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WSTĘP

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, dziewiąty numer „Problemów 
Transportu i Logistyki”. W przygotowaniu zeszytu wzięło udział czternastu auto-
rów, którzy podjęli trud opracowania trzynastu artykułów. Zasadniczymi celami 
zaprezentowanych opracowań są:
– przedstawienie aktualnych problemów ekonomiki transportu,
– wskazanie roli oraz kierunków rozwoju infrastruktury transportowej w Unii 

Europejskiej,
– odniesienie się do aktualnych problemów przewozów pasażerskich (lotni-

czych i komunikacji autobusowej),
– wskazanie roli procesów globalizacyjnych w rozwoju transportu morskiego,
– odniesienie się do praktycznych aspektów funkcjonowania współczesnych 

łańcuchów dostaw.
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. 

Elżbieta Załoga
redaktor zeszytu
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IMPORTANCE OF PAN-EUROPEAN TRANSPORT 
CORIDORS VIII AND X FOR THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Modern Functions of Transport Infrastructure

Development of European integration process defi nes a new role for trans-
port infrastructure. Besides of its primary function as a basis for social-economi-
cal activity, transport infrastructure has been seen as an important factor and 
condition for achieving benefi ts of European integration.

The scope of European transport problematic has changed from the national 
to Europe wide, and also to trans-continental dimension. As a main reasons for 
that shift we can recognized:
– decisions on European Community enlargement,
– acknowledgment by existing economic communities of the fact, that transport 

systems of neighbor countries are an important factor for future development 
for that communities,

– understanding, that creation of pan-European transport infrastructure system 
is a necessary condition for fulfi lment of the common market rules, particu-
larly free movement of goods and persons,

– Acceptance, that transport connection effectiveness is becoming more and 
more important factor of placement in international work split,

– Importance given to development of sustainable economy and mobility with 
respecting the environment protection.
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A spatial setting of pan-European transport infrastructure network has 
a vital importance for each country. Investments in transport infrastructure have 
several functions like: production, integration, consumption, and new markets 
creation. Transport projects can infl uence GDP, employment, business out-look, 
absorption ability of direct foreign investments, growth of international turnover, 
trans-border cooperation, social cohesion etc.

Transport infrastructure is playing an important role in achievement 
of regional coherence and development. Accessibility of the region depends on 
the level and scope of existing transport network. Changes in transport infrastruc-
ture drive a change in regional accessibility, which has an impact on the economi-
cal value of the region and its attractiveness. Sustainable spatial development 
therefore demands innovative transport strategy at the regional level.

In theory of transport economics a well know view is that transport system 
has got a spatial creation power with diversifi ed impact on the regions. Effi cient 
transport system is a basis condition for national and regional development, but 
transport infrastructure alone is not assent as a suffi cient condition of accelerated 
development, specially where infrastructure already exists.

Nowadays European transport system is characterized by fragmentation. 
Therefore so crucial seems to be creation the coherent pan-European transport 
infrastructure network, taking into consideration the historical background of its 
spatial distribution in EU accession countries and the relative low level of their 
infrastructure quality parameters.

As it was expressed in EC White Book of 2001: “A genuine European single 
market cannot be achieved if the different regions and networks of the Union are 
not properly linked”1. Transport infrastructure investments are needed for ensu-
ring interoperability, interconnection and geographically balanced development 
between EU member countries.

About Republic of Macedonia

The Republic of Macedonia, often referred to as Macedonia, is a landlocked 
country on the Balkan Peninsula in southeastern Europe. It is bordered by Serbia 
to the north, Albania to the west, Kosovo to the northwest, Greece to the south, 

1  V. Dančevska, R. Zelenika, The Reletionship Between Traffi c Policy and Economy in the 
Republic of Macedonia, Proceedings of the 13th International Scientifi c Symposium on Transport 
Systems 2006, Opatija, Croatia (In Croatian). 
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and Bulgaria to the east. Macedonia gained its independence peacefully from 
Yugoslavia in 1991.

It was admitted to the United Nations in 1993 under the provisional 
reference the Former Yugoslav Republic of Macedonia commonly abbreviated 
to FYROM, pending resolution of a naming dispute with Greece. Many other 
international institutions and countries have recognised the country under the 
same reference, although an overall majority of countries recognise it under its 
constitutional name.

The Republic of Macedonia forms approximately 35.8% of the land and 
40.9% of the population of the wider geographical region of Macedonia, as it 
was defi ned in the late 19th century. The capital is Skopje, with 506,926 inhabit-
ants according to a 2004 census, and there are a number of smaller cities, nota-
bly Bitola, Kumanovo, Prilep, Tetovo, Ohrid, Veles, Štip, Kočani, Gostivar and 
Strumica. It has more than 50 natural and artifi cial lakes and sixteen mountains 
higher than 2,000 meters (6,550 ft).

The country is a member of the UN and the Council of Europe and a member 
of La Francophonie, the World Trade Organization (WTO), and the Organization 
for Security and Cooperation in Europe. Since December 2005 it is also a candi-
date for joining the European Union and has applied for NATO membership.

Map 1. The geographical position on the Republic of Macedonia
Source: www.cia.gov.mk. 
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The Traffi c Policy in the Republic of Macedonia

Traffi c policy in the Republic of Macedonia, as well as in the other tran-
sitional countries, is not suffi ciently given enough attention, nor is practically 
applied all relevant factors which infl uence on the development of the traffi c and 
transport. On account of the positive infl uence which the developed transport 
system can hold the economy of one country, it is necessary to research the role 
of the traffi c policy in the Republic of Macedonia and its economy. 

Map 2. Republic of Macedonia in European Roads Corridors
Source: http://www.roads.org.mk/.

The existence of the economy market inevitably follows the development 
of the traffi c system. The necessity to include the Republic of Macedonia in the 
European traffi c fl ows, as well as its interest to associate with the European Union 
is imperative which is set for the Government of the Republic of Macedonia and 
its citizens. The advanced inter correlation in the economy with the linearization 
of the goods and services fl ow, as well as creating conditions for capital fl ow, 
should follow with a previous consistent traffi c policy. In spite of developed traf-
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fi c policy, as well as for better organization of the traffi c system, it is possible 
to increase current fl ow and to create a new market fl ows, which could have an 
effect on the export–import balance.

Network of Pan-European Corridors in Republic of Macedonia

Term „transport corridor” has become rooted in present economic voca-
bulary. It refl ects the multimodal, parallel transport lines of high technical and 
operational parameters. The main function of transport corridor is concentration 
of international connection for traffi c fl ows. In order to achieve such a concentra-
tion a high quality level transport services are needed as well as a guarantee for 
making a modal choice for transport users. 

Considering the international role of transport corridors, decisions on their 
route are taken by intergovernmental forum. With reference to Central and 
Eastern European countries the platform for such decisions were three pan-Euro-
pean Conferences of Transport Ministers (Prague 1991, Crete 1994, Helsinki 
1997). As a result of those Conferences there has been a list formulated inclu -
ding ten pan-European transport corridors of priority importance for Central and 
Eastern Europe. 

Agreed pan-European transport corridor network provides compatibility 
with UE transport infrastructure development priorities listed in Trans European 
Network –Transport (TEN-T) and serves the purpose of common EU market. 

Decisions made for creation of pan-European transport network (to which 
belongs TEN-T, pan-European corridors and PETRA) refl ect the importance 
of transport infrastructure in contributing for growth of European economy 
competitiveness. 

In order to ensure geographical continuity, pan-European networks must 
have a minimum degree of homogeneity in the terms of their technical charac-
teristics. The good base for homogeneity has been laid down in European Agree-
ments (AGC, AGR, AGTC, AGN), set up by UN/ECE. 
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Map 3. European Roads Corridors in Republic of Macedonia
Source: http://www.roads.org.mk/.

Republic of Macedonia, like others countries, was very interested in loca-
tion of its main traffi c routes in pan–European network. Finally, out of ten pan-
European corridors, two are running through Macedonia.

Corridors running through Republic of Macedonia, according to generic 
idea, are having multimodal character (rail and road). 

Investment in infrastructure has a priority in the Republic of Macedonia 
national transport strategy. 

Conclusions

Investment realised according to these priorities will enable to accomplish 
the following goals: 
– ensuring of effective transport connections needed for intensifi cation of trade 

turnover within the UE Common market,
– support of the regional development,
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– improvement of road traffi c safety and reduction of high social costs of road 
accidents,

– reduction of other external costs of transport by strategy of sustainable deve-
lopment,

– development of the intermodal transport systems.
With regard to these objectives, the emphasis has been given to develop-

ment of transport connections within pan- European corridors. 
The European Community budget is expected to play important role in sup-

porting planned investments. 
It can be observed that EU transport policy is becoming more and more 

determined to promote transport networks investments. In EC White Book of 
2001, priority has been given to funding infrastructure that eliminates bottleneck, 
particularly at the frontiers and modernizes the railway network. 
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ZNACZENIE PAN-EUROPEJSKICH KORYTARZY VIII I X 
DLA REPUBLIKI MACEDONII

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia Pan-europejskich korytarzy 
nr VII i X dla Republiki Macedonii. Autorka wskazuje, że inwestycje infrastrukturalne 
wywierają bezpośredni wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Projekty transportowe są 
skorelowane z m.in. PKB, zatrudnieniem, handlem zagranicznym, turystyką. Infrastruk-
tura transportowa odgrywa też dużą rolę w rozwoju regionów. 

Tłumaczenie Verica Dancevska
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POŻĄDANE KIERUNKI DALSZYCH PRZEKSZTAŁCEŃ 
W STRUKTURZE PODMIOTOWEJ I WŁASNOŚCIOWEJ 

PKP CARGO SA 
Z PUNKTU WIDZENIA INTERESU GOSPODARCZEGO POLSKI

Zasadniczym celem przemian w europejskim transporcie kolejowym było 
przede wszystkim doprowadzenie do pojawienia się konkurencji wewnętrznej 
na rynku przewozów kolejowych (zwłaszcza w przewozach towarowych). Skut-
kiem miał być impuls rozwojowy dla tej gałęzi transportu dający wzrost efektyw-
ności przedsiębiorstw w branży i tym samym stworzenie podstaw do tego, aby 
kolej mogła skuteczniej konkurować o ładunki z dynamicznie rozwijającym się 
transportem samochodowym, a tym samym realizować wytyczne polityki zrów-
noważonego rozwoju.

Efektem wielu podjętych działań było przełamanie monopolu narodowych 
przedsiębiorstw kolejowych w przewozach krajowych przez pojawienie się pry-
watnych operatorów przewozów towarowych w poszczególnych krajach unij-
nych. Stopień zaawansowania poszczególnych krajów UE w otwieraniu rynków 
przewozów towarowych jest różny, należy jednak przewidywać dalsze pogłębia-
nie przemian związanych z deregulacją i liberalizacją transportu kolejowego.

W odniesieniu do Polski przemiany wynikały z akcesji naszego kraju do 
Unii. Jednym z warunków wstąpienia była pełna implementacja unijnego dorobku 
prawnego, również w odniesieniu do transportu. W wybranych branżach wpro-
wadzono okresy przejściowe, między innymi w transporcie kolejowym, w tym 
w przewozach towarowych.
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Stwierdzić należy, że istnieje już w naszym kraju rynek kolejowych prze-
wozów towarowych, na którym funkcjonują różne podmioty zróżnicowane 
zarówno pod względem struktury podmiotowej, jak i kapitałowej. Niewątpliwie 
jest to jeszcze rynek młody, który de facto dopiero się kształtuje, a proces ten 
z pewnością potrwa jeszcze jakiś czas. Jest on tym bardziej skomplikowany, że 
dominuje na nim podmiot – PKP CARGO SA, której właścicielem jest Skarb 
Państwa. Względy organizacyjno-technologiczne sprawiają, że konieczna jest na 
nim obecność organu regulacyjnego. 

O realnym istnieniu rynku kolejowych przewozów towarowych mówić 
można dopiero od roku 2003, czyli od czasu wejścia w życie nowej ustawy o trans-
porcie kolejowym1 wdrażającej dyrektywy europejskie. W jej przepisach dopre-
cyzowano zwłaszcza kwestie relacji przewoźnika z zarządcą infrastruktury.

Cel, jakim było pojawienie się nowych przewoźników towarowych na 
rynku przewozów towarowych w Polsce, został osiągnięty. Obecnie około 
50 podmiotów posiada licencje na wykonywanie przewozów towarowych (prze-
wozów rzeczy) na liniach normalnotorowych2. Taka liczba licencji stawia Polskę 
w rzędzie przodujących państw w zakresie liberalizacji krajowych rynków kole-
jowych przewozów towarowych.

Udział podmiotów spoza Grupy PKP SA w rynku kolejowych przewozów 
towarowych stale rośnie. Przypuszczać należy, że ta tendencja może się utrzymać 
również w przyszłości. Wszystko zależy od tego, w jakim kierunku pójdą dalsze 
przekształcenia narodowego przewoźnika, czyli PKP CARGO SA.

Interesująca w tym kontekście jest kwestia struktury własnościowej pod-
miotów spoza Grupy PKP SA. Choć geneza powstania tych operatorów była 
różna3, to w wyniku dokonywanych w ostatnich latach zmian właścicielskich 
obecnie mamy do czynienia z dominacją kapitału zagranicznego w ich strukturze 
własnościowej. W zdecydowanej większości kapitał ten pochodzi z branży trans-
portowo-spedycyjno-logistycznej, w tym od operatorów przewozów kolejowych. 

1 Ustawa o transporcie kolejowym, DzU 2003, nr 86, poz. 783 z późn. zm.
2 Zgodnie z danymi ze strony internetowej Urzędu Transportu Kolejowego (http://www.utk.

gov.pl). Część z podmiotów posiadających licencje są to przewoźnicy pasażerscy, dla których prze-
wóz ładunków jest działalnością dodatkową, związaną przede wszystkim z przewozem przesy-
łek bagażowych. Firmy zajmujące się remontami drogi kolejowej, dla których przewozy te mają 
głównie charakter technologiczny oraz fi rmy zajmujące się obsługą bocznic. Rzeczywista liczba 
podmiotów, których podstawową działalnością są przewozy towarowe jest więc nieco mniejsza od 
podanej liczby ogółem.

3 W początkowym okresie główne podmioty wywodziły się z dawnych tzw. kolei branżo-
wych.
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Przy tym tak duży udział kapitału zagranicznego jest niespotykany w innych kra-
jach UE o porównywalnej z Polską wielkości. W Niemczech, Wielkiej Brytanii 
czy we Francji w strukturze własnościowej kolejowych operatorów prywatnych 
dominuje kapitał krajowy. Można więc stwierdzić, że proces przejęcia operatorów 
prywatnych w Polsce przez kapitał zagraniczny jest elementem strategii wejścia 
operatorów zagranicznych z branży kolejowej i TSL na polski rynek przewozów 
towarowych, celem pozyskania jego części kosztem narodowego przewoźnika, 
czyli PKP CARGO SA.

Z punktu widzenia realizacji interesów narodowych w gospodarce Polski 
tak duży udział kapitału zagranicznego w strukturze kapitałowej kolejowych 
operatorów przewozów towarowych nie jest korzystny4. Obecnie jednak jest to 
tendencja nie do zahamowania. Wchodząc do wspólnoty, Polska zobowiązała 
się do przyjęcia i zaimplementowania całości regulacji prawnych UE. Swoboda 
przepływu kapitału jest jednym z fi larów wspólnoty i ograniczanie go jest niedo-
puszczalne. Państwo nie może więc oddziaływać na strukturę własnościową ope-
ratorów prywatnych. Tu decydują prawa wolnego rynku. Ograniczenia mogą być 
stosowane jedynie w przypadku zbytniej koncentracji kapitału w jednym ręku 
lub zbyt dominującego udziału w rynku (prawo antymonopolowe). Na strukturę 
podmiotową oddziaływanie jest również ograniczone przez regulacje prawne 
dotyczące udzielania licencji na wykonywanie przewozów towarowych. W tym 
względzie obowiązują również regulacje unijne. Wydanie licencji uzależnione 
jest przede wszystkim od spełnienia wymogów formalnych dotyczących dobrej 
reputacji przedsiębiorcy, kompetencji zawodowych, dysponowania taborem 
kolejowym oraz odpowiedzialności cywilnej5 (szczegółowo w przepisach jest 
określone, co rozumie się przez te warunki). Kwestie ewentualnego zawieszenia 
lub cofnięcia licencji również są szczegółowo opisane. Jeżeli więc przedsiębiorca 
spełnia wymogi formalne, nie można mu odmówić wydania licencji6. Ponadto 
o wszelkich zmianach związanych z wydaniem, cofnięciem, zawieszeniem czy 
zmianami w licencji prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) jest zobowią-
zany powiadamiać Komisję Europejską.

4 Choć są również głosy o pozytywnym wpływie kapitału zagranicznego na rynek przewozów 
towarowych w Polsce.

5 Określone szczegółowo w art. 43–52 (rozdział 8) Ustawy o transporcie kolejowym.
6 Co prawda art. 51 omawianej ustawy dopuszcza możliwość odmowy, cofnięcia lub zawie-

szenia licencji przez prezesa UTK ze względu na zagrożenie obronności, bezpieczeństwo państwa 
lub inny ważny interes publiczny, jednak z całą pewnością nie mieszczą się w tym kwestie zmian 
kapitałowych w przedsiębiorstwach dokonane zgodnie z obowiązującym prawem.
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Jedynym sposobem wpływu przez władze państwowe na pożądany – 
z punktu widzenia gospodarki narodowej – kształt rynku kolejowych przewozów 
towarowych jest oddziaływanie poprzez prowadzenie właściwej polityki trans-
portowej oraz przez podmioty pierwszej grupy, czyli należące jeszcze do Skarbu 
Państwa spółki przewozów towarowych będące w Grupie PKP.

PKP CARGO SA, która powstała z przedsiębiorstwa państwowego PKP, 
ma największy udział w rynku kolejowych przewozów towarowych i jest nadal 
w całości własnością Skarbu Państwa (jako spółka zależna PKP SA). Państwo 
ma więc wpływ na ukształtowanie pożądanej struktury podmiotowej i własno-
ściowej tego podmiotu.

Niewątpliwie, zgodnie z logiką wolnego rynku bezpośredni udział państwa 
we własności przedsiębiorstw dotyczyć powinien tylko tych działów gospodarki 
narodowej i występujących w nich podmiotów, które mają kluczowe lub strate-
giczne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa. Transport kolejowy 
zalicza się do tego, stanowi bowiem element całego systemu transportowego 
kraju – zarówno w odniesieniu do przewozów towarowych, jak i pasażerskich. 
Polityka transportowa państwa kształtować powinna system transportowy 
w pożądanym przez społeczeństwo i gospodarkę kierunku zgodnie z wytycz-
nymi polityki transportowej UE, biorąc przede wszystkim pod uwagę kwestię 
zrównoważonego rozwoju promującego „ekologiczne” gałęzie transportu (w tym 
transport kolejowy). Skłania to do wniosku, że PKP CARGO SA jest ważnym 
podmiotem z punktu widzenia kształtowania polityki transportowej państwa 
i w związku z tym decyzje dotyczące przyszłości tej fi rmy mają kluczowe zna-
czenie dla kształtowania pożądanej struktury gałęziowej w polskim transporcie.

Dotychczasowy stan, w jakim funkcjonuje spółka, należy traktować jako 
tymczasowy, co jest z jednej strony związane z kolejnymi przekształceniami 
restrukturyzacyjnymi w Grupie PKP (konieczność ostatecznego oddzielenia 
infrastruktury od przewozów) oraz zamierzeniami prywatyzacyjnymi, co było 
już podkreślane z całą mocą, a nawet zawarte w tytule Ustawy o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP z 2000 roku7. 

Warto więc zadać sobie pytanie, czy PKP CARGO SA jest przygotowane do 
funkcjonowania jako kolejowy operator przewozów towarowych, który będzie 
skutecznie konkurował z operatorami prywatnymi oraz konkurencją zagraniczną, 
z całą pewnością coraz aktywniej działającą na rynku kolejowych przewozów 

7 Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe”, DzU 2000, nr 84, poz. 948 z późn. zm.
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towarowych w Polsce. Aktualna odpowiedź na to pytanie jest niestety negatywna. 
Firma nie jest przygotowana do skutecznego działania na rynku przewozów towa-
rowych. W procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP, a następnie PKP SA, 
spółka została obciążona zbędnym majątkiem, ludźmi i zobowiązaniami wobec 
spółek Grupy PKP. Mowa tu przede wszystkim o kwestii taboru trakcyjnego, 
maszynistach oraz zapleczu technicznym taboru. Opór związków zawodowych 
maszynistów spowodował, że nie dokonano rozdzielenia taboru i zaplecza tech-
nicznego z nim związanego na części pasażerską i towarową. Całość przypadła 
PKP CARGO SA, która musiała świadczyć usługi na rzecz spółek pasażerskich 
w zakresie obsługi pociągów pasażerskich (wynajem lokomotywy i maszynisty) 
oraz utrzymania i napraw pasażerskiego taboru trakcyjnego. Co prawda spółka 
świadczyła te usługi odpłatnie, jednak zwłaszcza wobec opóźnień w płatnościach 
lub ich braku, przede wszystkim ze strony spółki PKP Przewozy Regionalne, 
generowała straty. De facto fi nansowała w pewnym stopniu przewozy pasażerskie 
oraz utrzymywała majątek całkowicie zbędny dla jej podstawowej działalności. 
Utrzymywanie takiego stanu jest oczywiście na dłuższy czas niemożliwe; pro-
blem musi być rozwiązany, nawet pomimo sprzeciwu związków zawodowych. 
Stan majątku wagonowego oraz infrastrukturalnego spółki również nie są zado-
walające. Spółka znacząco odstaje od swoich konkurentów z Europy Zachod-
niej. Pomimo znaczących przewozów i udziału w rynku, PKP CARGO SA jest 
przysłowiowym „kolosem na glinianych nogach”. Brak zmian będzie skutkować 
tylko dalszą utratą rynku kolejowych przewozów towarowych na rzecz konku-
rentów krajowych i zagranicznych.

Władze rządowe zdawały sobie sprawę z tego, że spółki Grupy PKP, w tym 
i PKP CARGO SA, nie są przygotowane do natychmiastowej i pełnej konfrontacji 
z operatorami zagranicznymi. Stąd w traktacie akcesyjnym wynegocjowano okresy 
przejściowe w zakresie dostępu do sieci układu TERFN w Polsce dla wykonywa-
nia międzynarodowych przewozów towarowych. W okresie od wejścia Polski do 
UE do końca 2006 roku dostęp do sieci możliwy był dla operatorów ze Wspólnoty 
tylko w ramach 20% jej przepustowości. Okres przejściowy uzasadniony został 
koniecznością dokończenia restrukturyzacji PKP CARGO SA, przygotowania 
spółki do prywatyzacji oraz koniecznością dokapitalizowania w latach 2004–2006 
na kwotę 3 mld PLN8. Efektem miało być przygotowanie spółki do działania 
w warunkach pełnej liberalizacji przewozów od stycznia 2007 roku.

8 Z przeznaczeniem na inwestycje, tabor, centra logistyczne, informatyzację, sieć sprzedaży, 
szkolenia oraz inne działania. Więcej na ten temat zob. Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze 
Polityka transportowa. Tymczasowe zamknięcie tego obszaru negocjacyjnego nastąpiło 10 czerw-
ca 2002 r., http://www.negocjacje.gov.pl. 
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Z perspektywy należy ocenić, że wykonanie tych zamierzeń jest bardzo 
mizerne. Spółka nadal nie jest przygotowana do skutecznej rywalizacji z innymi 
operatorami. Tylko przez to, że operatorzy zagraniczni powoli wchodzą na rynek 
Polski, spółka notuje jeszcze wysoki udział w rynku. Niepodjęcie działań będzie 
skutkować zmniejszeniem przewozów spółki i udziału w rynku kolejowych prze-
wozów towarowych.

W opublikowanych programach rządowych, takie jak:
− Program dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spółek Grupy PKP do 

2006 roku przyjęty przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 roku,
− Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP SA przyjęta przez Radę 

Ministrów 22 lutego 2005
uznawano, że poprawa sytuacji tego przewoźnika może nastąpić przede wszyst-
kim przez jej szybką prywatyzację. Zgodnie z wymienioną strategią proces ten 
miał się zakończyć w 2007 roku przez sprzedaż instytucjonalnym inwestorom 
fi nansowym i docelowe notowaniem akcji PKP CARGO SA na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej dokończona miała być restruktury-
zacja organizacyjna spółki. Planowano utworzenie przez PKP CARGO SA grupy 
kapitałowej po przekazaniu tej spółce części własności spółek spedycyjnych oraz 
spółek związanych z centrami logistycznymi (rysunek 1).

Podobne rozwiązania proponowano w przedstawionym 27 czerwca 2005 ro -
ku przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury dokumencie Polityka transpor-
towa państwa na lata 2006–2025. W odniesieniu do przewozów towarowych 
podstawowe cele polityki transportowej określono następująco9:
− Przekształcenie grupy kapitałowej utworzonej wokół PKP Cargo SA w ope-

ratora przewozowego zdolnego do zdobycia pozycji jednego z liderów na 
rynku krajowym oraz w wybranych segmentach rynku europejskiego, dzię-
ki koncentracji na działalności podstawowej – transportowo-logistycznej, 
zdjęciu ciężaru utrzymywania zbędnych zasobów i stworzeniu warunków do 
znacznego obniżenia kosztów działania). Prywatyzacja grupy obejmującej 
PKP Cargo SA i inne spółki przewidziana była po podwyższeniu jej wartości 
i podjęciu decyzji o zakresie i metodzie tego procesu.

− Wspieranie wszystkich przewoźników kolejowych i innych podmiotów 
sektora transportowo-logistycznego, a także bezpośrednich użytkowników 
transportu kolejowego, podejmujących projekty służące pozyskiwaniu przez 
transport szynowy nowych ładunków, w tym przez zaangażowanie środków 

9 Dokument dostępny na stronach Ministerstwa Infrastruktury (dawne Ministerstwo Transpor-
tu – http://www.mt.gov.pl). 
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budżetu centralnego na dofi nansowanie projektów spełniających wymagania 
europejskiego programu Marco Polo i innych programów tego typu, a także 
postawienie do dyspozycji samorządów wojewódzkich i gminnych środków 
strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektów wspierających roz-
wój systemów transportu intermodalnego.

− Tworzenie systemu zachęt fi nansowych dla przewoźników i innych podmio-
tów sektora transportowo-logistycznego, a także bezpośrednich użytkowni-
ków transportu kolejowego, przyczyniających się do utrzymywania i rozwoju 
transportu kolejowego, między innymi przez wdrażanie dopuszczalnych pra-
wem Unii Europejskiej procedur wsparcia przedsiębiorców dla poprawienia 
ich pozycji konkurencyjnej na rynku.

− Zapewnienie przez państwowego zarządcę infrastruktury kolejowej i inne 
służby państwowe warunków do realizacji przewozów wszelkich ładunków 
przez całą dobę, przez wszystkie dni w całym roku na terenie całego kraju, 
w tym na przejściach granicznych.

Rys. 1. Grupa kapitałowa PKP CARGO SA
Źródło: Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP SA.
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Zmiany polityczne związane z wyborami i zmianą rządu w 2005 roku spo-
wodowały również zmiany w podejściu do kwestii prywatyzacji PKP CARGO 
SA. Nowy rząd opracował program dla polskich kolei pod nazwą Strategia dla 
transportu kolejowego do roku 2013 przyjęty przez Radę Ministrów 17 kwietnia 
2007 roku. W dokumencie przewidziano, że PKP CARGO SA będzie odgrywała 
rolę narodowego towarowego przewoźnika kolejowego. Z tego faktu wynikać 
miały następujące konsekwencje:
− pozostawienie znaczącego udziału Skarbu Państwa w strukturze kapitałowej 

przedsiębiorstwa,
− zachowanie istotnego udziału w rynku przewozów kolejowych,
− udział w prowadzeniu polityki transportowej państwa na rynku kolejowych 

przewozów towarowych.
W strategii zakładano, że najbardziej rentowna działalność Grupy PKP 

powinna pozostać pod nadzorem właścicielskim państwa, w tym i działalność 
spółki PKP CARGO SA. Sama spółka powinna zaś być przekształcona w nowo-
czesnego operatora logistycznego. Spełnienie tych wytycznych dawałoby moż-
liwość zadecydowania o częściowej prywatyzacji podmiotu, przede wszystkim 
przez sprzedaż akcji na giełdzie.

Kolejne zmiany polityczne, jakie miały miejsce po wyborach parlamentar-
nych w 2007 roku, spowodowały zmianę w podejściu do kwestii restrukturyzacji 
i prywatyzacji spółek Grupy PKP SA. Obecny rząd przewiduje zarówno przy-
śpieszenie prywatyzacji, jak i ograniczenie listy tak zwanych przedsiębiorstw 
strategicznych. W odniesieniu do PKP CARGO SA przewiduje się możliwość 
prywatyzacji, przy czym – jak dotąd – przeważa wariant sprzedaży akcji przez 
giełdę z zachowaniem, przynajmniej w okresie początkowym, większościowego 
udziału Skarbu Państwa w strukturze kapitałowej spółki.

Warto zastanowić się, o co tak naprawdę toczy się gra w przypadku prywa-
tyzacji spółki PKP CARGO SA. Otóż, trzeba sobie uświadomić, że nie idzie tu 
o samą fi rmę, ale o jej znaczące udziały w rynku, czyli klientów. Dla potencjal-
nego inwestora majątek spółki nie jest atrakcyjny. Zarówno średni wiek taboru 
wagonowego i trakcyjnego, jak i jego struktura odbiegają od analogicznych war-
tości dla kolejowych operatorów przewozów towarowych z Europy Zachodniej. 
Ponadto występujący przerost zatrudnienia związany z zapóźnieniem technolo-
gicznym, nadmierna władza związków zawodowych i duża ich liczba oraz liczna 
„skostniała w myśleniu” (nastawiona na wykonywanie planu, a nie zabieganie 
o klienta) kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla, nie zachęcają do 
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zakupu spółki. Zakup spółki jest więc przede wszystkim atrakcyjny z uwagi na 
przejęcie znaczącej części rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce. 
Ten fakt trzeba mieć na uwadze, rozważając kwestie prywatyzacji tej spółki. 
Jak wspominano wcześniej, działalność PKP CARGO SA wpływa znacząco na 
kształt systemu transportowego kraju. Jej przejęcie da więc możliwość częścio-
wego oddziaływania na ten system.

Można zaprezentować następujące warianty dalszych przekształceń kapita-
łowych PKP CARGO SA w najbliższych latach:
1. Pozostawienie 100% akcji spółki w rękach Skarbu Państwa.
2. Sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji inwestorowi strategicznemu (Skarb 

Państwa zachowuje ponad 50% akcji).
3. Prywatyzacja przez giełdę przy zachowaniu większościowego pakietu akcji 

przez Skarb Państwa.
4. Sprzedaż większościowego pakietu akcji inwestorowi strategicznemu.
5. Prywatyzacja przez giełdę większościowego pakietu akcji.

W wariancie pierwszym spółka we własnym zakresie podejmowałaby dzia-
łania na rzecz przekształcenia w operatora TSL (transport–spedycja–logistyka). 
Nie chodzi tu tylko o dokończenie przekształceń restrukturyzacyjnych w ramach 
Grupy PKP, ale o podjęcie niezbędnych inwestycji w tabor, zaplecze i infrastruk-
turę logistyczną. Wymagałoby to wsparcia z budżetu państwa lub fi nansowania 
w postaci kredytów, na co konieczne byłyby z pewnością gwarancje Skarbu 
Państwa. Pomoc z budżetu, z kolei, też nie mogłaby być znacząca ze względu 
na ograniczenia w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw stosowane 
w UE, a także możliwości budżetu naszego kraju. Ten wariant w świetle zapre-
zentowanych programów restrukturyzacji Grupy PKP traktować należy jako 
tymczasowy, do zastosowania w początkowym okresie przekształceń, w celu 
przygotowania fi rmy do prywatyzacji.

W wariantach drugim i trzecim mamy do czynienia ze sprzedażą mniejszo-
ściowego pakietu akcji inwestorowi strategicznemu lub przez publiczną sprze-
daż na giełdzie. W tym przypadku pozyskany kapitał przeznaczony może być 
na rozwój fi rmy. Pamiętać należy jednak, że inwestor strategiczny będzie zain-
teresowany takim rozwiązaniem, pod warunkiem że wraz z zakupem otrzyma 
gwarancje na powiększenie swojego pakietu w bliższej lub dalszej przyszłości. 
Sprzedaż przez giełdę pozornie może dać poczucie, że nie nastąpi koncentracja 
kapitału. Może się jednak zdarzyć tak, że jawnie bądź niejawnie skoncentruje on 
w swoich rękach sprzedany pakiet akcji, czekając na możliwości jego powiększe-
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nia, zwłaszcza w sytuacji, gdy Skarb Państwa zapowie dalszą sprzedaż akcji ze 
swojego większościowego pakietu.

Wreszcie w wariantach czwartym i piątym mamy do czynienia ze sprzedażą 
większościowego pakietu akcji inwestorowi strategicznemu lub przez giełdę 
papierów wartościowych. Wbrew pozorom sprzedaż akcji przez giełdę niesie ze 
sobą większe niebezpieczeństwo. Zainteresowany podmiot może, bezpośrednio 
lub pośrednio zakupując, zebrać w swoim ręku istotny pakiet akcji pozwala-
jący przejąć kontrolę nad spółką. W tym wypadku możliwość wpływu Skarby 
Państwa staje się ograniczona, zwłaszcza jeżeli wszystko odbędzie się zgodnie 
z obowiązującym prawem (działania pozaprawne nie jest łatwo udowodnić). 
Z kolei w przypadku sprzedaży inwestorowi strategicznemu można dokonać 
wyboru takiego podmiotu, który z punktu widzenia interesów gospodarczych 
państwa będzie najlepszy, a przede wszystkim będzie reprezentował kapitał pry-
watny niepowiązany w żaden sposób z zagranicznym kapitałem państwowym 
ani ościennych zarządów kolejowych, i będzie nastawiony przede wszystkim na 
walkę konkurencyjną z obcymi zarządami kolejowymi. W kilkuletnim procesie, 
po zweryfi kowaniu działalności takiego inwestora, ścisłej obserwacji jego zacho-
wań rynkowych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) 
i UTK, Skarb Państwa mógłby całkowicie pozbyć się pakietów mniejszościo-
wych akcji PKP CARGO SA na jego rzecz. Taka ostrożność jest jak najbardziej 
uzasadniona, zwłaszcza po doświadczeniach z prywatyzacją spółki żeglugi śród-
lądowej ODRATRANS SA10. O ile jednak żegluga śródlądowa zawsze stanowiła 
margines przewozów towarowych w Polsce, o tyle towarowy transport kolejowy 
odgrywa istotną rolę w systemie transportowym kraju. Jednocześnie autor niniej-

10 Firma ODRATRANS SA powstała w 1992 r. z przekształcenia byłego P.P. Żegluga na Od-
rze, a jej jedynym właścicielem był Skarb Państwa. W roku 1995 spółka przystąpiła do programu 
narodowych funduszy inwestycyjnych, a wiodący pakiet jej akcji został wniesiony do VII Na-
rodowego Funduszu Inwestycyjnego. W roku 2003 fundusz podpisał umowę sprzedaży pakietu 
akcji stanowiących 50,36% kapitału zakładowego spółki na rzecz spółek: IZO-ERG Sp. z o.o. oraz
IZO-INVEST Sp. z o.o. (obie spółki nie były związane wcześniej z tą branżą). Przeniesienie akcji 
na nowych inwestorów nastąpiło we wrześniu 2003 r. W późniejszym okresie podmioty te doko-
nały skupu akcji od pozostałych narodowych funduszy inwestycyjnych, Skarbu Państwa oraz pra-
cowników spółki, uzyskując łącznie we wrześniu 2004 r. 93,9% udziału w kapitale zakładowym. 
W lutym 2005 r., na skutek dokonanych zakupów, spółka ODRATRANS SA stała się właścicielem 
85,17% udziałów w kapitale zakładowym Żeglugi Bydgoskiej SA. Tym samym stała się dominu-
jącym podmiotem na polskim rynku przewozów towarowych żeglugą śródlądową (opracowano 
na podstawie K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, Transport wodny śródlądowy, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 254–255). Aktualnie okazało się, że 
spółki IZO-ERG i IZO-INVEST reprezentują de facto kapitał niemiecki związany z transportem 
śródlądowym tego kraju. 
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szego artykułu  wyraża wątpliwość co do możliwości znalezienia, w przypadku 
realizacji wariantu czwartego, inwestora strategicznego reprezentującego w pełni 
kapitał prywatny, i – co może ważniejsze – w pełni niezależnego od podmio-
tów reprezentujących operatorów kolejowych przewozów towarowych z państw 
sąsiednich11.

Najlepszym rozwiązaniem – dającym zarówno szanse na rozwój spółki PKP 
CARGO SA, jak i zabezpieczającym interesy gospodarcze państwa – byłoby:
– dokończenie restrukturyzacji Grupy PKP, zwłaszcza w kwestii przypisania 

spółce majątku rzeczywiście niezbędnego do jej działalności,
– stworzenie grupy kapitałowej PKP CARGO SA,
– częściowa prywatyzacja za pośrednictwem giełdy z zachowaniem większo-

ściowego pakietu akcji przez Skarb Państwa.
Spółka powinna stać się właścicielem majątku w postaci towarowego 

taboru wagonowego i trakcyjnego, zaplecza technicznego taboru oraz majątku 
niezbędnego do wykonywania zadań operatorskich związanych z transportem, 
spedycją i logistyką, czyli bocznice, rampy, magazyny, punkty logistyczne itp. 
To oczywiście będzie trwało jeszcze jakiś czas, co jest związane przede wszyst-
kim z czasochłonnymi procedurami podziału majątku będącego na stanie spółki 
„matki” i wniesienia go do poszczególnych spółek w Grupie PKP SA.

W drugim etapie wokół PKP CARGO SA stworzyć należy grupę kapita-
łową. Może to odbyć się zgodnie z prezentowanymi już wcześniej propozycjami 
zawartymi w programie rządowym Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji 
Grupy PKP SA z 2005 roku, co przedstawiono na rysunku 1. Nowo powstałe 
spółki spedycyjne i logistyczne w ramach grupy mogłyby być tworzone rów-
nież z podmiotami zewnętrznymi, przy zachowaniu jednak zasady, że kontrolny 
pakiet akcji pozostaje w rękach PKP CARGO SA.

Zdaniem autora artykułu, w skład Grupy PKP CARGO SA powinna zostać 
włączona także spółka PKP LHS SA, która działa na wydzielonej organizacyjnie 
i technicznie linii szerokotorowej12. Jest ona zarówno zarządcą, jak i przewoź-
nikiem. Otrzymała licencję, zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1 Ustawy o transporcie 
kolejowym, czyli nie ma obowiązku oddzielenia zarządzania infrastrukturą od 
przewozów, pod warunkiem nieudostępniania tej linii innym przewoźnikom. Jest 
więc usankcjonowanym prawnie monopolistą świadczącym usługi na tej linii. 

11 Zwłaszcza w odniesieniu do kapitału niemieckiego, który znacząco jest zainteresowany 
przejęciem PKP CARGO SA.

12 Linia o długości ok. 395 km biegnąca ze Sławkowa na Górnym Śląsku do granicy państwa 
z Ukrainą w Hrubieszowie.



28 Arkadiusz Drewnowski

Spółka ta jest o tyle ważna, że może mieć istotne znaczenie z punktu widze-
nia rozwoju przewozów kombinowanych między Dalekim Wschodem a Europą 
przez rozwój terminala logistycznego w Sławkowie na Górnym Śląsku.

Sama kwestia utworzenia Grupy PKP CARGO SA nie powinna być chyba 
przedmiotem większych wątpliwości. Jest to tendencja światowa, dotycząca 
w ogóle przemian w transporcie, więc i w transporcie kolejowym. Tradycyjny 
przewoźnik kolejowy odchodzi do przeszłości. Tylko przekształcenie w operatora 
działającego na rynku TSL umożliwi dalsze funkcjonowanie i rozwój. Wystarczy 
spojrzeć na zmiany na przodujących kolejach Europy Zachodniej.

Z punktu widzenia zagrożenia konkurencyjnego dla PKP CARGO SA, 
należy szczególnie zwrócić uwagę na działalność niemieckiego, obecnie już 
multinarodowego giganta na rynku przewozów towarowych, jakim jest hol-
ding transportowo-spedycyjno-logistyczny DB Mobility Logistics AG (DB 
ML AG). W obecnym kształcie i zakresie działalności fi rma ta funkcjonuje od 
2008 roku. Jedynym jej właścicielem jest koncern Deutsche Bahn AG, którego 
właścicielem jest państwo niemieckie. Holding DB ML AG13 w odniesieniu do 
przewozów towarowych składa się z dwóch podstawowych spółek, tworzących 
również grupy kapitałowe: DB Schenker Logistics AG i DB Schenker Rail AG. 
Każda z tych grup kapitałowych składa się ze spółek zależnych i ma swój profi l 
działalności. Zadaniem rozmieszczonych na całym świecie spółek z grupy DB 
Schenker Logistics jest świadczenie międzynarodowych kompleksowych usług 
logistycznych, głównie przesyłek drobnych z wykorzystaniem transportu samo-
chodowego. Z kolei grupa DB Schenker Rail ma odgrywać rolę europejskiego 
przewoźnika kolejowego, czyli prowadzić krajową i międzynarodową działal-
ność spedycyjno-logistyczną z wykorzystaniem w przewozach przede wszystkim 
transportu kolejowego, a także działać w zakresie integracji usług z wykorzysta-
niem zarówno transportu samochodowego, jak i kolejowego. W takim kierunku 
powinny iść również przekształcenia w PKP CARGO SA. Oczywiście na miarę 
możliwości tej fi rmy i niewątpliwie przy wsparciu państwa polskiego.

Dopiero w trzecim etapie powinno się rozważyć możliwość prywatyzacji 
grupy kapitałowej PKP CARGO SA, przez giełdę i z zachowaniem większościo-
wego pakietu akcji przez Skarb Państwa. Takie rozwiązanie da z jednej strony 
możliwość utrzymania przez Skarb Państwa kontroli nad przedsiębiorstwem, 
a z drugiej – dzięki giełdzie fi rma poddana będzie przynajmniej częściowo ocenie 
rynkowej (kształtowanie cen akcji), co powinno pozytywnie wpłynąć na pod-

13  Obejmujący również przewozy pasażerskie.
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niesienie jej efektywności. Pozyskane z giełdy środki przeznaczone byłyby na 
dalszy rozwój fi rmy i jej ekspansję.

Pełna prywatyzacja, zdaniem autora artykułu, jest możliwa, jednak dopiero 
w odległej perspektywie czasowej i przy przedstawianych wcześniej zastrzeże-
niach odnośnie do wyboru inwestora strategicznego.
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LES DIRECTIONS DÉSIRÉES DES CHANGEMENTS SUIVANTS DANS 
LA STRUCTURE SUBJECTIVE ET PARTICULIČRE DES CHEMINS 

DE FER NATIONAUX POLONAIS PKP CARGO S.A. 
DU POINT DE VUE DE L’INTÉRĘT ÉCONOMIQUE DE LA POLOGNE

Résumé

Dans l’article, l’auteur présente les changements récents sur le marché des transports 
ferroviaires de marchandises en Pologne et les changements dans la structure subjective 
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et particulière de la société des transports ferroviaires de marchandises PKP Cargo S.A. 
qui résultent de ce fait. L’auteur expose aussi les variantes des changements de capital, 
possibles selon lui, dans cette société et il donne leur évaluation. Dans la suite, il indique 
les meilleures directions des changements à réaliser afi n de mettre en sécurité, au mieux, 
l’inérêt économique de la Pologne.

Traduit par Agnieszka Dąbrosz
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REGULARNE LINIE AUTOBUSOWE 
JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY DOSTĘPNOŚĆ 

USŁUG TRANSPORTOWYCH

Podstawowymi czynnikami kształtującymi dostępność transportową jest 
infrastruktura liniowa, punktowa (punkt transportowy) oraz usługa transportowa. 
Dostępność jest czynnikiem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy. 
Właściwie ukształtowana ogranicza negatywne następstwa związane ze zjawi-
skiem wykluczenia społecznego czy też gospodarczego na danym obszarze1.

Celem artykułu jest próba przedstawienia zmian zachodzących w zakresie 
regularnych linii autobusowych w Polsce w latach 2000–2007 oraz w woje-
wództwie zachodniopomorskim jako w aspekcie społecznym. Przedstawiono 
dane statystyczne prezentujące wielkość przewozów pasażerskich w Polsce jako 
odniesienie do oferty usługowej przedsiębiorstw przewozowych oraz wskaźnik 
motoryzacji dla Polski i województwa zachodniopomorskiego, traktując samo-
chód osobowy jako jeden z substytutów pasażerskiego transportu publicznego.

1 Szerzej na temat dostępności transportowej i jej istoty oraz rodzajów zaprezentowano 
w artykule nadesłanym na Międzynarodową Konferencję Naukową Eurotrans 2008. Zob. T. Kwar-
ciński, Dostępność transportowa jako przedmiot analizy teoretycznej, w: Transport. Ekonomika 
i biznes, Eurotrans 2008, Warszawa 2008 oraz T. Kwarciński, Dostępność transportowa – podej-
ście teoretyczne i praktyczne, w: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. 
E. Załoga, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług 
nr 33.
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Warunki prawne funkcjonowania przewoźników 
transportu drogowego

Zasady oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przed-
siębiorstwa świadczące usługi transportowe w zakresie obsługi potrzeb trans-
portowych w aspekcie transportu drogowego określa między innymi Ustawa 
o transporcie drogowym2. Zgodnie z nią wykonywanie przewozów regularnych 
wymaga uzyskania zezwolenia, wydawanego jako decyzja administracyjna przez 
ministra właściwego do spraw transportu lub inny określony w ustawie organ 
administracyjny (samorząd terytorialny)3.

Usługi transportowe w zakresie krajowych regularnych przewozów dro-
gowych są regulowane pewnymi zasadami (warunkami), do których zalicza się 
konieczność: używania autobusów spełniających określone warunki techniczne, 
podawania rozkładu jazdy do publicznej wiadomości, obsługi pasażerów w ściśle 
określonych miejscach (punktach transportowych) – zgodnych z rozkładem jazdy. 
Ponadto cena za usługę transportową musi być zgodna z podaną do publicznej 
wiadomości ustaloną przez przewoźnika taryfą.

Na funkcjonowanie przedsiębiorstw transportu drogowego wpływa każda 
zmiana natężenia konkurencji na rynku. Należy stwierdzić, że segment rynkowy, 
jakim jest przewóz osób w ramach regularnej komunikacji autobusowej, charak-
teryzuje się, od momentu rozpoczęcia zmian systemowo-ustrojowych w Polsce, 
dużym wzrostem konkurencji. Jak podkreśla E. Załoga jest to różnie oceniane. 
Pozytywnie – przez użytkowników transportu w zakresie cen usług transporto-
wych, czasu oraz częstotliwości połączeń, negatywnie – przez przedsiębiorstwa 
PKS, które obsługują 73,5% ogółu linii komunikacyjnych4.

2 Zob. Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r., DzU 2001, nr 125, poz. 1371. 
z późn. zm.

3 Szczegółowy podział kompetencyjny określa art. 18 Ustawy o transporcie drogowym. Ogól-
nie można zauważyć, że w zależności od obsługiwanego obszaru podmiotami wydającymi decy-
zje są: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie województwa, a dla 
przewozów międzynarodowych – minister właściwy ds. transportu.

4 Zob. E. Załoga, W kierunku systemowych rozwiązań w publicznym transporcie regional-
nym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 495, Ekonomiczne Problemy Usług nr 18, 
Szczecin 2008.
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Linie regularnej komunikacji autobusowej w Polsce 
oraz województwie zachodniopomorskim – ujęcie statystyczne

Zgodnie z metodologią Głównego Urzędu Statystycznego5 linie regularnej 
komunikacji autobusowej w Polsce obejmują:
– linie miejskie, które przebiegają w obrębie miast (z ewentualnym niewielkim 

przekroczeniem – od 5 do 10 km poza teren miasta),
– linie podmiejskie (ich długość wynosi od 50 do 60 km), które łączą osiedla 

wiejskie z ośrodkami gminnymi, powiatowymi oraz wojewódzkimi,
– linie regionalne (o długości od 60 do 160 km), które obejmują obszar kil-

ku województw, łącząc ośrodki miejskie oraz gminne z ważnymi ośrodkami 
gospodarczymi regionu,

– linie dalekobieżne (ich długość wynosi ponad 160 km), które łączą miasta 
wojewódzkie oraz ważne ośrodki przemysłowe, kulturowe z dużymi aglome-
racjami miejsko-przemysłowymi kraju.

Dane statystyczne, zgodnie z zaprezentowanym podziałem, przedstawia-
jące liczbę linii regularnej komunikacji autobusowej w Polsce oraz ich długość 
w latach 2000–2007 przedstawiono w tabeli 1, a na terenie województwa zachod-
niopomorskiego w tabeli 2.

W roku 2007 całkowita liczba linii regularnej komunikacji autobusowej 
w Polsce spadła w porównaniu z 2000 rokiem o blisko 15%. Długość linii 
oscylowała na poziomie 1,25 mln km. Trzeba zauważyć, że w przedstawionym 
w tabeli okresie (2000–2007) rok 2001 charakteryzował się największą liczbą 
linii regularnej komunikacji autobusowej w Polsce, pod względem długości naj-
lepszy zaś był 2005 rok (rysunek 1).

Uwzględniając zasięg regularnej komunikacji autobusowej, można wyróż-
nić linie dalekobieżne, regionalne, podmiejskie oraz miejskie. Porównując dane 
z lat 2000 i 2007 pod względem zmian liczby linii autobusowych oraz ich długo-
ści, można zauważyć:
1. Wzrost liczby linii dalekobieżnych (52,1%) oraz ich długości (84%).
2. Spadek liczby oraz długości pozostałych rodzajów linii autobusowych. Wy-

niósł on odpowiednio:
– w liczbie: linie regionalne 17,6%, podmiejskie 12,9%, miejskie 60,6%,
– w długości: linie regionalne 9,4%, podmiejskie 14,4%, miejskie 58,9%.

5 Zob. Transport – wyniki działalności 2007, GUS, Warszawa 2008, s. 25.
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Tabela 1

Linie regularnej komunikacji autobusowej w Polsce

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/
2000

og
ół

em lic
zb

a

28137 28325 27202 26710 25672 25384 24853 24136 85,78%

km 1248455 1270325 1226915 1236484 1244570 1284115 1246840 1234539 98,89%

da
le

ko
bi

eż
ne

lic
zb

a

581 606 620 669 772 877 873 884 152,15%

km 153358 158198 164120 188291 232244 277769 281197 282320 184,09%

re
gi

on
al

ne lic
zb

a

5612 5610 5355 5243 5211 5045 5007 4624 82,39%

km 417741 428456 415853 407937 398003 398766 386852 378593 90,63%

po
dm

ie
js

ki
e

lic
zb

a

20899 21117 20315 19930 18858 19009 18557 18216 87,16%

km 662767 669648 633811 630748 604160 601635 573006 567609 85,64%

m
ie

js
ki

e

lic
zb

a

1045 992 912 868 831 453 416 412 39,43%

km 14589 14023 13131 9508 10163 5945 5785 6007 41,17%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności 2000–2007, 
GUS, Warszawa 2001–2008.
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Rys. 1. Linie regularnej komunikacji autobusowej w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1.

Pod względem struktury linii autobusowych w 2007 roku największy udział 
(w liczbie) miały linie podmiejskie 75,4% (ponad 18,2 tys.). Trzeba podkreślić, 
porównując dane z tych lat, że udział poszczególnych rodzajów linii przewozo-
wych nie uległ większym zmianom; wzrosła liczba linii dalekobieżnych do 3,6% 
(2,0% w 2000 roku), przy jednoczesnym wzroście ich długości do ponad 22,8% 
(12,0% w 2000 roku). Udział linii regionalnych oraz podmiejskich pozostał 
praktycznie na tym samym poziomie – 19,1% i 75,0%, spadł jednak pod wzglę-
dem długości (odpowiednio do 31,0% w 2007 roku z 33,0% w 2000 i do 46,0% 
w 2007 z 53,0% w 2000). Regularna komunikacja autobusowa na liniach miej-
skich odnotowała spadek zarówno pod względem liczby, jak i jej długości. 
W roku 2007 udział ten wyniósł w liczbie 1,7% (3,7% w 2000 roku), a pod wzglę-
dem długości 0,5% (1,1% w 2000 roku).

Na terenie województwa zachodniopomorskiego ogólna liczba linii regular-
nej komunikacji autobusowej między rokiem 2000 a 2007 wzrosła o 7,3%, a dłu-
gość o 36,1%. Należy jednak zauważyć, że najwyższe wartości zostały osiągnięte 
w 2004 roku (pod względem liczby oraz długości). Ponadto w latach 2001–2006 
ogólna liczba linii komunikacji autobusowej była wyższa niż w ostatnim analizo-
wanym roku (rysunek 2).
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Tabela 2

Linie regularnej komunikacji autobusowej w województwie zachodniopomorskim
W

ys
zc

ze
gó

ln
ie

ni
e

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2000

O
gó
łe

m liczba 1383 1607 1651 1643 1717 1633 1578 1484 107,30%

w km 70956 79561 82550 82335 97585 95285 92067 96614 136,16%

D
al

ek
o

bi
eż

ne liczba 19 22 29 34 55 60 58 61 321,05%

w km 4849 5388 7559 10700 19808 22640 22893 24688 509,14%

R
eg

io
-

na
ln

e liczba 444 461 465 461 579 378 467 428 96,40%

w km 35346 36486 36376 35645 42312 33028 34724 38555 109,08%

Po
dm

ie
j-

sk
ie liczba 899 1086 1122 1108 1053 1184 1042 984 109,45%

w km 30617 37415 38380 35554 35259 39534 34367 33288 108,72%

M
ie

js
ki

e liczba 21 38 35 40 30 11 11 11 52,38%

w km 144 272 235 436 206 83 83 83 57,64%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności 2000–2007, 
GUS, Warszawa 2001–2008.

Analiza struktury linii autobusowych na terenie województwa zachodniopo-
morskiego pozwala zauważyć pewne różnice w stosunku do zmian, jakie miały 
miejsce na terenie całego kraju. Największą dynamikę wzrostową odnotowano 
w zakresie linii dalekobieżnych – odpowiednio: o ponad 220% w przypadku 
liczby oraz 409% w przypadku długości. Spadek natomiast o blisko 50% odnoto-
wano wśród linii miejskich. Pozostałe dwie grupy linii utrzymały swoje wartości 
między 2000 rokiem a 2007 (wahania nie przekroczyły 10%).

Za niepokojący należy uznać proces spadku długości linii miejskich, szcze-
gólnie w kontekście ochrony środowiska. Miał on miejsce zarówno w skali kraju, 
jak i województwa zachodniopomorskiego. 
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Rys. 2. Linie regularnej komunikacji autobusowej w województwie zachodniopomor-
skim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.

Główną przyczyną ograniczania liczby linii regularnych komunikacji auto-
busowej w Polsce jest spadek popytu na usługi transportu publicznego. Dane 
statystyczne przedstawiające liczbę osób korzystających z usług transportu 
samochodowego przedstawiono w tabeli 3.

W latach 2000–2007 liczba osób korzystających z usług transportu samo-
chodowego (zarobkowego) spadła o blisko 25%. Przewozy realizowane w ramach 
sektora publicznego (do 2003 roku przez PKS) spadły w analizowanym okresie 
o około 55%. Trochę lepiej sytuacja wyglądała w województwie zachodnio-
pomorskim, w którym spadek wyniósł około 15%.

Spadek zapotrzebowania na potrzeby transportowe, realizowane w ramach 
regularnej komunikacji autobusowej, spowodowany jest przez wiele czynników. 
Wydaje się, że część popytu jest obecnie zaspokajana komunikacją indywidu-
alną6, o czym między innymi świadczy dynamiczny wzrost liczby samochodów 

6 Według prognoz UE transport drogowy pozostanie wiodącą gałęzią w zakresie obsługi pa-
sażerskich potrzeb transportowych. Zgodnie z prognozą, w ciągu następnych 20 lat (do 2030 r.) 
spadnie udział w przewozach pasażerskich: transportem publicznym do 7,3% (2010 – 8,7%; 2000 
– 8,9%), samochodami prywatnymi 74,7% (2010 – 76,6%; 2000 – 77,8%) oraz transportem ko-
lejowym 7,7% (2010 – 7,8%; 2000 – 7,3%). Natomiast według prognoz transport lotniczy zwięk-
szy swój udział rynkowy do 9,7% (2010 – 6,3%; 2000 – 5,4%), http://europa.eu/abc/keyfi gures/
transportenergy/goingplaces/index_pl.htm#chart34.
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osobowych rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce7. Podobne wnioski można 
również wysnuć na podstawie wysokości wskaźnika motoryzacji (rysunek 3).

Tabela 3

Przewozy pasażerów transportem drogowym w Polsce w latach 2000–2007 [tys.]*

Ogółem
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2000

954515 898710 815041 822875 807281 782085 751470 718264 75,25%
w tym komunikacją 
regularną 828610 774089 690540 688628 685120 671180 643246 609447 73,55%

PKS (od 2003 
w sektorze 
publicznym)

886936 829863 744579 600372 538042 473156 438141 411523 46,40%

w tym komunikacją 
regularną 800054 745560 660633 526157 472023 417812 384541 361712 45,21%

Przewozy pasażerów 
PKS (od 2003 trans-
portem publicznym) 
w województwie 
zachodniopomorskim

39925 37574 38190 38171 36987 36054 36044 34096 85,40%

* Zgodnie z metodologią GUS przedstawione dane statystyczne odnoszą się do przedsię-
biorstw zatrudniających powyżej 9 osób – bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. 
Ponadto od 2003 r. zmieniono odniesienie z PKS na sektor publiczny. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności 2000–2007, 
GUS, Warszawa 2001–2008.

7 Niestety, zdecydowaną większość stanowią samochody używane (powyżej 10 lat), w więk-
szości importowane z państw UE. Szacuje się że w 2008 r. do Polski zostanie sprowadzonych 
ok. 1,2 mln samochodów osobowych. Zdecydowaną mniejszość wśród samochodów rejestrowa-
nych po raz pierwszy w Polsce będą stanowiły nowe. Szacuje się, że będzie to ok. 250 tys. Wiel-
kości te mogą ulec jednak zmianie – zostać zmniejszone z uwagi na postępujący kryzys fi nansowy, 
szczególnie w segmencie samochodów nowych (m.in. z powodu dużych obostrzeń związanych 
z przyznawaniem kredytów).
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Rys. 3. Wskaźnik motoryzacji w Polsce oraz województwie zachodniopomorskim 
w latach 2000–2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności 2000–2007, 
GUS, Warszawa 2001–2008.

Wskaźnik motoryzacji w Polsce oraz województwie zachodniopomorskim 
ma tendencję rosnącą. W roku 2007 wniósł on dla Polski 383 (259 w 2000 roku), 
a dla województwa zachodniopomorskiego 337 (238 w 2000 roku). Różnica 
zwiększyła się i wyniosła 46 (21 – w 2000), najwyższa jednak była w 2005 roku 
– 518.

Zakończenie

Ograniczenia w liczbie regularnych linii autobusowych oraz ich długości 
ujemnie zmniejszają dostępność transportową. Poza liniami dalekobieżnymi 
wszystkie pozostałe rodzaje linii komunikacji autobusowej w Polsce w badanym 
okresie odnotowały spadek, co może być powodem pojawiania się oraz pogłębia-
nia zjawiska wykluczenia społecznego, na pewnych obszarach. 

8  Dla porównania, najwyższy wskaźnik motoryzacji w UE (27) występuje w Luksemburgu 
(661 – 2006 r.), najniższy w Rumunii (167 – 2006 r.). Średnia dla UE-27 to 466 samochodów oso-
bowych na 1000 mieszkańców. Panorama of transport, European Commission 2009.
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Trzeba stwierdzić, że spadające przewozy publicznym transportem drogo-
wym są negatywnym sygnałem płynącym z rynku usług transportowych, szcze-
gólnie wobec powszechnej opinii o wzrastającej mobilności osób. Oznacza to 
bowiem, że popyt zaspokajany jest przez inne podmioty bądź też we własnym 
zakresie (motoryzacja indywidualna). Dalszy spadek popytu na usługi transpor-
towe świadczone przez transport publiczny może prowadzić do ograniczania 
liczby oraz długości linii regularnej komunikacji autobusowej w Polsce. Będzie 
to szczególnie niekorzystne dla osób ubogich, bez samochodów osobowych 
i pogłębiało zjawisko wykluczenia społecznego.

Dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej obecnie obserwowany 
w Polsce (choć wskaźniki motoryzacji nadal nie dorównują tym z Europy 
Zachodniej czy USA), niesie ze sobą wiele negatywnych następstw. Szczególnie 
dotyczy to pogarszania stanu środowiska naturalnego, zwiększenia kongestii na 
drogach, a także wzrostem zagrożenia dla życia. I choć statystyki się poprawiają, 
to jednak mierniki wskazują, że transport drogowy, a szczególnie motoryzacja 
indywidualna jest niebezpieczną gałęzią transportu.

Zmniejszanie przewozów pasażerskich realizowanych przez transport 
(w tym transport publiczny) w Polsce, a konsekwencji zmniejszanie liczby oraz 
długości linii autobusowej komunikacji regularnej powoduje zmniejszenie czę-
stotliwości kursowania autobusów. Czyni to tę formę przewozów coraz mniej 
atrakcyjną dla użytkowników transportu. Wydaje się, że dużą rolę we właściwym 
funkcjonowaniu transportu publicznego odegrałoby uchwalenie ustawy o trans-
porcie publicznym oraz większe zaangażowanie podmiotów polityki transporto-
wej w kształt regionalnego i krajowego systemu przewozów pasażerskich. Bardzo 
ważną kwestią jest problem dofi nansowania usług transportu pasażerskiego czy 
też zapewnienie warunków uczciwej konkurencji oraz wydawania zezwoleń na 
wykonywanie przewozów pasażerskich.
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REGULAR BUS LINES AS FACTOR SHAPING THE ACCESSIBILITY 
OF TRANSPORT SERVICES

Summary

The purchase of the transport service is being conditioned with its availability. 
A distribution and a density of transport points operating the passenger and goods move-
ment are one of the main factors shaping the availability of transport services. 

The limitation in number of regular bus lines as well as their lengths are affec-
ting adversely to the transport availability of areas which they concern. Apart from long-
distance lines all remaining kinds of bus lines communication in Poland registered the 
decrease what it can be the reason of appearing as well as deepening on these areas the 
phenomenon of social exclusion. However, one should remember, that in Poland we are 
observing the rapid development of the individual motorization, which in part is compen-
sating for the smaller number of bus lines.

Translated by Tomasz Kwarciński
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SPECYFICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 
PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW 

W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA LOTNISK WSCHODNICH 
REGIONÓW NIEMIEC

Wprowadzenie 

Rynek lotniczy w Polsce przeżywa obecnie okres prawdziwego rozkwitu. 
Największa dynamika wzrostu zauważalna jest w segmencie przewozów pasa-
żerskich, co jest przede wszystkim efektem wdrażania zasad polityki „Open Sky” 
realizowanej przez Wspólnoty Europejskie (WE). Otwarcie rynku dla zagranicz-
nej konkurencji zaowocowało między innymi intensywną ekspansją tak zwanych 
tanich linii lotniczych1, a ich działalność przyczyniła się do wyraźnej aktywizacji 
regionalnych portów lotniczych. W roku 2006 liczba obsłużonych pasażerów 
w krajowych portach regionalnych w stosunku do wyników roku poprzedniego 
zwiększyła się o 33,6%2, w 2007 roku zaś w porównaniu z danymi z 2006 roku 
o około 36%3.

Porty lotnicze, takie jak Szczecin-Goleniów, Poznań-Ławica, Wrocław-
-Starachowice oraz Zielona Góra-Babimost, zlokalizowane na zachodnich tere-

1 LCCs – low cost carrier; no frills airline; budget airline.
2 J. Litwiński, Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 3. 
3 Dla porównania, w tym samym okresie, w przypadku portu centralnego Warszawa-Okęcie 

dynamika wzrostu była na poziomie 14%. Wynika to głównie z faktu wyraźnie niższych wartości 
wyjściowych i poziomu rozwoju portów regionalnych względem portu centralnego. 
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nach Polski funkcjonują w specyfi cznych uwarunkowaniach, w bezpośrednim 
sąsiedztwie i obszarze oddziaływania wschodnioniemieckich portów lotniczych, 
dysponujących bogatszą i bardziej zróżnicowaną siatką połączeń. Pierwsze trzy 
znajdują się w sieci TEN-T, co oznacza, iż stanowią nie tylko ważną część sieci 
infrastruktury lotniczej kraju, ale i całej Europy. 

Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju Portu Lotniczego 
Szczecin-Goleniów 

Międzynarodowy regionalny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ 
„Solidarność” należy do podstawowej sieci lotnisk w kraju i jest głównym por-
tem komunikacyjnym Pomorza Zachodniego, zlokalizowanym na skrzyżowaniu 
ważnych komunikacyjnie tras (korytarzy) lotniczych, to jest4

− B-45 – prowadzącej z Europy Południowo-Wschodniej w kierunku Rønne 
i dalej do Skandynawii i Wielkiej Brytanii, a następnie w kierunku atlantyc-
kiej trasy transkontynentalnej;

− W-71/B-56 – prowadzącej z kierunku środkowych i północnych Niemiec (via 
Berlin) do Gdańska, Rygi i dalej do Finlandii. 

Lotnisko w Goleniowie położone jest około 45 km na północny wschód od 
centrum Szczecina oraz około 5 km na wschód od Goleniowa, miasta powiato-
wego leżącego na skrzyżowaniu tranzytowych dróg krajowych nr 3 (stanowią-
cej część międzynarodowej trasy E-65) i nr 6 (Berlin–Gdańsk), wchodzącego 
w skład aglomeracji szczecińskiej. Ponadto województwo zachodniopomorskie 
znajduje się w orbicie oddziaływania Kopenhagi, systemu lotnisk Berlina, mniej-
szych międzynarodowych i regionalnych lotnisk wschodnich regionów Niemiec 
oraz Warszawy i innych polskich portów regionalnych (jak Poznań, Gdańsk), co 
daje podstawę do stwierdzenia, że znaczenie regionu będzie stopniowo wzrastać 
w komunikacji lotniczej5.

Port lotniczy Szczecin-Goleniów ma, poza wyjątkami, dogodne połącze-
nia drogowe z ośrodkami aglomeracji szczecińskiej oraz ze Szczecinem. Nie ma 
natomiast bezpośrednich połączeń kolejowych. Funkcjonująca linia kolejowa na 
trasie Szczecin-Goleniów zapewnia dojazd do dworca PKP w Goleniowe, który 

4 Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2015, 
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2002, s. 95. 

5 Ibidem. 
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oddalony jest od lotniska o około 7 km. W celu zwiększenia dostępności komuni-
kacyjnej portu, konieczne jest zatem przedłużenie aktualnie funkcjonującej linii 
kolejowej do samego terminalu, co jest planowane w latach 2007–2013.

Port lotniczy Goleniów obejmuje obszarem swego bezpośredniego oddzia-
ływania około 1,4 mln mieszkańców w promieniu 100 km od Goleniowa, co 
oznacza, iż w zasięgu jego ciążenia znajdują się także mieszkańcy wschodniej 
części Niemiec, a także znaczna część potencjalnych pasażerów portu korzysta 
z lotnisk Berlina. Siatka połączeń lotniczych dostępnych z portu obejmuje6:
− regularne bezpośrednie loty krajowe na linii Szczecin–Warszawa–Szczecin, 
− regularne bezpośrednie loty zagraniczne do Wielkiej Brytanii i Irlandii (Lon-

dyn, Liverpool, Birmingham, Bristol, Dublin), Skandynawii (Oslo), 
− nieregularne (czarterowe) loty turystyczne do Egiptu, Tunezji oraz Turcji,
− nieregularne loty cargo realizowane na potrzeby wojskowe oraz komercyj-

ne, 
− obsługę lotniczą poczty. 
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Rys. 1. Ruch pasażerski i cargo w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów w latach 
2004–2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

W zakresie realizowanych przez ten port połączeń pasażerskich widoczna 
jest systematyczna tendencja rosnąca, jednakże pod względem liczby obsłużo-
nych pasażerów lotnisko w Goleniowie znacznie odbiega od pozostałych regio-
nalnych portów Polsce. Notowany jest wyraźny wzrost przyjazdów turystów 
z krajów skandynawskich w ramach turystyki weekendowej, medycznej (Szcze-

6 Stan na 5 października 2008 r.
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cin), uzdrowiskowej (Świnoujście, Kołobrzeg), a także obywateli Wysp Brytyj-
skich, co z kolei jest pośrednim efektem migracji zarobkowej obywateli polskich, 
w tym mieszkańców regionu, do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jednocześnie wzrost 
poziomu rozwoju gospodarczego w kraju, jak również w województwie zachod-
niopomorskim przekładający się na wzrost zamożności społeczeństwa zwiększa 
popyt na usługi turystyczne mieszkańców województwa. Obrazuje to systema-
tyczny wzrost wielkości przewozów do Turcji, Egiptu i Tunezji w ruchu niere-
gularnym (czartery turystyczne, na zlecenie tour-operatorów), przede wszystkim 
w sezonie letnim.

Widoczny wzrost ruchu cargo w roku 2007 był efektem jednorazowej ope-
racji przeprowadzonej na potrzeby wojskowe (990,93 ton ładunku), nie może być 
zatem traktowany jako trend długookresowy. W zakresie rozwoju komercyjnych 
połączeń cargo, w 2007 roku działalność na lotnisku rozpoczęła fi rma brokerska 
Chapman Freeborn, specjalizująca się w organizacji transportu ładunków (a także 
pasażerów) poprzez czarter odpowiednich samolotów. Port lotniczy w Szczecinie 
będzie obsługiwać transport ładunków z i do krajów Europy Północnej i Środ-
kowej, w tym także ponadgabarytowych7. Całodobowy serwis oraz położenie 
lotniska poza miastem umożliwiają przyjmowanie maszyn, które ze względu 
na hałas nie mogą korzystać z większości lotnisk zlokalizowanych bliżej cen-
trów aglomeracji miejskich. Lotnisko będzie mogło także częściowo uzupełniać 
działalność portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, w nagłych sytuacjach, 
w sytuacjach konieczności szybkiego dostarczenia ładunku do odbiorcy.

W latach 2008–2020, zgodnie z prognozą, przewozy lotnicze z i do portu 
lotniczego Szczecin-Goleniów wzrosną8:
− przewozy lotnicze ogółem  – o 210%,
− przewozy w ruchu regularnym krajowym  – o 158%,
− przewozy w ruchu regularnym międzynarodowym  – o 252%,
− przewozy nieregularne  – o 192%.

Przygraniczne położenie regionu w obszarze oddziaływania systemu lot-
nisk berlińskich, a w perspektywie kilku lat – nowego międzynarodowego portu 
lotniczego Berlin Brandenburg International oraz innych regionalnych portów 
wschodnich regionów Niemiec (Rostock, Eberswalde) – stanowi z jednej strony 

7 M. Rabenda, Dobry klient dla lotniska, „Gazeta Wyborcza Szczecin” z 15.10.2007.
8 Badanie potencjału transportowego w obszarze oddziaływania Środkowoeuropejskiego Ko-

rytarza Transportowego (CETC) na terenie zachodniej Polski, Warszawa–Szczecin 2007, s. 39.
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silną konkurencję dla lotniska w Goleniowie, z drugiej jednak olbrzymią szansę 
dla pełnienia przez niego funkcji portu zapasowego dla aglomeracji berlińskiej. 

Porty lotnicze regionu Meklemburgii i Brandenburgi 
oraz ich wpływ na pozycję konkurencyjną lotniska 
Szczecin-Goleniów

System lotnisk Berlina tworzą trzy porty lotnicze: lotnisko Tegel – zloka-
lizowane w zachodniej części Berlina (8 km od centrum), lotnisko Tempelhof 
(6 km od centrum miasta) oraz Schönefeld, usytuowane we wschodniej części 
poza miastem (w odległości 18 km od centrum). Rokrocznie wszystkie trzy porty 
lotnicze odnotowują wzrost liczby przewożonych pasażerów. Największy udział 
w tym wzroście ma lotnisko Schönefeld, co w znacznym stopniu jest zasługą 
działalności tanich linii lotniczych. Najmniejszy ruch odnotowywany jest w por-
cie lotniczym Tegel. 
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Rys. 2. Ruch pasażerski w portach lotniczych Berlina w latach 2005–2006 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych Arbeitsgemeinschaft Deutscher Ver-
kehrsfl ughäfen, Verkehrsergebnisse/Traffi c results 2005, 2006, www.adv.aero.

Wraz z przystąpieniem Polski do UE rośnie udział lotów czarterowych 
realizowanych z Berlina (obecnie stanowią one prawie połowę ogółu ruchu 
pasażerskiego). Znaczny udział we wzroście ruchu turystycznego mają Polacy 
zamieszkujący zachodnie województwa Polski, coraz częściej wybierający lotni-
ska berlińskie jako porty rozpoczęcia i zakończenia podróży. Według nieofi cjal-
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nych szacunków, w latach 2005–2006 z portów lotniczych Berlina skorzystało 
ponad pół miliona polskich obywateli.

Lotniska berlińskie już dawno dostrzegły potencjał polskiego rynku i korzy-
stają z dobrej koniunktury w przewozach pasażerskich, promując swoje oferty 
w Poznaniu, Szczecinie, a nawet we Wrocławiu. O dużym zapotrzebowaniu 
i zainteresowaniu lotami z Berlina ze strony polskich klientów świadczy także 
dynamiczny rozwój wyspecjalizowanych fi rm przewozowych, zajmujących się 
dowozem pasażerów do portów lotniczych Berlina z okolic Szczecina, Poznania, 
Wrocławia i Zielonej Góry. 

Przewaga niemieckich portów lotniczych tkwi przede wszystkim w bardziej 
zróżnicowanej ofercie, rozbudowanej siatce połączeń, odpowiadającej preferen-
cjom pasażerów oraz ich dobrej komunikacji z głównymi europejskimi węzłami 
komunikacyjnymi (jak Frankfurt nad Menem czy Monachium). Dużym zainte-
resowaniem wśród Polaków cieszą się oferty tanich linii lotniczych oraz loty 
turystyczne. 

Zróżnicowana i atrakcyjna oferta wspomagana jest intensywną promocją 
w polskich miastach, zarówno w postaci reklamy bezpośredniej, stron interneto-
wych w języku polskim, jak i za pośrednictwem biur podróży i brokerów tury-
stycznych sprzedających coraz większą liczbę niemieckich ofert turystycznych. 
Zgodnie z wyliczeniami wykonanymi przez Stowarzyszenie „Inwestycje dla 
Poznania” obecnie od 400 tysięcy do nawet miliona pasażerów z Wielkopolski 
korzysta z usług innych lotnisk (Berlin, Wrocław, Katowice, Warszawa)9. 

Rosnący ruch lotniczy w przestrzeni europejskiej, przy braku jej właści-
wej integracji, powoduje wzrost zatłoczenia na głównych powietrznych szlakach 
komunikacyjnych, co z kolei prowadzi do wzrostu opóźnień, podwyższenia kosz-
tów działalności linii lotniczych (przy dodatkowo wysokich cenach paliw) oraz 
obniżenia poziomu bezpieczeństwa. System lotnisk berlińskich zbliża się do gra-
nicy przepustowości zarówno w ramach obsługi w terminalach, jak i w zakresie 
możliwości startów samolotów. W celu przeciwdziałania tym problemom, budo-
wany jest nowy międzynarodowy port lotniczy dla aglomeracji berlińskiej – Ber-
lin Brandenburg International Airport (BBI), który zgodnie z założeniami, stanie 
się trzecim pod względem wielkości, po Frankfurcie i Monachium, niemieckim 
„hubem” międzynarodowym. Jego otwarcie spowoduje stopniowe wyłączenie 
z działalności lotnisk Tegel i Tempelhof. 

9 A. Kosek, Lotniska – zagrożona Ławica?, „Głos Wielkopolski” z 12.03.2007. 
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Nowe lotnisko powstaje na południowym wschodzie miasta, na obszarach 
przyległych do lotniska Schönefeld (łączna powierzchnia ma wynosić od 1,2 do 
1,4 tys. ha10), zaledwie 70 km od polskiej granicy. Zakończenie budowy plano-
wane jest na 2011 rok, koszt inwestycji szacowany jest w przedziale od 2,4 mld 
do 4 mld euro11. Dzięki konstrukcji modułowej BBI, w początkowym okresie 
działalności lotnisko będzie w stanie obsługiwać od 22 do 25 mln pasażerów 
rocznie, a w perspektywie 2030 roku – nawet 30–40 mln. Siatka połączeń ma 
objąć prawie 150 kierunków do niemalże każdego zakątka świata. 

W celu polepszenia dostępności komunikacyjnej nowego portu, od połu-
dniowej części obwodnicy Berliner Ring, do której dochodzą autostrady ze 
Świecka, Szczecina i Wrocławia, doprowadzona zostanie nowa nitka autostrady 
(A113). Plan inwestycyjny BBI obejmuje także stworzenie nowoczesnego połą-
czenia komunikacji powietrznej i bezpośredniej komunikacji szynowej. Według 
planów, w ciągu 20 minut będzie można dojechać szybką koleją z centrum miasta 
pod sam terminal, gdzie wybudowany zostanie podziemny dworzec kolejowy. 

Po zakończeniu budowy nowego terminalu, dotychczasowe lotnisko Schöne-
feld będzie obsługiwać wyłącznie tanich przewoźników. Nowy obiekt będzie zaś 
służył głównie liniom tradycyjnym realizującym loty długodystansowe, stano-
wiąc potencjalną konkurencję dla międzynarodowych „hubów” we Frankfurcie 
i Monachium, jako jeden z największych niemieckich węzłów przesiadkowych. 

Według analiz dokonanych przez zarząd BBI, uruchomienie lotniska przy-
ciągnie około 60% mieszkańców zachodniej Polski, które wyrażają chęć skorzy-
stania z ruchu lotniczego. Dla porównania, w 2004 roku udział polskich pasażerów 
w łącznej liczbie obsłużonych przez porty lotnicze Berlina wyniósł 15%.

W związku z tym, poza modernizacją linii kolejowej Poznań–Berlin, pla-
nowane jest także ponowne uruchomienie połączenia lotniczego z Poznania do 
Berlina, skierowanego przede wszystkim do segmentu podróżujących w celach 
biznesowych. Zmodernizowana została także (po niemieckiej stronie) linia 
kolejowa Szczecin–Berlin, umożliwiając przejazd na tym odcinku z prędkością 
160 km/godz. Modernizacja polskiego odcinka została zaplanowana na 2008 rok 
(odcinek Szczecin-Główny – granica państwa) jako ostatni etap odbudowy szlaku 

10 Dla porównania, lotnisko we Frankfurcie nad Menem zajmuje 1900 ha, port lotniczy im. 
Charles de Gaulle’a w Paryżu aż 3000 ha; za: P. Geise, BBI w modułach, „Skrzydlata Polska” 2006, 
nr 1.

11 Wraz z kosztami rozbudowy infrastruktury dojazdowej do lotniska: budowa nowych dróg, 
modernizacja sąsiedniej autostrady, nowe połączenia kolejowe itp.
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kolejowego Szczecin–Berlin. Modernizacja tego odcinka linii kolejowej skróci 
czas przejazdu o ponad połowę (obecnie podróż zajmuje około 2,5 godziny). 

Możliwość szybkiej i bezpośredniej komunikacji kolejowej na trasie Szcze-
cin–Berlin to nie tylko konkurencja dla zachodniopomorskiego lotniska, ale 
przede wszystkim olbrzymia szansa na odegranie roli lotniska komplementarnego 
dla aglomeracji berlińskiej. Z uwagi na odmienne funkcje i przeznaczenie obu 
lotnisk, należy raczej oczekiwać, iż uruchomienie BBI negatywnie wpłynie na 
i tak już słabą pozycję konkurencyjną portu Centralnego Warszawa-Okęcie, które 
nawet po rozbudowie nie będzie w stanie odprawić więcej niż 15 mln pasażerów 
rocznie. W tym kontekście, z punktu widzenia przyszłości rozwoju portu lotni-
czego w Goleniowie, uruchomienie BBI należy raczej postrzegać jako szansę na 
rozwój wymiernej współpracy. Może się bowiem okazać, iż pasażerowie planu-
jący długodystansowe loty, korzystający z polskich portów regionalnych zamiast 
przez Warszawę będą latać przez Berlin. 

Potencjalną konkurencją dla lotniska w Szczecinie są natomiast mniejsze 
międzynarodowe i regionalne lotniska we wschodnich regionach Niemiec, któ-
rych strategia zakłada obsługę tych samych segmentów rynkowych. W bezpo-
średnim obszarze oddziaływania portów lotniczych zachodniej Polski po stronie 
niemieckiej znajdują się między innymi takie porty lotnicze, jak Stralsund-Barth, 
Heringsdorf-Usedom, Neubrandenburg-Trollenhagen, Rostock-Laage, Cott-
bus-Drewitz, Leipzig/Halle, Dresden. W województwie zachodniopomorskim 
widoczne się staje rosnące znaczenie, poza Berlinem, regionalnego portu lotni-
czego w Rostocku. 

2 339,99
2 122,23

1 836,07 1 782,90

169,915 175,876

Lipsk/Halle Drezno Rostock/Laage

2006

2005

Rys. 3. Ruch pasażerski w wybranych wschodnioniemieckich portach lotniczych 
w latach 2005–2006 [tys. osób] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Arbeitsgemeinschaft Deutscher Ver-
kehrsfl ughäfen, Verkehrsergebnisse/Traffi c results 2005, 2006, www.adv.aero.
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Port lotniczy Rostock-Laage – lotnisko regionalne Meklemburgi i Pomo-
rza Przedniego leżące na trasie korytarza transportowego Kopenhaga–Berlin 
w odległości 30 km od centrum Rostocku – wykonuje loty cywilne od 1992 roku. 
Komunikację z miastem zapewniają połączenia kolejowe, autobusowe, taksówki. 
Z Polski na lotnisko można dojechać bezpośrednio autostradą A20 na trasie 
Szczecin–Rostock (drogą E28 ze Szczecina do granicy). Dostępne jest także 
dogodne połączenie kolejowe Szczecin–Rostock. Port w Rostocku prowadzi 
intensywną kampanię promocyjną po stronie polskiej, nawiązując współpracę 
z zachodniopomorskimi biurami podróży, czy uruchamiając stronę internetową 
w języku polskim. 

Funkcjonujący na lotnisku terminal pasażerski jest przystosowany do 
obsługi 1 mln pasażerów rocznie. Obecnie, w systemie całodobowym, lotnisko 
oferuje bezpośrednie loty do Kolonii, Monachium i Norymbergii, jak również 
loty łączone, między innymi przez Norymbergę na Węgry, do Francji, Włoch, 
Maroka, Austrii, Portugali, Turcji, Tunezji, Egiptu, Węgier. Znaczny udział 
w strukturze tego ruchu mają loty czarterowe, zwłaszcza do Hiszpanii. Lotnisko 
Rostock-Laage jest także włączone do nocnego pocztowego ruchu powietrz-
nego oraz obsługuje loty prywatne. Jego obszar oddziaływania obejmuje region 
Hamburga i Lubeki na zachodzie, Szczecina na wschodzie i Berlina na południu, 
o łącznej liczbie 1,6 mln mieszkańców w promieniu 100 km, i 9,2 mln w promie-
niu 200 km. 

Ruch pasażerski obsługiwany w porcie wykazuje stałą tendencję rosnącą, 
na co wpływa działalność tanich linii, a zwłaszcza niemieckiego przewoźnika 
AirBerlin. W sezonie letnim, w 2007 roku, z lotniska w Rostocku przewoźnik 
ten oferował loty w ponad 30 kierunkach w Europie i Afryce Północnej, pod-
czas gdy w roku poprzednim były to zaledwie trzy trasy – do Turcji, Grecji i na 
Majorkę12.

Przyglądając się działaniom wschodnio-niemieckich portów lotniczych, 
których oferta skutecznie przyciąga polskich pasażerów, należałoby się zastano-
wić, jak zachęcić niemieckich turystów i biznesmenów do korzystania z oferty 
polskich lotnisk. Tym bardziej że udział obywateli pochodzenia niemieckiego 
w strukturze ruchu pasażerskiego obsługiwanego przez lotniska zachodniej Pol-
ski systematycznie rośnie. 

12 Paradoksalnie, mimo rosnącego ruchu pasażerskiego w porcie, główny udziałowiec lotniska 
– Miasto Rostock, rozważa możliwość jego sprzedaży, co jest argumentowane faktem, iż lotnisko 
rocznie odnotowuje 600,000 euro straty (www.ostsee-zeitung.de). 
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Rys. 4. Udział obywateli Niemiec w przekroczeniach granicy na lotniskach w latach 
2005–2006 w wybranych portach lotniczych zachodniej Polski [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport. Rynek lotniczy za lata 2005, 2006, 
Warszawa 2006, 2007. 

Na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż w przypadku portów w Poznaniu 
i Wrocławiu obywatele Niemiec stanowili największy odsetek w ogólnej liczbie 
obcokrajowców korzystających z lotniska. Dla porównania, w roku poprzednim 
w Poznaniu największy udział odnotowano w grupie pasażerów pochodzących 
z Dani (5,4%), Norwegi (3,9%). We Wrocławiu z kolei obywateli Niemiec 
wyprzedzili Duńczycy oraz Brytyjczycy. Wyraźny wzrost udziału Niemców 
w strukturze ruchu obsługiwanego przez te porty wskazuje na wzrost atrakcyjno-
ści i popularności zarówno portu, jak i całego regionu wśród turystów i biznes-
menów zza Odry.

W przypadku lotniska Szczecin-Goleniów dominującą grupą pasażerów są 
obywatele Wielkiej Brytanii, których odsetek w 2006 roku wyniósł 58,8. Niemcy 
zajmują dopiero trzecie miejsce, mimo że Goleniów obejmuje relatywnie naj-
większy obszar oddziaływania we wschodnich landach niemieckich (w porów-
naniu z Poznaniem czy Wrocławiem). Atutem Goleniowa jest jego relatywnie 
bliskie usytuowanie w odległości zaledwie 18 km od byłego przejścia granicz-
nego w Kołbaskowie, jak również dogodne połączenie drogowe z i do Niemiec 
autostradą A6. 

Znacznie mniejsze (niż w przypadku Poznania czy Wrocławia) zaintere-
sowanie mieszkańców sąsiednich terenów Niemiec lotami z portu lotniczego 
Szczecin-Goleniów, to wciąż mało konkurencyjna siatka połączeń w porówna-
niu z ofertami lotnisk Berlina oraz pozostałych wschodnioniemieckich portów 
regionalnych. 
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Podsumowanie 

Wypracowanie relacji komplementarnych polegających na ścisłej współ-
pracy lotniska w Goleniowie z Berlinem w zakresie uruchamiania i realizacji 
połączeń przesiadkowych, pozwoli tym portom na właściwe wykorzystanie 
istniejącego potencjału, a tym samym ich dalszy rozwój. Dla Portu Lotniczego 
Szczecin-Goleniów obsługa aglomeracji Berlina oraz przygranicznych regionów 
północno-wschodnich Niemiec oznacza konieczność utrzymania wysokiego 
standardu technicznego i nawigacyjnego lotniska, zapewnienia zaplecza tech-
nicznej obsługi bazowania samolotów, a także rozwój na terenie lotniska i w jego 
sąsiedztwie bazy hotelowo-gastronomiczno-rozrywkowej. Również bardziej 
skuteczna promocja regionu i nawiązanie współpracy z przedstawicielami Berlin 
Brandenburg International BBI oraz władzami regionu, jak również zapewnienie 
korzystnej oferty cenowej ze strony lotniska powinny służyć wzmocnieniu pozy-
cji tego lokalnego portu.

Warto również podkreślić, iż planowane ukończenie budowy BBI zbiega 
się w czasie z organizacją Euro 2012, co przy ograniczonych możliwościach lot-
niska Warszawa-Okęcie może oznaczać znaczący napływ części zagranicznych 
turystów udających się do Polski. Lotnisko BBI może się okazać „za drogie” 
dla tanich linii lotniczych, co z kolei może wpłynąć na lokalizację ich baz poza 
Berlinem, w tym również w Polsce. 

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, biorąc pod uwagę posiadaną infrastruk-
turę techniczną i dogodne położenie geografi czne, może skutecznie konkurować 
o pasażerów z mniejszymi lotniskami niemieckimi. W tym celu konieczna jest 
kooperacja między polskimi portami, jak również współpraca z innymi podmio-
tami, zwłaszcza z sektora turystycznego. Nowo uruchamiane połączenia oraz ich 
częstotliwość powinny w większym stopniu uzupełniać ofertę lotnisk, a nie z nią 
konkurować. Pod uwagę powinny być brane przede wszystkim te destynacje, 
które cieszą się największym zainteresowaniem wśród Polaków korzystających 
z lotnisk niemieckich, a więc rejsy turystyczne oraz do dużych węzłów między-
kontynentalnych, jak Monachium, Frankfurt czy Kopenhaga. Większą uwagę 
należy także skupić na rozpoznaniu potrzeb i preferencji klientów niemieckich, 
którzy coraz częściej odwiedzają Polskę w celach turystycznych i zdrowotnych.

Realizowane i planowane działania powinny być poparte szeroką promo-
cją, nie tylko w Polsce, ale i na obszarze potencjalnego oddziaływania portów 
na terenie Niemiec. Skuteczność takich praktyk potwierdza sukces niemieckich 



54 Marta Mańkowska 

portów lotniczych w walce o polskiego klienta. Biorąc pod uwagę dynamicznie 
rosnący w Europie ruch pasażerski, przede wszystkim ze strony krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, konieczne jest kontynuowanie inwestycji w rozbudowę 
i modernizację infrastruktury lotniskowej, nawigacyjnej i okołolotniskowej. Nie 
bez znaczenia pozostaje fakt, że port lotniczy w Szczecinie znajduje się na szlaku 
Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego13, łączącego północne krańce 
Europy z krajami basenu Morza Śródziemnego. Oznacza to, że w przyszłości 
stanowić będzie ważne ogniwo w obsłudze potoków pasażerskich i ładunkowych 
w relacjach północ–południe. 
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DIE SPEZIFISCHEN BEDINGUNGEN DER ENTWICKLUNG 
DES FLUGHAFENS SZCZECIN-GOLENIÓW 

IM EINWIRKUNGSBEREICH DES FLUGHAFENS 
IN OSTDEUTSCHLAND

Zusammenfassung

Das Ziel des Artikel ist die Rolle und die Bedeutung des Flughafen Szczecin-Gole-
niów im Verkehrssystem der Woiwodschaft Westpommern charakterisieren, als auch 
die spezifi schen Bedingungen der Funktionierung und Entwicklung dieses Flughafen, 
in direkter Nachbarschaft des Flughafens der Regionen Mecklenburg/Vorpommern und 
Berlin/Brandenburg, anzeigen. 
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WPŁYW PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH 
NA FUNKCJONOWANIE 

WSPÓŁCZESNYCH PORTÓW MORSKICH

Tytułem wstępu

Za jeden z najważniejszych megatrendów we współczesnej gospodarce 
światowej uważa się globalizację. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele 
defi nicji tego pojęcia. Próbą ich usystematyzowania jest następujący podział1: 
– Globalizacja jako internacjonalizacja, umiędzynarodowienie – wzrost mię-

dzynarodowej wymiany i narastanie współuzależnienia (narastający prze-
pływ towarów, inwestycji kapitałowych, ludzi, chorób, informacji i idei mię-
dzy państwami).

– Globalizacja jako liberalizacja – nawiązanie do procesu usuwania nakłada-
nych przez państwa ograniczeń na swobodę przemieszczeń między państwa-
mi, w celu stworzenia „otwartego”, „pozbawionego granic” świata gospo-
darki. Dowodem na tak rozumianą globalizację ma być redukcja, a nawet 
likwidacja barier handlowych, ograniczeń w wymianie walutowej, kontroli 
w przepływie kapitału i (w przypadku pewnych państw) wiz.

– Globalizacja jako uniwersalizacja – proces rozchodzenia się pewnych przed-
miotów i rodzajów doświadczenia życia wśród całej ludności świata, nawet 
w najodleglejszych jego zakątkach. 

1 J.A. Schote, Globalizacja, Sosnowiec 2006, s. 16.



58 Michał Pluciński

– Globalizacja jako westernizacja czy modernizacja – to  rodzaj dynamicznego 
procesu, w trakcie którego społeczne struktury nowoczesności (kapitalizm, 
racjonalizm, industrializm, biurokratyzm, indywidualizm itd.) szerzą się po 
całym świecie, z reguły niszcząc kultury istniejące tam wcześniej i lokalne 
mechanizmy samookreślania.

– Globalizacja jako respacjalizacja, transformacja przestrzeni – pociąga za 
sobą rekonfi guracje społecznej geografi i połączonej z przyrostem transpla-
netarnych powiązań między ludźmi. Część autorów podkreśla, że przestrzeni 
społecznej nie można już w pełni odwzorować w kategoriach terytorialnie 
określonych miejsc, terytorialnych odległości i terytorialnych granic. 

Obszarami globalizacji są fi nanse, rynki, strategie konkurencji, technologie, 
badania i rozwój wiedzy, modele konsumpcji i style życia, regulacje prawne, 
a także obraz ujednoliconego świata. Coraz częściej jednak na pierwszy plan 
wysuwa się globalizacja ekonomiczna, którą defi niuje się jako postępujący proces 
integrowania krajowych i regionalnych rynków w jeden globalny rynek towarów, 
usług i kapitału2. Jak zauważa A. Zorska3, w wyniku integracji powstaje ogólno-
światowy system ekonomiczny o dużej współzależności, w którym reperkusje 
podejmowanych działań, toczących się nawet w odległych krajach, są znaczące.

Globalizację można rozpatrywać w ujęciach mikroekonomicznym (zacho-
wania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym) i makroekonomicznym 
(efekt współdziałania państw). 

Nie ma jednomyślności co do okresu, od którego można mówić o globali-
zacji (połowa XX wieku – jego lata osiemdziesiąte). Część autorów rozróżnia 
etapy (fale) globalizacji4, inni podkreślają zaawansowanie i nieodwracalność 
współczesnej globalizacji5.

2 H. Klimek, K. Sulima-Chlaszczak, Globalizacja a problem wyboru modelu zarządzania 
i strategii przedsiębiorstwa, w: Transport morski w gospodarce globalnej, Gdańsk 2002, s. 29.

3 A. Zorska, Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce świa-
towej, Warszawa 2000, s. 20. 

4 Np. E. Gołembska pisze o dwóch falach globalizacji (I – 1950–1980; II – koniec lat 80. 
XX w. – czasy współczesne). Jak zauważyła, nowym zjawiskiem jest szybsze niż w sektorze pro-
dukcji czy usługach tempo rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w biznesie międzynarodowym, 
co dało początek „nowej gospodarce”, utożsamianej z sektorem informatycznym. Patrz E. Gołemb-
ska, Gospodarka i handel światowy przełomu XX i XXI wieku, w: Współczesne rynki frachtowe, red. 
H. Salmanowicz, Szczecin 2006, s. 16.

5 A.S. Grzelakowski, Czynniki i uwarunkowania oraz kierunki zmian modelu funkcjonowania 
i rozwoju przedsiębiorstw portowych i żeglugowych w dobie globalizacji, w: Współczesne przed-
siębiorstwo portowe i żeglugowe, red. H. Salmanowicz, Szczecin 2007, s. 179.
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Czynnikiem wyraźnie przyśpieszającym procesy globalizacyjne jest współ-
praca krajów w ramach organizacji międzynarodowych. Do innych, głów-
nych czynników wpływających na rozwój procesów globalizacyjnych należy 
zaliczyć6:
– liberalizację handlu światowego,
– rozwój gospodarki rynkowej i rozpowszechnienie się jej wzorców,
– dynamiczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
– ujednolicanie regulacji prawnych,
– ujednolicanie wzorców konsumpcji i stylu życia społecznego,
– szybki postęp naukowo-techniczny,
– nasilające się zjawisko konkurencji globalnej,
– zmiany w polityce ekonomicznej państw,
– rozszerzanie działalności produkcyjnej na nowe geografi czne rynki.

Niespotykany dotychczas towarzyszący globalizacji wzrost konkurencyj-
ności sprawia, że z obawy przed rosnącymi kosztami dostosowań nasilają się 
procesy koncentracji tak kapitału, jak i szeroko rozumianej działalności gospo-
darczej – głównie produkcji i wymiany w wymiarze globalnym. W efekcie rośnie 
nie tylko szybkość obrotu kapitału, ale również liczba fuzji i przejęć, a także 
zawieranych aliansów strategicznych i taktyczno-operacyjnych7. 

Porty morskie w gospodarce globalnej 

Transport morski można nazwać gałęzią globalną, gdyż obsługuje on nie 
tylko przewozy między poszczególnymi krajami, ale również kontynentami roz-
dzielonymi naturalną przeszkodą, jaką są akweny morskie czy oceaniczne. Jak 
podkreśla K. Misztal8, transport morski uczestniczy bezpośrednio w obsłudze 
obrotów światowego handlu, podobnie jak transport powietrzny, w przeciwień-
stwie do gałęzi transportu śródlądowego, nabierających wymiaru globalnego 
w zasadzie pośrednio, przez udział w międzynarodowych – lądowo-morskich 
łańcuchach transportowych. 

6 J. Żurek, Globalizacja – współczesny kierunek rozwoju gospodarki światowej, w: Transport 
morski..., s. 23. 

7 Ibidem. 
8 K. Misztal, Funkcjonowanie portów morskich w gospodarce globalnej, w: Transport morski 

w gospodarce globalnej, Gdańsk 2002, s. 82–83.
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Do innych czynników wpływających na globalny charakter transportu mor-
skiego należy zaliczyć9:
– naturalne warunki panujące na naszym globie, na którym morza i oceany 

zajmują około 70% powierzchni, co niejako wymusza dostarczanie dużych 
partii ładunkowych za pomocą środków transportu morskiego,

– świadczenie usług na rzecz klientów funkcjonujących na rynkach zagranicz-
nych,

– szlaki żeglugowe stanowiące swoiste łącza międzykontynentalne, które po-
zwalają na dostarczenie ładunków statkami, a następnie środkami transportu 
śródlądowego, praktycznie w każde miejsce na kuli ziemskiej,

– dużą adekwatność umożliwiającą przewóz zróżnicowanej struktury towaro-
wej (nawet o specyfi cznych właściwościach) w nieograniczonym zasięgu, 
w ramach naturalnego środowiska jego eksploatacji (poza ładunkami wyma-
gającymi szybkiej dostawy),

– możliwość uzyskiwania efektu skali – możliwość przewozu ładunków na 
duże odległości, przez porty morskie dostęp do głównych światowych ośrod-
ków przemysłowych i konsumpcyjnych,

– funkcjonowanie w środowisku gospodarczym regulowanym zarówno przez 
regionalne ugrupowania integracyjne (na przykład UE), jak i organizacje 
o zasięgu ogólnoświatowym (ONZ, IMO, ILO, OECD),

– liczne alianse strategiczne zawierane w portach, które są też miejscami loka-
lizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (głównie kapitał prywatny) 
oraz aktywnymi graczami zabiegającymi o środki międzynarodowych insty-
tucji fi nansowych,

– pełnienie roli składników (elementów) globalnych łańcuchów (sieci) budo-
wanych przez globalne przedsiębiorstwa żeglugowe, a przez to umacnianie 
swojej pozycji konkurencyjnej, uzyskanie dostępu do nowoczesnych techno-
logii transportowych.

Wśród przejawów procesów globalizacyjnych w transporcie szczególną rolę 
odgrywa odejście od podziału gałęziowego i rozwój zintegrowanych łańcuchów 
transportowych (między innymi lądowo-morskich). W integracji poszczególnych 
gałęzi transportu ważną rolę odegrała unifi kacja jednostek ładunkowych, a przede 
wszystkim konteneryzacja. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wolumen ładunków 
przemieszczanych w skali globalnej za pomocą kontenerów wzrósł ponad-

9 Por. ibidem oraz A. Tubielewicz, Zarządzanie strategiczne w portach morskich. Globaliza-
cja, integracja, prognozowanie, planowanie, strategie, Gdańsk 2004.
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trzykrotnie. Rokrocznie obserwuje się przyrost transportu kontenerów średnio 
o 10 punktów procentowych.

Rys. 1. Globalne przepływy kontenerów w 1996 roku
Źródło: materiały fi rmy Kuehne+Nagle.

Rys. 2. Globalny przepływ kontenerów w 2007 roku
Źródło: materiały fi rmy Kuehne+Nagle.

Główne potoki przewozu towarów (w tym tych przewożonych w konte-
nerach) koncentrują się tylko w kilku regionach, dotyczy to przede wszystkim 
rejonu Azja–Pacyfi k, Europy i Ameryki Północnej. W obsłudze przeładunkowej 
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kontenerów transportowanych żeglugą morską wyraźnie przodują porty chińskie 
(tabela 1). 

Tabela 1

Największe porty kontenerowe na świecie w latach 2004–2007

Źródło: http://www.portofrotterdam.com/mmfi les/port_statistics_2007_tcm26-48060.
pdf.

To właśnie w Chinach znajduje się siedem z dwudziestu największych por-
tów kontenerowych świata, a przeładunki w nich, w nadchodzących kilku latach, 
mają osiągnąć wielkość ponad 130 mln TEU, z kolei do 2020 roku planuje się 
zwiększenie zdolności przeładunkowej  w sektorze kontenerów do 200 mln 
TEU. Główną rolę odgrywa region ujścia Rzeki Perłowej (Hongkong, Shenzen, 
Kuangczou i Zhuhai). Jeszcze w 1996 roku ponad 95% całego importu i eksportu 
Chin było przeładowane w Hongkongu (do 2004 roku był to port, w który odno-
towywał najwyższe wielkości przeładunków kontenerów). Obecne częściowe 
przenoszenie niektórych centrów gospodarczych na północ powoduje stopniową 
utratę jego priorytetowej pozycji. Oprócz rejonu delty Rzeki Perłowej planuje 
się intensywny rozwój dwóch kolejnych stref gospodarczych: Bohai w północ-
nych Chinach (Pekin, Tianjin, Dalian) oraz portów delty rzeki Jangcy (Szanghaj, 
Ningbo)10.

10 Patrz szerzej D. Ruppik, Massiver Ausbau der maritimen Infrastruktur, „Schiff & Hafen“ 
2007, No. 4.
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Hamburski Instytut Gospodarki Światowej (HHWI) i Berenger Bank 
przedstawiły bardzo obszerne studium dotyczące rozwoju gospodarki morskiej 
i logistyki transportowej w perspektywie do 2030 roku. Jego autorzy wyszli 
z założenia, że nadal będzie się utrzymywać proces globalizacji, na co oprócz 
Chin będą miały wpływ takie kraje, jak Rosja, Indie czy Brazylia. Oprócz likwi-
dacji barier w handlu i podziale pracy w skali światowej duże znaczenie będą 
miały także malejące koszty frachtów11. 

Według autorów studium do 2030 roku nastąpią przesunięcia w rankingu 
największych portów europejskich. Na przykład Hamburg (w 2005 roku prze-
ładunki wyniosły 125 mln t) może zająć drugie miejsce, spychając Antwerpię 
na trzecie, a porty Bremy (54 mln t w 2005 roku), znajdujące się obecnie na 
13 miejscu, wysuną się na piąte miejsce. Podkreśla się, iż porty niemieckie (Morza 
Północnego) będą w pełni czerpały korzyści z procesu globalizacji i położenia 
geografi cznego Niemiec w centrum Unii Europejskiej. 

Tabela 2

Scenariusz wzrostu przeładunków w największych portach europejskich do 2030 roku

Miejsce
Port

Średni roczny wzrost 
przeładunków do 2030 r. [%] Przeładunek w 2030 r. 

[tys. t] bez ciężaru 
kontenerów2030 2004 łączny kontenerów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
3
2
9
13
29
5
35
23
4

Rotterdam
Hamburg
Antwerpia
Algeciras
Porty Bremy
Gioia Tauro
Hawr
Felixstowe
Walencja
Marsylia

3,6
6,6
5,0
5,7
6,0
7,2
3,3
7,7
6,2
1,5

8,1
8,3
7,9
7,9
7,6
7,2
7,4
8,4
7,9
7,5

825 871
527 724
485 853
217 903
205 396
179 703
169 188
159 496
155 303
133 400

Źródło: E.-H. Arndt, Golden Zukunft für den Seeverkehr, „Internationale Transport Zeit-
schrift“ 2006, No. 4748.

Inny scenariusz dotyczy portów francuskich, których specyfi ką jest wysoki 
udział w obrotach towarów nieskonteneryzowanych. Przykładem może być 
Hawr, w którym wyładowanie kontenerów przywiezionych drogą morską z Azji 

11 E.H. Arndt, Golden Zukunft für den Seeverkehr, „Internationale Transport Zeitschrift“ 2006, 
No. 47–48.
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w zasadzie dawałoby korzyści czasowe w stosunku do dalej na północ położo-
nych portów konkurencyjnych. Ze względu jednak na bardzo skomplikowane 
połączenia kolejowe mija przeciętnie osiem godzin między zakończeniem łado-
wania pociągu a jego odjazdem12. 

Wpływ globalizacji na działanie portów morskich jest widoczny w zapo-
trzebowaniu ze strony klientów na ujednolicone usługi portowe. W wyniku tego 
tworzy się rynek uniwersalnych produktów, norm, certyfi katów oraz standardów 
produkcyjno-transportowych, informatycznych i informacyjnych. Niewątpliwie 
liberalizacja handlu13, likwidacja celno-granicznych barier, zanik tradycyjnie 
pojmowanego zaplecza portu oraz tendencje zmierzające do ograniczenia trans-
portochłonności procesów gospodarczych przy jednoczesnym wzroście znacze-
nia czynnika ochrony środowiska przyczyniły się do wystąpienia konkurencji 
między portami morskimi14.

Podkreślenia wymaga fakt, iż konsekwencją globalizacji jest zaistnienie (czy 
raczej intensyfi kacja) dwóch z pozoru sprzecznych zjawisk, to jest wspomnianej 
konkurencji i kooperacji między portami morskimi. Problemy konkurencyjno-
ści w działalności portów morskich należy rozpatrywać szeroko, uwzględniając 
następujące jej płaszczyzny (rodzaje)15:
– między grupami portów różnych stref (obszarów),
– między portami różnych krajów,
– między poszczególnymi portami tego samego kraju,
– między przedsiębiorstwami działającymi w różnych portach,
– między przedsiębiorstwami eksploatacyjnymi działającymi w obrębie tego 

samego portu,
– ze strony innych gałęzi transportu (alternatywne trasy przewozowe omijające 

porty morskie),

12 Głównie ze względu na złe warunki dowozu oraz wyższe opłaty tylko 3 z 10 kontenerów 
przeznaczonych dla Francji jest rozładowywanych w portach francuskich. Antwerpia może się 
chwalić, że jest największym portem dla Francji. Patrz szerzej R. Klingsieck, Französische Fafen. 
Zeit für eine Notbremsung, „Internationale Transport Zeitschrift“ 2006, nr 37–38.

13 Zależności między sytuacją na rynkach towarowych i sytuacją na rynkach transportowych 
przedstawił A.S. Grzelakowski, op.cit., s. 180.

14 A. Oniszczuk-Jastrząbek, Wpływ globalizacji na funkcjonowanie polskich portów morskich, 
w: Transport morski w gospodarce globalnej, Gdańsk 2002, s. 98. 

15 S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Gdańsk 2000, s. 119–120.
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– między korytarzami transportowymi, w których porty stanowią jedno z ogniw 
transportowych16.

Współpraca między portami czy też przedsiębiorstwami portowymi (ewen-
tualnie innymi uczestnikami łańcucha transportowego) przybiera różnorodne 
formy, do których można zaliczyć17:
– alianse strategiczne i fuzje przedsiębiorstw portowych,
– organizacje typu joint venture w działaniu operacyjnym,
– zagraniczne inwestycje portowe,
– zarządzanie terminalami portowymi przez armatorów,
– współpracę portu i jego operatorów z armatorami krajowymi i zagranicznymi 

na bazie porozumień dotyczących warunków obsługi przez port statków tych 
armatorów,

– współpracę regionalną między zarządami portów i ich operatorami,
– integrację w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych,
– współpracę między portami znajdującymi się po obu końcach drogi transpor-

towej,
– współpracę non profi t w ramach ogólnoświatowych, regionalnych i technicz-

nych stowarzyszeń portowych,
– współpracę między portami w zakresie ochrony środowiska morskiego 

i przybrzeżnego, bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony pracy. 
Warunkiem koniecznym współpracy międzyportowej jest osiąganie korzy-

ści przez wszystkich partnerów ewentualnego porozumienia. 
Jednym z najważniejszych przykładów współpracy między przedstawicie-

lami strony podażowej rynku usług transportu morskiego jest współpraca między 
portami i liniami oceanicznymi oraz portami i liniami regionalnymi w ramach 
morskiego transportu kontenerowego. Cały system wspomnianych powiązań 
tworzy promienisty model transportowy. Przykładem może być port w Singapu-
rze, do którego ciążą z okolicznych portów ładunki przeznaczone do załadunku 
na jednostki oceaniczne (rysunek 3).

16 I. Kotowska, M. Pluciński, Ocena pozycji konkurencyjnej polskich portów morskich w sto-
sunku do pozostałych portów morza bałtyckiego wraz z projekcją ich rozwoju, Szczecin 2007, 
s. 3. 

17  A. Tubielewicz, op.cit., s. 51. 
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Rys. 3. Singapore – port przeładunkowy jako przykład promienistego modelu trans-
portowego

Źródło: materiały armatora MSC.

Dla portów bałtyckich podobną rolę hubów kontenerowych pełnią porty 
w Hamburgu i Bremerhaven (rysunek 4).

Rys. 4. Hamburg i Bremerhaven jako huby kontenerowe dla portów bałtyckich
Źródło: materiały armatora MSC.
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Jak zauważyli A.S. Grzelakowski i A. Przybyłowski18, w nowych, global-
nych warunkach działania największe fi rmy portowe przeorientowują swoje 
tradycyjne systemy i modele zarządzania w kierunku pełnej integracji sfer dzia-
łalności transportowej z układem zewnętrznym. Zmiany te wyrażają się w ograni-
czaniu funkcji zarządczo-administracyjnych podmiotów zarządzających portami 
morskimi i cedowaniu ich – poza publicznymi sferami regulacyjno-kontrolnymi 
i porządkowymi – na sferę operacyjną, to jest biznesu portowego – fi rm opera-
torskich. Te natomiast, działając w układzie konkurencyjnym rynków, sprawnie 
i efektywnie włączają się w procesy integracji pionowej dokonujące się w ramach 
zarządzanych logistycznie łańcuchów dostaw. 

Globalizacja gospodarki oraz procesy z nią związane (w tym liberalizacja 
handlu) wpływają też na inne kierunki zmian w metodach kierowania i w struk-
turach organizacyjnych zarządów portów, w tym na19

– ograniczanie w zarządzaniu portem publicznym ingerencji władz państwo-
wych czy też miejskich oraz wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności 
w zarządzaniu portem, podniesienie znaczenia jakości, efektywności i ela-
styczności stosowanych metod zarządzania i ukierunkowanie ich na rynek 
i klientów oraz dostawców,

– nowe podejście do zarządzania i marketingu, zwłaszcza w zakresie iden-
tyfi kacji rynków żeglugowych i portowych, opracowania nowej polityki 
ekonomicznej (w tym taryfowej), odbiurokratyzowania procedur, regulacji 
i dokumentów stosowanych w porcie oraz wprowadzenia orientacji koszto-
wo-komercyjnej,

– partnerską współpracę z operatorami żeglugowymi i lądowymi, większy 
udział kapitałowy w portowych przedsiębiorstwach operatorskich,

– wdrożenie strategicznej karty wyników oraz kryteriów oceny zarządu portu 
i wprowadzenie stałej kontroli strategicznej głównych przedsięwzięć realizo-
wanych w porcie.

W aspekcie funkcjonalnym współczesne porty morskie muszą się przy-
stosowywać do zaostrzonych wymogów kompleksowej obsługi logistycznej 
i informatycznej. Aby sprostać tym wymaganiom, powinny przekształcać się 
w centra logistyczne oferujące nowoczesne systemy informatyczno-komunika-
cyjne, sprawną i maksymalnie uproszczoną obsługę dokumentacyjną (EDI) oraz 

18 A.S. Grzelakowski, A. Przybyłowski, The logistics supply chain management concepts and 
their impact on the development of the seaports in the global scale, INTLOG 2006, nr 5 (płyta 
CD). 

19 A. Tubielewicz, op.cit., s. 80–81.
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możliwość błyskawicznego dokonywania operacji, na przykład składowania, 
transformowania, przepakowania i innych, przyczyniających się do oszczędno-
ści kosztów i czasu oraz bezpieczeństwa (bezbłędności) przekazu informacji20. 
Część autorów21 wskazuje nawet na konieczność powstania nowego typu portów 
funkcjonujących na zasadach platformy logistycznej, czyli tak zwanego login-
portu, jako globalnego operatora działającego w układzie logistycznie zarządza-
nych łańcuchów dostaw. 
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION PROCESSES
ON PRESENT SEAPORTS FUNCTIONING

Summary

Globalization is regarded as one of the most important megatrends in present global 
economy. The author of the article presents the essence of this phenomenon by focusing 
on economical aspects of globalization. He also presents the impact of globalization on 
present seaports activity by raising such aspects as development of intermodalizm, com-
petition, cooperation and changes in seaport management.

Translated by Michał Pluciński
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OTOCZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Znaczenie otoczenia w rozwoju przedsiębiorstwa

Współcześnie coraz częściej otoczenie fi rmy, a nie jej wewnętrzny poten-
cjał wytwórczy, jest postrzegane jako podstawowy czynnik determinujący trwałe 
podstawy do rozwoju przedsiębiorstwa. Zgodnie z obecnym podejściem do teorii 
organizacji, to otoczenie kryje w sobie określony potencjał, który przedsiębior-
stwo potrafi  wykorzystać, albo nie wykazuje takich zdolności i w efekcie upada. 
Dostosowanie się do zmian otoczenia dotyczy nie tylko przedsiębiorstw o słabej 
pozycji rynkowej i gorszej kondycji fi nansowej, lecz także fi rm prężnie funk-
cjonujących, które z uwagi na zmienność warunków gospodarowania narażone 
są na utratę swojej dotychczasowej pozycji. Można zatem przyjąć, że wyrazem 
sukcesu przedsiębiorstwa jest jego rozwój „rozumiany jako proces zmian jako-
ściowych i strukturalnych, pozwalających przetrwać przedsiębiorstwu w zmien-
nym otoczeniu”1. 

Przypisywana przez wielu autorów literatury przedmiotu podstawowa rola 
mikroooczenia (otoczenia konkurencyjnego zwanego bezpośrednim lub bliskim) 
w warunkach globalizacji wymaga weryfi kacji. Coraz więcej przedsiębiorstw 

1 B. Olszewska, Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, 
Wrocław 2001, s. 41.
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w większym stopniu umiędzynarodawia swoją działalność, poszukując nowych 
rynków, co wynika z nasycenia rynku krajowego. Pozwala to między innymi 
na zdobycie nowych, cennych informacji na temat strategii konkurentów. Obec-
ność jedynie w przestrzeni lokalnej zmniejsza znacząco prawdopodobieństwo 
utrzymania się na rynku w dłuższej perspektywie, gdyż istnieje znaczne ryzyko, 
że wielkość sprzedaży fi rmy będzie znacznie mniejsza aniżeli fi rm konkuren-
cyjnych, funkcjonujących na rynku globalnym, mających większe możliwości 
osiągnięcia przewagi w zakresie poziomu kosztów. Firmy działające w global-
nej rzeczywistości mają bowiem szansę korzystania z efektów skali produkcji 
i dystrybucji2. 

Dlatego też aktualnie rola mikrootoczenia w rozwoju przedsiębiorstwa jest 
często postrzegana w wymiarze operacyjno-taktycznym, natomiast rola makro- 
 otoczenia (otoczenia społeczno-gospodarczego, zwanego dalszym) jest analizo-
wana w wymiarze strategicznym. Prawidłowość tę zauważa K. Obłój, stwierdzając, 
że „większość spektakularnych celów i porażek strategicznych jest wynikiem 
odczytania trendów i zjawisk w otoczeniu dalszym, a nie otoczeniu bliższym”3.

W obszarze otoczenia społeczno-gospodarczego przedsiębiorstw istotną 
część potencjału jednostek terytorialnych stanowią zasoby infrastrukturalne, 
w tym zasoby sieci transportowej. Są one podstawowym czynnikiem kształtu-
jącym otoczenie transportowe przedsiębiorstwa (rysunek 1), które obejmuje 
obiekty, urządzenia i instytucje oraz zjawiska determinujące ilościowe i jako-
ściowe zdolności podażowe w dziedzinie świadczenia usług transportowych. 

Infrastruktura transportu 
samochodowego

Infrastruktura transportu 
kolejowego

Infrastruktura transportu 
ruroci gowego 
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JAKO ELEMENT OTOCZENIA SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO 

Rys. 1. Otoczenie infrastrukturalne przedsiębiorstw w obszarze sieci transportowych
Źródło: opracowanie własne.

2 A. Buckley, Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, Warszawa 2002, s. 125–126.
3 K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warsza-

wa 1989, s. 108.
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Silne bariery infrastrukturalne nie sprzyjają pobudzaniu aktywności 
gospodarczej przedsiębiorstw i efektywnemu gospodarowaniu. W warunkach 
procesów globalizacji – prowadzących nieuchronnie do wzrostu konkurencji 
między regionami – sprawność infrastruktury transportowej staje się więc jednym 
z ważniejszych czynników kształtujących zdolność konkurencyjną podmiotów 
gospodarczych4. 

Obszary oddziaływania infrastruktury transportu 
na warunki otoczenia przedsiębiorstw

Oddziaływanie infrastruktury transportu na warunki otoczenia podmiotów 
gospodarczych mogą być analizowane z różnych perspektyw: podstawowych 
funkcji infrastruktury oraz różnych grup efektów wynikających z jej rozwoju. 
Podstawowe funkcje infrastruktury transportu związane są z
– funkcją integracyjną – jako zespołem urządzeń i instytucji będących podsta-

wą umacniania, zacieśniania i rozszerzania przestrzennych powiązań gospo-
darczych w ramach układu produkcyjnego, osadniczego oraz pomiędzy tymi 
układami;

– funkcją zabezpieczającą – jako zespołem urządzeń i instytucji „uzdatniają-
cych” daną przestrzeń do zagospodarowania;

– funkcją wzrostu – jako zespołem urządzeń i instytucji będących podstawą 
rozwoju gospodarki5;

– funkcją ogniwa łańcucha logistycznego – infrastruktura transportu jako pod-
stawa kształtowania systemów logistycznych. 

Historycznie najstarszą funkcją infrastruktury transportu jest funkcja in-
tegracyjna, która sprowadza się do zapewniania więzi gospodarczych w prze-
kroju terytorialnym6. Jej znaczenie przejawia się głównie w skali makroekono-
micznej, w procesie poprawy przestrzennego zespolenia terytorium. Niemniej 
jednak funkcja ta ma także znaczenie mikroekonomiczne. Dostęp do nowych 
rynków zaopatrzenia i zbytu, przez rozwój sieci transportowej, stanowi istotną 
determinantę dalszych możliwości rozwojowych podmiotów gospodarczych. 

4 H. Woźniak, Koszty logistyczne we współczesnej gospodarce. Cz. I, „Logistyka” 2007, nr 5.
5 A.M. Pilny, Infrastruktura w procesie przeobrażeń strukturalnych starych aglomeracji, Ka-

towice 1986, s. 23.
6 M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Poznań 1999, s. 34.
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Na znaczenie funkcji integracyjnej infrastruktury zwraca uwagę E. Tucht-
feld, według którego podstawową funkcją obiektów infrastrukturalnych7 jest ”prze-
zwyciężanie przestrzennych i czasowych sprzeczności”8. Przestrzenny charakter 
potrzeb i zasobów ekonomicznych wymaga zapewnienia czasowej i przestrzen-
nej zgodności ich występowania. Dopiero zapewnienie tej jedności stwarza 
możliwość zaspokojenia potrzeb społeczno-gospodarczych oraz generowania 
korzyści wynikających z wykorzystania rozlokowanych w przestrzeni zasobów9. 
W tym świetle można więc stwierdzić, iż infrastruktura jest specyfi cznym rodza-
jem dóbr stanowiących „integralną część składową sektorowej i terytorialnej 
struktury gospodarki, które dzięki świadczonej za ich pośrednictwem produkcji 
i posiadanym zdolnościom świadczenia usług umożliwiają przetwarzanie sze-
roko pojętych zasobów (technicznych, przyrodniczych i społecznych) na okre-
ślone dobra materialne i pozamaterialne”10. 

Funkcja zabezpieczająca infrastruktury odnosi się do zachowania określo-
nego poziomu warunków podstawowych do prowadzenia działalności społeczno-
-gospodarczej. Znaczenie infrastruktury wynika z faktu, iż nakłady inwestycyjne 
na urządzenia infrastrukturalne mają charakter pierwotny i wyprzedzający w sto-
sunku do nakładów na działalność bezpośrednio produkcyjną. Stąd też W. Grzy-
wacz stwierdza, że zasoby te zwane są na ogół „wyposażeniem podstawowym” 
lub „bazą społeczno-materialną”. „Uzbrojenie” danej przestrzeni terytorialnej 
w infrastrukturę jest warunkiem jej przygotowania do gospodarczego wykorzy-
stania11. W tym znaczeniu ma ona charakter służebny w odniesieniu do pozosta-
łych dziedzin gospodarki, gdyż istnienie tego rodzaju obiektów i instytucji nie jest 
celem samym w sobie, lecz ma służyć wspomaganiu działalności gospodarczej 
i społecznej. Podobnie, jak stwierdza M. Ratajczak, infrastruktura transportu sta-
nowi ”określony w czasie i przestrzeni system obiektów i urządzeń, który stwarza 
ogólne warunki funkcjonowania i rozwoju stosunków wewnątrz- i międzyregional-

7 Autor wymienia również zadania infrastruktury o charakterze ogólnogospodarczym, stwierdza-
jąc, że infrastruktura jest podstawowym czynnikiem integrującym całą gospodarkę, a także stymulato-
rem jej rozwoju.

8 F. Wilke, Systemorientierte Verkehrsinfrastrukturpolitik, w: Systemorientierte Verkehrspolitik, 
Hgs. H. Seidenfus, Münster 1973, Heft 72, s. 97.

9 W. Grzywacz, Infrastruktura transportu, Warszawa 1982, s. 101.
10 A.M. Pilny, op.cit., s. 33.
11 W. Grzywacz, op.cit., s. 34, 58.
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nych, a przede wszystkim podziału pracy jako warunku społeczno-gospodarczego 
rozwoju regionów”12.

Na aspekt zabezpieczającej funkcji infrastruktury w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku zwracali uwagę w swych badaniach: P. Rosenstein-
-Roden, R. Nurske i A. Hirshmann. W swoich pracach wskazywali oni na uciele-
śnioną w obiektach infrastrukturalnych rolę tak zwanego minimalnego kapitału 
stałego jako niezbędnego do rozpoczęcia działalności produkcyjnej13. 

Znaczenie funkcji zabezpieczającej infrastruktury uzewnętrznia się więc 
w tworzeniu niezbędnego potencjału gospodarczego determinującego atrak-
cyjność lokalizacyjną określonej przestrzeni gospodarczej14. Atrakcyjność 
lokalizacyjna15 jest więc ważnym czynnikiem, który – jako baza rozwoju gospo-
darczego – sprzyja większej aktywności gospodarczej i stwarza większe możli-
wości rozwoju przedsiębiorstw, a nawet brana jest pod uwagę przy ich wycenie. 

Lokalizacja przedsiębiorstwa określa jego położenie wobec zasobów oto-
czenia oraz rynków zbytu. Decyduje ona o dostępności czynników produkcji 
i dostarczaniu produktów na rynki zbytu16. Podstawowe znaczenie dla kształtowa-
nia warunków konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw ma wymiar odległości 
czasowej oraz ekonomicznej. Na znaczenie kosztów transportu, determinowanych 
poziomem rozwoju infrastruktury transportu, w procesie lokalizacji działalności 
przemysłowej wskazywali już w pierwszej połowie XX wieku w swych teoriach 
lokalizacji M. Weber i W. Christaller. W literaturze krajowej zaś W. Krzyżanow-
ski podkreślał znaczenie zależności między siecią dróg a lokalizacją zakładów. 
Traktując koszty transportu jako istotną przesłankę lokalizacyjną, stwierdzał, iż 
budowa dróg skraca czas transportu oraz powoduje redukcję kosztów transportu, 

12 Por. M. Ratajczak, Międzynarodowa infrastruktura transportu lądowego, „Przegląd Komuni-
kacyjny” 1985, nr 4–5.

13 K. Brzozowska, Infrastruktura publiczna jako kategoria ekonomiczna, „Ekonomista” 2002, 
nr 1.

14 E. Załoga, Transport jako czynnik wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, w: Transport 
jako czynnik integracji regionów, „Translog” 2004, Szczecin 2004. 

15 Atrakcyjność lokalizacyjna danego obszaru określa skłonność inwestorów do wyboru da-
nego regionu jako miejsca lokalizacji, która jest wynikiem istniejącej kombinacji czynników loka-
lizacji, determinujących poziom nakładów inwestycyjnych i bieżących kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz ułatwiających maksymalizację zysku i zmniejszających poziom ryzyka nie-
powodzenia inwestycji. Za: Atrakcyjność inwestycyjna województw o podregionów Polski 2006, 
red. T. Kalinowski, Gdańsk 2006, s. 13–14.

16 M. Typa, Uwarunkowania infrastrukturalne konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarach 
wiejskich, w: Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, red. J. Brdulak, 
Warszawa 2005, s. 218. 
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a to w konsekwencji oznacza rozszerzenie strefy oddziaływań17 społeczno-gospo-
darczych grup społecznych, ośrodków miejskich i zakładów przemysłowych18. 
Autor ocenia zatem znaczenie sieci transportowej nie tylko z perspektywy gospo-
darki kraju czy regionu, ale także w skali mikroekonomicznej. 

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku A. Lösch w swojej teorii wska-
zywał, iż „koszty transportu charakteryzuje prawie zawsze pewna przestrzenna 
regularność i dlatego w aktualnie stosowanej teorii lokalizacji przemysłu przyjęto 
ich wpływ jako podstawowe kryterium określenia lokalizacji”19. O kluczowej 
roli inwestycji infrastrukturalnych w procesie tworzenia potencjału lokalizacyj-
nego mówili również F. Perroux, J.R. Boudeville, J. Paelink. Są oni uważani za 
twórców teorii polaryzacji infrastruktury. Zgodnie z nią „kompleksy urządzeń 
infrastrukturalnych, administracyjnych, handlowych (bieguny), wraz z wzajem-
nymi zależnościami między nimi, przyciągają ludzi i działalność gospodarczą. 
Bieguny odgrywają rolę sprawczą wzrostu gospodarczego w większym stopniu 
niż bezpośrednia działalność produkcyjna”20.

Infrastruktura nie tylko zabezpiecza działalność podmiotów gospodarczych 
przez zapewnienie odpowiednich warunków lokalizacyjnych, ale jednocześnie 
stanowi ważne kryterium oceny otoczenia przedsiębiorstwa z perspektywy 
kontynuacji działalności gospodarczej. Jej rola powinna zatem być postrzegana 
również w aspekcie funkcji wzrostu. W zależności jednak od poziomu zagospo-
darowania infrastrukturalnego otoczenia społeczno-gospodarczego podmiotów 
gospodarczych funkcja ta może się uzewnętrzniać w postaci oddziaływania sty-
mulującego lub ograniczającego aktywność gospodarczą przedsiębiorstw. 

Oddziaływanie stymulujące występuje, gdy infrastruktura transportu 
zapewnia niezawodność usług transportowych. Postulat ten wyraża pewność 
usługi przewozowej, a także spełnienie takich postulatów przewozowych, jak 
odpowiedni czas transportu, poziom bezpieczeństwa przewozu, właściwa często-
tliwość, regularność i punktualność przewozów. Współcześnie postulat niezawod-
ności usług transportowych jest szczególnie istotny z uwagi na wzrost poziomu 
specjalizacji i powiązań kooperacyjnych między podmiotami gospodarczymi. 

17 Opierając się na prawie kwadratów Lardnera, W. Krzyżanowski stwierdza, iż 2-krotne 
zwiększenie prędkości środka transportu powoduje powiększenie obszaru, do którego można do-
trzeć w tym samym czasie, jak powierzchnia koła o 2-krotnie większym promieniu, tj. 4-krotnie. 

18 A. Domańska, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Warszawa 
2006, s. 19.

19 A. Lösch, Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, Warszawa 1961, s. 24. 
20 K. Brzozowska, op.cit. 
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Znaczenie infrastruktury jako czynnika pobudzającego aktywność podmiotów 
gospodarczych ma miejsce w sytuacji, gdy preferowany jest wyprzedzający model 
rozwoju sieci transportowej w stosunku do zgłaszanych potrzeb w tej dziedzinie. 
Przestrzeganie tej zasady jest podstawowym warunkiem wzrostu przedsiębiorczo-
ści, a w efekcie harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarki narodowej. Przy 
wyprzedzającym rozwoju infrastruktury w stosunku do występujących w danym 
okresie potrzeb zachodzi jednak ryzyko popełnienia błędów, najczęściej związa-
nych z niezachowaniem właściwych proporcji nakładów inwestycyjnych. Warun-
kiem uniknięcia tego typu nieprawidłowości jest więc ścisłe powiązanie programów 
rozwoju infrastruktury z kierunkami rozwoju całej gospodarki21. 

Ograniczające oddziaływanie infrastruktury na warunki rozwoju przedsię-
biorstw pojawia się w sytuacji opóźnionego rozwoju infrastruktury w stosunku do 
dynamiki potrzeb transportowych gospodarki22. Brak odpowiednio rozbudowanej 
sieci transportowej może zatem ograniczać potencjalną przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorstwa, wynikającą na przykład z korzystnych zmian w strukturze 
produkcji.

Działania przedsiębiorców zorientowane na obniżkę kosztów jednostko-
wych wytwarzania bezpośrednio są związane z postępem technicznym prowadzą-
cym do wzrostu wydajności pracy. Współcześnie, oprócz postępu technicznego, 
istotne znaczenie mają również możliwości redukcji kosztów przez pogłębienie 
specjalizacji produkcji, wzrost powiązań kooperacyjnych i zakresu współpracy 
między różnymi podmiotami gospodarczymi. Koordynacja tych procesów wiąże 
się w konsekwencji z potrzebą praktycznego wykorzystania zasad logistyki 
w organizacji zaopatrzenia, produkcji i zbytu. 

W tym świetle infrastruktura transportu wypełnia także funkcję ogniwa 
łańcucha logistycznego integrującego poszczególnych uczestników obrotu dóbr 
w gospodarce, to jest przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, transportowe, 
spedycyjne i odbiorców fi nalnych. Nowoczesna infrastruktura transportu sprzyja 
specjalizacji działań gospodarczych i – wynikającemu z niej – poszerzaniu więzi 

21 Rozwój infrastruktury transportu, red. K. Wojewódzka-Król, Gdańsk 2002, s. 30.
22 Negatywne oddziaływanie zaniedbań infrastrukturalnych w przypadku niektórych gałęzi 

transportu może być szczególnie niekorzystne. Przykładem są zaniedbania w rozwoju infrastruktu-
ry transportu wodnego śródlądowego, które mogą być źródłem znacznych kosztów gospodarczych 
i społecznych, wynikających z braku odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpowodziowego dróg 
wodnych. 
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kooperacyjnych między podmiotami gospodarczymi23. Wzrost kooperacji wiąże 
się na ogół ze wzrostem wskaźnika wielokrotności przewozów. Stąd też efektyw-
ność funkcjonowania całego systemu uwarunkowana jest objęciem łańcuchem 
logistycznym jak największej liczby uczestników obrotu gospodarczego. Korzy-
ści z takiego kompleksowego ujęcia wynikają bowiem z możliwość racjonaliza-
cji działań większej liczby podmiotów.

Dobrze rozwinięta infrastruktura, umożliwiając sprawny przepływ dóbr, 
jest istotnym czynnikiem determinującym efektywność funkcjonowania logistyki 
zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie. Z tego punktu widzenia poziom 
rozwoju infrastrukturalnego w otoczeniu przedsiębiorstwa przede wszystkim 
znajduje odzwierciedlenie w kształtowaniu mierników charakteryzujących 
czas i jakość dostaw (tabela 1). 

Stan sieci transportowej, determinując efektywność procesów zaopatrzenio-
wych i dystrybucyjnych, implikuje także określoną efektywność logistyki produk-
cji przedsiębiorstwa. Oddziaływanie to jest widoczne na podstawie mierników 
charakteryzujących skalę przestojów w produkcji i zakłóceń w rytmiczności 
produkcji. Zakłócenia powodują obniżenie produktywności zasobów przedsiębior-
stwa, jakości produkcji, pogorszenie warunków pracy, zwiększenie liczby godzin 
nadliczbowych, a tym samym przyczyniają się do wzrostu całkowitych kosztów 
produkcji. Zachowanie rytmiczności produkcji nie tylko korzystnie oddziałuje na 
poziom wyniku fi nansowego w danym przedsiębiorstwie, ale także – ze względu na 
wspomniane szerokie powiązania kooperacyjne w gospodarce – jest podstawą do 
sprawnego funkcjonowania i rozwoju innych przedsiębiorstw objętych łańcuchem 
logistycznym24. 

Z punktu widzenia całego systemu logistycznego stan sieci transportowej 
decyduje o poziomie całkowitych kosztów logistycznych. Tak więc nowoczesna 
infrastruktura transportu, spełniająca określone wymagania w zakresie odpowied-
niego stanu ilościowego i parametrów jakościowych, warunkuje efektywność funk-
cjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa i jest ważnym czynnikiem 
kształtującym jego przewagę konkurencyjną.

23 E. Załoga, G. Stępień, Uwarunkowania rozwoju zintegrowanych łańcuchów transportowych, 
w: Zintegrowane łańcuchy transportowe – przesłanki i warunki rozwoju, Materiały konferencyjne 
„Translog 2005”, Szczecin 2005.

24 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, red. E. Kurtys, Wrocław 1996, s. 207–208.
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Tabela 1 

Mierniki efektywności funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa 
determinowane poziomem rozwoju infrastruktury transportu w otoczeniu 

Nazwa wskaźnika Formuła
Mierniki charakteryzujące efektywność logistyki zaopatrzenia i zbytu

czas realizacji zamówienia czas od przyjęcia zamówienia do otrzymania 
dostawy

przeciętny czas trwania dostawy 
– cykl dostawy

udział opóźnionych dostaw

niezawodność (pewność) dostaw

regularność (rytmiczność) dostaw 
w przyjętym okresie 

koszty transportu przypadające 
na 1 dostawę

udział kosztów transportu 
w wartości dostawy

udział szkód w transporcie 
w wartości dostaw

Mierniki charakteryzujące efektywność logistyki produkcji
czas przestojów w produkcji spowodo-
wanych niewłaściwym zaopatrzeniem 
i dystrybucją

Czas pracy ogółem – efektywny czas pracy 

udział przestojów w produkcji spowodo-
wanych niewłaściwym zaopatrzeniem 
i dystrybucją
koszty zakłóceń w produkcji 
spowodowane opóźnieniami dostaw 
i złą dystrybucją

czas przestojów w produkcji x jednostkowy koszt 
utraconych korzyści 

rytmiczność produkcji

udział kosztów logistycznych 
w całkowitych kosztach własnych

udział kosztów transportu w kosztach 
logistycznych

udział kosztów transportu w całkowitych 
kosztach własnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne, 
Poznań 2005, s. 53–54, 57, 65; Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, red. 
E. Kurtys, Wrocław 1996, s. 212.

czny czas dostaw 
czna liczba dostaw

                                               
                                          x 100 
liczba opó nionych dostaw 

czna liczba dostaw

                                               
                                                               x 100 

liczba terminowo dostarczonych dostaw 
czna liczba dostaw

                                              
                                                  

liczba dni w badanym okresie 
przeci tny czas trwania dostawy

                                 
                                 

koszty transportu 
czna liczba dostaw

                                       
                            x 100 
koszty transportu 
warto  dostaw

                                          
                                x 100 
szkody w transporcie 

warto  dostaw

                                              
                                           x 100 
czas przestojów w produkcji

czas pracy ogó em

                                              
                                           

warto  produkcji w ca ym okresie badanym 
liczba podokresów x warto  produkcji w podokresie, w którym by a najni sza

                                               
                                      x 100 

koszty logistyczne 
ca kowite koszty w asne
                                               
                                      x 100 

koszty logistyczne 
ca kowite koszty w asne
                                              
                                     x 100 

koszty transportu 
ca kowite koszty w asne
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Znaczenie infrastruktury w procesie oddziaływania na warunki rozwoju 
przedsiębiorstw może być także identyfi kowane z perspektywy różnych grup efek-
tów generowanych przez infrastrukturę transportu. Mogą one być klasyfi kowane 
ze względu na wymierność (konsekwencje wymierne wartościowo i wartościowo 
trudno wymierne), występowanie w czasie oraz „kanały” oddziaływania (konse-
kwencje bezpośrednie i pośrednie).

Do grupy korzyści wymiernych związanych z nowoczesną siecią transpor-
tową należą przede wszystkim:
– zmniejszenie efektywnych kosztów eksploatacyjnych środków transportu (na 

przykład zmniejszenie zużycia energii, smarów, kosztów utrzymania i na-
praw taboru), 

– wzrost prędkości jazdy (skrócenie czasu podróży pasażerów, czasu dostaw, 
a tym samym czasu zamrożenia wartości towarów podczas ich transportu),

– wzrost rotacji środków transportu (a w efekcie przepustowości sieci),
– wzrost bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie liczby wypadków (a w efekcie 

zmniejszenie strat i szkód w ładunkach, środkach transportu i samej infra-
strukturze). 

Oprócz wymiernych korzyści stosunkowo znaczną pozycję stanowią korzy-
ści trudno wymierne, które ustalane są na podstawie szacunków. Obejmują one 
przede wszystkim: 
– oszczędności społeczne wynikające ze zmniejszenia liczby ofi ar wypadków 

na użytkowanej sieci transportowej oraz ze zmniejszenia zagrożenia wobec 
środowiska naturalnego (zmniejszenie toksyczności, hałasu),

– zwiększenie wolnego czasu do dyspozycji pracowników na skutek spraw-
niejszego funkcjonowania systemów komunikacyjnych, 

– zwiększenie wpływów związanych z dostępem do nowych rynków zbytu,
– zwiększenie wpływów fi rm transportowych z tytułu rozwoju przewozów 

tranzytowych,
– zwiększenie wartości dodanej w towarach i usługach na skutek rozszerzenia 

powiązań kooperacyjnych między podmiotami gospodarczymi,
– ożywienie ruchu turystycznego,
– usprawnienie przepływów dóbr i zasobów pracy między regionami,
– poprawę bilansu wodnego jako skutek zagospodarowania śródlądowych dróg 

wodnych. 



81Infrastruktura transportu jako strategiczny potencjał rozwojowy...

Dobrze rozwinięta infrastruktura transportu może być jednak także źródłem 
określonych skutków społeczno-gospodarczych o negatywnym charakterze, 
które mogą osłabiać potencjał otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw w regio-
nach zaniedbanych. Wynikają one z następujących okoliczności: 
– wzrostu zanieczyszczenia środowiska w związku ze wzrostem intensywności 

wykorzystania sieci transportowej,
– ryzyka lokalnej dezintegracji przestrzennej w wyniku budowy infrastruktury 

liniowej o znaczeniu ponadregionalnym (brak odpowiedniej liczby mostów, 
wiaduktów w przypadku autostrad, linii kolejowych stanowi barierę w proce-
sie zagospodarowania terenów w bezpośrednim sąsiedztwie drogi),

– ryzyka osłabienia rynku lokalnego na skutek odpływu zasobów pracy o wyż-
szych kwalifi kacjach z rejonów słabiej rozwiniętych do rejonów o silniejszej 
pozycji gospodarczej25,

– ryzyka wzrostu konkurencji silnych ośrodków gospodarczych w stosunku do 
podmiotów funkcjonujących w regionach, które dopiero stały się dostępne, 
dzięki nowym połączeniom transportowym. 

Ze względu na kryterium występowania w czasie, efekty inwestycji 
infrastrukturalnych dzielą się na krótko-, średnio- i długoterminowe. W ujęciu 
oddziaływania krótkoterminowego są one związane z okresem realizacji inwe-
stycji i wynikają z angażowania czynników produkcji (zasobów pracy26, surow-
ców, maszyn i urządzeń) w procesie budowy sieci transportowej27. Inwestycje 
infrastrukturalne stanowią więc narzędzie polityki gospodarczej państwa, mające 
na celu zwiększenie efektywnego popytu na rynku28. Mimo istotnego znaczenia 
tego typu efektów, nie są one celem priorytetowym podejmowanych przedsię-
wzięć infrastrukturalnych. Kluczowe bowiem znaczenie mają efekty średnio- 
i długookresowe, które pojawiają się po zakończeniu fazy budowy i związane są 
z podniesieniem atrakcyjności otoczenia dla funkcjonujących przedsiębiorstw 
i nowych inwestorów.

25 W. Grzywacz, op.cit., s. 48–52.
26 Z ogólnych szacunków wynika, że modernizacja jednego kilometra drogi kołowej wymaga 

zaangażowania przeciętnie 15 pracowników, a budowa jednego kilometra drogi – 32 pracowni-
ków.

27 A. Domańska, Wpływ infrastruktury transportu na rozwój regionalny, „Problemy Ekonomi-
ki Transportu” 2004, nr 2.

28 Rozwój infrastruktury transportu..., s. 105–106.
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Do najważniejszych efektów średnio- i długoterminowych, będących 
udziałem podmiotów gospodarczych funkcjonujących w otoczeniu o korzystnym 
potencjale infrastrukturalnym, należą: 
– wzrost produktywności zasobów wykorzystywanych przez przedsiębior-

stwo, 
– usprawnienie procesów logistycznych związanych z zaopatrzeniem, produk-

cją oraz obsługą klienta, 
– obniżenie kosztów własnych przedsiębiorstwa.

Wymienione elementy istotnie determinują możliwości poprawy wyników 
fi nansowych oraz poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Skutki inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy czasowej stanowiły ele-
ment badań między innymi P. Rietvelda i F. Bruinsma, którzy do efektów począt-
kowych inwestycji infrastrukturalnych zaliczyli zmiany w kosztach transportu, 
wynikające ze skrócenia odległości i czasu przewozu. Jest to, z kolei, źródłem 
dalszych korzyści długookresowych, określanych przez autorów jako „korzyści 
programowe rozwoju infrastruktury”. Jak stwierdzają autorzy, korzyści te zwią-
zane są ze wzrostem:
– efektywności gospodarowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,
– dostępności danej lokalizacji (jako następstwo skrócenia połączeń, zwiększe-

nia prędkości, skrócenia czasu przejazdu, obniżenia kosztów transportu), 
– ruchu towarów i intensywności przewozów pasażerskich29.

Efekty, jakie generuje sieć transportowa, są zarówno udziałem jednostek 
gospodarczych eksploatujących tabor (przewoźników oraz posiadaczy taboru 
własnego), jak i użytkowników transportu (dysponentów ładunków oraz pasa-
żerów), a w ostatecznym rozrachunku – całej gospodarki narodowej. Stąd też 
jednym z ujęć klasyfi kacji kosztów i korzyści inwestycji infrastrukturalnych jest 
ich podział ze względu na „kanały oddziaływania” (rysunek 2).

Według tego kryterium efekty inwestycji infrastrukturalnych mogą być 
postrzegane jako skutki bezpośrednich i pośrednich oddziaływań infrastruktury 
transportu na procesy gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej30. 
Podział ten ma charakter umowny, bowiem wieloaspektowy charakter oddzia-
ływań sieci transportowej oraz wzajemne nakładanie się skutków tego oddziały-

29 A. Domańska, Wpływ infrastruktury transportu na rozwój...
30 Por. J.G. Hegge, Ekonomika inwestycji transportowych, Warszawa 1978, s. 78.
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wania powoduje, że stosunkowo trudno jest jednoznacznie wyodrębnić granice 
pomiędzy poszczególnymi grupami efektów31.

EFEKTY GENEROWANE PRZEZ INFRASTRUKTUR  TRANSPORTU

Przedsi biorstwa
 bran y TSL 

U ytkownicy bran y TSL 
(przedsi biorstwa, konsumenci) 

Gospodarka narodowa i spo ecze stwo

Po rednie 

Bezpo rednie 

Bezpo rednie

Bezpo rednie

Po rednie 

Po rednie  

Rys. 2. Efekty generowane przez infrastrukturę transportu ze względu na kanały oddzia-
ływania

Źródło: opracowanie własne.

Efekty bezpośrednie w znacznej mierze są udziałem przedsiębiorstw 
sektora TSL. Efektem oddziaływania bezpośredniego infrastruktury transportu 
są przede wszystkim koszty lub korzyści natury eksploatacyjnej (związane ze 
zużyciem paliwa, smarów, ogumienia, z utrzymaniem pojazdu), które stanowią 
podstawę procesu kalkulacji stawek przewozowych w sektorze TSL. Stawki te, 
z kolei, decydują o poziomie ponoszonych przez użytkowników branży TSL 
kosztów usług transportowych, spedycyjnych, magazynowych itp., które 
w przedsiębiorstwach korzystających z tego typu usług ujmowane są jako ele-
ment kosztów sprzedaży32. Są one zatem konsekwencją pośredniego oddziały-
wania infrastruktury na użytkowników transportu. 

Warunki będące konsekwencją istniejącego stanu zagospodarowania infra-
strukturalnego oddziałują także bezpośrednio na poziom efektywności funkcjo-

31 Por. M. Ciesielski, Ekonomika infrastruktury transportowej, Poznań 1992, s. 23.
32 Koszty sprzedaży to koszty związane z procesem sprzedaży produktów, towarów i materia-

łów. Do tej grupy zaliczane są koszty transportu, ubezpieczenia, spedycji, czynności za- i wyładun-
kowych, magazynowania, koszty promocji i reklamy, utrzymania sieci dystrybucyjnej i handlowej, 
koszty obsługi posprzedażnej. 
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nowania przedsiębiorstw produkcyjnych. Szczególnym przykładem są koszty 
kongestii oraz koszty wypadków transportowych. 

Skutki kongestii zarówno determinują efektywność funkcjonowania 
przedsiębiorstw transportowych (wzrost kosztów eksploatacyjnych w przed-
siębiorstwach transportowych), a także w znacznej części są źródłem strat 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych wynikających z zakłóceń rytmiczności, 
punktualności, terminowości dostaw. Straty te traktowane są jako produkcyjne 
i zaliczane wprost do kosztów wytwarzania sprzedanych produktów danego 
okresu, które, z kolei, wpływają na wynik fi nansowy przedsiębiorstwa33. 

Bezpośrednie oddziaływanie infrastruktury transportu na przedsiębiorstwa 
produkcyjne jest również wynikiem wypadkowości, która powoduje straty ma-
terialne w urządzeniach transportowych (oddziaływanie na fi rmy transportowe), 
a jednocześnie bezpośrednio ogranicza efektywność działalności fi rm produkcyj-
nych na skutek:
– strat w przewożonych ładunkach (niekompletność dostaw),
– zmniejszenia produkcji wskutek zranień, zgonów osób czynnych zawodo-

wo,
– zakłóceń w rytmiczności produkcji. 

Brak odpowiednich danych uniemożliwia przeprowadzenie pełnego 
rachunku całkowitych kosztów kongestii i wypadków. Problemy te zwłaszcza 
uwidaczniają się przy próbach kalkulacji kosztów kongestii ze względu na brak 
statystyk dotyczących skali opóźnień i trudność wyceny wartości tego czasu34. 

Z szacunków wynika, że kongestia występuje na 10% długości sieci drogo-
wej UE-15 i około 20% długości sieci kolejowej (16 000 km linii). Z najbardziej 
pesymistycznych scenariuszy wynika, że od 2000 do 2010 roku roczne koszty 
kongestii35 na obszarze państw UE-15 mogą wzrosnąć nawet o 40% – do poziomu 
80 mld euro36 (0,8% PKB w 2005 roku). W świetle tych zagrożeń niezbędne są 
działania mające na celu zmniejszenie tego typu kosztów, między innymi kon-
cepcja budowy w krajach UE – w perspektywie do 2020 roku – Transeuropejskiej 

33 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warsza-
wa 2004, s. 96. 

34 M. Bąk, B. Pawłowska, P. Borkowski, Rachunek kosztów i przychodów w transporcie 
w krajach europejskich, „Problemy Ekonomiki Transportu” 2007, nr 1.

35 Na przykład z powodu kongestii w UE-15 zużywa się 1,9 mld litrów paliwa. 
36 B. Liberdzki, Europejska polityka transportowa, „Przegląd Komunikacyjny” 2005, nr 12. 
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Sieci Transportowej37 (TEN-T), oprócz korzyści związanych z redukcją czasu 
przewozu, wzrostu efektywności funkcjonowania systemu transportowego, moż-
liwości obsługi zwiększającego się popytu na przewozy, ma się przyczynić do 
obniżenia kosztów kongestii w transporcie drogowym o 14%38. 

Bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania infrastruktury transportowej 
na przedsiębiorstwa przemysłowe decydują o wcześniej wspomnianych całkowi-
tych kosztach sfery zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, to jest kosztach logi-
stycznych. Jedną z ważniejszych pozycji kosztów logistycznych użytkowników 
branży TSL stanowią koszty transportu. Jak stwierdza S. Bologna, powołując się 
na dane z raportu H.W. Davs Database, koszty transportu stanowią aż połowę 
całkowitych kosztów logistycznych39. Z kolei z przeprowadzonych w 2006 roku 
badań w Niemczech wynika, że udział kosztów transportu w kosztach logistycz-
nych wynosił 44% (rysunek 3). 
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Rys. 3. Struktura kosztów logistycznych w 2006 roku w Niemczach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Woźniak, Koszty logistyczne...

37 Sieć TEN-T ma obejmować 89,5 km dróg kołowych o podwyższonym standardzie, 
94 tys. km linii kolejowych (w tym 20 tys. km linii dużych prędkości), 11 250 km śródlądowych 
dróg wodnych z 210 portami rzecznymi, 294 portów morskich i 366 porów lotniczych. Przewiduje 
się, że tylko korzyści wewnątrzregionalne, wynikające z realizacji tego układu komunikacyjnego, 
mogą wynieść 8 mld euro w skali roku.

38 A. Grzelakowski, Autostrady morskie jako elementy Transeuropejskiej Sieci Transportowej, 
„Przegląd Komunikacyjny” 2006, nr 12.

39 S. Bologna, Business strategies of the Third Party Logistics Service Providers, w: Nowe 
trendy w transporcie i logistyce. Symbioza jakości transportu i ekologii, XVI Międzynarodowa 
Konferencja, Sopot 2007.
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W efekcie koszty transportu są jedną z ważniejszych miar efektywności eko-
nomicznej przedsiębiorstwa. W tym świetle właściwe kształtowanie układu sieci 
transportowej o odpowiednim standardzie technicznym może stanowić istotne 
narzędzie redukcji kosztów transportu. Problem ten jest tym bardziej istotny, że 
w warunkach wspominanych procesów globalizacyjnych dynamicznie wzrasta 
popyt na przewozy ładunków. 

Podsumowując, pozytywne oddziaływanie infrastruktury transportu na 
warunki otoczenia przedsiębiorstw wynikają przede wszystkim z 
– lepszych warunków inwestowania w regionach z dobrze rozwiniętą infra-

strukturą,
– większych możliwości dostępu do nowych rynków oraz większych możliwo-

ści ich penetracji, 
– umacniania więzi kooperacyjnych między podmiotami gospodarczymi (efek-

ty synergii),
– podniesienia efektywności funkcjonowania systemów logistycznych (kształ-

towanie poziomu kosztów logistycznych przedsiębiorstw w zakresie kosztów 
transportu),

– wzrostu produktywności wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze 
zasobów. 

Wskazane kierunki pozytywnych oddziaływań infrastruktury transportu na 
warunki otoczenia przedsiębiorstw wynikają przede wszystkim ze zwiększonej 
dostępności komunikacyjnej, czasowej i ekonomicznej określonej przestrzeni 
gospodarczej. Efekt ten jest dyskontowany zarówno na rynku produktów, jak 
i rynku pracy. W sferze obrotu towarowego korzyści te związane są z oszczęd-
nością czasu, poprawą jakości usług transportowych oraz redukcją kosztów 
transportu. W odniesieniu do rynku pracy, korzyści wynikające ze zwiększonej 
dostępności przejawiają się przede wszystkim w poprawie dostępu do zaso-
bów pracy, usprawnieniu przewozów pracowniczych, w oszczędnościach czasu 
podróży. Tak więc w dobie dynamizacji i globalizacji rynków strategia rozwoju 
przedsiębiorstwa nie może tylko wynikać z umiejętności elastycznego reagowa-
nia na zmiany otoczenia bliskiego (konkurencyjnego), ale musi również bazo-
wać na potencjale otoczenia dalszego kształtowanego w znacznym stopniu przez 
zasoby infrastruktury transportu. 
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TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS A STRATEGIC DEVELOPMENT 
POTENTIAL OF THE BUSINESS ENVIRONMENT 

Summary

It is the environment of a company and not its internal assets that is viewed to 
be the basic factor infl uencing the development of a company in the long run. One of 
the most important elements of the business environment is the infrastructural potential 
of regions. 

The extent to which transport infrastructure infl uences the business environment 
is a result of:
– basic functions of infrastructure,
– the effects which are generated by the development of transport network.

Translated by Dorota Książkiewicz
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TRANSPORT GOSPODARCZY 
JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY POPYT 

NA USŁUGI TRANSPORTOWE

Wprowadzenie

Transport samochodowy jest gałęzią, która integruje poszczególne działy 
gospodarki oraz społeczeństwo, zaspokajając ich różnorodne potrzeb. Rynek 
usług transportowych jest rozwinięty, oferty przewoźników odpowiadają postu-
latom i preferencjom użytkowników transportu. Na rynku tym kreowane są także 
nowe wymagania. Udział transportu gospodarczego jest jednak nadal bardzo 
silny, jest on bowiem ważnym uzupełnieniem potencjału rynkowego. Pełni funk-
cje substytucyjne i komplementarne.

Pojęcie transport gospodarczy

Klasyfi kacja transportu ma swoje odzwierciedlenie w bogatej literaturze 
przedmiotu. Sięgając do starszych pozycji1, P. Małek, W. Grzywacz i B. Żymeła 
podzielili transport samochodowy według kryterium efektu fi nansowego na 
transport zarobkowy i niezarobkowy. Postawili znak równości między pojęciami 

1 P. Małek, W. Grzywacz, B. Żymeła, Ekonomika transportu samochodowego, Warszawa 
1969, s. 94–95.
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transport publiczny i zarobkowy oraz transport własny i niezarobkowy. Bazą dla 
takiego ujęcia była ówczesna Ustawa o transporcie drogowym i spedycji krajowej 
z 1961 roku, w której zdefi niowano pojęcie transport prowadzony na rachunek 
własny (transport niezarobkowy), a także wyróżniono dwa nowe pojęcia: transport 
jako działalność uboczna i transport jako działalność pomocnicza. Transportowa 
działalność uboczna według przywołanej ustawy „stanowi uzupełnienie nietran-
sportowej podstawowej działalności jednostki”2. Jako przykład takiej działalno-
ści transportowej w przewozie ładunków podano zakład transportowy należący 
do przedsiębiorstwa przemysłowego wykonujący własnymi środkami transportu 
przewozy ładunków na rzecz innych przedsiębiorstw tego samego zjednoczenia. 
Transportową działalność pomocniczą zdefi niowano jako tę, która „nie stanowi 
ani podstawowego, ani uzupełniającego przedmiotu działania jednostki, lecz ma 
na celu jedynie ułatwienie wykonywania przez nią swych zadań podstawowych 
[...]. Działalność transportowa, w ramach której jednostka zajmująca się tą dzia-
łalnością wykonuje przewozy ładunków i osób własnymi pojazdami wyłącznie 
dla własnych potrzeb”3. 

Tak rozbudowany aparat pojęciowy budził wątpliwości interpretacyjne. 
Według komentarzy M. Urbana, Z. Bujalskiej do ustawy z 1961 roku, za trans-
port niezarobkowy uznano działalność transportową o charakterze pomocniczym, 
a podstawową lub uboczną działalność transportową – za transport zarobkowy. 

Klasyfi kacją transportu zajął się także A. Piskozub4. Na podstawie klasyfi ka-
cji poziomej transportu, w zależności od statusu prawnoorganizacyjnego, wyróż-
nił transport publiczny, branżowy i gospodarczy. Dla niego transport gospodarczy 
to „transport własny przedsiębiorstw, wykonywany ich własnymi środkami trans-
portu”. W przeciwieństwie do P. Małka, W. Grzywacza i B. Żymeły, Piskozub nie 
używał nazewnictwa transport niezarobkowy ani nie określił, jaką funkcję pełni 
w pozatransportowych przedsiębiorstwach transport.

Poziomą klasyfi kację transportu ze względu na wybrane kryterium proponują 
również W. Grzywacz, J. Burnewicz5. Biorąc pod uwagę kryterium prawno-orga-
nizacyjne, wymienieni autorzy dzielą transport na publiczny, branżowy i własny 
(gospodarczy). Dwa pierwsze rodzaje są określane jako transport zarobkowy, 
transport własny zaś jako niezarobkowy. Zdefi niowali oni działalność transportu 

2 M. Urban, Z. Bujalska, Przepisy transportu drogowego, Warszawa 1966, cyt za: P. Małek, 
W. Grzywacz, B. Żymeła, op.cit., s. 95.

3 Ibidem.
4 A. Piskozub, Gospodarowanie w transporcie, Warszawa 1982, s. 17.
5 W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 51.
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własnego jako niezarobkowe wykonywanie przewozów przez komórki organi-
zacyjne transportu przedsiębiorstw nietransportowych i transportowych. Przyjęli 
przy tym, że działalność ta ma z reguły charakter pomocniczy w stosunku do 
usług transportowych, świadczonych przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 
transportowe. Działalność transportu własnego skupia się na przewozach o cha-
rakterze gospodarczym, zaopatrzeniowym, technologicznym, interwencyjnym, 
na pomocniczych usługach transportowych. W podziale W. Grzywacza i J. Bur-
newicza pojęcie transport własny jest traktowane jako synonim transportu gospo-
darczego i transportu niezarobkowego. 

K. Szałucki, charakteryzując strukturę ciężarowego transportu samochodo-
wego, wyróżnił6:
− organizacje bezpośrednio zarobkujące,
− organizacje wewnętrzne przedsiębiorstw przemysłowych (tak zwany trans-

port własny).
Przejrzystą klasyfi kację transportu podali H. Bronk i E. Załoga7. Z punktu 

widzenia celu działania transport podzielono na zarobkowy i niezarobkowy, 
natomiast według kryterium prawno-organizacyjnego – na transport publiczny 
i własny (indywidualny i gospodarczy).

W obecnie obowiązującym w Polsce8 ustawodawstwie pojęcie niezarob-
kowy przewóz drogowy określany jest również jako przewóz na potrzeby własne. 
Zawiera się w nim „każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami 
lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajo-
wego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany 
przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności 
gospodarczej”. Ustawa określa warunki, jakie muszą być spełnione łącznie, aby 
był to przewóz niezarobkowy. Są to9:
a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsię-

biorcę lub jego pracowników;
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami 

samochodowymi;
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są włas-

nością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, 
6 Zob. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Warszawa 2005, s. 53.
7 Zob. Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, War-

szawa 2005, s. 134.
8 Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r., DzU 2007, nr 125, poz. 874.
9 Ibidem.
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wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione, 
albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub 
do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników 
i ich rodzin;

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w za-
kresie usług turystycznych.

Odmienną klasyfi kację stosuje GUS na potrzeby statystki. Aktywność 
transportu samochodowego dzielona jest na transport zarobkowy i gospodarczy. 
Transport zarobkowy defi niowany jest jako „świadczenie usług przewozowych 
za opłatą”, transport gospodarczy zaś jako „wykonywanie przewozów ładunków 
na własne potrzeby, tj. bez opłaty (wliczanych w koszt przedsiębiorstwa)”10. 
W uwagach metodycznych dodano, że „do 2003 r. za transport samochodowy 
gospodarczy rozumiano transport na własne potrzeby (sporadycznie na rzecz 
innych podmiotów) wykonywany przez jednostki, których podstawowa działal-
ność jest inna niż usługi transportu samochodowego”. 

W terminologii angielskiej, a także w statystkach UE (EUROSTAT) używa 
się z kolei następującej terminologii: road transport for hire and reward (trans-
port zarobkowy) oraz road transport on own account (transport na rachunek 
własny). 

Jeszcze inną terminologię stosują towarzystwa ubezpieczeniowe. Transport 
dzielony jest na własny i obcy. Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz defi niuje 
transport własny jako przewóz ubezpieczonego mienia za pomocą11:
− środków transportu należących do ubezpieczającego, 
− środków transportu użytkowanych przez ubezpieczającego na podstawie ja-

kiejkolwiek umowy cywilno-prawnej, w tym umowy najmu oraz leasingu,
− środków transportu należących do pracowników ubezpieczającego, zatrud-

nionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy przewidzianej w ko-
deksie pracy. 

Transport obcy to zaś transport ubezpieczonego mienia powierzonego do 
przewozu przewoźników na podstawie listu przewozowego.

Europejska Konferencja Ministrów Transportu zwołała w 1999 roku „okrą-
gły stół” pod hasłem Ciężarowy gospodarczy transport drogowy w Europie. 
W toku dyskusji uwidoczniły się rozbieżności w defi niowaniu transportu gospo-
darczego wśród krajów Unii Europejskiej, stwierdzono także, że wraz z deregula-

10 Transport – wyniki działalności w 2006 roku, Warszawa 2007, s. 27.
11 http://www.allianz.pl.
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cją sektora transportowego problemy transportu gospodarczego zostały odłożone 
na dalszy plan. Spotkanie przy „okrągły stole” dowiodło, że w ramach transportu 
na potrzeby własne istnieją dwie całkiem różne kategorie operacji. Pierwsze 
z nich to operacje, w których przedsiębiorstwo przewozi swoje własne dobra 
z jednego miejsca do innego, druga kategoria zaś to operacje, w których hand-
lowcy używają pojazdu jako narzędzia ich handlu, aby transportować sprzęt lub 
dobra, które potrzebne są na miejscu ich pracy. 

Operacje na potrzeby własne podlegają zwykle mniej rygorystycznym 
regulacjom niż transport zarobkowy, jednak operatorzy wykonujący transport na 
potrzeby własne mają zakaz wykonywania pewnych typów prac12. 

Przywołując dalsze defi nicje, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD)13 określa transport gospodarczy jako ten, który nie jest transportem 
zarobkowym.

W świetle przedstawionych poglądów i klasyfi kacji oraz słownictwa stoso-
wanego w praktyce gospodarczej, za transport gospodarczy uznaje się działal-
ność transportową (o charakterze niezarobkowym) wykonywaną na rzecz własnej 
jednostki gospodarczej. Działalność ta ma charakter pomocniczy w stosunku do 
podstawowej działalności gospodarczej tej jednostki. 

Aktywność transportu gospodarczego 
w obsłudze potrzeb transportowych w Polsce

W statystyce niektórych państw transport gospodarczy jest często pomi-
jany, co zniekształca obraz rynku usług transportowych. Tam, gdzie statystyka 
jest pełna, można zauważyć, że transport gospodarczy ma zróżnicowany udział 
w przewozach samochodowych ogółem. Dla wybranych krajów UE wynosi on 
(dane z 2001 roku, udział w tonach): Niemcy – 28%, Wielka Brytania – 33%, 
Hiszpania – 19%, Portugalia – 51%, Holandia – 21%, Polska – 62%.

W Polsce w latach 1980–2007 zauważalny jest stopniowy spadek przewozów 
transportu gospodarczego w warunkach stałego wzrostu ogólnych przewozów 
transportem samochodowym. Transport gospodarczy dominował w strukturze 
przewozów aż do 2004 roku (tabela 1).

12 Road freight transport for own account in Europe, Conclusion of Round Table 115, CEMT, 
Paris 4–5 November 1999.

13 http://stats.oecd.org/glossary/ “Transport on own account – transport which is not for hire 
or reward”.
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W roku 1980 transport zarobkowy stanowił jedynie 28% ogółu przewozów 
transportem samochodowym, a transport gospodarczy – aż 72% (rysunek 1). 
W roku 2000 dominacja transportu gospodarczego była jeszcze wyraźna – 63% 
(rysunek 2). W roku 2007, przy ogólnym wzroście przewozów transportem samo-
chodowym, struktura tych przewozów wyglądała następująco: 53% – transport 
zarobkowy i 47% transport gospodarczy (rysunek 3). 

128 013

325 937

zarobkowy (hire or reward) gospodarczy (own account)

Rys. 1. Przewozy ładunków transportem samochodowym w 1980 roku [tys. t]
Źródło: opracowanie własne.

375 976

630 729

zarobkowy (hire or reward) gospodarczy (own account)

Rys. 2. Przewozy ładunków transportem samochodowym w 2000 roku [tys. t]
Źródło: opracowanie własne.
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567 034 646 212

zarobkowy (hire or reward) gospodarczy (own account)

Rys. 3. Przewozy ładunków transportem samochodowym w 2007 roku [tys. t]
Źródło: opracowanie własne.

Ciężarowy transport gospodarczy jest nadal bardzo ważnym środkiem 
zaspokajania potrzeb przewozowych w Polsce. Dla podkreślenia jego znacze-
nia można dodać, że poziom przewozów ładunków transportem kolejowym był 
w 2007 roku o ponad połowę niższy od przewozów transportem samochodowym 
gospodarczym (odpowiednio 245,3 mln ton i 567,0 mln ton). Świadomość tego 
zjawiska nie jest jednak powszechna.

Zakończenie

Transport gospodarczy był bardzo ważną osią gospodarki centralnie pla-
nowanej. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku udział transportu gospo-
darczego w przewozach transportem samochodowym wynosił ponad 70%. 
W okresie rozwijającej się gospodarki rynkowej w Polsce udział transportu gospo-
darczego w obsłudze potrzeb gospodarki zmniejsza się, nadal pozostaje jednak 
dość wysoki. Tendencja do zmian w tym zakresie, obserwowana w rozwiniętych 
krajach UE, pozwala przypuszczać, że rozwinięta oferta rynku usług transpor-
towych oraz przesłanki ekonomiczne i organizacyjne sprawią, że przedsiębior-
stwa przemysłowe i rolne w Polsce będą stopniowo odchodzić od utrzymywania 
transportu gospodarczego i skierują swoje potrzeby transportowe w stronę rynku. 
Jest to to globalny trend (outsourcing usług). Przedsiębiorstwa te, by utrzymać 
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swoją zdolność konkurencyjną, będą racjonalizować swoje działania związane 
z obsługą transportową potrzeb fi rmy. Przejawem takich zachowań będzie mię-
dzy innymi:
− koncentracja na obniżeniu ogólnych kosztów utrzymania własnej fl oty pojaz-

dów i zwiększeniu jej produktywności,
− rozpatrywanie korzyści i kosztów alternatywnej możliwości, jaką jest zlece-

nie obsługi transportowej przewoźnikom zarobkowym.
Przykłady płynące z krajów Europy Zachodniej wskazują, że istnieją sfery 

gospodarowania uzasadniające utrzymywanie własnego potencjału do obsługi 
całości lub części potrzeb transportowych. 
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ROAD TRANSPORT FOR OWN ACCOUNT AS FORMATIVE FACTOR 
OF THE DEMAND FOR TRANSPORT SERVICES

Summary

The article presents theoretical aspects of defi nition of road transport. Road trans-
port includes transport for hire and reward and transport for own account. The authors 
focus on transport for own account terminology, which is ancillary transport in manu-
facturing industry, agriculture, trade and service industry. Statistically road transport for 
own account in Poland is decreasing since 1980 till now. However, it is still almost 50% 
of road transport activity. Detailed data are presented. 

Translated by Elżbieta Załoga
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WYBRANE PROBLEMY MOBILNOŚCI 
SPOŁECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO

Wprowadzenie

Społeczeństwo europejskie staje się coraz bardziej mobilne. Ma też wyraź-
nie określone wymagania dotyczące dostępności. Poziom dostępność powinien 
zaspokajać potrzeby, umożliwiać osiągnięcie celu, tak więc dostępność to łącznik 
między potrzebami a ich zaspokojeniem. Mobilność i dostępność są postrzegane 
w kategoriach pozytywnych, są cechami pożądanymi w życiu codziennym. 

Współcześnie mobilność społeczeństwa polega na korzystaniu przede 
wszystkim z samochodów osobowych, które są środkiem transportu spełniają-
cym postulaty dostępności, elastyczności i bezpośredniości. Ruchliwość społe-
czeństwa ewoluuje wraz ze zmieniającą się strukturą demografi czną. Obecnie 
najszybciej rosnącym segmentem populacji są ludzie starsi i to oni wyznaczą 
charakter dostępności usług transportowych. W nowych uwarunkowaniach 
demografi cznych defi nicje pojęć dostępność i mobilność będą wymagały nowego 
podejścia. Z pewnością samo przemieszczanie będzie musiało być w równowa-
dze ze środowiskiem naturalnym oraz będzie się mieściło w ramach wyznaczo-
nych przez przestrzeń.
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Dostępność i mobilność – podejście teoretyczne

Dostępność transportowa jest podstawowym czynnikiem mobilności. Poję-
cie to określa przestrzenny podział potencjalnych celów, łatwość ich osiągnięcia 
oraz rozmiar, jakość i charakter środków temu służących (rysunek 1)1.

Na poziomie ogólnych rozważań panuje w literaturze zgodność co do poję-
cia dostępność. Różnice zdań pojawiają się, jeśli chodzi o konkretne defi nicje 
i wybór wskaźników. Tu występują, w zależności od różnych parametrów, takich 
jak zasięg przestrzenny lub uwzględnione uwarunkowania, zróżnicowane spo-
soby pomiaru dostępności2.

128 013

325 937

zarobkowy (hire or reward) gospodarczy (own account)

Rys. 1. Zawartość pojęcia dostępności
Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Gerike, op.cit., s. 28.

Dostęp to jedno z możliwych tłumaczeń angielskiego pojęcia access, łączy 
się ściśle ze słowem dostępność – accessibility (niem. Erreichbarkeit), co wynika 
ze wspólnego pochodzenia obu wyrazów. Access (łac. accedere) oznacza: osią-
gać, opisuje więc (w odróżnieniu od dostępności jako możliwości) stronę realizu-
jącą działanie – które możliwe do osiągnięcia okazje do przemieszczenia zostały 
wykorzystane. Które czynności zostały, w określonych warunkach, wprowadzone 
w życie przez określoną osobę.

1 R. Gerike, Wie kann das Leitbild nachhaltiger Entwicklung konkretisiert werden? – 
Ableitung grundlegender Aufgabenbereichen, Dissertation zur Erlangung des akademisches Grades 
Doktoringenieur an der Technischen Universität Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften, s. 28 
(praca niepublikowana). 

2 Ibidem, s. 28.
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Na dostęp wpływają przede wszystkim dwa czynniki3:
− popyt na transport – jakie wymagania mają badane osoby i jakie działania 

chcą wprowadzić w życie, jakie mają zamierzenia,
− oferta transportowa – które czynności zgodnie z dostępnym potencjałem 

i przedstawioną ofertą transportową mogą wykonać badane osoby.
Bardzo wyczerpująco na temat dostępu do usług transportowych wypo-

wiada się A. Martinelli: „Dostęp jest traktowany jako całość pożądanych przez 
użytkownika środków służących osiągnięciu celu, w którym znajduje się miejsce 
pracy, gdzie są oferowane dobra i usługi lub gdzie znajdują się możliwości spę-
dzania wolnego czasu, które zaspokajają oczekiwania i potrzeby tego użytkow-
nika”. Autor przez dostęp rozumie nakład, jaki ponosi badana osoba, by osiągnąć 
dany cel. Rozpatruje on dwa aspekty: jak duży jest nakład i jak postrzega go 
osoba przemieszczająca się. Pierwszy jest opisywany przez obiektywne, fi zyczne 
wielkości nakładu, drugi zaś – przez subiektywne czynniki postrzegania nakła-
dów. Formułując to inaczej, które cele zostaną wybrane i jak zadowoleni są 
ludzie w danej sytuacji. Przykładem może być sytuacja, gdy w okolicy jest wiele 
możliwości zrobienia zakupów. Nie są one jednak atrakcyjne dla klientów, stąd 
poszukują oni dalej położonych sklepów. Pomimo to dostęp może być oceniany 
jako bardzo dobry, ponieważ długa droga nie jest odczuwana przez klientów jako 
element negatywny: jeżdżenie samochodem sprawia im przyjemność, a czas 
i koszty nie odgrywają roli. Dostęp może być oceniany jako nieprzyjazny, kiedy 
droga jest postrzegana jako niepotrzebny nakład: połączenie jest niekorzystne, 
droga jest zatłoczona. 

W. Grzywacz scharakteryzował wymagania użytkowników transportu 
w zakresie dostępności jako „pożądany stan dostępu do punktu transportowego 
poszczególnych gałęzi transportu”4. Postulat ten jest wyrazem potrzeby zgłasza-
nej przez osoby i zależy od wymagań jednostki.

Termin dostęp, abstrahując od defi nicji A. Martinellego, jest rzadko opi-
sywany w literaturze, nie są też wymienione wskaźniki służące do mierzenia 
dostępu5. Inaczej wygląda sytuacja w wypadku terminu mobilność. „Mobilność 
jest ruchem w głowie [...], jakim sposobem i przy pomocy jakiej techniki zostanie 

3 Ibidem, s. 32.
4 Zob. W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 155.
5 R. Gerike, op.cit., s. 32. 
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osiągnięta możliwość przemieszczania się, jest sprawą otwartą i powinno taką 
pozostać”; „Mobilność jest zdolnością poruszania się wśród okazji”6.

Niemieccy autorzy defi niują mobilność jako możliwość osiągnięcia stanu 
aktywności zaspokojenia potrzeby w przestrzeni i wskazują na znaczenie subiek-
tywnych rozmiarów mobilności poszczególnych ludzi: „sytuacja, w której osoba 
może określić się jako mobilna, może być przez inne osoby odbierana jako nie-
wystarczająca do określenia siebie jako jednostki mobilnej”. „Rozstrzygająca 
dla rozmiaru mobilności jest nie tylko liczba osiągalnych miejsc aktywności, 
lecz także ich subiektywna jakość”. Za problematyczne uważają oni mierzenie 
mobilności: „kompleksowość pojęcia mobilności pozostawia otwartą kwestią 
to, że na pytanie o rozwój mobilności nie może zostać udzielona wyczerpująca 
odpowiedź”7.

Inni autorzy traktują mobilność jako czysty ruch: „Pod pojęciem mobilności 
są rozumiane zazwyczaj wszystkie aktywności wykonywane poza domem [...]. 
Ogólnie znane jest twierdzenie, że mobilność w sensie pokonywania przestrzeni 
jest istotną potrzebą człowieka; granice nasycenia nie są jeszcze zdefi niowane” 8.

W polskiej literaturze również znajdują się odniesienia do pojęcia mobilność. 
H. Bronk i E. Załoga defi niują mobilność osób jako „wszelką (poza domową) 
aktywność osób, która jest prowadzona albo za pomocą środków transportu nie-
zmotoryzowanego (np. rower), albo przez środki zmotoryzowane (indywidualne 
środki transportu, jak samochody osobowe, publiczne środki transportu: auto-
busy, pociągi, samoloty)”9. Przywołani autorzy podkreślają, że aktywność ta ma 
podstawowe znaczenie, ponieważ prowadzi do różnorodnych skutków gospodar-
czych i społecznych.

Mobilność jest środkiem do zaspokajania potrzeb, jest łącznikiem między 
potrzebami a ich zaspokajaniem, częściowo przyczynia się do bezpośredniego 
zaspokojenia potrzeb. Może być też traktowana jako faktyczny ruch. Aby móc 
uwzględnić potencjał lub zdolność do przemieszczania się, w literaturze nie-
mieckojęzycznej wprowadzono nowe pojęcie – Mobilität. Słowo to pochodzi od 
angielskiego mobility i oznacza poruszanie się, ruchliwość, ruchomość, co ozna-
cza rzadziej lub częściej występującą możliwość zmiany miejsca10.

6 Ibidem, s. 23.
7 Ibidem, s. 32.
8 Ibidem, s. 24.
9 Zob. Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
10 R. Gerike, op.cit., s. 25. 
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Autorzy tego kierunku myślenia negują charakter mobilności jako poten-
cjału do przemieszczania się. Dla nich oznacza ona faktyczny ruch, mierzony 
liczbami, dystansem, czasem trwania przebytej drogi, częściowo także uwzględ-
niany jest cel przemieszczania.

W terminologii transportowej mobilność znaczy z jednej strony zdolność lub 
swobodę ruchu, a z drugiej – rzeczywiście zrealizowane przemieszczenie. Możli-
wość przemieszczania się nazywana jest mobilnością potencjalną, natomiast ruch 
– mobilnością realną. Im więcej celów jest możliwych do osiągnięcia w czasie, 
którym dysponujemy, tym wyższa jest mobilność potencjalna. Im więcej celów 
zostanie faktycznie osiągniętych, tym wyższa jest mobilność realna. Mobilność 
potencjalna jest wyrażana za pomocą liczby aktywności będących w zasięgu, 
a mobilność realna liczbą rzeczywiście osiągniętych celów.

Jeden z autorów niemieckich defi niuje potencjalny charakter pojęcia nastę-
pującymi słowami: „Mobilność jako zdolność przemieszczania się zawiera: 
posiadanie obszaru aktywności, zdolność dysponowania tym obszarem, możli-
wość swobodnego poruszania się”, poza tym uznaje on, że także faktyczny ruch 
powinien być traktowany jako komponent mobilności11.

Niezależnie od tego, czy mobilność rozumiana jest jako swoboda ruchu, 
zdolność do wykorzystywania okazji, potencjał do przemieszczania się, stan 
zaspokojenia potrzeby czy faktyczny ruch, jest ona ważną, cenioną oraz wyraźną 
cechą współczesnego społeczeństwa.

Mobilność obywateli UE12

Społeczeństwo Unii Europejskiej charakteryzuje się rosnącym poziomem 
ruchliwości (tabela 1). Jest to skutek wzrostu i rozwoju gospodarczego, rozsze-
rzenia UE, otwarcia granic, wzrostu zamożności obywateli, rozwoju motoryzacji, 
łatwiejszego dostępu do towarów i usług, zwiększenia dyspozycji czasu wolnego 
itp. Pojawiają się nowe czynniki, które będą tej ruchliwości sprzyjać. Wynikają 
one z założeń strategicznych Unii Europejskiej (strategia lizbońska), w myśl któ-
rych wspólnota 27 państw ma stanowić „przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości”. Jej budowaniu ma służyć między innymi polityka migra-
cyjna, elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. 

11 Ibidem, s. 26.
12 Zob. szerzej E. Załoga, Mechanizmy oddziaływania na zachowania użytkowników transpor-

tu, Międzynarodowa konferencja Eurotrans 2008, Warszawa 2008 (niepublikowany).
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Przewozy pasażerskie w UE w ostatnich 15 latach wzrosły o około 20%. 
Blisko 74% potrzeb przewozowych obywatele UE zaspokajają przy użyciu 
samochodów osobowych13. Tendencja ta ma trwały charakter. Samochody 
osobowe stają się atrybutem wolności, dobrobytu, przynależności społecznej, 
a przede wszystkim środkiem transportu spełniającym postulat bezpośredniości, 
elastyczności, dostępności. Obywatel Europy spędza w podróży średnio godzinę 
dziennie, odbywając trzy podróże na łączną odległość 36 km (Polacy należą do 
najmniej mobilnych obywateli Unii, dziennie przemieszczają się na odległość kil-
kunastu kilometrów). Europejczyk większość czasu przeznaczonego na podróże 
(3/4) spędza w samochodzie osobowym. W strukturze czasu podróży dominują 
przejazdy związane z aktywnością dotyczącą czasu wolnego (40%), a w dalszej 
kolejności przejazdy do pracy (20%) oraz w celu edukacji, zakupów, biznesu 
i innej aktywności. 

Przejazdy samochodami osobowymi w UE charakteryzują się stałą tenden-
cją wzrostową. W okresie piętnastu lat (1990–2004) ich poziom wzrósł w UE-25 
o 18% (UE-15 o 16%)14. Polska należy do krajów o najwyższej dynamice wzrostu 
przejazdów samochodami (w latach 1995–2004 wzrost o 64%), Węgry, Niemcy 
i Wielka Brytania osiągnęły zaś najbardziej korzystne wyniki w tym zakresie 
(wzrost odpowiednio o 2, 7 i 10%). Przewozy komunikacją miejską wzrastają 
stopniowo (z 65 mld pkm w 1995 roku do 75 mld pkm w 2004), jednakże 
ich udział w strukturze przewozów utrzymuje się stale na bardzo niskim pozio-
mie – 1,2%. Poziom potrzeb zaspokajanych motocyklami i motorowerami jest 
dwukrotnie wyższy niż komunikacją miejską (2,4%), udział kolei w obsłudze 
potrzeb przewozowych jest zaś dużo niższy niż się oczekuje (obecnie w grani-
cach 6%).

Według prognoz15, w perspektywie do 2030 roku w krajach UE nastąpi 
dalszy wzrost ruchliwości społecznej, z 12 174 km/osobę do 18 653 km/osobę, 
to jest o ponad 50%. Ani przestrzeń, ani środowisko naturalne nie są na ten 
wzrost przygotowane, jeśli nie zmieni się struktura gałęziowa przewozów 
pasażerskich.

13 Wskaźnik motoryzacji osiągnął w UE-25 poziom 476 samochodów/1000 mieszkańców 
(2005 r.). Dla porównania, w USA wynosił 759 samochodów na 1000 mieszkańców (2004 r.).

14  Zob. Panorama of transport, Edition 2007, Eurostat, EC 2008.
15  European Energy and Transport Trends to 2030, EC, Luxemburg 2003.
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Mobilność starzejącego się społeczeństwa UE

Populacja UE-25 wzrosła z 453 mln osób w 2000 roku do 459 mln osób 
w 2005, co oznacza roczny wzrost o 0,25%. Ten ogólny wskaźnik demografi czny 
zaniżyły nowe kraje członkowskie (EU-10), w których notowany był ogólny spa-
dek populacji w tym okresie. Dalszy wzrost populacji będzie powolny. W okresie 
następnych dwudziestu lat (do 2025 roku) ma nastąpić wzrost ogólnej liczby oby-
wateli UE-25 o 2,0%, do poziomu 470 mln osób16. Największy spadek populacji 
w 2025 roku grozi Łotwie (–19,2%) i Polsce (–11,8%). 

Efektem zmian demografi cznych będzie starzenie się społeczeństwa Unii. 
W perspektywie następnych 30 lat liczba populacji powyżej 65 roku życia wzrośnie 
o 40,0%, a udział osób powyżej 80 lat podwoi się17. Starsi ludzie będą najszybciej 
rosnącym segmentem w większości rozwiniętych krajów (tabele 1 i 2). Pomiędzy 
2004 a 2050 rokiem udział starszych osób (65 lat i więcej) wzrośnie z 16,4 do 
29,9%, natomiast zmniejszy się udział ludności w wieku  produkcyjnym18.

W związku ze starzejącym się społeczeństwem UE będzie wzrastało zna-
czenie potrzeb wyrażanych przez osoby z tego segmentu, zwłaszcza w zakresie 
dostępu do usług transportowych. Przewiduje się bowiem, że za 20, 30 lat ludzie 
starsi będą zdrowsi, bardziej niezależni, zamożni, wykształceni i bardziej aktywni 
niż współcześni emeryci. Będą więc bardziej mobilni. Wzrośnie zapotrzebowa-
nie na przejazdy własnymi samochodami, jednocześnie jest też prawdopodobne, 
że mobilność ludzi starszych nie będzie zaspokajana wyłącznie za pomocą samo-
chodów19. Wzrośnie znaczenie transportu publicznego, a także przemieszczania 
się pieszego (spacery). Ludzie starsi będą korzystać z transportu publicznego, 
jeżeli będzie on stanowił dla nich alternatywę. Ważne będą taki cechy oferty 
usługowej, jak jasna i prosta informacja (o dostępności, cenie, rozkładzie jazdy, 
punktach przesiadkowych), „przyjazne” środki transportowe, warunki oczekiwa-
nia na przystankach oraz bezpieczeństwo w punktach i środkach transportu.

16 ASSES, Annex IV External development.
17 Access and inclusion. Improving transport accessibility for all: policy messages, CEMT/

CM(2006) Final, Paris 2006, s. 2.
18 Ibidem.
19  Transport and ageing population, CEMT, Paris 2002, s. 2.
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Tabela 2

Procent populacji w wieku 65 lat i ponad w krajach UE

Kraj 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Austria – 15,4 17,8 20,1 25,2 29,2 29,7 
Belgia – 16,8 17,9 21 25,4 27,8 28,3 
Bułgaria – 16,5 18,1 22,3 25,9 30 35,9 
Czechy – 13,9 16 21,5 24,7 29,1 34,4 
Dania  15,6 14,9 16,7 20,3 23 25,2 24,7 
Estonia 11,6 14,5 16,3 18,5 21,8 24,6 28,6 
Finlandia 13,4 14,9 17,1 22,6 25,8 26,3 27,2 
Francja 14 16 16,8 20,6 24 26,4 27,3 
Grecja – 17,3 19,5 21,8 25,4 30,1 33,6 
Hiszpania – 16,9 18,4 21,2 26,4 32,9 36,9 
Holandia 12,9 13,6 15,3 19,7 23,9 26,7 26,4 
Irlandia 11,4 11,3 12,2 15,3 18,7 21,9 25,2 
Litwa 12 15 17,3 18,9 22,5 25,3 29,1 
Łotwa 11 13,3 14,8 15,8 19,7 22,7 25,4 
Luksemburg – 14 14,5 16,4 19,8 22,3 23,9 
Niemcy – 16,2 19,7 21,4 25,8 28,4 28,5 
Polska 10,2 12,3 13,1 17,9 22,2 24,4 29,6 
Portugalia – 15,4 16,9 19,4 22,8 27,4 30,6 
Rumunia – 13,3 14,4 16,9 19,2 24,4 29,3 
Słowacja – 11,5 12,7 17,1 21,7 25,6 31,4 
Słowenia – 14,1 15,8 19,7 24,6 28,5 32,8 
Szwecja 17,8 17,3 19,2 22,7 25,1 27,1 27,2 
Węgry 13,3 14,6 16,1 20,1 22,5 26,5 31,2 
Wielka Brytania – 15,7 16,7 19,6 23,5 26,4 26,8 
Włochy – 18,1 20,6 23,5 28,1 34,2 36,1 

Źródło: U.S. Bureau of the Census, International Database, February 2001.

Oddzielnym problemem jest bezpieczeństwo ludzi starszych. Z badań euro-
pejskich nie wynika potoczna opinia, że osoby starsze stanowią większe ryzyko 
dla ruchu drogowego, wskazują jednak, że ludzie starsi w większym stopniu są 
narażeni na ryzyko na przykład utraty życia w wypadku drogowym (po 65 roku 
życia jest ono dwukrotnie wyższe)20. Podkreśla się, że to nie starsi ludzie są groźni 

20 Ibidem, s. 12.
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dla innych użytkowników dróg (bo przemieszczają się na krótsze dystanse, uni-
kają ruchu w porach szczytu i jazdy nocą, wybierają spokojniejsze trasy itp.), lecz 
ludzie młodzi.

Uwzględnienie potrzeb starzejącego się społeczeństwa europejskiego 
wymaga podejścia systemowego do planowania przestrzennego i kształtowania 
systemu transportowego. 

Zakończenie

Wzrastający poziom mobilności jest cechą współczesnego społeczeństwa. 
Mobilność jest pochodną możliwości zaspokojenia potrzeby przemieszczania 
oraz swobody ruchu. Mieści się w ramach wyznaczonych przez czynniki demo-
grafi czne, środowiskowe oraz przestrzenne. Nierozłącznym jej komponentem 
jest dostępność transportowa. Oba pojęcia mają kompleksowy i subiektywny 
charakter. 

Współczesne podejście do mobilności musi uwzględniać wiele uwarun-
kowań. Pojawiają się nowe czynniki sprzyjające ruchliwości. Zmianom ulega 
rozmiar i charakter środków służących osiągnięciu celu, jakim jest zmiana miej-
sca w przestrzeni. Dostępne prognozy ruchliwości społecznej zakładają dalszy 
wzrost potrzeby przemieszczania się. Dominującym środkiem transportowym, 
zaspokajającym te wymagania, będzie nadal samochód, który jest synonimem 
niezależności jednostki oraz najpełniej spełnia postulat dostępności. Takiej 
strukturze przewozów pasażerskich w perspektywie czasu nie będzie jednak 
w stanie sprostać środowisko naturalne oraz przestrzeń. Naturalnie pojawiają się 
nowe zjawiska, na przykład starzenie się społeczeństwa europejskiego, co będzie 
sprzyjać rozwojowi popytu na usługi transportowe, innego wymiaru nabierze 
pojęcie dostępność, zwłaszcza w transporcie regionalnym. Potrzebne będą dzia-
łania uniezależniające mobilność od motoryzacji indywidualnej oraz tworzące 
optymalny poziom dostępności transportowej z punktu widzenia różnych grup 
jego użytkowników.
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AUSGEWÄHLTE MOBILITÄTSPROBLEME 
VOM EUROPÄISCHEN GESELLSCHAFT

Zusammenfassung

Mobilität ist ein in der gegenwärtigen Verkehrsdebatte häufi g verwendeter, überwie-
gend positiv besetzter Begriff. Mobilität dient als Mittel zur Befriedigung von Bedürfnis-
sen und ist ein Mediator zwischen Bedürfnissen und deren Befriedigung. Im verkehrlichen 
Sinne bedeutet es die Fähigkeit oder Freiheit zur Bewegung und die tatsächlich realisierte 
Bewegung. Im Artikel werden die Begriffe Mobilität und Zugang besprochen, wird auch 
Mobilität vom europäischen Gesellschaft erwägt. Im Artikel wird auch der Einfl uss von 
der Alterstruktur des Gesselschafts auf die Mobilität überlegt.

Übesetzt von Emilia Kuciaba
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SPOSOBY WYKORZYSTANIA CROSS-DOCKINGU 
PRZEZ OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

Wprowadzenie

Współcześnie ważne się staje, by łańcuchy dostaw były tak zorganizowane, 
by szybko można było zareagować na potrzeby rynku, jednocześnie zachowu-
jąc wysoki poziom jakości obsługi klienta oraz niski poziom kosztów. Niejed-
nokrotnie wydłużający się dystans, jaki muszą pokonać towary, dodatkowo jest 
obciążony wymaganiami co do skrócenia czasu reakcji rynkowej. Wynika to 
z bezpośredniej zależności między pozostawaniem towarów i materiałów w łań-
cuchu dostaw a poziomem kosztów ich utrzymywania. A zatem, nie tylko fi nalni 
odbiorcy są zainteresowani otrzymywaniem dóbr z odpowiadającą im częstotli-
wością i dokładnie na czas, ale również dla całych łańcuchów podaży są ważne 
ograniczenie okresu utrzymywania zapasów i osiągnięcie efektu tak zwanej 
kompresji czasu1. Usługą logistyczną, która odpowiada na to zapotrzebowanie ze 
strony przedsiębiorstw, jest cross-docking.

Celem artykułu jest prezentacja usługi cross-docking oraz jej rodzajów. 
Przedstawione zostaną również przykłady zastosowania tej usługi przez dwóch 
operatorów logistycznych: centrum dystrybucyjne SB Logistics oraz port 
w Lubece-Travemünde.

1 Por. M. Frankowska, A. Nerć-Pełka, Nowoczesne usługi logistyczne jako odpowiedź na po-
trzebę szybkiego reagowania przedsiębiorstw, w: Usługi w Polsce – nauka, dydaktyka i praktyka 
wobec wyzwań przyszłości, WNUS, Szczecin 2008, s. 275.
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Cross-docking jako nowoczesna usługa logistyczna

Cross-docking – określany również jako przeładunek kompletacyjny lub 
węzeł kompletacji – to usługa logistyczna, która ma zastosowanie w ogniwach 
pośrednich łańcucha logistycznego typu centrum dystrybucyjne. Jest ona elemen-
tem nowoczesnej dystrybucji. Zasadnicza jej idea polega na tym, że towar dostar-
czany do magazynu lub centrum dystrybucji nie jest w nim składowany, lecz od 
razu przygotowuje się go do dalszej wysyłki do sklepów detalicznych. Wyeli-
minowana zostaje więc typowa dla tradycyjnych magazynów hurtowych kwe-
stia utrzymywania zapasów, nadal jednak możliwa jest kompletacja ładunków. 
Ładunek przyjeżdżający od różnych dostawców jest grupowany i dostarczany 
bezpośrednio na wyjeżdżające przyczepy samochodowe. Wymaga to dokładnego 
zsynchronizowania wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów. 

Zakłada się, że ładunki nie powinny pozostawać w cross-dockingu dłużej 
niż dobę, przy czym dla niektórych towarów jest to jedna godzina2. W ten sposób 
cross-docking stanowi nie tylko wyróżniającą się usługę logistyczną dla klientów, 
ale jest również sposobem zdobywania przewagi konkurencyjnej przez stosują-
cych go operatorów logistycznych nad tradycyjnymi centrami dystrybucyjnymi. 

Do głównych korzyści wynikających ze stosowania cross-dockingu zalicza 
się3:
– ograniczenie inwestycji w zapasy,
– ograniczenie powierzchni magazynowej przeznaczonej na utrzymywanie za-

pasów,
– zmniejszenie kosztów manipulacji towarów,
– skrócenie cyklu zamówienia,
– szybszy obrót zapasami,
– przyspieszenie spływu należności.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje cross-dockingu4:
1. Cross docking z kompletacją w punkcie przeładunkowym: to najczęściej 

stosowana forma. Polega na dostarczaniu pełnych palet tego samego wyrobu 
do centrum dystrybucji, w którym pobierane z tych palet produkty wyko-

2 M. Wen, J. Larsen, J. Clausen, J.-F. Cordeau, G. Laporte, Vehicle Routing with Cross-Dock-
ing, “Journal of the Operational Research Society”, HEC Canada, September 2007, s. 2.

3 R.L. Cook, B. Gibson, D. MacCurdy, A lean approach to cross-docking, “Supply 
Chain Management” 2005, no. 9, s. 54–59.

4 I. Fechner, Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość, Biblioteka Logistyka, Poznań 
2004, s. 14.
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rzystywane są do skompletowania zamówienia dla konkretnego sklepu. Nie 
w pełni opróżnione palety są przechowywane jako zapas obrotowy i wyko-
rzystywane następnego dnia (rysunek 1).

2. Cross docking zamówień sklepów skompletowanych przez dostawcę: jest 
to dość rzadka forma przeładunku kompletacyjnego. Polega ona na tym, że 
na producencie spoczywa obowiązek skompletowania i wysłania palety, któ-
rą można będzie dostarczyć bezpośrednio do sklepu. Wymagane jest więc, by 
producent znał zapotrzebowanie każdego z zaopatrywanych sklepów. Efek-
tem jest często zwiększenie wydatków producenta, jednak znaczne obniżenie 
kosztów detalisty.

Rys. 1. Przeładunek kompletacyjny (cross docking)
Źródło: I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 

2007, s. 75.

Ze względu na problemy decyzyjne w zakresie obsługi transportowej 
cross-dockingu wyróżnia się dwa typy centrów5. Pierwszy to tak zwany system 
otwarty (open network), w którym przepływ towarów następuje od pojedyn-
czego dostawcy do pojedynczego odbiorcy poprzez cross-dock. W ramach tego 
modelu przyjmuje się zróżnicowane rozwiązania odnośnie do otwarcia „okna 
czasowego”, czyli okresu, w którym możliwe jest realizowanie operacji cross-
-dockingu. Drugi typ dotyczy sytuacji, w której wielu dostawców chce dostar-
czyć towar do wielu odbiorców. Polega on na tym, że każdy samochód dostaw-

5 M. Wen, J. Larsen, J. Clausen, J.-F. Cordeau, G. Laporte, op.cit., s. 2–3.
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czy opuszcza cross-dock, by zabrać lub dostarczyć ładunek, a następnie powraca 
do centrum dystrybucyjnego po wykonaniu swojej trasy (objazdu dostawców lub 
odbiorców). Wiąże się to z problemem decyzyjnym wyznaczenia trasy pojazdów 
tak, by ładunki od danych dostawców zostały dostarczone do centrum dystry-
bucyjnego i skompletowane w tym samym „oknie czasowym”, w którym pod-
stawione będą pojazdy wyruszające do odbiorców. Problem ten w zagranicznej 
literaturze przedmiotu określany jest jako VRPCD – Vehicle Routing Problem 
with Cross-Docking, co można przetłumaczyć jako problematykę drogi pojazdu 
współpracującego z centrum cross-dockingu. Warto zwrócić uwagę, iż obecnie 
problem ten dotyczy nie tylko koordynacji procesów transportowych pomiędzy 
cross-dockiem a ogniwami zewnętrznymi (dostawcy, odbiorcy), ale również 
związany jest z optymalizacją procesów transportowo-kompletacyjnych zacho-
dzących wewnątrz centrum dystrybucyjnego, przy czym priorytetem jest zawsze 
działanie zgodne z harmonogramem „okien czasowych”.

Rys. 2. Scalanie dostaw w tranzycie
Źródło: S. Chopra, Designing the Distribution Network in a Supply Chain, Kellogg 

School of Management, Northwestern University 2001, za S. Krawczyk, Zarzą-
dzanie łańcuchami logistycznymi, AE, Wrocław 2005, s. 37.

Działaniem podobnym w swej idei do cross-dockingu jest scalanie dostaw 
w tranzycie (merge in transit), określane również jako węzły konsolidacji. Usługa 
ta defi niowana jest jako koordynacja dostaw na czas kompletnych zestawów pro-
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duktów od wielu producentów do klienta, dokonywana w określonym punkcie 
konsolidacji przez połączenie pojedynczych dostaw bez utrzymywania zapasów6. 
Scalanie dostaw w tranzycie nie jest jednak usługą tożsamą z cross-dockingiem, 
gdyż różni się brakiem jednoznacznie określonego miejsca kompletowania ładun-
ków, wyposażonego w odpowiednią infrastrukturę techniczną i informatyczną, 
pozwalającą płynnie sterować operacjami przeładunku bez zatrzymywania pro-
duktów w postaci zapasów.

Przykłady zastosowania cross-dockingu 
przez operatorów logistycznych

Cortina – SB Logistcs NV7

Cortina to belgijski dostawca obuwia, jeden z największych na rynku euro-
pejskim. Firma sprzedaje rocznie około 20 mln par obuwia o wartości ponad 
100 mln euro, do ponad tysiąca głównych odbiorców w 15 państwach (ogółem 
ma 4 tysiące odbiorców w 40 państwach). Cortina koncentruje się na segmencie 
najniższych cen, stąd w 1980 roku przedsiębiorstwo przeniosło swoje zakłady 
produkcyjne do Chin. Aby utrzymać dotychczasowe przewagi konkurencyjne, to 
jest jakość produktu, czas dostawy i najniższy koszt, fi rma musiała znaleźć odpo-
wiedniego partnera logistycznego, który spełniał jej wysokie wymagania. Podjęto 
współpracę z SB Logistics NV – operatorem logistycznym wyspecjalizowanym 
w branży tekstylnej i obuwniczej. Dostawca sprowadza towary z rynku azjatyc-
kiego transportem morskim. SB Logistics NV, dzięki centrum dystrybucyjnemu 
w Oudenaarde w Belgii, wyposażonemu w nowoczesny zautomatyzowany sys-
tem cross-dockingu, umożliwia przyjęcie rocznie 2200 kontenerów oraz wysłanie 
ze skompletowanym towarem ponad 3 tysięcy samochodów dostawczych.

Proces cross-dockingu przebiega następująco: po przybyciu kontenerów 
odbywa się planowanie tak zwanego wsadu, czyli ustalenie harmonogramu 
wprowadzania towarów do cross-docku. W dalszej kolejności rozładowywane 
są kontenery przy użyciu automatycznych transporterów. Po zeskanowaniu 
etykiet, identyfi kacji i kontroli jakości jednostki towaru kierowane są automa-

6 Geologistics-LP, Summary of a research report Merge in transit – from theory 
to practice 2002, www.geologistics.com/pdfs/internet_mit.pdf, 5.8.2003.

7 Przykład opracowano na podstawie następującego źródła: Cross-docking distribution centre 
for footwear, materiały promocyjne fi rmy VanDerLande Industries, www.cortina.be/profi le/comp.
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tycznie do sortowni Posisorter™. Sorter podłączony jest do 48 linii rolkowych 
przekaźników (transporterów), których zdolność przerobu wynosi 3000 pudełek 
na godzinę. Każdej z 47 linii transportujących przydzielanych jest około dziesię-
ciu odbiorców, natomiast dodatkowa linia (jedna) przeznaczona jest do kontroli 
jakości. Po zakończeniu procesu sortowania jednostki towaru załadowywane 
są na palety i transportowane do miejsca załadunku samochodów dostawczych 
bądź do tymczasowego magazynu. Cały proces cross-dockingu jest zarządzany 
za pomocą informatycznego systemu Vision™.XDOCK, z którym zintegrowane 
są wszystkie urządzenia w centrum dystrybucyjnym. 

Dla Cortiny główne korzyści są następujące:
– obniżenie kosztów jednostkowych,
– większa przepustowość centrum dystrybucyjnego na m2,
– skrócony czas realizacji zamówienia,
– wyższa pewność czasu dostawy,
– większa dokładność,
– optymalne wykorzystanie przestrzeni,
– elastyczność – istotna dla przyszłego rozwoju fi rmy.

Centrum cross-dockingu w porcie w Lubeka-Travemünde8

Lübecker Hafen Gesellschaft (LHG) to największy niemiecki port bałtycki. 
Na powierzchni 150 ha usytuowanych jest pięć głównych terminali, w których 
w 2005 roku przeładowano 24,6 mln ton towarów. Lokalizacja portu ma strate-
giczny charakter, ze względu na usytuowanie w tak zwanym korytarzu handlo-
wym między rynkiem niemieckim a szwedzkim (57% obrotów portu).

Na początku obecnej dekady opracowano raport, z którego wynikało, iż 
można osiągnąć zwiększenie obrotów portu głównie przez przejęcie obsługi 
ładunków z innych kierunków skandynawskich (Norwegia, Finlandia), co, 
z kolei, jest warunkowane lepszym dostępem do rynków południowo-zachodniej 
Europy oraz Europy Centralnej. W związku z tym celem LHG stało się zwięk-
szenie zdolności transportowych i powołanie nowoczesnego centrum dystrybu-

8 Przykład opracowano na podstawie następującego źródła: J-A. Oppel, Development of 
a Crossdocking Center, Workshop on Market Trends and Forecast, materiały konferencyjne 
programu UE pt. Baltic Gateway Programme, Lubeka, 7–8 czerwiec 2004; The state between mar-
kets, “Business Land – The science, business and technology magazine of Schleswig-Holstein” 
2006, november, s. 6–7.
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cyjnego. Ponadto analiza obrotu towarowego w portach niemieckich (Lubeka, 
Kilonia, Puttgarden, Rostock, Sasnitz) wykazała duży potencjał ładunków pół-
masowych dla portu w Lubece, co stało się przesłanką utworzenia tam nowoczes-
nego centrum cross-dockingu.

Warunkiem osiągnięcia sukcesu rynkowego przez LHG było stworzenie 
nowoczesnego intermodalnego węzła komunikacyjnego dla trzech środków 
transportu: morskiego, drogowego i kolejowego. Przyczyną była między innymi 
przeprowadzona analiza dystrybucji produktów tak zwanej białej techniki (white 
goods), do której w większości należy sprzęt AGD. Stwierdzono, że samo-
chody dostawcze dostarczają towary z północy Włoch na rynki skandynawskie, 
korzystając z transportu morskiego i portu w Lubece bądź z innego portu na 
Bałtyku południowym lub południowo-wschodnim. Symulacja wykazała, że 
uruchomienie stałych połączeń kolejowych w relacji północne Włochy–Lubeka 
dwa razy w tygodniu pozwoliłoby skanalizować transport głównie w kierunku 
Lubeki. Należy podkreślić, iż do początku obecnej dekady obsługa ładunków 
transportu kolejowego przez LHG realizowana była w ograniczonym stopniu. 
Prognozy wykazywały jednak rosnące znaczenie kolei, ze względu na duże natę-
żenie ruchu w transporcie drogowym oraz rosnące jego koszty. Stąd, w 2003 roku 
Baltic Rail Gate otworzył pierwszy nowoczesny terminal do obsługi ładunków 
transportu kolejowego w układzie kolej–droga–morze, a następnie stopniowo go 
rozbudowywano.

Centrum cross-dockingu zostało uruchomione przy terminalu Nordlandkai, 
który stanowi główny hub do obsługi towarów w kierunku z i do Finlandii. Głów-
nymi portami partnerskimi są Helsinki, Rauma, Turku, Kotka, Hamina, Kemi 
i Oulu. Zgodnie z założeniami terminal ma również połączenia kolejowe, skąd 
transport odbywa się na wszystkich kierunkach europejskich. Według potrzeb 
klientów obsługiwane są zarówno całe składy pociągów, jak i pojedyncze wagony. 
Wysoka częstotliwość połączeń zapewnia zrównoważony obrót wszelkiego 
rodzajami towarów, chociaż działalność terminalu koncentruje się na obsłudze 
ładunków przemysłu papierniczego, drzewnego oraz samochodowego. Wielo-
funkcyjny charakter terminalu pozwala zarówno na długoterminowe przecho-
wywanie towarów, jak i na świadczenie usługi cross-dockingu oraz usługi typu 
fast-dispatch. Jednocześnie klienci mają dostęp do zaawansowanych rozwią-
zań informatycznych pozwalających na bieżący dostęp do informacji, na przy-
kład sprawdzanie stanów magazynowych on-line. Obecne prognozy dla portu 
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w Lubece są bardzo optymistyczne, szacuje się, że w 2015 roku przeładunki 
towarów będą wynosić 40 mln ton. 

Zakończenie

Rosnące wymagania globalnego rynku powodują poszukiwanie nowych, 
bardziej efektywnych rozwiązań przez usługodawców logistycznych. Usługa 
cross-dockingu była dotąd stosowana głównie przez przedsiębiorstwa działające 
na rynku dóbr konsumpcyjnych, których odbiorcami były przede wszystkim 
sklepy detaliczne. Jednak potrzeby szybkiej reakcji rynkowej czy szybkiej rotacji 
środków fi nansowych zamrożonych w zapasach są uniwersalne i artykułują je nie 
tylko fi rmy z rynku B to C. Stąd na uznanie zasługuje fakt szybkiego adaptowa-
nia nowatorskich rozwiązań w takich organizacjach, jak LHG. Należy sądzić, iż 
w miarę postępu technologicznego oraz rosnących wymagań rynku usługi typu 
cross-docking będą zyskiwały coraz powszechniejsze zastosowanie.
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WAYS OF CROSS-DOCKING APPLICATION 
BY LOGISTICS OPERATORS

Summary

The article performs a cross-docking as a relatively new warehousing strategy 
in logistics. It is defi ned as the consolidation of products from incoming shipments so that 
they can be easily sorted at a distribution center for outgoing shipments. The shipments 
arriving from disparate sources are regrouped and dispatched directly by the outgoing 
trailers without being stored. Thereby different types of network models are found.

Due to its remarkable benefi ts, cross-docking has been widely adopted in practice 
by manufacturing and retailing companies. The paper also presents a successful applica-
tion of cross-docking at SB Logistics and Port of Lubeck.

Translated by Marzena Frankowska
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PROBLEMATYKA JAKOŚCI 
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 

W REALIZACJI ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Wprowadzenie

Funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw zależy przede wszyst-
kim od transportu samochodowego. Powstaje pytanie, jak długo taka zależność 
będzie występowała. Odpowiedź na nie może mieć decydujący wpływ na przy-
szłe konstrukcje logistycznych łańcuchów dostaw. 

W niniejszym artykule zaprezentowane zostały rozważania dotyczące istoty 
współczesnych łańcuchów dostaw, syntetycznej charakterystyki polskiego trans-
portu samochodowego ładunków realizującego łańcuchy dostaw, a także zagad-
nienia wymagań jakościowych wobec tej gałęzi transportu, które mogą skutkować 
zmianą koncepcji logistycznych określających rolę transportu samochodowego 
w funkcjonowaniu współczesnych łańcuchów dostaw.

Istota łańcucha dostaw

W literaturze przedmiotu spotyka się różne rozumienie istoty i wynikające 
z niego różne defi nicje łańcucha dostaw. Wynika to z tego, że zagadnienie to 
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jest niezwykle złożone i wymaga szczegółowej analizy. Przegląd defi nicji łańcu-
cha dostaw, łańcuchów dostaw czy zintegrowanych łańcuchów dostaw pozwala 
zauważyć, że różni autorzy kładą nacisk na odmienne własności tego samego 
pojęcia. Dokonując ogólnego przeglądu defi nicji łańcucha dostaw, można stwier-
dzić, że jest on defi niowany jako1

– „integrująca fi lozofi a przyjęta w celu zarządzania globalnym przepływem”,
– „strategiczna koncepcja, która obejmuje rozumienie i zarządzanie sekwencją 

czynności”,
– „zintegrowane zarządzanie kolejnymi przepływami czynności logistycznych”,
– „fi zyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy a kończy się u ostatecznego klien-

ta, obejmująca wszystkie aspekty (materialne, informacyjne i fi nansowe) 
związane z rozwojem wyrobu, zakupami, produkcją, fi zyczną dystrybucją 
i obsługą posprzedażną, jak również z dostawami realizowanymi przez ze-
wnętrznych oferentów”.

We wszystkich tych sformułowań za punkt odniesienia przyjęto proces prze-
pływu dóbr materialnych od wyprodukowania surowca przez wszystkie etapy 
jego przetwarzania, aż do dostawy wyrobu fi nalnego ostatecznemu odbiorcy, 
przy czym te dwa pierwsze mają raczej charakter fi lozofi czny niż ekonomiczny. 
Przyjmowanie za punkt odniesienia przepływu dóbr jest zgodne z defi nicją logi-
styki. Łańcuchy dostaw można też zdefi niować jako złożone z więcej niż jednego 
ogniwa dostawca–odbiorca, systemy logistyczne, których działanie opiera się na 
następujących zasadach ogólnych2: 

– Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw ponoszą koszty jego działania, a jedno-
cześnie uczestniczą w osiąganych tą drogą zyskach i partycypują w ryzyku 
związanym z funkcjonowaniem łańcucha w zakresie określonym drogą wza-
jemnych porozumień i uzgodnień. 

– Planowanie w łańcuchu dostaw opiera się na prognozach opracowanych dla 
tych jego ogniw, które mają bezpośredni kontakt z rynkiem ostatecznych od-
biorców dóbr oferowanych przez łańcuch. 

– Systemy planowania uczestników łańcucha integrowane są według jednego, 
wspólnego wzorca. 

1 K. Rutkowski, Zintegrowane łańcuchy dostaw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997, 
s. 5.

2 Problem ten według autora jest ważny dla rozwoju logistyki. Przyjmując to twierdzenie, 
można powiedzieć, że łańcuch dostaw jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do systemu logistycz-
nego. Potwierdza to K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji, Difi n, Warszawa 2001, s. 40–41.
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– We współpracy uczestników łańcucha obowiązują zasady wzajemnej otwar-
tości i zaufania, współpracują oni ze sobą, realizując zadania podnoszące ich 
potencjał. 

– Działania uczestników łańcucha mające na celu podniesienie ich potencjałów 
zmierzać powinny wyłącznie do podnoszenia potencjału łańcucha jako cało-
ści, a nie zmiany parytetu partnerów w łańcuchu (wprowadzenie zmian przez 
jednego z uczestników wymaga akceptacji pozostałych).

Podstawowe cechy dowolnego łańcucha dostawa to zależności dotyczące:
– efektów funkcjonowania łańcucha,
– cyklu życia łańcucha dostaw,
– elastyczności łańcucha,
– zasięgu łańcucha,
– kosztu łańcucha.

Efekty, jakie współpracujące przedsiębiorstwa osiągną drogą utworzenia 
określonego łańcucha dostaw muszą być większe od nakładów na podtrzymywa-
nie, czyli przedłużanie życia rynku obsługiwanego przez łańcuch.

Trzeba przyjąć, że cykl życia łańcucha dostaw i cykl życia rynku przez 
niego obsługiwanego pozostają w ścisłym związku. Długotrwałość cyklu życia 
łańcucha dostaw (od momentu jego utworzenia do chwili likwidacji) nie może 
być dłuższa niż cykl życia przez niego obsługiwanego rynku.

Ze strategicznego punktu widzenia najważniejsza jest maksymalizacja 
jakościowej elastyczności łańcucha. W operatywnym działaniu nacisk musi być 
położony na maksymalizację elastyczności czasowej i przestrzeganie zasady ofe-
rowania co najmniej takiego samego asortymentu oraz cen i warunków dostawy, 
co konkurencja, przy niższych jednak kosztach operatywnej działalności. Zasięg 
łańcucha dostaw mierzony liczbą faz przepływu dóbr od rynku w kierunku 
pozyskiwania surowców nie może być większy niż efektywny zasięg sterowa-
nia przepływem dóbr według modelu just-in-time3. Zależności te traktowane 
być powinny jako ogólne zasady tworzenia łańcuchów dostaw. Ich zastosowanie 
w praktyce może bowiem pozwolić na ocenę, czy w warunkach konkretnego, 
współczesnego rynku ma sens tworzenie łańcucha dostaw. Pozwala również na 
racjonalne kształtowanie jego struktury. Trzeba wyraźnie podkreślić, że efek-
tywność łańcucha dostaw na współczesnym rynku zależy przede wszystkim 
od systemu transportowego. To ważne stwierdzenie, gdyż w wielu wypadkach 
konstruktorzy łańcuchów uznają transport za ogniwo stabilne, co jest błędem. 

3 Zarządzanie łańcuchem dostaw, materiały konferencyjne Logistics 98, PTL, Poznań 1998.
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System transportowy każdego kraju ulega bowiem systematycznym zmianom, 
które powinny być przedmiotem analiz logistyków, przy analizowaniu perspek-
tyw nowych układów transportowych.

Ogólna charakterystyka polskiego transportu samochodowego

W tym punkcie zostaną zaprezentowane syntetyczne dane dotyczące ilo-
ściowej struktury transportu samochodowego w Polsce z punktu widzenia liczby 
przedsiębiorstw, a także liczby pojazdów. Daje to obraz tej gałęzi, która w ponad 
75% realizuje wszystkie łańcuchy dostaw zarówno w Polsce, jak i Europie. 
Na rysunku 1 przedstawiono liczbę przedsiębiorstw ogółem w transporcie zarob-
kowym w Polsce.

Liczba pojazdów w przedsi biorstwie
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Rys. 1. Liczba przedsiębiorstwa ogółem w transporcie samochodowym zarobkowym
Źródło: opracowanie własne.

Liczba przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 5 osób, od 1996 roku sys-
tematycznie się zwiększała. W roku 1998 wynosiła 2037. Wzrost występował 
we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Zmniejszenie odnotowano w grupach 
przedsiębiorstw, które miały 50 i więcej pojazdów. Za rok 1998 GUS opubliko-
wał dane w dwóch wersjach: dla przedsiębiorstw zatrudniających po więcej niż 
5 pracowników i dla zatrudniających po więcej niż 9 pracowników. Daje to 
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pogląd, jak zmiana kryterium różnicującego przełożyła się na liczbę fi rm objętych 
statystyką (liczba ta zmalała z 2037 do 1447). Od roku 1999 dane GUS obejmują 
już tylko przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Liczba takich 
fi rm ogółem wzrosła gwałtownie w 2001 roku, po czym wróciła (mniej więcej) 
do poziomu z 2002 roku. Od tego roku zaczął się sukcesywny wzrost liczby fi rm 
ogółem (w roku 2005 osiągnął on poziom 1791 pojazdów). 

Charakterystyczny dla lat 1998–2004 jest wzrost w grupie fi rm posiadają-
cych od 6 do 9 pojazdów. Sukcesywnie, bez wahań, zwiększała się liczba fi rm 
w grupie liczącej od 10 do 19 pojazdów (w 2005 roku wynosiła 440, tj. 25% 
ogółu).

Można przyjąć, że nieobjęte statystyką przedsiębiorstwa do 9 pracowników, 
to fi rmy o bardzo małej liczbie pojazdów: od 1 do 5.

W roku 2007 funkcjonowało około 110 tys. przedsiębiorstw, w tym:
– 14,8 tys. fi rm transportu międzynarodowego,
– około 51,2 tys. fi rm transportu krajowego,
– około 44,0 tys. fi rm transportu zarobkowego z pojazdami o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 tony.
Na podstawie liczby podmiotów w towarowym transporcie samochodo-

wym zatrudniających do 9 osób ( w 2004 roku wynosiła ona 76 tys. podmiotów), 
ogólnej tendencji spadkowej liczby zarejestrowanych w Polsce małych jednostek 
gospodarczych (ponad 4% rocznie) oraz uwzględniając udział podmiotów nie-
wykonujących działalności w tym zakresie, przyjęto, że w 2006 roku funkcjono-
wało ich około 70 tys. Przy założeniu, że fi rmy z pojazdami do 3,5 t zatrudniają 
poniżej 9 osób, to z liczby 70 tys. podmiotów ogółem o takiej liczbie pracow-
ników, po zmniejszeniu o 44 tys. fi rm transportu zarobkowego z pojazdami do 
3,5 t, pozostaje około 26 tys. fi rm w transporcie krajowym i międzynarodowym 
razem.

Liczba pojazdów funkcjonujących w samochodowym transporcie zarob-
kowym w latach 2000–2005 podana została na rysunku 2. Charakterystyczne 
jest, że liczba samochodów ciężarowych zmniejszyła się w tym okresie o ponad 
0,5 tys. sztuk, natomiast liczba ciągników siodłowych wzrosła się o prawie 
12 tys. 
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Rys. 2. Liczebność pojazdów ciężarowych w transporcie zarobkowym (w przedsiębior-
stwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób)

Źródło: opracowanie własne.

Widoczna jest zmiana liczebności pojazdów, począwszy od akcesji Polski 
do UE. W latach od 2003 do 2004 i od 2004 do 2005 liczba ciągników siodło-
wych wzrastała średnio o 5 tys. rocznie. Znacznie mniejszy przyrost wystąpił 
w tym okresie w liczbie samochodów ciężarowych, to jest odpowiednio o 216 
i 445 pojazdów. Proporcje tych zmian są zgodne z ogólną tendencją do zastępo-
wania samochodów ciężarowych ciągnikami siodłowymi. 

Na podstawie znajomości rynku zarobkowego transportu samochodowego 
można stwierdzić, że w małych fi rmach przeważają w dalszym ciągu samo-
chody ciężarowe, a w dużych – ciągniki siodłowe. Na koniec 2005 roku, zgodnie 
z danymi GUS, liczba ciągników siodłowych wyniosła 24 103; inne, z kolei, dane 
podaje Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM), według którego 
w tym roku przewoźnicy międzynarodowi mieli 72 798 pojazdów ciężarowych, 
z przewagą ciągników siodłowych z naczepą.

W transporcie zarobkowym (powyżej 9 osób w przedsiębiorstwie) pod 
względem ładowności dominuje grupa do 3,5 t; jej udział w 2005 roku wynosił 
około 32%. Charakterystyczne jest, że w ostatnich latach sukcesywnie zwięk-
sza się udział samochodów ciężarowych o wyższej ładowności; w 2005 roku 
wynosił on dla grupy pojazdów powyżej 15 t około 17%. Wśród naczep ciężaro-
wych prawie 96% ma ładowność 20 t i więcej. Ogólna liczba zarejestrowanych 
w 2005 roku samochodów ciężarowych wynosiła 2 178 tys., a ciągników sio-
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dłowych – 126,6 tys. sztuk. W roku 2007 zaś liczba samochodów ciężarowych 
wzrosła do ponad 2 345 tys.4

Jakość transportu samochodowego w łańcuchach dostaw

We współcześnie funkcjonujących łańcuchach dostaw klienci coraz więk-
szą uwagę przywiązują do jakościowej strony transportu, szczególnie transportu 
samochodowego, który ma dominującą pozycję. Powoduje to, że transport samo-
chodowy musi spełniać coraz ostrzejsze kryteria dostępu do realizacji łańcuchów 
dostaw, z czym się wiąże określony wzrost kosztów tej gałęzi transportu. Roz-
ważając zagadnienie jakości współczesnego transportu samochodowego, należy 
zwrócić uwagę, że można mówić zarówno o zewnętrznych wymaganiach jako-
ściowych wobec tej gałęzi, jak i o wewnętrznych – stawianych przez klientów.

Mówiąc o zewnętrznych wymaganiach, trzeba wyraźnie powiedzieć, że 
wynikają one przede wszystkich z polityki transportowej Unii Europejskiej. 
Można zakładać, że europejska polityka transportowa, w której przeważa kon-
cepcja tak zwanej polityki zrównoważonego rozwoju transportu, prowadzi do 
ograniczenia roli transportu samochodowego w systemach transportowych 
poszczególnych krajów członkowskich. To oznacza, że w przyszłości zmniejszy 
się rola tej gałęzi w łańcuchach dostaw. 

Politykę zrównoważonego rozwoju transportu można przyrównać do pol-
skich koncepcji z lat siedemdziesiątych XX wieku dotyczących zintegrowanych 
systemów transportowych, w których określano miejsce poszczególnych gałęzi 
w systemie transportowym kraju z punktu widzenia opłacalności makroekono-
micznej. Rozważając to zagadnienie współcześnie, należałoby przyjąć, że będzie 
następowało zmniejszanie się udziału transportu samochodowego w przewozach 
ładunków w systemie transportowym kraju. Warto przypomnieć, że o ile udział 
transportu samochodowego w przewozach ładunków w europejskich systemach 
transportowych krajów w połowie lat dziewięćdziesiątych kształtował się na 
poziomie około 46%, o tyle już w 2007 roku wynosił prawie 80%. Można więc 
powiedzieć, że ta gałąź transportu zdominowała łańcuchy dostaw.

4 Treści tego punktu opracowano na podstawie K. Senator-Bentkowska, Z. Kordel, Polski 
transport samochodowy ładunków, Wydawnictwo Kodeks, Bydgoszcz 2007, s. 28–40.
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Unia Europejska, chcąc realizować założenia polityki zrównoważonego 
rozwoju transportu, już podejmuje stosowne działania, które można ująć w nastę-
pujących punktach:

1. Zwiększone wymagania jakościowe w odniesieniu do transportu samo-
chodowego z punktu widzenia ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa transportu 
samochodowego muszą systematycznie wymieniać tabor samochodowy na coraz 
bardziej ekologiczny – z Euro 2 na 3, 4 czy Euro 5. Ma to pewne powiązanie ze 
stawkami opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej – mniejsze opłaty przy 
wyższej normie Euro, niemniej jednak w łącznej skali funkcjonowania przedsię-
biorstw transportu samochodowego powoduje wzrost kosztów całkowitych. 

Ogólnie można powiedzieć, że nie wszystkie przedsiębiorstwa będą zdolne 
do wymiany taboru na taki, jaki będzie wymagany przez politykę transportową 
Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wcześniej zaprezentowane dane liczbowe 
dotyczące wieku taboru posiadanego przez polskie przedsiębiorstwa transportu 
drogowego, można przyjąć, że duża ich część nie sprosta wymaganiom UE, a to 
oznacza, że ograniczona będzie dostępność tej gałęzi przez łańcuchy dostaw.

2. Wzrost opłat za korzystanie przez transport samochodowy z infrastruktury 
drogowej – zasada „płaci użytkownik”. To oznacza, że znacznie wzrosną koszty 
funkcjonowania transportu samochodowego. Nie wydaje się, by euro winieta, 
o której intensywnie się dyskutuje, będzie dobrym rozwiązaniem. Praktyka poka-
zuje, że poszczególne państwa członkowskie, widząc możliwość zwiększania 
wpływów budżetowych z intensywnego rozwoju transportu samochodowego, 
starają się określić poziom opłaty za eurowinietę na możliwie maksymalnym 
poziomie (na przykład Maut w Niemczech).

3. Poprawa jakości funkcjonowania transportu samochodowego z punktu 
widzenia bezpieczeństwa na drogach. Rozwiązanie tego problemu widzi się 
w obciążaniu transportu kosztami leczenia wypadków drogowych, co spowoduje 
naturalny wzrost obciążeń fi nansowych transportu samochodowego i przełoży 
się na wzrost kosztów logistycznych łańcuchów dostaw.

Poza zewnętrznymi czynnikami można także mówić o wewnętrznych 
wymaganiach klientów w odniesieniu do jakościowej strony funkcjonowania 
transportu samochodowego w łańcuchach dostaw. Można tu wymienić takie 
wymagania, jak
– posiadanie przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego certyfi katu 

ISO,
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– wysoka jakość oferowanego taboru samochodowego,
– powszechna dostępność informacji na każdym etapie realizowania danego 

łańcucha dostaw przez satelitarne systemy łączności,
– wysoki poziom etyczny kierowców.

Rozważając tę problematykę, należy powiedzieć, że wymagania jakościowe 
muszą powodować wzrost kosztów transportu samochodowego. Zasadne pozo-
staje jednak pytanie, czy wymagania klientów nie są zbyt wygórowane. Można 
odnieść wrażenie, że na współczesnym rynku sektora TSL transport samocho-
dowy jest w stanie spełnić wszystkie, nawet wysublimowane wymagania klien-
tów (dostawy na czas, niezawodność usług, niskie koszty), co jednak wydaje się 
być iluzorycznym obrazem.

Analiza polityki transportowej UE, a także stosowanych w Polsce instrumen-
tów polityki transportowej prowadzi do wniosku, że rola transportu samochodo-
wego będzie w dłuższym horyzoncie czasowym ograniczana, a to z kolei oznacza, 
że przy rozważaniach dotyczących przyszłych kształtów łańcuchów dostaw 
należy już dzisiaj zwracać uwagę na inne gałęzie systemu transportowego.
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THE ROAD TRANSPORT QUALITY IN SUPPLY CHAIN

Summary

Operation of contemporary delivery chains depends to a large degree on vehicle/ 
road transport. There appears a question, however, for how long such dependence 
is going to occur. This is a signifi cant question since the answer may infl uence the future 
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of logistic delivery chains constructions. The following article presents the speculations 
referring to the current issues related to delivery chains, synthetic characteristics of Polish 
road transport operating in delivery chains as well as the issues of quality requirements 
in the fi eld of transport which may result in the change of logistics concepts specifying 
the role of transport in the operation of current delivery chains. 

Translated by Zdzisław Kordel
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WYBÓR DOSTAWCY SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO 
DLA POLSKI

Wprowadzenie

Gaz ziemny jest surowcem strategicznym dla gospodarki wszystkich państw 
na świecie. Rynek gazu jest uznawany więc za specyfi czny. Gaz ziemny jest naj-
bardziej ekologicznym paliwem kopalnym, mającym zastosowanie w gospodarce 
państw w wielu dziedzinach życia, między innymi w gospodarstwach domowych 
i przedsiębiorstwach należących do różnego rodzaju gałęzi przemysłu: hutni-
czego, chemicznego, motoryzacyjnego, energetycznego, ceramicznego i materia-
łów budowlanych, używany jest także w rolnictwie i w handlu. Gaz jest zasobem 
wyczerpywalnym, charakteryzującym się ograniczoną dostępnością złóż, przez 
co wiele państw musi go importować. 

W roku 2005 Polska importowała 68,7% gazu ziemnego1, głównie rurocią-
gami z Rosji, krajów Azji Środkowej i Niemiec2. W związku z potrzebą dywer-
syfi kacji dostaw gazu ziemnego w Polsce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, podjęto decyzję o budowie terminalu odbiorczego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu. W styczniu 2008 roku podpisano umowę na wyko-
nanie projektu z fi rmą SNC Lavalin Services Ltd., której zadaniem jest zaprojek-

1 Ł. Jaworski, Strategiczne kierunki polityki energetycznej nowych państw Unii Europejskiej, 
„Wspólnoty Europejskie” 2008, nr 1, s. 36. 

2 http://www.pgnig.pl/pgnig/sd/oim/import/.
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towanie terminalu i uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji. Terminal ma 
rozpocząć działalność od 2011 roku, przy czym jego zdolność do regazyfi kacji 
ma wynosić 2,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego przy możliwości jej 
zwiększenia w kolejnym etapie do 7,5 mld metrów sześciennych3. Przed Polską 
stoi wybór dostawcy skroplonego gazu ziemnego.

Wybór źródeł zakupu 

Proces zakupów podzielić można na cztery etapy: zbieranie informacji 
o potencjalnych dostawcach, wybór dostawcy i ustalenie warunków współpracy, 
ocena dostawców i doskonalenie współpracy, zakończenie współpracy4. Wybór 
dostawcy wiąże się najczęściej z długoterminowym kontraktem, dlatego musi on 
być poprzedzony wnikliwą analizą możliwości dostawcy i jego sytuacji na rynku. 
Przedsiębiorstwo powinno ocenić potencjalnych dostawców, wybierając ważne 
dla siebie kryteria. 

Podstawowym kryterium wyboru źródeł zakupu powinno być dążenie 
do minimalizacji łącznych kosztów związanych z zakupem materiałów, utrzy-
maniem zapasów i stworzeniem podstaw do niezakłóconego przebiegu pro-
dukcji5. Ocena powinna być wsparta informacjami o sprawności ekonomicznej 
i rynkowej dostawcy, strukturze jego kosztów, gotowości do współpracy oraz 
przypisywanemu przez dostawcę znaczeniu odbiorcy w zależności od wielkości 
zamówienia6. 

J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Lanley wyróżniają następujące kryteria wyboru 
dostawcy: jakość, cena, niezawodność, potencjał, kondycja fi nansowa dostawcy, 
pożądane przez odbiorcę cechy zależne od specyfi ki branży, wizerunek dostawcy 
wykreowany na rynku, lokalizacja geografi czna7. Inne czynniki to koszt dostar-
czenia dobra zaopatrzeniowego, koszt złożenia zamówienia, warunki płatności, 
warunki logistycznej obsługi klienta (pewność, terminowość, elastyczność, czas 

3 http://www.portalmorski.pl/caly_artykul.php?ida=7852.
4 Logistyka w biznesie, red. M. Ciesielski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2006, s. 97.
5 S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1998, s. 73.
6 S. Abt, Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, Akademia Eko-

nomiczna w Poznaniu, Poznań 1997, s. 100.
7 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Lanley Jr., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Eko-

nomiczne, Warszawa 2002, s. 108–112.
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cyklu realizacji zlecenia, możliwość dostawy niewielkich partii surowców)8. 
L. Dwiliński dodaje również kryteria: czasu, w jakim przed dostawą musi być 
złożone zamówienie, możliwość wprowadzania zmian w porównaniu z długo-
okresowymi zamówieniami, sposoby i możliwości bezpośredniego kontaktu 
z dostawcą oraz możliwość korzystania z innych gałęzi transportu9. W przypadku 
braku dostawców surowców lub towarów w danym kraju przedsiębiorstwo musi 
podjąć decyzję o wyborze dostawcy zagranicznego. Import powoduje rozważe-
nie również innych czynników, jak między innymi koszty transportu z zagranicy 
i ubezpieczenia dostawy, cło, opłaty i koszty bankowe (związane na przykład 
z otwarciem akredytywy, zaciągnięciem kredytu złotowego lub dewizowego, 
rezerwacją własnych środków fi nansowych na zakupy importowe), koszty pre-
fi nansowania z tytułu przekazanej zaliczki lub pełnej przedpłaty na zamówione 
towary oraz wyłożone czasowo środki fi nansowe na podatek od towarów i usług 
VAT10. 

Wybór dostawcy związany jest także z decyzją o wyborze jednego czy kilku 
spośród obecnych na rynku. Zaletami współpracy z jednym źródłem zakupu są 
przede wszystkim: zdolność dostawcy do oferowania korzystnych cen, dzięki 
efektom ekonomii skali, lepsza komunikacja (kontakty osobiste), ograniczenie 
pracy administracyjnej w biurze zakupów, podejmowanie wspólnych badań, 
redukcja kosztów stałych przez wydłużanie okresu współpracy, obniżka kosztów 
transportu oraz ułatwienie kontroli jakości i harmonogramowania. Posiadanie 
wielu źródeł zakupu natomiast może przynieść wiele korzyści w postaci ubezpie-
czenia od skutków wydarzeń nadzwyczajnych, konkurencji między dostawcami, 
ochrony przez monopolem dostawcy, wielu źródeł wiedzy, większej elastyczno-
ści reagowania na znaczny wzrost lub obniżenie popytu, redukcji poziomu zapa-
sów i lepszych warunków do decentralizacji miejsc składowania zapasów11. Zbyt 
duża liczba dostawców w przedsiębiorstwie nie wpływa jednak na możliwości 
współpracy na zasadzie partnerstwa czy integracji z dostawcami.

8 B. Milewska, Logistyka wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciń-
ski, Szczecin 1999, s. 22–23.

9 L. Dwiliński, Wstęp do logistyki, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsza-
wa 1998, s. 95.

10 J. Bendkowski, M. Kramarz, Logistyka stosowana, metody, techniki, analizy, część I, Wy-
dawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s. 104.

11 J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2003, s. 73.
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Charakterystyka dostawców skroplonego gazu ziemnego 
na świecie 

Terminale LNG12 są przede wszystkim własnością korporacji transnarodo-
wych, wśród których wymienić można: BP (British Petroleum), ExxonMobil, 
Royal Dutch Shell Group, Total, Mitshubishi, Chevron, Mitsui. Korporacje te 
tworzą grupy przedsiębiorstw na całym świecie. Udział w zdolnościach produk-
cyjnych skroplonego gazu ziemnego mają w 37% fi rmy prywatne, a pozostały 
udział należy do przedsiębiorstw państwowych13. Na świecie działa obecnie dwa-
dzieścia sześć terminali skraplających gaz ziemny. Podmioty strony podażowej 
LNG mają w większości zakontraktowaną całą wielkość swojej produkcji, co 
utrudnia nowym, wchodzącym dopiero na rynek odbiorcom wybór dostawcy 
surowca. Szansą dla nowych odbiorców są terminale mające możliwość zwięk-
szenia swoich zdolności produkcyjnych przez budowę nowych jednostek skra-
plających oraz planowane do budowy nowe terminale nadawcze. 

Wielkość produkcji gazu LNG na świecie w ostatnich latach wynosiła około 
198 mtpa14 (rysunek 1). W kolejnych latach ma ona wzrosnąć, ze względu na 
plany rozbudowy niektórych terminali o kolejne jednostki (linie) produkcyjne 
oraz plany budowy nowych terminali skraplających gaz ziemny na świecie. 
Zwiększenie produkcji planują następujące terminale: North West Shelf LNG 
(Australia), Atlantic LNG (Trynidad i Tobago), Egyptian LNG i Damietta 
LNG (Egipt), Brunei LNG (Brunei), Hammerfest LNG (Norwegia), ADGAS 
LNG (Zjednoczone Emiraty Arabskie), EG LNG (Gwinea Równikowa), Marsa 
Al-Brega LNG (Libia). W roku 2009 wygasło upoważnienie do eksportowania 
gazu przez terminal dla Kenai LNG.

Nowi eksporterzy (rysunek 2), którzy budują lub mają w planie budowę 
nowych terminali nadawczych to Rosja, Iran, Jemen, Angola, Boliwia, Wenezu-
ela, Peru i Papua, Nowa Gwinea. Znaczną wielkość produkcji planuje Iran, chcąc 
zbudować pięć terminali nadawczych o łącznej produkcji 49,65 mtpa. Obecnie 
w budowie są następujące terminale skraplające gaz ziemny: Nordic LNG (Nor-
wegia), Pluto LNG (Australia), Peru LNG (Peru), Qatargas II, Qatargas III, 
Qatargas IV i  Rasgas III (Katar), Sakhalin 2 LNG (Rosja), Tangguh LNG (Indo-

12 LNG – Liquefi ed Natural Gas – skroplony gaz ziemny.
13 http://www.iea.org/Textbase/work/2005/LNGGasMarkets/session_1/1_Fatih_Birol.pdf.
14 mtpa – million tons per annum – miliony ton rocznie. 
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nezja), Yemen LNG (Jemen) i Angola LNG (Angola), które w najbliższych latach 
rozpoczną swoją działalność.

Rys. 1. Wielkość produkcji LNG w terminalach skraplających w 2008 roku [mtpa]
Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych terminali.

Rys. 2. Wielkość produkcji LNG w planowanych i konstruowanych terminalach skra-
plających [mtpa]

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych terminali.



138 Alicja Nerć-Pełka

Na świecie planowane są także budowy innych terminali skraplających gaz 
ziemny, między innymi: Alaska North Slope LNG (Stany Zjednoczone – Ala-
ska), Ceyhan LNG (Turcja), Shtokman LNG (Rosja), West Niger Delta LNG, 
Nnwa-Doro LNG i Exxon LNG (Nigeria), Arrow LNG, Santos – Gladstone LNG 
i Masela LNG (Australia), a także  terminale w Kazachstanie, Birmie (Związek 
Myanmar), na Filipinach, w Kolumbii i Mauretanii.

Terminale nadawcze obecnie działające na rynku zlokalizowane są w róż-
nych rejonach świata – na Bliskim Wschodzie, w południowej Azji (Indonezja, 
Malezja), w Australii, w północnej i zachodniej Afryce, w północnej części 
Ameryki Południowej, na Alasce oraz w Europie na Półwyspie Skandynawskim. 
Lokalizacja terminali jest uzależniona od bliskości występowania złóż podmor-
skich i lądowych gazu ziemnego. 

Odbiorcy LNG usytuowani są na całym świecie i zaopatrują się w gaz 
ziemny odbywa się dzięki przesyłowi rurociągami lub w formie skroplonego 
gazu ziemnego drogą morską gazowcami. Transport drogą morską niesie ze sobą 
koszty, które zależą od odległości. Obecnie na rynku LNG wyodrębnić można 
rejony obsługiwane przez określone terminale skraplające (tabela 1). W tabeli 
podano również odległości w milach morskich ze Świnoujścia do poszczegól-
nych terminali nadawczych i czas podróży morskiej w dniach w jedną stronę, 
przy założeniu prędkości gazowca 15 węzłów.

Europa wraz z Turcją oraz krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Hisz-
panią, Francją, Włochami, Grecją, Wielką Brytanią, Belgią, Portugalią) zaopatry-
wana jest w LNG głównie z Nigerii, Algierii, Egiptu, Kataru i Trynidadu, a także 
z Norwegii, Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ponadto Hiszpania 
kupuje gaz z Libii, Malezji i Australii. Ameryka Środkowa obejmuje: Meksyk, 
Dominikanę i Portoryko, a Azja Wschodnia i Południowa: Japonię, Chiny, Koreę 
Południową, Tajwan oraz Indie. Przewidywane dostawy gazu w 2015 roku przed-
stawione są na rysunku 3.

Skroplony gaz ziemny sprzedawany i kupowany jest najczęściej na zasa-
dzie długich, nawet ponaddwudziestoletnich, kontraktów, chociaż zdarzają się 
transakcje polegające na jednorazowej dostawie do danego państwa. Kontrakty 
zawierane są na warunkach FOB lub Exship. 
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Tabela 1

Rejony geografi czne obsługiwane przez terminale nadawcze LNG

Państwa 
posiadające 
terminale 
nadawcze

Państwa odbiorcze z kontraktem na LNG  Port Świnoujście

Europa

Ameryka 
Północna 

(Stany 
Zjedno-
czone)

Ame-
ryka 
Środ-
kowa

Azja 
Wschod-

nia 
i Połu-
dniowa

Odległość [Mm] 
Dni podróży 

morskiej 
[15 węzłów]

Norwegia ++ + 1377 (Hammerfest) 4
Trynidad i Tobago +++ + ++ + 4514 (Port of Spain) 13
Nigeria ++++++ + + 4896 (Port Harcourt) 14
Gwinea 
Równikowa

+ +++ 4954 (Malabo) 14

Algieria ++++++ + 2076 (Arzew) 6
Egipt ++++ + 3630 (Aleksandria) 10
Oman ++ + ++ około 11117 

(Mascat)
31

Zjedn. Emiraty 
Arabskie

++ + + 6784 (Abu Dhabi) 19

Katar +++ + ++++ 6894 (Doha) 19
Libia + + 3164 (Benghazi) 9
Brunei ++ 9483 (Brunei) 26
Malezja + + ++++ około 9483 (Bintulu) 26
Indonezja + + ++++ 9802 (Balik Papan) 27
Australia + + + ++++ 10427 (Port 

Hedland)
29

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 4 przedstawiono ceny w imporcie LNG w Japonii, w Unii Euro-
pejskiej i w Stanach Zjednoczonych oraz ceny importu na warunkach CIF ropy 
naftowej w Japonii (JCC – Japan Crude Coctail). Na rynku skroplonego gazu 
ziemnego (lata 1997–2006) obserwuje się wzrost cen w imporcie, przy czym 
najniższe ceny obserwowane są w Unii Europejskiej. W roku 2006 Unia Europej-
ska płaciła za LNG około 7 dolarów amerykańskich za MMBtu15. W roku 2008 
(27 sierpnia) cena LNG w Stanach Zjednoczonych kształtowała się na poziomie 
od 7,87 do 8,93 dolarów za MMBtu16. 

15 MMBtu – jednostka energii cieplnej zawartej w paliwach, MBtu – okazjonalnie wyrażany 
jako MMBtu – oznacza milion Btu, gdzie 3412 BTUs = 1 kWh lub 1 BTU = 1,055.06 J, za http://
www.energyvortex.com/energydictionary/british_thermal_unit_(btu)__mbtu__mmbtu.html.

16 http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/ngw/ngupdate.asp.
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Rys. 3. Przewidywany światowy handel LNG w 2015 roku
Źródło: Global LNG & Gas Market Study, “International Energy Consultants” 2006, 

s. 4, http://www.energyconsultants.com.au/documents/International_Energy_
Consultants_Global_LNG_and_Gas_Market_Study.pdf.

Rys. 4. Ceny w imporcie LNG (lata 1997–2006)
Źródło: http://eneken.ieej.or.jp/en/data/pdf/401.pdf.
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Odnośnie jakości we wszystkich terminalach wdrożony został zintegrowany 
system zarządzania jakością HSE, często poszerzony również o jakość Q (Health, 
Safety, Environment and Quality). System ten ma na celu zapewnienie jakości 
w przedsiębiorstwie, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa śro-
dowiska pracy i środowiska naturalnego przez ograniczanie zanieczyszczeń17. 

Wnioski

Gaz ziemny jest surowcem o znaczeniu strategicznym dla państwa, w więk-
szości importowanym przez Polskę. Kryteria wyboru dostawców opierają się 
głównie na
– możliwościach produkcyjnych terminali nadawczych, 
– lokalizacji terminali nadawczych wpływających na koszt dostawy,
– cenach podlegających negocjacji,
– warunkach dostaw oferowanych przez terminal (częstotliwość dostaw, 

w przypadku zwiększonego popytu możliwość zwiększenia zamawianej 
wielkości itp.).

Na podstawie przedstawionej charakterystyki wyodrębnić można listę 
dostawców LNG dla Polski, która powinna być skorygowana po zapoznaniu się 
z dokładną ofertą terminali nadawczych i po indywidualnych negocjacjach 
warunków dostawy i ceny. Proponowane do rozważenia – ze względu na najbliż-
szą lokalizację i wolne do 2011 roku zdolności produkcyjne – są terminale w 
– Norwegii – budowa kolejnej jednostki skraplającej w Hammerfest LNG 

i nowy terminal Nordic LNG (rok rozpoczęcia działalności – 2010), czas 
podróży morskiej – cztery dni przy prędkości 15 węzłów, 

– Algierii – terminal Gassi Touil LNG (od 2009 roku), czas podróży – sześć 
dni, 

– Libii – Lybian Natonal Oil Corporation, który jest właścicielem termina-
lu Marsa Al-Brega LNG, w 2004 roku podpisał umowę z korporacją Shell 
w celu zwiększenia wydajności produkcji gazu LNG do 3,2 mtpa; czas po-
dróży – dziewięć dni,

17 A. Nerć-Pełka, P. Pełka, Korzyści systemowego podejścia do zarządzania w sytuacjach za-
grożeń w ramach zintegrowanego systemu zarządzania HSEQ, IV Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, Słowacja 2007, „Ekonomika i Or-
ganizacja Przedsiębiorstwa” 2007, nr 6, płyta CD, s. 4. 
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– Egipcie – Egyptian LNG planuje powstanie trzeciej jednostki (3,6 mtpa), na-
tomiast Damietta LNG – drugiej jednostki (5,3 mtpa) i trzeciej; czas podróży 
– dziesięć dni.

Duże zdolności produkcyjne od 2008 do 2010 roku będą miały państwa 
leżące na Bliskim Wschodzie (Katar, Iran, Jemen). Nowe terminale powstać 
mają również w Nigerii i w Ameryce Południowej. Terminale obecnie działające 
i planowane do budowy w Australii Północnej, Malezji, Indonezji i Brunei zlo-
kalizowane są zbyt daleko, co pociąga za sobą znaczne koszty transportu LNG. 
Terminale w Rosji zostały pominięte w rozważaniach ze względu na bezpieczeń-
stwo energetyczne kraju (Polska w większości kupuje gaz z Rosji). 
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LIQUEFIED NATURAL GAS SUPPLIER SELECTION FOR POLAND

Summary

The article performs supplier selection standards and also advantages and disadvan-
tages of having one or many purchase sources in LNG supplier context. It characterizes 
side of LNG supply, supply directions, each terminal capacity, LNG prices and quality 
management system implemented in terminals. The paper performs also an example 
of LNG supplier’s list for Poland.

Translated by Alicja Nerć-Pełka
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RACHUNEK KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA PRODUKTU 
JAKO NARZĘDZIE EKOLOGISTYKI

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa coraz częściej w swoich strategiach działalności uwzględ-
niają i uwypuklają aspekty dotyczące ochrony środowiska. Przy badaniach prze-
prowadzanych nad nowymi produktami uwzględniane jest ich oddziaływanie na 
środowisko naturalne (to znaczy, jakie obciążenia dla środowiska wywoła: proces 
produkcji/świadczenia usług, użytkowanie produktu, jakie zostaną zastosowane 
surowce, opakowania itd.). Można stwierdzić, że na każdym etapie i w każdym 
obszarze działalności przedsiębiorstwa powinno się uwzględniać uwarunkowa-
nia środowiskowe. Procesem, który integruje różnorodne działania zachodzące 
w przedsiębiorstwie i jednocześnie jest zgodny z postulatami na rzecz ochrony 
środowiska jest ekologistyka.

Skuteczność realizacji zadań tak nazywanego procesu jest uwarunkowana 
między innymi doborem wspomagających go narzędzi. Rachunek kosztów cyklu 
życia produktu jako jeden z licznych problemowych, pozaewidencyjnych rachun-
ków kosztów może się okazać dla przedsiębiorstwa cennym źródłem informacji 
tak ex ante, jak i ex post w ramach ekologistyki. Celem opracowania jest przy-
bliżenie istoty rachunku kosztów cyklu życia produktu ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego zastosowania dla ekologistyki. Problem został zawężony do części 
kosztowej tego rachunku.
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Istota rachunku kosztów cyklu życia produktu

Rachunek kosztów cyklu życia produktu jest jednym z narzędzi strategicz-
nego zarządzania. W rachunku tym analizie są poddawane przychody i koszty 
dotyczące danego produktu, jakie zostaną osiągnięte w ciągu całego cyklu jego 
życia – od momentu projektowania aż do okresu jego likwidacji. W cyklu życia 
produktu można wyróżnić następujące fazy: projektowanie produktu, wprowa-
dzenie na rynek, wzrost, dojrzałość, schyłek, likwidacja.

Menedżerowie, zanim podejmą decyzję o rozpoczęciu badań i projektowa-
niu produktu, powinni ocenić opłacalność przedsięwzięcia, uwzględniając poten-
cjalne koszty i przychody ze sprzedaży w całym cyklu życia produktu. Każda faza 
cyklu charakteryzuje się określonymi kosztami oraz możliwymi do osiągnięcia 
przychodami ze sprzedaży produktu1. 

Menedżerowie, wykorzystując rachunek cyklu życia produktu, mogą ocenić, 
czy przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić badania nad nowym produktem, 
a następnie wprowadzić go na rynek. Jeżeli planowane przychody ze sprzedaży 
produktu będą przewyższały koszty ze wszystkich faz cyklu życia produktu, to 
jednostka powinna rozpocząć prace nad jego wprowadzeniem. Zatem przychody, 
które są osiągane wyłącznie w okresie rynkowym (faza wprowadzenia na rynek, 
wzrostu, dojrzałości, schyłku) muszą być na tyle duże, aby pokryły koszty okresu 
przedrynkowego (faza projektowania produktu) oraz okresu postrynkowego (faza 
likwidacji). 

Praktyka wskazuje, że niekiedy aż od 80 do 90% kosztów produktu jest 
przesądzone już na etapie planowania i projektowania2. Ponadto należy pod-
kreślić, iż rozwiązania przyjęte na tych etapach mają wpływ na przyszłe koszty 
procesów i działań logistycznych, na przykład takich jak magazynowanie, trans-
port, konfekcjonowanie (kształt produktu, w tym opakowania, dobór materiałów, 
wybór technologii produkcji, wybór środków transportu itd. mają bezpośredni lub 
pośredni wpływ na koszty logistyki). Jednocześnie należy pamiętać, że podjęte 
decyzje powinny być także rozpatrywane przy uwzględnieniu aspektów ochrony 
środowiska. Stąd rachunek kosztów cyklu życia produktu wydaje się być dobrym 
źródłem informacji na potrzeby podejmowania decyzji w obszarze ekologistyki.

1 Szerzej na temat potencjalnych przychodów, kosztów oraz wyników w poszczególnych 
fazach cyklu życia produktu P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, 
Warszawa 2007, s. 107–109.

2 Por. E. Nowak, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003, s. 226; 
Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003, s. 247.
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Rola rachunku kosztów cyklu życia produktu w ekologistyce

Ekologistyka określana jest jako zintegrowany proces, który3:
− opiera się na koncepcji zarządzania recyrkulacyjnymi przepływami materia-

łów odpadowych (stałych, ciekłych, gazowych) oraz sprzężonymi z nimi in-
formacjami,

− zapewnia gotowość i zdolność organizacyjną do unieszkodliwienia i re-
cyklingu tego typu materiałów według przyjętych zasad technicznych i pro-
cesowych, spełniających wymogi normalizacyjne i prawne ochrony środo-
wiska,

− umożliwia podejmowanie technicznych i menedżerskich decyzji zmniejsza-
jących te negatywne skutki oddziaływań na środowisko, które towarzyszą 
łańcuchom dostaw zaopatrzeniowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i ser-
wisowych w gospodarce.

Celem ekologistyki nie powinno być poszukiwanie najdogodniejszych 
rozwiązań organizacyjnych i kosztowych w ramach procesu transportu, maga-
zynowania, usuwania oraz utylizacji odpadów i innych zanieczyszczeń dopiero 
w momencie zaistnienia problemu. Zadania ekologistyki powinny być realizo-
wane we wszystkich fazach cyklu życia produktu. Stanowisko to jest słuszne, 
tym bardziej że analiza cyklu życia produktu może być wykorzystywana między 
innymi do4

− oceny problematyki ekologicznej w odniesieniu do projektowania i procesu 
wytwarzania na podstawie zużycia energii i materiałów oraz szkodliwej dla 
środowiska emisji,

− tworzenia strategii w zakresie logistyki wyrobów i opakowań,
− oceny oddziaływania na środowisko konkretnego produktu lub procesu 

w celu modernizacji lub optymalizacji projektu produktu i technologii,
− oceny polityki ekologicznej i analizy decyzyjnej w odniesieniu do lokalizacji 

produkcji wyrobów bezpiecznych dla środowiska i programów znakowania 
ekologicznego.

Już samo projektowanie produktu jest ważnym instrumentem polityki 
ochrony środowiska, który obejmuje cały cykl życia produktu. Aspekty ochrony 
środowiska dotyczą bowiem wszystkich potencjalnych skutków wpływu pro-

3 I. Dembińska-Cyran, M. Jedliński, B. Milewska, Logistyka. Wybrane zagadnienia do studio-
wania przedmiotu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 214.

4 W. Adamczyk, Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004, s. 23.
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duktu na środowisko, począwszy od badań i rozwoju, przez produkcję, użytko-
wanie, aż do jego składowania i utylizacji5. W celu dokonania pomiaru kosztów 
ochrony środowiska w całym cyklu życia produktu należy cykl ten uzupełnić 
o tak zwany cykl pozostałości. Ukazuje on przebieg powstawania pozostałości 
przez cały okres życia produktu (rysunek 1).

Rys. 1. Cykl pozostałości
Źródło: J. Strebel, Ekologiczne projektowanie produktu, w: Międzynarodowe zarządza-

nie środowiskiem, t. III: Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie mię-
dzynarodowym i interdyscyplinarnym..., s. 17.

Na potrzeby rachunku cyklu życia produktu uwzględniającego koszty 
ochrony środowiska można opracować macierz zależności: fazy cyklu życia 
produktu–koszty ochrony środowiska. Macierz to tabela z wierszami: „koszty 
ochrony środowiska” oraz kolumnami: „fazy życia produktu”. Przykład takiej 
macierzy zależności przedstawiono w tabeli 1.

5 Por. Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, t. III: Operacyjne zarządzanie środowi-
skiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, red. M. Kramer, H. Strebel, L. Buzek, 
C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 12–15.
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Poszczególne pozycje kosztów powinny być uszczegółowione. Stopień 
szczegółowości jest uzależniony od zapotrzebowania na informacje o kosztach 
ochrony środowiska potrzebnych do sporządzenia raportów, zestawień, sprawoz-
dań itp., wykorzystywanych między innymi na potrzeby decyzyjne w ramach eko-
logistyki. Przykłady kosztów inwestycyjnych oraz bieżących kosztów ochrony 
środowiska zebrano w tabeli 2.

Tabela 1

Macierz zależności: fazy cyklu życia produktu–koszty ochrony środowiska

Koszty ochrony 
środowiska

Fazy cyklu życia produktu

pr
oj

ek
to

w
an

ie
 

pr
od

uk
tu

w
pr

ow
ad

za
ni

e 
na

 ry
ne

k

w
zr

os
t

do
jrz

ał
oś
ć

sc
hy
łe

k

lik
w

id
ac

ja

ra
ze

m

amortyzacja X X X X X X
zużycie materiałów 
i energii X X X X X X X

usługi obce X X X X X X X
podatki i opłaty X X X X X X
wynagrodzenia X X X X X X X
ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia

X X X X X X X

pozostałe koszty 
rodzajowe X X X X X X X

koszty fi nansowe X X X X X X X
pozostałe koszty 
operacyjne X X X X X X X

razem X X X X X X X

Źródło: opracowanie własne.

Koszty ochrony środowiska dotyczące danego produktu w ramach całego 
cyklu jego życia (tabela 1) mogą w dalszym etapie zostać przyporządkowane do 
poszczególnych grup kosztów logistyki: kosztów przepływu fi zycznego, kosztów 
zapasów oraz kosztów procesów informacyjnych. Jeżeli istnieje taka potrzeba, 
koszty te można przypisać poszczególnym komórkom organizacyjnym (działom) 
przedsiębiorstwa, tworząc w ten sposób budżet kosztów logistycznych w zakresie 
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kosztów ochrony środowiska wszystkich faz cyklu życia produktu. Przykładowy 
układ takiego budżetu zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 2

Przykłady inwestycyjnych oraz bieżących kosztów ochrony środowiska

Koszty inwestycyjne Koszty bieżące
– inwestycje „końca rury” – nieingerujące w proces 

produkcyjny, lecz jedynie redukujące zanieczysz-
czenia powstałe w procesie produkcji

– inwestycje „zintegrowane” – stanowiące część 
procesu produkcyjnego, redukujące ilość i zmie-
niające jakość produkowanych zanieczyszczeń 
na bardziej przyjazne środowisku

– inwestycje związane z monitoringiem środowi-
ska – monitoring ochrony wód, zanieczyszczenia 
powietrza, gospodarki odpadami, ochrony gleby, 
ochrony bioróżnorodności i krajobrazu, ochrony 
przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem

– prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe oraz 
szkolenia załogi przyszłej inwestycji w zakresie 
ochrony wód, zanieczyszczenia powietrza, gospo-
darki odpadami, ochrony gleby, ochrony bioróż-
norodności i krajobrazu, ochrony przed hałasem, 
wibracjami i promieniowaniem

– koszty eksploatacji urządzeń 
ochronnych pomniejszone 
o oszczędności i przychody ze 
sprzedaży produktów ubocznych

– koszty innych działań ochronnych, 
np. monitoringu, działalności 
laboratorium, utrzymania strefy 
ochronnej, składowania odpadów, 
oczyszczania gleby

– koszty ogólne: koszty badań 
i rozwoju, koszty edukacji, 
szkoleń i informacji, koszty 
zarządzania

– opłaty: ekologiczne, koncesyjne, 
eksploatacyjne, usługowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Broniewicz, Koszty ochrony środowiska 
w przedsiębiorstwie, w: Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. 
G. Kobyłko, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 47.

Informacje uzyskane z zestawień tabelarycznych (tabele 1 i 3) mogą być 
swoistą formą raportów planistycznych i kontrolnych stanowiących ważny 
element rachunku cyklu życia produktu działalności przedsiębiorstwa na rzecz 
ochrony środowiska, a tym samym (szczególnie tabela 3) wspomagać mene-
dżerów w procesach decyzyjnych w ramach wykonywania zadań ekologistyki. 
W sytuacji, kiedy producent jest odpowiedzialny za wycofanie produktu z użyt-
kowania, a tym samym ponosi z tego tytułu koszty, powinno się już na etapie 
planowania rozważyć i uwzględnić w ramach rachunku cyklu życia produktu6:

6  B. Nita, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer, 
Kraków 2008, s. 251.
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− ponowną sprzedaż używanego produktu,
− sprzedaż lub recykling poszczególnych komponentów produktu,
− wymianę zużytych komponentów i części na nowe odpowiedniki oraz po-

nowny montaż i sprzedaż produktu,
− wykorzystanie surowców, z których produkt został wykonany, do wytwarza-

nia energii lub różnych paliw,
− składowanie zużytych produktów, co powinno być znacznie ograniczone ze 

względu na wymogi ochrony środowiska.

Tabela 3

Budżet kosztów logistycznych – koszty ochrony środowiska

Lp.

Koszty ochrony 
środowiska 

całego cyklu życia 
produktu

Koszty przepływu 
fi zycznego Koszty zapasów Koszty procesów 

informacyjnych
Razem 
kosztymiejsce powstawania kosztów

dział 
…

dział 
…

dział 
…

dział 
…

dział 
…

dział 
…

dział 
…

dział 
…

dział 
…

1 amortyzacja
2 zużycie materia-

łów i energii
3 usługi obce
4 wynagrodzenia
5 ubezpieczenia 

społeczne i inne 
świadczenia

6 podatki i opłaty
7 pozostałe koszty 

rodzajowe
8 koszty fi nansowe
9 pozostałe koszty 

operacyjne
10 razem koszty

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawione problemy środowiskowe związane z produktem bezpośred-
nio dotyczą zadań ekologistyki, a system informacyjny rachunku cyklu życia 
produktu może dostarczyć wiele danych kosztowych i przychodowych, które 
podwyższą skuteczność realizacji tych zadań. 
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Podsumowanie

Uwarunkowania prawne oraz rosnąca świadomość ekologiczna społe-
czeństwa wywierają na przedsiębiorstwa coraz większą odpowiedzialność 
środowiskową. Między innymi dlatego zwiększa się rola ekologistyki w przed-
siębiorstwie. Od ekologistyki wymagać się będzie rozwiązania coraz większej 
liczby problemów decyzyjnych związanych z ochroną środowiska. Bez odpo-
wiednich danych (między innymi kosztowych i przychodowych) dotyczących 
relacji produkt–środowisko trudno byłoby menedżerom skutecznie wykonywać 
zadania ekologistyki. Zatem rachunek kosztów cyklu życia produktu w części 
ukierunkowanej na ochronę środowiska można uznać za istotne i przydatne 
narzędzie w tym procesie. 

Zaprezentowane przykładowe możliwości, jakie może dać prawidłowo 
wdrożony rachunek kosztów cyklu życia produktu, świadczą o tym, że menedże-
rowie już na etapie projektowania produktu będą mogli dokonać rachunku eko-
nomicznego dla różnych wariantów decyzyjnych ekologistyki przedsiębiorstwa, 
znając przewidywane koszty i przychody ochrony środowiska w poszczególnych 
fazach cyklu życia produktu. Ponadto po podjęciu decyzji o wprowadzeniu 
nowego produktu na rynek, będzie on bazą porównawczą do wykonywanych 
zadań ekologistyki, wzmacniając w ten sposób aspekty kontrolne i motywacyjne 
w ramach ekologistyki.
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COST ACCOUNTING OF PRODUCT LIFECYCLE 
AS A TOOL OF ECO-LOGISTICS

Summary

From eco-logistics the managers with a high level of ecological awareness, require 
solutions of organizational technical and economic problems, not only in a range 
of wastes, but also in relation to other factors, which have infl uence on logistics aspects 
taking into consideration  environmental aspects. Cost accounting of product lifecycle, 
which is directed to environment protection may become a valuable information source 
for decision needs regarding eco-logistics.

Translated Piotr Szczypa
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ROLA KONTROLINGU OPERACYJNEGO 
ŁAŃCUCHA DOSTAW 

W ZARZĄDZANIU WARTOŚCIĄ PRODUKTU

Wprowadzenie

We współczesnych badaniach dotyczących zarządzania operacyjnego 
wyróżniane są cztery wzajemnie powiązane czynniki – klienci (rynek), produkty, 
procesy i zasoby – stanowiące złożony system wielu zmiennych gospodarczych 
kształtujących zakres i zasięg zarządzania operacyjnego działalności przedsię-
biorstwa. Tworząc i dostarczając produkt (wyrób lub usługę), przedsiębiorstwa 
pozostają w wielowymiarowych łańcuchach powiązań zaopatrzenia, koproduk-
cji i dystrybucji, w których uwzględniane są procesy i zasoby współpracujących 
ze sobą partnerów w obsłudze klienta na docelowym rynku. Kluczowy wpływ 
zarządzania operacyjnego na osiąganie przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa na rynku potwierdził M. Porter. W przedstawionej teorii dowiódł, że prze-
waga wartości produktu wynika z przewagi łańcucha dostaw, postrzeganego nie 
jako całość, ale składającego się z wielu procesów i dyskretnych czynności, jakie 
współpracujące przedsiębiorstwa realizują w projektowaniu, zaopatrzeniu, pro-
dukcji, marketingu, dostarczaniu i obsłudze swoich produktów. 
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Poprawa zdolności do tworzenia wartości jest kluczem do poprawy prze-
wagi konkurencyjnej1. Decyzje nabycia produktu wynikają z łącznej oceny 
wartości wielu jego elementów składowych. Wyniki badań czynników wartości 
stanowiących o konkurencyjności produktu przedstawiono na rysunku 1.

Czynniki warto ci stanowi ce o konkurencyjno ci produktu 

Warto  produktu 

solidno  i niezawodno
dzia ania,
trwa o  i wytrzyma o ,
atrakcyjno  i 
nowoczesno  projektu, 
atrakcyjno  wygl du,  
funkcjonalno , u yteczno
i wygoda u ycia,  
zgodno  ze specyfikacj
produktu,  
zgodno
i komunikatywno
dokumentacji produktu,  
jako  wykonania,  
jako  zastosowanych 
materia ów,  
ekskluzywno  i presti
marki,  
poziom technologiczny 
i zastosowanej my li
technicznej, poziom 
innowacyjno ci,
cena (najcz ciej wymagana 
relatywnie do pozosta ych 
cech warto ci),  warunki 
p atno ci oraz kredytowania. 

Warto  poziomu obs ugi

czas realizacji zamówienia, 
niezawodno  dostarczenia (nabycia), 
kompletno  ilo ciowa i asortymentowa,  
terminowo  dostaw, 
cz stotliwo  dostaw i mo liwo  dostaw 
interwencyjnych, 
minimalna wielko  zamówienia, 
zakres oferty i wielko  wyboru, 
wygoda nabycia i sposób sk adania
zamówie ,
elastyczno  i mo liwo  dostosowania  
do zmieniaj cych si  potrzeb klienta, 
dost pno  zapasów i ci g o  dostaw, 
szybko  reakcji na zmiany potrzeb, 
przekazanie informacji wyprzedzaj cej
dostarczenie produktu i awizowanie dostawy, 
jako  opakowania i zamocowania adunku, 
jako  identyfikacji adunku,  
jako  dokumentacji dostarczonej z dostaw ,
liczba b dów w dokumentach. 

Warto  bezpiecze stwa 

gwarancja jako ci
produktu oraz warunków 
procesu produkcji  
i dystrybucji, 
pe na kontrola 
sk adników produktu 
i jego pochodzenia oraz 
kompletna informacja 
po czona z gwarancj
autentyczno ci tej 
informacji, 
ochrona przed 
sfa szowaniem produktu 
(ochrona przed 
terroryzmem), 
mo liwo  szybkiej 
lokalizacji produktów  
na globalnym rynku 
i w globalnych 
a cuchach dostaw, 

mo liwo  szybkiego 
wycofania produktu  
ze wszystkich rynków 
i a cuchów dostaw 
w przypadku zagro enia.

Rys. 1. Wyniki badań czynników wartości produktu stanowiących o konkurencyjności 
produktu

Źródło: badania własne Wyższej Szkoły Logistyki (przeprowadzone metodą szczegóło-
wego audytu w 42 przedsiębiorstwach oraz metodami wywiadu i sondażu wśród 
menedżerów 234 przedsiębiorstw).

1 Według defi nicji sformułowanej na potrzeby Parlamentu Europejskiego konkurencyjność 
jest to „zdolność do tworzenia większej wartości dodanej od tej, jaki wytwarza konkurencja w tych 
samych warunkach rynkowych i jest skutecznym środkiem osiągania rosnących standardów życia”. 
Defi nicja bazuje na analizie reprezentatywnego koszyka 140 kluczowych czynników konkurencyj-
ności i została wypracowana przez specjalistów z 16 krajów (47 ośrodków naukowych) – Com-
petitiveness Advisory Group (Ciampi Group), Competitiveness Report, National Competitiveness 
Council, Dublin 1998, s. 124. 
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Koszty Jako

Cykl obrotowy 

Poziom obs ugi 

WartoDostawcy 
kooperanci 

Konkurencja
konkurencyjny a cuch

dostaw 

W asne przedsi biorstwo 
W asny a cuch dostaw Udzia

w rynku 

Udzia
w rynku 

Odpowied
rynku Klienci 

Preferencje 

Wielko  rynku 

Rys. 2. Podstawowe składowe tworzące wartość dla klienta i przewagę konkurencyjną
Źródło: opracowanie własne.

Wartość jest oceniana przez klienta na podstawie czynników wartości2, zin-
tegrowanych zarówno na poziomie stawianych przez klienta celów strategicz-
nych, jak i działań operacyjnych (rysunek 2):
− Jakość jest defi niowana3 jako zdolność produktu do zaspokojenia potrzeb 

klienta w celu wykreowania wartości. Ujęcie wartościowe oznacza ocenę, 
na ile cechy produktu odpowiadają potrzebom użytkownika („przydatność 
do użycia”). Jakość jest także defi niowana4 jako zgodność z zamierzeniami, 
zgodność z wcześniej ustalonymi standardami (klient bierze udział w defi -
niowaniu pożądanej wartości). Jest to ujęcie zgodności z ustaloną specyfi ka-
cją, służącą do oceny jakości („produkt zgodny z założeniami i pozbawiony 
wad”). 

− Poziom obsługi – zdolność pełnego łańcucha dostaw produktu do identy-
fi kacji potrzeb (rysunek 1) i ich zaspokojenia w stopniu przewyższającym 
poziom obsługi przez konkurencję. 

2 Supply Chain Improvement Through Learning, People Development Group, New York, 
2004, s. 11.

3 Defi nicja jakości opracowana przez American Society for Quality. 
4 J.M. Juran, Juran’s Quality Handbook, McGraw-Hill, San Francisco 1998, s. 235. 
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− Cykl obrotowy rozumiany jako działania operacyjne powodujące krótszy 
czas cyklu obrotowego u klienta, krótszy czas cyklu obrotu gotówki i cyklu 
kapitału pracującego, na przykład krótszy czas realizacji zamówienia, wyż-
sza elastyczność na zmiany wymagań (rezerwowanie mocy dostawczych lub 
produkcyjnych u dostawcy) i szybkość reakcji na potrzeby klienta (przykła-
dowo, szybkość uzupełnienia zapasów u klienta). 

− Koszty rozumiane nie tylko jako pochodne ceny płaconej przez klienta za 
nabycie produktu, ale ponoszenie wielu kosztów z tytułu współpracy z do-
stawcą produktu, na przykład koszty zapewnienia bezpieczeństwa u klienta 
(utrzymanie przez klienta własnych rezerw maszyn, kapitałów, ludzi oraz za-
pasów), koszty kontroli wywołane zawodnością dostaw. Dostawcy, tworząc 
wartość dla klienta, powinni się starać redukować jego koszty.

Wynikową wartość stanowi powiązanie przedstawionych czterech czynni-
ków według zależności: 

jako   x  poziom obs ugi
warto   =

koszty  x  cykl obrotowy

Zarządzanie łańcuchem dostaw ukierunkowane na wartość ma na celu 
zachowanie równowagi między wartością produktu postrzeganą przez klienta 
a relatywną wartością dla przedsiębiorstwa ocenianą na podstawie wielu skła-
dowych, między innymi przychodu ze sprzedaży (pochodna wartości produktu 
dla klienta), poziomu zaangażowanych zasobów (w tym kapitału), ponoszonych 
kosztów w pełnym łańcuchu dostaw i zysku z produktu. Ocenę wyników osiąg-
niętej równowagi wartości umożliwia model referencyjny SCOR5, opracowany 
dla procesów łańcucha dostaw. Oprócz szczegółowych wytycznych dla działań 
i operacji analizowanych w pięciu podstawowych procesach – planowania, 
zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i obsłudze zwrotów – model zawiera repre-
zentatywne mierniki oceny wyników działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 
w łańcuchu dostaw (tabela 1). 

5 SCOR – The Supply Chain Operations Reference model (SCOR) ver. 8.0 (model referen-
cyjny dla procesów w łańcuchu dostaw), Supply Chain Council 2006.
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Tabela 1

Mierniki oceny procesów w łańcuchu dostaw według modelu referencyjnego SCOR 

Atrybuty wykonania 
procesów 

w łańcuchu dostaw 

Ocena procesów 
obsługi klienta 

Ocena procesów 
zewnętrznych 

i wewnętrznych 
łańcucha 

niezawod-
ność 

szybkość 
reakcji 

elastycz-
ność koszty zasoby 

wyniki realizacji dostaw √
współczynnik wykonania 
dostawy √

spełnienie wymagań 
zamówienia w łańcuchu 
dostaw (zaspokojenie potrzeb 
klienta) 

√

czas realizacji zamówienia √
czas reakcji (odpowiedzi) 
łańcucha dostaw √

elastyczność realizacji dostaw 
(produkcji łańcucha) √

całkowite koszty zarządzania 
łańcuchem dostaw √

koszty sprzedanych 
produktów √

produktywność działań 
dodających wartość √

koszt serwisu lub koszt 
obsługi zwrotów w łańcuchu 
(wszystkich strumieni 
i procesów zwrotnych) 

√

cykl obrotu gotówki (okres 
czasu od wydania do 
otrzymania) 

√

zapas pokrycia dostaw 
liczony w dniach dostaw √

rotacja zasobów łańcucha √

Źródło: The Supply-Chain Operations Reference-model (SCOR) ver. 8.0, Supply Chain 
Council 2006.

Śledząc za pomocą przedstawionych mierników modelu SCOR osiągnięty 
poziom wartości dla klienta, można jednocześnie rejestrować wpływ wartości 
produktu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Pomiar procesów w łańcu-
chu dostaw (procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji) jest wykonywany 
jednocześnie w dwóch obszarach: 
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− procesów zewnętrznych (procesów obsługi klienta) – za pomocą mierników: 
niezawodności, szybkości reakcji i elastyczności działania, 

− procesów zewnętrznych i wewnętrznych – za pomocą mierników: kosztów 
procesu, cyklu obrotu gotówki, poziomu zapasów i zasobów (produktywno-
ści, efektywności). 

Integracja6 i koordynacja7 procesów operacyjnych w łańcuchach dostaw 
ukierunkowana na wartość dla klienta ma na celu jednocześnie poprawę kon-
kurencyjności produktu i wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. Duża 
zmienność otoczenia rynkowego, wysoka intensywność działań konkurencji, 
wiele ograniczeń czasowych, majątkowych i kapitałowych oraz opóźnienia 
w dynamicznej reakcji dostawców i kooperantów powodują złożony wpływ pro-
cesów łańcucha dostaw na poszczególne elementy wartości produktu dla klienta. 
Złożony system uwarunkowań dla działań operacyjnych w łańcuchu dostaw 
jest obszarem szczegółowych badań teoretycznych oraz symulacji modelowych 
i praktycznych z zakresu:
− integracji systemowej i koordynacji działań,
− analizy wrażliwości,
− teorii ograniczeń, 
− współzależności tarde off, 
− analizy wielokryterialnej, 
− analizy niezawodności, 
− teorii kolejek i wąskich gardeł,
− mapowania strumienia wartości. 

Złożone uwarunkowania zarządzania operacyjnego mają charakter ściśle 
powiązanych i wzajemnie zależnych wymiarów zarządzania, na przykład czasu, 
miejsca, potencjału, kapitału, personelu, wiedzy, oraz obszarów zarządzania, na 
przykład zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, sprzedaży, fi nansów, marketingu. 
Wykorzystując wyniki wielu analiz, klasyfi kacji oraz scenariuszy realizacji pro-
cesów i alokacji zasobów w wewnętrznym i zewnętrznym łańcuchu dostaw, 
menedżerowie wpływają na efektywność zaangażowanego kapitału i majątku 

6 Integracja działań (procesów) polega na łączeniu działań składowych i przepływów infor-
macyjnych różnych działań (procesów) w spójną całość, zapewniając efektywne współdziałanie 
i interoperacyjność procesów.

7 Koordynacja działań (procesów) w łańcuchu dostaw polega na harmonizowaniu dzia-
łań realizowanych przez różnych wykonawców (przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne, po-
szczególnych pracowników) dla osiągnięcia określonego celu (np. wymaganej jakości produktu, 
nie zawodności dostaw, niskich kosztów, wysokiego poziomu sprzedaży, zysku czy wysokiego po-
ziomu wykorzystania zasobów).
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przedsiębiorstwa. Efektywność przedsiębiorstwa w odniesieniu do procesów 
realizowanych w łańcuchu dostaw na rzecz wartości produktu dostarczanego 
klientowi jest rozumiana zgodnie z defi nicją Kaldora-Hicksa8. Jednak nie istnieje 
jedna metoda zapewnienia skutecznego osiągania wartości i efektywnego zarzą-
dzania, a wynikową poprawę można osiągnąć przez celowe kształtowanie proce-
sów ukierunkowanych na wartość, określając w ten sposób odpowiednią alokację 
zasobów9 w łańcuchu dostaw (na przykład zapasów, magazynów, środków trans-
portu, ludzi, maszyn, kapitału). Jednym z kluczowych problemów zarządzania 
operacyjnego jest nienadążanie za zmienną sytuacją rynkową i niedostosowanie 
metod zarządzania i rozwiązań organizacyjnych łańcucha dostaw do zmiennych 
warunków współpracy na rynku i oczekiwań klienta. Powoduje to ponoszenie 
nakładów nadmiarowych, nieadekwatnych do tworzonej wartości dla klienta 
[Koźmiński A., 1999]. Wybór metod i dróg osiągania celu był i będzie – zgodnie 
z zasadą ekwifi nalności10 – problemem praktyki zarządzania. Pozostaje on wciąż 
otwartym wyzwaniem dla menedżerów poszukujących dróg maksymalizacji 
wartości przedsiębiorstwa. 

Systemowe wspomaganie zarządzania wartością 
w łańcuchu dostaw

Potrzeba doboru metod analizy i sterowania operacyjnego adekwatnych do 
zmiennej sytuacji rynkowej wyznaczyła kluczowe miejsce kontrolingu11 wśród 
wielu instrumentów wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

8 Efektywność Kaldora-Hicksa jest jedną z metod oceny ekonomicznej efektywności alokacji 
zasobów. W myśl jej kryteriów rozwiązanie prowadzi do wzrostu efektywności, gdy w wyniku 
odpowiedniej alokacji zasobów można poprawić wartość relacji wyniku do nakładu. Jeżeli przy 
określonej alokacji zasobów wprowadzenie takiego rozwiązania jest niemożliwe, to znaczy każda 
zmiana alokacji zasobów będzie powodować niższą wartość relacji wynik–nakład, wówczas obec-
na alokacja jest efektywna w sensie Kaldora-Hicksa. Za dokonania dotyczące ogólnej równowagi 
ekonomicznej i wzrostu gospodarczego John Richard Hicks otrzymał w 1972 r. Nagrodę Nobla.

9 Defi nicja APICS (American Production and Inventory Control Society) oznacza przeznacze-
nie, zarezerwowanie, przydzielenie określonego zasobu do procesu.

10 Zasada ekwifi nalności oznacza, że w organizacji, przedsiębiorstwie czy łańcuchu dostaw 
– traktowanym jako system otwarty – może istnieć wiele różnych sposobów (rozwiązań organiza-
cyjnych, metod działania) pozwalających osiągnąć założony cel. 

11 Kontroling jest systemem wspomagania zarządzania, który przez koordynację procesów pla-
nowania, organizowania, sterowania, kontroli oraz gromadzenia i przetwarzania informacji zapew-
nia skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem w osiąganiu wyznaczonych celów.
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Skuteczne zarządzanie wartością w warunkach rosnących oczekiwań klien-
tów i dużej zmienności otoczenia rynkowego wymaga zdolności do integracji 
i koordynacji działań przedsiębiorstwa w pełnym łańcuchu dostaw, łącząc jed-
nocześnie wszystkie obszary zarządzania operacyjnego – zarządzanie produk-
tem, procesami i zasobami. Na rysunku 3 poglądowo przedstawiono zakres 
zarządzania operacyjnego wspomagany działaniami kontrolingu, odniesiony do 
produktów, procesów i zasobów na poszczególnych etapach przepływu rzeczo-
wego w łańcuchu dostaw. Konkurencyjność produktu, będąc jednym z kluczo-
wych wskaźników wartości, wymaga stałego wsparcia integracji planowania 
i koordynacji działań zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktu w łańcu-
chach dostaw12. 

                    

Obs uga klienta 

ZAOPATRZENIE  PRODUKCJA  DYSTRYBUCJA  
Planowanie produktu
Opracowywanie nowych produktów i wprowadzanie na rynek  
Porównywanie produktów (punktowe modele oceny, próg rentowno ci, NPV, IRR)
Cykl ycia produktu (strategie wej cia i wyj cia, koszty i dochody w cyklu ycia)
Zarz dzanie jako ci  produktu  
Analiza i prognozowanie popytu na produkty ( rednia, trend, sezonowo , niestabilno )

Lokalizacja procesów, modelowanie g ównych procesów, portfel procesów  
Projektowanie procesów (analiza, optymalizacja i rein ynieria, poziom ROI)
Projektowanie technologii procesu i rozmieszczenia zasobów  
Kontrola procesów (kluczowe mierniki, pomiar efektywno ci, audyty procesów, raportowanie)
Kontrola jako ci, zarz dzanie zmianami, doskonalenie procesów (lokalizacja zmiany, planowanie, wdra anie)

Planowanie zasobów (strategiczne, taktyczne i operacyjne)
Planowanie zagregowane zasobów (ludzkich, materialnych, organizacyjnych)
Planowanie krótkoterminowe (harmonogramowanie, bilansowanie, wytwarzanie, zatrudnienie)
Projektowanie i mierzenie pracy (normowanie pracy, projektowanie przep ywu pracy, chronometra )
Charakterystyki zasobów (niezawodno , alokacja, dost pno )

PRODUKTY 

PROCESY 

ZASOBY 

 Zaopatrzenie 
magazyn 

materia owy 

Produkcja Magazyn 
wyrobów 

Dystrybucja 

transport 
magazyn 

regionalny zakupy transport 

O
D
B
I
O
R
C
Y

D
O
S
T
A
W
C
Y

Produkt
zaopatrzenia 

Produkt
produkcji

Produkt
dystrybucji

Produkt 
przedsi biorstwa 

Proces zaopatrzenia 

Proces produkcji

Proces dystrybucji

Zasoby
zaopatrzenia 

Zasoby
produkcji Zasoby

dystrybucji

Rys. 3. Obszar zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem wspomagany przez con-
trolling operacyjny 

Źródło: opracowanie własne. 

12 O. Gadiesh, J.L. Gilbert, Transforming Corner-Offi ce Strategy into Frontline Action, “Har-
vard Business Review”, May 2001. 
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Celowe kształtowanie procesów i zasobów w łańcuchu dostaw oraz szybkie 
reagowanie na potrzeby klienta wymaga przeniesienia (mapowania) założonej 
wartości produktu (wyrobu lub usługi) na docelowym rynku, na procesy i zasoby 
łańcucha dostaw tworzące wartość. Do podstawowych instrumentów kontrolingu 
operacyjnego w tym zakresie należy metoda mapowania strumienia wartości13 
(VSM – Value Stream Mapping) w łańcuchu dostaw, służąca do analizy oddzia-
ływania realizowanych procesów i wykorzystywanych zasobów podczas prze-
pływu produktu w łańcuchu, na wartość produktu na końcu łańcucha dostaw. 
W wielu przedsiębiorstwach14 jest stosowana także metoda QFD (Quality Func-
tion Deployment), której celem jest przełożenie potrzeb i oczekiwań odbiorców 
na charakterystykę produktu (wyrobu lub usługi). Sekwencja przejścia od wyma-
gań klienta przez szczegóły operacyjne produktu oraz procesy i zasoby w łańcu-
chu dostaw do klienta ma przebieg: 

wymagania klienta  dopasowanie charakterystyki produktu  
charakterystyka produktu  szczegó y techniczne produktu  
szczegó y techniczne produktu  charakterystyka procesu  
charakterystyka procesu  szczegó y operacyjne procesów i techniczne zasobów 

Zastosowanie różnych metod i otrzymane dzięki nim wyniki umożliwiają 
rozłożenie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw za wartość produktu (w tym 
poziom obsługi klienta), na przykład dostosowania produkcji i dostępności pro-
duktu do popytu, projektu produktu i jego składu materiałowego, technologii 
wykonania, jakości materiałów, jakości wykonania, elastyczności i szybkości 
reakcji na potrzeby klienta. 

Codzienne i okresowe działania operacyjne wymagają z różną częstotli-
wością: planowania zadań z uwzględnieniem ludzi, którzy są do dyspozycji, 
urządzeń i dopuszczalnych obciążeń, planowania zdolności produkcyjnych 
(dostawczych), analizy przepustowości i eliminowania „wąskich gardeł” oraz 
kolejek i przestojów, harmonogramowania poszczególnych prac, analizy kosztów 
i realizacji budżetów, kontroli wyników, reagowania w przypadku odchyleń od 
planu itp. Integracja działań w łańcuchu dostaw w jeden wspólny plan bazujący 
na potrzebach rynku i klienta jest najważniejszym i zarazem najtrudniejszym eta-

13 M. Rother, J. Shook, Learning to see – value stream mapping to create value and eliminate 
mud, The Lean Enterprise Institute, Massachusetts, 1999, s. 56.

14 W 13 przypadkach na grupę 42 zbadanych przedsiębiorstw. Badania własne Wyższej Szkoły 
Logistyki. 
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pem zarządzania wartością. Z ustalonego planu głównego wynikają plany skła-
dowe – marketingowe, dystrybucyjne, produkcyjne, zaopatrzeniowe, fi nansowe 
itd. Zapewnienie współzależności planów jest jednym z podstawowych zadań 
kontrolingu i stanowi odniesienie do dalszej synchronizacji działań operacyj-
nych. Uzgadnianie planów ma podstawowe znaczenie dla płynności przepływu 
produktu w łańcuchu dostaw, pozwala dostosować moce produkcyjne, środki 
fi nansowe, zasoby ludzkie, ustalić wspólne działania, wzajemne zależności cza-
sowe, sposoby współpracy i wymiany danych itp. 

Zachodzącą w sposób naturalny w codziennych działaniach przedsię-
biorstw, wielokierunkową integrację i koordynację działań można zobrazować 
w trójwymiarowej przestrzeni integracji działań w łańcuchu dostaw (rysunek 4), 
integrując jednocześnie: 
− poziomy zarządzania (oś OY) – planowanie, organizowanie, motywowanie, 

sterowanie i kontrolowanie działań na wszystkich poziomach zarządzania: 
strategicznym, taktycznym i operatywnym,

− zakres funkcjonalny działań (na przykład oś OZ) – planowanie i realizacja 
działań funkcjonalnych poszczególnych jednostek organizacyjnych – marke-
tingu, sprzedaży, fi nansów, zarządzania zasobami ludzkimi itp., 

− zasięg działań (na przykład oś OX) – planowanie i realizacja działań w pro-
cesach dostaw i przepływu materiałowego – od procesu zaopatrzenia, przez 
procesy produkcyjne, po realizację procesów dystrybucji na docelowy ry-
nek.

Systemowe znaczenie kontrolingu operacyjnego wynika z kompleksowej 
analizy wyników przedsiębiorstwa (fi nansowych i operacyjnych) oraz aktyw-
nego oddziaływania na wszystkie składowe zarządzania operacyjnego – zasoby, 
procesy i produkty przedsiębiorstwa. Zaproponowany przez autora artykułu sys-
tem kontrolingu operacyjnego przedstawiony na rysunku 5 umożliwia jednoczes -
ne spojrzenie menedżerów na spójność obszarów odpowiedzialnych za wartość 
produktu – satysfakcję klienta (na przykład mierniki rynku i klienta oraz analizy 
sprzedaży), miary kontrolne poszczególnych procesów operacyjnych łańcucha 
dostaw (na przykład sprawność, wydajność, niezawodność, przepustowość, ela-
styczność, czas reakcji) i wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykład 
przychody, koszty, rentowność i rotacja majątku oraz zwrot z zainwestowanego 
kapitału). 
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Poziom 

Zakres funkcjonalny  
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strategiczny

taktyczny

operatywny 

Produkcja 
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Rys. 4. Trójwymiarowa przestrzeń integracji działań w łańcuchu dostaw przedsię-
biorstw

Źródło: opracowanie własne.

Założenia kontrolingu (systemu wspomagającego sterowanie zyskiem 
i wartością przedsiębiorstwa) ograniczają się często w praktycznej działalności 
do szeroko pojętej kontroli. Praktyka zarządzania pokazuje, że kontroling ope-
racyjny w badanych przedsiębiorstwach15 i prezentowany w wielu pozycjach 
literatury przedmiotu korzysta z dorobku rachunkowości zarządczej. Bazując na 
informacjach pochodzących z analizy ABC, ROI, krótkoterminowego rachunku 
wyników, progu rentowności, realizacji budżetu, rachunku kosztów, analizy 
benchmarkingu czy Balanced Scorecard, daje obraz osiąganych wyników oraz 
silnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Kontrolą efektywności w przedsiębior-
stwach zajmują się głównie16 komórki organizacyjne fi nansów, księgowości lub 
kontrolingu fi nansowego. 

15 Badania własne Wyższej Szkoły Logistyki KILiI 2/07; Badania przeprowadzono metodą 
audytu wewnętrznego w 42 przedsiębiorstwach oraz metodami wywiadu i sondażu wśród menedże-
rów 125 przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono w czterech wybranych branżach – budowlanej, 
odzieżowej, paliwowej i kosmetycznej, z podziałem na sektor produkcji i handlu, z równomiernym 
rozkładem ilościowym w grupie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

16 Ibidem. W nielicznych przypadkach badanych przedsiębiorstw (1 na 125) zadania kontro-
lingu operacyjnego (optymalizacja okresu i wielkości partii produkcyjnej wg kryterium minimum 
kosztów produkcji) realizował dział produkcji, a w dwóch przypadkach, na podstawie wskaźników 
niezawodności OTIF, prowadzona była analiza wartości zakupów i kształtowane procesy zaopa-
trzenia. 
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Rys. 5. Model funkcjonalny kontrolingu operacyjnego w zarządzaniu wartością pro-
duktu

Źródło: opracowanie własne. 

Stosowane metody kontroli wyników zarządzania kapitałem i majątkiem 
przedsiębiorstwa oraz analiza przyczyn powstania odchyleń i korygowanie 
budżetów stanowią szerszy zakres kontroli. Jednak metody te są niewystarcza-
jące do operacyjnego kształtowania procesów i zasobów przedsiębiorstwa w łań-
cuchu dostaw. Wielu autorów opisujących zagadnienia kontrolingu operacyjnego 
w łańcuchu dostaw kierunkuje kontroling na wykorzystanie rozbudowanych 
zestawów mierników logistycznych. Dane analityczno-kontrolne sygnalizujące 
problem nie są jednak wystarczające do jego rozwiązania. Analiza wyników 
kontroli procesów bez ich przełożenia na wybór adekwatnych metod organizacji 
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i sterowania działaniami operacyjnymi (na przykład zaopatrzeniem i gospodarką 
materiałową, zapasami, przepływem materiałów na produkcji, magazynowaniem, 
transportem) nie gwarantuje poprawy wartości, integracji i koordynacji działań 
oraz elastycznej adaptacji łańcucha dostaw17. 

W odniesieniu do modelu funkcjonalnego systemu kontrolingu operacyj-
nego przedstawionego na rysunku 5, poprawę efektywności przedsiębiorstwa – 
defi niowaną jako wielkość nakładów adekwatną do uzyskanej wartości – można 
osiągnąć przez wykonywaną cyklicznie w pętli sprzężenia zwrotnego:
− analizę sposobu, lokalizacji oraz wyników realizacji procesów i wykorzysta-

nia zasobów w łańcuchu dostaw,
− analizę wartości produktu dla klienta i przedsiębiorstwa, 
− mapowanie wartości na procesy i zasoby łańcucha dostaw,
− analizę uwarunkowań i wybór metod oraz parametrów sterowania (kształto-

wania) procesów i zasobów w łańcuchu dostaw, 
− sterowanie (kształtowanie) procesów i zasobów, począwszy od podjęcia decy-

zji o lokalizacji procesów, przez projektowanie i lokalizację (rozmieszczenie) 
procesów i zasobów, planowanie ich obciążenia, kontrolę wyników działania 
procesów i wykorzystania zasobów, po zarządzanie zmianami i udoskonala-
nie procesów. 

Kontroling operacyjny skutecznym narzędziem analizy 
i kształtowania wartości

Wartość dla klienta wynikająca z terminowości czy kompletności dostaw 
lub zgodności jakościowej dostarczanych produktów wymaga w pierwszym 
kroku zrozumienia przepływów materiałowych, informacyjnych i fi nansowych 
wzdłuż strumienia wartości wywołanego potrzebami klienta. Mapowanie stru-

17 Przykładem jest wielowymiarowa analiza i kalkulacja kosztów produktu oraz obliczenia 
wielu mierników kosztów. Bez włączenia kosztów jako czynnika sterowania do zarządzania ope-
racyjnego nie jest możliwe osiągnięcie planowanej poprawy wyników i redukcji kosztów. Np. kal-
kulacja kosztu jednostkowego tonokilometra oraz analiza porównawcza kosztu jest niezbędnym 
pierwszym etapem działań, jednak zmianę wartości i redukcję kosztu można osiągnąć dopiero wte-
dy, gdy koszt tonokilometra zostanie włączony operacyjnie do optymalizacji tras transportowych 
w zarządzaniu przewozami, co umożliwia obniżenie kosztu tonokilometra i osiągnięcie niższego 
kosztu całkowitego systemu dystrybucji.
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mienia wartości18 w łańcuchu dostaw służy do kompleksowej analizy wszystkich 
działań realizowanych na rzecz przepływu produktu, w tym metod i parametrów 
realizacji działań (na przykład czasów realizacji) oraz zasobów wykorzystywa-
nych w działaniach. 

Jedną z hipotez badawczych wysuwanych przez autora artykułu jest praw-
dopodobne ponoszenie przez przedsiębiorstwo nadmiarowych nakładów w pro-
cesie tworzenia wartości produktu dostarczanego klientowi, nieadekwatnych do 
tworzonej wartości. Wpływa to na obniżenie efektywności realizowanych proce-
sów i wykorzystywanych zasobów, a tym samym majątku i kapitału przedsiębior-
stwa. W wielu zbadanych przypadkach nie wystarczy kontrolowanie wyników ex 
post i wskazanie wartości docelowych (planowych), ale wymagane jest aktywne 
i antycypacyjne wsparcie zarządzania procesami i zasobami w łańcuchu dostaw 
przedsiębiorstwa. Wynika z tego, że chcąc zapewnić wysoką efektywność, przy 
osiąganiu założonej wartości produktu dla klienta, przedsiębiorstwo powinno 
kontrolować i celowo kształtować procesy i zasoby już na etapie planowania 
działań i organizowania warunków ich realizacji.

Identyfi kacja wpływu działań na wartość produktu w łańcuchu dostaw jest 
połączona w działaniach kontrolingu z identyfi kacją działań i zasobów niedoda-
jących wartości (na przykład nadmierne zapasy materiałów, wyrobów gotowych 
czy mocy produkcyjnych, poprawianie braków i błędów, zbędne operacje prze-
twarzania czy transportu, oczekiwanie). Jednym z wykorzystywanych narzędzi 
kontrolingu procesów w obszarze zarządzania wartością, na etapie zarówno 
projektowania, planowania obciążenia, jak i kontroli, jest karta procesu umoż-
liwiająca uszeregowane i syntetyczne zestawienie działań w procesie. Na karcie 
nanoszone są wyniki analizy czasów realizacji poszczególnych działań (mogą to 
być także koszty działań). Przykład karty procesu ‘PD-1043-01 – kompletacja’ 
obejmującej szczegółowe zestawienie operacji w ramach działań kompletacji 
ładunku, przedstawiono na rysunku 6. Krytyczna analiza prowadzona w celu 
poprawy efektywności procesu obejmuje następujące pytania: 
− Czy można wyeliminować operację (działanie)? 
− Czy i jak można udoskonalić operację (na przykład zmienić jej miejsce 

w procesie)? 
− Czy można połączyć operacje (zadania, działania)? 

18 Strumień wartości to zespół wszystkich czynności (zarówno dodających wartość, jak i tych, 
które wartości nie dodają), podejmowanych w procesie obsługi produktu w jego kompletnym łań-
cuchu dostaw (np. wytwarzania i dostarczania wyrobu), począwszy od surowca, a skończywszy na 
wyrobie gotowym.
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−

KARTA PROCESU PD-1043-01 
Proces dystrybucji – podproces magazynowania – karta dzia a  ‘Kompletacja’
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kompletacyjnej 
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( rednio)
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7 Kontrola adunku dotychczas skompletowanego   x   1,5  
8 Za adunek i kompletowanie adunku x     5,0  
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Rys. 6. Przykład karty procesu – działań kompletacji, w podprocesie magazynowania, 
wchodzącego w skład procesu zarządzania dystrybucją PD-1000-00 

Źródło: opracowanie własne. 
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– Czy można skrócić czas trwania procesu (działania, operacji)? 
− Czy można skrócić pokonywaną drogę w procesie? 
− Czy można poprawić jakość produktu procesu (działania, operacji)? 
− Czy zasoby są wykorzystane efektywnie (czy jest osiągana odpowiednia pro-

duktywność)?
− Czy można obniżyć koszty procesu (na przykład koszty materiałowe, koszty 

robocizny)? 
Analiza wyników zarejestrowanych w karcie procesu PD-1043-01 (przed-

stawionej na rysunku 6) jest podstawą dalszych pytań ukierunkowanych na 
poprawę wartości:
− Operacja kompletacji zabiera najwięcej czasu (20,4 min = 40,7%) i określa 

najmniejszą wydajność procesu. Czy można skrócić czas operacji bez zaan-
gażowania dodatkowych zasobów? 

− Czy dla zwiększenia wydajności procesu można skrócić czas operacji trans-
portowych (10,8 min) i operacji kontroli (8,4 min) oraz poprawić poziom wy-
korzystania ładowności środków transportu i wskaźnik dobowy czasu pracy 
transportu?

− Czy można wyeliminować oczekiwanie w procesie (10,5 min) poprzez lepsze 
zaplanowanie działań i obciążeń operacyjnych, harmonogramowanie prze-
pływów materiałów podstawowych i pomocniczych w kompletacji oraz syn-
chronizację poszczególnych czynności? 

− Czy można lepiej zaplanować rozkład zasobów (stanowisk) i organizację 
czynności w podprocesie magazynowania, aby skrócić pokonywaną odle-
głość w operacjach transportu wewnętrznego? 

Planowanie przepływu pracy w procesach oraz kontrola i korygowanie 
procesów dotyczą w wielu przypadkach czasu pracy19, mając na celu oddziały-

19 Jedną z często stosowanych technik mierzenia czasu pracy, polegającą na rejestrowaniu 
czasu trwania i tempa pracy, jest chronometraż. Celem jest ustalenie czasu niezbędnego do wyko-
nania pracy, gwarantującego określony poziom wydajności, a także bezpieczeństwa na stanowisku 
pracy. Chronometraż pozwala ustalić normy pracy. Jednak monitorowanie pracy urządzeń i ludzi 
w sposób ciągły jest zbyt kosztowne, jeśli mamy do czynienia z pracą zróżnicowaną i w niewiel-
kim stopniu powtarzalną. W takiej sytuacji optymalna jest technika próbkowania pracy, która 
umożliwia pomiar proporcji czasu, przez jaki urządzenia i ludzie zajmują się realizacją poszcze-
gólnych operacji. Informacje o proporcjach czasu różnych stanów aktywności mają wiele zastoso-
wań, np. 
− pozwalają szybko wychwycić problemy organizacji pracy, jakości i kosztów, 
− stanowią dobrą podstawę do obliczania standardowych czasów różnych działań, 
− stanowią dobrą podstawę ekonomicznej oceny wykorzystania zasobów oraz skutków działań 

usprawniających.
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wanie na wartość wynikającą z czasu realizacji zamówienia i szybkości reakcji, 
a także na cykl kapitału pracującego zarówno u klienta, jak i w przedsiębiorstwie 
dostawcy. Istotnym zagadnieniem analizy wartości jest także analiza termino-
wości, powiązana z oceną ryzyka niezrealizowania działań w ustalonym termi-
nie. Parametry rozkładu prawdopodobieństwa czasu realizacji poszczególnych 
działań lub całego procesu szacowane są najczęściej na podstawie trzech czasów 
określonych drogą analizy rzeczywistych warunków realizacji: 
− czasu optymistycznego (nie krótszego niż) zakończenia działania n – Tan,
− najbardziej prawdopodobnego czasu zakończenia działania n – Tmn,
− czasu pesymistycznego (nie dłuższego niż) zakończenia działania n – Tbn.

Czasy szacunkowe 
Symbol Opis czynno ci Tan Tmn Tbn

A dzia anie A 3 5 8 
B dzia anie B 3 4 5 
C dzia anie C 2 3 4 

A
3 – 5 – 8 

1 2 3

B
3 – 4 – 5 

C
2 – 3 – 4 

Czas oczekiwany (Ton) działania n jest obliczany na podstawie zależności:

Ton = (Tan + 4Tmn + Tbn ) / 6.

Szacowany jest czas oczekiwany zakończenia realizacji procesu lub zada-
nia w procesie (na przykład zamówienia) oraz koszty poszczególnych operacji. 
Wyniki analizy są wykorzystywane do oceny wpływu zmian ścieżki działań 
i skracania czasów działań na koszty realizacji procesu. Analiza możliwości 
skrócenia czasu realizacji procesu przy wykorzystaniu większej ilości zasobów 
(dodatkowych pracowników, urządzeń) jest powiązana najczęściej z analizą celów 
przedsiębiorstwa, zasadności ekonomicznej i wpływu na realizację budżetu. 
W metodzie analizy procesowej mają istotne znaczenie:
− Tn – normalny czas trwania czynności n, któremu najczęściej odpowiadają 

najniższe koszty wykonania czynności – Kn,
− Tngr – graniczny czas trwania czynności n, czyli najkrótszy możliwy wyni-

kający z ograniczeń technicznych i technologicznych, któremu odpowiadają 
koszty graniczne wykonania czynności – Kngr.
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Na tej podstawie jest obliczany gradient kosztów GK, określający przyrost 
kosztów wykonania czynności, spowodowany skróceniem czasu wykonania 
czynności:

GKn = (Kngr – Kn ) / (Tn – Tngr ).

Techniki analizy procesowej umożliwiają szacowanie kosztów przyspiesze-
nia realizacji zadań w procesie, zarządzania priorytetami realizacji zadań oraz 
najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Przedstawione narzędzia kontrolingu 
operacyjnego pozwalają kształtować procesy i zasoby już na etapie planowania 
działań i organizowania warunków ich realizacji, określając sposób przepro-
wadzenia poszczególnych działań w procesach łańcucha dostaw, aby osiągnąć 
pożądaną przez klienta wartość i powiązać ją z możliwie najwyższą efektywno-
ścią majątku i kapitału. Analiza ścieżek realizacji działań i wydajności procesów 
prowadzi do eliminacji wąskich gardeł i kolejek w procesach, racjonalizacji miej-
sca i poziomu zapasów, optymalnej alokacji i poziomu wykorzystania zasobów, 
istotnie oddziałując na efektywność przedsiębiorstwa. 
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Rys. 7. Cykl kapitału pracującego
Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiony zespół działań – analizy procesów i zasobów, analizy i mapo-
wania wartości oraz kształtowania procesów – jest jednocześnie ukierunkowany 
na bieżącą kontrolę i budżetowanie kapitału pracującego. Analiza składowych 
cyklu kapitału pracującego przedstawionego na rysunku 7 prowadzi do analizy 
współczynników rotacji zapasów, należności i zobowiązań przedstawionych 
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w tabeli 2. Do obliczenia współczynników składowych rotacji zapasów stoso-
wane są często wielkości zastępcze (skorelowane), na przykład dla określenia 
rotacji materiałów – wartość zużycia lub wartość zakupu materiałów, a dla okreś-
lenia rotacji produkcji w toku (produkcji niezakończonej) – techniczny koszt 
wytworzenia wyrobów.

Tabela 2

Wskaźniki oceny cyklu kapitału pracującego

kapitał obrotowy w dniach obrotu   =   (kapitał obrotowy / sprzedaż netto) x 360 dni

współczynnik rotacji zapasów   = sprzedaż  netto / średni stan zapasów

obrót zapasami w dniach   = (średni stan zapasów / sprzedaż netto) x 360 dni

współczynnik rotacji należności    = sprzedaż netto / średni stan należności

okres ściągania należności w dniach   = (średni stan należności / sprzedaż netto) x 360 dni

współczynnik rotacji zobowiązań   = sprzedaż  netto / średni stan zobowiązań

okres płacenia zobowiązań w dniach   = (średni stan zobowiązań / sprzedaż netto) x 360 dni

średni w roku cykl środków   = 
pieniężnych w dniach obrotu

obrót zapasami (w dniach) 
+ okres ściągania należności 
– okres płacenia zobowiązań

Źródło: opracowanie własne.

Powiązane z analizą wartości i kształtowaniem procesów zagadnienia pla-
nowania i kontroli kapitału pracującego są ukierunkowane na zabezpieczenie 
płynnej realizacji procesów w łańcuchu dostaw i określenie wymaganej ilości 
środków obrotowych. Działania na rzecz skrócenia czasu realizacji procesów, 
kolejności wykonywanych działań i zarządzania priorytetami, zmian w pozio-
mach obciążenia zasobów itp. powinny być powiązane z bieżącym śledze-
niem wymaganego kapitału pracującego w dniach obrotu oraz z porównaniem 
z rzeczywistym (według realizowanych działań) cyklem środków pieniężnych 
w dniach obrotu.
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Wnioski

Systemowe znaczenie kontrolingu operacyjnego w zarządzaniu warto-
ścią produktu wynika z jego kompleksowej analizy wyników przedsiębiorstwa 
(fi nansowych i operacyjnych) oraz aktywnego oddziaływania na wszystkie skła-
dowe zarządzania operacyjnego – produkt, procesy i zasoby przedsiębiorstwa. 
Wspomaganie kontrolingu w osiąganiu planowej wartości produktu i wysokiej 
efektywności przedsiębiorstwa jest ukierunkowane na aktywne wsparcie zarzą-
dzania procesami i zasobami w łańcuchu dostaw, przez wskazanie – już na etapie 
planowania metod – wartości i relacji kształtujących działania operacyjne i prze-
pływy w łańcuchu dostaw. Integracja działań operacyjnych, pozostających wciąż 
w sferze nielicznych badań, wymaga na podstawie wyników kontroli rozwinięcia 
teorii doboru metod kształtowania właściwych przebiegów procesów wynikają-
cych z mapowania wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. 

Wsparcie kontrolingu operacyjnego w procesie zarządzania wartością pro-
duktu ma jednocześnie swój istotny wkład w kształtowanie sytuacji fi nansowej 
przedsiębiorstwa przez
− skrócenie cyklu realizacji zamówienia – powodując zmniejszenie kosztów 

zamrożenia kapitału w cyklu obrotowym,
− skrócenie cyklu obrotowego – powodując zmniejszenie potrzeb kapitało-

wych, a tym samym obniżenie kosztów pozyskania kapitału (na przykład ob-
sługi kredytu),

− zwiększenie liczby cykli obrotowych w okresie rozrachunkowym przedsię-
biorstwa (na przykład jednego roku) – powodując akumulację większej war-
tości przychodu i zysku w analizowanym okresie,

− zwiększenie rotacji majątku i kapitału – powodując wzrost poziomu wyko-
rzystania majątku i kapitału oraz zwrot z zainwestowanego kapitału.

Istotnym narzędziem urzeczywistniającym antycypacyjny i wyprzedzający 
charakter działań kontrolingu operacyjnego w zarządzaniu elastycznym łań-
cuchem dostaw są bieżące analizy kapitału pracującego i przepływu gotówki, 
umożliwiające korygowanie zarówno budżetów operacyjnych, jak i działań (oraz 
przepływu produktów) w łańcuchu dostaw. 

Odrębnym zagadnieniem, nieporuszanym dotychczas w literaturze przed-
miotu, ani na poziomie teoretycznych rozważań, ani praktycznych weryfi kacji, 
jest analiza uwarunkowań operacyjnych, zwiększających trafność doboru i sku-
teczność zastosowania odpowiednich metod kształtowania procesów i zasobów 
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w łańcuchu dostaw. Zasygnalizowany przez autora liczny zbiór metod służących 
do analizy warunków operacyjnych – na przykład analiza wrażliwości, teoria 
ograniczeń, analiza współzależności trade off, analiza niezawodności – są nie-
zbędnym etapem kontrolingu w procesie zarządzania wartością. 
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THE ROLE OF SUPPLY CHAIN OPERATIONS CONTROLLING
IN PRODUCT VALUE MANAGEMENT 

Summary

The product value is created as a result of producing and delivering processes that 
using up assets (resources) during value creating in supply chains. The arrangement of 
proper process’s path that refl ect business aim and eliminating not value added processes 
is the problem of many companies to achieve high level of effi ciency and product value. 

In this paper is presented thesis that company may bear excess expenditures that are 
inappropriate to created value and in this way company reduces effi ciency of his capital 
and assets. Managers have to control and shape processes and resources at the planning 
stage in supply chain to achieve high effi ciency at the assumed product value. Relying 
on key company indicators is not enough in a lot of enterprise cases. There is necessary 
to support of processes management and assets shaping or allocation in supply chains. 
The ability to create and increase product value in supply chain depends on the ability 
to control of supply chain processes. 

Translated by Bogusław Śliwczyński 


