005 r. – pozostali LCCs – 0,91%.
2006 r. – pozostali LCCs14 – 2,0%.

Rys. 3. Udział procentowy wybranych tanich linii lotniczych w polskim rynku 
lotniczym

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych przewoźników oraz 
danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 
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Rys. 4. Porównanie udziału w ruchu lotniczym tanich linii i linii narodowych w wybra-
nych krajach europejskich, w drugim półroczu 2006 r., ze względu na kraj roz-
poczęcia lotu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Low Cost Carrier Market Update..., s. 7 
oraz Medium-Term Forecast Flight Movements 2007–2013... 

14 Aer Lingus, Air Berlin, Blue 1, JET2, NIKI, Sterling. 



178 Marta Pilarczyk

Rosnąca przewaga konkurencyjna segmentu low cost nad przewoźnikami 
narodowymi zauważalna jest także w innych krajach europejskich. Na uwagę 
szczególnie zasługuje pozycja rynkowa linii niskokosztowych w krajach europej-
skich, w przypadku których wykonywanych jest relatywnie najwięcej połączeń 
liniami tradycyjnymi. 

Biorąc pod uwagę dane zamieszczone na rysunku 4, można stwierdzić, iż 
prawie 30% ruchu lotniczego w Wielkiej Brytanii realizowane jest tanimi liniami. 
Stosunkowo najniższy udział tego segmentu przewoźników zauważyć można na 
rynku francuskim, co wynika przede wszystkim z silnej konkurencji ze strony 
innych form transportu, głównie transportu kolejowego (szybka kolej TGV oraz 
jej spółka-córka tak zwane tanie linie kolejowe iDTGV). 

Tanie linie lotnicze w UE przyczyniają się do aktywizacji i rozwoju lotnisk 
lokalnych oraz regionalnych, co jest szczególnie widoczne na rynku polskim. 
Jednakże wbrew wcześniejszym prognozom, w dłuższej perspektywie czasu nie 
widać gwałtownego przesunięcia działalności linii niskokosztowych z dużych 
portów lotniczych w kierunku małych lotnisk. 

W tabeli 3 przedstawiono ranking kluczowych, z punktu widzenia działalno-
ści tanich linii, lotnisk europejskich. Z 25 wyszczególnionych portów lotniczych 
aż dziesięć znajduje się w Wielkiej Brytanii, co dodatkowo potwierdza jej wyso-
kie znaczenie w rozwoju europejskiego rynku tanich przewozów lotniczych. 

Wyraźną dominację linii low cost na rynku brytyjskim można dostrzec 
także, biorąc pod uwagę udział połączeń bilateralnych pomiędzy poszczegól-
nymi krajami UE (rynek połączeń typu kraj–kraj, country-to-country markets), 
obsługiwanych wcześniej przede wszystkim przez linie narodowe (tabela 3). 
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Tabela 3

Ranking wybranych europejskich portów lotniczych 
ze względu na dzienną liczbę realizowanych przylotów tanich linii 

(porównanie drugiego półrocza 2005/2006)

Ranking
2006

Ranking
2005 Lotnisko

Przeciętna 
dzienna liczba 
przylotów linii 

low cost

Udział 
przylotów linii

 low cost 
w ESRAa)

1 1 LONDON/STANSTED 237 5.5% 
2 5 LONDON/GATWICK 114 2.7% 
3 3 DUBLIN 111 2.6% 
4 2 LONDON/LUTON 102 2.4% 
5 7 PALMA DE MALLORCA 100 2.3% 
6 6 SCHIPHOL AMSTERDAM 99 2.3% 
7 4 KOELN-BONN 92 2.1% 
8 25 MANCHESTER 78 1.8% 
9 10 BARCELONA 73 1.7% 
10 9 MALAGA 73 1.7% 
11 12 EDINBURGH 66 1.5% 
12 21 OSLO/GARDERMOEN 65 1.5% 
13 11 MUENCHEN 2 65 1.5% 
14 8 TEGEL-BERLIN 64 1.5% 
15 17 ALICANTE 57 1.3% 
16 15 SCHOENEFELD-BERLIN 57 1.3% 
17 18 STUTTGART 56 1.3% 
18 20 DUESSELDORF 55 1.3% 
19 14 LIVERPOOL 54 1.3% 
20 16 BELFAST/ALDERGROVE 53 1.2% 
21 31 GLASGOW 53 1.2% 
22 29 STOCKHOLM-ARLANDA 52 1.2% 
23 13 BIRMINGHAM 52 1.2% 
24 19 BRISTOL/LULSGATE 51 1.2% 
25 22 ROMA CIAMPINO 50 1.2% 

a) ESRA – EUROCONTROL Statistical Reference Area.
Źródło: jak w tabeli 1, s. 12.
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Tabela 4

Ranking połączeń bilateralnych pomiędzy poszczególnymi krajami UE, 
ze względu na udział linii low cost w ich realizacji 

(porównanie drugiego półrocza 2005/2006)

Ranking
2006

Ranking
2005

Kierunek połączeń
Dzienna liczba 
połączeń linii 

low cost

Udział linii 
low cost

w ogóle ruchu 
na wskazanej 

trasie w ESRA 
[%]

1 1 Wielka Brytania–Wielka Brytania 507 12,0
2 2 Hiszpania–Wielka Brytania 390 9,3 
3 3 Niemcy–Niemcy 249 5,9 
4 4 Irlandia–Wielka Brytania 198 4,7 
5 5 Niemcy–Hiszpania 157 3,7 
6 6 Francja–Wielka Brytania 155 3,7 
7 8 Niemcy–Wielka Brytania 124 2,9 
8 7 Włochy–Wielka Brytania 124 2,9 
9 9 Niemcy–Włochy 119 2,8 

10 11 Włochy–Włochy 79 1,9 
11 12 Holandia–Wielka Brytania 73 1,7 
12 14 Norwegia–Norwegia 68 1,6 
13 15 Turcja–Turcja 68 1,6 
14 16 Hiszpania–Hiszpania 66 1,6 
15 10 Szwecja–Szwecja 63 1,5 
16 17 Włochy–Hiszpania 60 1,4 
17 21 Polska–Wielka Brytania 57 1,4 
18 20 Lisbon FIR1–Wielka Brytania 53 1,3 
19 22 Francja–Niemcy 53 1,3 
20 13 Austria–Niemcy 53 1,2 
21 25 Niemcy–Turcja 49 1,2 
22 19 Holandia–Hiszpania 47 1,1 
23 18 Irlandia–Irlandia 42 1,0 
24 96 Finlandia–Szwecja 34 0,8 
25 23 Francja–Włochy 33 0,8 

Źródło: jak w tabeli 1, s. 13.
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W zestawieniu obejmującym 25 tego typu połączeń, aż dziewięć dotyczy 
tras do Wielkiej Brytanii, co stanowi 40% ogółu ruchu generowanego w tym 
układzie przez tanie linie lotnicze. Tak duży udział linii niskokosztowych na 
rynku brytyjskim wynika zarówno z położenia geografi cznego, dobrze rozbudo-
wanej siatki połączeń, jak i wysokiej aktywności turystów brytyjskich. 

Podsumowanie

Rozwój tanich linii przyczynił się do zmian sposobu spędzania wolnego 
czasu i przyzwyczajeń społeczeństw europejskich. Rozszerzająca się siatka połą-
czeń bezpośrednich dała możliwość podróżowania do większości miast europej-
skich, w tym dostępnych do niedawna w niewielkim zakresie regionów Europy 
Środkowo-Wschodniej, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. W sku-
tek ekspansji linii niskokosztowych zaktywizowały się regionalne porty lotnicze, 
co pozytywnie wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej 
regionów, a w efekcie przyczynia się do ich społeczno-gospodarczego rozwoju. 

Dalszy rozwój segmentu tanich przewoźników na gruncie europejskim, 
w tym polskim, uwarunkowany jest wieloma przemianami zachodzącymi w ich 
otoczeniu, a wyrażających się między innymi
– nieustannie rosnącymi cenami paliwa lotniczego (przy jednoczesnej koniecz-

ności minimalizacji kosztów na rzecz niskiej ceny biletu);
– zaostrzeniem regulacji prawnych Wspólnoty Europejskiej w zakresie bez-

pieczeństwa lotów i portów lotniczych (zarówno w aspekcie zapobiegania 
wypadkom lotniczym, jak i z uwagi na zagrożenie atakami terrorystycz-
nymi), ochrony praw pasażerów oraz ograniczonych możliwości korzystania 
z pomocy publicznej itp.;

– rosnącym zapotrzebowaniem na maszyny lotnicze przy braku wystarczającej 
liczby ich podaży.

Skłania to przewoźników do poszukiwania nowych, poza tradycyjnymi 
związanymi ze sprzedażą biletów, źródeł dochodów. Skutkuje to rozwojem 
współpracy z podmiotami branży turystycznej (hotelami, biurami podróży itp.), 
co wcześniej charakteryzowało głównie przewoźników czarterowych, a wyraża 
się rosnącym udziałem dochodów (w łącznym zysku) czerpanych ze sprzedaży 
usług dodatkowych (nawet do 20%). 
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Przeobrażeniu ulega również strategia rynkowa tanich linii, ukierunko-
wana dotąd przede wszystkim na oferowanie jak najtańszych biletów. Obecnie 
coraz większego znaczenia nabiera klient i jego satysfakcja. W regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej, który charakteryzuje się najwyższą dynamiką wzrostu 
udziału w rynku linii typu low cost, a w przypadku którego dystrybucja połączeń 
linii niskokosztowych jest utrudniania brakiem posiadania przez znaczną część 
klientów kart kredytowych, tworzone są nowe kanały dystrybucji, w łańcuch 
współpracy wprowadzane są biura podróży, wcześniej traktowane jako zbyteczny 
element powodujący dodatkowe koszty. 

Dalszych przemian w strukturze sektora linii low cost można oczekiwać na 
skutek liberalizacji lotów transatlantyckich (początek 2008 roku). Z pewnością 
częściowe otwarcie rynku amerykańskiego (dla połączeń zagranicznych) może 
się przyczynić z jednej strony do rozszerzenia działalności linii europejskich 
na rynku amerykańskim, z drugiej aktywizacji przewoźników amerykańskich 
na rynkach zagranicznych, w tym głównie europejskich. Oznaczać to będzie eks-
pansję tanich linii poza rodzimy kontynent, czyli na trasach zarezerwowanych 
dotąd wyłącznie dla przewoźników sieciowych. 
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DIE BILLIGFLUGGESELLSCHAFTEN BEI DER SCHAFFUNG 
VON DER EUROPÄISCHEN PASSAGIERFLUGMARKT

Zusammenfassung

Das Ziel des Artikel ist die Rolle und die Bedeutung der Aktivität von Billigfl u-
glinie in der Entwicklung des europäischen Passagierfl ugmarkt anzeigen. In der Arti-
kel wurde sowohl der Entstehungsgeschichte und die Charakteristik des Modells der 
Billigfl uggesellschaften, als auch ihre Rolle in der Betreuung von Passagierbewegung 
(zwischen der Haupteuropäischen Regionen) dargestellt. Das Artikel handelt auch vom 
Einfl uss der Expansion der Billigfl uggesellschaften auf den Marksituation der nationalen 
(traditionelle) Fluglinie. 

Übersetzung von Marta Pilarczyk
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STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
FUNKCJI TRANSPORTOWEJ POLSKICH PORTÓW MORSKICH 

NA TLE POZOSTAŁYCH PORTÓW 
POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

W artykule przeprowadzono analizę funkcji transportowej portów morskich 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej Polski, to jest portów 
w Gdańsku, Gdyni i zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. Funkcja trans-
portowa jest podstawową oraz pierwotną w stosunku do pozostałych funkcją 
gospodarczą portów morskich. Jej istota jest związana ze zmianą na terenie portu 
morskiego środka transportu ładunku1. Wnioski z analizy zostały przez autorów 
wykorzystane do oceny konkurencyjności badanych portów2.

Przeprowadzona analiza w aspekcie przestrzennym obejmuje porty połu-
dniowego Bałtyku. W nich wszystkich, poza portami w Szczecinie i Świnoujściu, 
przeładunki ogółem w latach 2001–2006 wzrosły. Łącznie przyrost ten wyniósł 
ponad 30%. 

1 Szerzej funkcję tę charakteryzuje L. Kuźma, Ekonomika portów morskich i polityka porto-
wa, red. L. Kuźma, Gdańsk 2003, s. 14 i n.; S. Szwankowski do funkcji tej zalicza również zmianę 
w porcie przez pasażera środka transportu, np. S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój portów 
morskich, Gdańsk 2000.

2 I. Kotowska, M. Pluciński, Analiza konkurencyjności polskich portów morskich wraz z pro-
jekcją ich rozwoju, praca zrealizowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Warszawa 
2007. 
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Rys. 1. Dynamika przeładunków w portach południowego Bałtyku w latach 2001–2006 
[mln t]

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów informacyjnych portów.

Największy udział w przeładunkach ma port w Lubece, pomimo że od 
2001 roku do 2006 spadł on z 20 do 18%. Spadek ten był charakterystyczny 
dla wszystkich portów położonych w zachodniej części regionu, przy czym naj-
większy nastąpił w zespole portowym Szczecin i Świnoujście (z 17 do 13%). 
W latach 2001–2006 największy przyrost przeładunków zanotowano w Kalinin-
gradzie (wzrost udziału z 5 do 10%), w Gdyni (wzrost przeładunków o 70%, 
a udziału o ponad 2%) i w Kłajpedzie, przy czym przyrost przeładunków 
w portach Kaliningradu i Kłajpedy w dużym stopniu był uzależniony od polityki 
i wsparcia rządów. Przeładunki w 2006 roku w portach Rostocku, Lubeki, Gdań-
ska i Kłajpedy przekroczyły 20 mln ton.

Struktura przeładunków w omawianych portach jest różna. Port w Gdańsku 
obsługuje głównie ładunki masowe, ich udział w obrotach wynosi około 90%. 
W Kłajpedzie, Kaliningradzie oraz zespole portowym Szczecin-Świnoujście 
wynosi on ponad 60% (według danych z 2006 roku). W portach Lubeki, Ros-
tocku i Gdyni przeładowuje się poniżej 40% ładunków masowych. W Lubece 
prawie cały ładunek stanowi drobnica. W zespole portowym Szczecin-Świno-
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ujście dominującym ładunkiem masowym jest węgiel, jego udział w 2006 roku 
wyniósł 37%. Jest to niekorzystne dla portu z uwagi na malejącą ilość węgla 
w eksporcie. Niewiele mniej węgla przeładowano w 2006 roku w Gdańsku, 
w tym porcie jednak głównym ładunkiem są paliwa płynne. Prognozy dotyczące 
wielkości przeładunków ropy i jej przetworów są również niepewne dla Gdań-
ska ze względu na rozbudowę portu w Primorsku. Paliwa płynne są głównym 
ładunkiem w portach w Kaliningradzie (w 2006 roku przeładowano 8,2 mln ton) 
i Kłajpedzie. Port w Świnoujściu obsługuje się praktycznie całą rudę importo-
waną do Polski drogą morską – w 2006 roku było to 1,3 mln ton. Należy przy tym 
podkreślić, że był to kolejny rok spadku przeładunku tego ładunku, co wynikało 
ze zmiany kierunku importu rudy. Wcześniej była ona transportowana do Polski 
głównie drogą morską, obecnie w znacznej części jest sprowadzana transportem 
kolejowym z państw byłego ZSRR.

Rys. 2. Udział poszczególnych portów południowego Bałtyku w przeładunkach ogółem 
w 2006 roku [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.
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Tabela 2

Przeładunki w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej według grup ładunkowych w 2006 roku [tys. t]

Porty SZCZECIN  ŚWINOUJŚCIE GDYNIA GDAŃSK

Ropa i przetwory 298 400 639 14 173
Węgiel 2 440 2 647 1 022 4 138
Ruda 500 849 0 24
Inne masowe 2 412 2 643 2 178 3 212
Zboże 1 692 121 1 425 443
Drewno 42 0 42 0
Drobnica 2 581 4 961 8 876 2 217

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.

W portach w Lubece, Rostocku oraz w Gdyni przeładowuje się głównie 
ładunki drobnicowe. W Lubece większość z nich przeładowywana jest na promy 
morskie i statki ro-ro. W Rostocku w ciągu czterech lat udział drobnicy w prze-
ładunkach wzrósł z 40 do 65%, co było wynikiem między innymi inwestycji 
poczynionych w porcie. Od roku 2000 zainwestowano ponad 100 mln euro 
w rozwój infrastruktury portowej, głównie terminalu promowego i terminalu 
ro-ro oraz w poprawę dostępności portu, co w znacznym stopniu poprawiło jego 
konkurencyjność i wpłynęło na wysokość przeładunków. W roku 2006 przeła-
dunki ładunków promowych i ro-ro przekroczyły 15 mln ton. 

Coraz większe znaczenie w wypełnianiu funkcji transportowej badanych 
portów odgrywa obsługa ładunków zjednostkowanych. 

Szybko rosną przeładunki ładunków skonteneryzowanych. W ciągu dzie-
sięciu lat obroty w omawianych portach wzrosły ponadtrzykrotnie. Największy 
udział w przeładunkach kontenerów ma port w Gdyni, jednakże jego pozycja 
wśród liderów w obsłudze kontenerów na Bałtyku stopniowo słabnie. Stosun-
kowo duży przyrost przeładunków zanotowano Gdańsku i Kaliningradzie. Naj-
gorzej sytuacja kształtuje się w zespole portowym Szczecin i Świnoujście (poza 
portem w Rostocku, który zorientowany jest na obsługę jednostek ro-ro). Mimo 
że od kilku lat w Szczecinie obserwuje się stały przyrost przeładunków kon-
tenerów, to i tak są one najmniejsze wśród omawianych portów. W roku 2006 
przeładowano niewiele ponad 40 tys. TEU, jednak brak nowoczesnego termi-
nalu nie pozwala na znaczne zwiększenie obrotów. Jeszcze do 2003 roku prze-
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ładunki w Szczecinie i Gdańsku kształtowały się na podobnym poziomie (około 
20 tys. TEU), w Gdańsku na skutek podjętych działań w celu zintensyfi kowa-
nia obrotów kontenerowych, nastąpił ponadtrzykrotny wzrost przeładunków 
w latach 2003–2006. Rosnący popyt na przeładunki kontenerów przyczynił się 
do podjęcia decyzji o budowie w Gdańsku terminalu kontenerowego o docelowej 
zdolności przeładunkowej 1 mln TEU, mogącego przyjmować największe statki 
wchodzące na Bałtyk. 

Tabela 3

Obroty ładunkowe w polskich portach morskich 
wybranych ładunków zjednostkowanych w 2006 roku [tys. t]

Porty Kontenery Palety Wagony Samochody 
ciężarowe

Przyczepy 
ciężarowe

Podwozia 
niskie

Gdańsk 584,7 86,0 0 127,4 5,9 3,4
Gdynia 3779,6 194,5 0 1021,9 422,2 525,3
Szczecin 342,6 62,4 0 0 0 110,5
Świnoujście 74,1 74,9 538,3 2266,5 51,2 0
Ogółem 4781,0 453,5 538,3 3415,8 479,3 639,2

Źródło: Gospodarka morska w Polsce w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.

Statystyki z ostatnich lat ukazują zdecydowanie większy przyrost przeła-
dunków drobnicy zjednostkowanej: skonteneryzowanej i ro-ro, niż pozostałych 
grup ładunkowych, co powinno istotnie wpłynąć na kształtowanie się polityki 
inwestycyjnej portów.

Analiza struktury ładunków ukazuje, w jaki sposób zmieniła się pozycja 
portów polskich na tle omawianych portów południowego Bałtyku. W okresie 
czterech lat – od 2002 do 2006 roku – porty w Gdyni i Gdańsku zwiększyły swój 
udział w przeładunkach ogółem. Stosunkowo duży przyrost nastąpił w Gdańsku 
w przeładunkach ładunków płynnych z 25 do 38% i w Gdyni w przeładunkach 
drobnicy konwencjonalnej z 14 do 28%. 
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Tabela 5

Przeładunki portów południowego Bałtyku w latach 2002 i 2006
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R
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2002

Ogółem 22 250,0 22 564,0 19 656,3 9 290,1 17 451,2 9 510,0 19 748,0 11 3976,2

Ładunki masowe płynne 3 300,0 0,0 755,4 406,5 5 876,8 4 957,0 7 981,0 23 276,7

Ładunki masowe suche 6 760,0 0,0 11 490,2 3 273,1 9 133,4 1 894,8 5 708,0 38 259,5

Drobnica konwencjonalna 1 690,0 0,0 4 549,6 2 036,8 1 722,3 1 423,9 2 772,0 14 194,6

Drobnica kontenerowa 0,0 2 024,0 186,4 1 880,5 163,4 221,4 731,0 5 206,7

Drobnica ro-ro 10 500,0 15 022,0 1 731,4 949,3 76,7 37,5 2 556,0 30 872,9

Udział portów w przeładunkach według grup ładunkowych w 2002 r.

Ogółem 18% 19% 16% 8% 14% 8% 16% 100%

Ładunki masowe płynne 14% 0% 3% 2% 25% 21% 34% 100%

Ładunki masowe suche 18% 0% 30% 9% 24% 5% 15% 100%

Drobnica konwencjonalna 12% 0% 32% 14% 12% 10% 20% 100%

Drobnica kontenerowa 0% 39% 4% 36% 3% 4% 14% 100%

Drobnica ro-ro 34% 49% 6% 3% 0% 0% 8% 100%

2006

Ogółem 25 200 26 091 19206,8 14 199 22 407 15 218 23 547 145 869

Ładunki masowe płynne 2 924 0 697,9 484 13 502 9 995 8 158 35 761

Ładunki masowe suche 6 094 870 10 968 4 895 6 938 1 703 7 437 38 905

Drobnica konwencjonalna 1 734 542 4157,8 3 455 959 3 019 1 984 15 851

Drobnica kontenerowa 8 2 584 416,7 3 689 757 501 2 091 10 047

Drobnica ro-ro 14 440 22 095 2966,5 1 676 251 0 3 877 45 306

Udział portów w przeładunkach według grup ładunkowych w 2006 r.

Ogółem 17% 18% 13% 10% 15% 10% 16% 100%

Ładunki masowe płynne 8% 0% 2% 1% 38% 28% 23% 100%

Ładunki masowe suche 16% 2% 28% 13% 18% 4% 19% 100%

Drobnica konwencjonalna 11% 3% 26% 22% 6% 19% 13% 100%

Drobnica kontenerowa 0% 26% 4% 37% 8% 5% 21% 100%

Drobnica ro-ro 32% 49% 7% 4% 1% 0% 9% 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk.
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W Szczecinie i Świnoujściu zaobserwowano spadek pozycji portu praktycz-
nie w każdej grupie ładunkowej, poza niewielkim wzrostem udziału w przeła-
dunkach drobnicy promowej i ro-ro (z 6 do 7%).

W celu oceny stopnia specjalizacji portów w obsłudze poszczególnych grup 
ładunkowych został określony wskaźnik dywersyfi kacji obrotów dla poszczegól-
nych portów3. Został on obliczony według formuły:

,
5

1

2

5

1

2

i
ijP

P
WD i

ij

gdzie:
Pij– obroty grupy ładunkowej i w porcie j.

Dla pięciu grup ładunkowych wskaźnik dywersyfi kacji obrotów może 
przyjmować wartości od 0,2 – dla portów uniwersalnych i przy wyrównanych 
wielkościach przeładunków poszczególnych grup ładunkowych, do 1,0 – dla por-
tów specjalistycznych obsługujących jedną grupę ładunkową. 

Tabela 6

Wskaźnik dywersyfi kacji obrotów dla portów południowego Bałtyku 
w latach 2002 i 2006
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2002 0,34 0,79 0,40 0,23 0,40 0,42 0,28
2006 0,41 0,73 0,40 0,26 0,46 0,48 0,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 
oraz D. Bernacki, Analiza konkurencyjności portów południowego Bałtyku, 
w: Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie basenu 
Morza Bałtyckiego – szanse. Niezawodność zagrożenia dla polskich interesów 
morskich, red. K. Chwesiuk, Szczecin 2004, s. 111.

3 Wskaźnik dywersyfi kacji obrotów obliczony według formuły opracowanej przez De Lom-
baerde, A. Verbeke, Assessing international competition: a total for strategic decission making, 
„International Journal of Transport Economics” 1989, vol. XVI, no. 2, s. 188. Patrz D. Bernacki, 
Analiza konkurencyjności portów południowego Bałtyku, w: Zmiany w lądowo-morskich łańcu-
chach transportowych w rejonie basenu Morza Bałtyckiego – szanse. Niezawodność zagrożenia 
dla polskich interesów morskich, red. K. Chwesiuk, Szczecin 2004, s. 11.
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Najniższym wskaźnikiem dywersyfi kacji charakteryzują się porty 
w Gdyni i Kłajpedzie, co świadczy o wysokiej uniwersalizacji portu. Na śred-
nim poziomie dywersyfi kacji obrotów charakteryzują się przeładunki w portach 
Szczecina i Świnoujścia, Rostocku, Gdańska i Kaliningradu. Najwyższy poziom 
wskaźnika odnotowano w porcie w Lubece. Jest to port przystosowany głównie 
do obsługi drobnicy ro-ro i promowej. 

Rys. 3. Wskaźnik dywersyfi kacji obrotów a przeładunki w 2002 roku
Źródło: jak w tabeli 6, s. 111.

W latach 2002–2006 wskaźnik dywersyfi kacji obrotów wzrósł w porcie 
w Gdyni o 0,03 i w porcie w Gdańsku o 0,06, co jest zjawiskiem charaktery-
stycznym w przypadku dynamiczniejszego wzrostu jednej grupy ładunkowej 
w porównaniu z pozostałymi. W badanym okresie znacznie wzrosły obroty drob-
nicy kontenerowej w Gdyni, natomiast w Gdańsku – paliw płynnych. 
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Rys. 4. Wskaźnik dywersyfi kacji obrotów a przeładunki w 2006 roku
Źródło: jak w tabeli 6. 

W celu oceny wpływu zmian w wielkości i strukturze obrotów na pozy-
cję konkurencyjną portów przeprowadzona została analiza „zmiana–udział”4. 
Na ocenę tę mają wpływ trzy czynniki:
– efekt zmian poziomu obrotów, który określa, jakie obroty mógłby osiągnąć 

port, gdyby jego przeładunki rosły w tym samym tempie, co przeładunki ogó-
łem omawianych portów,

– efekt zmian w strukturze przeładunków, który określa, jaki wpływ na obroty 
portów mają różnice w tempie wzrostu obrotów poszczególnych grup ładun-
kowych na omawianym obszarze,

– efekt konkurencyjności – ukazuje wpływ odmiennego tempa wzrostu poszcze-
gólnych grup ładunkowych w danym porcie w stosunku do przeładunków 
ogółem.

Analiza „zmiana–udział” przyjmuje postać wzoru:
4 Ocena wpływu zmian w wielkości i w strukturze obrotów na pozycję konkurencyjną portu 

na podstawie analizy typu „zmiana–udział” została obliczona na podstawie formuły opracowanej 
przez M. Huybrechts, H. Meersman, E. Van de Voorde, E. Van Hooydonk, A. Verbeke, W. Winkel-
mans, Port Competitiveness, Antwerpia 2002, s. 184–185; D. Bernacki, op.cit., s. 14.
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gdzie:
Pt

j     – obroty ogółem w porcie j w roku t,

P xt
j  – obroty ogółem w porcie j w roku t + x,

Pt
ij  – obroty grupy i w porcie j w roku t,

Pt+x – tempo wzrostu obrotów ogółem na obszarze w okresie pomiędzy 
t i t + x,

P xt
i  – tempo wzrostu obrotów grupy ładunkowej i na obszarze,

P xt
ij  – tempo wzrostu obrotów grupy ładunkowej i w porcie j.

Wyniki analizy „zmiana–udział” przedstawiono w tabeli 7. Dodatnią 
wartością efektu zmiany struktury na obroty portowe charakteryzują się porty 
w Lubece, Rostocku, Gdyni, Kaliningradzie i Kłajpedzie, co świadczy o korzyst-
nej strukturze przeładunków (tempo wzrostu przeładunków grup ładunkowych 
w tych portach było wyższe niż tempo wzrostu obrotów ogółem). Pozytywny 
efekt konkurencyjności miał miejsce w portach Gdyni, Gdańska i Kaliningradu, 
co świadczy o zmianach, jakie przeprowadzono w celu zwiększenia obrotów tych 
grup ładunkowych, których tempo wzrostu w danym porcie jest wyższe niż tempo 
wzrostu tych grup ładunkowych na analizowanym obszarze. Stosunkowo niskie 
wartości efektu zmian w strukturze przeładunków i zmian w konkurencyjności 
są w zespole portowym Szczecin i Świnoujście, co świadczy o jego słabnącej 
pozycji konkurencyjnej wśród portów południowego Bałtyku.

Tabela 7

Zmiany w wielkości obrotów w portach południowego Bałtyku w latach 2002–2006
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Efekt zmian obrotów 6 226 4 770 5 500 2 600 4 883 2 388 5 526

Efekt zmian w strukturze przeładunków 642 3 872 –2 981 374 –995 747 1 111

Efekt zmian w konkurencyjności –3 926 –1 009 –1 762 2 887 1 681 3 548 –2 838

Razem 2 942 7 633 758 5 861 5 568 6 683 3 799

Źródło: jak w tabeli 6.
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Dalszy rozwój funkcji transportowej polskich portów uzależniony jest od 
wielu uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wśród najważ-
niejszych należy wymienić:
1. Zmiany w strukturze kierunkowej polskiego handlu zagranicznego, związane 

z liberalizacją zasad gospodarowania; zacieśnienie kontaktów handlowych 
z innymi krajami UE stymulowane pełnym uczestnictwem Polski w jednoli-
tym rynku towarów UE.

2. Zmiany w strukturze przedmiotowej polskiego handlu zagranicznego z wyraź-
nym wzrostem obsługi ładunków drobnicowych, w tym zjednostkowanych, 
spadek obsługi tradycyjnych dla polskich portów ładunków, takich jak węgiel 
kamienny i ruda żelaza, związany z restrukturyzacją i prywatyzacją górnictwa 
i hutnictwa oraz zmniejszeniem ich znaczenia dla polskiej gospodarki.

3. Likwidację istniejących w okresie gospodarki centralnie planowanej powiązań 
między dużymi państwowymi zakładami na zapleczu portowym (na przykład 
hutami, kopalniami), państwowym przewoźnikiem kolejowym, państwowymi 
portami i armatorami morskimi.

4. Wielkość i strukturę inwestycji bezpośrednich w Polsce; duży udział inwe-
stycji związanych z eksportem produkowanych towarów (głównie o dużym 
stopniu przetworzenia) do kraju pochodzenia inwestora i krajów trzecich.

5. Przekształcanie się portów z autonomicznych elementów infrastruktury trans-
portowej w ważne elementy lądowo-morskich (zintegrowanych) łańcuchów 
transportowych.

6. Wzrost zamożności polskiego społeczeństwa, co zgodnie z prawem Engela 
przekłada się na wzrost popytu na dobra przetworzone (zindywidualizo-
wane).

7. Możliwość sięgania po znaczące środki fi nansowe z UE oraz międzynarodo-
wych organizacji i instytucji fi nansowych, co powinno pozwolić na elastyczne 
dostosowywanie oferty usługowej do wymagań rynkowych.

8. Poprawę jakości infrastruktury dojściowej do portów od strony przedpola 
i zaplecza. 

9. Politykę UE wspierającą rozwój transportu morskiego jako alternatywy dla 
przewozów drogowych (należy jednak pamiętać, że polityka ta sprzeciwia się 
udzielaniu pomocy publicznej o charakterze sektorowym).
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10. Praktyczny zanik kategorii zaplecza bezspornego; zjawisko konkurencji nie 
dotyczy już tylko polskich portów czy zagranicznych, ale także innych gałęzi 
transportu. To skłania obecnie polskie porty do aktywniejszego korzystania 
z narzędzi marketingowych w celu pozyskiwania nowych ładunków czy 
inwestorów.

11. Bardziej złożoną – w porównaniu z okresem sprzed transformacji ustrojowej 
– strukturę organizacyjną polskich portów; atomizację struktury organizacyj-
nej portowej sfery eksploatacyjnej; tendencje do uniwersalizacji posiadanej 
przez poszczególne spółki portowe oferty usługowej. 

12. Coraz większą świadomość i wrażliwość społeczeństwa na negatywne skutki 
prowadzonej działalności gospodarczej wymuszającą na polskich portach 
minimalizowanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej (hałas, 
zanieczyszczenie) na środowisko; informowanie najbliższego otoczenia 
o działaniach mających na celu poprawę tego stanu. 
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PRESENT CONDITION AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT 
OF TRANSPORT FUNCTION IN POLISH SEAPORTS AGAINST 

A BACKGROUND OF OTHER HARBOURS ON SOUTHERN BALTIC SEA

Summary

The article presents the condition of development of transport function in the biggest 
Polish seaports (Gdańsk, Gdynia, Szczecin–Świnoujście). It presents main conditionality 
of the further development this function. Analysis was researched against a background 
of other harbours in the Rostock – Kłajpeda area. Conclusions from this analysis have 
been taken advantage for estimate of competitiveness this harbours.

Translated by Michał Pluciński
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ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNE 
W ROZWOJU INFRASTRUKTURY 

TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE

Przesłanki i cel badań zagospodarowania 
infrastrukturalnego regionów 

Jednym z zasadniczych kierunków polityki gospodarczej UE jest polityka 
regionalna rozumiana jako świadoma i celowa działalność organów władzy 
publicznej, ukierunkowana na wzrost konkurencyjności podmiotów gospodar-
czych, poziomu życia mieszkańców oraz potencjału gospodarczego regionów 
jako czynników decydujących o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju1. Aktywność podmiotów gospodarczych jest jednoznacznie związana 
z określoną przestrzenią. W coraz większym stopniu konkurencyjność i związany 
z nią sukces przedsiębiorstw nie jest wynikiem posiadanych przez nie tylko czysto 
materialnych zasobów czy też samej przedsiębiorczości. W dużym stopniu czyn-
nikiem kształtującym pozycję konkurencyjną podmiotów gospodarczych jest 
potencjał terytorialnych systemów społeczno-gospodarczych, stanowiących 
element otoczenia przedsiębiorstwa. Stąd też obecnie jednym z uzasadnionych 
i celowych kierunków badań w naukach ekonomicznych są analizy zjawisk i pro-

1 J. Szlachta, Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX 
i XXI wieku, w: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Warszawa 1996, 
s. 16.
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cesów uwzględniające czynnik przestrzenny. Badania przestrzenne z wykorzy-
staniem metod statystycznych odgrywają istotną rolę w procesie identyfi kacji:
– potencjału społeczno-gospodarczego regionów,
– podobieństw, a w efekcie wyodrębnienia jednolitych grup regionów, a także 

wzajemnego zróżnicowania regionów względem badanej zmiennej. 
Wśród podstawowych przyczyn niskiej aktywności gospodarczej regionów 

przede wszystkim akcentuje się problemy związane z ich niewielką dostępnością 
czasową, przestrzenną i ekonomiczną2, a w efekcie ich niedostatecznym zagos-
podarowaniem infrastrukturalnym jako podstawy spójności gospodarczej 
i ekonomicznego rozwoju. Brak odpowiedniej infrastruktury może bowiem być 
przyczyną marginalizacji regionów, to jest ich wyłączenia z procesów rozwojo-
wych i tym samym wykluczenia mieszkańców z uczestnictwa w podziale korzy-
ści wynikających z rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzmocnienie potencjału 
endogenicznego regionów, szczególnie zaniedbanych pod względem zagospo-
darowania infrastrukturalnego, stanowi więc istotny cel polityki regionalnej. 
Skuteczne jej prowadzenie, również w odniesieniu do kierunków rozwoju sieci 
transportowej, wymaga identyfi kacji istniejących zasobów infrastrukturalnych. 
W świetle aktualnych kierunków zmian strukturalnych szczególne problemy 
w aktywizacji gospodarczej kraju i regionów stwarza stan infrastruktury trans-
portu samochodowego. Dlatego też znajomość przestrzennych uwarunkowań 
rozwoju sieci drogowej może być podstawą do określenia indywidualnej kon-
kurencyjności regionu3, a jednocześnie wiedza w tej dziedzinie może stanowić 
jedną z ważnych podstaw kształtowania założeń kierunków polityki rozwoju 
sieci drogowej w Polsce, w układzie regionalnym.

Założenia metodyczne badań zagospodarowania regionów 
z punktu widzenia rozwoju sieci drogowej

Za podstawę analiz przestrzennych uwarunkowań rozwoju procesów 
i zjawisk gospodarczych, w tym infrastruktury transportu drogowego, przyjęto 
obowiązującą w Polsce od 2000 roku Klasyfi kację Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NTS). W badaniach tych wykorzystano metodę opisu 
statystycznego ilościowych i jakościowych charakterystyk infrastruktury trans-

2 Przestrzenne aspekty zmiany struktury gospodarki w Polsce, red. I. Fierli, Warszawa 1992, 
s. 19.

3 K. Kopczewska, Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R.CRAN, 
Warszawa 2006, s. 13–15.
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portu, które ze względów praktycznych ograniczono do poziomu regionalnego 
NTS-1 (regionów) i NTS-2 (województw). Badania endogenicznego potencjału 
infrastrukturalnego regionów (województw) przeprowadzone zostały w następu-
jących przekrojach problemowych:
– rodzajowym – odzwierciedlającym proporcje wzrostu poszczególnych rodza-

jów elementów sieci transportowych w danym regionie,
– przestrzennym – określającym relacje rozwoju elementów sieci transporto-

wych w danym regionie względem regionu wyższego rzędu (na przykład 
kraju).

Spośród wielu metod ilościowych umożliwiających pomiar proporcji roz-
woju zjawisk w relacjach czasowo-przestrzennych do najbardziej popularnych 
należą:
– iloraz lokalizacji (location quotient),
– współczynnik lokalizacji (coeffi cient of localization),
– współczynnik rozkładu (coeffi cient of redistribution)4.

Iloraz lokalizacji (Iri) jest narzędziem umożliwiającym ocenę stopnia 
zróżnicowania rozmieszczenia poszczególnych kategorii sieci dróg w przestrzeni 
względem określonej podstawy odniesienia. Wskaźnik ten obliczany jest według 
następującego wzoru5:

,
Wr
WriIri

gdzie:
Wri – wskaźnik udziału regionu pod względem danej kategorii sieci dróg 

w regionie wyższego rzędu,
Wr – wskaźnik udziału regionu pod względem wszystkich kategorii sieci 

dróg w regionie wyższego rzędu. 

Mianownik tej formuły (Wr) pełni funkcję „punktu odniesienia”. Stąd też 
identyfi kowana za pomocą tej formuły przestrzenna proporcjonalność lub też 
nieproporcjonalność układu sieci ma charakter względny. Zgodnie z przed-
stawionym wzorem punkt ten stanowi udział całkowitej długości sieci drogo-
wej danej jednostki terytorialnej w sieci regionu wyższego rzędu, na przykład 
w kraju. Istotny punkt odniesienia mogą także stanowić inne płaszczyzny porów-

4 A. Fajferek, Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, Warszawa 1966, s. 90–91.
5 Ibidem, s. 102.
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nań, takie jak na przykład wskaźnik liczby ludności danego regionu6, wskaźnik 
powierzchni danego regionu7 (tabele 1 i 2). Ze względu na powiązanie zjawisk 
z określoną przestrzenią terytorialną wskaźniki powierzchni danego regionu sta-
nowią na ogół jedną z podstawowych płaszczyzn porównawczych. 

Tabela 1

Powierzchnia i ludność według klasyfi kacji jednostek terytorialnych 
na poziomie regionalnym NTS-2

Województwo
Powierzchnia Ludność w 2006 roku

tys. km2 udział [%] mln udział [%]
mazowieckie 35,6 11,38 5,16 13,53
śląskie 12,3 3,94 4,68 12,27
wielkopolskie 29,9 9,54 3,37 8,84
dolnośląskie 20,0 6,38 2,88 7,55
pomorskie 18,2 5,85 2,20 5,77
łódzkie 18,2 5,83 2,57 6,74
małopolskie 15,2 4,86 3,27 8,57
kujawsko-pomorskie 18,0 5,75 2,07 5,43
zachodniopomorskie 22,9 7,32 1,69 4,43
lubelskie 25,1 8,03 2,18 5,72
podkarpackie 17,8 5,71 2,10 5,51
świętokrzyskie 11,7 3,74 1,28 3,36
warmińsko-mazurskie 24,2 7,74 1,43 3,75
lubuskie 14,0 4,47 1,01 2,65
opolskie 9,4 3,01 1,04 2,73
podlaskie 20,2 6,45 1,20 3,15
Polska 312,7 100,00 38,13 100,00

Źródło: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2005, GUS, War-
szawa 2005, nr 4; Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, GUS, 
Warszawa 2006 (www.stat.gov.pl).

Liczba otrzymanych wskaźników ilorazów lokalizacji (Iri) odpowiada ilo-
czynowi liczby mierzonych zjawisk (kategorii sieci dróg) i liczby badanych jed-
nostek terytorialnych (16 regionów na poziomie NTS-2 i sześć regionów NTS-1). 
Wskaźnik ten przyjmuje tylko dodatnie wartości, przy czym, jeżeli:
– Iri > 1, wówczas identyfi kowany jest względny „przerost” badanego zjawiska 

w stosunku do przyjętej bazy porównawczej,
6 Udział danego regionu w liczbie mieszkańców regionu wyższego rzędu.
7 Udział danego regionu w powierzchni regionu wyższego rzędu.
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– 0 < Iri < 1, wówczas identyfi kowany jest względny „niedostatek” badanego 
zjawiska w stosunku do przyjętej bazy porównawczej,

– Iri = 0, wówczas mowa jest o braku zjawiska,
– Iri = 1, wówczas identyfi kowana jest względna równowaga (proporcjonal-

ność) badanego zjawiska w stosunku do przyjętej bazy porównawczej.

Tabela 2

Powierzchnia i ludność według klasyfi kacji jednostek terytorialnych
 na poziomie regionalnym NTS-1

Region Województwo
Powierzchnia Ludność w 2006 roku

tys. km2 udział [%] mln udział [%]

centralny łódzkie, mazowieckie 53,8 17,21 7,74 20,30
południowy małopolskie, śląskie 27,5 8,80 7,94 20,82
wschodni lubelskie, podkarpac-

kie, świętokrzyskie, 
podlaskie

74,8 23,93 6,75 17,70

północno-
-zachodni 

wielkopolskie, 
zachodniopomorskie
lubuskie

66,7 21,33 6,08 15,95

południowo-
-zachodni

dolnośląskie, opolskie 29,4 9,39 3,93 10,31

północny kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, 
pomorskie 

60,5 19,34 5,67 14,92

Polska ogółem 312,7 100,00 38,13 100,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Górna granica wartości ilorazu lokalizacji nie jest określona, stąd też skalę 
dysproporcji pomiędzy badanymi zjawiskami – kategoriami sieci, stanowi 
poziom odchyleń wartości Iri od jedności. Zgodnie z przedstawioną wcześniej 
wykładnią, wysoki poziom zróżnicowań implikuje wyższy poziom odchyleń 
wskaźników ilorazów lokalizacji od jedności.

W badaniach rozwoju zjawisk w przestrzeni użyteczny może być także 
współczynnik lokalizacji (WL), zwany także współczynnikiem koncentracji 
Florence’a, który jest liczony według następującej formuły8:

8 A. Fajferek, op.cit., s. 103–105.
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,
100

ZlWL

gdzie:
ΣZl – suma dodatnich różnic (Wri – Wr).

Wartość współczynnika lokalizacji (WL) mieści się w przedziale:

0 ≤ WL ≤ 1. 

Wysoka wartość WL oznacza nieproporcjonalny przestrzenny rozwój 
poszczególnych kategorii sieci dróg. Z kolei wartość bliska zeru świadczy o rela-
tywnej „harmonii” rozwoju badanego zjawiska w przestrzeni. 

Ocenę proporcjonalności rozwoju sieci dróg, zarówno w ujęciu przestrzen-
nym, jak i czasowym, umożliwia współczynnik rozkładu (WR). Podstawą 
liczenia tego współczynnika są wcześniej wymienione mierniki pomocnicze Wri 
oraz Wr, z tą różnicą, że w tym przypadku odnoszą się one do dwóch okresów, 
pomiędzy którymi analizowane są zmiany przestrzennych proporcji rozwoju 
sieci. Mierniki pomocnicze są z kolei podstawą obliczeń różnic (Zr) pomiędzy 
identycznymi kategoriami sieci z poszczególnych okresów badawczych, przy 
założeniu, że wartość z okresu badanego stanowi odjemną, a wartość z okresu 
bazowego – odjemnik. Różnice te wynikają zatem odpowiednio z następujących 
formuł9:

Zr = Writ – Wrib,
gdzie:

Writ – wskaźnik udziału regionu pod względem danej kategorii sieci dróg 
w regionie wyższego rzędu w badanym roku (t),

Wrib – wskaźnik udziału regionu pod względem danej kategorii sieci dróg 
w regionie wyższego rzędu w roku bazowym (b).

Podobnie jak w przypadku wskaźnika lokalizacji WL, podstawą do liczenia 
współczynnika rozkładu WR są tylko dodatnie sumy różnic (Zr) stwierdzone dla 
poszczególnych kategorii sieci. Ostatecznie współczynnik ten wynika z następu-
jącej formuły:

.
100

ZrWR

9 Ibidem, s. 107–108.
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Wartość współczynnika rozkładu również zawarta jest w przedziale zamknię-
tym <0; 1>, przy czym im wartość jest bliższa jedności, tym dana kategoria sieci 
wykazuje relatywnie bardziej nieproporcjonalny rozwój czasowo-przestrzenny. 
Wartość współczynnika WR bliska zeru świadczy z kolei o względnie równo-
miernym rozwoju czasowo-przestrzennym danej kategorii sieci. 

Badania zróżnicowań regionalnych w rozwoju sieci drogowej w Polsce 
zostały przeprowadzone na podstawie zmian długości sieci dróg publicznych 
o nawierzchni twardej w latach 2000–2005 dla poziomów regionalnych NTS-1 
i NTS-2 (tabele 3, 4, 5 i 6). 

Tabela 3

Drogi publiczne o nawierzchni twardej według kategorii 
na poziomie regionalnym NTS-2 w 2000 roku [km]

Województwo

Drogi krajowe
Woje-

wódzkie
Powia-
towe

Gminne RazemAuto-
strady

Ekspre-
sowe 

Pozostałe

mazowieckie 0 21 2341 2966 12556 10661 28545

śląskie 25 47 962 1401 5826 11369 19630

wielkopolskie 48 0 1532 2667 11197 8237 23681

dolnośląskie 151 0 1182 2404 8428 6053 18218

pomorskie 0 39 799 1788 5573 3320 11519

łódzkie 18 0 1266 1181 7557 6348 16370

małopolskie 52 0 926 1399 6499 12908 21784

kujawsko-pomorskie 0 13 1014 1724 6574 4442 13767

zachodniopomorskie 13 28 1058 2120 7178 2576 12973

lubelskie 0 0 1040 2217 9058 5839 18154

podkarpackie 0 0 767 1627 6359 5758 14511

świętokrzyskie 0 24 741 1064 5534 3967 11332

warmińsko-mazurskie 0 3 1322 1905 7055 1972 12257

lubuskie 0 18 864 1600 3491 2191 8164

opolskie 51 0 682 900 3733 2988 8354

podlaskie 0 0 979 1216 5929 2445 10569

Polska 358 193 17475 28179 112547 91076 249828

Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport. Wyniki działalności 2005, GUS, 
Warszawa 2006 (www.stat.gov.pl).
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Tabela 4

Drogi publiczne o nawierzchni twardej według kategorii 
na poziomie regionalnym NTS-2 w 2005 roku [km]

Województwo
Drogi krajowe

Woje-
wódzkie

Powia-
towe Gminne Razemautostrady ekspre-

sowe 
pozostałe

mazowieckie – 37,9 2326,5 2970,0 13143,2 11089,0 29566,6
śląskie 64,9 53,2 998,1 1418,6 6071,1 11577,2 20183,1
wielkopolskie 149,7 12,8 1493,5 2705,2 11338,3 9422,7 25122,2
dolnośląskie 150,0 – 1170,7 2410,5 8453,5 5914,0 18098,7
pomorskie – 38,7 781,1 1834,1 5615,7 3229,0 11498,6
łódzkie 17,6 – 1265,7 1177,9 7548,7 6480,0 16489,9
małopolskie 59,8 3,5 952,9 1401,4 6469,3 13028,7 21915,6
kujawsko-
-pomorskie – 35,4 1003,6 1731,3 6616,0 4723,2 14109,5

zachodnio-
pomorskie 21,6 28,2 1054,1 2115,0 7224,5 2296,5 12739,9

lubelskie – 4,2 1055,3 2214,2 9186,6 5698,0 18158,3
podkarpackie – – 770,6 1653,7 6360,2 5245,8 14030,3
świętokrzyskie – 23,7 341,8 1068,5 5599,9 4650,3 12084,2
warmińsko-
-mazurskie – 2,6 1321,6 1913,5 7122,5 1992,6 12352,3

lubuskie – 17,5 820,6 1580,1 3482,9 2155,3 8056,4
opolskie 88,1 – 712,2 968,5 3763,2 2830,7 8362,7
podlaskie – – 977,2 1243,0 6451,8 2341,1 11013,1
Polska 551,7 257,7 17445,0 28405,5 114447,4 92674,1 253781,4

Źródło: jak w tabeli 3.

W roku 2005 łącznie sieć dróg krajowych o twardej nawierzchni liczyła 
w Polsce 18,2 tys. km. Najdłuższą siecią dróg krajowych na poziomie regio-
nalnym NTS-2 charakteryzowały się województwa mazowieckie, wielkopol-
skie, małopolskie, śląskie. Na nie przypada łącznie 38% ogólnej długości dróg 
krajowych o nawierzchni twardej w Polsce (przy czym obejmują one 29,72% 
powierzchni kraju). Najkrótszą siecią dróg krajowych dysponują takie woje-
wództwa, jak lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie. Ich sieć 
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jest ponad 3-krotnie krótsza aniżeli w najlepszym pod tym względem wojewódz-
twie mazowieckim. 

Tabela 5

Drogi publiczne o nawierzchni twardej według kategorii 
na poziomie regionalnym NTS-1 w 2000 roku [km]

Region 
Drogi krajowe Woje-

wódz-
kie

Powia-
towe Gminne Razemauto-

strady
ekspre-
sowe

pozo-
stałe

centralny 18 21 3607 4147 20113 17009 44915
południowy 77 47 1888 2800 12325 24277 41414
wschodni 0 24 3527 6124 26880 18011 54566
północno-
-zachodni 61 46 3454 6387 21866 13004 44818

południowo-
-zachodni 202 0 1864 3304 12161 9041 26572

północny 0 55 3135 5417 19202 9734 37543
Polska ogółem 358 193 17475 28179 112547 91076 249828

Źródło: jak w tabeli 3.

Tabela 6

Drogi publiczne o nawierzchni twardej według kategorii 
na poziomie regionalnym NTS-1 w 2005 roku [km]

Region 

Drogi krajowe
Woje-
wódz-

kie

Powia-
towe Gminne Razemauto-

strady
eks-
pre-
sowe

pozo-
stałe

centralny 17,6 37,9 3592,2 4147,9 20691,9 17569,0 46056,5
południowy 124,7 56,7 1951,0 2820,0 12540,4 24605,9 42098,7
wschodni 0 27,9 3544,9 6179,4 27598,5 17935,2 55285,9
północno-
-zachodni 171,3 58,5 3368,2 6400,3 22045,7 13874,5 45918,5

południowo-
-zachodni 238,1 0 1882,9 3379,0 12216,7 8744,7 26461,4

północny 0 76,7 3105,8 5478,9 19354,2 9944,8 37960,4
Polska ogółem 551,7 257,7 17445,0 28405,5 114447,4 92674,1 253781,4

Źródło: jak w tabeli 3.
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W powiązaniach międzyregionalnych kluczową rolę odgrywają autostrady 
i drogi ekspresowe. W przekroju terytorialnym NTS-2 najdłuższą siecią autostrad 
charakteryzują się województwa: dolnośląskie i wielkopolskie (ponad połowa 
ogólnej ich długości). Do regionów pozbawionych tej kategorii dróg należy aż 
dziewięć województw: mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubel-
skie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie i podlaskie. 
Najdłuższą sieć dróg ekspresowych mają natomiast: śląskie i pomorskie. Drogi 
tej kategorii nie występują w województwach: dolnośląskim, łódzkim, podkar-
packim, opolskimi podlaskim.

W procesie umacniania więzi gospodarczych na poziomie regionalnym 
podstawowe znaczenie mają drogi „regionalne”, na które w Polsce składają 
się drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Z punktu widzenia długości dróg 
wojewódzkich do przodujących województw należą: mazowieckie, wielkopol-
skie, dolnośląskie, lubelskie i zachodniopomorskie, pod względem dróg powia-
towych – mazowieckie, wielkopolskie, lubelskie i dolnośląskie, a dróg gminnych 
– mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie, śląskie.

Inaczej, ze względu na czynnik terytorialny, kształtują się na poziomie 
NTS-1 proporcje stanu sieci dróg o nawierzchni twardej. Najdłuższa sieć tych 
dróg występuje w regionach wschodnim (55,3 tys. km) i centralnym (46,0 tys. 
km), najkrótsza natomiast w regionach południowo-zachodnim (26,5 tys. km) 
i północnym (38,0 tys. km). 

Wyniki zastosowań ilościowych metod 
w ocenie regionalnych zróżnicowań sieci drogowej w Polsce 

Absolutne wartości indykatorów stanu sieci drogowej umożliwiają jedynie 
ogólną ocenę stanu rozwoju sieci w przekroju terytorialnym. Wnioski wynika-
jące z tego typu analiz przestrzennego zróżnicowania sieci mogą być mało pre-
cyzyjne ze względu na – oczywistą w przestrzennych analizach porównawczych 
– ograniczoną wartość poznawczą mierników bezwzględnych. Jak wcześniej 
wspomniano, przestrzenne proporcje rozwoju sieci mogą być, w sposób bar-
dziej zobiektywizowany, identyfi kowane z wykorzystaniem metod ilościowych 
umożliwiających względną ocenę istniejącego potencjału infrastrukturalnego 
w regionach. Spośród wymienionych wcześniej metod ilościowych w badaniach 
wykorzystano: iloraz lokalizacji (Iri) oraz współczynnik rozkładu (WR). Zasto-
sowanie tego rodzaju narzędzi, jak wspomniano, wiąże się z koniecznością obli-
czenia określonych mierników pomocniczych, takich jak udział:
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– poszczególnych regionów w danej kategorii dróg (Wri), 
– danego regionu w ogólnej długości dróg wszystkich kategorii (Wr1),
– danego regionu w powierzchni kraju (Wr2). 

Wskaźniki te (tabele 7 i 8) tworzą więc macierz, w której liczba wierszy 
odpowiada liczbie badanych regionów (plus ostatni wiersz), a liczba kolumn 
– liczbie wyodrębnionych kategorii dróg publicznych oraz liczbie wskaźników 
typu Wr (punktów odniesienia).

Tabela 7

Macierz wskaźników udziału regionów w długości poszczególnych kategorii dróg 
o nawierzchni twardej (Wri) oraz udziału regionów w ogólnej długości dróg 

publicznych o nawierzchni twardej (Wr1) i powierzchni kraju (Wr2) 
na poziomie regionalnym NTS-2 (2005 rok)

Region

Wskaźniki typu Wri dla poszczególnych kategorii dróg [%] Wskaźniki typu Wr  [%] 

drogi krajowe
woje-

wódzkie
powia-
towe gminne

Wr1 Wr2

auto-
strady

ekspre-
sowe pozostałe dla dróg dla 

powierzchni

mazowieckie 0 14,71 13,34 10,46 11,48 11,97 11,65 11,38
śląskie 11,76 20,64 5,72 4,99 5,30 12,49 7,95 3,94
wielkopolskie 27,13 4,97 8,56 9,52 9,91 10,17 9,90 9,54
dolnośląskie 27,19 0 6,71 8,49 7,39 6,38 7,13 6,38
pomorskie 0 15,02 4,48 6,46 4,91 3,48 4,53 5,85
łódzkie 3,19 0 7,26 4,15 6,60 6,99 6,50 5,83
małopolskie 10,84 1,36 5,46 4,93 5,65 14,06 8,64 4,86
kujawsko-
-pomorskie 0 13,74 5,75 6,09 5,78 5,10 5,56 5,75

zachodniopo-
morskie 3,92 10,94 6,04 7,45 6,31 2,48 5,02 7,32

lubelskie 0 1,63 6,05 7,79 8,03 6,15 7,16 8,03
podkarpackie 0 0 4,42 5,82 5,56 5,66 5,53 5,71
świętokrzyskie 0 9,19 4,26 3,76 4,89 5,02 4,76 3,74
warmińsko-
-mazurskie 0 1,01 7,57 6,74 6,22 2,15 4,87 7,74

lubuskie 0 6,79 4,70 5,56 3,04 2,33 3,17 4,47
opolskie 15,97 0 4,08 3,41 3,29 3,05 3,29 3,01
podlaskie 0 0 5,60 4,38 5,64 2,52 4,34 6,45
Polska 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Objaśnienia:
– subskrypt „r” odnosi się do danego regionu (wiersza),
– subskrypt „i” odnosi się do danej kategorii dróg (kolumny).

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 8

Macierz wskaźników udziału regionów w długości poszczególnych kategorii dróg 
o nawierzchni twardej (Wri) oraz udziału regionów w ogólnej długości dróg 

publicznych o nawierzchni twardej (Wr1) i powierzchni kraju (Wr2) 
na poziomie regionalnym NTS-1 (2005 rok)

Region 

Wskaźniki typu Wri dla poszczególnych kategorii dróg 
[%]

Wskaźniki typu Wr 
[%]

drogi krajowe
woje-

wódzkie
powia-
towe gminne

Wr1 Wr2

auto-
strady

ekspre-
sowe

pozo-
stałe

dla dróg dla 
powierzchni

centralny 3,19 14,71 20,59 14,60 18,08 18,95 18,15 17,21
południowy 22,60 22,00 11,18 9,93 10,96 26,55 16,62 8,80
wschodni 0,00 10,83 20,32 21,75 24,11 19,36 21,77 23,93
północno-
-zachodni 31,05 22,70 19,32 22,53 19,26 14,97 18,08 21,33

południowo-
-zachodni 43,16 0,00 10,79 11,90 10,68 9,44 10,43 9,39

północny 0,00 29,76 17,80 19,29 16,91 10,73 14,95 19,34
Polska 
ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Objaśnienia:
* – z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych,
– subskrypt „r” odnosi się do danego regionu (wiersza),
– subskrypt „i” odnosi się do danej kategorii dróg (kolumny).

Źródło: opracowanie własne. 

Z danych zawartych w tabeli 9 wynika, że na poziomie regionalnym NTS-2 
relatywnie proporcjonalny rozwój poszczególnych kategorii sieci dróg (wzglę-
dem wskaźnika Wr1) jest charakterystyczny dla województwa mazowieckiego, 
w którym ilorazy lokalizacji (Iri1) dla poszczególnych kategorii dróg, z wyjąt-
kiem autostrad, kształtują się blisko jedności. W przypadku pozostałych regionów 
wskaźniki ilorazu lokalizacji wykazują większe poziomy zróżnicowań i odchyleń 
od jedności, świadcząc o względnych dysproporcjach w rozwoju sieci. Z badań 
w przekroju terytorialnym NTS-1 wynika natomiast, że względną równowagą 
rozwoju sieci charakteryzuje się region centralny (tabela 10). Ilorazy lokalizacji 
w tym regionie również dla poszczególnych kategorii dróg, z wyjątkiem auto-
strad, wykazują w najmniejszym stopniu odchylenia od jedności. 
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Tabela 9

Ilorazy lokalizacji Iri1 dla dróg publicznych o nawierzchni twardej według kategorii 
na poziomie regionalnym NTS-2 w 2005 roku (punkt odniesienia = wskaźnik 

udziału regionu pod względem wszystkich kategorii sieci 
w ogólnej długości sieci dróg w kraju – Wr1)

Nazwa województwa

Drogi publiczne o nawierzchni twardej według kategorii

drogi krajowe
woje-

wódzkie powiatowe gminneauto-
strady

ekspre-
sowe

pozo-
stałe

mazowieckie 0,00 1,26 1,15 0,90 0,99 1,08
śląskie 1,48 2,60 0,72 0,63 0,67 1,57
wielkopolskie 2,74 0,50 0,86 0,96 1,00 1,03
dolnośląskie 3,81 0,00 0,94 1,19 1,04 0,88
pomorskie 0,00 3,32 0,97 1,43 1,08 0,77
łódzkie 0,49 0,00 1,12 0,64 1,02 1,08
małopolskie 1,25 0,16 0,63 0,57 0,65 1,63
kujawsko-pomorskie 0,00 2,47 1,03 1,10 1,04 0,92
zachodniopomorskie 0,78 2,18 1,20 1,48 1,26 0,49
lubelskie 0,00 0,23 0,84 1,09 1,31 0,86
podkarpackie 0,00 0,00 0,80 1,05 1,01 1,02
świętokrzyskie 0,00 1,93 0,89 0,79 1,03 1,05
warmińsko-mazurskie 0,00 0,21 1,55 1,38 1,28 0,44
lubuskie 0,00 2,14 1,48 1,75 0,96 0,74
opolskie 4,85 0,00 1,24 1,04 1,00 0,93
podlaskie 0,00 0,00 1,29 1,01 1,30 0,58

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 10

Ilorazy lokalizacji Iri1 dla dróg publicznych o nawierzchni twardej 
według kategorii na poziomie regionalnym NTS-1 w 2005 roku 

(punkt odniesienia = wskaźnik udziału regionu pod względem wszystkich kategorii sieci 
w ogólnej długości sieci dróg w kraju – Wr1)

Region 

Drogi publiczne o nawierzchni twardej według kategorii 

drogi krajowe
woje-

wódzkie
powia-
towe gminneauto-

strady

eks-
pre-
sowe

pozo-
stałe

centralny 0,18 0,81 1,13 0,80 0,99 1,04
południowy 1,36 1,32 0,67 0,60 0,66 1,60
wschodni 0,00 0,50 0,93 1,00 1,11 0,89
północno-zachodni 1,72 1,26 1,07 1,25 1,07 0,83
południowo-zachodni 4,14 0,00 1,03 1,14 1,02 0,91
północny 0,00 1,99 1,19 1,29 1,13 0,72

Źródło: opracowanie własne. 

Z punktu widzenia regionów ważna jest identyfi kacja względnego niedo-
boru lub względnej nadwyżki sieci, stąd też istotny jest nie tyle poziom sum bez-
względnych odchyleń regionalnych ilorazów lokalizacji od jedności – wartości 
identyfi kującej względnie proporcjonalny rozwój sieci, ile rodzaj tych odchyleń. 
Suma bezwzględnych odchyleń świadczy bowiem jedynie o poziomie względ-
nej nierównowagi rozwoju sieci, bez wskazania typu stwierdzonej dyspropor-
cji. Stąd też za podstawę badań zróżnicowania rozwoju sieci dróg publicznych 
o nawierzchni twardej przyjęto skumulowane odchylenia regionalnych ilorazów 
lokalizacji od jedności z uwzględnieniem znaku poszczególnych odchyleń. War-
tość ta stanowi podstawę wnioskowania o
– względnej nadwyżce sieci w regionach — w przypadku dodatniej wartości 

skumulowanej,
– względnym niedoborze sieci w regionach — w przypadku ujemnej wartości 

skumulowanej. 
Z danych na rysunku 1 wynika, że na poziomie regionalnym NTS-2 względną 

nadwyżką sieci dróg publicznych o nawierzchni twardej, identyfi kowaną jako 
dodatnia suma odchyleń Iri1 od jedności, charakteryzują się województwa: 
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opolskie, dolnośląskie, śląskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie 
i kujawsko-pomorskie. Relatywnie najwyższy niedobór tych dróg (ujemna suma 
odchyleń Iri1 od jedności) cechuje takie województwa, jak podkarpackie, pod-
laskie i lubelskie.
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Rys. 1. Zróżnicowanie rozwoju sieci dróg publicznych według regionów na poziomie 
NTS-2 identyfi kowane poziomem skumulowanych odchyleń Iri1 od jedności 
z uwzględnieniem znaku odchylenia

Źródło: opracowanie własne.

Z punktu widzenia poszczególnych kategorii sieci największe zróżnicowa-
nia rozwoju, identyfi kowane jako suma bezwzględnych odchyleń wskaźni-
ków Iri1 od jedności, występują w przypadku autostrad i dróg ekspresowych. 
W odniesieniu do autostrad wskaźniki Iri1 kształtują się od zera – brak zjawiska 
(województwa mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, pod-
karpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie) do poziomu 4,85 
w województwie opolskim. Podobne dysproporcje terytorialne są charaktery-
styczne dla dróg ekspresowych, dla których wskaźniki ilorazu lokalizacji wahają 
się od zera – brak zjawiska (województwa dolnośląskie, łódzkie, podkarpackie, 
opolskie, podlaskie) do 3,32 w województwie pomorskim. W efekcie dyspropor-
cje te w poszczególnych regionach, mierzone poziomem sumy bezwzględnych 
odchyleń ilorazów lokalizacji od jedności, w przypadku wymienionych katego-
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rii dróg wynoszą: 18,86 – dla autostrad i 16,80 – dla dróg ekspresowych (rysu-
nek 2). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju tego typu dróg na poziomie regio-
nalnym NTS-2 jest więc przeciętnie 5-krotnie wyższe aniżeli w przypadku pozo-
stałych dróg o znaczeniu krajowym.
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Rys. 2. Poziom zróżnicowań przestrzennych rozwoju sieci dróg o nawierzchni twardej 
według kategorii na poziomie regionalnym NTS-2 mierzony poziomem bez-
względnych wartości skumulowanych odchyleń regionalnych ilorazów lokali-
zacji Iri1 od jedności

Źródło: opracowanie własne.

Relatywnie duże przestrzenne dysproporcje w rozwoju sieci występują 
także w wypadku dróg wojewódzkich. Na poziomie regionalnym NTS-2 zróżni-
cowania te są większe aniżeli zidentyfi kowane dla dróg krajowych i gminnych. 
Najbardziej wyrównanymi poziomami ilorazów lokalizacji (Iri1) charakteryzują 
się drogi powiatowe. Jedynie w województwach śląskim i małopolskim wskaź-
niki te kształtują się znacznie poniżej jedności, świadcząc o relatywnym ich nie-
doborze względem udziału tych regionów w ogólnej długości dróg publicznych 
o nawierzchni twardej w kraju. Potwierdzeniem względnej równowagi rozwoju 
pozostałych dróg krajowych oraz powiatowych, przy jednoczesnych dużych 
zróżnicowaniach terytorialnych rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych, są 
także wyniki przestrzennych analiz rozwoju sieci dróg publicznych o nawierzchni 
twardej na poziomie regionalnym NTS-1 (rysunek 3). 
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Zróżnicowana powierzchnia poszczególnych regionów, zarówno na 
poziomie NTS-1, jak i NTS-2, uzasadnia potrzebę przeprowadzenia badań 
identyfi kujących ich potencjał infrastrukturalny z uwzględnieniem właś-
ciwego dla danego regionu czynnika terytorialnego. Podstawę bardziej 
obiektywnych wniosków dotyczących zróżnicowań regionalnych rozwoju sieci 
stanowią zatem ilorazy lokalizacji (Iri2), liczone z wykorzystaniem wskaźnika 
powierzchni danego regionu (Wr2). 
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Rys. 3. Poziom zróżnicowań przestrzennych rozwoju sieci dróg o nawierzchni twardej 
według kategorii na poziomie regionalnym NTS-1 mierzony poziomem bez-
względnych wartości skumulowanych odchyleń regionalnych ilorazów lokali-
zacji Iri1 od jedności

Źródło: opracowanie własne.

Z danych zawartych w tabeli 11 wynika, że największe zaniedbania 
w rozwoju dróg publicznych o nawierzchni twardej występują w województwach 
podlaskim i warmińsko-mazurskim. W regionach tych ilorazy lokalizacji (Iri2) 
dla wszystkich kategorii dróg liczone na podstawie wskaźnika ich powierzchni 
(WR2) kształtują się poniżej jedności, świadcząc o względnym ich niedoborze. 
W efekcie skumulowane odchylenia ilorazów lokalizacji od jedności (ΣIri2 – 1) 
w tych regionach wynoszą odpowiednio, w województwie podlaskim – minus 
3,19, a w warmińsko-mazurskim – minus 3,04 (rysunek 4). 
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Tabela 11

Ilorazy lokalizacji Iri2 dla dróg publicznych o nawierzchni twardej 
według kategorii na poziomie regionalnym NTS-2 w 2005 roku 

(punkt odniesienia = wskaźnik udziału danego regionu w powierzchni kraju – Wr2)

Województwo

Drogi publiczne o nawierzchni twardej według kategorii

drogi krajowe woje-
wódzkie powiatowe gminne

autostrady ekspresowe pozostałe

mazowieckie 0,00 1,29 1,17 0,92 1,01 1,05
śląskie 2,98 5,24 1,45 1,27 1,35 3,17
wielkopolskie 2,84 0,52 0,88 1,00 1,04 1,07
dolnośląskie 4,26 0,00 1,05 1,33 1,16 1,00
pomorskie 0,00 2,57 0,77 1,10 0,84 0,59
łódzkie 0,55 0,00 1,25 0,71 1,13 1,20
małopolskie 2,23 0,28 1,12 1,01 1,16 2,89
kujawsko-
-pomorskie 0,00 2,39 1,00 1,06 1,01 0,89

zachodnio-
pomorskie 0,54 1,49 0,83 1,02 0,86 0,34

lubelskie 0,00 0,20 0,75 0,97 1,00 0,77
podkarpackie 0,00 0,00 0,77 1,02 0,97 0,99
świętokrzyskie 0,00 2,46 1,14 1,01 1,31 0,34
warmińsko-
-mazurskie 0,00 0,13 0,98 0,87 0,80 0,28

lubuskie 0,00 1,52 1,05 1,24 0,68 0,52
opolskie 3,57 0,00 1,36 1,13 1,09 1,01
podlaskie 0,00 0,00 0,87 0,68 0,87 0,39

Źródło: opracowanie własne. 
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NTS-2 identyfi kowane poziomem skumulowanych odchyleń Iri2 od jedności 
z uwzględnieniem znaku odchylenia

Źródło: opracowanie własne.

Problem zaniedbanej sieci drogowej niektórych kategorii, przy jednoczesnej 
względnej nadwyżce sieci innych typów dróg, dotyczy także województw:
– podkarpackiego (odchylenia na poziomie minus 2,25), w którym relatywnie 

proporcjonalny rozwój sieci zidentyfi kowano tylko dla dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych;

– lubuskiego (odchylenia na poziomie minus 0,99), w którym relatywnie pro-
porcjonalny rozwój sieci zidentyfi kowano tylko dla dróg krajowych z wyłą-
czeniem autostrad i dróg ekspresowych;

– lubelskiego (odchylenia na poziomie minus 1,71), w którym relatywnie pro-
porcjonalny rozwój sieci zidentyfi kowano tylko dla dróg powiatowych oraz 
wojewódzkich.

W województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim 
szczególny problem stanowi zwłaszcza zaniedbania sieć dróg krajowych, w tym 
przede wszystkim, już wspomniany, brak autostrad i dróg ekspresowych. 

Województwo śląskie charakteryzuje się najwyższą względną nadwyżką 
sieci dróg publicznych o nawierzchni twardej (rysunek 4). W regionie tym odchy-
lenia ilorazu lokalizacji Iri2 dla wszystkich typów dróg są dodatnie i w ujęciu 
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skumulowanym wynoszą 9,45. Do regionów o względnej nadwyżce potencjału 
infrastrukturalnego wynikającego ze stanu sieci dróg publicznych o nawierzchni 
twardej należą również województwa: dolnośląskie (odchylenia skumulowane 
– plus 2,80), małopolskie (odchylenia skumulowane – plus 2,69) oraz opolskie 
(odchylenia skumulowane – plus 2,16). 

Identyfi kowana w tych regionach, z wykorzystaniem przyjętej techniki 
badawczej, nadwyżka sieci dróg publicznych o nawierzchni twardej ma charak-
ter względny. W świetle notowanego w województwach śląskim, dolnośląskim, 
małopolskim i opolskim średnio dobowego ruchu (SDR) pojazdów na drogach 
krajowych, województwa te charakteryzują się najwyższą w kraju intensywnością 
wykorzystania. Tak więc, mimo względnej nadwyżki w układzie regionalnym, 
z punktu widzenia potrzeb sieć dróg publicznych o nawierzchni twardej również 
i w tych regionach może stanowić istotną barierę w skutecznym zarządzaniu stru-
mieniami przepływów towarów. 

Na poziomie regionalnym NTS-1 (tabela 12) względną nadwyżką sieci 
drogowej wszystkich kategorii, a szczególnie autostrad, dróg ekspresowych oraz 
powiatowych, charakteryzuje się region południowy. Relatywnie względna pro-
porcjonalność rozwoju sieci, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, wystę-
puje także w regionie południowo-zachodnim. Największym zaś niedoborem 
sieci odznacza się region wschodni, w którym tylko drogi powiatowe cechuje 
względna proporcjonalność rozwoju. W przypadku pozostałych kategorii dróg 
zidentyfi kowano natomiast względny niedostatek sieci. Niedobór sieci w tym 
regionie, jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 5, odzwierciedla 
najniższa ujemna wartość skumulowanych odchyleń ilorazów lokalizacji Iri2 od 
jedności – minus 1,97.

Niedobór sieci dróg publicznych o nawierzchni twardej jest także charak-
terystyczny dla regionu północnego. Jak wynika z danych zilustrowanych na 
rysunku 5, skumulowane odchylenia ilorazów lokalizacji od jedności (z uwzględ-
nieniem kierunku odchylenia) w tym regionie wynoszą minus 1,12. Problem 
niedostatecznej długości sieci w pewnym stopniu dotyczy także regionu central-
nego. Związane jest to przede wszystkim z brakiem w tym regionie autostrad, 
dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu wojewódzkim. 
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Tabela 12

Ilorazy lokalizacji Iri2 dla dróg publicznych o nawierzchni twardej 
według kategorii na poziomie regionalnym NTS-1 w 2005 roku 

(punkt odniesienia = wskaźnik udziału danego regionu w powierzchni kraju – Wr2)

Region 

Drogi publiczne o nawierzchni twardej według kategorii

drogi krajowe wojewódz-
kie

powia-
towe gminne

autostrady ekspresowe pozostałe

centralny 0,19 0,85 1,20 0,85 1,05 1,10
południowy 2,57 2,50 1,27 1,13 1,25 3,02
wschodni 0,00 0,45 0,85 0,91 1,01 0,81
północno-
-zachodni 1,46 1,06 0,91 1,06 0,90 0,70

południowo-
-zachodni 4,60 0,00 1,15 1,27 1,14 1,01

północny 0,00 1,54 0,92 1,00 0,87 0,55

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 5. Zróżnicowanie rozwoju sieci dróg publicznych według regionów na poziomie 
NTS-1 identyfi kowane poziomem skumulowanych odchyleń Iri2 od jedności 
z uwzględnieniem znaku odchylenia

Źródło: opracowanie własne.
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W celu przeprowadzenia czasowo-przestrzennej analizy zmian struktury 
dróg publicznych o nawierzchni twardej konieczne jest dodatkowe obliczenie 
wskaźników Wri (udziału regionów w ogólnej długości danej kategorii sieci) 
dla roku bazowego, za który w badaniach przyjęto rok 2000 (tabele 13 i 14).

Tabela 13

Macierz wskaźników udziału regionów w długości poszczególnych kategorii dróg 
o nawierzchni twardej (Wri) na poziomie regionalnym NTS-2 (2000 rok)

Województwo

Wskaźniki typu Wri dla poszczególnych kategorii dróg [%]

drogi krajowe
wojewódz-

kie powiatowe Gminneautostrady ekspre-
sowe 

pozostałe

mazowieckie 0 10,88 13,40 10,53 11,16 11,71
śląskie 6,98 24,35 5,51 4,97 5,18 12,48
wielkopolskie 13,41 0 8,77 9,46 9,94 9,04
dolnośląskie 42,18 0 6,76 8,53 7,49 6,65
pomorskie 0 20,21 4,57 6,35 4,95 3,65
łódzkie 5,03 0 7,25 4,19 6,71 6,97
małopolskie 14,52 0 5,30 4,96 5,77 14,17
kujawsko-
-pomorskie 0 6,74 5,80 6,12 5,84 4,88

zachodniopo-
morskie 3,63 14,50 6,05 7,52 6,38 2,83

lubelskie 0 0 5,95 7,87 8,05 6,41
podkarpackie 0 0 4,39 5,77 5,65 6,32
świętokrzyskie 0 12,44 4,24 3,78 4,92 4,36
warmińsko-
-mazurskie 0 1,55 7,57 6,76 6,27 2,17

lubuskie 0 9,33 4,94 5,68 3,10 2,40
opolskie 14,25 0 3,90 3,19 3,32 3,28
podlaskie 0 0 5,60 4,32 5,27 2,68
Polska 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Objaśnienia:
– subskrypt „r” odnosi się do danego regionu (wiersza),
– subskrypt „i” odnosi się do danej kategorii dróg (kolumny).

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 14

Macierz wskaźników udziału regionów w długości poszczególnych kategorii dróg 
o nawierzchni twardej (Wri) na poziomie regionalnym NTS-1 (2000 rok)

Region 

Wskaźniki typu Wri dla poszczególnych kategorii dróg [%]

Drogi krajowe
wojewódzkie powiatowe gminneauto-

strady
ekspre-
sowe pozostałe

centralny 5,03 10,88 20,65 14,72 17,87 18,68
południowy 21,51 24,35 10,80 9,94 10,95 26,65
wschodni 0 12,43 20,18 21,73 23,88 19,77
północno-
-zachodni 17,04 23,84 19,76 22,67 19,43 14,28

południowo-
-zachodni 56,42 0 10,67 11,72 10,91 9,93

północny 0 28,50 17,94 19,22 17,06 10,69
Polska 
ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Objaśnienia:
* Z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych. Subskrypt „r” odnosi się do danego regionu (wier-

sza). Subskrypt „i” odnosi się do danej kategorii dróg (kolumny).

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione w tabelach 15 i 16 czasowo-przestrzenne odchylenia (Zr) dla 
poszczególnych kategorii sieci dróg o nawierzchni twardej, z wyjątkiem auto-
strad i dróg ekspresowych, charakteryzują się na ogół niskimi wartościami (bli-
skimi zera). Świadczy to o tym, że w badanym okresie 2000–2005 nie wystąpiły 
poważniejsze zmiany w przestrzennym rozkładzie sieci drogowej w Polsce. Tak 
na poziomie regionalnym NTS-2, jak i NTS-1 najbardziej harmonijnym rozwo-
jem czasowo-przestrzennym, o czym świadczy najniższa wartość współczyn-
nika rozkładu (WRNTS-2 = 0,052 i WRNTS-1= 0,0027), charakteryzowały się drogi 
wojewódzkie. 
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Tabela 15 

Współczynniki rozkładu WR dla dróg publicznych o nawierzchni twardej 
według kategorii na poziomie regionalnym NTS-2 w latach 2000–2005 

Województwa

Odchylenia Zr (Wri2005 – Wri2000) dla dróg publicznych o nawierzchni twardej 
według kategorii

drogi krajowe
wojewódzkie powiatowe gminne

autostrady ekspre-
sowe pozostałe

mazowieckie 0 +3,83 –0,06 –0,07 +0,32 +0,26
śląskie +4,78 –3,71 +0,21 +0,02 +0,12 +0,01
wielkopolskie +13,72 +4,97 –0,21 +0,06 –0,03 +1,13
dolnośląskie –14,99 0 –0,05 –0,04 –0,10 –0,27
pomorskie 0 –5,19 –0,09 +0,11 –0,04 –0,17
łódzkie –1,84 0 +0,01 –0,04 –0,11 +0,02
małopolskie –3,68 +1,36 +0,16 –0,03 –0,12 –0,11
kujawsko-
-pomorskie 0 +7,00 –0,05 –0,03 –0,06 +0,22

zachodnio-
pomorskie +0,29 –3,56 –0,01 –0,07 –0,07 –0,35

lubelskie 0 +1,63 +0,10 –0,08 –0,02 –0,26
podkarpackie 0 0 +0,03 +0,05 –0,09 –0,66
świętokrzyskie 0 –3,25 +0,02 –0,02 –0,03 +0,66
warmińsko-
-mazurskie 0 –0,54 0 –0,02 –0,05 –0,02

lubuskie 0 –2,54 –0,24 –0,12 –0,06 –0,07
opolskie +1,72 0 +0,18 +0,22 –0,03 –0,23
podlaskie 0 0 0 +0,06 +0,37 –0,16
WR 0,2051 0,1879 0,0071 0,0052 0,0081 0,0230

Źródło: opracowanie własne. 

Największe czasowo-przestrzenne dysproporcje w rozwoju dotyczą, jak 
wspomniano, rozwoju autostrad i dróg ekspresowych. Współczynnik rozkładu 
dla autostrad na poziomie regionalnym NTS-2 jest bowiem najwyższy i wynosi 
WR = 0,2051, a dla dróg ekspresowych WR = 0,1879. Wnioski te potwierdza 
także czasowo-przestrzenna analiza rozwoju tych kategorii dróg w przekroju 
terytorialnym NTS-1 (WR = 0,1510 dla autostrad i WR = 0,0509 dla dróg ekspre-
sowych). Relatywnie wysokie wartości tych współczynników mogą świadczyć 
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o pogłębieniu się w badanym okresie 2000–2005 dysproporcji przestrzennych 
w rozwoju tych kategorii dróg.

Wynika to z jednej strony z nieporównywalnie wysokiego wzrostu w bada-
nym okresie udziału autostrad w województwach wielkopolskim (o prawie 14%) 
i śląskim (o około 5%), a z drugiej – relatywnie znacznego obniżenia się (odchy-
lenia ujemne) tego udziału w województwach małopolskim i łódzkim. Problem 
regionalnych dysproporcji dodatkowo potęguje, wcześniej wspomniane, zjawi-
sko braku autostrad w aż dziewięciu regionach (województwach) według klasyfi -
kacji NTS-2 i w dwóch regionach (wschodnim i północnym) według klasyfi kacji 
terytorialnej NTS-1. 

Tabela 16

Współczynniki rozkładu WR dla dróg publicznych o nawierzchni twardej 
według kategorii na poziomie regionalnym NTS-1 w latach 2000–2005

Region 

Odchylenia Zr (Wri2005 – Wri2000) dla dróg publicznych o nawierzchni twardej 
według kategorii

drogi krajowe
wojewódz-

kie powiatowe gminne
autostrady ekspre-

sowe
pozo-
stałe

centralny –1,84 +3,83 –0,06 –0,12 +0,21 +0,27
południowy +1,09 –2,35 +0,38 –0,01 +0,01 –0,10
wschodni 0 –1,60 +0,14 +0,02 +0,23 –0,41
północno-
-zachodni +14,01 –1,14 –0,44 –0,14 –0,17 +0,69

południowo-
-zachodni –13,26 0 +0,12 +0,18 –0,13 –0,49

północny 0 +1,26 –0,14 +0,07 –0,15 +0,04
WR 0,1510 0,0509 0,0064 0,0027 0,0045 0,0100

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w przypadku autostrad, dysproporcje w rozwoju czasowo-prze-
strzennym dróg ekspresowych wynikają z nieporównywalnie wysokiego wzrostu 
udziału tej kategorii dróg w województwach kujawsko-pomorskim (7,00%), wiel-
kopolskim (około 5,00%) i mazowieckim (3,83%), a na poziomie regionalnym 
NTS-1 – w regionie centralnym (o około 4,00%). Stosunkowo znacznie obniżył 
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się natomiast względny udział tych dróg w województwach pomorskim, śląskim, 
zachodniopomorskim, świętokrzyskim i lubuskim, a w przekroju terytorialnym 
NTS-1– w regionie południowym. 

Wnioski

W toku przeprowadzonych badań wykazano, że na poziomie regionalnym 
NTS-2 relatywnie największymi zaległościami infrastrukturalnymi w zakresie 
sieci dróg publicznych o nawierzchni twardej charakteryzują się województwa: 
podlaskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubuskie oraz lubelskie. Z wyjąt-
kiem województwa lubuskiego są to regiony umownie określane jako „Polska 
Wschodnia”. Potwierdzeniem słabo rozwiniętej infrastruktury transportu drogo-
wego na tym obszarze są także wyniki badań na poziomie regionalnym NTS-1. 

Do regionów o względnie dużym potencjale infrastrukturalnym w dziedzi-
nie dróg publicznych o nawierzchni twardej należą: 
– na poziomie regionalnym NTS-2 województwa: śląskie, dolnośląskie, mało-

polskie, opolskie;
– na poziomie regionalnym NTS-1 regiony: południowy oraz południowo-

-zachodni.
Z kolei z punktu widzenia poszczególnych kategorii dróg publicznych 

o nawierzchni twardej, największa nierównomierność przestrzenna w rozwoju 
sieci dotyczy autostrad oraz dróg ekspresowych. 
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REGIONAL DIVERSITY IN THE PROCESS 
OF ROAD TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN POLAND

Summary

Considering the present direction of structural changes in Poland, it is observed 
that regional diversity of road transport infrastructure is a basic obstacle in the process 
of economic activation of regions. Negligence in the infrastructure network development 
is the reason for rising transport service costs and at the same time it restricts the coope-
rational opportunities and lowers the region competitiveness. Therefore the inspection 
of regional diversity of the road network remains a basic element for shaping its future 
development. In this article, an example of chosen methods in the process of analysing 
the regional diversity of the road network in Poland is presented. 

Translated by Dorota Książkiewicz





ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 565     PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 8     2008

IZABELA SERAFIN-KOWALSKA
Akademia Morska w Szczecinie

KONKURENCYJNOŚĆ 
NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO 

A ROZWÓJ PRZEWOZÓW 
ŁADUNKÓW PONADGABARYTOWYCH I CIĘŻKICH 

DROGĄ MORSKĄ W POLSCE 
W ŚWIETLE UNIJNEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 

NA LATA 2007–2013

Wprowadzenie

Liczba dokonywanych przewozów ładunków ponadgabarytowych i ciężkich 
w Polsce jest dość duża tylko w transporcie drogowym. W przypadku transportu 
morskiego sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jednym z czynników blokujących 
zaistnienie tego segmentu rynku transportowego w Polsce jest brak odpowiedniej 
infrastruktury portowej, przystosowanej do obsługi tego typu ładunków. Jest to 
spowodowane tym, że polskie porty morskie nie dysponują wystarczającą ilo-
ścią środków fi nansowych pozwalających na inwestycje w tym zakresie, w celu 
zwiększenia konkurencyjności portów. Szansa jednak na to rysuje się w unijnej 
perspektywie fi nansowej na lata 2007–2013. 

W niniejszym artykule zostaną przedstawione obszary, które wymagają 
dofi nansowania unijnego, aby polskie porty mogły konkurować z portami innych 
krajów europejskich w zakresie przewozów ładunków ponadgabarytowych 
i ciężkich drogą morską.
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Światowy rynek ładunków ponadgabarytowych 
i ciężkich transportowanych drogą morską

Transport ładunków ponadgabarytowych i ciężkich to specyfi czny oraz bar-
dzo wymagający segment rynku transportowego. Uciążliwość przemieszczania 
tych ładunków wynika ze znacznych ich rozmiarów lub wagi bądź też jednego 
i drugiego. W związku z tym do przewozu ładunków tego typu wykorzystywane 
są wyspecjalizowane jednostki transportowe, a także stosowane są określone 
techniki przeładunkowe, a co za tym idzie porty morskie są zmuszone do pewnej 
specjalizacji w tym zakresie.

Jak już wcześniej wspomniano, ładunki ponadgabarytowe i ciężkie charak-
teryzują się niestandardowymi wymiarami lub wagą. Wśród nich na światowym 
rynku wyróżnić można:
– ładunki offshorowe, na przykład platformy badawcze, wiertnicze, pływające 

jednostki produkcyjne,

Rys. 1. Ładunek offshorowy – pływająca jednostka produkcyjna: waga 41,106 tys. t; 
wymiary: dł. 181,43 m, szer. 127,83 m, wys. 116,49 m 

Źródło: www.dockwise.com. 
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Rys. 2. Platforma PDQ o wymiarach 155,95m x 113,88m x 132,10m i wadze 59,5 tys. t
Źródło: www.dockwise.com. 

– różnego rodzaju żurawie w pełni zmontowane,
– sprzęt wykorzystywany w transporcie morskim, jak barki, holowniki itp.,
– sprzęt wojskowy, na przykład ścigacze,
– jachty i katamarany,
– ładunki przemysłu energetycznego, na przykład turbiny.

Jednostki transportowe przystosowane 
do przewozu ładunków ponadgabarytowych i ciężkich 

Do przewozu ładunków ponadgabarytowych i ciężkich wykorzystywane 
są jednostki transportowe zwane ciężarowcami. Stanowią one bardzo ciekawą 
grupę statków. W ostatnim pięćdziesięcioleciu systematycznie doskonalono ich 
parametry techniczne, co spowodowało, że została zwiększona ich nośność z 60 
do 60 tys. t, co umożliwiało transport największych i najcięższych ładunków. 

W tonażu światowym można wyróżnić następujące grupy ciężarowców:
− ciężarowce konwencjonalne, czyli odpowiednio przystosowane drobnicowce, 

semi-kontenerowce itp., którymi przewożone są głównie maszyny, wagony, 
helikoptery, żurawie portowe itp.,
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Rys. 3. Ciężarowiec konwencjonalny Jumbo Javelin J1800
Źródło: materiały wewnętrzne fi rmy Jumbo Shipping c/o Kahn Sheepvaart B.V.

− statki doki, barkowce itp., służące przede wszystkim do przewozu ładunków 
podobnych do tych już wymienionych,

− ciężarowce wpływne (semi-submersible vessels) transportujące moduły plat-
form wiertniczych i innych instalacji offshorowych, platformy zanurzalne, 
statki i okręty, jednostki produkcyjne, wyposażenie wojskowe. 

Rys. 4. Ciężarowiec wpływny Mighty Servant 1 
Źródło: www.dockwise.com. 
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Ciężarówce, ze względu na to, że są statkami specjalistycznymi, wykorzy-
stują określone metody przeładunkowe, na przykład fl aot on/fl oat off, skid on/
skid off, roll on/roll off, które wymagają odpowiedniej infrastruktury portowej, 
a więc porty, które chcą przyjmować tego rodzaju jednostki transportowe, muszą 
być właściwie wyposażone. 

Unijna perspektywa fi nansowa na lata 2007–2013

W roku 2004 Unia Europejska przedstawiła dokument zawierający zało-
żenia systemu fi nansowania na lata 2007–2013. Składa się on z następujących 
części:
I. Priorytety w rozszerzonej Unii Europejskiej
II. Dostosowanie zasobów do celów
III. Instrumenty i zarządzanie służące realizacji celów
IV. Nowa perspektywa fi nansowa (2007–2013)
V. Finansowanie systemu.

W pierwszej części określono priorytety, jakie stawia sobie Unia Europejska 
po jej rozszerzeniu o nowe kraje członkowskie. Jednym z ważniejszych celów, 
jakie wytyczyła Unia, jest trwały wzrost gospodarczy. Stworzono nową klasyfi -
kację wydatków, które zostały ujęte w perspektywie jako środki na zobowiąza-
nia, grupa ta obejmuje dwie podgrupy, a mianowicie: 
– konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a więc mię-

dzy innymi wydatki na badania, innowacje, edukację i kształcenie,
– spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, czyli wydatki na 

rzecz wsparcia rozwoju najmniej rozwiniętych krajów członkowskich oraz 
regionów.

Z punktu widzenia możliwości podniesienia konkurencyjności polskich 
portów w zakresie przewozów ładunków ponadgabarytowych i ciężkich istotne 
znaczenie ma pierwsza podgrupa, ponieważ daje szansę na uzyskanie środków na 
stworzenie nowoczesnej infrastruktury, stanowiącej podstawę konkurencyjności 
danego portu. Jak przedstawiają się założenia perspektywy fi nansowej na lata 
2007–2013 ukazano w tabeli 1.
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Tabela 1

Założenia perspektywy fi nansowej na lata 2007–2013 (mln EUR, ceny z 2004 roku)

Środki na zobowiązania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1
Trwały wzrost 
gospodarczy

59 675 62 795 65 800 68 235 70 660 73 715 76 785

a

Konkurencyjność 
na rzecz wzrostu 
gospodarczego 
i zatrudnienia

12 105 14 390 16 680 18 965 21 250 23 540 25 825

b
Spójność na rzecz 
wzrostu gospodar-
czego i zatrudnienia

47 570 48 405 49 120 49 270 49 410 50 175 50 960

2
Ochrona i zarządzanie 
zasobami naturalnymi 

57 180 57 900 58 115 57 980 57 850 57 825 57 805

3
Sprawy obywatelskie, 
bezpieczeństwo, 
sprawiedliwość

1 630 2 015 2 330 2 645 2 970 3 295 3 620

4
Unia Europejska jako 
partner globalny

11 400 12 175 12 945 13 720 14 495 15 115 15 740

5
Administracja, 
kompensaty

3 675 3 815 3 950 4 090 4 225 4 365 4 500

Środki na zobowiązania 
ogółem

133 560 138 700 143 140 146 670 150 200 154 315 158 450

Środki na płatności 
ogółem

124 600 136 500 127 700 126 000 132 400 138 400 14 310

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Oręziak, Perspektywa fi nansowa 2007–
2013 – kierunki ewolucji systemu fi nansowania Unii Europejskiej, Komisja 
Europejska, Bruksela 2004.

Przesłanki inwestowania w porty morskie 
pod kątem obsługi ładunków ponadgabarytowych i ciężkich

Rynek ładunków ponadgabarytowych i ciężkich obejmuje swym zasięgiem 
cały świat. Jednakże rysują się na nim pewni liderzy, a w zasadzie miejsca, do 
których najczęściej zawijają tego typu ładunki. Do portów w Stanach Zjednoczo-
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nych Ameryki Północnej i Korei Południowej zawija najwięcej statków z niety-
powymi ładunkami, szczególnie najcięższymi i największymi, to jest z branży 
offshore. W Europie liderem są norweskie porty. Norwegia leży nad Morzem 
Północnym, na którym jest bardzo wiele pól naftowych, a także platform wiert-
niczych. Firmy norweskie mają ogromne doświadczenie w budowie konstrukcji 
offshorowych, dlatego też stale produkują kadłuby platform, wyposażenie kon-
strukcyjne itp., które jest transportowane na Morze Północne.

Od kilku lat fi rmy norweskie podejmują chętnie współpracę offshorową 
z fi rmami polskimi. Stocznie norweskie podzlecają część swojej produkcji kon-
strukcji offshorowych podwykonawcom – polskim stoczniom oraz zakładom 
produkcyjnym konstrukcji stalowych. Ze względu na wymiary tych konstrukcji 
najbardziej pożądanymi partnerami są fi rmy zlokalizowane w sąsiedztwie portu 
morskiego lub mające własne nabrzeże morskie, skąd można je przetranspor-
tować statkiem do miejsca docelowego. W związku z minimalizacją czynności 
montażowych w Norwegii preferowane są konstrukcje zmontowane w jak naj-
większym zakresie i w tym jawi się szansa na zwiększenie ilości transportowa-
nych ładunków ciężkich oraz ponadgabarytowych dla Polski.

Na co powinny być wykorzystane środki unijne, 
aby zapewnić rozwój przewozów ładunków ponadgabarytowych 
i ciężkich w Polsce?

Zważywszy na fakt, iż istnieje popyt na przewozy ładunków ponadgabaryto-
wych i ciężkich drogą morską, należy się zastanowić, w jaki sposób spożytkować 
fundusze unijne, aby zapewnić rozwój transportu tego typu ładunków w Polsce. 

Słabym ogniwem w przewozach ładunków ponadgabarytowych i ciężkich 
drogą morską w naszym kraju są porty morskie, które nie mają ani odpowiedniej 
infrastruktury, ani doświadczonej kadry.

Infrastruktura portowa jest podstawowym i najważniejszym czynnikiem 
warunkującym przyjęcie i obsługę przez dany port ładunku ponadgabarytowego 
i ciężkiego. Stąd należałoby rozpocząć następujące inwestycje:
– zakupić dużą liczbę żurawi, w tym pływających, o bardzo dużym udźwigu,
– przygotować przestrzenne i głębokie baseny portowe,
– rozpocząć budowę wyspecjalizowanych terminali przeładunkowych, 
– zakupić zaawansowaną technologicznie fl otę pontonów,
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– przygotować duże powierzchnie przeznaczone do wynajmu fi rmom zewnętrz-
nym, na przykład w celach montażowych.

W przypadku kadry pracowniczej środki unijne należy wykorzystać na 
dodatkowe, specjalistyczne szkolenia o tematyce przeładunków ładunków ponad-
gabarytowych i ciężkich tak, aby nabyła ona odpowiednią wiedzę teoretyczną, 
a także praktyczną, co pozwoliłoby na zwiększenie nie tylko ilości obsługiwa-
nych ładunków ponadgabarytowych i ciężkich w polskich portach, ale także ich 
wielkości.

Podsumowanie

Wejście Polski do Unii Europejskiej dało możliwość skorzystania z pomocy 
fi nansowej, na jaką nasze państwo nie mogłoby sobie pozwolić. Dzięki niej 
możemy zainwestować w te segmenty transportu, które do tej pory były trak-
towane „po macoszemu”, czyli na przykład w przewozy ładunków ponadgaba-
rytowych i ciężkich. Inwestowanie w infrastrukturę portową przystosowaną do 
obsługi tych nienormatywnych ładunków jest tym korzystniejsze, że nie powo-
duje ograniczeń, a zwiększa możliwości portu także w zakresie obsługi wielu 
innych ładunków i statków.

W związku z tym, że Polska jest obecnie atrakcyjnym partnerem dla fi rm 
norweskich zasadne wydaje się korzystanie z nadarzających się okazji, które 
pozwalają na zwiększenie konkurencyjności portów polskich, a tym samym 
zapewnienie większego rozwoju gospodarczego Polski w sektorze transportu.
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Summary

Oversized and heavy cargoes constitute a very peculiar group of goods transported 
by sea. They require from the port the appropriate infrastructure and qualifi ed employees. 
Adaptation of port for handling of such cargoes requires from the particular country con-
siderable expenditures, not every state, for instance: Poland can allow for.

Thanks to the fact that in 2004 Poland joined the European Union, which elaborated 
Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007–2013 and because 
of the demand for transportation of afore mentioned group of cargoes to Norway, Poland 
has a chance to arise in the market of carriages of oversized and heavy cargoes by sea. 
Present article specifi es the oversized and heavy cargoes as well as directs possible in-
vestments in order to create a possibility of development of this segment of the market 
in our country.

Translated by Izabela Serafi n-Kowalska
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POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONU

Potrzeba rozwoju innowacyjności w regionie

Konkurencyjność gospodarki w XXI wieku opiera się na umiejętności po-
zyskiwania oraz – co istotniejsze – świadomości posiadania i efektywnego wyko-
rzystywania wiedzy przez podmioty funkcjonujące na rynku. Te cele przyświecały 
również pracom nad strategią lizbońską, zgodnie z którą Unia Europejska miała 
(gdyż jest to już nierealne) do 2010 roku stać się silną konkurencyjną gospo-
darką. Przewagę nad takimi potęgami, jak USA czy Japonia, zagwarantować jej 
miał, oprócz liberalizacji, przedsiębiorczości i spójności gospodarczej, zakro-
jony na szeroką skalę rozwój innowacyjności, zwłaszcza na poziomie regionów. 
I choć niemożliwe jest już zrealizowanie założeń strategii w zakładanym termi-
nie, nie należy, ze względu na słuszność idei, rezygnować z kontynuacji podję-
tych działań. 

Strategia lizbońska była inspiracją dla tworzonej Regionalnej strategii inno-
wacyjności w województwie zachodniopomorskim. Wyniki badań przeprowadzo-
nych w ramach tego projektu potwierdziły niski poziom innowacyjności regionu. 
Przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w strukturze tutejszej gospodarki, 
w której dominującą rolę odgrywa sektor usług. Przedsiębiorcom zdecydowanie 
łatwiej utożsamiać innowacje z przemysłem, w obszarze usług natomiast innowa-
cyjność pozostaje wciąż pojęciem abstrakcyjnym. Konkurencyjne przedsiębior-



240 Małgorzata Skweres-Kuchta

stwo usługowe musi w obecnych warunkach, gdy siły przetargowej nie stanowią 
już cena czy niskie koszty eksploatacyjne, dbać o jakość swych produktów, a ta 
wymaga kreatywności i świadomości jej innowacyjności. 

W Polsce jedną z możliwości rozwoju konkurencyjności oraz silnej specja-
lizacji regionu jest stworzenie struktur klastrowych, w których ramach podmioty 
rynku – dostawcy, usługodawcy, fi rmy z pokrewnych sektorów oraz instytucje 
naukowe czy stowarzyszenia branżowe – budują geografi czne skupisko wza-
jemnych powiązań, dzięki czemu nie tylko motywują się do ciągłego rozwoju 
i podejmowania kreatywnych działań, ale i współpracują, poprawiając regio-
nalną efektywność gospodarki1. Tego typu rozwiązania nie są niczym nowym 
w skali globu – klastry skupiają przedsiębiorstwa o różnych poziomach zaawan-
sowania technologicznego i innowacyjnego chociażby w USA, Brazylii, Danii 
czy we Włoszech. Zidentyfi kowane w Polsce struktury klastrowe bądź ich 
zalążki skoncentrowane są w kompleksach przemysłowych wysokiej technolo-
gii dysponujących silnym zapleczem badawczo-naukowym. Praktyka pokazuje 
jednak, iż przedsiębiorstwa z sektorów tradycyjnych, o średnim zaawansowaniu 
technologicznym są równie kreatywne i zdolne do działań innowacyjnych.

W przypadku specyfi cznego województwa, jakim jest zachodniopomorskie, 
klastry są szansą na poprawienie pozycji poszczególnych fi rm, a także elementem 
dynamizującym rozwój całego regionu. Aby wśród istniejących fi rm skupionych 
wokół jednej branży powstały związki kooperacyjne prowadzące w perspektywie 
do powstania układu klastrowego, musi zaistnieć platforma porozumienia między 
przedsiębiorstwami, a tej ciągle brakuje i to zarówno pod względem mentalnym, 
jak i ekonomicznym. Stąd pomysł na współpracę między Wydziałem Zarządza-
nia i Ekonomiki Usług na stworzenie płaszczyzny współpracy między przed-
siębiorstwami działającymi w województwie. W ramach tego podejmowane są 
przez wydział różnorodne projekty skupione na stworzeniu następujących typów 
klastrów: turystycznego, logistycznego, morskiego, budowlanego. To powinno 
korzystnie wpłynąć na gospodarkę regionu, ożywić ją oraz zaktywizować lokalną 
społeczność do tworzenia nowych miejsc pracy, a także powinien nastąpić wzrost 
dochodów obszaru z tytułu podatków. Te wszystkie działania staną się stymulan-
tem rozwoju innowacyjności oraz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 
przyczyni się także do integracji lokalnego środowiska biznesowego.

1 Według pierwszej defi nicji klastra w aspekcie ekonomicznym, użytej przez M.E. Portera. 
Cyt. za T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organi-
zacja i Kierowanie” 2002, nr 4.
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W ramach projektów, przedstawionych w dalszej części artykułu, podejmo-
wane są działania w zakresie próby zainicjowania budowy struktur klastrowych 
sektora transportu, spedycji i logistyki (TSL), między innymi z wykorzystaniem 
doświadczeń z branży budowlanej. Cechuje się ona bowiem nieco wyższym 
poziomem wzajemnych powiązań i współpracy, określanych mianem klastra 
zalążkowego; działa w niej Komisja Budownictwa przy Północnej Izie Gospo-
darczej w Szczecinie. 

Europejskie wsparcie współpracy między nauką a gospodarką 
w ramach ZPORR

Przedmiotem opracowania są działania podjęte w ramach Zintegrowanego 
programu operacyjnego rozwoju regionalnego (ZPORR), którego głównym 
celem jest poprawa ekonomicznej i społecznej sytuacji wszystkich regionów 
Polski. Funkcjonował on obok innych komplementarnych programów wspie-
rania, aczkolwiek wyróżniał się regionalnym poziomem realizacji. Oznacza to, 
że trafniej „diagnozował” lokalne potrzeby i fi nansował działania rzeczywiście 
potrzebne z punktu widzenia regionu. Program składał się z czterech priorytetów, 
a te odnosiły się do istotnych problemów życia społeczno-gospodarczego kraju. 

W niniejszym artykule przedstawiono jedno z działań priorytetu 2 ZPORR, 
a mianowicie Regionalne strategie innowacyjności i transferu wiedzy (rysu-
nek 1). Działanie to dotyczyło wzrostu potencjału innowacyjnego regionu 
przez wzmocnienie powiązań między sektorem badawczo-rozwojowym 
a światem biznesu. Projekty, które można było realizować w ramach programu 
dotyczyły
– regionalnych strategii innowacji,
– transferu technologii i innowacji między centrami naukowymi a aktorami 

rynku,
– rozwoju systemu komunikacji i wymiany informacji,
– stażu absolwentów szkół wyższych w przedsiębiorstwach,
– stypendiów dla najlepszych studentów studiów doktoranckich, realizowanych 

w obszarach strategicznych dla regionu.
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Europejski Fundusz 
Spo eczny

Program rozowoju 
regionalnego

Priorytet 2 Dzia anie 2.6
„Regionalne strategie

innowacyjne i transfer wiedzy“

Realizowane projekty 

Rys. 1. Przegląd fi nansowania realizacji projektów
Źródło: opracowanie własne.

Na zadania podejmowane w ramach tego działania zarezerwowano budżet 
w wysokości 44 mln euro. Na rysunku 2 zilustrowano stan wdrażania programu 
ogółem oraz w proporcjach co do wartości podpisanych umów a dokonanych 
refundacji w odniesieniu do wartości alokacji środków na lata 2004–2006. Prze-
gląd realizacji płatności w poszczególnych województwach pozwala zauwa-
żyć, iż zachodniopomorskie plasuje się na dziewiątym miejscu – wykorzystano 
57,8% środków, dominują zaś podlaskie (71,7%), kujawsko-pomorskie (68,2%) 
oraz świętokrzyskie i małopolskie (około 66,0%). Poniżej średniej ogólno-
polskiej (55,41%) plasują się – co ciekawe – mazowieckie (47,6%), śląskie 
i łódzkie (około 50,0%) oraz warmińsko-mazurskie (53,0%)2.

2  www.zporr.gov.pl.
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98,30%

55,40%

93,97%

17,68%

ZPORR Dzia anie 2.6

dofiansowanie wg umów jako % alokacji 2004–2006
dokonane refundacje

Rys. 2. Wdrażanie ZPORR – stan na 30 czerwca 2007 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.zporr.gov.pl.

Nauka wobec rozwoju innowacyjności 
regionalnego sektora transportu

Aktywność Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług

Inicjatywy podjęte przez wydział miały na celu wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionie przez działania skupione na transferze wiedzy, 
w tym innowacji, pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębior-
stwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym. W tym 
kontekście uzasadnienie znalazła realizacja dwóch projektów poświęconych 
branżowemu wsparciu innowacyjności przedsiębiorczości, zwłaszcza tej mikro, 
małej i średniej w aspekcie podniesienia jej konkurencyjności:
– BTT – Branżowe wsparcie innowacyjności mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw, 
– InMor – Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu.

Przedział czasowy wdrażania przedsięwzięć był zbliżony i wynosił ponad 
dwa lata – od stycznia 2006 roku do pierwszego kwartału 2008 roku. Projekty 
te w pewnym obszarze zazębiały się, aczkolwiek różniły specyfi ką. Ich wspól-
nym mianownikiem jest branża transportowa, którą wydział zajmuje się od 
początku swego istnienia. O ile projekt BTT swym zasięgiem, prócz transportu, 
obejmował także branżę budowlaną i turystyczną, o tyle InMor koncentrował się 
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już tylko na przedsiębiorstwach związanych z gospodarką stricte morską. BTT 
stanowił wynik prac dwóch partnerów, to jest Uniwersytetu Szczecińskiego i Pół-
nocnej Izby Gospodarczej, którzy pełnili rolę „projektantów” zalążkowych struk-
tur klastrowych w obszarze wspomnianych branż. W przypadku InMoru wśród 
siedmiu partnerów znajdowały się duże przedsiębiorstwa gospodarki morskiej 
oraz uczelnie wyższe. Oddziaływanie tego projektu jest dwupłaszczyznowe, 
dotyczy bowiem, po pierwsze, współpracy pomiędzy przemysłem i nauką, po 
drugie – kooperacji dużych fi rm z sektora MŚP (rysunek 3). O istotności tego 
typu działań świadczą podobne komplementarne programy unijne, koncentrujące 
się na wzroście konkurencyjności przedsiębiorstw przez tworzenie korzystnych 
warunków do rozwoju fi rm oraz wzmocnienie współpracy między sferą badaw-
czo-rozwojową a gospodarką3, a także uwypuklające rozwój zasobów ludzkich 
w postaci wspierania kadr nowoczesnej gospodarki. 

TURYSTYKA 

TSL

GOSPODARKA 
MORSKA 

I n M o r 

B T T 

Politechnika Szczeci ska
Akademia Morska 

Stocznia Szczeci ska Nowa Sp. z o.o.
Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

Zarz d Morskich Portów Szczecin i winouj cie S.A.
 Porta Styl Sp. z o.o.

Pó nocna Izba Gospodarcza

Uniwersytet Szczeci ski 

BUDOWNICTWO 

Rys. 3. Struktura realizowanych projektów – obszary zainteresowania i partnerzy
Źródło: opracowanie własne.

3 W alokacji 2004–2006: sektorowy program operacyjny Wsparcie konkurencyjności przed-
siębiorstw (SPO WKP) oraz sektorowy program operacyjny Rozwój zasobów ludzkich (SPO RZL); 
w alokacji 2007–2013: program Innowacyjna gospodarka, Program rozwoju zasobów ludzkich czy 
regionalne programy operacyjne.
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BTT – Branżowe wsparcie innowacyjności mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw

Doświadczenie uczelni wsparte partnerstwem z Północną Izbą Gospodar-
czą (PIG) zrzeszającą około tysiąca przedsiębiorstw z regionu, w tym znaczną 
grupę fi rm budowlanych, zaowocowało podjęciem wspólnej inicjatywy stwo-
rzenia platformy wymiany doświadczeń i współpracy między fi rmami w celu 
wzrostu poziomu ich konkurencyjności i innowacyjności. Projekt miał na celu 
identyfi kację i wsparcie rozwoju struktur klastrowych w branży turystycznej 
i transportowo-logistycznej, które zostały wskazane w Regionalnej strategii 
innowacyjności województwa zachodniopomorskiego jako kluczowe dla rozwoju 
regionu. Ponadto działania projektu skupiły się na branży budowlanej, w której 
zaawansowanie współpracy osiągnęło poziom klastra zalążkowego.

Celem nadrzędnym projektu było podniesienie konkurencyjności sektora 
MSP w regionie zachodniopomorskim przez wspieranie rozwoju innowacyjno-
ści branżowych grup przedsiębiorców zrzeszonych w PIG. Cel ten został osią-
gnięty przez rozbudowę systemu komunikacji i wymiany informacji wewnątrz 
branżowych grup przedsiębiorstw, samorządem gospodarczym i instytucją 
naukowo-badawczą. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz PIG podjęły 
następujące działania w obszarze branży transportowo-logistycznej, turystycznej 
oraz budowlanej:
– przeprowadzenie badań przedsiębiorców zrzeszonych w PIG w celu zidenty-
fi kowania potencjalnych klastrów (badanie barier i szans rozwoju koopera-
cji przedsiębiorstw, zapotrzebowania na usługi ze strony WZiEU oraz PIG), 
badań istotnych dla rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierających kreatyw-
ność i innowacyjność sektora MSP;

– rozbudowa portalu internetowego PIG – stworzenie specjalistycznych wortali 
branżowych zawierających ukierunkowane informacje, bazy danych, oferty 
kooperacyjne i technologiczne, forum dyskusyjne;

– organizacja konferencji, szkoleń, spotkań i warsztatów na terenie całego 
województwa na temat szeroko pojętej innowacyjności i kooperacji w celu 
uświadomienia potencjału, jaki przedsiębiorstwa reprezentują;

– organizacja giełd kooperacyjnych w celu nawiązania ścisłej współpracy 
z innymi podmiotami.

Warto zauważyć, iż organizowane wydarzenia stały się okazją do powstania 
kilku pomysłów o charakterze innowacyjnym, które są obecnie w fazie opraco-
wania i weryfi kacji.



246 Małgorzata Skweres-Kuchta

Benefi cjenci ostateczni z branż uwzględnionych w projekcie napotykają 
wiele barier skutecznie utrudniających im rozwój i wzrost konkurencyjności 
przez innowacje. Wynikają one z niedostatecznej wymiany informacji oraz braku 
kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami wsparcia. Przeszkody te, 
w podziale na poszczególne branże, przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1

Bariery wzrostu poziomu konkurencyjności i innowacyjności 
przedsiębiorstw branży budowlanej, turystycznej i TSL

B
R

A
N
ŻA

B
U

D
O

W
N

IC
TW

O Niedostateczny przepływ informacji, innowacji, nowości technicznych.
Niedostateczne usługi wspierające rozwój zalążka klastra budowlanego.
Finansowe bariery wsparcia działań konsolidacyjnych.
Niedostateczny przepływ informacji, innowacji, nowości technicznych.
Brak specjalistycznych portali branżowych zawierających informacje o inwestorach, 
przetargach i inwestycjach realizowanych w regionie i poza.
Brak giełd kooperacyjnych, informacji o potencjalnych partnerach.

TU
RY

ST
Y

K
A

Brak stowarzyszeń i lobby turystycznego działającego na rzecz lokalnego przemysłu 
turystycznego. 
Brak osoby lub osób odpowiedzialnych za koordynację działań proturystycznych 
na szczeblu lokalnym i w poszczególnych gminach.
Brak systemu informacji turystycznej.
Brak systemu wspierania przedsiębiorczości.
Nieprzygotowanie administracji lokalnej do aktywnej współpracy z inwestorami.
Nienależyte wyeksponowanie, eksploatowanie i promowanie posiadanych walorów 
turystycznych.
Niska świadomość władz samorządowych i społeczności lokalnej na temat korzyści 
płynących z rozwoju turystyki.
Niewystarczająca promocja i informacja turystyczna.
Brak opracowanych lokalnych strategii rozwoju turystyki.
Brak prowadzonych wystarczających badań rynku turystycznego.
Brak specjalistycznych portali branżowych.

TS
L

Niedostateczny przepływ informacji, innowacji, nowości technicznych.
Brak platformy kojarzenia partnerów, integracji fi rm z branży, inicjatyw 
międzysektorowych.
Duże trudności z pozyskiwaniem nowych klientów, rynków.
Niska zdolność inwestycyjna oraz brak własnych funduszy na fi nansowanie 
współpracy.
Brak specjalistycznych portali branżowych. 
Brak wykwalifi kowanej kadry.
Brak wiedzy wśród przedsiębiorstw nt. badań prowadzonych przez jednostki B + R 
woj. zachodniopomorskiego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regionalna strategia innowacyjności w woje-
wództwie zachodniopomorskim, ZARR SA, Szczecin 2005.
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Oprócz miękkich rezultatów w postaci: identyfi kacji potencjalnych klastrów 
i oczekiwań MSP, co do ich dalszego rozwoju, a także podniesienia świadomości 
kooperacyjnej przedsiębiorstw, efekty projektu znalazły odzwierciedlenie w licz-
nych opracowaniach, raportach i analizach – tak zwanych rezultatach twardych 
traktujących o potencjale badanych branż, sile kooperacji oraz zapotrzebowaniu 
przedsiębiorstw na usługi ze strony instytucji otoczenia biznesu. Na podstawie 
tych raportów opracowane zostały ekspertyzy, które uzupełniły analizy wybra-
nych sektorów, a wszystko zostało przedstawione w zbiorczej publikacji nauko-
wej, wydanej z tytułu zakończenia realizacji projektów.

InMor – Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu

Zgodnie ze Strategią rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 
2015 gospodarka morska odgrywać powinna kluczową rolę w rozwoju całego 
regionu. Jednak ze względu na niski poziom konkurencyjności i innowacyjności 
okołomorskiego sektora MSP4 duże przedsiębiorstwa województwa w niewiel-
kim stopniu z nim współpracują – tylko 15% kooperantów pochodzi z regionu.

Tradycje Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie gospodarki transporto-
wej, zwłaszcza morskiej, zaowocowały realizacją wspólnie z dużymi przedsię-
biorstwami (Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o., Stocznia Remontowa Gryfi a 
SA, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Porta Styl Sp. z o.o.) 
Politechniką Szczecińską i Akademią Morską przedsięwzięcia mającego na celu 
stworzenie zalążka innowacyjnych struktur klastrowych w obrębie fi rm związa-
nych z szeroko rozumianą gospodarką morską, sferą naukowo-badawczą oraz 
instytucjami wsparcia. Budowa systemu wzajemnej komunikacji i współpracy 
realizowana była przez trzy rodzaje działań:
– badanie MSP, dużych fi rm i instytucji badawczych działających w obszarze 

gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego identyfi kujące 
możliwości współpracy i transferu technologii;

– organizacja giełd kooperacyjnych, spotkań informacyjnych oraz konferencji 
stymulujących współpracę w zakresie rozwoju innowacji;

– budowa internetowej bazy danych, skupiającej wszelkie informacje o reali-
zowanym projekcie oraz tworzącej forum wymiany poglądów związanych 
z przedsięwzięciem i gospodarką morską regionu.

4 Poziom wydatków w województwie zachodniopomorskim na badania i rozwój stanowił 
w 2003 r. jedynie 0,27% PKB – była to 11 pozycja w skali ogólnokrajowej.
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Opisane działania są odpowiedzią na wiele przeciwności, jakie pojawiają 
się na drodze przedsiębiorstw, szczególnie tych z sektora MSP, do wzrostu 
poziomu ich konkurencyjności i innowacyjności. Owe bariery wiążą się głównie 
z komunikacją:
– niewystarczający przepływ informacji o możliwościach fi nansowania nowych 

technologii;
– znikoma wiedza na temat innych podmiotów branży, ich potrzeb i ofert;
– brak wzajemnego zaufania oraz źle pojmowane konkurowanie;
– trudności z określeniem własnych potrzeb technologicznych;
– nieświadomość możliwości pomocy ze strony jednostek B + R oraz wyko-

rzystania wyników ich badań. 
Rezultaty projektu, podobnie jak w przypadku BTT, znalazły swe odzwier-

ciedlenie w postaci tworzonych dokumentów, charakteryzujących gospodarkę 
morską pod kątem jej potrzeb i możliwości rozwoju. Istotą projektu było jednak 
przede wszystkim zwiększenie świadomości benefi cjentów, co do możliwości 
pozyskiwania środków na własny rozwój, zmotywowanie ich do wzajemnej 
współpracy i zaufania, dzięki czemu nawiązane zostały kontakty o znaczeniu 
strategicznym dla przyszłości jednostek.

Tworzony klaster, zgodnie z typologią, stanowić może typ hub-and-spoke. 
Jego cechą charakterystyczną jest współistnienie na danym terenie dużych przed-
siębiorstw powiązanych hierarchicznie z rozległą grupą mikro, małych i średnich 
podmiotów. Ów układ pozwala, dzięki wykorzystaniu przewagi kosztowej, na 
swobodę i znaczną elastyczność działania.

Nieco inaczej w przypadku projektu BTT, w powstałych w przyszłości 
klastrach dominować będą podmioty sektora MSP, silnie wyspecjalizowane 
i twórczo ze sobą rywalizujące. Jednoczesny system powiązań sieciowych mię-
dzy fi rmami, oparty na zaufaniu, daje możliwość elastycznego specjalizowania 
się, osiągania wysokiej produktywności i silnego potencjału innowacyjnego5.

Podsumowanie

Przedstawione działania stanowią jedną z prób zwiększenia potencjału 
innowacyjnego regionalnej gospodarki. Tworzone podstawy budowy struktur 

5 Raport o stanie sektora małych średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2002, 
PARP, Warszawa 2003, s. 220.
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klastrowych na poziomie regionu wydają się słuszną koncepcją, która sprawdziła 
się już w krajach wysoce rozwiniętych – tam właśnie większość sprzedawanej 
produkcji pochodzi z przedsiębiorstw skupionych w ramach klastrów, gdyż te 
charakteryzują się znaczącym poziomem konkurencyjności i innowacyjności. 
Zidentyfi kowane w Polsce w regionach stricte przemysłowych: klaster poligra-
fi czny w stolicy, budowlany w regionie świętokrzyskim czy quasi-klaster automa-
tyki przemysłowej w Gdańsku6, wskazują na istotność tego procesu. Realizowane 
projekty znajdują więc uzasadnienie ze względu na specyfi kę województwa 
zachodniopomorskiego, gdzie dominującą rolę w gospodarce odgrywają usługi, 
a przemysł pozbawiony wsparcia nie będzie miał w ogóle możliwości rozwoju 
ze szkodą dla całego obszaru. Przyczyny obecnego stanu są liczne i złożone, 
skutek jeden – przedsiębiorstwa ze względów fi nansowych nie są w stanie 
w siebie inwestować. 

Polska gospodarka została krytycznie oceniona przez Unię Europejską. 
Według opublikowanego raportu UE7 konkurencyjność polskiej gospodarki 
pozostawia wiele do życzenia w kwestii zrównoważonego rozwoju, zatrudnienia, 
liberalizacji i, niestety, przedsiębiorczości i innowacyjności.
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CLUSTER IM TRANSPORTSEKTOR ALS UNTERSTÜTZUNG 
DES REGIONALEN INNOVATIONSPOTENTIALS

Zusammenfassung

Realisierte durch Fakultät Projekte sind eine Probe der Erhöhung des Innovation-
spotentiales der regionalen Wirtschaft. Clusterbildung auf dem Regionsniveau ist hier 
die richtige Konzeption, die sich in anderen hoch entwickelten Ländern schon bestätigt 
hat. Dort stammt die Mehrheit der verkauften Herstellung gerade aus den Unternehmen, 
die Clasterstruktur schaffen, dank dem charakterisieren sie sich auch mit der vielsagen-
den Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit. Auf die Wichtigkeit dieses Prozesses zeigen 
schon in Polen identifi zierte Clasterstrukturen: Polygraphiecluster in Warschau, Bau-
cluster in Region Świętokrzyskie oder Quasicluster der Industrieautomatik in Danzig.

Beide Initiativen fi nden also Begründung aus Rücksicht auf die spezifi sche 
Situation der Region Westpommern, wo dominierende Rolle in der Wirtschaft die Dien-
stleistungen ausspielen. Industrie hat dort ohne irgendwelche Unterstützung keine Chance 
der Weiterentwicklung, was der ganzen Region Schäden bringt. 

Die Grundlage des heutigen Standes sind zahlreich und kompliziert aber sie geben 
konkrete Folgen, also die Wirtschaft, wo die Firmen ohne Finanzierungsmöglichkeiten 
für Investitionen dominieren, ist nicht imstande, mit anderen Regionen und Ländern 
kämpfen.
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Polnische Wirtschaft wurde von der Europäische Union leider kritisch beurteilt, 
wenn um Wirtschaftsentwicklungsfaktoren geht. Nach ihrer Rapport lässt Wettbe-
werbsfähigkeit der polnischen Wirtschaft in der ausgeglichen Entwicklung, Beschäfti-
gung, Liberalisierung und auch Unternehmungsgeist und Innovationsfähigkeit viel zu 
wünschen.

Übersetzt von Małgorzata Skweres-Kuchta 
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TRANSPORT- UND VERKEHRSLOGISTIK

Einleitung

Der Logistikansatz ist seit einigen Jahrzehnten in Wissenschaft und Praxis 
dominant. Die ursprüngliche Anwendung der Logistik in der Wirtschaft hat sich 
von der Automobilindustrie auf nahezu alle Industriezweige, das Handwerk und 
den Dienstleistungssektor ausgeweitet. Mit der Ausweitung der Anwendung des 
Logistikansatzes hat sich auch die Benutzung des Wortes Logistik verändert. Mit 
der Zeit haben sich immer neue Logistikbereiche herausgebildet. Diese Verände-
rungen gehen nicht unbedingt konform mit der herkömmlichen Abgrenzung der 
Bereiche Transport, Verkehr und Logistik.

Ihde2 sah eine hierarchische Abstufung der drei Begriffe. Transport ist 
in seiner Abgrenzung der engste Begriff, die reine Beförderung von einem Ort 
A nach einem Ort B. Verkehr ist dann die Organisation der Transporte durch 
einen Spediteur. Während Logistik der am weitesten gefasste Begriff ist und 
sich auf die Optimierung aller Vorgänge im Lebenszyklus eines Gutes von der 
Rohstoffquelle bis zur Entsorgung erstreckt.

1 Dr. Hermann Witte, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Logistik und 
Umweltökonomie, Institut für Management und Technik, Lingen/Germany.
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Nach dieser hierarchischen Abgrenzung der Begriffe Transport, Verkehr 
und Logistik könnte es schwer fallen, von einer Transport- und Verkehrslogistik 
zu sprechen. Doch wenn man von der Anwendung der Logistik ausgeht, so gibt 
es keine Argumente dafür, den Logistikansatz nicht auch in Unternehmen der 
Transport- und Verkehrsbranche zu verwirklichen. Die Anwendung des Logi-
stikansatzes in der Transport- und Verkehrsbranche rechtfertigt dann auch die 
Begriffe Transport- und Verkehrslogistik.

Mit der Anwendung des Logistikansatzes in der Transport- und Verkehrs-
branche erwächst die Frage, ob für diesen Bereich ein eigenes Logistikkonzept zu 
entwickeln ist oder ob in der Literatur bekannte Logistikkonzepte übernommen 
werden können. Zunächst ist festzustellen, dass Transport und Verkehr Dienst-
leistungen sind und folglich die Anwendung eines Konzeptes aus dem Bereich 
Dienstleistungslogistik3 notwendig erscheint.

Nachdem festgestellt wurde, dass eine Transport- und Verkehrslogistik als 
Dienstleistungslogistik einzustufen ist, sind, bevor auf ein Logistikkonzept für 
Transport- und Verkehrsunternehmen eingegangen wird, die Anforderungen 
an eine Transport- und Verkehrslogistik zu identifi zieren.

Anforderungen an eine Transport- und Verkehrslogistik

Um die Anforderungen an eine Transport- und Verkehrslogistik zu identi-
fi zieren, sind einerseits die Logistikkomponenten (vgl. Abb. 1) und andererseits 
die möglichen Einsatzbereiche von Transport- und Verkehrsunternehmen auf-
zuzeigen (vgl. Abb. 2).

Die Logistikkomponenten ergeben sich aus dem ganzheitlichen Charakter 
der Logistik. Jünemann4 defi niert Logistik daher als interdisziplinären Ansatz, 
der aus den drei Komponenten (Säulen) Technik, Informatik und Wirtschaftswis-
senschaften (Volks- und Betriebswirtschaftslehre) besteht. Wenn man allerdings 
ernsthaft von einem ganzheitlichen Ansatz sprechen will, müsste Logistik noch 
weitere wissenschaftliche Disziplinen umfassen. Dieser Ansatz wäre dann relativ 
komplex und damit nicht optimal operabel. Insofern ist m. M. nach bisher noch 
keine umfassende Erweiterung des Logistikansatzes vorgelegt worden. Lediglich 

3 Vgl. H. Witte, I. Witte, Dienstleistungslogistik, in: Wissenschaftliche Texte, Referate, Artikel, 
Heft 2: Dienstleistungen im Unternehmen, Collegium Balticum, Szczecin 2004, S. 81–89.

4 Vgl. R. Jünemann, Materialfl uß und Logistik, Berlin 1989, S. 10.
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eine Erweiterung um die Komponente Ökologie wird vertreten, um dem Umwelt-
bewusstsein der Nachfrager gerecht zu werden.5

Als Fazit ist festzuhalten, dass eine Transport- und Verkehrslogistik zumin-
dest den Anforderungen der Transport- und Verkehrsunternehmen an Technik, 
Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Ökologie gerecht werden sollte.

  Logistik 

 Technik            Informatik           Wirtschaftswissenschaften         Ökologie  

Abb. 1. Komponenten (Säulen) der ganzheitlichen Logistik
Quelle: H. Witte, Logistik, S. 2.

Weitere Anforderungen ergeben sich aus den Einsatzbereichen der Trans-
port- und Verkehrsunternehmen. Die Einsatzbereiche der Transport- und Verkehrs-
unternehmen lassen sich an der Makrologistikkette aufzeigen. Der Transport 
bzw. der Verkehr hat eine große Bedeutung in der Makrologistikkette.6 Ohne die 
Transportvorgänge in den verschiedenen Unternehmen in der Makrologistikkette 
zu berücksichtigen, sind in der Makrologistikkette von der Rohstoffquelle bis 
zur Entsorgung eines Gutes in der Regel mindestens fünf unternehmensüber-
grei fende Transportvorgänge durchzuführen.

Diese Transportvorgänge können durch Werkverkehr, Transporteure und im 
Selbsteintritt tätige Spediteure ausgeführt werden. Ferner ist zu unterscheiden, 
ob die Transportvorgänge für ein Non-Logistik- oder ein Logistikunternehmen 
durchgeführt werden.

Zudem haben die Transporteure und Spediteure zwei Möglichkeiten zur 
Durchführung der Transportvorgänge: (1) Sie erbringen die Transportleistung 
nach Kriterien, die ein Logistikunternehmen vorgibt, ohne dass sie selbst ein 
Logistikkonzept anwenden (Zulieferung einer Dienstleistung) oder (2) die Trans-
porteure und Speditionen erbringen ihre Dienstleistung nach einem eigenen 
Logistikkonzept (Dienstleistungslogistik).

Über den Fall der Durchführung der Transportvorgänge nach der Vorgabe 
von einem Non-Logistikunternehmen sollen in diesem Rahmen keine weiteren 
Ausführungen gemacht werden, da es die traditionelle und intensiv beschriebene 

5 Vgl. H. Witte, Logistik, München–Wien 2001, S. 2 f.
6 Vgl. zur Struktur einer Makrologistikkette H. Witte, Logistik, S. 23–25.
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Vorgehensweise ist. Von Interesse sind lediglich die anderen beiden Fälle, die 
Durchführung der Transportvorgänge nach Vorgaben eines Logistikunterneh-
mens und die Durchführung nach einem eigenen Logistikkonzept.

Durchführung der Transport- und Verkehrsleistung 

in der Makrologistikkette für 

Non-Logistikunternehmen (NLU)                          Logistikunternehmen (LU) 

nach Vorgabe NLU               nach eigenem Logistikkonzept 

                          nach Vorgabe LU               nach eigenem Logistikkonzept 

Abb. 2: Einsatzbereiche von Transport- und Verkehrsunternehmen
Quelle: eigene Darstellung.

Wenn ein Transport- bzw. Verkehrsunternehmen Transporte für ein Logistik-
unternehmen abwickelt, ergeben sich die Anforderungen an das Transport- bzw. 
Verkehrsunternehmen aus dem Logistikkonzept, das das Logistikunternehmen 
anwendet. Da die Basis aller Logistikkonzepte das Logistikkonzept „just in time“ 
bildet, sind zunächst die Anforderungen zu erfüllen, die sich aus diesem Logi-
stikkonzept ergeben. Das sind (1) die „just-in-time“-Anlieferung des zu trans-
portierenden Gutes, (2) die kostenoptimale Durchführung des Transports und (3) 
die qualitätsoptimale Durchführung des Transports. Um diese Anforderungen zu 
erfüllen, muss ein Transport- bzw. Verkehrsunternehmen die in Abb. 1 darge-
stellten Komponenten einer Transport- und Verkehrslogistik verwirklichen und 
die optimale Technik für den Transportbereich, die optimale Informatik für den 
Transportbereich sowie das optimale wirtschaftswissenschaftliche Konzept für 
den Transportbereich anwenden. Zudem sollte als vierte Anforderung der Trans-
port auch aus ökologischer Sicht optimal abgewickelt werden. Damit ergeben 
sich vier primäre Anforderungen an ein Transport- und Verkehrsunternehmen, 
das Transporte für ein Logistikunternehmen durchführt. Diese vier Anforderun-
gen sind in Abb. 3 wiedergegeben.
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Anforderungen an Transport- und Verkehrsunternehmen, die 

Transporte für Logistikunternehmen durchführen 

„just-in-time“-Anlieferung    kostenoptimale qualitätsoptimale      ökologischoptimale 

          Transportdurchführung 

Abb. 3: Anforderungen an Transport- und Verkehrsunternehmen
Quelle: eigene Darstellung.

Die Anforderungen für ein Transport- bzw. Verkehrsunternehmen, das Trans-
porte gemäß einem eigenen Logistikkonzept durchführt, ergeben sich zunächst 
aus den Komponenten der Logistik (vgl. Abb. 1) und dann aus den allgemeinen 
Zielen der Logistik7 (vgl. Abb. 4), die sich mit der Kostenminimierung, der Kun-
dennutzenmaximierung und der Wettbewerbssteigerung umschreiben lassen. 
Weitere Anforderungen wären aus den speziellen Zielen eines Logistikkonzeptes 
abzuleiten. Dazu müsste aber zunächst ein Logistikkonzept für Transport- bzw. 
Verkehrsunternehmen entwickelt werden.

Anforderungen an Transport- und Verkehrsunternehmen, die 

Transporte gemäss einem eigenen Logistikkonzept durchführen 

Kostenminimierung    Kundenutzenmaximierung    Steigerung der Wettbe- 
                                                             werbsfähigkeit 

Abb. 4: Anforderungen an Transport- und Verkehrslogistikunternehmen
Quelle: eigene Darstellung.

Um auf der Basis der dargestellten Logistikkomponenten und den Anfor-
derungen an die Transport- bzw. Verkehrsunternehmen ein Transport- bzw. Ver-
kehrslogistikkonzept zu entwickeln, soll zunächst einmal defi niert werden, was 
unter einer Transport- bzw. Verkehrslogistik zu verstehen ist. Transport- bzw. 
Verkehrslogistik ist die Optimierung aller Transport- bzw. Verkehrsvorgänge im 
Lebenszyklus eines Gutes hinsichtlich der vier Logistikkomponenten und der 
Anforderungen an die Transport- bzw. Logistikunternehmen. Die Optimierung 

7 Vgl. H. Witte, Logistik, S. 15–17.
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der Transport- bzw. Verkehrsvorgänge hat (1) das technische, (2) das informa-
torische, (3) das ökonomische und (4) das ökologische Optimum der Vorgänge 
gleichzeitig zu realisieren.

Die Optimierung bezieht sich auf (a) die Transportwege von A nach B, (b) 
die Transport- bzw. Verkehrsmittel, (c) das Transportunternehmen und (d) die 
Planungsinstitution der Transportwege und -mittel. Insgesamt ist das Transport-
system, das sich aus den Bestandteilen (a), (b), (c) und (d) zusammensetzt, zu 
optimieren!

Die Aufgabe des Transportunternehmens (Transporteurs) ist die optimale 
Durchführung der Transporte in der Makrologistikkette von A nach B. Dazu 
benötigt er:
(1) die optimale Transporttechnik (Verkehrssystem, Verkehrswege und Verkehrs-

mittel)
(2) die optimale Informationstechnik,
(3) die optimale Unternehmensführung und
(4) das optimale ökologische Konzept für Transporttechnik, Informationstechnik 

und  Unternehmensführung.
Die Unternehmensführung des Transportunternehmens bezieht auf alle 

betrieblichen Funktionen8 wie Beschaffung, Produktion, Absatz etc. Die Pro-
duktion ist die Erstellung der Transportleistung. Dazu braucht der Transporteur 
ein einfaches Produktionsplanungs- und -steuerungssystem (PPS-System), das 
die folgenden Aufgaben zu erfüllen hat: (1) Produktionsprogrammplanung, 
(2) Kapazitätsplanung, (3) Reihenfolgeplanung (Reihenfolge der Auftragsab-
wicklung), (4) (zeitliche) Einsatzplanung der Transportkapazitäten, (5) Auftrags-
veranlassung und (6) Auftragsüberwachung.

Die Aufgabe des Verkehrsunternehmens (Spedition) ist die optimale Orga-
nisation der Transporte. Dazu braucht das Verkehrsunternehmen (1) das optimale 
Transportunternehmen und (2) die optimale Organisationsmethode.

Verkehrslogistik ist die Optimierung aller Verkehrsvorgänge im Lebenszy-
klus eines Gutes. Wie bereits oben ausgeführt, hat diese Optimierung hinsichtlich 
der vier Logistikkomponenten und der Anforderungen an ein Verkehrsunterneh-
men zu erfolgen. Die Optimierung hat (1) das technische, (2) das informatori-
sche, (3) das ökonomische und (4) das ökologische Optimum anzustreben. Dabei 
bezieht sich die Optimierung auf

8 Vgl. zu den betrieblichen Funktionen H. Witte, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Mün-
chen–Wien 2000, S. 29 f.
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(a) die Verkehrswege,
(b) die Verkehrsmittel,
(c) das Verkehrs-/Speditionsunternehmen und
(d) die Planungsinstitution der Verkehrswege und -mittel.

Insgesamt ist das Verkehrssystem, das sich aus den Bestandteilen (a), (b), (c) 
und (d) zusammensetzt, zu optimieren.

Es ist festzustellen, dass ein Transport- und ein Verkehrslogistikkonzept fast 
identisch sein können. Ein Unterschied besteht lediglich hinsichtlich der Opti-
mierung der Speditionsaufgabe. Die Speditionsaufgabe fällt für ein Transport-
logistikkonzept nicht an.

Die Aufgaben des Spediteurs sind
(1) die Auswahl der optimalen Transporttechnik,
(2) die Auswahl der optimalen Route,
(3) die Auswahl des optimalen Transporteurs und
(4) die Auswahl des optimalen Durchführungszeitpunktes des Transportes.

Insgesamt soll die Spedition die optimale Organisation der Transporte, als 
Vorbereitung für die optimale Durchführung der Transporte in der Makrologistik-
kette von A nach B, erwirken.

Dazu benötigt der Spediteur
(1) die optimale Transporttechnik (Verkehrssystem, Verkehrswege und Verkehrs-

mittel),
(2) die optimale Informationstechnik,
(3) die optimale Unternehmensführung und
(4) das optimale ökologische Konzept für Transporttechnik, Informationstechnik 

und Unternehmensführung.
Die Unternehmensführung des Spediteurs bezieht sich genau wie die des 

Transporteurs auf die betrieblichen Funktionen (1) Beschaffung, (2) Produktion, 
(3) Absatz etc.

Die Produktion ist die Erstellung der Speditionsleistung. Dazu braucht der 
Spediteur ein einfaches Produktionsplanungs- und -steuerungssystem (PPS-Sys-
tem), das die Aufgaben (1) Produktionsprogrammplanung, (2) Kapazitätsplanung 
(3) Reihenfolgeplanung (Reihenfolge der Auftragsabwicklung), (4) (zeitliche) 
Einsatzplanung der Transportkapazitäten, (5) Auftragsveranlassung und (6) 
Auftragsüberwachung erfüllt.

Sowohl der Transporteur zur optimalen Durchführung der Transporte von 
A nach B als auch der Spediteur zur optimalen Organisation der Transporte 
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benötigen als Voraussetzung für die Optimierung die Existenz eines optimalen 
Verkehrssystems. Ohne diese Voraussetzung kann die Durchführung und auch die 
Organisation der Transporte nur suboptimal sein. Da die Planung, die Erstellung 
und der Betrieb eines Verkehrssystems im wesentlichen als staatliche Aufgabe 
angesehen wird, muss auch der Staat in ein Transport- bzw. Verkehrslogistikkon-
zept eingebunden sein.

Die Aufgabe des Staates als die für das Verkehrssystem zuständige Institu-
tion ist
(1) Planung, Erstellung und Betrieb eines optimalen Verkehrssystems, bestehend 

aus (1.1) optimalen Verkehrswegen,
(1.2) optimalen Verkehrsmitteln und
(1.3) optimalen Verkehrsinstitutionen (wie Straßendienst, Polizei, Rettungsdienst 

etc.).
Insgesamt hat der Staat die optimale Verkehrsinfrastruktur als Vorleistung 

vorzuhalten, damit die Transporteure und Spediteure ihre Leistungen optimal 
erstellen können.

Dazu benötigt der Staat
(1) die optimale Technik,
(2) die optimale Informationstechnik,
(3) die optimale Unternehmens- bzw. Staatsführung und
(4) das optimale ökologische Konzept.

Die Unternehmens- bzw. Staatsführung zur Vorhaltung der optimalen Ver-
kehrsinfrastruktur umfasst die Funktionen (1) die Beschaffung, (2) die Produk-
tion, (3) Absatz etc.

Die Produktion ist die Erstellung und der Betrieb des optimalen Verkehrs-
systems. Dazu braucht der Staat ein einfaches Produktionsplanungs- und -steu-
erungssystem (PPS-System), das die folgenden Bestandteile enthält:
(1) Produktionsprogrammplanung,
(2) Kapazitätsplanung,
(3) Reihenfolgeplanung (Reihenfolge der Auftragsabwicklung),
(4) (zeitliche) Einsatzplanung der Kapazitäten,
(5) Auftragsveranlassung und
(6) Auftragsüberwachung.

Nachdem die Anforderungen an eine Transport- und Verkehrslogistik umris-
sen wurden, ist festzustellen, was eine Transport- und Verkehrslogistik leisten 
soll.
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Die Transport- bzw. Verkehrslogistik ist (1) an der Auftragsorientierung 
auszurichten, hat (2) das Fliessprinzip und das Holprinzip zu verwirklichen, 
(4) einen konstanten Material- bzw. Güterfl uss zu realisieren und (5) durch die 
ständige Wiederholung gleicher Vorgänge mit gleicher Quantität und Qualität die 
optimale Durchführung der Vorgänge anzustreben.

Bausteine eines Logistikkonzeptes für Transport und Verkehr

Ein Transport- und Verkehrslogistikkonzept kann in diesem Rahmen nicht 
entwickelt werden. Das Konzept wäre zu komplex, so dass hier nur die Grund-
züge bzw. die Bausteine eines solchen Konzeptes dargestellt werden können.

Für die Entwicklung eines Transport- und Verkehrslogistikkonzeptes sind 
zwei Punkte zu beachten: (1) Es ist nur ein Konzept zu entwickeln, da die Unter-
schiede zwischen einer Transport- und Verkehrslogistik nicht bedeutend sind. (2) 
Es ist die Integration des Staates in das an sich unternehmensbezogene Logistik-
konzept vorzunehmen, da eine Transport- bzw. Verkehrslogistik die Optimierung 
des Material- bzw. Güterfl usses nur erreichen kann, wenn das staatliche Verkehrs-
system bzw. die staatliche Verkehrsinfrastruktur optimal ist.

Ein Transport- und Verkehrslogistikkonzept sollte die folgenden drei Bau-
steine umfassen: (1) den Baustein „Transport“, (2) den Baustein „Verkehr“ und 
(3) den Baustein „Staat“ (vgl. Abb. 5).

Transport- und Verkehrslogistikkonzept 

 B 1: Transport                      B 2: Verkehr                    B 3: Staat 

Abb. 5: Bausteine (B) eines Transport- und Verkehrslogistikkonzeptes
Quelle: eigene Darstellung.

Die in Abb. 5 dargestellten Bausteine eines Transport- und Verkehrslogistik-
konzeptes lassen sich weiter strukturieren. Eine Grobstruktur der Bausteine ist 
in den folgenden Abbildungen veranschaulicht (vgl. Abb. 6–8).
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B 1: Transport 

opt. Transport-     opt. Informations-        opt. Unternehmens-     optimales ökologisches 
      technik                   technik                        führung                          Konzept 

Abb. 6: Struktur des Bausteins „Transport“
Quelle: eigene Darstellung.

B 2: Verkehr 

opt. Transport-     opt. Informations-     opt. Unternehmens-     optimales ökologisches 
     technik                    technik                          führung                      Konzept 

Abb. 7: Struktur des Bausteins „Verkehr“
Quelle: eigene Darstellung.

B 3: Staat 

opt. Transport-    opt. Informations-     opt. Unternehmens-/    optimales ökologisches 
     technik                   technik                        Staatsführung                Konzept 

Abb. 8: Struktur des Bausteins „Staat“
Quelle: eigene Darstellung.

Die dargestellten Bausteine können durchaus weiter ausformuliert wer-
den, indem für die einzelnen Bestandteile der Bausteine Instrumente, Methoden 
und Verfahren benannt werden. Da diese Instrumente, Methoden und Verfahren 
in der Literatur hinlänglich bekannt sind, soll hier auf die Darstellung verzichtet 
werden.

Schlussbemerkungen

Das anhand von Bausteinen dargestellte Transport- und Verkehrslogistik-
konzept ist aufgrund der Tatsache, dass nur Bausteine ausformuliert wurden, 
ein fl exibles Rahmenkonzept, das jedes Transport- bzw. Verkehrsunternehmen 
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(Spedition) nach seinen Erfordernissen mit Zielen, Instrumenten bzw. Methoden 
und Maßnahmen ausgestalten kann. Die Darstellung des Rahmenkonzeptes bietet 
nicht nur Flexibilität, sondern auch eine relative Einfachheit bzw. Übersichtlich-
keit. Ein ausformuliertes Transport- und Verkehrslogistikkonzept wäre relativ 
komplex und daher deutlich unübersichtlicher.

Trotz der relativen Einfachheit des dargestellten Rahmenkonzeptes darf 
die Bedeutung eines Transport- und Verkehrslogistikkonzeptes bzw. die Opti-
mierung des Material- bzw. Güterfl usses in einer Volkswirtschaft nicht unterschätzt 
werden. Leider ist es aus der Mode gekommen, Lehrbücher zur Volkswirtschafts-
lehre oder Wirtschaftspolitik mit einem Kapital „Verkehr“ oder „Verkehrspolitik“ 
zu versehen. Andere Bereiche der Allgemeinen Wirtschaftspolitik scheinen mehr 
Bedeutung gewonnen zu haben. Insbesondere fällt ein Schwerpunkt auf. Dies ist 
die Geldpolitik, der die Sicherung der Geldwertstabilität zukommt. Die Verkehrs-
politik wird hingegen als Ubiquität angesehen.

Der Schwerpunkt Geldpolitik bzw. Geldwertstabilität und Geldmengensteu-
erung auf der Basis der Quantitätsgleichung (Fishersche Verkehrsgleichung9) ist 
aufgrund der Erfolge der Geldmengensteuerung durchaus verständlich. Die Geld-
mengensteuerung kann als eine Bedingung der erfolgreichen Wirtschaftspolitik 
eingestuft werden. Es soll hier von der ersten wirtschaftspolitischen Bedingung 
gesprochen werden.

Gemäss der ersten wirtschaftspolitischen Bedingung ist es für eine erfol-
greiche Wirtschaftspolitik von Bedeutung, die Geldmenge kurzfristig in beide 
Richtungen an die Entwicklung der güter- bzw. realwirtschaftlichen Seite der 
Wirtschaft anzupassen.10

Die erste wirtschaftspolitische Bedingung ist als notwendige, aber nicht als 
hinreichende wirtschaftspolitische Bedingung einzustufen. Für den Erfolg der 
Wirtschaftspolitik sind noch weitere notwendige Bedingungen zu beachten. Eine 
weitere notwendige Bedingung11 ergibt sich aus der Bedeutung des Transport- 
und Verkehrssektors für eine Wirtschaft, da die Notwendigkeit besteht, fast alle 
Güter in einer Wirtschaft zwischen Angebots- und Nachfrageort transportieren 

9  Vgl. I. Fisher, The Purchasing Power of Money, New York 1911, S. 24–28, 47–49, 53–54, 
149–183.

10 Vgl. u.a. A.H. Meltzer, Kontrolle der Geldmenge, in: Brunner, K./Monissen, H.G./Neumann, 
M. J. M. (Hrsg.): Geldtheorie, Köln 1974, S. 378–391.

11 Es gibt noch weitere notwendige wirtschaftspolitische Bedingungen, auf die in diesem 
Zusammenhang nicht eingegangen werden kann. Man kann von einer Vielzahl von Bedingungen 
sprechen, so dass auch kein eindimensionales (monistisches) Gleichgewicht, sondern ein mehr-
dimensionales ganzheitliches Gleichgewicht von der Wirtschaftspolitik anzustreben ist.
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zu müssen. Entsprechend der Geldmenge sind auch die Transport- und Verkehrs-
möglichkeiten an die Entwicklung der sich aus der güter- bzw. realwirtschaftli-
chen Seite einer Wirtschaft ergebenden Angebots- und Nachfragebeziehungen 
anzupassen. Diese Bedingung soll als zweite wirtschaftspolitische Bedingung 
bezeichnet werden.

Es ist allerdings festzustellen, dass das Verkehrssystem im Gegensatz zum 
Geldsystem infl exibel ist. Die Menge an Transportleistungen kann nicht wie die 
Geldmenge kurzfristig in beide Richtungen angepasst werden, da Verkehrswege 
und Verkehrsmittel in der Regel nicht kurzfristig erstellt bzw. abgebaut werden 
können.

Damit stellt das Verkehrssystem den Anpassungsengpass in der Wirtschafts-
politik dar. Da der Engpass das System determiniert, determiniert die Transport- 
bzw. Verkehrspolitik (Transport- bzw. Verkehrslogistik) die Anpassungspolitik.

Die Infl exibilität der Transport- bzw. Verkehrspolitik (Transport- bzw. Ver-
kehrslogistik) könnte Ansatzpunkt für eine Diskussion über die Konstanz, die 
Stagnation bzw. eine Antiwachstumsstrategie sein, da die Infl exibilität bei sich 
ansonsten ändernden Wirtschaftsbedingungen zu einer Gefährdung des Systems 
bzw. des Erfolgs der Wirtschaftspolitik führen kann. Diese Antiwachstumsstra-
tegie hat insbesondere Bedeutung beim Erreichen des Optimalzustandes einer 
Volkswirtschaft. Dieser Optimalzustand ist durch weiteres Wachstum und die 
damit verbundenen Veränderungen in seinem Fortbestand gefährdet.

Da eine Antiwachstumsstrategie sicherlich von gängigen ökonomischen 
Lehrmeinungen (mainstream economics) abweicht und daher schwer durch-
zusetzen sein wird, sollte zumindest über die Aufnahme der zweiten wirtschafts-
politischen Bedingung in Stabilitäts- und Wachstumsgesetze, die Bundesrepublik 
Deutschland hat ein solches in Kraft gesetzt12, nachgedacht werden.
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TRANSPORT I LOGISTYKA TRANSPORTU

Streszczenie

Artykuł podejmuje problematykę relacji między transportem a logistyką. Doko-
nuje się określenia dwóch obszarów badawczych: logistyka w transporcie oraz transport 
w logistyce.

Tłumaczenie Hermann Witte
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SZANSE I ZAGROŻENIA 
ROZWOJU POLSKIEGO TRANSPORTU 

W ŚWIETLE WYNIKÓW 
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI TRANSLOG 2007

W Szczecinie 13 i 14 września 2007 roku odbyła się VII edycja Między-
narodowej Konferencji Naukowej TRANSLOG pt. Szanse rozwoju transportu 
w świetle unijnej perspektywy fi nansowej na lata 2007–2013, zorganizowana 
przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Katedrę Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat 
honorowy nad konferencją objęła Danuta Hübner – komisarz ds. polityki regio-
nalnej oraz Jerzy Polaczek – minister transportu.

W konferencji uczestniczyło dwieście osób reprezentujących ponad dwa-
dzieścia krajowych ośrodków akademickich i naukowo-badawczych, wiele 
zagranicznych uczelni (z Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Holandii, Macedonii, 
Niemiec), a także środowisko praktyków (organizacje międzynarodowe, związki 
przedsiębiorców, fi rmy transportowe, instytucje działające na rzecz transportu), 
dziennikarze z ważniejszych czasopism transportowych oraz studenci. Aktual-
ność i waga poruszanej problematyki została potwierdzona obecnością przed-
stawicieli Komisji Europejskiej, władz resortowych i samorządowych oraz 
parlamentarzystów. Okolicznościowe adresy do uczestników konferencji skiero-
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wali wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego – Adam Bielan oraz Marek 
Siwiec.

Na konferencję nadesłano 63 artykuły, które po recenzji opublikowano 
w materiałach konferencyjnych. Uczestnicy otrzymali ponadto, dzięki uprzej-
mości wydawcy – Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, książkę 
pt. Europa – Azja. Gospodarka, transport, pod redakcją prof. Leszka Mindura.

Sesję plenarną poprowadził dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Aleksander Panasiuk oraz kierow-
nik Katedry Transportu SGH prof. Bogusław Liberadzki – poseł do Parla-
mentu Europejskiego. W tej części konferencji głos zabrali także: prof. Józef 
Perenc – prorektor ds. fi nansów US, Janina Mentrak – dyrektor departamentu 
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, Jonathan Sheele – przedstawiciel Ko-
misji Europejskiej, prof. Franko Rotim – prezydent Chorwackiego Towarzystwa 
Naukowego Transportu, prof. Jan Burnewicz z Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
prof. Elżbieta Załoga (z US) – główny organizator konferencji. Władze rektor-
skie US reprezentował także prorektor ds. nauki prof. Andrzej Witkowski.

Wprowadzenia dokonał prof. Bogusław Liberadzki, który na podstawie 
najnowszego raportu przedstawił ocenę stanu wykorzystania funduszy unijnych 
przez Polskę. Konferencja przebiegała w ramach dyskusji panelowych. Tema-
tami przewodnimi były:
Panel 1 . Zasady i narzędzia fi nansowania infrastruktury transportu
Panel 2. Planowanie i fi nansowanie rozwoju infrastruktury transportu
Panel 3. Pomoc publiczna. Usługi użyteczności publicznej. Uczciwa konkuren-

cja.
Moderatorem pierwszego panelu był prof. Bogusław Liberadzki. W dys-

kusji wzięli udział: Jonathan Sheele – European Commission, Directorate Gene-
ral for Energy and Transport, Trans-European Networks, prof. Jan Burnewicz 
– UG, Marc Billiet – dyrektor EU Goods Transport, IRU Permanent Delegation 
to the EU, prof. Elżbieta Załoga – US, prof. Janusz Łacny – sekretarz generalny 
ZMPD, wiceprzewodniczący IRU, Janusz Catewicz – prezes zarządu Morskich 
Portów Szczecin i Świnoujście SA, dr inż. Grzegorz Szyszka – dyrektor Insty-
tutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Dyskusja koncentrowała się wokół 
następujących tez:
1. Środki przeznaczane na infrastrukturę są nakładami (inwestycjami), któ-

rych efekty przejawiają się w skali mikroekonomicznej w formie wzrostu 
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produkcyjności środków transportu oraz efektywności i zyskowności fi rm 
transportowych.

2. Efekty makroekonomiczne inwestycji infrastrukturalnych polegają na podno-
szeniu efektywności całej gospodarki, wzroście konkurencyjności oraz pod-
noszeniu jakości życia obywateli. 

3. Rozwój infrastruktury transportowej podnosi spójność kontynentalną państwa 
i regionów niezbędną do wykorzystania potencjalnych zalet członkowstwa 
w UE oraz rozwoju wspólnoty gospodarczej z otoczeniem zewnętrznym. 

4. Budowa i modernizacja infrastruktury transportowej Polski przynosi korzyści 
Europie, Unii i krajowi. Reguły korzystania z funduszy unijnych w latach 
2007–2013 pozwalają benefi cjentowi solidarnie fi nansować rozwój infra-
struktury transportowej RP. 

Moderator zadał następujące pytania: 
– Czy struktura gałęziowa nakładów z Funduszu Spójności jest korzystna?
– Czy udział budżetu państwa zapewnia wykorzystanie środków unijnych?
– Czy procedury kwalifi kacji projektów i uzyskania środków mogą być 

uproszczone?
– Czy samorządy są dobrym benefi cjentem? 
– Czy infrastruktura transportowa jest odpowiednio uwzględniona w regional-

nych programach rozwoju? 
– Czy PPP może odegrać istotną rolę w fi nansowaniu programów rozwoju 

infrastruktury transportowej?
Temat wywołał ożywioną dyskusję, wychodzącą poza ramy. Prof. Jan Bur-

newicz przedstawił zasady dobrej praktyki w transporcie, wskazał na znaczenie 
„europejskiej wartości dodanej” oraz możliwe skutki nadmiernego upolitycz-
nienia decyzji wyznaczających kierunki inwestycji infrastrukturalnych. Janusz 
Catewicz omówił aktualną sytuację w portach morskich Szczecin i Świnoujście 
oraz kierunki ich rozwoju, wskazał na szeroki zakres planowanych inwestycji 
oraz możliwe źródła ich fi nansowania. Dr Grzegorz Szyszka zwrócił uwagę na 
niedocenianie w programach inwestycyjnych w Polsce roli centrów logistycz-
nych. Wskazał na konieczność stworzenia modelu sieci centrów logistycznych 
w Polsce (w ramach programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka) oraz 
włączania się władz regionalnych w budowę centrów. Zaapelował o stworzenie 
elektronicznej platformy logistycznej w Polsce. Prof. Janusz Łacny potwierdził 
zasadność planowanej w programie operacyjnym (PO) Infrastruktura i środo-
wisko struktury gałęziowej nakładów inwestycyjnych. Wskazał na konieczność 
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szybkiego rozwoju infrastruktury transportu drogowego, bo wymaga tego stały, 
dynamiczny rozwój przewozów samochodami ciężarowymi, zwłaszcza w rela-
cji Wschód–Zachód. Koncepcję budowy infrastruktury w ramach systemu PPP 
określił jako jedną z możliwych. Ta wyraźna preferencja mówcy dla transportu 
drogowego wywołała dyskusję w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju, 
promocji przewozów kombinowanych itp. Głos zabrali między innymi prof. 
Marek Sitarz (PŚ), prof. Andrzej Grzelakowski (AM w Gdyni), dr Sławomir 
Krzemiński (SGH), prof. Jerzy Wronka (US), prof. Leszek Mindur (ILiM), 
Antonius Ras (RAS Consulting), dr Hanna Polewska (OBET), dr hab. Maciej 
Mindur (SGH), Adrian Furgalski (Zespół Doradców Gospodarczych TOR), 
Zbigniew Zarychta (PKP PLK S.A.), Bolesław Milewski (ZMPD w Polsce). 
Do dyskusji włączył się panelista Marc Billiet (IRU), który podkreślił, że dla 
europejskiej infrastruktury obecnie najważniejsze jest usunięcie wąskich gardeł 
oraz zbudowanie brakujących ogniw, zapewniających spójność systemu trans-
portowego UE. Odniósł się do problemu internalizacji kosztów zewnętrznych 
transportu. Zauważył, że dotychczas nie wypracowano na forum europejskim 
właściwej metody internalizacji tych kosztów oraz uznał, że kongestia nie 
powinna być włączona do zakresu kosztów zewnętrznych. Odniósł się także do 
barier rozwoju transportu kombinowanego. Współmodalność (comodality) uznał 
za dobre rozwiązanie, ale znajdujące małe potwierdzenie w praktyce. Te stwier-
dzenia wywołały kolejną falę dyskusji. Próbowano odpowiedzieć na pytania: jak 
zapewnić współpracę gałęzi transportu?, co przeszkadza w Polsce wdrożyć PPP 
jako model fi nansowania programów inwestycyjnych?, jak wpłynie na realność 
programów operacyjnych poważny wzrost kosztów pracy i materiałów budow-
lanych i jak zapewnić wykorzystanie zapowiedzianych środków UE? Pan Jona-
than Sheele przedstawił działania Komisji Europejskiej w zakresie doskonalenia 
procedur pozyskiwania środków UE. Odnosząc się do problemu PPP stwierdził, 
że transfer ryzyka w inwestycjach transportowych jest bardzo ważny.

Poprzedzając dyskusję tego panelu prof. Elżbieta Załoga przedstawiła syn-
tetyczną recenzję książki pod red. Leszka Mindura pt. Europa – Azja. Gospo-
darka, transport oraz zainteresowała uczestników drugim wydaniem książki 
pt. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski (red. Leszek Min-
dur, Bogusław Liberadzki).

Moderatorami drugiego panelu byli: prof. Krzysztof Chwesiuk (AM 
w Szczecinie) oraz prof. Marek Sitarz (PŚ). Do panelu zaproszeni zostali: 
prof. Elżbieta Marciszewska (SGH), prof. Józef Perenc (US), prof. Franko 
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Rotim (Politechnika w Zagrzebiu), prof. Nenad Dujmovic (Politechnika 
w Zagrzebiu), prof. Andrzej Grzelakowski (AM w Gdyni), Zbigniew Zarychta 
(PKP PLK SA) oraz dr Krzysztof Woś (AM w Szczecinie).

Zakres tematyczny panelu drugiego obejmował następujące zagadnienia:
1. Główne bariery w planowaniu i pozyskiwaniu funduszy na rozwój i moderni-

zację infrastruktury transportu;
2. Wielkości i możliwości wykorzystania funduszy UE i środków własnych na 

rozwój infrastruktury transportowej w Polsce w latach 2007–2013;
3. Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w planowaniu i fi nan-

sowaniu rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce;
4. Szanse rozwoju infrastruktury transportu w aspekcie EURO 2012.

Moderatorzy skierowali do panelistów szczegółowe pytania.
Wprowadzeniem do dyskusji tego panelu była prezentacja prof. Józefa 

Perenca na temat problemów fi nansowania inwestycji transportowych z punktu 
widzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz Zbigniewa Zarychty na temat programów inwestycyjnych PKP PLK SA, 
ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Przed-
stawiono w nich odpowiednio: rolę infrastruktury transportu, politykę transpor-
tową województwa zachodniopomorskiego, potrzeby inwestycyjne (kapitałowe) 
w zakresie rozwoju infrastruktury transportu woj. zachodniopomorskiego (oce-
niane na 10,7 mld zł), stan infrastruktury transportu kolejowego. Podkreślono 
istnienie problemu braku kapitału ludzkiego. O planach rozwoju transportu lot-
niczego w Polsce mówiła prof. Elżbieta Marciszewska. Mimo pozytywnych 
przykładów, wsparcie tej gałęzi transportu w ramach programów UE w latach 
2004–2006 oceniła za zbyt niskie w stosunku do potrzeb. W latach 2007–2013 
planowanych jest szereg inwestycji poprawiających funkcjonowanie transportu 
lotniczego w Polsce, zwłaszcza służących poprawie przepustowości samych por-
tów. Podkreślono, iż liczba osób przypadających na lotnisko w Polsce jest wielo-
krotnie wyższa niż w państwach UE 15. Należy sądzić iż te dysproporcje będą się 
zmniejszać. W ramach POIiŚ na transport lotniczy ma być wydatkowana kwota 
376 mln euro, ponadto w ramach programów regionalnych rozbudowa portów 
lotniczych ma być wsparta kwotą 334 mln euro. Prof. Andrzej Grzelakowski 
odnosząc się do źródeł fi nansowania inwestycji wskazał, że najtańszy jest pieniądz 
pozyskiwany z budżetu, droższy z EBI i EBOR, a najdroższy – kapitał prywatny. 
Zwrócił uwagę na szybko rosnące koszty budowy infrastruktury. Zauważył także, 
że przy określonych kwotach, dalsza rozbudowa infrastruktury wymagać będzie 
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optymalizowania w zakresie wykorzystania środków UE. Głównymi barierami 
rozwoju infrastruktury transportu jest skomplikowany proces planistyczny. 
UE potrzebuje spójnej koncepcji rozwoju infrastruktury.

Prof. Franko Rotim i prof. Nenad Dujmovic przedstawili procedury inwe-
stycyjne oraz program rozwoju infrastruktury transportu w Chorwacji. Wska-
zali na praktykę wykorzystania best practice w procesie przygotowywania się 
Chorwacji do członkostwa w UE. Dr Krzysztof Woś odniósł się do stanu dróg 
wodnych śródlądowych w Polsce oraz szans modernizacji drogi wodnej Odry, 
stwarzanych przez Program dla Odry 2006. Jest to jedyny program odnoszący się 
do żeglugi śródlądowej (nakłady 9 mld zł).

W tej części konferencji padło szereg wypowiedzi z sali. Piotr Zalewicz 
– prezes Polskiego Związku Armatorów Śródlądowych stwierdził brak warun-
ków do uprawiania żeglugi śródlądowej w Polsce. Nie ma żadnego postępu 
w rozwoju tej branży, bo m.in. nie ma rozdziału kompetencji między Minister-
stwem Transportu a Ministerstwem Środowiska. Do dyskusji włączył się Edward 
Ossowski (Porty Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o.), który potwierdził oceny przed-
mówców. Wskazał ponadto na potrzebę stworzenia funduszu utrzymania dróg 
wodnych oraz zmianę zasad fi nansowania gospodarki wodnej w Polsce. Do zasad 
fi nansowania inwestycji kolejowych odniósł się Jacek Stirmer (PKP PLK SA). 
Dyskutant zauważył, że zasady fi nansowanie inwestycji infrastrukturalnych 
w perspektywie fi nansowej 2007–2013 są mniej korzystne w porównaniu 
do ISPA (w zakresie zaliczki i prefi nansowania). Do inwestycji kolejowych 
w kontekście pozyskiwania tranzytu odniósł się także Krzysztof Niemiec (CTL 
Logistics). Prof. Jerzy Wronka zwrócił uwagę na konieczność rozwoju trans-
portu mulimodalnego a prof. Marek Sitarz zauważył dysproporcje w nakładach 
pomiędzy transportem samochodowym a kolejowym (w UE stosunek ten wynosi 
odpowiedni 60 do 40 podczas gdy w Polsce 90 do 10).  Na konieczność stwo-
rzenia jednostki monitorującej rozwój infrastruktury transportu zwrócił uwagę 
prof. Leszek Mindur. W swojej wypowiedzi podkreślił istotny wzrost prze-
wozów multimodalnych w państwach Europy Zachodniej. Dr Sławomir 
Krzemiński (SGH) wskazał bariery ograniczające rozwój konkurencji w trans-
porcie kolejowym (m.in. brak pełnego rozdziału zależności pomiędzy PKP PLK 
a innym spółkami PKP oraz umowa międzynarodowa SMGS, dającą przewagę 
konkurencyjną (monopolistyczną) w przewozach przez granicę wschodnią prze-
woźnikowi państwowemu). Andrzej Furgalski zwrócił uwagę na fakt, iż środki 
UE na rozwój infrastruktury transportu w Polsce w stosunku do planów są niższe, 
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co wynika z umacniania się złotówki w stosunku do Euro. Problem ten pogłębiają 
rosnące koszty budowy dróg. Prof. Marianna Kotowska-Jelonek (Politechnika 
Radomska) odniosła się do problemów metodycznych analiz efektywności inwe-
stycji transportowych. W dalszej części dyskusji głos zabrali: Jerzy Kędzierski 
(Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP) oraz dr inż. Grzegorz 
Szyszka (ILiM w Poznaniu).

Drugi dzień obrad Translog 2007 rozpoczął trzeci panel, którego mode-
ratorem był prof. Juliusz Engelhardt (US). Do panelu zaproszeni zostali: prof. 
Krzysztof Szałucki (UG), prof. Wojciech Paprocki (SGH), prof. Vlastimir 
Melicher (Uniwersytet w Pardubicach), dr Mirosław Antonowicz (UTK), 
Krzysztof Niemiec (CTL Logistic), Stanisław Nawara (PKP Cargo S.A.) oraz 
Zdzisław Szczerbaciuk (PIGTSiS). 

Zakres tematyczny panelu był bardzo szeroki i obejmował następujące 
problemy:
1. Uczciwa konkurencja w transporcie – hasło, model teoretyczny czy rzeczywi-

stość gospodarcza?
– wolna konkurencja w transporcie („niewidzialna ręka rynku”) czy konku-

rencja regulowana, a jeżeli tak, to w jakim stopniu?
– do jakiego modelu rynku transportowego zmierza polityka Unii Europej-

skiej? Czy „zwykła” konkurencja cenowa to już przeszłość?
– czy jeżeli na poziomie UE zostaną uregulowane wszystkie możliwe dzisiaj 

do przewidzenia zagadnienia techniczno-eksploatacyjne, organizacyjne 
i liberalizacyjne poszczególnych gałęzi transportu (normy techniczne, eko-
logiczne, socjalne i wiele innych) stworzone zostaną warunki dla uczciwej 
konkurencji? Czy taki jest cel polityki transportowej UE?

– czy rzeczywiście jest tak (jak dość powszechnie się twierdzi), że warunki 
konkurencji międzygałęziowej w transporcie, zwłaszcza pomiędzy koleją 
o transportem drogowym są nierówne?

– czy wobec tego istnieje jakiś model – sposób wyrównania tych warunków, 
czy jest to dyskusja jednie akademicka?

– czy deklarowana i w dużym stopniu realizowana obecnie polityka libe-
ralizacji transportu kolejowego prowadzi do: a) rzeczywistej konkurencji 
wewnątrz branży, b) wzrostu udziału kolei w przewozach ogółem? c) czy 
w ogóle istnieją szanse na wzrost udziału kolei w rynku?
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2. Użyteczność publiczna w transporcie – kategoria praktyczna czy teore-
tyczna?
– czy można zdefi niować co to jest „użyteczność publiczna transportu” 

(w transporcie)?
– czy nie jest tak, że cały transport, pasażerski i towarowy, jest „użyteczny 

publicznie”, ponieważ stanowi on infrastrukturę gospodarki i ostatecznie 
służy społeczeństwu?

– czy „użyteczność publiczna transportu” to tylko hasło służące przewoźni-
kom jako uzasadnienie żądania pomocy publicznej?

3. Pomoc publiczna w transporcie – kategoria przecząca prawom rynku i „psu-
cie” rynku przez władze publiczne czy praktyczna konieczność?
– czy sam fakt istnienia możliwości uzyskania pomocy publicznej nie 

wpływa „demoralizująco” na przewoźników?
– czy pomoc publiczna to hamulec rozwoju uczciwej konkurencji w trans-

porcie?
– czy konieczne jest uregulowanie na poziomie UE tzw. „dozwolonej 

pomocy publicznej” w transporcie, czy też kraje członkowskie powinny 
mieć całkowitą swobodę w tej dziedzinie?

– czy pomoc publiczna powinna być jedynie narzędziem doraźnego inter-
wencjonizmu państwa, czy powinna wynikać z rozwiązań systemowych 
jednolitych na całym obszarze Unii Europejskiej?

Sformułowany przez moderatora szeroki zakres problemów do dyskusji 
potwierdza potrzebę poważnej debaty na ten temat.

Do zagadnień konkurencji i regulacji rynku usług transportowych odniósł 
się prof. Wojciech Paprocki. Wskazał cztery podstawowe czynniki decydujące 
o intensywności i zakresie konkurencji na wspólnotowym rynku: dostępność 
do kapitału, dostępność do zasobu kadry menedżerskiej, dostępność do zasobu 
kadry urzędniczej w instytucjach działających na rzecz transportu oraz dostęp-
ność do publicznej infrastruktury transportu. Odniósł się również do problemu 
zmian strukturalnych w sektorze transportu drogowego w następstwie regula-
cji UE oraz skutków rotacji w gronie decydentów. Dr Mirosław Antonowicz, 
wobec wcześniejszych dyskusji, przedstawił funkcję regulatora w transporcie 
kolejowym. Wskazał na nowy termin w słownictwie ekonomicznym „urządze-
nie kluczowe”, które wywołuje występowanie dwóch rynków: rynku samych 
urządzeń kluczowych oraz rynku świadczenia usług z wykorzystaniem tych 
urządzeń. Wskazał na trzy wymiary konkurencji w transporcie kolejowym: 
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rywalizacja między przedsiębiorstwami, rywalizacja o rynek, która związana jest 
z przetargami ogłaszanymi przez władzę samorządową oraz konkurencja będąca 
następstwem regulacji w zakresie dostępu do urządzeń kluczowych. W swoim 
wystąpieniu podkreślił ponadto, że infrastruktura transportu kolejowego musi 
mieć charakter publiczny.

Na dużą liczbę decydentów (3 tys. organów decyzyjnych) kształtujących 
rynek usług transportowych zwrócił uwagę Zdzisław Szczerbaciuk. Jego zda-
niem uczciwa konkurencja jest zakłócona przez nierówność opodatkowania, 
brak pełnej informacji o podaży środków transportu, brak kontroli w zakresie 
komunikacji regionalnej czy też dofi nansowanie przedsiębiorstw transportowych 
przez bogate samorządy. Na temat ograniczeń w zakresie uczciwej konkuren-
cji w transporcie wypowiedział się Krzysztof Niemiec. Wątek konkurencji 
wewnątrzgałęziowej w przewozach kolejowych podjął także Stanisław Nawara. 
W konkluzji stwierdził, że konkurencja powinna służyć rozwojowi transportu. 
Do dyskusji na temat konkurencji włączył się prof. Krzysztof Szałucki, który 
wskazał na rolę spedytorów w kształtowaniu konkurencji na rynku (poprzez 
wybór przewoźnika). W zasadniczym wywodzie mówca odniósł się do zagad-
nienia użyteczności publicznej i pomocy publicznej. Stwierdził, że użyteczność 
publiczna tworzy możliwości dla pomocy publicznej, a ta zniekształca konku-
rencję. W dalszej części dyskusji dr Czesław Piela (PKS Rzeszów) krytycznie 
wypowiedział się o istniejącym systemie transportu regionalnego (zwłaszcza 
o organach kontrolnych), natomiast mgr Michał Wolański (SGH) zwrócił uwagę 
na nierozwiązany problem integracji transportu w regionie oraz brak ochrony 
pasażera. Do spraw regulacji rynku odniosła się także dr Izabela Bergel (SGH) 
oraz Jerzy Kędzierski (Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP). 
Prof. Elżbieta Załoga wskazała pozytywne przykłady pomocy publicznej w sek-
torze transportu za granicą. Z polskich rozwiązań za pomoc publiczną UE uznała 
np. Fundusz Żeglugi Śródlądowej, który przez kilka lat oferował preferencyjne 
kredyty dla polskich armatorów śródlądowych na zakup i modernizację fl oty, a od 
maja 2007 r. działalność taka została zakazana. Pomoc publiczna może zarówno 
wyrównywać jak i zniekształcać warunki konkurencji. Prof. Vlastimir Melichar 
w bardzo interesującej prezentacji przedstawił nowatorskie rozwiązania w zakre-
sie systemu transportu regionalnego, przyjęte w Czechach.

Czwarty panel miał charakter podsumowujący. Moderatorami panelu byli 
prof. Leszek Mindur oraz prof. Józef Perenc. Do panelu zaproszony został 
Wiceminister Gospodarki Morskiej Piotr Zalewski, prof. Marianna Kotowska-
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-Jelonek (PR), Mirosław Mrówczyński (Trade Trans Sp. z o.o.), Bożena Grześ-
kowiak-Paluch (PKP Informatyka) oraz moderatorzy poprzednich paneli. 

Wiceminister Piotr Zalewski przedstawił szanse rozwoju gospodarki 
morskiej w świetle perspektywy pozyskania środków UE w latach 2007–2013. 
Prof. Marianna Kotowska-Jelonek odniosła się do roli rachunku efektywności 
inwestycji w pozyskiwaniu środków fi nansowych UE oraz wskazała przykłady 
dylematów i kwestii spornych powstających w trakcie ewaluacji projektów inwe-
stycyjnych. Podkreśliła znaczenie ekspertów w sporządzaniu analiz C-B. Bożena 
Grześkowiak-Paluch przedstawiła pewne elementy zachowań rynkowych fi rmy 
PKP Informatyka, a Mirosław Mrówczyński odniósł się do zagadnień liberali-
zacji rynku towarowych usług kolejowych.

W konkluzji konferencji sformułowano następujące wnioski ogólne:
1. Dyskusja potwierdziła trafność tez panelu I. Środki przewidziane dla Polski 

w perspektywie fi nansowej UE 2007–2013 są szansą (która się nie powtórzy) 
na dynamiczny rozwój systemu transportowego kraju oraz wzrost dostępno-
ści transportowej, a przez to zwiększenie konkurencyjności regionów oraz 
zmniejszenie dystansu do najbardziej rozwiniętych krajów UE. Ważna jest 
świadomość, że środki przeznaczone na infrastrukturę są nakładami, które 
charakteryzują się wysoką makroekonomiczną stopą zwrotu. 

2. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych wymaga konsensusu w zakresie 
wymogów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

3. Niezmiernie ważnym czynnikiem rozwoju infrastruktury transportowej jest 
wdrażanie tak zwanych dobrych praktyk planowania i zarządzania na pozio-
mie państwa, jak i regionów, przedsiębiorstw oraz zarządców infrastruktury. 
Polska może się włączyć w tworzenie „europejskiej wartości dodanej”.

4. Efektywność rozwoju infrastruktury transportowej będzie wzrastać wraz ze 
spełnieniem postulatu sprawiedliwego obciążenia poszczególnych gałęzi 
transportu kosztami zewnętrznymi, oraz takiego kierowania strumieni fi nan-
sowych, aby przyczyniały się one do rozwoju wielogałęziowych łańcuchów 
logistycznych (także poprzez budowę centrów logistycznych oraz stworzenie 
elektronicznej platformy logistycznej). 

5. Zidentyfi kowano wiele zagrożeń dla realizacji przyjętych w Polsce programów 
inwestycyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz wojewódzkich 
programów operacyjnych. Dotyczą one procedur planowania i pozyskiwa-
nia środków unijnych, ograniczonej dostępności odpowiedniej kadry mene-
dżerskiej i urzędniczej (a także bezpośrednio wykonawczej), wzrastających 
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kosztów materiałów budowlanych, kosztów pracy itp. Należy usunąć bariery 
ograniczające wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji 
programów infrastrukturalnych. 

6. Konkurencja na rynku usług transportowych jest cechą współczesnej gos-
podarki i jako zasada jest akceptowana. Istnieje także uzasadnienie dla regu-
lacji rynku. Rola regulatora musi być jednak jasno określona.

7. Pomoc publiczna w ogólnym ujęciu to narzędzie zakłócające funkcjonowa-
nie mechanizmu rynkowego. Jednakże w uzasadnionych przypadkach może 
ona być skutecznym instrumentem wyrównywania warunków konkurencji 
na wspólnym rynku UE.

Uzgodniono, że konferencja TRANSLOG 2008 odniesie się do problemu 
„Transport jako biznes” (Transport as a money making industry). 




