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WSTĘP

Trwały, zrównoważony w kategoriach ekonomicznych, ekologicznych, spo-
łecznych, przestrzennych i technicznych rozwój sektora transportu powinien 
zapewniać sprawne i efektywne zaspokojenie rosnących potrzeb transportowych 
tak gospodarki, jak i społeczeństwa. By stopień zaspokojenia tych potrzeb był 
coraz wyższy, rozwój ten wiązać się musi ze stałym wzrostem cech jakościo-
wych produktów transportowych i im towarzyszących, tj. spedycyjno-logistycz-
nych. Produkty te – usługi transportowe – mają charakter nierzeczowy, co ozna-
cza, że ich użyteczność określona jest jakością procesów transportowych, w efek-
cie których powstają te produkty. Doskonalenie tych procesów w aspekcie tech-
nicznym, technologicznym i organizacyjnym oraz sprawne zarządzanie nimi 
w kontekście realizacji strategii zrównoważonego rozwoju systemu transporto-
wego jest zatem najbardziej skuteczną formą dostarczania gospodarce i społe-
czeństwu produktów transportowych o najwyższym poziomie jakości. System 
transportowy, który oferuje produkty tego typu, cechuje się jednocześnie wysoką 
konkurencyjnością i zdolnością do tworzenia przewag konkurencyjnych dla 
gospodarki oraz generowania wysokiej wartości dodanej, mierzonej stopniem 
jego oddziaływania na wzrost produktu społecznego brutto.

Osiągnięcie takiego poziomu sprawności i efektywności funkcjonowania 
systemu transportowego i zapewnienie mu odpowiedniej, opartej na zasadach 
zrównoważonej dynamiki rozwoju możliwe jest tylko wówczas, gdy ten sektor 
gospodarki cechuje się wysoką innowacyjnością. Oznacza to, że powinien być nie 
tylko szeroko otwarty i chłonny na wszelkie nowe, tj. nowatorskie w swej treści 
rozwiązania techniczno-technologiczne oraz regulacyjno-organizacyjne, a w tym 
wszystkie usprawnienia, ulepszenia i modyfi kacje, niezbędne do bardziej spraw-
nej, skutecznej i efektywnej realizacji procesów transportowych, ale również 
zdolny do tworzenia i szybkiego wdrażania innowacji. W system transportowy 
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za pomocą regulacji publicznej, tj. polityki transportowej, oraz regulacji auto-
nomicznej, czyli rynku, musi być zatem wkomponowany sprawny mechanizm 
wprowadzania nowych i zmodernizowanych, a więc zmienionych procesów pro-
dukcyjnych lub technologiczno-organizacyjnych oraz nowych form i sposobów 
zarządzania nimi, które prowadzą do powstania jakościowo nowych produktów 
w tym sektorze gospodarki. Te nowe, innowacyjne w swym charakterze procesy 
i produkty transportowe, oparte na szerszym wykorzystaniu odnawialnych źró-
deł pozyskiwania energii, zastosowaniu nowoczesnych technologii w dziedzinie 
napędu oraz przemieszczania dóbr i osób, a także w sferze organizacji i zarządza-
nia w transporcie oraz sterowania ruchem za pomocą inteligentnych systemów 
transportowych, wspieranych technologią informatyczno-satelitarną itp., zapew-
niają wyższe standardy jakości usług we wszystkich jej wymiarach – tak bezpie-
czeństwa i niezawodności, jak również czasu i komfortu podróży, a także dostęp-
ności, masowości i proekologiczności. W rezultacie prowadzi to niejako w natu-
ralny sposób do optymalizacji działalności gospodarczej realizowanej w tym 
sektorze, mierzonej w kategoriach czasu i kosztów, i tym samym optymalizacji 
strumieni przepływów towarowych, informacyjnych i pieniężnych w logistycz-
nych łańcuchach dostaw. Innowacyjność w transporcie wymusza zatem racjona-
lizację wszelkiej działalności realizowanej w tym sektorze, co wiedzie wprost 
do wzrostu efektywności wykorzystania i alokacji zasobów oraz obniżki kosztów 
zewnętrznych, jakie działalność ta generuje. W konsekwencji następuje obniże-
nie transportochłonności i energochłonności gospodarki, jak też kapitałochłon-
ności jej rozwoju, co tworzy podstawy do budowy gospodarki opartej na wiedzy 
i społeczeństwa dobrobytu.

Zagadnienia te były przedmiotem wielu debat, rozważań i dyskusji, jakie 
towarzyszyły IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Euro-Trans 2009, 
która odbyła się w dniach 17–18 września 2009 roku w Szczecinie pod hasłem 

„Innowacje w transporcie – zarządzanie, technologie, procesy” i została zorganizo-
wana przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Katedrę Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na konferen-
cję tę zgłoszono wiele interesujących opracowań naukowych, z których tylko 
część prezentowana była w formie referatów. Niektóre wybrane tematycznie 
opracowania tego typu, w postaci recenzowanych artykułów naukowych, publi-
kowane są w tym Zeszycie. Jest ich łącznie 27 i uszeregowane są w porządku 
alfabetycznym. Dotyczą one dość szerokiego spektrum problemów mieszczą-
cych się w obszarze bezpieczeństwa w transporcie, zarządzania i sterowania 
systemami transportowo-logistycznymi i procesami w transporcie, wdrażania 
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nowych technologii itp. Prezentowane zagadnienia odnoszą się do wszystkich 
rodzajów, gałęzi i form transportu oraz działalności o charakterze transportowo-
logistycznym.

Biorąc pod uwagę charakter i rangę problemów podejmowanych przez 
poszczególnych autorów opracowań – ich walory teoretyczno-poznawcze 
i informacyjno-praktyczne, a zwłaszcza wysoki poziom merytoryczny prezento-
wanych zagadnień oraz ich aktualność i użyteczność, należy przyjąć, że publika-
cja ta powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem zarówno środowisk aka-
demickich, jak i praktyków działających w sektorze transportu, spedycji i logi-
styki. Niewątpliwie będzie ona dla nich cennym źródłem wiedzy z zakresu funk-
cjonowania i rozwoju transportu w dobie tworzenia gospodarki opartej na wie-
dzy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Może być ona również źródłem 
inspiracji do podejmowania nowych działań i przedsięwzięć naukowo-technicz-
nych i organizacyjno-regulacyjnych w szeroko rozumianym obszarze transportu 
w Polsce z zamiarem rekonstrukcji tego sektora na miarę wyzwań XXI wieku. 
Z tego też powodu jest ze wszech miar godna polecenia.

prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski 

dr hab. Elżbieta Załoga prof. US
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

OCENA RUCHU ROWEROWEGO W SZCZECINIE

Wprowadzenie

Rower staje się coraz bardziej powszechnym środkiem transportu, szczegól-
nie w dużych, zatłoczonych miastach. Wzorem wielu krajów Unii Europejskiej 
także i w Polsce przybywa tras rowerowych, nie tylko wykorzystywanych do rekre-
acji, ale także jako drogi dojazdu do pracy. Niestety, w Polsce dochodzi do bardzo 
dużej liczby wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. W krajach UE śred-
nio ginie rocznie czterech rowerzystów na milion mieszkańców, a w Polsce osiem-
nastu (i jest to wartość maksymalna dla UE). Co więcej, wypadki następują z winy 
kierujących pojazdami samochodowymi. Według statystyk policji, 86% wypad-
ków z udziałem cyklistów ma miejsce w czasie dnia, przy dobrych warunkach 
atmosferycznych (77%) i suchej nawierzchni (82%). Dlatego uzasadnione wydaje 
się budowanie wydzielonych tras rowerowych, koniecznych do zwiększenia bez-
pieczeństwa rowerzystów. Niemniej, aby zachować maksymalne wskaźniki bez-
pieczeństwa, trasy rowerowe powinny być budowane według określonych wytycz-
nych oraz utrzymane w możliwie należytym stanie technicznym i czystości.

1. Ogólne zasady projektowania i organizacji ruchu rowerowego

Dobra praktyka tworzenia infrastruktury rowerowej i organizacji ruchu 
rowerowego powinna opierać się na metodologii tzw. pięciu wymogów holen-
derskiej organizacji standaryzacyjnej CROW:
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a) spójność: 100% źródeł i celów podróży objętych systemem rowerowym;
b) bezpośredniość: minimalizacja objazdów i współczynnika wydłużenia;
c) wygoda: minimalizacja współczynnika opóźnienia, wysoka prędkość projek-

towa (adekwatna do kategorii trasy) i ograniczanie stresu rowerzysty, minima-
lizacja pochyleń niwelety i różnicy poziomów;

d) bezpieczeństwo: minimalizacja punktów kolizji z ruchem samochodowym 
oraz ruchem pieszych, ujednolicenie prędkości, eliminacja przeplatania torów 
ruchu oraz wzajemny kontakt wzrokowy;

e) atrakcyjność: system rowerowy jest czytelny dla użytkownika, bezpieczny 
społecznie, do brze powiązany z funkcjami miasta i odpowiada potrzebom 
użytkowników.

Oprócz powyższych wymogów projektant powinien kierować się dwiema 
ogólnymi zasadami:
a) zasadą „najsłabszego ogniwa”: infrastruktura rowerowa powinna brać pod 

uwagę potrzeby najsłabszych użytkowników (dzieci, osoby starsze, rowerzy-
ści na nietypowych rowerach, przewożący duże ładunki), uwzględniać najgor-
sze warunki pogodowe, największy moż liwy ruch rowerowy, najszybszych 
rowerzystów oraz możliwości najbardziej niesubordy nowanych użytkowni-
ków (np. kierowców parkujących na ścieżkach rowerowych i blo kujących 
przejazd czy młodych rowerzystów jadących dynamicznie i niezgodnie 
z przepi sami, w tym rowerzystów bez oświetlenia),

b) spełnieniem pięciu wymogów CROW: spójności (100% źródeł i celów podróży 
w mieście po łączonych systemem rowerowym), bezpośredniości (minimali-
zacja współczynnika wydłużenia, czyli objazdów, zarówno na poziomie całej 
sieci, jak i konkretnego skrzyżowa nia), wygody (minimalizacja współczyn-
nika opóźnienia – jak najmniej czerwonych świa teł, ostrych łuków i skrzyżo-
wań bez pierwszeństwa, ostrych podjazdów, wykluczone zmuszanie rowerzy-
stów do zsiadania z roweru), bezpieczeństwa (unikanie kolizji, zapew nienie 
widoczności, segregacja fi zyczna ruchu rowerowego lub obniżenie prędkości 
sa mochodów do prędkości rowerzysty) oraz atrakcyjności (bezpieczeństwo 
społeczne, czy telność, estetyka itp.).

Projektując trasy rowerowe, trzeba uwzględnić różne grupy użytkowników 
(osoby młode, dzieci, starsze) oraz różne typy rowerów (wyczynowe, sportowe, 
tandemy, rowery z przyczepkami, rowery towarowe, dłuższe i niższe od typo-
wych rowery poziome o gorszej widoczności). Należy również brać pod uwagę 
rowerzystów przewożących bagaże (kurierów). Trzeba pamiętać, że możliwości 
oceny sytuacji na drodze przez rowerzystów w głównej mierze zależą od pogody. 
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Na przykład w deszczu rowerzysta może mieć na głowie kaptur, który utrud-
nia obserwację do tyłu. Należy więc skrzyżowania oraz punkty przecięcia dróg 
rowerowych z siecią drogową projektować tak, aby kąt wi doczności przeszkód 
i innych pojazdów nie przekraczał 90º w stosunku do toru jazdy. Projektując 
drogę rowerową, należy także pamiętać o tym, że rowerzysta porusza się dzięki 
pracy mięśni, głównie nóg, dlatego konieczne jest ograniczenie do minimum 
wysiłku fi zycznego dzięki takiej konstrukcji drogi, która umożliwia ogranicza-
nie konieczności hamowania, przyspieszania, balansowania, bez stromych pod-
jazdów i zjazdów. Droga rowerowa powinna także ograniczać stres rowerzy-
sty, powodowany między innymi skomplikowaną infrastrukturą drogową, ozna-
kowaniem, utrudnioną obserwacją drogi, złym stanem technicznym, dziurami, 
pofałdowaną nawierzchnią, licznymi przeszkodami, szkłem, butelkami, śmietni-
kami oraz przez innych uczestni ków ruchu. Wszystkie rozwiązania infrastruktury 
muszą być spójne z parametrami pojaz dów i urządzeń służących do czyszczenia 
i odśnieżania ulic, chodników i ścieżek rowero wych. Dopuszczalna przez Prawo 
o ruchu drogowym długość zestawu roweru z przyczepką to 4 m. Należy przyjąć, 
że maksymalna szerokość rowerów i przyczepek poruszających się na drogach 
rowerowych nie przekracza 0,95 m 1.

2. Utrzymanie tras rowerowych w Szczecinie

W Szczecinie na trasach rowerowych bardzo często znajdują się kawałki 
szkła (rys. 1) i inne zanieczyszczenia w postaci piasku, błota i liści.

Rys. 1. Kawałki szkła na drodze rowerowej
Źródło: opracowanie własne.

1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU 1997 r., nr 98, poz. 602).
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Zanieczyszczenia te należy regularnie usuwać z dróg rowerowych i napra-
wiać zniszczone elementy wyposażenia ścieżek. Zimą w pierwszej kolejności 
należy odśnieżać główne trasy rowerowe (trasy lokalne nie muszą być odśnie-
żane), należy dbać o to, aby oznakowanie poziome kontrapasów oraz śluz rowe-
rowych w jezdni zawsze było odnawiane wczesną wiosną.

W niektórych miejscach Szczecina na trasach rowerowych pojawiają się 
ubytki w postaci braku kostki (rys. 2) lub załamań pewnych fragmentów drogi 
rowerowej (rys. 3).

Rys. 2. Brak kostki brukowej stwarza niebezpieczeństwo wywrócenia się na rowerze
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Widok załamanego fragmentu trasy rowerowej
Źródło: opracowanie własne.
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Należy utrzymywać system zbierania informacji zwrotnej od użytkowników 
o stanie infrastruktury rowerowej w formie formularza na stronie interne towej, 
wiadomości e-mail oraz telefonicznego automatu zgłoszeniowego. Informacja 
powinna być przetwarzana codziennie i przekazywana jednostkom odpowie-
dzialnym za utrzymanie infra struktury. Adres strony internetowej oraz numer 
telefonu powinny być rozpowszechniane na ulot kach w sklepach i warsztatach 
rowerowych, siedzibach organizacji społecznych, szkołach, publikacjach Urzędu 
Miasta oraz prasie lokalnej. Na rysunku 4 przedstawiono widok zarośniętej trasy 
rowerowej w Szczecinie (Gumieńce).

Rys. 4. Widok bujnej roślinności na trasie rowerowej w Szczecinie (dzielnica Gumieńce)
Źródło: opracowanie własne.

3. Zasady stosowane przy projektowaniu i realizacji ścieżek 
rowerowych w Szczecinie

Główne zasady projektowania dróg rowerowych:
a) dwie zasady generalne:

– stosowanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych 
(np. matyks grysowy, masy bitumiczne o wysokim standardzie równości) 
o grubości co najmniej 3 cm jako najkorzystniejszej dla rowerzysty,

– czerwony kolor nawierzchni przeznaczony dla ruchu rowerowego;
b) dopuszcza się budowanie ścieżek rowerowych z płyt betonowych o niefazo-

wanych krawędziach o wymiarach co najmniej 50 x 50 x 10 cm oraz z kostki 
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betonowej o niefazowanych krawędziach, w czerwonym kolorze, grubości 
co najmniej 8 cm;

c) odstępstwa od wyżej wymienionych zasad powinny być rozpatrywane indy-
widualnie dla każdej sytuacji i przewiduje się, że wyjątki będą przewidywane 
w wypadku:
– budowy dróg z własnym przebiegiem, na przykład gdy ścieżka rowerowa 

przebiega po terenie niezabudowanym i jest znacznie oddalona od ulicy,
– stref ochrony konserwatorskiej,
– naprawiania, uzupełniania i doprojektowywania istniejących ścieżek 

rowerowych, gdy powinna być zachowana dotychczas istniejąca technolo-
gia wykonania;

d) podbudowa ścieżek powinna być wykonana z kruszywa łamanego natural-
nego, zagęszczonego mechanicznie i stabilizowanego o grubości minimum 
10 cm w obrzeżach lub krawędziach betonowych.

Obszar ścisłego centrum Szczecina powinien być traktowany szczególnie 
pod względem dostępności dla rowerów, podobnie jak lokalne trasy dojazdowe 
z uwagi na ich rolę w komunikacji rowerowej całego miasta, w tym na liczbę 
rowerowych celów podróży.

Dobrą praktyką, spotykaną w wielu miastach Polski, jest segregacja fi zyczna 
ruchu rowerowego na ulicach z ruchem tramwajowym. W centrum Szczecina jest 
to niemożliwe ze względu na brak miejsca. Jednocześnie ulice te są bardzo ważne 
z punktu widzenia ruchu rowerowego, umożliwiają bowiem wyjazd ze ścisłego 
centrum w najważniejszych kierunkach.

4. Ocena wybranych tras rowerowych w Szczecinie

Zespół zadaniowy ds. dróg rowe rowych przy Prezydencie Miasta Szczecina 
oraz organizacje społeczne powinny prowadzić stały monitoring ścieżek rowe-
rowych. W miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż co cztery lata, należy sporządzać 
raport z całościowymi wnioskami dotyczą cymi stanu infrastruktury rowerowej 
miasta i ewentualnych koniecznych zmian polityki rowe rowej miasta, w tym 
zmian w Studium kierunków, koncepcji układu głównych i zbiorczych tras rowe-
rowych, korekty ich przebiegu oraz zmian niniejszych standardów.

Potencjalnych użytkowników tras rowerowych interesuje obecny stan utrzy-
mania drogi, dlatego bardzo ważne są internetowe opinie rowerzystów. Na przy-
kład w Szczecinie odcinek od ul. Bohaterów Warszawy (hipermarket Carrefour), 
Sikorskiego (rondo) liczy około 0,5 km od strony zachodniej, a dalej Ku Słońcu, 
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Mieszka I (działki) – 0,58 km (strona zachodnia). Według opinii rowerzystów–
internautów, ścieżki występujące przy ul. Bohaterów Warszawy nie są ze sobą 
połączone. Jedna znajduje się przy hipermarkecie Carrefour i nie jest oznako-
wana, druga jej część, która jest ciągiem pieszo-rowerowym, znajduje się przy 
parkingu strzeżonym naprzeciwko targowiska Turzyn i stanowi raczej wybieg 
dla pieszych aniżeli sensownie zorganizowaną infrastrukturę dla rowerów. 
Zachowanie pieszych chodzących po ścieżce rowerowej można częściowo uspra-
wiedliwić, ponieważ na chodniku, mimo zakazu po stoju, parkują samochody. 
Trzeci odcinek ścieżki zlokalizowany jest kilkaset metrów dalej i biegnie koło 
ogródków działkowych. Jest ciągiem pieszo-rowerowym, umieszczonym tylko 
po jednej stronie, co stanowi problem dla ro werzystów jadących np. od strony 
ul. Dąbrowskiego. Na tym odcinku nie można przejechać z jednej strony jezdni 
na drugą, ponieważ droga dla rowerów oddzielona jest od jezdni pasem zieleni 
i dodatkowo na jezdni znajduje się ciągła linia.

Trasa rowerowa od ul. Duńskiej do ul. Krasińskiego (Duńska, Krasińskiego, 
dalej Wyspiańskiego, Wojska Polskiego) na odcinku od ul. Wapiennej do ul. 
Chopina – strona zachodnia – liczy 2,3 km. Droga rowerowa za czyna się teoretycz-
nie zaraz za wiaduktem kolejowym na ul. Krasińskiego, jednak nie ma tu znaku 
drogowego informującego o jej początku dla jadących w kierunku Warszewa 
i znaku końca drogi dla rowerów dla jadących w stronę centrum. To samo zjawi-
sko występuje na drugim końcu tej ścieżki na rogu ulic Szczecińskiej i Duńskiej. 
Posiada ona oznakowane przejazdy rowerowe na całej długości. Na odcinku 
od ul. Cho pina do ul. Zakopiańskiej jest odcinkiem pieszo-rowerowym, dalej 
do ul. Belgijskiej jest drogą dla ro werów, następnie do ul. Kostrzewskiego znowu 
ciągiem pieszo-rowerowym. Do wylotu ul. Szwedzkiej jest ponownie drogą dla 
rowerów, by już za przejazdem kolejowym zmienić się w pieszo-rowerowy odci-
nek z mnóstwem krawężników. Trudności występują przede wszystkim z powodu 
łączenia ruchu rowerowego z ruchem pieszych. Na terenie Szczecina piesi bar-
dzo często utrudniają swobodne poruszanie się rowerzystów, idąc całą szeroko-
ścią drogi.

Na trasie rowerowej od ul. Eskadrowej do ul. Leszczynowej – strona połu-
dniowa: 1,54 km – jest ciąg pieszo-rowerowy, na którym w sezonie let nim 
można napotkać parkujące samochody. Na ciągu pieszo-rowerowym przy ul. 
Leszczynowej nawierzchnię stanowią stare, popękane płyty chodnikowe z licz-
nymi dziurami i wysokimi krawężnikami.

Trasa rowerowa na ul. Gdańskiej, odcinek: na wysokości stacji Shell – strona 
południowa: 0,56 km oraz ul. Kotwiczna do ul. Eskadrowej – strona południowa: 
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2,5 km. Jest to główna trasa łącząca lewobrzeże miasta z prawobrzeżem. Na spo-
rym odcinku wystę puje nawierzchnia asfaltowa. Niestety, droga ma sporo wad 
(jedną z nich jest jej jednokierunkowość).

Strona południowa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rowerzystów 
jeżdżących za równo w jedną, jak i w drugą stronę. Tymczasem przy stacji Shell 
jest zakaz wjazdu dla rowe rzystów jadących z prawobrzeża. Oczywiście zakaz 
jest stały. Inną z wad jest to, że rowerzyści mają utrudniony dostęp do mostu 
Pionierów. Co prawda nie ma tam wydzie lonej drogi dla rowerów, ale spełnione 
są inne warunki, pozwalające na legalne korzystanie z chodnika usytuowanego 
na moście.

Ul. Hangarowa – strona południowa: 0,8 km – bardzo zły stan nawierzchni.
Al. Papieża Jana Pawła II, odcinek: ul. Felczaka (Urząd Miejski) do ul. 

Niepodległości: 1,2 km. Jest to jedna z najbardziej obleganych przez rowerzy-
stów tras, prowadząca do terenów rekreacyjnych. W zdecydowanej większości 
nawierzchnię stanowi asfalt. Trasa ta jest dość dobrze zorganizowana, z wyzna-
czonymi przejazdami dla rowerów. Nieco gorzej wygląda nawierzchnia przy 
fontannach, gdzie korzenie drzew zniszczyły nawierzchnię. Na wierzchnię na pl. 
Lotni ków stanowi bardzo nieprzyjemna kostka granitowa. Ogólnie trasa jest cał-
kiem prawidłowa.

Ul. Madalińskiego, odcinek: ul. Dąbrowskiego do ul. Mierosławskiego: 
0,15 km. Lokalizacja tej drogi dla rowerów jest trochę niezrozumiała, ponieważ 
jest bardzo krótka i często parkują na niej samochody. Ponadto droga nie jest 
w żaden sposób połączona z innymi ścieżkami rowerowymi.

Ul. Mieszka I, odcinek: ul. Bohaterów Warszawy do ul. Wierzbowej
– strona południowa: 1,95 km i ul. Milczańska do ul. Wierzbowej – strona pół-
nocna: 0,9 km. Jedna z najdłuższych i najlepiej zorganizowanych ścieżek w mie-
ście. Zastrzeżenia budzi jakość nawierzchni oraz konieczność zmiany pro-
gramu sy gnalizacji świetlnej, by rowerzysta nie musiał się niepotrzebnie zatrzy-
mywać i wciskać przy cisków. Niektóre zielone światła dla rowerów świecą się 
zbyt krótko, raptem kilka sekund – w przeciwieństwie do zielonych świateł dla 
samochodów na równole głej ulicy, które świecą się nawet kilka razy dłużej. 
W wielu miejscach przydałyby się pikto gramy „rower”, szczególnie w pobliżu 
przystanków autobusowych, gdzie należałoby umie ścić również barierki, które 
uniemożliwiałyby pieszym wchodzenie na drogę dla rowerów. Innym proble-
mem są wjazdy na drogi wewnętrzne. Są to bardzo niebezpieczne miejsca, czę-
sto nieoznakowane. W takich miejscach przejazd rowerowy powinien przebie-
gać grzbietem progu spowalniającego, by podkreślić pierwszeństwo rowerzysty.
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Wnioski

Budowa infrastruktury rowerowej jest konieczna do zwiększenia liczby 
osób podróżujących rowerem. W polskich miastach (także w Szczecinie) niechęć 
do wybierania roweru jako środka lokomocji spowodowana jest m.in. polityką 
transportową, charakteryzującą się złym podejściem władz miasta do budowy 
ścieżek rowerowych i ich odpowiedniego utrzymania. Często pozostają one 
w złym stanie i nie tworzą ciągu komunikacyjnego, będąc tylko niepołączonymi 
ze sobą fragmentami. Przedstawione w artykule zdjęcia dotyczące utrzymania 
tras rowerowych odnoszą się do tych często użytkowanych, blisko centrum mia-
sta. Z drugiej zaś strony niechęć do roweru wzmagają niewłaściwe zachowania 
innych użytkowników, także pieszych.

Jeśli chodzi o politykę transportową dotyczącą ruchu rowerowego 
w Szczecinie, należy naśladować inne miasta europejskie. Wzorem może być ruch 
rowerowy Kopenhagi. Niemniej także w Berlinie w ciągu 10 ostatnich lat podwoił 
się udział rowerów w ruchu miejskim. Nie jest to spowodowane budową licznych 
tras rowerowych i wydawaniem olbrzymich nakładów pieniężnych. Wręcz prze-
ciwnie, położono duży nacisk na bardzo dobre oznakowanie tras rowerowych, 
na istniejących już ulicach wydzielono pasy ruchu dla rowerów, zbudowano miej-
sca postojowe dla rowerów i pomyślano o tworzeniu całych ciągów komunikacyj-
nych, a nie tylko krótkich tras. Jak twierdzą rowerzyści, po Szczecinie jeździ się źle, 
ponieważ istniejące ścieżki rowerowe nie tworzą ciągów komunikacyjnych, czę-
sto są zajmowane przez parkujące samochody, brakuje miejsc, gdzie można bez-
piecznie zostawić rower. Czasami ścieżki powstają w nieodpowiednich miejscach 
i są źle utrzymane (szkło, brud, piasek, załamania).

Z drugiej strony bardzo ważne jest, by niewłaściwe zachowanie innych użyt-
kowników stało się poprawne. Stereotyp zachowania jest taki, że pieszy uważa, iż 
to on zawsze ma pierwszeństwo i bardzo często spaceruje po trasach rowerowych, 
utrudniając ruch rowerom. Na drogach rowerowych to rowerzyści mają pierwszeń-
stwo przed pieszymi i piesi powinni o tym pamiętać. Innym nagannym zachowa-
niem jest to, że kierowcy nie przestrzegają przepisów pierwszeństwa rowerzystów 
na przejazdach rowerowych. Kierowcy także często parkują samochody na tra-
sach rowerowych. W przypadku takich niewłaściwych zachowań powinna częściej 
interweniować policja. Wymusiłoby to odpowiednie zachowanie użytkowników 
dróg i spowodowałoby rozpowszechnienie jazdy rowerem jako sposobu prze-
mieszczania się po mieście. Przede wszystkim jednak konieczne jest zbudowanie 
nowych tras rowerowych i należyte utrzymanie już istniejących.
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BICYCLE TRAFFIC RATING IN THE CITY OF SZCZECIN

Summary

This article shows the main requirements concerning the bicycle traffi c. The main 
technical parameters have been indicated for each bicycle route category (main, collec-
tive, local – access roads, recreational). The tram track way’s road bicycle traffi c has also 
been brought to the attention.

The results of the road’s condition observation within the city of Szczecin make 
the major part of this publication. There was a survey introduced with the results of the 
answers of many different bicycle route users with the indication of the fl aws and threats. 
Many people say of bad and improper markings, the quality of the road surface and bi-
cycle route maintenance as well as the pedestrians’ improper behavior (they tend to use 
bicycle routes for walking) and car vehicle drivers (they do not accept the biker’s prior-
ity). The bicycle road maintenance in Szczecin is also disturbing, where glass, dirt, dense 
vegetation can be found. Not to mention the bad quality of the surface.

The necessity of temporary solutions has been described, which should be taken 
under consideration during the road works to provide the alternative bicycle stream that 
would secure safety, comfort and the traffi c fl ow.

Translated by Karol F. Abramek
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SYMULACYJNE BADANIA KLATKI BEZPIECZEŃSTWA 
STOSOWANEJ W POJAZDACH RAJDOWYCH

Wprowadzenie

Klatką bezpieczeństwa nazywa się przestrzenną konstrukcję, zaprojektowaną 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a także dla wzmocnienia konstrukcji całości 
pojazdu samochodowego. Stosuje się ją, aby zapobiec znacznym odkształceniom 
nadwozia podczas zdarzenia drogowego. Cechą charakterystyczną klatki bezpie-
czeństwa jest wytrzymała konstrukcja, która jest zaprojektowana specjalnie dla 
konkretnego pojazdu, aby właściwie mocowana była jak najlepiej dopasowana 
do wewnętrznego obrysu nadwozia. Rury klatki bezpieczeństwa nie mogą być 
wykorzystane jako przewody płynów lub okablowania elektryki pojazdu. Główne 
zastosowanie takiego elementu bezpieczeństwa biernego zaleca się w pojazdach 
rajdowych z powodu częstych i nieprzewidzianych wypadków. Dlatego jest ona 
jednym z najważniejszych elementów wyposażenia takich aut.

Wykonanie oraz montaż tego elementu w konstrukcji pojazdu muszą być 
tak zaplanowane, aby wszystkie elementy były dokładnie dopasowane do nad-
wozia, a także aby nie utrudniały kierowcy i pilotowi wchodzenia i wychodze-
nia z samochodu. Wszystko powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
postanowieniami Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA – Fédération 
Internationale de l’Automobile) zapisanymi w załączniku J Międzynarodowego 
Kodeksu Sportowego.
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1. Konstrukcja klatki bezpieczeństwa

Ogólna konstrukcja przestrzenna klatki bezpieczeństwa składa się z pałąka 
głównego, pałąka przedniego (lub dwóch pałąków bocznych), elementów łączą-
cych, jednego elementu przekątnego, podpór tylnych oraz punktów mocowania. 
Opis podstawowych elementów:
– Pałąk główny stanowi konstrukcja utworzona z ramy usytuowanej w płasz-

czyźnie pionowej lub zbliżonej do pionu w poprzek samochodu, tuż za fote-
lami przednimi.

– Pałąk przedni to konstrukcja zbliżona do pałąka głównego, ale kształtem dopa-
sowana do górnej krawędzi i obu bocznych krawędzi przedniej szyby. Przedni 
jego słupek powinien być prosty lub, w razie trudności, musi być dopasowany 
kształtem do przednich słupków nadwozia (obejmujących przednią szybę) 
i może mieć tylko jedno wygięcie w dolnej części pionowej.

– Pałąk boczny stanowi konstrukcja utworzona z ramy usytuowanej w płasz-
czyźnie pionowej lub zbliżonej do pionu, wzdłuż samochodu, po jego pra-
wej lub lewej stronie. Tylne słupki pałąka bocznego muszą znajdować się tuż 
za przednimi fotelami. Przedni słupek powinien znajdować się jak najbliżej 
płaszczyzny dolnej krawędzi przedniej szyby w pobliżu tablicy rozdzielczej 
tak, aby wchodzenie i wychodzenie z samochodu kierowcy i pilota nie było 
utrudnione.

Elementy te muszą być wykonane z jednego odcinka rury, bez żadnych 
połączeń. Powierzchnia rur musi być gładka i równa, bez pofałdowań i pęknięć. 
Pionowa część pałąka głównego powinna być możliwie prosta, a przy tym musi 
przebiegać jak najbliżej wewnętrznego obrysu nadwozia. Wyróżnić można także 
takie elementy, jak:
– Element wzdłużny, który stanowi rura usytuowana wzdłuż samochodu, nie-

będąca częścią pałąka głównego, przedniego lub bocznego, łącząca pałąki, 
wraz z podporami tylnymi.

– Element przekątny, czyli rura łącząca górny narożnik pałąka lub górną część 
podpory tylnej z dolnym punktem mocowania pałąka lub podpory tylnej 
po drugiej stronie.

– Wzmocnienie konstrukcji, czyli element wzmacniający przymocowany 
do klatki w celu zwiększenia jej skuteczności.

– Płytka wzmacniająca, czyli płytka metalowa przymocowana do konstrukcji 
nadwozia lub podwozia pod stopą mocującą pałąka w celu lepszego rozłoże-
nia obciążeń na tę konstrukcję.
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Aby montaż klatki do nadwozia był przeprowadzony prawidłowo, stoso-
wane są lokalne modyfi kacje elementów tapicerki w pobliżu klatki oraz jej moco-
wań przez odcięcie lub odgięcie. Jednakże niedozwolone jest usunięcie komplet-
nych elementów tapicerki.

Specyfi kacje używanych materiałów na rury do klatki bezpieczeństwa 
przedstawiono w tabeli 1.

Dla stali nieciągnionej maksymalna zawartość manganu może wynosić 1% 
i 0,5% dla innych dodatków.

Wyginanie rur musi być przeprowadzone na zimno, minimalny otrzymany 
promień wygięcia osi rury nie może być mniejszy niż trzykrotność jej średnicy.

Tabela 1

Materiały używane na rury

Materiał, minimum Min. wytrzymałość 
na rozciąganie

Min. wymiary 
(średnica x grubość 
ścianki w mm)

Zastosowanie

Stal węglowa, 
ciągniona na zimno 
zawierająca maks. 

0,3% węgla

350 

45 (1,75˝) x 2,5
lub

50 (2,0˝) x 2,0

Pałąk główny; 
pałąk boczny 

i jego połączenie 
odpowiednio 
do konstrukcji

38 (1,5˝) x 2,5
lub 40 (1,6˝) x 2,0

Pozostałe 
elementy klatki 

zabezpieczającej

Źródło: Załącznik J Regulaminu FIA – Fédération Internationale de l’Automobile, 2009.

Dobór gatunku stali uwarunkowany jest właściwościami mechanicz-
nymi oraz wymaganą spawalnością. Podczas gdy rura ulegnie opalizacji (efekt 
optyczny) w trakcie wyginania, stosunek mniejszej do większej wartości pro-
mienia musi wynosić 0,9 lub więcej. W konstrukcjach klatek bezpieczeństwa 
dopuszczalne są różne wzmocnienia podstawowej klatki, które mogą być sto-
sowane osobno lub w kombinacji. Zależy to od kosztów, a także od miejsca 
na dodatkowe orurowanie.

Mocowanie klatki do nadwozia pojazdu odbywa się za pomocą dwóch 
metod: przez spawanie lub przez spawanie, a następnie skręcenie śrubami.

Minimalna liczba mocowań wynosi 1:

1 Załącznik J Regulaminu FIA – Fédération Internationale de l’Automobile, 2009.
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– 1 dla każdego słupka pałąka głównego lub bocznego;
– 1 dla każdego słupka pałąka przedniego;
– 1 dla każdej podpory tylnej.

Każda stopa mocująca pałąka przedniego, głównego lub bocznego musi być 
zakończona płytką mocującą o grubości min. 3 mm, jednak nie mniej niż grubość 
ścianki rury, do której płytka jest przyspawana. Również powinna być ona zamo-
cowana przy użyciu co najmniej 3 śrub do stalowej płytki wzmacniającej przy-
spawanej do nadwozia o grubości min. 3 mm i powierzchni min. 120 cm2.

Wszystkie spawy muszą być możliwie jak najlepszej jakości i całkowicie 
wtopione w metal (zaleca się spawanie w osłonie łuku gazowego). Powinny być 
one wykonane na całym obwodzie rury.

Do mocowania klatki do nadwozia stosuje się śruby o wymiarze co naj-
mniej M8 i standardzie ISO 8.8 lub wyższym. Ich nakrętki muszą być samoza-
bezpieczające lub z podkładkami zabezpieczającymi przed odkręceniem.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań stawianych przy budowie 
klatki bezpieczeństwa zawarte są w Załączniku J regulaminu FIA (Fédération 
Internationale de l’Automobile) 2.

2. Model przestrzeni pasażerskiej

Na rysunku 1 przedstawiono klatkę bezpieczeństwa, która została poddana 
badaniom wytrzymałościowym. Zważywszy, że klatkę projektuje się dla każdego 
pojazdu osobno, jej konstrukcja przedstawiona została jako schematyczna klatka 
dla pojazdów sportowych. Mimo tego wymiary nie odbiegają od standardowych 
wymiarów klatek (średnica zewnętrzna rury 50 mm, średnica wewnętrzna rury 
35 mm), są zgodne z obowiązującymi warunkami stawianymi przez FIA.

Na rysunku 2 przedstawiono siatkę modelu klatki bezpieczeństwa wyzna-
czoną metodą elementów skończonych (MES) w programie CosmosWorks.

3. Opis badań symulacyjnych

Przed wykonaniem badań wytrzymałościowych należało obliczyć podsta-
wowe parametry, które będą potrzebne do poprawnej analizy klatki bezpieczeń-
stwa. Stąd z zasady zachowania energii (wzór 1) można wyznaczyć prędkość 
końcową pojazdu chwilę przed uderzeniem (wzór 2).

2 Załącznik J Regulaminu FIA – Fédération Internationale de l’Automobile, 2009.
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Rys. 1. Wymiary klatki bezpieczeństwa użytej do badań symulacyjnych
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Siatka modelu klatki bezpieczeństwa otrzymana MES
Źródło: opracowanie własne.
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EkB  E pB  EkA  EpA      (1),
gdzie:
EkB – energia kinetyczna w punkcie początkowym [J],
EpB – energia potencjalna w punkcie początkowym [J],
EkA – energia kinetyczna w punkcie końcowym [J],
EpA – energia potencjalna w punkcie końcowym [J].

Po podstawieniu do wzoru (1) dochodzi się do:

gdzie:
VB – prędkość początkowa obiektu [m/s],
VA – prędkość końcowa obiektu [m/s],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2],
hB – wysokość początkowa obiektu [m],
hA – wysokość końcowa obiektu [m].
Podstawiając za hA wartość 0, otrzyma się:

Doprowadzając do najprostszej postaci, otrzymuje się:

      (2),

Wychodząc z zasady zachowania pędu dla ciała sztywnego wzór (3), można 
określić wartość chwilowej siły działającej na obiekt w chwili jego zderzenia 
wzór (4).

      (3),

gdzie:
P – pęd,
m – masa pojazdu [kg], przyjęto m = 1200 kg,
Vx – prędkość środka masy ciała [m/s].
Podstawiając za pęd iloczyn siły i różnicy czasu, otrzymuje się:
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gdzie:
Fśr – działająca siła [N],
Δt – czas działania siły [s], około 0,1 s,
m – masa pojazdu [kg].
Po przekształceniach otrzymuje się:

      (4).

4. Wyniki badań symulacyjnych

Pierwszy etap badań symulacyjnych dotyczył sytuacji upadku pojazdu 
o masie 1200 kg jadącego z prędkością początkową VB (w zakresie od 50 km/h 
do 120 km/h) i uderzającego równolegle dachem o ziemię z wysokości hB 
(w zakresie od 3 m do 20 m).

Przykładowe obliczenia potrzebne do przeprowadzenia symulacji:
Podstawiając dane do wzoru (2) za: VB = 50 km/h = 13,9 m/s, g = 9,81 m/s2, 

hB = 3 m otrzymuje się:
VA = 15,9 m/s

Wyliczając ze wzoru (4), otrzymuje się:

 
N

Rys. 3. Odkształcenia elementów klatki po upadku na dach 
Źródło: opracowanie własne.
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Na rysunku 3 przedstawiono odkształcenia klatki spowodowane upadkiem samo-
chodu na dach z wysokości hB = 3 m i jadącego z prędkością początkową VB = 50 km/h. 
Jak widać, największe odkształcenia występują na górnym tylnym pałąku.

Drugi etap badań symulacyjnych dotyczył sytuacji, gdy pojazd o masie 
1200 kg, jadący z prędkością początkową VB (w zakresie od 50 km/h do 120 km/h), 
uderzył dachem pod kątem 40° o ziemię z wysokości hB (w zakresie od 3 m do 20 m).

Rys. 4. Odkształcenia elementów klatki po upadku na dach pod kątem 40º 
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 5. Odkształcenia elementów klatki po upadku na bok pojazdu
Źródło: opracowanie własne.
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Jak widać na rysunku 4, największe odkształcenia elementów klatki wystę-
pują w pałąkach, na które oddziaływano siłą. Połączenie pałąków sprawia, 
że energia uderzenia zostaje pochłonięta, co zmniejsza jej skutki.

Trzeci etap symulacji dotyczył upadku pojazdu o masie 1200 kg z klatką 
bezpieczeństwa na bok pojazdu z danej wysokości hB (od 3 m do 20 m) i pręd-
kości początkowej VB (od 50 km/h do 120 km/h). Na rysunku 5 przedstawiono 
odkształcenia elementów klatki bezpieczeństwa po upadku na bok pojazdu. Jak 
widać, największe obciążenia są na pałąku bocznym.

Wnioski

Do analizy wyników symulacji obciążenia klatki bezpieczeństwa mogą 
posłużyć wykresy przedstawiające przemieszczenia elementów klatki w zależno-
ści od wysokości spadku i prędkości początkowej pojazdu. Jak widać na rysun-
kach 7–10, zarówno wysokość spadku, jak i prędkość początkowa mają wpływ 
na siłę oddziaływania na klatkę bezpieczeństwa, a więc na odkształcenia elemen-
tów. Podczas spadku pojazdu przy danej prędkości maksymalne przemieszcze-
nia elementów zwiększają się wraz ze wzrostem wysokości. Dzięki wzmocnie-
niom konstrukcji dachu zwiększa się szanse na przeżycie podczas dachowania. 
Standardowe wzmocnienia samochodu nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa 
w takim stopniu, jak pojazd z klatką. Dlatego wydaje się uzasadnione stosowane 
właśnie takiego typu wzmocnienia.

Średnia odległość użytkownika pojazdu od drzwi wynosi około 20 cm, czyli 
maksymalne przemieszczenia elementów klatki dokonane podczas symulacji 
wypadków teoretycznie mieszczą się w przedziale uznawanym za dopuszczalny 
(maksymalne odkształcenia 14,5 cm). Trzeba pamiętać, że podczas zdarzenia 
drogowego na ciało użytkownika pojazdu działają siły bezwładności, które mogą 
spowodować przemieszczenia ciała wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, a tym 
samym uderzenia i obicia się ciała od klatki bezpieczeństwa, co może spowo-
dować uszkodzenia, złamania i różnego typu obrażenia. Dlatego, aby zapobiec 
takim sytuacjom, w praktyce pałąki znajdujące się blisko ciała kierowcy i pilota 
okłada się gumowym lub silikonowym zabezpieczeniem.

Na rysunkach 7–10 widać istotną różnicę między przemieszczeniami pod-
czas uderzenia dachem a bokiem auta. Najbardziej niebezpieczne są uderzenia 
w bok pojazdu. Przyczyną takiego stanu jest siła, która podczas uderzenia bocz-
nego działa w szczególności na pałąki boczne. Przepisy prawne dotyczące klatek 
odnoszą się tylko do podstawowej wersji kontrukcji, co pozwala na stosowanie 
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Przemieszczenia 
elementów klatki 

[cm]

16
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8 spadek pod kątem 40º6
4
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Rys. 7. Zależność odkształceń elementów klatki od prędkości początkowej pojazdu dla 
wysokości spadku 3 m

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 9. Zależność odkształceń elementów klatki od prędkości początkowej pojazdu dla 
wysokości spadku 10 m

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 8. Zależność odkształceń elementów klatki od prędkości początkowej pojazdu dla 
wysokości spadku 6 m

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 10. Zależność odkształceń elementów klatki od prędkości początkowej pojazdu dla 
wysokości spadku 20 m

Źródło: opracowanie własne.
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różnych wzmocnień w różnych miejscach klatki w zależności od gabarytów 
pojazdu. Symulacje wytrzymałościowe klatki bezpieczeństwa zostały przepro-
wadzone z założeniem, że łączenia spawane nie mają znaczenia w kontrukcji 
pod względem wytrzymałościowym. Z literatury, jak i praktyki autorów wynika, 
że dobrze wykonana spoina ma większą wytrzymałość niż rodzimy materiał, dla-
tego spoiny nie zostały uwzględnione w badaniu symulacyjnym.

Mimo że badania jednoznacznie pokazują, że klatka znacznie poprawia bez-
pieczeństwo podczas zdarzeń drogowych, nie jest wprowadzana do samochodów 
użytkowych 3. Wpływa na to wiele czynników, tj. zmniejszenie komfortu podczas 
wsiadania i wysiadania, brak miejsca dla pasażerów, a także zwiększenie masy 
samochodu o około 40 kg, co powoduje zwiększenie kosztów eksploatacyjnych. 
Niemniej zauważa się czasem typowe dla klatek wzmocnienia, np. drzwi bocz-
nych pałąkami w autach użytkowych. Rozwój motoryzacji ma charakter ciagły, 
prowadzi do konstrukcji pojazdów o zabezpieczeniach wpływających na zmniej-
szenie liczby i skutków wypadków 4.
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THE SIMULATION STUDY OF SAFETY CAGE USED IN RALLY CARS

Summary

The article shows the results of simulation studies of deformations of safety cage 
used to strengthen the passenger space in the sport car. Taking under consideration that 
the cage is individually designed for each model, the construction of the presented cage 
has been introduced as a typical and schematic cage for sport cars. Apart from that, the 
measures do not vary from the standard size (outer pipe diameter is 50mm, inner pipe 
diameter is 35mm) and they match the obligatory requirements set by the FIA (Fédération 
Internationale de l’Automobile).

Three calculation models have been presented: fi rst charged with the force perpen-
dicular to the roof surface, second charged with the force of 40 degrees angle, third model 
of side barrier impact. The analyzed models involve the car’s initial speed range from 
50 to 120 km/h and different heights of the car fall.

Translated by Karol F. Abramek, Maciej Mirkowski
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ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE 
PASAŻERSKIM I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONÓW

Wprowadzenie

Według klasycznej defi nicji „Słownika języka polskiego” bezpieczeństwo 
to stan niezagrożenia, spokoju, pewności 1. Geysen defi niuje pojęcie bezpieczeń-
stwa jako brak ryzyka lub ochronę przed nim 2. Natomiast według Szopy bezpie-
czeństwo to pojęcie przeciwne do pojęcia ryzyka strat ludzkich 3.

Bezpieczeństwo staje się coraz częściej analizowanym zagadnieniem zwią-
zanym z szeroko rozumianym transportem. Powodem tego jest bardzo duża 
liczba wypadków, głównie drogowych, zanotowanych w ostatnich latach oraz 
ich wysokie koszty społeczne, których niezwykle istotną część stanowi war-
tość ludzkiego życia. Koszty pośrednie tych wypadków, m.in. szkody fi zyczne 
i psychiczne poniesione przez ofi ary i ich rodziny, są o wiele większe. Dlatego 
poprawę bezpieczeństwa w transporcie należy uznać za priorytet.

Bezpieczeństwo przewozu osób to również jeden z kluczowych argumentów 
przemawiających za rozwojem transportu w gospodarce. Rozwój infrastruktury 

1 Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa 1978.
2 W.I. Geysen, The structure of Safety Science: Defi nitions. Goods and Instrument. 1st World. 

Congress of Safety Science. Cologne, 1990.
3 G. Szyjka, M. Śpiewak-Szyjka, Bezpieczeństwo i stan prawny polskich dróg wojewódzkich, 

„Journal of Modern Technologies In Transport” Zeszyt nr 4, Transport i motoryzacja w regionie 
w dobie kryzysu, Szczecin 2009, s. 82.
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transportu działa stymulująco na rozwój społeczno-gospodarczy i procesy inte-
gracyjne. Odpowiednia polityka transportowa prowadzi do zwiększenia konku-
rencyjności danego regionu i wzmocnienia jego pozycji rynkowej. Ukształtowana 
w nieprawidłowy sposób infrastruktura ogranicza rozwój społeczno-gospodar-
czy i współpracę z innymi krajami. Może być również przyczyną ograniczenia 
działań rozwojowych podejmowanych w pozostałych dziedzinach gospodarki. 
Regiony, które posiadają bogaty system infrastrukturalny, są obszarami postrze-
ganymi przez potencjalnych inwestorów jako niezwykle atrakcyjne do lokaliza-
cji działalności gospodarczej. Uzyskują bowiem przewagę konkurencyjną nad 
innymi obszarami, które z kolei takimi walorami nie dysponują. Dlatego też bez-
pieczeństwo w transporcie powinno być traktowane jako absolutny priorytet.

Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów bezpieczeństwa ruchu 
w transporcie pasażerskim, a także wskazanie na problem bezpieczeństwa jako 
czynnika ograniczającego rozwój gospodarczy regionów.

1. Wypadkowość w transporcie drogowym

W Polsce istnieją 93 drogi krajowe, których łączna długość sięga 18 500 km. 
Stan dróg w kraju należy do najgorszych w Europie. Z raportu Najwyższej Izby 
Kontroli wynika, że od stycznia 2006 roku skontrolowanych zostało ponad 
270 dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Okazało się, że ponad 
połowa nadaje się tylko do remontu. Aż 40–70% wymaga bardzo kosztownych 
remontów, które powinny obejmować zarówno wyrównanie, jak i wzmocnienie 
całej nawierzchni. Stwierdzono także, że nawet niedawno remontowane drogi 
wymagają ponownego remontu i dopóki nie zmienią się podstawowe materiały 
wykorzystywane do ich budowy, ten problem będzie się pogłębiał. Odbieganie 
od standardów europejskich oraz niski poziom robót na drogach negatywnie 
wpływają na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Szacuje się, że za jedną 
trzecią wypadków drogowych w Polsce jest odpowiedzialny właśnie zły stan 
dróg 4.

Pomimo wielu działań, zarówno inwestycyjnych, jak i prewencyjnych, 
Polska nadal zajmuje jedno z pierwszych miejsc, jeśli chodzi o liczbę ofi ar śmier-
telnych spowodowanych wypadkami drogowymi. Wskaźniki bezpieczeństwa 
w Polsce są niestety wielokrotnie wyższe aniżeli w krajach takich jak Holandia, 
Szwecja czy Wielka Brytania.

4 http://www.e-zeus.eu/index.php/transport-drogowy.html, 1.08.2009.
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Liczba wypadków w transporcie drogowym w latach 2001–2006 systema-
tycznie malała. Rok 2006 to ostatni okres spadku liczby wypadków w porów-
naniu do roku poprzedniego. W okresie tym łącznie na drogach śmierć poniosły 
5243 osoby, z czego 31% stanowili piesi, 26% – kierowcy samochodów osobo-
wych, 11% – rowerzyści i motorowerzyści. Rannych zostało ponad 59 tys. osób, 
28% z nich to pasażerowie samochodów osobowych. Kierowcy samochodów oso-
bowych stanowili 27%. Na trzecim miejscu uplasowali się piesi, stanowiąc 24%. 
W porównaniu do roku poprzedniego zmalała co prawda liczba rannych, wzro-
sła natomiast liczba zabitych pieszych (o 4%) oraz rowerzystów (o 11%). W roku 
2007 odnotowano w Polsce blisko 50 tys. wypadków drogowych, w których zgi-
nęło ponad 5,5 tys. osób, a 63 tys. zostało rannych. Wśród użytkowników dróg naj-
częstszymi poszkodowanymi w wypadkach drogowych byli piesi i rowerzyści, sta-
nowiąc blisko połowę śmiertelnych ofi ar. Rok 2008 był okresem, w którym zano-
towano spadek liczby wypadków, zabitych oraz rannych. W tym czasie miało miej-
sce niewiele ponad 49 tys. wypadków drogowych (stanowi to spadek w porów-
naniu do roku poprzedniego o 1%). Zginęło w nich prawie 5,5 tys. osób (spadek 
o 2,6%), a 62 tys. zostało rannych (spadek o 1,8%).

Pomimo licznych symptomów źle funkcjonującego systemu transportu drogo-
wego, w ostatnich 15 latach wskaźnik zagrożenia życia w ruchu drogowym, wyra-
żany liczbą śmiertelnych ofi ar na 100 tys. mieszkańców rocznie, zmalał z 23 do 15, 
podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 10 5.

Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce są nie-
zmienne od lat. Zalicza się do nich 6:
– nieodpowiednie zachowanie uczestników ruchu (nadmierna prędkość, nie-

trzeźwość użytkowników dróg, nieprzestrzeganie przepisów, niedostosowa-
nie prędkości do warunków ruchu, mała częstość stosowania urządzeń bez-
pieczeństwa),

– niska jakość infrastruktury drogowej.

2. Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Wypadkiem kolejowym jest niezamierzone, nagłe zdarzenie (lub ciąg takich 
zdarzeń) z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje 

5 http://www.policja.pl/portal/pol/8/43149/Wypadki_drogowe_w_Polsce_w_2008_r.html, 
31.07.2009.

6 http://www.utk.gov.pl/portal/pl/64/422/Wstepna_ocena_funkcjonowania_rynku_transportu_
kolejowego_oraz_bezpieczenstwa_ruc.html, 1.08.2009.
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dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. W szczególności zalicza się 
do niego: kolizje, wykolejenia, zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez 
pojazd kolejowy będący w ruchu, pożar pojazdu kolejowego oraz zdarzenia 
na przejazdach kolejowych 7.

Liczba wypadków kolejowych w roku 2008 ukształtowała się na pozio-
mie 360, z czego 286 miało miejsce w spółkach grupy PKP. Resztę wypadków 
odnotowano w pozostałych przedsiębiorstwach kolejowych. Oznacza to spadek 
w porównaniu do roku poprzedniego o 15,6%.

Główną przyczyną wypadków kolejowych jest niedostateczna, w stosunku 
do potrzeb, liczba wykonywanych robót utrzymaniowych i naprawczych. W roku 
2007 wykonano ich niewiele ponad 642 km, podczas gdy wynikające z cykli 
naprawczych roczne potrzeby napraw głównych torów wynoszą około 1390 km. 
W roku tym podjęto wiele działań pod względem sprawności taboru. Efektem 
tego był spadek liczby wypadków pociągowych spowodowanych wadami tech-
nicznymi lokomotyw z 26 do 18, a z powodu usterek technicznych wagonów 
z 19 do 16.

Równie istotnym czynnikiem wpływającym na stan linii kolejowych jest stan 
obiektów inżynieryjnych. W Polsce znajduje się ponad 31 200 budowli inżynie-
ryjnych, w tym na liniach czynnych 26 117. Zalicza się do nich wiadukty, mosty, 
tunele, przepusty, ściany oporowe. Według Urzędu Transportu Kolejowego, dla 
zapewnienia właściwej eksploatacji co roku robotami zapobiegawczymi należy 
objąć 25% wszystkich obiektów, konserwacją zaś 55%. Jeśli nie jest to moż-
liwe, wprowadza się ograniczenia prędkości, zmniejszające oddziaływania dyna-
miczne. Niestety takie rozwiązania są wciąż najczęściej stosowane.

Z radością można stwierdzić, że w roku 2008 nastąpił spadek liczby 
wypadków na przejściach z 295 do 249, czyli o 15,6%. Analogicznie do roku 
2007 wypadki te stanowiły około 69% ogółu wypadków z pociągami. Wynika 
z tego, że zagrożenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych znacząco 
obniża bezpieczeństwo całego transportu kolejowego.

3. Analiza wypadków w transporcie lotniczym

Jednym z celów funkcjonowania lotniczego systemu transportowego jest 
zapobieganie niepożądanym, niebezpiecznym zdarzeniom lotniczym, a także 
łagodzenie ich skutków, jeśli takie zaistniały. Możliwe jest to przez identyfi kację 

7 http://www.e-zeus.eu/index.php/transport-lotniczy.html, 1.08.2009.
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przyczyn zagrożeń i analizę czynników powodujących te zagrożenia oraz przez 
profi laktykę redukującą niekorzystne czynniki i wspomagającą działania ratow-
nicze łagodzące skutki zdarzeń 8.

Według statystyk, samolot jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. 
W roku 2007 zanotowano w Polsce 761 zdarzeń lotniczych, w tym 88 wypadków. 
Wypadek to zdarzenie zakończone śmiercią bądź poważnymi obrażeniami osób, 
uszkodzeniem samolotu lub jego zaginięciem. Pozostałe to incydenty, z któ-
rych 14 należy zakwalifi kować do poważnych. Ogólnie w roku 2007 zginęły 
22 osoby, a 40 doznało poważnych obrażeń ciała. Zniszczeniu uległo 20 statków 
powietrznych, w tym 10 samolotów, 4 samoloty ultralekkie oraz 1 śmigłowiec. 
Resztę statków stanowią szybowce i motolotnie. W roku 2008 zarejestrowano 
w Polsce 961 zdarzeń lotniczych, w tym 76 wypadków i 11 poważnych incyden-
tów. Ogółem śmierć poniosło 7 osób 9.

Analiza wypadków lotniczych ukazała, że największy wpływ na ich powsta-
nie ma przede wszystkim czynnik ludzki, a zwłaszcza błędy proceduralne oraz brak 
kwalifi kacji. Nie mniej istotny jest również czynnik techniczny i środowiskowy. 
Uszkodzenia systemów, problemy z urządzeniami radarowymi czy też ogumie-
niem i podwoziem mają decydujący wpływ na powstanie wypadków lotniczych.

Do czynników wpływających na bezpieczeństwo zalicza się 10:
– predyspozycje, wyszkolenie, stan zdrowotny załóg pilotujących statki 

powietrzne,
– organizację ruchu lotniczego,
– infrastrukturę lotniskową,
– niezawodność techniki lotniczej,
– warunki atmosferyczne i klimatyczne.

4. Znaczenie bezpieczeństwa w transporcie morskim

Bezpieczeństwo w transporcie morskim traktowane jest jako absolutny 
priorytet. Wynika to w głównej mierze z faktu, że żegluga zawsze uważana była 
za niebezpieczną sferę działalności człowieka, zagrożoną żywiołem morskim 
i trudnymi do opanowania warunkami pogodowymi. Do tradycyjnych czynni-
ków negatywnie wpływających na bezpieczeństwo w transporcie morskim 

8 www.ulc.gov.pl/index.php? option = com_content&task = view&id = 670&Itemid = 508, 3.08.2009.
9 www.e-zeus.eu/index.php/transport-lotniczy.html, 1.08.2009.
10 L. Plewiński, op.cit.
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należy zaliczyć: nasilenie ruchu statków, wzrost wielkości statków, ich zanu-
rzenia i prędkości. Oprócz wciąż narastających tradycyjnych niebezpieczeństw 
pojawiają się nowe 11.

Szacuje się, że w transporcie wodnym średnio około 140 osób traci życie 
na europejskich wodach morskich i około 40 osób na wodach śródlądowych 12. 
W roku 2006 w naszym kraju zarejestrowano 6 kolizji statków, jedno wejście 
na mieliznę i jeden pożar. Do najbardziej niebezpiecznych obszarów morskich 
w Polsce należy zaliczyć rejony podejść do portów Gdańsk, Gdynia, Świnoujście 
i Szczecin. Analiza Odwoławczej Izby Morskiej w Gdyni wykazała, że w roku 
2006 doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Trzy pozostałe zakończyły się 
ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Spowodowane były głównie podczas wyko-
nywania pracy.

5. Kierunki działań podejmowane w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa we wszystkich gałęziach transportu

Zarówno w programach Unii Europejskiej, jak i w krajowych programach 
poprawy bezpieczeństwa za priorytet należy uznać zmniejszenie liczby ofi ar 
wypadków. Istotnym problemem Polski jest fakt, że tylko 3% dróg spełnia unijne 
normy w zakresie bezpieczeństwa i transportu towarowego. Nie należy zaprzepa-
ścić szansy, jaką daje obecność Polski w Unii Europejskiej. Pomimo zapewnienia 
odpowiednich środków fi nansowych należy zwiększyć sprawność organizacyjną 
w obsłudze procesu inwestycyjnego.

Spadek wypadkowości na polskich drogach w ostatnim okresie nie jest nie-
stety wystarczający ani zadowalający. Niezbędne jest podjęcie działań, które 
przyczynią się do istotnego spadku liczby zabitych i rannych na polskich dro-
gach. Z analizy Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że jednym z naj-
skuteczniejszych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa jest wprowadzenie sys-
temu automatycznego nadzoru nad prędkością oraz jednoczesne wzmocnienie 
tradycyjnych metod kontroli. Sprawą pierwszorzędną powinna być budowa bez-
piecznych dróg, wpływanie na świadomość uczestników ruchu przez odpowied-
nie szkolenia, mające służyć poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Do podstawowych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
kolejowego zaliczyć należy stan techniczny infrastruktury kolejowej i taboru, 

11 S.J. Cieślakowski, Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa transportu, Logforum 
2009.

12 http://www.e-zeus.eu/index.php/transport-lotniczy.html, 1.08.2009.
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a także bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Najważniejszym proble-
mem polskich kolei jest znaczne wyeksploatowanie pojazdów trakcyjnych 
i przestarzałe rozwiązania techniczne taboru. W roku 2007 pracownicy Urzędu 
Transportu Kolejowego przeprowadzili ponad 470 kontroli. Stanowi to znaczny 
wzrost ich liczby w stosunku do roku poprzedniego. Niestety stan bezpieczeń-
stwa ruchu kolejowego wskazuje na konieczność podjęcia szybkich i szerokich 
działań zmierzających do likwidacji potencjalnych zagrożeń.

Prawie 70% wypadków ma miejsce na przejazdach kolejowych. Sprawą 
pierwszorzędną jest zatem ich stała modernizacja. Niezbędne jest również moni-
torowanie i nadzór nad przejazdami, na których dochodzi do największej liczby 
wypadków. Należy również oznaczać szczególnie niebezpieczne przejazdy odpo-
wiednimi tablicami informacyjnymi. W celu zwiększenia świadomości zagro-
żenia tablice te powinny zawierać dane dotyczące liczby wypadków, zabitych 
i rannych.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie lotniczym należy opracować 
koncepcję systemu zarządzania bezpieczeństwem, czego efektem będzie zmiana 
podsystemów 13:

– oceny i analizy stanu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym oraz systemu 
sterowania bezpieczeństwem lotów,

– zbierania informacji o powstałych zdarzeniach, przesłankach do ich powsta-
wania, przyczynach i skutkach możliwych niepożądanych zdarzeń,

– przetwarzania i analizy zgromadzonych informacji, system ten będzie umoż-
liwiał bieżące badanie stanu bezpieczeństwa, tendencji zmian i prognozy 
zagrożeń,

– oceny skuteczności przedsięwzięć zarówno profi laktycznych, jak i ratow-
niczych.

W transporcie morskim coraz częściej się mówi o czynniku ludzkim jako 
mającym decydujący wpływ na bezpieczeństwo. Szacuje się, że człowiek w 80% 
jest odpowiedzialny za wypadki morskie. W ostatnich latach wprowadzono wiele 
zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa tej gałęzi transportu. Należy 
do nich zaliczyć m.in. system map elektronicznych (ENC i ECDIS) i automa-
tycznej identyfi kacji statków (AIS), rejestratory danych z podróży (VDR), łącz-
ność w bezpieczeństwie i niebezpieczeństwie (GMDSS). Ponadto rozbudowuje 
się ciągle systemy nadzoru i kontroli ruchu statków (VTMiS).

13 L. Plewiński, op.cit.
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Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w transporcie morskim ma zdol-
ność statku do żeglugi (seaworthiness), a składają się na nią 14:
– dobry stan techniczny jednostki, potwierdzony ważnymi dokumentami okrę-

towymi,
– odpowiednia, dobrze przygotowana obsada załogowa,
– posiadanie wystarczających zapasów podstawowych materiałów eksploata-

cyjnych,
– bezpieczeństwo ładunkowe rozumiane jako odpowiednie załadowanie, zabez-

pieczenie i zamocowanie ładunku na statku oraz zachowanie zgodnych z prze-
pisami standardów stateczności w trakcie całej jego podróży.

6. Wpływ transportu na rozwój regionów

W dobie wzmożonej konkurencji jednym z wyznaczników rozwoju gospo-
darczego regionu jest dostęp do wszystkich gałęzi transportu. To również jedno 
z ważniejszych kryteriów decydujących o jakości życia w regionie, a także waru-
nek rozwoju inwestycji i wyboru danego regionu jako miejsca lokalizacji pro-
dukcji 15. Rozwój infrastruktury transportu działa stymulująco na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy i procesy integracyjne. Odpowiednia polityka transportowa 
prowadzi do zwiększenia konkurencyjności danego regionu i wzmocnienia jego 
pozycji rynkowej. Jednym z wyznaczników rozwoju gospodarczego konkuren-
cyjności regionu jest dostęp do transportu lotniczego 16. Funkcjonowanie portu lot-
niczego, który jest łatwo dostępny i oferuje wiele dogodnych połączeń bezpo-
średnich i przesiadkowych w powiązanych z nim portach węzłowych jest jednym 
z głównych czynników, decydujących o przewadze konkurencyjnej regionu 17.

Jednak największą rolę w aktywizacji gospodarczej regionów odgrywa trans-
port drogowy. Niestety, stan techniczny i parametry dróg nie odpowiadają stale 
rosnącym natężeniom ruchu. Znaczna część nawierzchni dróg nie jest dostoso-
wana do obowiązujących w UE nacisków 11,5 t/oś., a dynamiczny wzrost liczby 
samochodów zarówno osobowych, jak i ciężarowych spowodował pogorszenie 

14 D. Kaliński, E. Marciszewska, Regionalny wymiar działalności portów lotniczych. Transport jako 
czynnik integracji regionów, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 134.

15 B. Liberadzki, L. Mindur, Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Wydaw-
nictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa–Radom 2007, s. 306.

16 D. Kaliński, E. Marciszewska, op.cit., s. 134.
17 A. Zielińska, Ocena zagrożeń na polskich drogach na podstawie analizy danych statystycz-

nych o wypadkach, „Biblioteka Ubezpieczeniowa”, wydanie specjalne, „Wiadomości Ubezpiecze-
niowe” 2008, nr 7.
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się warunków ruchu na drogach przez niszczenie nawierzchni. Przełożyło się 
to również na wzrost wypadkowości. Reasumując, obecny stan ciągu drogowego 
w Polsce ocenić należy jako niewystarczający do obsługi potrzeb transportowych.

Mimo iż sieć kolejowa w kraju jest dobrze rozwinięta pod względem ilościo-
wym, wykazuje jednak znacznie gorsze cechy eksploatacyjne. Problemem jest 
nieodpowiedni stan techniczny linii znacznie ograniczający prędkość przemiesz-
czania się, przez co pogarsza się jakość oferowanych usług i ich konkurencyjność.

Niezadowalający stan infrastruktury dostępu do portów zarówno od strony 
lądu, jak i wody, a także niedostosowanie do unijnych wymogów (niedosta-
teczna innowacyjność, brak elastyczności, nowoczesności i mobilności) często 
jest przyczyną nadmiernego wydłużania realizacji usług i rezygnacji klientów 
na rzecz dostępnych portów w Niemczech. Ponadto brak bazy i zaplecza socjal-
nego dodatkowo pogłębia problem infrastruktury morskiej.

Dlatego też poprawę bezpieczeństwa w transporcie należy uznać za sprawę 
priorytetową. Warto pamiętać, że ukształtowana w nieodpowiedni sposób infra-
struktura negatywnie wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy. Może również 
być przyczyną ograniczenia działań rozwojowych podejmowanych w pozosta-
łych dziedzinach gospodarki.

Podsumowanie

Według Światowej Organizacji Zdrowia codziennie w systemie transpor-
towym świata ginie ponad 3000 osób, z czego 95% w wypadkach drogowych. 
Łącznie liczba ofi ar śmiertelnych przekroczyła już 1,3 mln osób i nadal rośnie 18. 
W Polsce każdego roku w wyniku wypadków transportowych życie traci blisko 6 
tys. osób, narażając na ból swoich bliskich, ale i powodując ogromne straty fi nan-
sowe. Polska każdego roku na skutek wypadków traci 30 mld zł, co stanowi pra-
wie 3% PKB.

Dobrze rozwinięty transport umożliwia sprawne i efektywne funkcjono-
wanie każdego działu gospodarki i wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym 
regionów stanowi czynnik intensyfi kujący rozwój. Między rozwojem gospo-
darki a rozwojem systemu transportowego występuje ścisła zależność, rozwi-
nięty i sprawny system transportu jest bowiem warunkiem i czynnikiem dynami-
zującym wzrost gospodarczy 19.

18 J. Burnewicz, W. Grzywacz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 42.
19 Ibidem, str. 42.
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Stan dróg wymagający modernizacji, nieodpowiedni stan techniczny linii 
kolejowych, niedostatecznie rozwinięte połączenia lotnicze i wodne w istotny 
sposób hamują potencjał ekonomiczny Polski. Dlatego też poprawę stanu infra-
struktury transportowej w kraju należy uznać za warunek konieczny dla poprawy 
bezpieczeństwa i warunków atrakcyjności.
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THE SIGNIFICANCE OF SAFETY IN PASSENGER TRANSPORT AND ITS 
INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF REGIONS

Summary

Safety is becoming the more and more frequently analyzed issue connected with 
widely considered transport. Passenger transport safety is one of the key argument ap-
pealing for transport development in economy. The progress of infrastructure stimulates 
the social-economical development as well as integration processes. The infrastructure 
that has not been formed properly circumscribes the social-economical development and 
the cooperation with other countries. It may be also the reason of reducing progressive 
actions undertaken in other domains of economy. The condition of roads require mod-
ernization, improper technical condition of railway lines have got the negative infl uence 
on traffi c safety. Additionally, unsatisfactorily developed airlines and waterways connec-
tions, in the assential way, may slow down the economical potential of Poland.

Translated by Kamila Bednarz
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ODŁADUNEK W ŚWINOUJŚCIU 
JAKO METODA ZWIĘKSZENIA OPŁACALNOŚCI 

PRZEWOZÓW MORSKICH DO PORTÓW UJŚCIA ODRY

Wprowadzenie

Transport morski jest najtańszym i często jedynym możliwym sposobem prze-
mieszczania dużych mas ładunkowych pomiędzy odległymi miejscami. W przy-
padku dużego zapotrzebowania na surowce często całość dostaw realizowana jest 
przy użyciu statków morskich do transportu ładunków suchych masowych, czyli 
masowców. Niestety, ze względu na ograniczenia toru wodnego prowadzącego 
ze Świnoujścia do Szczecina oraz Polic pełne wykorzystanie możliwości przewo-
zowych statków na tej trasie nie jest możliwe. Ponieważ dla armatora statku koszty 
ponoszone przy transporcie drogą morską ładunku zarówno całostatkowego (ang. 
full cargo), jak tylko częściowego (ang. part cargo) są zbliżone, zaś fracht, czyli 
w ostatecznym rozrachunku przychód i zysk, uzależniony jest od ilości przewiezio-
nego ładunku, skutkuje to wzrostem kosztów usługi w przeliczeniu na jedną tonę.

Celem niniejszego opracowania jest analiza opłacalności operacji polegają-
cej na przewiezieniu drogą morską maksymalnej ilości ładunku (uwzględniając 
ograniczenia portu załadunkowego), a następnie odładowanie jego części w głę-
bokowodnym porcie Świnoujście do stanu zanurzenia umożliwiającego wej-
ście do portów ujścia Odry. Z pozostałym na burcie ładunkiem statek podążałby 
do miejsca przeznaczenia, zaś odładowana część zostałaby przetransportowana 
przy użyciu jednostek żeglugi śródlądowej. Ze względu na jednorodność ładunku, 
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ograniczoną liczbę portów załadunkowych i dużą ilość realizowanych przewo-
zów jako przykład wybrane zostały dostawy fosfatów do Portu Morskiego Police.

1. Możliwości transportu fosfatów do portów Police oraz 
Świnoujście

Podstawowym surowcem do produkcji nawozów NPK oraz NP (nazwy 
pochodzą od wchodzących w ich skład pierwiastków chemicznych – azot 
N, fosfor P oraz potas K), których sprzedaż generuje 64% zysków Zakładów 
Chemicznych Police 1, są fosfaty, czyli bogate w sole kwasu fosforowego mine-
rały wydobywane dla potrzeb przemysłu chemicznego głównie w USA, Afryce 
(Tunezja, Maroko, Senegal), na Bliskim Wschodzie oraz w Oceanii. Ze wzglę-
dów geografi cznych oraz na duży udział (łącznie 76%) 2 w realizacji dostaw 
do Z. Ch. Police pod uwagę wzięto możliwość przewozu fosfatów z portów: 
Casablanca w Maroku, Sfax w Tunezji oraz Kpeme w Togo. Wielkość przewożo-
nych partii ładunku jest uzależniona od zapotrzebowania odbiorcy, możliwości 
portów za- i wyładunkowych, nośności statków oraz opłacalności przewozu dla 
armatora. Graniczną ilość ładunku możliwego do przewozu, przy założeniu odła-
dunku w Świnoujściu, określają warunki w konkretnych portach załadunkowych. 
Zestawienie parametrów statków dopuszczalnych w wybranych portach załadun-
kowych oraz Policach i Świnoujściu przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Wybrane ograniczenia dla statków w portach Sfax, Casablanca, Police oraz Świnoujście

Lp. Port Zanurzenie (m) Długość (m)
1. Sfax 10,5 sw 200
2. Casablanca 10,97 sw 269
3. Kpeme 11,58 sw 225
4. Police 8,40–9,15 fw 210
5. Świnoujście 13,20 fw 262,5

fw – ang. Fresh water – woda o gęstości 1,000; sw – ang. Salt water – woda morska o założonej gęstości 1,025

Źródło: opracowanie na podstawie informacji własnych oraz Guide to Port Entry 3.

1 Raport Roczny Z. Ch. Police 2008 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
Zakładów Chemicznych Police SA, s.16.

2 Ibidem, s.18.
3 Guide to Port Entry 2009, Shipping Guide Ltd, 2008, s. 1913, 2685, 1711.
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Na przejściu Odrą do Polic obowiązuje tabela dopuszczalnego zanurzenia, 
publikowana przez Kapitanat Portu Szczecin-Świnoujście, w której parametrami 
wejściowymi są długość oraz szerokość statku. Z analizy danych umieszczo-
nych w tabeli 1 jednoznacznie wynika decydujący wpływ ograniczenia dopusz-
czalnego zanurzenia na przejściu do Polic na wykorzystanie nośności statków. 
W każdym przypadku – zarówno w porcie Sfax, jak i Casablanca, a zwłaszcza 
Kpeme – statek jest w stanie załadować na większe zanurzenie niż dopuszczalne 
w porcie wyładunkowym. Istotne jest również uwzględnienie różnic w zasoleniu 
wody – zakładana gęstość wody w Sfax i Casablanca wynosi 1,025 (w praktyce 
bywa jeszcze wyższa), zaś w Policach 1,000. Ma to bezpośredni wpływ na wiel-
kość przewożonej partii ładunku i będzie uwzględnione przy wyliczeniu nośno-
ści statków. W Policach wyładunek odbywa się w porcie morskim za pomocą 
dwóch dźwigów (gantry crane) o udźwigu 14t każdy. Rozmiary urządzeń wyła-
dowczych umożliwiają wejście jednostek o parametrze WLTHC (water level 
to top of hatch coamings, czyli odległość od lustra wody do górnej krawędzi luku) 
14,90 m oraz głębokości ładowni do 20,50 m, co odpowiada statkom o DWT 
ok. 74–76 000 (Panamax), jednak ze względu na inne ograniczenia – zwłaszcza 
dopuszczalnej długości statku na przejściu Odrą oraz przy nabrzeżu w Policach 

– tak duży statek nie będzie brany pod uwagę. Maksymalne ciężary w tonach 
(odpowiadające zawinięciu do Świnoujścia) możliwe do załadowania na wybrane 
typy statków, wielkości ładunku przy uwzględnieniu dopuszczalnego zanurzenia 
w Policach oraz niewykorzystane nośności, wyznaczające potencjalną liczbę ton 
do przewozu transportem śródlądowym, przedstawione są w tabeli 2.

Tabela 2

Zestawienie maksymalnego ciężaru ładunku w tonach przy przewozie do portu 
Świnoujście oraz Police (z uwzględnieniem różnic w dopuszczalnym zanurzeniu) 

dla wybranych typów statków

DWT Świnoujście Police Różnica (t)
26 500 25 800 9,04 m 22 100 3700
33 700 32 800 8,86 m 24 400 8400
38 500 37 600 8,76 m 25 800 11 800

Źródło: opracowanie własne.

Kalkulacje przeprowadzono na bazie typowych statków do przewozu ładun-
ków masowych o wyporności odpowiednio 26 500, 33 700 oraz 38 500 DWT. 



Dariusz Doskocz46

Odpowiadają one często wykorzystywanym przy przewozach do Polic w ramach 
5-letniego kontraktu z PŻM statkom „Ziemia”, „Powstaniec” oraz „Generał”. 
Założono przewóz w okresie letnim, czyli pomiędzy 1 kwietnia a 31 paździer-
nika. Przejście drogą morską do Polic z każdego potencjalnego portu, gdzie 
można ładować fosfaty poza tym okresem, wiąże się dla branych pod uwagę stat-
ków z koniecznością ograniczenia ciężaru ładunku o ok. 1000 ton, co wynika 
wprost z regulacji o liniach ładunkowych (Load Line Regulation). Na wielkość 
przewożonego ładunku wpływ mają też inne czynniki, jak resztki balastu (dead 
ballast) czy ilość paliwa w zbiornikach statku, które ograniczają możliwości 
przewozowe i muszą być uwzględniane przy każdym konkretnym zafrachtowa-
niu. W tabeli 2 przy wyliczaniu ciężaru ładunku założono stany paliwa, dead 
ballast i inne czynniki ograniczające zdolności przewozowe statków typowe dla 
oceanicznej żeglugi masowców.

Dopuszczalne zanurzenie statków w Policach jest uzależnione od wymiarów 
statków – całkowitej długości i szerokości 4. Powoduje to dodatkowe zmniejsze-
nie stopnia wykorzystania nośności większych statków – na przykład przy rela-
tywnie dużej jednostce 38 500 DWT możliwość wpłynięcia na maksymalnym 
dopuszczalnym zanurzeniu na przejściu Odrą, czyli 9,15 m, pozwoliłaby dostar-
czyć bezpośrednio do Portu Morskiego Police ok. 1600 ton ładunku więcej.

W Świnoujściu odładunek może się odbywać przy jednym z czterech 
nabrzeży: Portowców – statki o maksymalnym zanurzeniu 11,80 m, Górników 
– statki o maksymalnym zanurzeniu 13,20 m, Hutników – statki o maksymal-
nym zanurzeniu 13,20 m, oraz Chemików – statki o maksymalnym zanurze-
niu 13,20 m. Dzienna rata wyładunkowa wynosi, zależnie od nabrzeża i użytych 
dźwigów, od 6 do 8 tysięcy ton na dobę. Ma to znaczenie przy kalkulacji czasu 
potrzebnego na odładowanie.

2. Warunki opłacalności odładowania części ładunku w Świnoujściu

Przy analizie opłacalności odładowania statków w Świnoujściu należy 
wziąć pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na koszty oraz zyski takiej 
operacji. Jako główne elementy kosztowe uwzględnić należy koszty:
1) zawinięcia do portu Świnoujście (opłaty portowe, pilotaż, holowniki, cumo-

wanie itp.),
2) przeładunku (opłata za nabrzeże oraz użycie dźwigów portowych),

4 Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 4 Dyr. UM w Szczecinie.
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3) wynajmu barek (włącznie z ewentualnym przestojowym),
4) straty czasu.

Po stronie zysków występuje jeden wymierny element – wyższy fracht, oraz 
trudne do oszacowania zdjęcie z armatora ryzyka spadku poziomu wody. Warto 
zaznaczyć, że poziom wody ‘500’, będący punktem odniesienia do tabeli dopusz-
czalnych zanurzeń statków na torze wodnym, w praktyce podlega wahaniom, 
które w momencie załadunku statku – wiele dni lub nawet tygodni wcześniej 
– nie są możliwe do przewidzenia. Może to doprowadzić do sytuacji, gdy prawi-
dłowo załadowany statek nie dostanie zgody na wejście do Polic lub Szczecina 
do czasu poprawy warunków na torze wodnym. Wtedy armator musi pogodzić 
się ze stratą czasu, mogącą prowadzić również do utraty następnego zatrudnienia, 
lub odładować część wiezionego ładunku w warunkach niejako przymusowych. 
Decydując się zawczasu na przewiezienie większej ilości i odładowanie części 
ładunku w Świnoujściu, armator z góry akceptuje pewne koszty, równoważąc 
je odpowiednio skalkulowanym zyskiem z tytułu większego frachtu. W konkret-
nej sytuacji można to przedstawić w taki sposób, że przy spadku poziomu wody 
o 15 cm statek nie wejdzie do portów Szczecin/Police bez odładowania (w zależ-
ności od wielkości statku) ok. 600 ton, ponosząc takie same koszty zawinięcia 
do Świnoujścia (przy odpowiednio niższych kosztach przeładunku/straty czasu), 
jak przy odładowaniu całej ilości ładunku zgodnie z tabelą 2. Ma to oczywiście 
duży wpływ na wynik ekonomiczny danej podróży.

Przy analizowaniu kosztów zawinięcia do Świnoujścia należy uwzględ-
nić konstrukcję taryf portowych, które przewidują rabaty na opłatach tonażo-
wych przy zawinięciu w jednej podróży do więcej niż jednego portu w ujściu 
Odry. Ma to zastosowanie w przypadku przyjścia do portu Świnoujście i następ-
nie do Polic lub Szczecina. Koszty zawinięcia do Świnoujścia można podzielić 
na dwie grupy:

1) niezależne od ilości ładunku, czyli koszty portowe, wynikające z odpo-
wiednich taryf: pilotaż, holowniki, cumownicy, opłata tonażowa, opłata przysta-
niowa i inne (jak fundusz kulturalny marynarzy),

2) zależne od ilości ładunku: przeładunek, wynajem barek, strata czasu.
W tabeli 3 przedstawione są koszty zawinięć do portów Świnoujście oraz 

Police w porównaniu do kosztów zawinięcia tylko do Polic dla omawianych wiel-
kości statków, niezależnie od ilości ładunku. Większość taryf (pilotaż, holow-
niki, Port Police) jest oparta o EUR, a niektóre inne elementy taryf nominowane 
w PLN (koszty w porcie Świnoujście). Ponieważ podstawową walutą w roz-
liczeniach frachtowych na rynku międzynarodowym jest dolar amerykański, 
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wszystkie waluty przeliczono na USD po kursie z dnia 02.03.2009 (przykładowa 
data użyta przy dalszych obliczeniach). Ze względu na czytelność oraz poglą-
dowy charakter opracowania uzyskane wartości zaokrąglono do 100 USD.

Tabela 3

Koszty zawinięć do portów Świnoujście i Police (w USD)

Nośność statku 
(DWT) Świnoujście + Police Police Różnica

26 500 43 600 30 500 13 100

33 700 56 000 39 400 16 600

38 500 62 700 44 000 18 700

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z taryfą Portu Handlowego Świnoujście „kwotowanie przeła-
dunków uzależnione jest od rodzaju towaru, wielkości partii, kontraktu i każ-
dorazowo musi być uzgadniane z Portem Handlowym Świnoujście” 5. Podobna 
sytuacja występuje przy negocjowaniu ceny przewozu tony ładunku pomię-
dzy Świnoujściem a innymi portami ujścia Odry, gdzie dodatkowe znaczenie 
ma ilość ładunku i dostępność barek. Koszty te można oszacować na podsta-
wie realizowanych faktycznie operacji, kosztów wynajęcia barek na innych rela-
cjach itp. W tym przypadku oszacowano koszt przeładunku 1 tony na 9,00 PLN, 
a koszty przewozu na 6,00 PLN, czyli odpowiednio na bazie przelicznika z przy-
jętej daty 2,40 USD/1,60 USD. Łącznie koszty przeładunku i przewozu 1 tony 
ze Świnoujścia do Polic wynoszą ok. 4,00 USD.

Aby operacja odładowania w Świnoujściu była opłacalna, konieczne jest, 
by przychód armatora, będący iloczynem stawki frachtowej i przewiezionej 
dodatkowo ilości ładunku, był wyższy niż suma dodatkowych kosztów porto-
wych, przeładunku oraz straty czasu. Można to określić równaniem:

Z = ∆m*f – (K+∆m*k+TCR*t)      (1)

Czyli interesuje nas przypadek, gdy:

∆m*f > K+∆m*k+TCR*t      (2)

5 Port Handlowy Świnoujście ‘Taryfa 2009’, s. 14.
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gdzie:
Z – zysk;
∆m – odładowana ilość w tonach;
f – stawka frachtowa netto (po odliczeniu różnych prowizji) za tonę ładunku;
K – suma kosztów portowych;
k – koszt przeładunku oraz transportu 1 tony ze Świnoujścia do Polic;
TCR – ang. Time Charter Rate – ekwiwalent wartości dziennej statku;
t – czas postoju w Świnoujściu w dniach.

Poszczególne elementy powyższego równania są w różnym stopniu powią-
zane ze sobą lub zależne od innych czynników. I tak:
– czas postoju w Świnoujściu zależy od ilości ładunku,
– stawka frachtowa jest powiązana z TCR,
– część kosztów portowych oraz koszt transportu barkami jest wyrażona w PLN, 

część w EUR, zaś fracht i TCR w USD, co powoduje konieczność każdorazo-
wego uwzględniania aktualnych kursów wobec wybranej waluty.

Szczegółowa analiza tych zależności, zwłaszcza powiązania wysokości 
stawki frachtowej konkretnego zatrudnienia z wartością dzienną statku, wymaga 
wzięcia pod uwagę wielu elementów różnych dla każdej podróży, takich jak 
pozycja statku przed podejściem pod załadunek, a w konsekwencji odległość 
do przejścia w balaście, cena paliwa, ewentualne pozycjonowanie statku pod 
następne zatrudnienie itp. Ogólnie można uznać, że na wyższym rynku frachto-
wym zarówno wartość dzienna statku, jak i poziom frachtu na 1 tonę będą wyż-
sze niż przy niskim poziomie rynku.

W celu przykładowego obliczenia opłacalności operacji odładunku przyjęto 
następujące założenia:
– wszystkie waluty sprowadzone do USD po kursie z dnia 02.03.2009,
– ilość do odładowania zgodnie z tabelą 2 dla poszczególnych wielkości statków,
– wartość dzienna statku przyjęta na podstawie Baltic Handysize Index (BHSI) 

oraz Baltic Supramax Index (BSI) i odpowiednio zredukowana proporcjonal-
nie do DWT.

Baltic Handysize Index oraz Baltic Supramax Index są elementem skła-
dowym Baltic Dry Index (BDI), podstawowego wskaźnika poziomu rynku dla 
przewozów masowych drogą morską. Indeks BDI wykazuje rynkową war-
tość dzienną statku na wybranych trasach oceanicznych 6, jednak ze względu 

6 Manual for Panellists, wyd. The Baltic Exchange, s. 13.
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na ciągłość notowań, wiarygodność instytucji The Baltic Exchange publikującej 
wskaźniki oraz znaczenie w żegludze morskiej może być uznany za punkt odnie-
sienia przy analizie opłacalności każdej operacji przewozu ładunków morzem. 
Wzorcowym statkiem dla indeksu BHSI jest udźwigowiony masowiec o nośno-
ści 28 000 DWT, zaś indeksu BSI o nośności 52 000 DWT. Rozpatrywane statki 
mają typowe parametry Handysize i tak są traktowane na rynku, dlatego okre-
ślenie ich wartości dziennej w oparciu o wyżej wymienione indeksy jest uzasad-
nione. W analizowanym przykładzie notowania BHSI oraz BSI wynosiły odpo-
wiednio 9103 USD oraz 15 985 USD 7. Przybliżona wartość dzienna, czyli tzw. 
ekwiwalent t/c rozpatrywanych statków na ten dzień wynosi:

26 500 DWT – 8670 USD,
33 700 DWT – 10 730 USD,
38 500 DWT – 12 110 USD.

3. Obliczenia granicy opłacalności operacji odładunku dla 
wybranych statków

Graniczną stawkę frachtu za 1 tonę, przy której przychód wyrównuje koszty, 
otrzymamy po prostym przekształceniu równania 1:

f = (K+TCR*t)/∆m + k      (3) 

Przy racie wyładunkowej w Świnoujściu 8000 ton/dzień otrzymujemy dla 
statku o DWT 26 500 następujące dane:

K = 13 100, TCR = 8670, t = 0,46, ∆m = 3700, k = 4
Wyliczona w ten sposób stawka frachtowa f = 8,62 USD/tonę.

Odpowiednio dla statków o DWT 33 700 mamy:
K = 16 600, TCR = 10 730, t = 1,05, ∆m = 8400, k = 4
f = 7,32 
Dla statków o DWT 38 500:
K = 18 700, TCR = 12 110, t = 1,48, ∆m = 11 800, k = 4
f = 7,10 
Jak widać, ze wzrostem nośności statku następuje spadek wartości f. Pamiętać 

należy, że obliczone zostały jedynie teoretyczne wartości graniczne opłacalności 

7 The Baltic Exchange Daily Report 2nd of March 2009.
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operacji odładowania dla określonych warunków. W praktyce należy się liczyć 
z wieloma innymi czynnikami, poza wymienionymi wcześniej, takimi jak:
– dzień tygodnia – w sobotę i niedzielę koszty portowe są wyższe,
– pora dnia – duże statki (o długości ponad 160 m) mogą płynąć po torze wod-

nym tylko przy świetle dziennym,
– dostępność barek.

Przede wszystkim istotne jest, czy odbiorca jest zainteresowany jednora-
zową dostawą większej partii ładunku oraz czy odładunek barek, z założenia bez-
pośrednio po wyładunku statku w Policach, nie będzie kolidował z przyjściem 
innych statków. W różnych przypadkach może też występować inny podział 
kosztów pomiędzy armatorem a odbiorcą – dotyczy to zwłaszcza kosztów prze-
ładunku oraz barek, które mogą być na rachunek odbiorcy.

Wnioski

Zdjęcie ze statku części ładunku w Świnoujściu, wymuszone ograniczeniami 
toru wodnego prowadzącego do portów Szczecin/Police, może być uzasadnione 
ekonomicznie przy stawce frachtowej wyższej od sumy dodatkowych kosztów 
w przeliczeniu na tonę oraz kosztów przeładunku i transportu odładowanej partii. 
Wyliczenie granicznej opłacalności wymaga znajomości wielu danych, z których 
część ma charakter stały (nośność statku, dopuszczalne zanurzenie, taryfy por-
towe), część zaś zmienny (kursy walut, wartość dzienna statku, ewentualne koszty 
przeładunku/wynajmu barek). Warto zauważyć, że po przekroczeniu wartości gra-
nicznej każdy dolar więcej na frachcie za tonę przekłada się wprost na przyrost 
wpływów o kwotę równą iloczynowi stawki frachtowej i ilości odładowanej:

26 500 DWT – 3700 USD,
33 700 DWT – 8400 USD,
38 500 DWT – 11 800 USD.
W połączeniu z tendencją spadku wartości granicznej wraz ze wzrostem 

nośności statku można stwierdzić, że opłacalność operacji odładowania jest więk-
sza dla dużych statków, zbliżonych do granicznych możliwych do przyjęcia w por-
cie Police. Podstawowym parametrem wpływającym na opłacalność całej opera-
cji jest wielkość stawki frachtowej, a konkretnie, czy i o ile przekracza wartość 
graniczną opłacalności. Przy nieznacznym potencjalnym zysku, na przykład gdy 
fracht jest wyższy o 1 USD od granicznej wartości, armator nie będzie podejmował 
ryzyka skomplikowanej operacji związanej z dodatkowym zawinięciem do portu, 
wszystkimi tego konsekwencjami i ewentualnymi zagrożeniami. Jednak gdy fracht 
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znacznie przewyższa granicę opłacalności, co może mieć miejsce przy wysokim 
rynku frachtowym, powinno się uwzględniać taką możliwość przy kalkulowaniu 
opłacalności podróży. Wszystkie wnioski i wyliczenia znajdują również zastoso-
wanie, po odpowiednim dopasowaniu niektórych parametrów, takich jak dopusz-
czalne zanurzenie i część taryf, przy analizowaniu przewozów do Szczecina.

Literatura

Guide to Port Entry 2009, Wydawnictwo Shipping Guide Ltd, 2008.
Manual for Panellists, Wydawnictwo The Baltic Exchange.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Chemicznych Police 

SA, Raport Roczny Z. Ch. Police 2008.
Port Handlowy Świnoujście ‘Taryfa 2009’.
The Baltic Exchange Daily Report 2nd of March 2009.
Zarządzenie nr 4 Dyr. UM w Szczecinie, Załącznik nr 9.

CARGO LIGHTENING IN PORT OF ŚWINOUJŚCIE AS METHOD 
OF SHIP-OWNERS INCOME INCREASE IN TRADE 

TO ODRA RIVER PORTS

Summary

Draft restriction on Odra River for vessels going to/from port of Szczecin and Po-
lice affects vessel’s cargo carrying capacity, mainly for ships longer than 170m. In order 
to obtain effect of scale by maximizing cargo quantity and lowering costs of freight par-
ties arrange for full shipment with off-loading part of the cargo in port of Świnoujscie. 
While Ship Owners’ freight income depends directly on cargo quantity carried, additional 
costs associated with lightening operations lead to calculations of off-loading economi-
cal justifi cation. Article shows main elements and methods of calculating Ship Owners 
balance sheet and freight rate breakeven point. Example calculations are made for chosen 
sizes of ships in consideration of freight market level based on BHSI and BSI indexes, 
port tariff and other positions. Conclusion is that lightening may be profi table for Ship 
owners on high freight market and for relatively big vessels over 34 000 DWT.

Translated by Dariusz Doskocz
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NR 600     PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 10     2010

ARKADIUSZ DREWNOWSKI
Uniwersytet Szczeciński

WARUNKI ROZWOJU PRZEWOZÓW TOWAROWYCH 
TRANSPORTEM KOLEJOWYM W POLSCE 
W FORMIE PRZESYŁEK WAGONOWYCH

Wprowadzenie

Od początków lat 90. dwudziestego wieku wraz z przemianami gospodar-
czymi w Polsce zaobserwować można było zjawisko znaczącego zmniejszenia 
się wolumenu przewozów towarowych transportem kolejowym. Szczególnie 
znaczący spadek dotyczył przewozów wagonowych w formie przesyłek wago-
nowych.

Przewozy te polegają na przemieszczaniu ładunków masowych, ale przede 
wszystkim niemasowych, w pojedynczych wagonach lub małych grupach wago-
nów (określane są również w literaturze jako przewozy rozproszone lub prze-
wozy przesyłek drobnych). Wykonywane są one z reguły między dwoma punk-
tami o małym nadaniu i odbiorze.

Główną przyczyną tak znaczącego spadku tych przewozów był gwałtowny 
rozwój transportu samochodowego, działającego na rynku poddanym procesom 
liberalizacji, który przejmował przede wszystkim ładunki drobnicowe z trans-
portu kolejowego. Forma przewozów wagonowych dotyczy w dużej większo-
ści ładunków o wysokiej wartości jednostkowej, przez co szczególnie podatna 
jest na konkurencję ze strony transportu samochodowego. Przedsiębiorstwo PKP, 
działające ówcześnie w warunkach rynku poddanego znaczącej regulacji oraz 
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przeżywające załamanie fi nansowe, nie było w stanie podjąć skutecznej walki 
o odzyskanie czy chociażby utrzymanie na dotychczasowym poziomie wolu-
menu przewozów w tej formie.

Działania restrukturyzacyjne podejmowane w Grupie PKP, jak i liberali-
zacja rynku przewozów transportem kolejowym po 2000 roku nie przyniosły 
poprawy sytuacji w zakresie przewozów wagonowych. Zwłaszcza upatrywa-
nie w pojawieniu się na rynku towarowych przewoźników prywatnych szansy 
na wzrost tej formy przewozów okazało się błędem. Przewoźnicy ci nie byli 
i nadal nie są zainteresowani tą formą przewozów, koncentrując swoją działal-
ność na przewozach całopociągowych przede wszystkim wahadłowych, charak-
teryzujących się najwyższą rentownością. Nadal więc to PKP CARGO SA wyko-
nuje większość przewozów wagonowych.

1. Stan obecny

System przewozów wagonowych wymaga zaangażowania znacznej liczby 
rzeczowych czynników produkcji i czynnika ludzkiego w porównaniu z prze-
wozami całopociągowymi. Aktualnie funkcjonujący system organizacji przewo-
zów wagonowych oparty jest na systemie tzw. punktów węzłowych. W syste-
mie tym określono punkty węzłowe, którymi są stacje techniczne, czyli rozrzą-
dowe (SR) i manewrowe (SM). Obszar sieci kolejowej danego kraju podzielony 
jest na obszary ciążenia dla każdej ze stacji rozrządowych (OCSR). Następnie 
w ramach OCSR dla danej stacji następuje podział na rejony ciążenia dla każ-
dej ze stacji manewrowych (RCSM) 1. Każda ze stacji manewrowych w ramach 
swojego obszaru ma wyznaczone do obsługi linie kolejowe wraz ze znajdują-
cymi się na nimi punktami ładunkowymi zlokalizowanymi bądź to na stacjach 
(TOU, bocznice stacyjne), bądź na szlakach (ładownie, bocznice szlakowe). 
Ogólna struktura przemieszczania wagonu w tym systemie przedstawia poniż-
szy schemat:

p.ł.1 → SM 1 → SR 1 → SR 2 → SM 2 → p.ł.2

Wagon wraz z ładunkiem z punku załadunku (p.ł.1) zabierany jest w cza-
sie planowej obsługi i włączany do pociągu zdawczego (TK) pracującego 
na danej linii. Następnie wraz z innymi wagonami przemieszczany jest do stacji 

1 Oczywiście SR również ma wyznaczony RCSM i w tym wypadku spełnia funkcję SM.
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manewrowej rejonu (SM 1), do którego dany punkt ładunkowy jest przyporząd-
kowany. Potem pociągiem liniowym (TL), kursującym między stacją manew-
rową a rozrządową obszaru, do którego jest przyporządkowana, wagon prze-
mieszczany jest do tej stacji (SR 1), gdzie po rozrządzie segregowany jest na kie-
runek stacji rozrządowej, w obszarze której znajduje się punkt przeznaczenia. 
Pociągiem pośpiesznym (TP), kursującym między stacjami rozrządowymi, prze-
mieszczany jest do tej stacji rozrządowej (SR 2), gdzie po rozrządzie przypo-
rządkowany na kierunek stacji manewrowej, w której rejonie ciążenia znajduje 
się punkt wyładunku. Pociągiem liniowym przemieszczany jest do tej stacji (SM 
2), a następnie pociągiem zdawczym do stacji przeznaczenia, gdzie podstawiany 
jest do wyładunku (p.ł.2).

Taki system organizacji przewozów wprowadzono na kolejach polskich 
w połowie lat 90. XX wieku jako odpowiedź na zmniejszające się przewozy oraz 
wynikającą z tego potrzebę zmniejszenia liczby stacji technicznych. System ten 
stosowany jest na kolejach zachodnioeuropejskich od lat 80. XX wieku. Ważną 
jego cechą jest sztywny rozkład jazdy pociągów, zwłaszcza kursujących pomię-
dzy stacjami rozrządowymi.

Korzyścią wprowadzenia tego systemu jest możliwość zmniejszenia liczby 
stacji technicznych na sieci. Między rokiem 1991 a 2009 liczba stacji rozrządo-
wych zmniejszyła się ze 112 do 10, a liczba stacji manewrowych z 436 do 114. 
Przyniosło to wymierne korzyści przedsiębiorstwu PKP. Jednakże kiepska sytu-
acja fi nansowa uniemożliwiła realizację zadań modernizacyjnych w odniesie-
niu do infrastruktury i taboru zatrudnionego na stacjach technicznych. Stąd 
czas przebywania wagonów podczas realizacji przewozów na tych stacjach się 
nie zmniejszył. Natomiast w wyniku likwidacji części tych stacji wydłużyła 
się rzeczywista droga przewozu, co przy kiepskim stanie infrastruktury linio-
wej powoduje wydłużenie czasu realizacji kolejowego towarowego procesu 
przewozowego. Współczynnik obrotu wagonu, czyli czas, jaki upływa między 
dwoma kolejnymi podstawieniami wagonu pod załadunek, kształtuje się dla 
przewozów wagonowych na kolejach polskich na poziomie ok. 6 dób. Na spa-
dek kolejowych przewozów towarowych w formie przewozów wagonowych 
wpływ miało również zjawisko likwidacji po roku 1990 znaczącej liczby bocz-
nic kolejowych o małym i średnim obrocie, co było z jednej strony skutkiem 
niskiej atrakcyjności tej oferty, jak i restrykcyjnej polityki PKP w zakresie ich 
funkcjonowania.

Powyższe czynniki sprawiają, że przewozy wagonowe nie są więc aktual-
nie atrakcyjne ani cenowo, ani czasowo w stosunku do przewozów transportem 
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samochodowym. Według W. Paprockiego ten segment przewozów towarowych 
uznać należy dziś za schyłkowy 2. Zdaniem autora tak mocne stwierdzenie nie 
jest jednak uprawnione 3.

W odniesieniu do ceny usługi przypomnieć należy, że transport samocho-
dowy znajduje się w uprzywilejowanej pozycji w odniesieniu do kwestii pokry-
wania kosztów infrastruktury oraz kosztów zewnętrznych. Jeżeli chodzi zaś 
o czas realizacji usługi to w długości czasu przebywania wagonu na stacjach 
technicznych oraz prędkości technicznych na liniach tkwią znaczące rezerwy, 
możliwe do uwolnienia poprzez zabiegi inwestycyjne jak i organizacyjne.

2. Rozwój usług

Podstawowym warunkiem ożywienia tego rodzaju przewozów jest stworze-
nie atrakcyjnej dla klientów oferty, odpowiadającej ich postulatom, oraz wspar-
cie państwa dla tej formy przewozów. Należy zdawać sobie sprawę, że ładunki 
przewożone dotychczas w systemie przewozów wagonowych w przypadku ich 
likwidacji trafi ą na drogi. Wsparcie dla tych przewozów wiąże się więc z prak-
tyczną realizacją wytycznych polityki zrównoważonego rozwoju.

Poprawa jakości oferty powinna polegać przede wszystkim na skróceniu 
czasu przemieszczania ładunku od nadawcy od odbiorcy, w tym na usprawnieniu 
pracy na stacjach zmiany pociągów przez wagony. Wymaga to wdrożenia syste-
mów m.in. efektywnego zarządzania wagonami towarowymi 4, systemów opty-
malizacji czasu przejścia wagonów na stacjach technicznych czy też systemów 
operatywnego śledzenia wagonów na sieci. Realizacja i wdrożenie tych syste-
mów (dostępnych dla wszystkich przewoźników) powinna być wspierana przez 
państwo.

Ważnym elementem, mającym znaczenie zwłaszcza dla klienta, jest spoj-
rzenie nie na czas realizacji kolejowego procesu przewozowego, ale na całko-
wity czas realizacji procesu transportowego. W tym kontekście istotną sprawą 

2 W. Paprocki, Przemiany europejskich kolei w XXI wieku, „Rynek Kolejowy” 2006, nr 2.
3 Co potwierdzają m.in. dane z USA, gdzie część kolei lokalnych odnotowała wzrost przewo-

zów przesyłek drobnych i to na krótsze odległości (według danych z czasopisma „Railway Age”). 
Przyczynami tego stanu rzeczy były wzrost kosztów przewozu transportem samochodowym, wzra-
stająca kongestia na drogach oraz polepszenie oferty przewozowej przez koleje. Źródło: http://
www.rynek-kolejowy.pl/? p = wiecej&id = 4549 (z dn. 20.11.2008 r.).

4 Przykłady wdrożonych już rozwiązań (dla kolei czeskich) przedstawiono w artykule Efek-
tywne wykorzystanie wagonów towarowych jako klucz do osiągnięcia większej konkurencyjności 
przez przewoźnika kolejowego, „Rynek Kolejowy” 2008, nr 11.
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jest zoptymalizowanie sieci punktów ładunkowych na sieci i włączenie przewo-
zów wagonowych w system przewozów kombinowanych samochodowo-kole-
jowych.

Tradycyjny system przewozów przesyłek drobnych z wykorzystaniem 
transportu kolejowego, polegający na dowozie ładunków do punktu ładunko-
wego na najbliższej stacji, następnie przemieszczenia koleją i ostatecznie dowo-
zie od stacji końcowej do miejsca przeznaczenia, wymagał gęstej sieci punktów 
ładunkowych. Nic też dziwnego, że praktycznie na każdej stacji zlokalizowane 
były tory ogólnego użytku (TOU) z placem ładunkowym, rampą i magazynem. 
Ta sieć uzupełniona była dodatkowo znaczącą liczbą ładowni publicznych zloka-
lizowanych na szlakach kolejowych.

Obecnie, przy tak dynamicznym rozwoju transportu samochodowego gęsta 
sieć punktów ładunkowych nie ma racji bytu. Należy ich liczbę zracjonalizować 
i zmienić jakościowo te, które pozostaną.

Obok tradycyjnych przewozów wagonowych między użytkownikami 
zlokalizowanymi na stacjach nadania i odbioru 5 pozostałe przewozy wago-
nowe powinny być realizowane w technologii przewozów kombinowanych, 
gdzie funkcje dowozowo-odwozowe pełnił będzie transport samochodowy. 
Takie wymagania stawiają klienci, żądając bezpośredniości i kompleksowo-
ści obsługi transportowej. Przedsiębiorstwa towarowego transportu kolejo-
wego, aby skutecznie sprostać konkurencji, muszą przekształcić się w opera-
torów transportowo-spedycyjno-logistycznych oferujących usługi o najwyż-
szej jakości.

3. Modernizacja infrastruktury

Dostępność do kolejowej infrastruktury punktowej powinna zapewniać 
możliwie optymalny czas realizacji całego procesu transportowego, a wyposa-
żenie techniczne tych punktów związane z czynnościami ładunkowymi i dodat-
kowymi musi być przygotowane do realizacji tych zadań. Chodzi tu zwłaszcza 
o urządzenia i maszyny niezbędne do zmiany środków transportu przez jednostki 
ładunkowe (pojemniki, kontenery, nadwozia wymienne, naczepy itp.), czyli 
przede wszystkim suwnice, rampy czołowe i inne.

Ogólna struktura infrastruktury punktowej w kolejowych przewozach towa-
rowych powinna, zdaniem autora, wyglądać następująco:

5 Najczęściej w relacji: bocznica nadawcy – bocznica odbiorcy.
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– poziom najwyższy – stacje rozrządowe (jako duże centra logistyczne z licz-
nymi terminalami) oraz stacje na sieci z dużymi terminalami logistycznymi;

– poziom pośredni – stacje manewrowe (jako regionalne centra logistyczne) 
oraz stacje na sieci z regionalnymi terminalami logistycznymi;

– poziom podstawowy – stacje towarowe jako lokalne terminale ładunkowe.
W odniesieniu do stacji poziomu podstawowego ich liczba powinna zostać 

dostosowana do lokalnych potrzeb oraz zoptymalizowana, a podstawowym kry-
terium byłby czas realizacji całego procesu transportowego. Z istniejącej dzi-
siaj ogólnej liczby stacji tego rodzaju należałoby wytypować te leżące w opty-
malnym położeniu transportowym, tak aby uzyskać w miarę jednakowy promień 
obsługi (dowozu – odwozu) transportem samochodowym. Stacje te jako lokalne 
terminale ładunkowe muszą zostać zmodernizowane i doposażone w odpowiedni 
sprzęt ładunkowy, aby właściwie spełniały swoją funkcję. Pozostałe stacje prze-
kształcone mogłyby zostać w ładownie publiczne, a na części z nich można 
by bez szkody dla realizacji kolejowego procesu przewozowego zlikwidować 
infrastrukturę towarową 6. Oczywiście tam, gdzie infrastruktura towarowa wyko-
rzystywana jest cały czas do realizacji przewozów, powinna ona zostać utrzy-
mana. Wskazany jest więc daleko idący indywidualizm w kwestii uznania danej 
stacji za potrzebną w przewozach ładunków. Nie może odbywać się to schema-
tycznie, trzeba uwzględniać czynniki lokalne oraz potencjalne możliwości wzro-
stu liczby nadań i odbiorów dla danej stacji.

Racjonalizacja liczby czynnych stacji towarowych byłaby z korzyścią 
zarówno dla przewoźników towarowych, jak i zarządcy infrastruktury, dając 
temu ostatniemu korzyści w postaci niższych globalnych kosztów utrzymania 
towarowych punktów handlowych. Jednakże zawsze należy pamiętać o tym, 
że sama racjonalizacja liczby tych punktów na sieci to tylko jeden z czynników 
sukcesu. Podstawą jest stworzenie kompleksowej oferty przewozowej, atrakcyj-
nej zarówno dla aktualnych, jak i potencjalnych klientów kolejowych przewoź-
ników towarowych.

Powyższe działania powinny być elementem szerszego rządowego pro-
gramu rozwoju transportu kombinowanego w Polsce, tym bardziej że poli-
tyka transportowa UE jako jeden z celów zakłada podjęcie działań przyczynia-
jących się do pełniejszej integracji poszczególnych gałęzi transportu w ramach 

6 Taka sytuacja dotyczyłaby wyłącznie stacji, na których już od dłuższego czasu nie nadawano 
i nie odbierano przesyłek towarowych, przy czym zawsze należy podejmować takie decyzje w spo-
sób ostrożny i przemyślany.
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rynków wewnętrznych państw i rynku unijnego. W „Białej księdze” podkreślono, 
że intermodalność ma kluczowe znaczenie dla rozwijania konkurencyjnych alter-
natyw dla transportu samochodowego i optymalnego łączenia przyjaznych dla 
środowiska gałęzi i technologii transportu 7.

Do działań, które powinno się, zdaniem autora, podjąć w naszym kraju, zali-
czyć można:

– modernizację infrastruktury liniowej i punktowej w celu dostosowania 
do możliwości wykonywania przewozów kombinowanych,

– dalszy rozwój sieci terminali transportu kombinowanego i centrów logi-
stycznych,

– inwestycje w nowoczesny tabor do wykonywania przewozów kombino-
wanych,

– wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania procesami przewozowymi.

4. Ożywienie bocznic

Kolejnym istotnym czynnikiem mogącym wpłynąć na wzrost wielkości 
przewozów wagonowych jest podjęcie działań w celu zwiększenia liczby czyn-
nych bocznic na sieci, zwłaszcza tych o niewielkim obrocie, gdyż są one natu-
ralnym miejscem powstawania i zaniku niewielkich strumieni ładunków, głów-
nie niemasowych.

Zagadnienia funkcjonowania i miejsca bocznic kolejowych w systemie 
transportowym powinny doczekać się systemowych rozwiązań, gdyż obecne 
regulacje nie zachęcają, a wręcz przeciwnie, zniechęcają do ich budowy i użyt-
kowania. Przyjęciem bardzo rygorystycznych przepisów, dotyczących aspektów 
technicznych funkcjonowania bocznic bez znajomości i zrozumienia zagadnień 
kolejowych w odniesieniu do tej kwestii, doprowadzono do sytuacji, że wyma-
gania dotyczące wszystkich bocznic kolejowych są jednakowe bez rozróżnienia 
ze względu na rozmiar i wielkość obrotu.

Jak dotąd żadne programy rządowe nie proponują zmian czy ułatwień, 
a tym bardziej jakiegokolwiek wsparcia w procesie powstrzymywania likwida-
cji połączeń zakładów przemysłowych czy magazynów z siecią torów PKP PLK 
SA. Efekty tego są takie, że począwszy od 1990 roku znacząco zmniejszyła się 

7 Patrz: White Paper – European transport Policy for 2010: time to decide, European Commu-
nities, COM (2001) 370, Brussel, 12.09.2001 r.
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liczba małych, przyzakładowych bocznic, które mogłyby przecież w przyszłości 
stanowić zalążek lokalnych centrów przeładunkowych 8.

W ofi cjalnych dokumentach rządowych mówi się wiele o zrównoważonym 
rozwoju transportu, o rozwoju transportu kombinowanego, a z drugiej strony 
przez całkowicie niepotrzebne, a wręcz szkodliwe rozwiązania prawno-admini-
stracyjne zmusza się użytkowników bocznic kolejowych do ich likwidacji. W ten 
sposób skazuje się gospodarkę i całe społeczeństwo na konieczność ponoszenia 
wyższych wydatków na budowę, remonty i utrzymanie dróg kołowych, po któ-
rych jeździ m.in. ładunek „zdjęty” z kolei przez likwidację bocznic.

Fakt posiadania niewielkiego układu torowego wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami sterowania ruchem kolejowym oraz lokomotywy manewrowej i kilku 
pracowników powoduje konieczność tworzenia całej dokumentacji technicznej 
i organizacyjnej pracy, uzyskania kosztownych świadectw i certyfi katów oraz 
opłaty podatku gruntowego. Nie należy się więc dziwić, że przedsiębiorca woli 
zlikwidować bocznicę, zamieniając ją np. w parking dla ciężarówek. Parking taki 
nie wymaga aż tylu zezwoleń, komisji z UTK, BHP, PIP, PLK i innych instytu-
cji, które często zamiast pomagać w uruchomieniu bocznicy, przez skompliko-
waną czasowo oraz kosztowną procedurę skłaniają przedsiębiorcę do ich likwi-
dacji ze względów ekonomicznych 9.

Gdyby urealnić zasady funkcjonowania bocznic o małym i średnim obro-
cie, dotyczące zarówno przepisów organizacyjnych, jak i kwestii nadzoru pro-
porcjonalnie do ryzyka tam panującego, wiele z nich mogłoby nadal przyjmować 
po kilka (kilkanaście) wagonów miesięcznie, co w skali kraju dałoby znaczne 
odciążenie ruchu na drogach kołowych.

Dlatego też należy zaproponować następujące rozwiązania dotyczące funk-
cjonowania bocznic kolejowych:

– stworzenie i wprowadzenie klasyfi kacji bocznic kolejowych w zależności 
od wielkości prowadzonej tam obsługi (lub też innych dodatkowych kryte-
riów) oraz rodzajów przeładowywanych ładunków tak, aby maksymalnie 

8 Za paradoksalną należy uznać sytuację, gdy przy gwałtownym spadku przewozów transpor-
tem kolejowym na początku lat 90. XX wieku w PKP nadal obowiązywało i było stosowane zarzą-
dzenie ministra komunikacji z 1973 r. w sprawie bocznic kolejowych określające, że eksploatacja 
bocznicy jest ekonomicznie uzasadniona, jeśli w okresie rocznym dziennie załadowuje lub roz-
ładowuje się średnio co najmniej 10 wagonów przeliczeniowych. W przeciwnym razie bocznica 
powinna zostać zlikwidowana. Patrz: M.T. Gołębiowska, Opłacalność utrzymania lub likwidowa-
nia bocznic kolejowych na sieci PKP, „Przegląd Kolejowy” 1996, nr 11.

9 P. Kazimierowski, Strategia dla transportu kolejowego receptą na katastrofę, „Transport 
i Komunikacja” 2007, nr 2.
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uprościć procedury organizacyjne, certyfi kacyjne i dopuszczeniowe, zwłasz-
cza tam, gdzie nie odbywa się przeładunek materiałów niebezpiecznych, 
a ryzyko lub skutki spowodowane ewentualnym wypadkiem (zdarzeniem) nie 
powodują większego zagrożenia dla otoczenia,

– wprowadzenie jednolitych, znacznie uproszczonych i gotowych przepisów 
organizacyjnych dla bocznic kolejowych wymagających jedynie nieznacznej 
adaptacji do lokalnych warunków pracy na małych bocznicach,

– wsparcie fi nansowe budowy, modernizacji i utrzymania bocznic kolejowych.

Zakończenie

Podsumowując treści zawarte w artykule, warto zwrócić uwagę na fakt, 
że spadek przewozów transportem kolejowym w formie przesyłek wagonowych 
to nie tylko kwestia walki konkurencyjnej z transportem samochodowym. Rodzi 
to również szersze konsekwencje w postaci zwiększonego ruchu na drogach 
kołowych i wynikających z tego większych nakładów na utrzymanie tej infra-
struktury oraz wzrost kosztów zewnętrznych już i tak znaczących, generowanych 
przez transport samochodowy. Stąd rozwój przewozów wagonowych powinien 
być, zdaniem autora, istotnym elementem polityki transportowej państwa, mają-
cej przecież na celu realizację zasad unijnej polityki zrównoważonego rozwoju. 
Należy więc podjąć działania, aby forma przewozów wagonowych stała się znów 
atrakcyjna dla obecnych oraz potencjalnych klientów kolei, z korzyścią zarówno 
dla gospodarki narodowej, jak i społeczeństwa.
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CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF FREIGHT CARRIAGES 
BY RAILWAY TRANSPORT IN POLAND 

IN THE FORM OF WAGON CONSIGNMENT

Summary

From the beginnings of 90s a phenomenon of reducing the size of freight carriages 
on railway transport is appearing. Peculiarly the great fall concerns small parcels, high-
value parcels transferred in the form of wagon consignment, i.e. single and small groups 
of wagons, between loading points by the small sending and receiving. A poor quality 
of the offer of railway, liquidation of many loading points on the network and the strong 
competition from the side of the road transport are causes of this state. However, it is 
worthwhile remembering that taking over this loading mass by the road transport causes 
effects in the form of growth of the road traffi c, the increased expenditure on the road 
infrastructure and the increase of external costs generated by this mode of transport.

In the article author, analysing factors infl uencing on the reduction of size of freight 
carriages by railway transport in Poland in the form of wagon consignment, is trying also 
to show conditions which should be fulfi lled so that this form of transportation again 
becomes attractive for the potential clients of railways with benefi t to the society and the 
national economy.

Translated by Arkadiusz Drewnowski
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ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU 
NARZĘDZIEM INNOWACYJNOŚCI W TRANSPORCIE

Wprowadzenie

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian, nie 
zawsze postrzeganych przez Polaków pozytywnie, ale niewątpliwie nieunik-
nionych. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu organizacje są zmuszone 
do podejmowania przedsięwzięć innowacyjnych. Wspieranie i zwiększenie inno-
wacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki to cele strategiczne Polski 
w UE, zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentach unijnych. Obowiązek 
i chęć wypełniania zaleceń europejskich daje możliwość nadrobienia zaległo-
ści cywilizacyjnych w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Programy ope-
racyjne zostały opracowane w celu organizacji pozyskiwania unijnych środków 
fi nansowych na zrealizowanie konkretnych projektów.

Ze względu na znaczący udział transportu w budowaniu nowoczesnej 
gospodarki w ramach programów operacyjnych ustalone są priorytety, działa-
nia, poddziałania przeznaczone dla tego sektora. Inwestycje w transporcie wyma-
gają wysokich nakładów fi nansowych, a bez pomocy ze strony UE w większości 
byłyby niemożliwe do zrealizowania. Podniesienie innowacyjności w transpor-
cie jest niezwykle ważne dla rozwoju gospodarki narodowej.

W większości przypadków fi nansowane projekty zostają wyłonione w try-
bie konkursowym. Złożone wnioski wraz z załącznikami podlegają szczegółowej 
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ocenie formalnej i merytorycznej, ponieważ są dokumentami, w których zaplano-
wana jest cała inwestycja pod względem fi nansowym i organizacyjnym. Wysoka 
jakość przygotowanego wniosku o dofi nansowanie projektu, a także późniejsza 
jego sprawna realizacja wymagają stosowania systemu zarządzania projektami 
opartego na niezawodnych, elastycznych oraz uwzględniających innowacyjny 
charakter każdego projektu metodach i technikach.

1. Zarządzanie cyklem projektu

Przyjęty przez Komisję Europejską zbiór narzędzi do opracowywania 
i zarządzania projektami to „Zarządzanie cyklem projektu” (ZCP) czy też kró-
cej cykl projektu. Celem ZCP jest „doskonalenie procesu zarządzania wszelkiego 
typu projektami i programami przez lepsze uwzględnianie podstawowych zagad-
nień oraz warunków ramowych podczas ich opracowywania i wdrażania” 1. 
Zastosowanie cyklu projektu powinno przyczynić się między innymi do sporzą-
dzenia poprawnego studium wykonalności, udoskonalenia monitoringu, ulepsze-
nia procesu ewaluacji, usprawnienia podejmowania decyzji opartych na dosta-
tecznej informacji w kluczowych etapach opracowywania i wdrażania projek-
tów, zagwarantowania aktywnego uczestnictwa grup docelowych, benefi cjentów, 
instytucji lokalnych oraz decydentów w zarządzaniu projektem.

Sześciofazowy cykl projektu przedstawiono na rys. 1.
Faza początkowa – planowanie/programowanie – polega na uzgodnieniu 

ogólnych zasad współpracy Unii Europejskiej z danym państwem. Na podstawie 
szczegółowej diagnozy społeczno-gospodarczej kraju, z uwzględnieniem prio-
rytetów unijnych i lokalnych, określa się kierunek pomocy unijnej oraz zakres 
tematyki projektów (w ramach projektów operacyjnych, strategii restrukturyza-
cyjnych i innowacyjnych) w formie dokumentu, ogólnie nazywanego Strategią 
dla Kraju. Podstawowym dokumentem, obecnie obowiązującym, określającym 
cele polityki rozwoju w Polsce i koordynującym reformy instytucjonalno-regula-
cyjne z działaniami fi nansowanymi ze środków UE, jest Strategia Rozwoju Kraju 
na lata 2007–2015. Jednak najważniejszy polski dokument dotyczący dotacji 
unijnych to Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013, zwane 
również jako Narodowa Strategia Spójności.

1 Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Komisja Europejska, Biuro Współpracy Europe-
Aid, Bruksela 2001, s. 1.
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Rys. 1. Cykl projektu
Źródło: opracowanie na podstawie: Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Komi-

sja Europejska, Biuro Współpracy EuropeAid, Bruksela 2001 oraz jego polskiej 
adaptacji: Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Ministerstwo Gospodarki 
i Pracy, Warszawa 2004.

Aktywne uczestnictwo benefi cjentów w szczegółowej specyfi kacji koncep-
cji projektu to cecha charakterystyczna kolejnej fazy cyklu – opracowania (inne 
określenia to ocena wstępna, ocena ex ante, faza przygotowywania, formułowa-
nia). W tym miejscu cyklu należy opracować szczegółowe harmonogramy wdra-
żania wraz ze wskaźnikami oczekiwanych wyników i wpływów oraz harmo-
nogramy wykorzystania zasobów. Na ich podstawie podejmowana jest decyzja 
o ewentualnym zaproponowaniu projektu do fi nansowania. W przypadku trybów 
konkursowych europejskich programów operacyjnych następuje złożenie wnio-
sku o dofi nansowanie projektu w ramach konkretnego działania i priorytetu.

Następne stadium cyklu to fi nansowanie, w którym, na podstawie przepro-
wadzonej weryfi kacji rachunku efektywności danego przedsięwzięcia, docho-
dzi do podpisywania umów o pomocy fi nansowej. W przypadku trybów kon-
kursowych europejskich programów operacyjnych następuje ocena formalna 
i merytoryczna złożonych wniosków o dofi nansowanie, potem wydaje się decy-
zję o fi nansowaniu oraz podpisywana jest umowa z instytucją zarządzającą pro-
gramem (w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (RPO WZ) tę funkcję pełni zarząd 
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województwa zachodniopomorskiego przez wyznaczone do tego celu komórki 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego).

Realizacja założonych zadań projektowych i osiągnięcie postawionych 
celów to rola kolejnego etapu cyklu – wdrażania. Monitoring postępu w wyko-
nywaniu zadań ułatwia dostosowanie przedsięwzięcia do zmieniających się oko-
liczności oraz wspomaga podjęcie decyzji o zamknięciu lub poszerzeniu projektu.

Celem kolejnej fazy – ewaluacji – jest ustalenie efektywności opracowania, 
skuteczności, wpływu i trwałości projektu, wyciągnięcie ewentualnych wnio-
sków dla procesu decyzyjnego zarówno dla odbiorców, jak i instytucji fi nansu-
jących. Ocena może być przeprowadzona podczas wdrażania (ocena w toku), 
pod koniec (ocena końcowa) lub później (ocena ex post). W wyniku ewaluacji 
powinna zostać podjęta decyzja o kontynuacji, korekcie lub wstrzymaniu reali-
zacji projektu, a wnioski i zalecenia należy brać pod uwagę podczas planowania 
i wdrażania innych podobnych projektów w przyszłości.

ZCP stanowi pakiet względnie prostych koncepcji, zadań oraz technik, 
w tym 2:
– koncepcji cyklu projektu,
– analizy interesariuszy,
– narzędzia planistycznego, którym jest macierz projektu,
– kluczowych czynników jakości,
– harmonogramu działań,
– harmonogramu wykorzystania zasobów,
– ujednoliconych, spójnych struktur dla kluczowych dokumentów projektu.

Jednak główną metodą w tym zbiorze jest macierz projektu, nazywana rów-
nież matrycą logiczną, która „polega na prezentacji wyników analizy w sposób 
umożliwiający wytyczenie celów projektu/programu w sposób usystematyzo-
wany i logiczny. Prezentacja ta powinna także odzwierciedlać relacje przyczy-
nowe pomiędzy różnymi poziomami celów oraz wskazywać możliwości wery-
fi kacji, czy cele zostały osiągnięte, oraz ustalać, czy założenia będące poza kon-
trolą projektu/programu mogą mieć wpływ na jego powodzenie” 3.

Macierz projektu odgrywa dużą rolę w każdym etapie cyklu, wstępną wersję 
można sporządzić już w fazie identyfi kacji, a potem stopniowo uzupełniać. Jest 
to narzędzie zarządzania każdą fazą cyklu projektu oraz narzędziem centralnym, 
będącym podstawą do tworzenia innych, takich jak harmonogram wdrażania 

2 Ibidem, s. 2.
3 Ibidem, s. 8.
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oraz plan monitoringu. Zastosowanie matrycy logicznej poprawia planowanie 
i wdrażanie projektu.

Na rys. 2 przedstawiono przykład schematu matrycy logicznej w formie 
obowiązującej w naborze wniosków o dofi nansowanie projektów (konkurs nr 
RPOWZ/2.1.2/2008/1 4) w ramach RPO WZ, natomiast na rys. 3 w formie obo-
wiązującej dla projektów z województwa pomorskiego (RPO WP). Matryca pod-
sumowująca całą logikę projektu jest jednym z elementów studium wykonalno-
ści, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofi nansowanie projektu.

Rys. 2. Schemat matrycy logicznej projektu w formie obowiązującej dla projektów 
w ramach RPO WZ

Źródło: Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej: Poddzia-
łanie 2.1.1/2.1.2/2.1.3, opracowanie wykonane na zamówienie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego współfi nansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 
2008 r., s. 27 (www.rpo.wzp.pl – 28.03.2009).

4 Pierwszy konkurs dla Poddziałania 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, Działania 2.1. Zin-
tegrowany system transportowy województwa, Priorytetu II. Rozwój infrastruktury transportowej 
i energetycznej RPO WZ, w którym wnioski można było składać do dnia 26.02.2009 r. Zarząd 
województwa zachodniopomorskiego w dniu 4 sierpnia 2009 r. podjął decyzję o udzieleniu dofi -
nansowania w wysokości 40 831 886,88 zł 29 projektom złożonym w ramach tego konkursu. Nato-
miast w dniu 6 sierpnia 2009 r. został ogłoszony kolejny (drugi) nabór wniosków w ramach pod-
działania (konkurs nr RPOWZ/2.1.2/2009/1). Dla porównania w analogicznym konkursie ogłoszo-
nym w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, Priorytetu IV. Regio-
nalny system transportowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
(RPO WP) 5 projektów otrzymało dofi nansowanie w wysokości 183 270 908,86 zł (18.06.2009).
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Ogólna struktura matrycy logicznej jest stosowanym standardem. Należy 
ją traktować jako wzorzec postępowania i dostosowywać w zależności od prze-
widywanego zakresu działań, rezultatów, czasu trwania, kosztów oraz jakości 
projektu, a także wytycznych dla odpowiednich programów.

Logika 
interwencji

Wskaźniki 
realizacji

Źródła informacji 
o wskaźniaku Założenia

Cel nadrzędny 
(programowy, ogólny)

Cel bezpośredni 
projektu

Rezultaty
podstawowe wskaźniki 

rezultatów muszą być spójne 
ze wskaźnikami z wniosku

Produkty
podstawowe wskaźniki 

produktów muszą być spójne 
ze wskaźnikami z wniosku

Działania Środki Koszty

Rys. 3. Schemat matrycy logicznej projektu w formie obowiązującej dla projektów 
w ramach RPO WP

Źródło: Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, 
Załącznik nr 2 do Przewodnika benefi cjenta RPO WP 2007–2013, Gdańsk, 
marzec 2009 r., s. 16 (www.dpr.woj-pomorskie.pl – 13.08.2009).

2. Innowacyjność w transporcie morskim w świetle programów 
operacyjnych

Zgodnie ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty (SWW), które są nad-
rzędnym dokumentem unijnym określającym obszary, dla których zostaną prze-
znaczone dotacje unijne w latach 2007–2013, programy otrzymujące wsparcie 
w ramach polityki spójności powinny dążyć do skoncentrowania zasobów, między 
innymi na „wspieraniu innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospo-
darki opartej na wiedzy poprzez wykorzystywanie możliwości w dziedzinie badań 
i innowacji, w tym nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych” 5.

Natomiast według najważniejszego polskiego dokumentu dotyczącego 
dotacji unijnych, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–
2013 (NSRO), czyli Narodowej Strategii Spójności (NSS) „wyzwaniem o cha-
rakterze gospodarczym jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności 

5 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
(2006/702/WE), Dz. Urz. UE L 291/11 – 21.10.2006 r.
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polskiej gospodarki” 6. Zdolność innowacyjna (nazywana innowacyjnością) 
wszelkich przedsiębiorstw jest podstawowym czynnikiem, mającym wpływ 
na dynamikę rozwoju gospodarczego. Trwały rozwój może zagwarantować 
budowanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa opierające swoją 
działalność na innowacjach. W związku z tym niezbędne jest znaczące podnie-
sienie innowacyjności przedsiębiorstw przez wzmocnienie znaczenia innowacji 
w działalności oraz stymulowanie wzrostu nakładów inwestycyjnych. Niezwykle 
ważne jest wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych przez pod-
mioty gospodarcze, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań tech-
nologicznych, produktowych i organizacyjnych.

Efektywny rozwój gospodarki narodowej determinowany jest kondycją 
transportu. Transport bowiem to kluczowy czynnik nowoczesnej gospodarki 7. 
Zgodnie z Polityką Transportową Państwa na lata 2006–2025 8 zasadniczym 
zadaniem jest unowocześnienie podstawowej sieci transportowej i zapewnienie 
wysokiej jakości usług transportowych tak, by transport wnosił właściwy wkład 
w rozwój gospodarczy kraju. Dzięki dostępności unijnych środków fi nansowych 
przeznaczonych na transport w Polsce nadrobienie zaległości cywilizacyjnych 
w stosunku do krajów Europy Zachodniej w tej dziedzinie jest możliwe.

Zawężając rozważania do transportu morskiego, należy wymienić następu-
jące dokumenty strategiczne dla tego sektora:
1. Dokumenty krajowe:
– Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013,
– Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007–2015,
– Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025,
– Strategia Rozwoju Polskiej Gospodarki Morskiej do roku 2015,
– Strategia Rozwoju Portów Morskich do 2015;
2. Dokumenty unijne:
– Strategia Lizbońska,
– Strategia Goeteborska,

6 Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, wspierające wzrost gospo-
darczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, War-
szawa, maj 2007 r.

7 Biała Księga UE „Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji”, Komi-
sja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001.

8 Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 
2005.
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– Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej (2006/702/WE),

– Decyzja nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspól-
notowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transpor-
towej (zmienionej Decyzjami nr 1346/2001 i 884/2004),

– Biała Księga EU „Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie 
decyzji”,

– Zielona Księga EU „W kierunku przyszłej polityki morskiej: europejska wizja 
oceanów i mórz”,

– Niebieska Księga UE „W sprawie zintegrowanej polityki morskiej”.

Transport morski to między innymi porty morskie, czyli „infrastrukturalne 
obiekty punktowe mające podstawowe znaczenie w funkcjonowaniu i rozwoju 
transportu morskiego z punktu widzenia działalności gospodarczej” 9. Aby zre-
alizować cele przedstawione we wspomnianych dokumentach strategicznych, 
w obszarze innowacyjności powinno się jeszcze dużo zrobić. Dlatego też zostały 
zaplanowane unijne środki fi nansowe dla projektów realizowanych w polskich 
portach morskich w latach 2007–2013.

W ramach Działania 7.2. Rozwój transportu morskiego, Priorytetu VII. 
Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko (POIiŚ) sporządzono, poza trybem konkursowym, listę podstawową 
22 projektów indywidualnych proponowanych do fi nansowania. Istnieje również 
lista rezerwowa zawierająca 12 projektów.

Porty morskie mają również możliwość realizacji projektów współfi nanso-
wanych z funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
(RPO WZ i RPO WP). W województwie zachodniopomorskim porty morskie 
mogą uzyskać wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.5. Wzmocnienie portów mor-
skich i rzecznych, Działania 2.1. Zintegrowany system transportowy wojewódz-
twa, Priorytetu II. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej RPO WZ. 
W ramach tego poddziałania nie mogą być fi nansowane projekty umieszczone 
na liście projektów indywidualnych dla Działania 7.2. POIiŚ. Wkład ze środ-
ków unijnych na poddziałanie wynosi 14 mln euro. Planowany termin ogłoszenia 
konkursu na projekty to grudzień 2009 roku.

9 Transport. Aktualne problemy integracji z UE, W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 178.
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W województwie pomorskim porty morskie mogą uzyskać wsparcie 
w ramach Działania 4.3. Rozwój i poprawa dostępności węzłów transporto-
wych, Priorytetu IV. Regionalny system transportowy RPO WP. Projekty doty-
czące portów morskich podlegają pod działanie wspólne z innymi rodzajami 
transportu. Benefi cjentami programu nie mogą być porty w Gdańsku i Gdyni 
(projekty dotyczące inwestycji w tych portach znajdują się na liście projek-
tów indywidualnych dla Działania 7.2. POIiŚ). Wkład ze środków unijnych 
na Działanie 4.3. RPO WP wynosi 38 855 630 euro, czyli niemal trzykrotnie 
więcej niż w przypadku Poddziałania 2.1.5. RPO WZ, które dotyczy tylko por-
tów morskich i rzecznych. Nabór wniosków o dofi nansowanie projektów odbył 
się w okresie od 27.04.2009 roku do 29.05.2009 roku. Złożono 9 wniosków 
na łączną kwotę dofi nansowania 140 327 108 zł, co stanowi 107,86% środków 
przeznaczonych na działanie. Wykaz złożonych wniosków o dofi nansowanie 
projektów związanych z portami morskimi przedstawiono w tabeli 1. Konkurs 
nie został jeszcze rozstrzygnięty (stan: 14.08.2009 r.). Samorząd wojewódz-
twa pomorskiego ubiega się o największe dofi nansowanie dla przedsięwzięcia 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie 
na odcinku Białogard – Nowa Wieś Lęborska”. Wartość projektu została 
oszacowana na 62 339 073,01 zł, a wnioskowane dofi nansowanie z EFRR 
na 44 728 911,00 zł, czyli 75% kosztów kwalifi kowalnych.

Również w poprzednim okresie budżetowym (dla Polski były to lata 
2004–2006, od chwili wstąpienia do UE) Wspólnota współfi nansowała projekty 
istotne ze względu na zapewnienie rozwoju portów przez Sektorowy Program 
Operacyjny Transport (SPOT). W ramach Działania 1.2. Poprawa infrastruktury 
dostępu do portów morskich (czterech portów morskich o podstawowym zna-
czeniu dla gospodarki narodowej – Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia), 
Priorytetu I. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu zostało współfi nanso-
wanych 9 projektów o łącznym wkładzie UE ponad 450 mln zł.
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Tabela 1

Lista wniosków o dofi nansowanie projektów związanych z portami morskimi, 
złożonych w konkursie w ramach Działania 4.3. RPO WP

Lp. Nazwa projektu Nazwa 
benefi cjenta

Wartość 
projektu [zł]

Wnioskowane 
dofi nansowanie 

z EFRR [zł]

1.

Poprawa dostępności do portu 
morskiego w Ustce przez 
przebudowę ulic Kosynierów 
i Marynarki Polskiej na odcinku 
od ul. Portowej do Dworcowej

Gmina Miasto 
Ustka 8 075 928,36 6 007 398,13

2.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 214 stanowiącej dostęp do 
portu w Łebie na odcinku 
Białogard – Nowa Wieś Lęborska

samorząd 
województwa 
pomorskiego

62 339 073,01 44 728 911,00

3.

Przebudowa drogi powiatowej 2324G 
łączącej drogę wojewódzką 501 
z portem morskim w Jantarze jako 
zwiększenie konkurencyjności 
węzłów transportowych, 
atrakcyjności gospodarczej 
i turystycznej w powiecie

powiat 
nowodworski 8 596 220,00 6 447 165,00

4.

Przebudowa drogi powiatowej 2346G 
łączącej drogę wojewódzką 501 
z portem morskim w Krynicy 
Morskiej jako zwiększenie konkuren-
cyjności węzłów transportowych, 
atrakcyjności gospodarczej w powiecie

powiat 
nowodworski 8 221 239,99 6 165 929,99

5.

Przebudowa drogi powiatowej 2325G 
łączącej drogę wojewódzką 501
z portem morskim w Stegnie 
jako zwiększenie konkuren-
cyjności węzłów transportowych, 
atrakcyjności gospodarczej 
i turystycznej w powiecie

powiat 
nowodworski 10 305 619,97 7 729 213,99

6.

Przebudowa drogi powiatowej 2327G 
łączącej drogę wojewódzką 501
z portem morskim w Kątach 
Rybackich jako zwiększenie konku-
rencyjności węzłów transportowych, 
atrakcyjności gospodarczej w powiecie

powiat 
nowodworski 9 131 240,00 6 848 430,00

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentu Formularz nr 3a – Lista wniosków złożo-
nych – numer konkursu 4.3_1, Departament Programów Regionalnych, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 1.06.2009 r. 

 (www.dpr.woj-pomorskie.pl, 13.08.2009).
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Podsumowanie

Coraz częściej organizacje zmuszone są do podejmowania przedsięwzięć 
nowych, bardziej konkurencyjnych i innowacyjnych. Nie jest to tylko potrzeba 
wynikająca z zagwarantowania sobie trwałego rozwoju i budowania prze-
wagi konkurencyjnej, ale wymóg dla członków Unii Europejskiej. Działania 
te są realizowane w formie projektów, w których dofi nansowaniu uczestni-
czą fundusze unijne. Jednocześnie pojawia się zagadnienie organizacji i zarzą-
dzania takim projektem na każdym jego etapie, od planowania do ewaluacji. 
Niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofi nansowanie projektu jest studium 
wykonalności, którego jednym z elementów jest matryca logiczna (macierz pro-
jektu). Odgrywa ona ważną rolę, ponieważ przedstawia treści projektu w sposób 
kompleksowy i w powszechnie zrozumiałej formie oraz jest podstawą do tworze-
nia innych narzędzi, takich jak harmonogram wdrażania oraz plan monitoringu. 
Zastosowanie matrycy logicznej poprawia planowanie i wdrażanie projektu.

Nowoczesna gospodarka nie może funkcjonować bez wysokiej jakości 
usług transportowych. W celu podniesienia innowacyjności i konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw transportowych opracowano w ramach programów operacyj-
nych specjalne priorytety, działania, poddziałania przeznaczone dla tego sektora. 
W poprzednim punkcie wspomniano o możliwościach skorzystania z dofi nanso-
wania UE przez polskie porty morskie w dążeniu do wypełnienia narzuconych 
wytycznych o wspieraniu i zwiększeniu innowacyjności oraz konkurencyjności 
polskiej gospodarki w obszarze transportu morskiego.

Literatura

Biała Księga UE „Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji”, 
Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001.

Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu (polska adaptacja), Ministerstwo Gospodarki 
i Pracy, Warszawa 2004.

Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Komisja Europejska, Biuro Współpracy 
EuropeAid, Bruksela 2001.

Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, War-
szawa 2005.

Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, wspierające wzrost gospo-
darczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego, Warszawa, maj 2007 r.



Ewa Hącia74

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
(2006/702/WE), Dz. Urz. UE L 291/11 – 21.10.2006 r.

Transport. Aktualne problemy integracji z UE, W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król 
(red.), Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2007–2013, Gdańsk, lipiec 2009 r.

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007–2013, Szczecin, lipiec 2009 r.

Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, Załącznik nr 2 
do Przewodnika benefi cjenta RPO WP 2007–2013, Gdańsk, marzec 2009 r.

Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej: Poddziałanie 
2.1.1/2.1.2/2.1.3, opracowanie wykonane na zamówienie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Zachodniopomorskiego współfi nansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2008 r.

www.dpr.woj-pomorskie.pl.
www.funduszestrukturalne.gov.pl.
www.rpo.wzp.pl.

THE PROJECT` CYCLE MANAGEMENT 
AS AN INSTRUMENT OF INNOVATION IN TRANSPORT

Summary

The main aim of the article is to present the necessity of applying effi cient project’s 
management system in transport. This system should consists of reliable, fl exible and 
individual methods and techniques. The innovative character of each project requires 
readjusting of individual standard procedures. They depend on operating range, time, 
cost and quality. The European Commission approved the set of instruments which are 
used to create and manage a project. This is called the Project Cycle Management (PCM).
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SYSTEMY SATELITARNE W TRANSPORCIE 
DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI

Wprowadzenie

Zgodnie z defi nicją, transport to zespół czynności związanych z prze-
mieszczaniem się osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków. 
Jednym ze sposobów klasyfi kacji transportu jest rodzaj środowiska, w którym 
dokonuje się owo przemieszczanie.

W pierwszym okresie ludzkości przemieszczanie się ludzi oraz przewóz 
różnego rodzaju towarów odbywał się wyłącznie drogami lądowymi i wod-
nymi, ale tylko w obrębie jednego kontynentu. Wraz z rozwojem cywilizacji 
do tych dwóch rodzajów dróg dołączyły drogi wodne, ale już międzykontynen-
talne, a ostatnio również i drogi powietrzne. Dlatego też obecnie można wyróż-
nić trzy rodzaje transportu: lądowy (np. kolejowy, drogowy), wodny (np. morski, 
śródlądowy) i powietrzny (np. lotniczy). Z dużym prawdopodobieństwem można 
też stwierdzić, że już w niedalekiej przyszłości rozwinie się dopiero co powstały 
nowy rodzaj transportu – transport kosmiczny 1.

W 1957 roku, wraz z pojawieniem się na orbicie pierwszego sztucznego sate-
lity Ziemi, rozpoczęła się nowa era – podboju kosmosu przez człowieka. Pojawił 

1 J. Januszewski, Nawigacyjne systemy satelitarne na drogach wodnych, „Drogi Lądowe 
– Powietrzne – Wodne” 2008, nr 8, s. 65–75.
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się wówczas nowy rodzaj nawigacji – nawigacja satelitarna (satellite naviga-
tion). Nawigacja ta opiera się na wykorzystaniu sygnałów radiowych emitowa-
nych przez sztuczne satelity Ziemi. To epokowe wydarzenie wprowadziło też 
istotne zmiany w funkcjonowaniu wielu dziedzin gospodarki światowej, w tym 
szczególnie w transporcie.

Z uwagi na to, że w każdym rodzaju transportu musi być zachowane bezpie-
czeństwo, pozycja przemieszczającego się obiektu winna być znana nieprzerwa-
nie w czasie rzeczywistym i to z odpowiednią dokładnością. Pozycja ta może być 
określana za pomocą różnych metod, ale od co najmniej kilku lat metodą najważ-
niejszą i jednocześnie najczęściej stosowaną są nawigacyjne systemy satelitarne, 
zwane dalej NSS. To właśnie te systemy, a mówiąc ściślej – sygnały emitowane 
przez ich satelity, umożliwiają określenie w dowolnym momencie i w dowol-
nym miejscu na lądzie, wodzie i powietrzu trójwymiarowej bieżącej pozycji każ-
dego obiektu zarówno stacjonarnego, jak i ruchomego, zapewniając jednocześnie 
nieprzerwaną znajomość bieżącego czasu, i to z dokładnością wystarczającą dla 
użytkowników transportu 2.

1. Nawigacyjne systemy satelitarne

W tabeli 1 zestawiono wykorzystanie przez użytkowników poszczególnych 
rodzajów transportu obecnie już funkcjonujących, zarówno tych w pełni opera-
cyjnych (GPS i jego odmiana różnicowa DGPS), jak i tych nie w pełni operacyj-
nych (GLONASS) oraz znajdujących się na etapie budowy (Galileo, Compass) 
systemów NSS. Należy jednak podkreślić, że każdy z wyżej wymienionych 
systemów, z wyjątkiem DGPS, może być z powodzeniem wykorzystywany 
we wszystkich rodzajach transportu. Od kilku już lat użytkownicy transportu 
mogą wykorzystywać nie tylko NSS, ale również satelitarne systemy wspoma-
gające SBAS (Satellite Based Augmentation System), takie jak EGNOS, WAAS 
i MSAS. Systemy SBAS zostały wprawdzie stworzone na potrzeby lotnictwa, 
ale w chwili obecnej odbiorniki tych systemów wchodzą też w skład odbiorni-
ków zintegrowanych (jeden lub dwa NSS plus jeden, dwa lub trzy SBAS), w tym 
również odbiorników przenośnych. W Europie do tych ostatnich można zaliczyć 
między innymi zintegrowany odbiornik systemów GPS i EGNOS [3,5,8].

2 J. Januszewski, Nawigacyjne systemy satelitarne dziś oraz w bliższej i dalszej przyszłości, 
„Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne” 2007, nr 12, s. 956–962; J. Janu-
szewski, Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
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Tabela 1

Główni użytkownicy nawigacyjnych systemów satelitarnych (NSS) 
w 2009 roku i w przyszłości

Transport

Nawigacyjne Systemy Satelitarne
w pełni

operacyjne
nie w pełni
operacyjne w budowie

GPS DGPS GLONASS Galileo Compass
lądowy     

morski     

lotniczy    

Jednym z najważniejszych problemów we wszystkich rodzajach transportu 
(lądowy, lotniczy i morski) jest znajomość parametrów dokładnościowych cha-
rakteryzujących bieżącą pozycję przemieszczającego się obiektu (samochodu, 
pociągu, samolotu, statku itp.). W ostatnich latach drugiego tysiąclecia pozy-
cja obiektu w transporcie lotniczym i morskim określana była w zdecydowanej 
większości wypadków za pomocą nawigacyjnych systemów satelitarnych. Coraz 
częściej też systemy te znajdują zastosowanie w transporcie lądowym.

W praktyce jednak jedynym w pełni operacyjnym systemem o zasięgu 
globalnym był i jest do dzisiaj (sierpień 2009) system GPS–Navstar, oddany 
do eksploatacji 17 lipca 1995 roku, zwany dalej systemem GPS, pozostający 
nieprzerwanie pod kuratelą Departamentu Obrony USA. Do 2 maja 2000 roku 
z powodu wprowadzonego jeszcze w marcu 1990 roku zakłócenia SA (Selective 
Availability) dokładność określanej za pomocą systemu GPS pozycji użytkow-
nika (horyzontalna, prawdopodobieństwo 95%) była rzędu 100 m. Oznaczało to, 
że w wielu wypadkach system ten nie spełniał określonych wymogów. Z kolei 
oddany do eksploatacji w styczniu 1996 roku rosyjski system GLONASS już 
po kilku miesiącach przestał być operacyjny, gdyż ze względu na znacznie krót-
szą od założonej żywotność satelitów liczba tych ostatnich bardzo szybko zaczęła 
się zmniejszać, w związku z czym system nie gwarantował ciągłości trójwymia-
rowej pozycji na całej kuli ziemskiej 3.

Konsekwencją takiej sytuacji było to, że do końca XX wieku NSS nie zna-
lazły zastosowania u użytkowników dróg lądowych, nie spełniały też wszystkich 
wymagań użytkowników morskich, np. na podejściach do portów, w wąskich 
przejściach czy też podczas różnego rodzaju prac hydrografi cznych. Wszyscy 

3 J. Januszewski, Systemy satelitarne GPS…
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bowiem jego użytkownicy to użytkownicy przemieszczający się, którzy zain-
teresowani są wyłącznie swą bieżącą pozycją w czasie rzeczywistym (real 
time) i to najlepiej określaną w sposób nieprzerwany. Użytkownicy stacjonarni, 
np. geodeci, mogą natomiast określać swą pozycję innymi metodami, np. metodą 
tzw. postprocessingu.

Dlatego też, o ile określanie pozycji horyzontalnej użytkownika z dokładno-
ścią około 100 m (95%) było wystarczające w żegludze dalekomorskiej, o tyle dla 
użytkowników dróg lądowych było już nie do zaakceptowania. Prawdziwy prze-
łom nastąpił dopiero 2 maja 2000 roku, kiedy to decyzją ówczesnego prezydenta 
USA Billa Clintona w systemie GPS wyłączono zakłócenie SA. W związku z tym, 
że dokładność pozycji wzrosła od tego dnia kilkakrotnie, systemem GPS zaczęli 
się interesować już bardzo poważnie użytkownicy dróg lądowych. Jednocześnie 
władze Federacji Rosyjskiej podjęły decyzję o jak najszybszym przywróceniu 
systemu GLONASS do pełnej zdolności operacyjnej 4.

Znaczny wzrost zainteresowania wykorzystaniem NSS sprawił, że szczegó-
łowej analizie zostały poddane wszystkie możliwe zalety i wady tych systemów. 
Wtedy też wielu ówczesnych i potencjalnych cywilnych użytkowników NSS zdało 
sobie w końcu sprawę, że systemy GPS i GLONASS, chociaż już dostępne bez 
opłat, zostały stworzone przez instytucje rządowe swoich państw i nadal są zarzą-
dzane przez instytucje wojskowe. W praktyce oznaczało to, i nadal niestety ozna-
cza, że o wszelkich zmianach czy nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tych sys-
temów użytkownicy są oczywiście informowani, ale w skrajnych wypadkach nie 
muszą. Dodatkowo każdy z tych systemów może być na krótszy czy dłuższy okres 
wyłączony z eksploatacji i to bez żadnych konsekwencji na arenie międzynarodowej.

Dlatego też niespotykany dotąd rozwój technologiczny, coraz szersze moż-
liwości wykorzystania na praktyczną skalę najnowszych osiągnięć i wynalazków, 
wreszcie – wprowadzanie na orbity okołoziemskie różnego rodzaju satelitów przez 
kolejne kraje (Francję i Chiny w szczególności) sprawiło, że do budowy nowych 
nawigacyjnych systemów satelitarnych przystąpiła Europa i Chiny. W większo-
ści krajów Unii Europejskiej zwyciężyła bowiem myśl o potrzebie jak najszyb-
szego zbudowania własnego systemu pozostającego pod cywilną kontrolą mię-
dzynarodową, który spełniłby wymogi wszystkich zainteresowanych użytkowni-
ków, a w rosnących w potęgę Chinach – chęć posiadania systemu zarówno dla 
własnych użytkowników wojskowych (największa armia świata), jak i cywilnych 

4 J. Spaans, The Munich Satellite Navigation Summit 2008, “European Journal of Navigation” 
2008, no. 2, vol. 6.



Systemy satelitarne w transporcie dzisiaj i w przyszłości 79

(najliczniejsze państwo świata). Na początku XXI wieku rozpoczęto więc budowę 
od podstaw systemów nowej generacji: Galileo i Compass. W połowie 2009 roku 
przewidywano, że pełną zdolność operacyjną (Full Operational Capability – FOC) 
systemy te osiągną odpowiednio w 2013 i 2015 roku 5.

2. Satelitarne systemy wspomagające

Mimo swych licznych zalet system GPS w ostatnim dziesięcioleciu XX 
wieku nie we wszystkich wypadkach spełniał wymogi dokładnościowe wielu 
użytkowników, w szczególności użytkowników transportu morskiego w żegludze 
przybrzeżnej, na podejściach do portów itp. Rozwiązaniem okazała się odmiana 
różnicowa tego systemu DGPS (Differential GPS), jednak zasięg większości 
stacji referencyjnych nie przekraczał kilkudziesięciu mil morskich. Dlatego też 
powstały satelitarne systemy wspomagające SBAS (Satellite Based Augmentation 
System), w których poprawki różnicowe przekazywane są przez satelity geostacjo-
narne (GEO) tychże systemów o zdecydowanie większym zasięgu.

W połowie 2009 roku w pełni operacyjne były dwa SBAS – WAAS (Wide 
Area Augmentation System) i MSAS (Multi-functional Transport Satellite Based 
Augmentation System), obejmujące swym zasięgiem odpowiednio kontynen-
talne terytorium USA, Kanadę i Meksyk oraz przestrzeń lotniczą wokół Japonii. 
Użytkownicy europejscy mogą natomiast już korzystać z systemu EGNOS 
(European Geostationary Navigation Overlay Service), chociaż jego ofi cjalne 
uruchomienie planowane jest dopiero na koniec 2009 roku. Systemy SBAS 
zapewniają dokładność określanej pozycji (95%) co najmniej 2 m i to zarówno 
w płaszczyźnie horyzontalnej, jak i w pionie, w związku z czym zastosowa-
nie znalazły przede wszystkim w transporcie lotniczym. Z uwagi jednak na to, 
że wymogi dokładnościowe są najostrzejsze w przypadku użytkowników lotni-
czych, wymienione systemy SBAS mogą być i są coraz częściej wykorzysty-
wane również przez użytkowników transportu lądowego i morskiego 6.

Z uwagi na to, że SBAS są z defi nicji systemami wspomagającymi, odbior-
niki tychże systemów to odbiorniki zintegrowane systemu NSS (najczęściej GPS, 
rzadziej GPS i GLONASS) z jednym lub więcej systemami SBAS. Są to odbior-
niki zarówno stacjonarne, jak i przenośne, a czynnikiem, który pozwala wyróżnić 

5 J. Januszewski, Modernization of Satellite Navigation Systems and theirs new maritime appli-
cations, Monograph TransNav’2007, Gdynia 2007, s. 77–82; J. Spaans, op.cit.

6 J. Januszewski, Modernization of satellite...; J. Januszewski, Systemy satelitarne GPS…
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odbiorniki przeznaczone dla użytkowników poszczególnych rodzajów trans-
portu, jest oprogramowanie samego odbiornika.

3. Zastosowanie systemów satelitarnych w transporcie

Z samej pełnej nazwy systemu GPS–Navstar (Global Positioning System 
– NAVigation System Time And Ranging) wynika, że został on stworzony dla 
celów szeroko rozumianej nawigacji i pozycjonowania (np. żegluga morska, 
rybołówstwo, lotnictwo, prace melioracyjne i hydrografi czne) oraz służb pomiaru 
czasu (np. banki – dystrybucja dokładnego czasu, telekomunikacja – synchroni-
zacja czasu i częstotliwości) i odległości (np. radiokomunikacja – wyznaczanie 
teoretycznych zasięgów nadajników).

Od końca lat 80. XX wieku system GPS zaczął być wykorzystywany w coraz 
to innych dziedzinach gospodarki i życia codziennego, w tym we wszystkich rodza-
jach transportu. I tak już w 1989 roku pojawiły się odbiorniki fi rmy Pioneer prze-
znaczone do nawigacji samochodowej (car navigation), rok później inna renomo-
wana fi rma, Trimble, wprowadziła na rynek odbiorniki samochodowe korzystające 
z map na CD-ROM. W rolnictwie technologię systemu GPS po raz pierwszy wyko-
rzystano w Wielkiej Brytanii w 1991 roku. W 1995 roku fi rma Trimble wprowa-
dza na rynek wysoce specjalistyczne odbiorniki sygnalizujące pozycję w wymiarze 
3D, przeznaczone do zainstalowania w wielkich koparkach i maszynach budowla-
nych. Z kolei w 1996 roku nawigatorzy morscy z satysfakcją odnotowali pojawie-
nie się nowych modeli fi rmy Lowrance, w których odbiornik GPS zintegrowano 
z sonarem i mapą elektroniczną. Trzy lata później konstruktorom fi rmy Garmin 
udało się połączyć w jedno urządzenie odbiornik systemu GPS z telefonem komór-
kowym. Niepodważalne zalety systemu GPS, jego powszechna dostępność, brak 
opłat i stale rosnąca dokładność określanej pozycji w szczególności, sprawiły, 
że już na przełomie wieków zdecydowana większość naziemnych systemów radio-
nawigacyjnych, z których przez dziesiątki lat korzystali użytkownicy transportu 
morskiego i lotniczego, została defi nitywnie wyłączona z eksploatacji 7.

O ile w rejonach otwartych, zarówno tych na morzu, jak i na lądzie, w proce-
sie określania pozycji użytkownika mogą być wykorzystywane sygnały z wszyst-
kich satelitów znajdujących się w danym momencie nad horyzontem, o tyle 
w rejonach miejskich, zwłaszcza o gęstej i wysokiej zabudowie, liczba satelitów 
branych pod uwagę może być mniejsza i to znacząco, ze względu na powstałe 

7 J. Januszewski, Systemy satelitarne GPS...
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z tego powodu ograniczenia widzialności. Problemy związane z wykorzystaniem 
NSS w transporcie miejskim były przedmiotem badań autora 8.

Miliony użytkowników wszystkich rodzajów transportu, określając swą 
pozycję za pomocą obecnie funkcjonujących NSS i SBAS, stwierdziło, że nadal 
są oni pozbawieni bieżącej kontroli wiarygodności owej pozycji; brak jest 
bowiem do dzisiaj pełnej informacji o tzw. integralności (integrity) systemu. 
Posiadanie tej cechy oznacza, że w określonym czasie i w dany sposób użytkow-
nik jest ostrzegany o niesprawności i nieużyteczności systemu dla celów nawiga-
cyjnych, w tym przypadku celów związanych z transportem.

Informacją tą są natomiast szczególnie zainteresowani ci użytkownicy, dla 
których istotny jest wysoki poziom bezpieczeństwa, czyli nie tylko znajomość 
swojej pozycji z odpowiednio dużą dokładnością, ale także duża niezawodność 
i wiarygodność działania samego systemu. Do użytkowników tych można zali-
czyć przede wszystkim użytkowników transportu lotniczego (lądowanie samo-
lotów pasażerskich z kilkuset osobami na pokładzie) i transportu morskiego 
(żegluga statków pasażerskich z kilkoma tysiącami osób na pokładzie oraz wiel-
kich masowców z ładunkami zagrażającymi środowisku w akwenach niebez-
piecznych nawigacyjnie).

4. Perspektywy wykorzystania systemów satelitarnych 
w transporcie na świecie i w Polsce

Z uwagi na to, że rynek usług cywilnych wzrasta bardzo dynamicznie, w lite-
raturze specjalistycznej można już znaleźć pierwsze prognozy co do liczby użyt-
kowników NSS, sprzedanych odbiorników tychże systemów, wartości różnego 
rodzaju usług z nim związanych itp. na najbliższe kilkanaście lat. Szacuje się, 
że w 2020 roku liczba użytkowników korzystających na całym świecie z odbior-
ników NSS zainstalowanych w telefonach komórkowych oraz we wszelkiego 
rodzaju pojazdach lądowych (samochody osobowe, ciężarowe, środki komunika-
cji zbiorowej, itp.) wzrośnie do około 2 mld. Na tej podstawie można z całą pew-
nością stwierdzić, że to właśnie ta część rynku, obejmująca również transport 
lądowy, sterowanie ruchem pojazdów z wykorzystaniem NSS, usługi telema-
tyczne, będzie rozwijać się najszybciej. Usługami tymi tylko w USA w 2010 roku 
ma zostać objętych co najmniej 40 mln pojazdów.

8 J. Januszewski, Geometry and Visibility of Satellite Navigation Systems in Restricted Area, Insti-
tute of Navigation, National Technical Meeting, San Diego (CA) 2005.
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Równie szybko rozwijać się będzie rynek usług satelitarnych w Europie. 
W 2004 roku w 25 państwach ówczesnej Unii Europejskiej zarejestrowanych 
było około 160 mln samochodów osobowych, w 2020 roku liczba ta ma wzro-
snąć do około 235 mln. Przewiduje się, że jeszcze szybciej wzrastać będzie 
na starym kontynencie procent samochodów osobowych wyposażonych fabrycz-
nie w odbiornik nawigacji satelitarnej. O ile bowiem jeszcze w 2004 roku było 
to 10%, o tyle w 2010 roku jest już to blisko 50%. Podobnie jak w Europie sytu-
acja wygląda w Japonii, w której już 80% z blisko 5 100 000 samochodów wypro-
dukowanych w 2008 roku wyposażonych było w odbiorniki satelitarne.

Najliczniejszą grupę użytkowników systemu GPS stanowią jednak posiada-
cze telefonów komórkowych. Już prawie co czwarty z miliarda telefonów sprze-
danych na świecie w 2008 roku sprzężony był z odbiornikiem systemu GPS 9.

Pozostałe rynki, na przykład lotniczy, rozwijać się będą jednak znacznie 
wolniej; przewiduje się między innymi, że w USA liczba samolotów komercyj-
nych w latach 2007–2020 wzrośnie jedynie o około 15–18%.

Obecnie praktycznie wszystkie morskie jednostki pływające, takie jak: statki 
handlowe, rybackie, pasażerskie, ratownicze, okręty wojenne, jednostki specjali-
styczne i naukowo-badawcze wyposażone są już w co najmniej jeden odbiornik 
NSS. Nieco inaczej wygląda sytuacja w wypadku niewielkich jednostek pływa-
jących, np. jachtów, motorówek, żaglówek, dużych łodzi. W samym tylko USA 
liczbę tych jednostek szacuje się na około 20 mln. Na większości z nich zain-
stalowany jest już odbiornik NSS (z odpowiednim oprogramowaniem), jednak 
wielu właścicieli jednostek posługuje się odbiornikami przenośnymi, korzysta-
jąc z nich zarówno na wodzie, jak i później na lądzie – we własnym samochodzie. 
Spora też część jednostek nie ma takiego odbiornika na pokładzie i wszystko 
wskazuje na to, że również w przyszłości mieć go nie będzie. W wypadku trans-
portu morskiego można jednak stwierdzić, że każda nowa jednostka wyposażana 
jest już w jeden lub więcej odbiorników NSS 10.

W ostatnich latach wartość światowego szeroko rozumianego rynku nawi-
gacyjnych systemów satelitarnych (odbiorniki, usługi itp.) znacząco wzrosła, 
bowiem w 2002 roku obroty wynosiły około 11 mld dolarów, a w 2007 roku 
przekroczyły 20 mld dolarów. Obroty te wzrosną z pewnością jeszcze bardziej, 
gdy w latach 2013–2015, zgodnie z zapowiedziami z 2009 roku, zostaną oddane 
do eksploatacji systemy Galileo i Compass, a system GLONASS będzie ponow-
nie w pełni operacyjny (24 satelity).

9 F. Van Diggelen, A–GPS: Assisted GPS, GNSS, and GPS, Artech House, Boston–London 2009.
10 J. Januszewski, Systemy satelitarne GPS…
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Na rynku krajowym liczba użytkowników dysponujących odbiornikiem sys-
temu GPS przeznaczonym do nawigacji samochodowej nieprzerwanie rośnie. 
W 2006 roku odbiorników tych sprzedano kilkadziesiąt tysięcy, w 2007 już ponad 
200 tysięcy, a w 2008 roku około 350 tysięcy. O szybkim rozwoju tej branży może 
też świadczyć fakt, iż w połowie 2006 roku funkcjonowało w Polsce 12 fi rm ofe-
rujących 35 modeli odbiorników, a kilkanaście miesięcy później było już 40 fi rm 
i ponad 160 modeli. Jednocześnie odnotowano wyraźny, bo przeszło 50-procen-
towy spadek cen praktycznie wszystkich odbiorników. Wartość rynku szacuje się 
na 250 mln złotych. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie w Polsce zarejestrowa-
nych jest kilkanaście milionów pojazdów, można być pewnym, że rynek ten nadal 
będzie dynamicznie rozwijał, do jego nasycenia jeszcze jest bowiem daleko 11.

Znaczących zmian na rynku światowym można spodziewać się dopiero 
w momencie oddania do eksploatacji systemu Galileo, czyli w roku 2013. 
Twórcy tego systemu zakładają bowiem, że uruchomienie nowego NSS o bar-
dzo szerokich możliwościach (5 serwisów) zachęci, zwłaszcza w Europie, wielu 
uczestników transportu niekorzystających dotychczas z NSS do zakupu odbior-
nika Galileo. Z kolei użytkownicy posiadający już odbiornik GPS staną wówczas 
przed dylematem, czy kupić nowy odbiornik, a jeśli tak, to jaki. Odbiornikiem 
zintegrowanym GPS/Galileo zainteresują się natomiast na pewno uczestnicy 
transportu miejskiego, gdyż zwiększona liczba satelitów widocznych w obsza-
rach ograniczonej widzialności (gęsta i wysoka zabudowa) umożliwi praktycznie 
nieprzerwane określanie pozycji przemieszczających się pojazdów.

W każdym wypadku w pierwszej kolejności na odbiornik Galileo zdecydują 
się użytkownicy zainteresowani, jak już wspomniano, przede wszystkim infor-
macją o integralności, której obecnie nie zapewnia system GPS drugiej genera-
cji ani system GLONASS. Z serwisu SAR (serwis poszukiwania i ratowania) 
korzystać będą też z pewnością użytkownicy transportu morskiego, gdyż ser-
wis ten, skoordynowany z funkcjonującym już systemem COSPAS-SARSAT, 
będzie europejskim wkładem zmniejszającym czas detekcji sygnału wzywania 
pomocy przez radiopławę, zwiększającym jednocześnie dokładność sygnalizo-
wanej przez nią pozycji. W odbiorniki Galileo zostaną zapewne wyposażone 
również fabrycznie produkowane w Europie pojazdy (samochody osobowe, cię-
żarowe, autobusy itp.).

Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że od połowy drugiej 
dekady dwudziestego pierwszego wieku użytkownicy na całym świecie będą 

11 www.money.pl.
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mogli korzystać z trzech w pełni operacyjnych NSS, czyli GPS, Galileo 
i GLONASS, a być może również z budowanego obecnie przez Chiny systemu 
Compass, którego oddanie przewiduje się na 2015 rok. W Europie, czyli także 
i w Polsce, oprócz wymienionych systemów od 2009 roku będzie oddany do dys-
pozycji użytkowników system EGNOS – jeden z systemów SBAS 12.

System Galileo znajdzie zastosowanie w bardzo wielu różnego rodzaju 
usługach, wymieńmy tylko te najważniejsze związane z transportem drogowym 13:
– Nawigacja satelitarna. Jej funkcje to nie tylko informowanie kierowcy o bie-

żącej pozycji czy też wyznaczanie optymalnej w danej chwili i w danych 
warunkach i ograniczeniach trasy do punktu docelowego, ale również możli-
wość ustalenia położenia pojazdu po jego kradzieży, a w razie awarii wzywa-
nie pomocy z automatyczną transmisją współrzędnych pojazdu i informacją 
o przyczynie defektu.

– Monitorowanie i kierowanie ruchem. Utrzymanie płynności ruchu stanie się 
możliwe dzięki wyposażeniu ogółu pojazdów w odbiorniki systemów sate-
litarnych i systemy prowadzenia (przekazywanie informacji o położeniu 
pojazdu do centrum dowodzenia).

– Zarządzanie fl otą pojazdów. Usługa ta, dostępna już na rynku, stanie się 
w pełni efektywna dopiero po wyposażeniu ogółu pojazdów w odpowiednie 
urządzenia. Dopiero wtedy bowiem fi rmy i instytucje zajmujące się przewo-
zem ludzi bądź transportem towarów, dzięki nieprzerwanemu nadzorowi nad 
położeniem swych pojazdów, będą miały możliwość bieżącego podejmowa-
nia właściwych decyzji.

– Serwis awaryjno-ratunkowy. Dzięki znajomości bieżącego położenia wybra-
nego pojazdu (np. karetki pogotowia, wozu strażackiego), otrzymywa-
niu informacji o ruchu ulicznym oraz możliwości sterowania sygnaliza-
cją świetlną, usługa ta może znacznie skrócić czas dotarcia prowadzonego 
pojazdu do punktu docelowego.

– System zaawansowanego doradcy kierowcy (Advanced Driver Assistance 
System – ADAS). System ten będzie między innymi informował kierowcę 
o zbliżającym się niebezpieczeństwie bądź też przejmował częściową lub 
pełną kontrolę nad prowadzonym przez niego pojazdem. Przykładem może 
być zmniejszanie przez system prędkości pojazdu w razie ograniczonej 

12 J. Januszewski, Modernization of Satellite Navigation Systems…; J. Januszewski, Systemy 
satelitarne GPS…; J. Spaans, op.cit.

13 J. Januszewski, Systemy satelitarne GPS…; E.D. Kaplan, C.J. Hegarty, Understanding GPS 
Principles and Applications, Artech House, Boston–London 2006.
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widzialności, jeśli pojazd ten będzie zbyt szybko zbliżał się do ostrego zakrętu. 
Przewiduje się, że w 2020 roku około 50% samochodów będzie już korzystało 
z systemu ADAS.

– Opłaty drogowe. Zainstalowanie odbiornika systemu Galileo w pojeździe 
umożliwi bieżące określanie jego położenia oraz zapamiętywanie przebytej 
trasy. Wysłanie tych informacji do centrum monitorującego pozwoli na wyli-
czenie dla każdego użytkownika dróg należnej opłaty. Pobieranie w ten spo-
sób opłat za korzystanie z wybranych autostrad bądź dróg i przejechanie nimi 
określonej liczby kilometrów pozwoli z kolei uniknąć bardzo kosztownych 
inwestycji związanych z budową na drogach przeznaczonych do tego celu 
specjalnych terminali.

Wszystko więc wskazuje na to, że najpowszechniejszym odbiorcą usług pod-
stawowych NSS i SBAS, czyli precyzyjnego pozycjonowania i określania za ich 
pomocą prędkości użytkownika, będzie docelowo sektor transportu, w szczegól-
ności transport lądowy (zwiększenie efektywności zarządzania), transport lot-
niczy (zwiększone bezpieczeństwo przewozów pasażerskich) i transport morski 
(większa dbałość o środowisko naturalne).

Wnioski

1. Nawigacyjne systemy satelitarne znalazły powszechne zastosowanie w wielu 
dziedzinach gospodarki, w szczególności we wszystkich rodzajach transportu.

2. Najważniejszą grupą użytkowników nawigacyjnych systemów satelitarnych 
są użytkownicy transportu lądowego i wszystko wskazuje na to, że będą nią 
również w przyszłości.

3. Oddanie do eksploatacji systemu Galileo zwiększy znacznie dostępność sys-
temów satelitarnych w terenach miejskich o gęstej, wysokiej zabudowie.

4. Zbudowanie i dalsze utrzymywanie systemu Galileo przyniesie Europie praw-
dziwy przełom, w tym wielkie kontrakty dla przemysłu starego kontynentu.
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SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS IN TRANSPORT 
TODAY AND IN THE FUTURE

Summary

The continuous information of user’s position is one of the most important elements, 
which determines the safety of the user in the road, rail, sea or air transport. The informa-
tion about this position is obtained principally from specialized electronic position–fi xing 
systems, in particular satellite navigation systems (SNS). At present (June 2009) unique 
fully operational and global system is American GPS (Global Positioning System – Navs-
tar). GLONASS (Russian system) cannot be a continuous position fi xing system. The new 
systems – Galileo and Compass, sponsored by the European Union and China, respective-
ly are under construction as the contribution to the next generation of satellite navigation. 
Galileo will make transport safer and more effi cient. It will offer new services for people 
or goods on the move, for instance the monitoring of passenger transport in coaches or of 
dangerous goods, real-time information on transport conditions and driver assistance.

The problems of the actual use of GPS system and the possibilities of the use of 
Galileo system in different modes of the transport will be described in the paper.

Translated by Jacek Januszewski
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WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII PRZETWARZANIA 
SIATKOWEGO W INTELIGENTNYCH SYSTEMACH 

TRANSPORTOWYCH

Wprowadzenie

Inteligentne Systemy Transportowe (IST) zdobywają coraz większą popu-
larność na całym świecie, w tym również w krajach Unii Europejskiej (UE). 
W maju 2009 roku w Warszawie odbyła się II edycja Polskiego Kongresu IST 
(ang. Intelligent Transport Systems – ITS) pod hasłem „Inteligentny Transport 
– wizja i rzeczywistość”. Kolejna edycja kongresu odbędzie się w maju 2010 roku.

IST powstają w wyniku zastosowania technologii informacyjno-komunikacyj-
nych (TIK) w sektorze transportu. Tego rodzaju zastosowania są opracowywane dla 
różnych rodzajów transportu (drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny) oraz z myślą 
o wzajemnych powiązaniach między nimi. IST mogą mieć bardzo pozytywne skutki, 
jeśli chodzi o efektywność, ekologiczność i bezpieczeństwo transportu 1.

Najważniejszym obecnie problemem jest zapewnienie możliwości wyko-
rzystania TIK w łatwiejszym przejściu z IST na energooszczędną i niskoemisyjną 
gospodarkę. W tym celu potrzebne są głównie innowacyjne rozwiązania, jak 
na przykład technologia przetwarzania siatkowego 2.

1 Standardization Activities for Intelligent Transport Systems, ITU-T Technology Watch Report 
8 2008, B. Williams, Intelligent Transport Systems Standards, Artech House Publisher 2008.

2 Z. Wu, H. Chen, Semantic Grid: Model, Methodology and Applications, Springer 2008.
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1. Technologia przetwarzania siatkowego

Eksploatacja klasycznych systemów informatycznych wymaga sztyw-
nego powiązania ich modułów ze sprzętem lub serwerami aplikacji, do których 
zostały przydzielone. Osoby wdrażające te systemy podejmują wiążące decyzje 
o fi zycznej lokalizacji wszystkich elementów aplikacji. Działanie takie powo-
duje, że każdy system informatyczny posługuje się zbiorem dedykowanych kom-
puterów, nazywanym często „wyspą przetwarzania danych” (ang. island of com-
puting), a zasoby sprzętowe przedsiębiorstwa są podzielone (najczęściej rozłącz-
nie) pomiędzy posiadane systemy aplikacyjne. W codziennej eksploatacji może 
się zdarzać, że dochodzi do przeciążenia zasobów wykorzystywanych przez 
jeden system aplikacyjny, podczas gdy pozostałe systemy nie są w ogóle wyko-
rzystywane przez użytkowników. Problem sztywnego przydziału oprogramowa-
nia do sprzętu może zostać złagodzony dzięki zastosowaniu koncepcji przetwa-
rzania siatkowego.

Przetwarzanie siatkowe jest wyrażeniem, które odnosi się do kilku różnych 
typów przetwarzania rozproszonego 3. Ogólnie akceptowane defi nicje i pojęcia to 4:
– Siatki składają się z geografi cznie rozproszonych i heterogenicznie oblicze-

niowych sieci i zasobów pamięci, które mogą należeć do różnych administra-
cyjnych domen, ale mogą być rozdzielone pośród użytkowników przez two-
rzenie globalnej architektury zarządzania zasobem.

– Użycie infrastruktury oprogramowania sieciowego i pojemności pamięci 
ma na celu dostarczenie na żądanie zasobów do użytkowników w środowi-
sku. Technologia ta bazuje na zbiorze typowo wirtualnych komputerów, które 
mogą zapewnić użytkownikom zdolność uruchamiania i zatrzymywania ser-
werów albo użycie cykli obliczeniowych tylko wtedy, kiedy są potrzebne, 
często przy opłacie jedynie za użycie tych usług.

– Tworzenie „wirtualnego superkomputera” przez używanie zapasowych zaso-
bów obliczeniowych w granicach istniejącej struktury.

– Tworzenie „wirtualnego superkomputera” przez używanie sieci geografi cznie 
rozproszonych komputerów wykorzystywanych zazwyczaj w celach nauko-
wych, np. do obliczeń matematycznych.

3 Distributed Computing: Utilities, Grids & Clouds, ITU-T Technology Watch Report 9, 2009.
4 M.P. Bekakos et al., Grid Technologies. Emerging from Distributed Architectures to Vir-

tual Organisations, WIT Press 2006, ICTs for the Environment, ICT World Today, Spring 2009, 
S. Pearce, CH. Nath, Grids and e-Science, Postnote Number 286, The Parliamentary Offi ce of 
Science and Technology, London 2007.
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W praktyce ma się najczęściej do czynienia z Computational Grids, które 
wirtualizują zasoby obliczeniowe (procesory, pamięci operacyjne) i skupiają się 
głównie na obliczeniowo intensywnych operacjach, oraz z Data Grids, które wir-
tualizują pamięć masową i pozwalają na bezpieczny i łatwy dostęp do rozproszo-
nych, heterogenicznych zbiorów danych.

2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

W grudniu 2008 roku Unia Europejska potwierdziła swoje zobowiązanie 
co do realizacji do 2020 roku celów w zakresie oszczędności energii i emisji dwu-
tlenku węgla oraz podkreśliła naglący charakter konieczności zintensyfi kowania 
wysiłków na rzecz efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna sta-
nowi centralne zagadnienie objęte staraniami Unii ukierunkowanymi na rozwią-
zanie problemów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i zmiany klimatu. 
Wobec bieżącego kryzysu fi nansowego i spowolnienia gospodarki europejskiej 
kwestia korzyści płynących z efektywności energetycznej i wydajnego wykorzy-
stywania zasobów nabrała jeszcze większego znaczenia 5.

Zorientowanie innowacji technologicznych na sprostanie wyzwaniom 
w zakresie energooszczędnego i niskoemisyjnego wzrostu pomoże Europie 
wyjść z kryzysu z bardziej zrównoważoną gospodarką. Technologie TIK 
są znane z szerszych, obejmujących całą gospodarkę możliwości oszczędzania 
energii oraz ze względu na ich potencjał dokonania szybkiej i głębokiej zmiany 
na wszystkich poziomach społeczeństwa, administracji i przemysłu 6.

Koniecznością stało się obecnie ustalenie takiej polityki, która odpowiednio 
włączałyby TIK w podejmowanie wysiłków na rzecz zwalczania bieżącego kry-
zysu. Europa ma szansę odegrania głównej roli w zapewnianiu takich ram i stoi 
obecnie przed wyzwaniem wykorzystania tej szansy. Wiele organizacji między-
narodowych, w tym OECD, zwraca uwagę na TIK również w kontekście przygo-
towań do konferencji ONZ poświęconej zmianom klimatu, która określi dalsze 
działania w związku z protokołem z Kioto.

W komunikacie Komisji Europejskiej z marca 2009 roku przedstawiono 
pakiet ambitnych środków, które koncentrują się na osiągnięciach możliwych 

5 Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions on mobilising information and communication technologies to facilitate the 
transition to an energy-effi cient, low-carbon economy, Brussels 2009.

6 ICTs and Climate Change, ITU-T Technology Watch Report 3, 2007.
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w perspektywie krótkoterminowej, dzięki sektorowi TIK oraz pełnemu wykorzy-
staniu możliwości TIK we wszystkich grupach społecznych i we wszystkich sek-
torach gospodarki, w tym również w transporcie 7. Pakiet ten stanowi podstawę 
zalecenia, które ma zostać przyjęte przez Komisję w drugiej połowie 2009 roku. 
W zaleceniu tym określono zadania, cele i ramy czasowe dla zainteresowanych 
przedsiębiorstw i państw członkowskich, tak by przyspieszyć postępy w kie-
runku realizacji przyjętych celów.

2.1. Środowiskowa analiza jako kategoria aplikacji TIK
W celu lepszego zrozumienia udziału TIK i związanych z nimi praktyk 

zarządzania jako narzędzi mających do czynienia z problemami środowisko-
wymi, szczególnie z perspektywy rozwoju, kraje Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacyjnego ITU (International Telecommunication Union) zba-
dały sześć kategorii aplikacji TIK: obserwację środowiskową, analizę środo-
wiskową, planowanie środowiskowe, środowiskowe zarządzanie i ochronę, 
wpływ i łagodzenie efektów użytkowania TIK oraz budowanie środowiskowej 
wydajności.

Z chwilą, w której dane środowiskowe zostaną zebrane i zapamiętane, 
by przeprowadzić analizę i dokonać porównania dostępnych danych, należy 
zastosować różnego rodzaju narzędzia obliczeniowe. Mogą one obejmować 
narzędzia oszacowania jakości ziemi, wody i powietrza, włączając technologie 
dla analizy warunków atmosferycznych, takich jak poziom emisji gazów cieplar-
nianych (GHG) i środków zanieczyszczających oraz śledzenie zarówno jakości 
wody, jak i jej dostępności 8.

Przetwarzanie siatkowe dla analizy komputerowej, komputery i mode-
lowe oprogramowanie dla rozwijających się i używanych form środowiskowych, 
mikroprocesory z wzrastającą mocą obliczeniową i GIS są dobrymi przykładami 
szerokiego zastosowania TIK dla analizy środowiskowej 9.

W obserwacji środowiskowej bardzo szybkie superkomputery są używane 
do analizy komputerowej. Przetwarzanie siatkowe rozszerza dostęp do danych 
środowiskowych i zachęca do budowania sieci i wirtualnej współpracy. Sieci gri-
dowe łączą tysiące albo setki tysięcy mikroprocesorów, które mogą być użyte 
do przeprowadzenia analizy danych.

7 Commision of the…
8 ICTs for the Environment, ICT World Today Spring 2009.
9 Ibidem.
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2.2. Rola TIK w strategii efektywności energetycznej
Powszechnie uznaje się potencjał TIK w zakresie podnoszenia efektywności 

energetycznej. Jednakże wobec braku konkretnych środków politycznych, mają-
cych na celu koordynowanie rozproszonych wysiłków i zachęcanie do podejmo-
wania działań, potencjał ten może pozostać niewykorzystany do realizacji celów 
wyznaczonych na 2020 rok. TIK mogą znaleźć zastosowanie zarówno w tech-
nologiach umożliwiających wzrost efektywności energetycznej, jak i w zakre-
sie dostarczania danych ilościowych. W pierwszym przypadku mogą one umoż-
liwić zwiększenie efektywności energetycznej przez ograniczenie ilości energii 
koniecznej do świadczenia określonych usług 10:
– przez monitorowanie zużycia energii i bezpośrednie nim zarządzanie TIK 

mogą umożliwić zwiększenie efektywności w dużych sektorach wykorzystu-
jących energię. Z ostatnich badań wynika, że zdolność tę można wykorzystać, 
aby osiągnąć zmniejszenie zużycia energii przez budynki w UE wynoszące 
do 17% oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez logistykę transportu 
sięgające 27%;

– przez zapewnienie narzędzi dla bardziej energooszczędnych modeli gospo-
darczych, sposobów wykonywania pracy i stylów życia, takich jak aplika-
cje służące do celów handlu elektronicznego, telepracy i e-administracji oraz 
przez dostarczanie zaawansowanych technologii interaktywnych TIK mogą 
ograniczyć zapotrzebowanie na energię i inne zasoby materialne;

– zapewniając innowacyjne technologie, TIK mogą obniżyć zbędne zużycie 
energii, czego wyraźnym przykładem jest oświetlenie półprzewodnikowe. 
Nowe rozwiązania informatyczne, takie jak komputery typu thin klient (kom-
putery pozbawione twardego dysku, opierające się głównie na centralnych 
serwerach w celu przetwarzania danych), przetwarzanie siatkowe oraz tech-
nologie wirtualizacji mają zmniejszyć redundancje istniejące w obecnych sys-
temach.

W zakresie dostarczania danych ilościowych TIK mogą zapewnić takie 
dane, na podstawie których można opracować, wdrożyć i ocenić strategie efek-
tywności energetycznej:
– Inteligentne systemy pomiarowe wykorzystują zdolność TIK do ilościowego 

określania zużycia energii oraz do dostarczania właściwych informacji kon-
sumentom. Jeżeli konsumenci będą mieli możliwość uzyskania informacji 

10 Commision of the…; M. Griffi ths, ICT and CO2 Emissions, Postnote Number 319, The Par-
liamentary Offi ce of Science and Technology, London 2008.
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o źródłach nieefektywności, będą mogli ograniczyć te niedociągnięcia lub 
zupełnie je usunąć.

– TIK mogą również mieć zastosowanie w odniesieniu do problemów związa-
nych z pomiarem wykorzystania energii na poziomie systemu celem zopty-
malizowania jej zużycia (w tym kontekście system jest jednostką zużywającą 
energię, taką jak centrum danych, budynek, fabryka lub miasto): oprogramo-
wanie może dostarczyć informacje i dane na temat lepszej konfi guracji sze-
regu elementów systemu w celu optymalizacji ogólnej efektywności energe-
tycznej w oszczędny ekonomicznie sposób. Biorąc pod uwagę bezwzględną 
konieczność uwzględniania zużycia energii i ochrony środowiska przy pro-
jektowaniu i planowaniu, oprogramowanie tego rodzaju rozpowszechni się 
od prostszych do bardziej złożonych systemów, w tym na aglomeracje miej-
skie i same miasta.

Już samo wyznaczenie celów na 2020 rok sprawia, że dokładne i możliwe 
do zweryfi kowania ilościowe określenie zużycia energii ma kluczowe znaczenie. 
W porównaniu z innymi sektorami sektor TIK ma największe możliwości spro-
stania temu wyzwaniu, a dodatkowo zapewnia rozwiązania i narzędzia wspiera-
jące inne sektory w realizacji tego zadania.

Komisja przeprowadziła szeroko zakrojone zbieranie danych i analizy, 
by ocenić potencjalną rolę TIK w udzieleniu pomocy państwom członkowskim 
w zakresie osiągnięcia celów wyznaczonych na 2020 rok. W wyniku tych działań 
zidentyfi kowano wiele wyzwań i określono kierunek podejmowanych środków 11.

3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w IST

TIK są obecnie włączone do niemal wszystkich dziedzin gospodarki europej-
skiej, w tym również do IST. Technologie te stały się tak powszechne, że wyko-
rzystanie tych produktów i usług odpowiada już za około 7,8% zużycia energii 
elektrycznej w UE, a do 2020 roku procent ten ma wzrosnąć do 10,5% 12.

Kwestia wzrostu zużycia energii wynikającego z coraz większego wykorzy-
stania produktów TIK została poruszona w kilku istniejących już instrumentach 
prawnych. Inne środki, takie jak rozporządzenie w sprawie znakowania efektyw-
ności energetycznej, stanowią uzupełnienie, umożliwiając stałe polepszanie efek-
tywności energetycznej produktów TIK. Plan działania na rzecz zrównoważonej 

11 Commission of the…
12 Ibidem.
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konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej stanowi zin-
tegrowane i kompleksowe ramy dalszego rozwoju i wzmacniania procesu wdra-
żania przedstawionych wyżej środków. Ponadto prawodawstwo UE zapewnia 
ograniczenie oddziaływania na środowisko urządzeń TIK po zakończeniu ich 
cyklu użytkowania 13.

Istnieje jednak niewykorzystany potencjał sektora TIK w zakresie systema-
tycznego doskonalenia i dalszego ograniczania zużycia energii przez działalność 
samego sektora TIK (w tym w odniesieniu do działalności operacyjnej, produk-
cji, świadczenia usług i łańcucha dostaw). Jeżeli sektor przyjąłby bardziej syste-
matyczne podejście do monitorowania i pomiaru zużycia energii na wszystkich 
etapach danej działalności, uzyskano by możliwe do zweryfi kowania i porówna-
nia dane, umożliwiające określenie szans poprawy oraz opracowanie i wprowa-
dzenie rozwiązań.

TIK winny zostać wykorzystane do zbiorowego zaangażowania w proces 
samodoskonalenia poprzez uzgodnienie wspólnej metodyki i narzędzi pomiaru 
w celu uzyskania danych na temat efektywności energetycznej, wyznaczenia 
realistycznych celów i oceniania dokonanych postępów. Przy podejmowaniu 
takich wysiłków należy zwrócić uwagę na cały cykl życia produktu i jego oddzia-
ływanie na środowisko. Technologie TIK mogą też zostać wykorzystane w reali-
zacji celów jeszcze bardziej ambitnych niż unijne wyznaczone na 2020 rok. 
Oprócz korzyści dla środowiska i zmniejszenia kosztów takie wysiłki bez wąt-
pienia doprowadzą do innowacyjnych praktyk, które mogą zostać przyjęte rów-
nież w innych gałęziach przemysłu.

Zalecenie będzie koncentrować się na sektorze budownictwa oraz na logi-
styce transportu ze względu na ich stosunkowo duży udział w ogólnym zużyciu 
energii oraz bieżące inicjatywy Komisji i państw członkowskich w tych sekto-
rach. Systemy transportu odpowiadają za około 26% końcowego zużycia ener-
gii w UE. Istnieje wiele możliwości zwiększenia efektywności energetycznej 
i racjonalizacji, głównie poprzez logistykę 14.

Zgodnie z planem działań na rzecz logistyki transportu towarowego wpro-
wadzono wiele działań w celu zwiększenia roli logistyki w racjonalizacji trans-
portu i ograniczaniu oddziaływania transportu na środowisko 15. Konkretne 

13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Commission of the European Communities. Communication from the Commission. Freight 

Transport Logistics Action Plan, Brussels 2007.
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środki przyjęte na mocy planu działania na rzecz wdrażania IST koncentrują 
się na promowaniu zmiany transportu, szczególnie na budowaniu korytarzy dla 
transportu towarowego oraz na wykorzystaniu multimodalnych planów podróży 
obejmujących różne środki transportu dla pasażerów, w celu zmniejszenia zato-
rów komunikacyjnych 16.

Działania w ramach elektronicznych systemów dla transportu towaro-
wego (e-Freight) i IST świadczą o znaczeniu narzędzi TIK dla osiągnięcia tych 
celów. Plan modernizacji gospodarczej z listopada 2008 roku przewiduje tworze-
nie partnerstw pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w celu opracowa-
nia szerokiej gamy technologii i inteligentnych sieci energetycznych na potrzeby 
transportu.

Sektor TIK powinien współpracować z sektorem logistyki transportu w celu 
wykorzystania możliwości polepszenia i rozszerzenia zakresu informacji, zgod-
nie z planem działania. Istotne informacje na temat zużycia energii i emisji dwu-
tlenku węgla przez transport towarowy powinny zostać przekazane przedsiębior-
stwom, które ów transport wykorzystują w swojej działalności 17.

Z uwagi na to, że ww. informacje będą dostępne dzięki bardziej powszech-
nemu stosowaniu IST, należy zapewnić, by były one zbierane, przedstawiane 
i łączone w jednolity sposób oraz by były dostępne dla wszystkich potencjalnych 
użytkowników: osób prywatnych, przedsiębiorstw wykorzystujących transport 
towarowy, administracji publicznej i decydentów.

W ostatnich miesiącach rozpoczęto konsultacje społeczne w celu zapew-
nienia, by Komisja i wszystkie zainteresowane strony posiadały taką samą wie-
dzę na temat wyzwań oraz proponowanych rozwiązań. W szczególności, celem 
zapewnienia przejrzystości oraz uzyskania rzeczywistego i wymiernego postępu, 
Komisja chce być pewna, że oczekiwania, żądania i zobowiązania opierają się 
na jednakowym rozumieniu sytuacji.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przyjęcie zalecenia planuje się 
na drugą połowę 2009 roku.

4. Planowanie zadania w sektorze TIK

Zadania, które mają zostać zaproponowane w zaleceniu Komisji, dotyczą 
udziału sektora TIK i samych TIK w osiągnięciu celów na 2020 rok. W roku 

16 Ibidem.
17 Ibidem.
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2012 przeprowadzony zostanie przegląd, którego wyniki zostaną opublikowane 
i będą stanowić część materiału dowodowego, który posłuży jako podstawa 
ewentualnych działań następczych 18.

W tabeli 1 przedstawiono listę głównych przewidywanych działań wraz 
z poszczególnymi etapami, które powinny być osiągnięte w określonych ter-
minach.

Tabela 1

Technologie informacyjno-komunikacyjne. 
Główne przewidywane zadania wraz z poszczególnymi etapami

Podmiot/środek Etap/Sprawozdanie Termin

Sektor TIK
Listy intencyjne sektora TIK w terminie 6 miesięcy 

od przyjęcia
Cele i plany działania koniec roku 2010

Sprawozdania z postępu prac corocznie
Sektor TIK wspólnie 
z sektorem logistyki 

transportu

Dostępność danych dotyczących zużycia 
energii i emisji dwutlenku węgla

Sprawozdanie z postępu prac
koniec roku 2012

Państwa członkowskie

Wspólne specyfi kacje funkcjonalne 
inteligentnych systemów pomiarowych koniec roku 2012

Strategie miejskiego planowania 
przestrzennego uwzględniające efektywność 

energetyczną i emisje dwutlenku węgla
koniec roku 2010

Sprawozdania z postępu prac corocznie

Źródło: Commission of the European Communities. Communication from the Commis-
sion. Freight Transport Logistics Action Plan, Brussels 2007.

Wnioski

Wobec perspektywy przewidywanego zwiększenia transportu towarowego 
o 50% i transportu pasażerskiego o 35% w latach 2000 - 2020 główne cele poli-
tyki w zakresie transportu i podróży, jakie należy w związku z tym wyznaczyć, 
są następujące: mniej zanieczyszczeń, zwiększona wydajność, w tym energoosz-
czędność, większe bezpieczeństwo i większa ochrona 19.

18 Ibidem.
19 Commission of the European Communities. Communication from the Commission. Action 

Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe, Brussels 2008.
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UE wyznaczyła sobie ambitne cele na rok 2020: obniżenie o 20% zużycia 
energii pierwotnej, zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnianych oraz zwięk-
szenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. 
Zwiększona efektywność energetyczna stanowi podstawowy warunek dla osią-
gnięcia tych celów 20.

Z całą pewnością, by ww. zamierzenia mogły być spełnione, potrzebne 
są rozwiązania innowacyjne w IST.

Prowadzone badania potwierdzają, że wykorzystanie technologii prze-
twarzania siatkowego w strukturach IST przyczyni się do zmniejszenia korków 
na drogach i lepszego zarządzania siecią dróg, co z kolei oznaczać będzie więk-
sze bezpieczeństwo 21.

Mimo że przyjmuje się i wdraża odpowiednie prawodawstwo, dane wska-
zują, że energooszczędność nie jest jeszcze wystarczająco szybko wprowa-
dzana. Istnieje niewykorzystana możliwość uzupełnienia istniejących środków 
za pomocą konkretnych działań służących pokonaniu barier i wykorzystaniu 
w pełni potencjału TIK w zakresie poprawy efektywności wykorzystania ener-
gii. Proponowana polityka ma na celu wzmocnienie istniejących środków regula-
cyjnych i nieregulacyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej i przyczy-
nienie się w ten sposób do osiągnięcia celów wyznaczonych na 2020 rok poprzez 
podejmowanie następujących działań:

– wykorzystywanie TIK do dostarczania innowacyjnych technologii, jak 
na przykład rozwiązania informatycznego z technologią przetwarzania siat-
kowego, na podstawie której można opracowywać, wdrażać i oceniać strate-
gie efektywności energetycznej,

– wykorzystywanie TIK z technologią przetwarzania siatkowego do zwiększa-
nia efektywności energetycznej IST.

20 Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions on mobilising information… op.cit.

21 N. Hoose, Future of Road Network Management and the role of Intelligent Transport Systems, 
Integrated Transport Workshop/NECTAR Cluster Meeting 2008, Transport Studies Unit, Oxford, 
UK 2008; CH. Liu, H. Lu, Study and Design of Traffi c Management Decision Support System 
Based on Grid, Proceedings of the First International Conference on Semantics, Knowledge and 
Grid (SKG 2005), Beijing, China. IEEE Computer Society 2006; CH. Liu, H. Lu, Study of Traffi c 
Information Analysis and Decision Support System Based on Grid Computing, „International Jour-
nal of Information Technology” 2006, Vol.12, No. 6.
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THE APPLICATION OF THE GRID COMPUTING TECHNOLOGY 
IN THE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

Summary

Intelligent Transport Systems (ITS) mean applying Information and Communica-
tion Technologies (ICT) to transport. These applications are being developed for different 
transport modes (road, rail, air, water) and for interaction between them. ITS can create 
clear benefi ts in terms of transport effi ciency, sustainability, safety and security.

The potential of ICTs to improve energy effi ciency is generally accepted. Above 
all now, mobilising ICT to facilitate the transition to an energy-effi cient, low-carbon 
economy in ITS is important challenge. For example, ICTs can enable energy effi cien-
cy improvements by reducing the amount of energy required to deliver a given service 
by delivering innovative technologies, e.g. emerging solution in computing such as grid 
computing.

Grid computing is defi ned as the virtualization and pooling of information technol-
ogy (IT) resources, such as compute power, storage, and network capacity, into a single 
set of shared services that can be distributed and redistributed as needed. Just as an elec-
tric utility can accommodate wide variations in power demands, grid computing pro-
vides a level of control and adaptability for IT resources, that enables an agile response 
to changing computing workloads while being transparent to end users.

This paper analyses the role of grid computing technology in ITS in road transport 
towards environmental protection, traffi c management and transport safety improvement.

Translated by Jolanta Joszczuk-Januszewska
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COLD-IRONING 
JAKO INNOWACJA W TRANSPORCIE MORSKIM

– ASPEKTY TECHNICZNE I EKONOMICZNE

Wprowadzenie

Wzrost obrotów w handlu międzynarodowym, jaki można było obserwo-
wać w ostatnich latach, a w konsekwencji także wzrost przeładunków w portach 
morskich, zwrócił uwagę na poziom zanieczyszczeń emitowany na skutek dzia-
łalności portowej. Porty uważane są za jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń 
środowiska miejskiego. Największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego w portach, tak powietrza, jak i wód portowych oraz gleby, ma pod-
stawowa działalność portowa, tj. przeładunek i składowanie ładunków oraz 
obsługa statków zawijających do portu 1. Według danych z „Emissions Inventory 
Guidebook – 2006”, w niektórych portach statki odpowiadają aż za 80% emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń 2, powstających nie tylko w trakcie poruszania 
się statku po wodach portowych, ale także podczas jego postoju przy nabrzeżu. 
Konieczność zasilania energią elektryczną systemów technicznych na statku 

1 K. Misztal, Zrównoważony rozwój portów morskich, INTRALOG 2009 – XVII Międzyna-
rodowa Konferencja „Zrównoważony rozwój transportu wyzwaniem XXI wieku”, Sopot 1–2 
czerwca 2009.

2 Emissions Inventory Guidebook – 2006, „Technical Report”, No 11/2006, European Environ-
ment Agency.
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wymaga bowiem utrzymania w ruchu statkowej elektrowni. Do wytwarzania 
energii elektrycznej w typowych zespołach prądotwórczych wykorzystywane 
są produkty ropopochodne o różnym stopniu zawartości zanieczyszczeń, które 
– w efekcie procesów spalania – uwalniane są zwykle bezpośrednio do atmos-
fery. Wraz ze wzrostem nacisku na ochronę środowiska armatorzy energicznie 
poszukują metod alternatywnego zasilania statków podczas ich postoju w por-
tach, a porty – możliwości ograniczania swojego negatywnego wpływu na śro-
dowisko miejskie.

Zmniejszenie uciążliwości ekologicznej transportu to zresztą jeden z głów-
nych celów, obok zmniejszenia zależności od ropy naftowej i lepszego wkom-
ponowania systemów transportowych w przestrzeń gospodarczą i społeczną, 
innowacji w transporcie. Współcześnie są one bowiem podejmowane dla celów 
odmiennych niż te, jakie stawiane były w XIX i XX wieku 3.

Zainteresowanie w portach na całym świecie wzbudza jedna z innowa-
cji w transporcie morskim, a mianowicie system nabrzeżnego zasilania statków 
w energię elektryczną, tzw. cold-ironing, pozwalający na redukcję hałasu oraz 
znaczne ograniczenie emisji spalin pochodzących z jednostek pływających pod-
czas ich postoju w porcie.

1. Idea cold-ironing

System nabrzeżnego zasilania statków w energię elektryczną, tzw. col-
d-ironing, określany jest także jako energia lądowa (shore power, shore-side 
electricity) lub alternatywna energia statku (alternative marine power – AMP). 
Określenie cold-ironing pochodzi od operacji suchego dokowania statków, pod-
czas którego wyłączane były wszystkie systemy oparte na spalaniu paliwa, 
w rezultacie czego statek stawał się „zimnym metalem”.

W typowych operacjach portowych, bez procedur cold-ironing, muszą pra-
cować silniki pomocnicze siłowni okrętowej ze względu na konieczność zasila-
nia instalacji oświetleniowej, systemu wentylacji, pomp, układów komunikacyj-
nych i innych urządzeń statku. Cold-ironing umożliwia zatem wyłączenie silni-
ków pomocniczych na statku podczas operacji w porcie i dostarczanie na sta-
tek energii elektrycznej z lądu, eliminując faktycznie całą emisję zanieczysz-
czeń pochodzących z siłowni okrętowej. Początkowo instalacje cold-ironing 

3 J. Burnewicz, Nowa era technologiczna zrównoważonego transportu, INTRALOG 2009 
– XVII Międzynarodowa Konferencja „Zrównoważony rozwój transportu wyzwaniem XXI wieku”, 
Sopot 1–2 czerwca 2009.
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były oparte na sieciach niskiego napięcia 400V i stosowane przez armatora Stena 
Line od 1989 roku w Göteborgu, a od 1991 roku przez Pohang Iron and Steel 
Company (POSCO) w Pittsburgu w Kalifornii oraz na Alasce w porcie Juneau 
(dla 5 wycieczkowców). Nowoczesne technologie funkcjonują natomiast z wyko-
rzystaniem napięć w zakresie 6–20kV. Dzięki stosowaniu wyższych napięć zasi-
lających większe zapotrzebowanie na energię elektryczną podczas operacji por-
towych możliwe jest do zaspokojenia z wykorzystaniem połączeń kablowych 
o mniejszych przekrojach. Rozwiązanie to powstało w wyniku współpracy portu 
w Göteborgu z armatorem Cobelfret oraz fi rmą ABB – liderem w dziedzinie tech-
nologii energetyki – w odpowiedzi na zapotrzebowanie największego klienta 
portu, koncernu Stora Enso, znanego z surowych rygorów dbałości o środowi-
sko. Prace wspomagał fi nansowo także rząd szwedzki 4.

Pierwszy na świecie statek został podłączony do lądowej instalacji elek-
trycznej wysokiego napięcia na terminalu ro-ro w Göteborgu w roku 2000. 
Poza Göteborgiem system funkcjonuje już m.in. w portach amerykańskich Los 
Angeles, San Diego i Long Beach, a w Europie w Rotterdamie (do zasilania barek 
rzecznych), Lubece, Sztokholmie, Helsingborgu, a ostatnio także zainstalowano 
go w terminalu kontenerowym w Antwerpii 5.

2. Aspekty techniczne

Na rysunku 1 przedstawiono konfi gurację podstawowych urządzeń składo-
wych systemu cold-ironig. Z sieci niskiego napięcia 400V zasilana jest większość 
urządzeń statkowych, wykorzystywanych podczas postoju w porcie, jednakże 
pewna grupa urządzeń, np. przeładunkowych, może wymagać zasilania napię-
ciem o innej wartości, np. 6kV. Stąd dla implementacji cold-ironing na statku 
wymagana jest instalacja dodatkowych transformatorów, które dostosowywałyby 
napięcie podawane z lądu do specyfi ki wyposażenia statku. Dodatkowo wyma-
gane jest wykonanie przyłącza wraz z systemem okablowania i doprowadzeń 
do rozdzielnicy głównej statku 6.

Na lądową część systemu cold-ironing składają się m.in. (rys. 1):
1. Stacja transformatorowa łącząca terminal z siecią lądową (np. 110kV), obni-

żająca napięcie do zakresu napięć 6–20kV;

4 A. Wilske, Cold ironing = hot topic, „Bunkerspot”, December 2006–January 2007, s. 24–25. 
5 Green Logistics News, Volume 3, Issue 4, May 2009.
6 J. King, Shoreside emissions – cold ironing heats up, „Technology Focus”, December 2008, 

http://www.iec.ch, 15.07.2009.
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2. Terminal portowy wyposażony w przetwornice częstotliwości, z możliwością 
dostosowania wartości napięcia do warunków sieci statkowej. Postulowana 
jest standaryzacja napięcia wyjściowego podawanego na statek ze względu 
na możliwość unifi kacji parametrów wejściowych transformatorów monto-
wanych na różnych statkach;

3. Układ kabli przyłączeniowych wraz z urządzeniami pozwalającymi na ich 
zwijanie i podawanie w miejsce wynikające z lokalizacji przyłącza cold-
ironing na statku. Dodatkowo uwzględnione muszą być problemy wynika-
jące z eksploatacji ruchomych urządzeń portowych, np. dźwigów przeładun-
kowych na nabrzeżu, których funkcjonowanie nie może kolidować z elemen-
tami systemu cold-ironing.

Rys. 1. Konfi guracja systemu cold-ironing
Źródło: opracowanie własne.

Upowszechnianie technologii zasilania nabrzeżnego statków napotyka 
na pewne trudności. Podstawowy problem wynika z faktu, że w elektroenerge-
tycznych sieciach okrętowych na różnych statkach stosowane są odmienne napię-
cia, dodatkowo o częstotliwości różniącej się od częstotliwości w sieciach lądo-
wych. Europa i większość krajów świata stosuje napięcie o częstotliwości 50Hz, 
USA i kilka innych państw – 60Hz. Statki zwykle stosują jedną z tych częstotli-
wości. Pomijając statki pasażerskie, na statkach morskich stosowane są instalacje 
wysokiego napięcia – nominalnie 6,6kV, oraz niskiego napięcia – 440V. Dla stat-
ków pasażerskich jako wysokie napięcie określa się 11,0kV, a jako niskie – 6,6kV. 
Ze względu na różnorodność rozwiązań niezbędne jest stosowanie odpowiednich 
transformatorów dostosowanych niemal indywidualnie do potrzeb każdego statku, 
co stanowi pewną przeszkodę w upowszechnianiu cold-ironing. Dlatego też postu-
luje się konieczność standaryzacji pewnych rozwiązań. Pracę w tym kierunku 
podjęły już organizacje międzynarodowe, takie jak: International Organization for 
Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC), a także 

Statek Nabrzeże

Transformator
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np. 6 kV

Stacja
transforma-

torowa

Terminal portowy
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International Maritime Organization (IMO). Standaryzacja ma obejmować przede 
wszystkim wymienione poniżej obszary 7:
– poziomy napięć podawanych z lądu na statek i w sieci statkowej,
– częstotliwość napięcia,
– rozkład gniazd i wtyków przyłączeniowych,
– okablowanie i sposób prowadzenia kabli energetycznych na lądzie i statku,
– bezpieczeństwo prowadzenia procedur cold-ironing.

Najmniej problemów z implementacją systemu cold-ironing można się spo-
dziewać w odniesieniu do kontenerowców, statków pasażerskich i ro-ro, a także 
statków innych typów, odbywających rejsy na stałych trasach, regularnie zawija-
jących do określonych portów i cumujących przy tym samym nabrzeżu.

3. Aspekty ekonomiczne

Znaczne koszty dla otoczenia, jakie są generowane przez port morski, 
rzadko ujmuje się w strukturze kosztów zewnętrznych transportu i poddaje inter-
nalizacji. Opłaty portowe nie uwzględniają z reguły zewnętrznych kosztów funk-
cjonowania portu. Nie ponosi ich zatem użytkownik portu, lecz społeczeństwo, 
które pośrednio płaci za skutki działalności portowej w postaci obniżonego stan-
dardu jakości życia 8.

Przeprowadzone badania 9 dowodzą, że aerozole atmosferyczne (PM10) 
pochodzące ze statków są sprawcami ponad 60 tys. przedwczesnych zgonów 
rocznie (choroby sercowo-płucne i nowotwory złośliwe płuc), z czego większość 
przypadków śmiertelnych odnotowuje się w obszarach portowych Europy (ponad 
1/3) oraz Wschodniej i Południowej Azji. Prognozy są pesymistyczne i przewi-
dują wzrost zachorowań z tego tytułu o 40% do roku 2012. Wiele krajów i miast 
portowych odnotowuje problemy z osiągnięciem zgodnego z normami poziomu 
stężenia PM10, jednak tylko nieliczne podjęły próby oszacowania kosztów z tym 
związanych. W Szwecji np. obliczono, że pył jest sprawcą ponad 3400 przed-
wczesnych zgonów rocznie, co kosztuje ten kraj około 2,6 miliarda EUR 10.

7 A. Wilske, op.cit.
8 A.S. Grzelakowski, Korzyści i koszty zewnętrzne funkcjonowania i rozwoju portów morskich. 

Analiza skutków ich oddziaływania na otoczenie (aspekty metodologiczne), w: Wpływ portów mor-
skich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, K. Chwesiuk (red.), Szczecin 2005, s. 83.

9 J.J. Corbett et.al, Mortality from Ship Emission: A Global Assessment, „Environmental Science 
& Technology” 2007, Vol. 41, No. 24, s. 8512–8518; http://pubs.acs.org.

10 E. Fridell, Ship emissions in harbors. Shore-side electricity, Cold Ironing Conference, Kiel, 
15 May 2009, http://www.nsr.nm-uni.eu, 10.06.2009.
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Obniżenie kosztów zewnętrznych związanych z postojem statku w porcie 
możliwe jest właśnie dzięki zasilaniu w energię elektryczną z lądu, które pozwala 
na redukcję hałasu oraz znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Koszty 
zewnętrzne generowania energii elektrycznej na statku są bowiem  – w zależno-
ści od użytego paliwa – od 15 do 75 razy wyższe niż te związane z cold-ironing 11.

Poziom redukcji zanieczyszczeń uzależniony jest od stopnia zawarto-
ści siarki w paliwie statkowym 12, co przedstawiono w tabeli 1. Ponadto przej-
ście na cold-ironing pozwala także na zmniejszenie emisji CO2 o około 50%, 
CO o 99% oraz N2O o około 50%. Eliminacji ulega też hałas i wibracje z sil-
ników pomocniczych (według pomiarów natężenie hałasu normalnie wynosi 
90–120 dB), dzięki czemu poprawiają się przede wszystkim warunki pracy załogi 
statku i pracowników portowych 13. Ocenia się, że np. w odniesieniu do typo-
wego kontenerowca w czasie postoju w porcie przez 24 godziny zastosowanie 
technologii cold-ironing umożliwia wyeliminowanie emisji 454 kg NOx, 32 kg 
SO i 7 kg innych zanieczyszczeń 14.

Roczne korzyści pieniężne wynikające z ograniczenia czterech wymienio-
nych w powyższej tabeli rodzajów zanieczyszczeń w odniesieniu do 500 nabrzeży 
w UE szacuje się między 103 a 284 mln EUR, gdy cold-ironing jest alterna-
tywą dla paliwa o zawartości siarki 0,1%, oraz między 252 a 708 mln EUR, gdy 
zawartość siarki w paliwie wyniesie 2,7% 15. Wartości te odzwierciedlają także 
poprawę stanu zdrowia mieszkańców miast oraz zmniejszenie strat material-
nych (np. wpływu zanieczyszczeń na zabytki) w wyniku zastosowania technolo-
gii cold-ironing.

Osobnego rozważenia wymaga kwestia kosztów przystosowania stat-
ków i portów do zasilania z lądu. Podkreśla się, że na ocenę kosztów związa-
nych z wprowadzeniem cold-ironing wpływają w dużym stopniu konkretne 

11 K. Jiven, Shore-side electricity for ships in port. Case studies with estimates of internal and 
external costs, prepared for the North Sea Commission, MariTerm AB Report 2004–07–06.

12 Od dnia 1 stycznia 2010 r. statki cumujące w portach Unii Europejskiej nie będą mogły stoso-
wać paliw żeglugowych o zawartości siarki przekraczającej 0,1% na jednostkę masy (Art. 4b, dyrek-
tywa nr 33/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 
nr 32/1999 w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych, DzU WE L 191 z 22.07.2005). 

13 ENTEC UK Ltd, Service Contract on Ship Emissions: Assignment, Abatement and Market-
based Instruments, Task 2a – Shore-Side Electricity, Final Report for European Commission Direc-
torate General Environment, August 2005.

14 Cold–ironing, Power converter systems, http://www.coldironing.us, 8.07.2009.
15 Commission Recommendation of 8 May 2006 on the promotion of shore-side electricity for 

use by ships at berth in Community ports, 2006/339/EC, L 125/38, 12.05.2006. Zakres warto-
ści zależy od różnych czynników metodologicznych obejmujących założone wartości statystyczne.
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uwarunkowania (port, nabrzeże, statek), tak więc ostateczna ocena efektywności 
tego rozwiązania i jego kapitałochłonności może różnić się znacznie w każdym 
indywidualnym przypadku 16.

Tabela 1

Poziom redukcji zanieczyszczeń emitowanych przez statek 
przy zastosowaniu cold-ironing

Redukcja poziomu zanieczyszczeń emitowanych 
przez statek w porcie

NOx SO2

PM 
(aerozole 

atmosferyczne)

VOC
(lotne związki 

organiczne)
Cold-ironing w porównaniu 
z paliwem 2,7% S Residual Oil -97% -96% -96% -94%

Cold-ironing w porównaniu 
z paliwem 0,1% S Marine Distillate -97% 0 -89% -94%

Źródło: Entec UK Ltd, Service Contract on Ship Emissions: Assignment, Abatement and 
Market-based Instruments, Task 2a – Shore-Side Electricity, Final Report for 
European Commission Directorate General Environment, August 2005, s.15.

Szczególnie duża rozpiętość kosztów dotyczy przystosowania portów 
do zasilania nabrzeżnego, ponieważ w głównej mierze koszt ten uzależniony 
jest od istniejącej infrastruktury portowej (czy instalacja jest zakładana na nowo 
budowanych terminalach/nabrzeżach, czy też trzeba ją przystosować) oraz 
od infrastruktury energetycznej w pobliżu portu (czy jest wystarczająca, czy też 
należy ją zmodernizować).

Główne składniki kosztów po stronie portów obejmują 17:
1. Koszty dostarczenia energii o wysokim napięciu do terminalu (nabrzeża), 

który zależy od odległości od dostawcy energii elektrycznej oraz liczby sta-
cji transformatorowych wymagających modernizacji (w Göteborgu koszt ten 
wyniósł ok. 255 tys. EUR, natomiast w Long Beach już 532 tys. EUR).

2. Koszt konwertera częstotliwości i jego instalacja (koszt waha się w granicach 
300–500 tys. EUR i stanowi około 75% kosztów całkowitych).

16 V. Andreoni, A. Miola, A. Perujo, Cost Effectiveness Analysis of the Emission Abatement in 
the Shipping Sector Emissions, European Commission Joint Research Centre Institute for Environ-
ment and Sustainability, Luxembourg 2008.

17 Opracowano na podstawie Entec UK Ltd, op.cit. oraz V. Andreoni et al., op.cit.



Magdalena Klopott, Romuald Maśnicki106

3. Koszt rozprowadzenia sieci elektrycznej na terenie terminalu (portu) – koszty 
te mogą różnić się znacznie (10–500 tys. EUR), gdyż zależą od tego, czy 
w porcie trzeba poprowadzić nowe kanały dla okablowania, czy można użyć 
już istniejących.

4. Koszt połączenia elektrycznego dla statków cumujących przy różnych nabrze-
żach i korzystających podczas załadunku z nabrzeżnych suwnic bramowych, 
jak np. kontenerowce (jeżeli tego typu statki mają być zasilane z lądu, to wów-
czas instalacja jest bardziej złożona i kosztowna i może przekroczyć nawet 
kwotę 1 miliona EUR, jak pokazuje przykład portu w Long Beach).

5. Koszt urządzenia do zwijania kabli wraz z automatyką (w celu uniknięcia 
przenoszenia kabli wysokiego napięcia) – około 152 tys. EUR.

Natomiast koszty związane z przystosowaniem statku do cold-ironing 
są łatwiejsze do oszacowania i obejmują przede wszystkim 18:
1. Koszt typowego transformatora pokładowego (0,5–4 MW), który oscy-

luje w granicach 40–106 tys. EUR. Zależy on od mocy zespołu prądotwór-
czego, przy czym wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1kW maleją wraz 
ze wzrostem jego mocy.

2. Koszt instalacji transformatora, który stanowi ok. 75% jego wartości, jeśli 
instalacja jest montowana na statku nowo budowanym, a wzrasta aż do 150%, 
jeśli statek jest już eksploatowany i musi podlegać modernizacji.

3. Pozostałe koszty (w tym koszt kabla łączącego statek z terminalem na lądzie, 
urządzenia do zwijania kabli wraz z automatyką) szacowane są na poziomie 
5% wartości transformatora.

Efektywność systemu cold-ironing zależeć będzie głównie od relacji między 
cenami energii elektrycznej i paliw żeglugowych, a ponieważ te charakteryzują 
się dużą zmiennością, a ponadto występują różnice w cenach energii elektrycz-
nej w różnych krajach, efektywność ta jest trudna do jednoznacznego oszacowa-
nia. Największe korzyści fi nansowe dla armatorów wystąpią w układzie: nowy, 
duży statek – niskie ceny energii elektrycznej – wysokie ceny paliwa do silni-
ków pomocniczych. Szacuje się, że korzystanie z energii lądowej będzie bardziej 
opłacalne, kiedy cena paliwa do silników pomocniczych przekroczy 320 EUR 
za tonę 19. Badania przeprowadzone w porcie w Göteborgu potwierdziły nato-
miast, że korzystanie z energii lądowej jest obecnie 2–4-krotnie droższe niż bez-
pośrednie koszty generowania energii elektrycznej na statku przy zastosowaniu 

18 Ibidem.
19 Entec UK Ltd, op.cit., s. 35.



Cold-ironing  jako innowacja w transporcie morskim... 107

paliwa ciężkiego 20. Dużą część z tego kosztu stanowi podatek od energii elek-
trycznej, dlatego podkreśla się, że opłacalność cold-ironing zwiększy się, kiedy 
państwa członkowskie zrezygnują w tym konkretnym przypadku z podatku 
od energii elektrycznej, co umożliwia Dyrektywa Rady nr 96/2003 z 27 paź-
dziernika 2003 r. 21

Przy wprowadzaniu cold-ironing rozważenia wymaga także sposób gene-
rowania energii elektrycznej, która powinna być uzyskiwana najlepiej ze źródeł 
ekologicznych (np. w Göteborgu port czerpie energię elektryczną z dwóch turbin 
wiatrowych zakontraktowanych od lokalnej elektrowni 22). Natomiast brak korzy-
ści lub nawet większa emisja CO2, jeśli energia jest pozyskiwana np. z elektrowni 
węglowych, wcale nie wyklucza stosowania cold-ironing, gdyż ważne są tu relacje 
typu trade-off. Niektóre badania dowodzą zresztą, że – niezależnie od źródła gene-
rowania energii elektrycznej – system cold-ironing i tak przynosi wymierne eko-
logiczne korzyści 23. Dzieje się tak, gdyż następuje tu przesunięcie zagrożeń zwią-
zanych z emisją zanieczyszczeń w portach do przedsiębiorstw energetyki zawo-
dowej (elektrowni), które znajdują się często poza obszarami miejskimi i wyposa-
żone są we własne systemy kontroli emisji zanieczyszczeń (np. elektrofi ltry).

Podsumowanie

W wielu miastach portowych, szczególnie USA i Europy, wdrożono lub 
planuje się rychłe wdrożenie systemu cold-ironing. Technologia ta umożliwia 
znaczną redukcję zanieczyszczeń emitowanych przez statki podczas postoju 
w porcie. W sytuacji kiedy działalność portu jest dużym obciążeniem dla mia-
sta, cold-ironing wydaje się odpowiednim rozwiązaniem, tym bardziej że korzy-
ści dla środowiska wykraczają daleko poza te, jakie odczują mieszkańcy miast 
portowych Unii, gdy zacznie obowiązywać Dyrektywa 2005/33/WE, szczegól-
nie w odniesieniu do emisji NOx i aerozoli atmosferycznych.

Zalety cold-ironing docenia także Komisja Europejska, która w zaleceniu 
z dnia 8 maja 2006 r. 24 zobowiązała państwa członkowskie do promowania idei 

20 K. Jiven, op.cit., s.15.
21 DzU WE L 283 z 31.10.2003.
22 Environmental innovations for sustainable development. Shore-side electricity for vessels in 

the Port of Göteborg, „Green Wave”, www.portgot.se, 2.02.2009.
23 A. Wilske, op.cit.
24 Commission Recommendation of 8 May 2006 on the promotion of shore-side electricity for 

use by ships at berth in Community ports, 2006/339/EC, L 125/38, 12.05.2006.
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cold-ironing, współpracy z IMO w celu wspierania rozwoju zharmonizowanych 
międzynarodowych norm dla cold-ironing, a także zaproponowała rozważenie 
wprowadzenia dla armatorów zachęt ekonomicznych do pobierania energii elek-
trycznej z lądu.

Implementacja cold-ironing wymaga zaangażowania i współpracy nie tyl-
ko portów i armatorów, ale także organizacji międzynarodowych oraz rządów 
i samorządów lokalnych. Współpraca ta powinna wynikać ze zrozumienia idei 
i konieczności redukcji kosztów zewnętrznych działalności portowej i żeglugi.
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COLD IRONING AS AN INNOVATION IN THE MARITIME TRANSPORT 
 – TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS

Summary

The growth of international trade has resulted in corresponding rapid growth in the 
amount of goods being shipped by sea, which directly correlates with ports’ cargo turno-
vers and the level of pollution’s emissions. Based on the 2005 Emissions Inventory, ships 
represent over 80% of the particulate emissions at the port. With the increasing pressure 
to clean up the environment and save energy cost, owners and ports have been seeking 
alternative methods for vessels to turn off their engine and plug into the shore gird while 
at port.

This paper brings closer to the concept of cold ironing, which is receiving a great 
deal of interested in ports around the world. Shore side power allows ship-owners to shut 
down the vessel’s auxiliary engines and plug into electrical power. Using cold ironing 
cuts emissions by more than half and by as much as 97%, while emissions are practically 
eliminated.

Advantages and disadvantages of cold ironing system are also determined, as well 
as some problems connected with its implementation, as for example, the different volt-
ages and frequencies found on ships while on shore or the lack of the international stand-
ard harmonising the application of shore-side power.

Translated by Magdalena Klopott, Romuald Maśnicki
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Wprowadzenie

Wraz ze zwiększającą się liczbą samochodów osobowych narasta problem 
bezpieczeństwa na drogach. W wielu państwach na świecie, w tym również w Unii 
Europejskiej, dużą wagę przykłada się obecnie do rozwoju systemów i progra-
mów ograniczających lub minimalizujących liczbę i skutki wypadków drogowych. 
Wyznaczono ambitny cel polegający na obniżeniu o połowę liczby ofi ar śmiertel-
nych wypadków drogowych do 2010 roku w porównaniu z rokiem 2001. Jednak 
aby to osiągnąć, potrzebne są systematyczne działania. W poniższym artykule 
opisane są najważniejsze projekty i systemy związane ze zmniejszeniem liczby 
wypadków śmiertelnych na drogach państw europejskich.

1. Przyczyny i skutki wypadków

Rocznie na drogach całej Unii Europejskiej ma miejsce 1,3 mln wypad-
ków, ginie blisko 43 tys. osób, a 1,7 mln osób zostaje rannych 1. Koszty wypad-
ków drogowych ocenia się na 160 mld EUR, co stanowi 2% PKB Unii, z czego 
45 mld EUR to koszty bezpośrednie wypadków, a pozostałe 115 mld EUR 
to koszty pośrednie, w skład których wchodzą szkody psychiczne i moralne ofi ar 

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 15.08.2009.
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i ich rodzin 2. W ciągu ostatnich 30 lat ruch na drogach Unii Europejskiej pod 
względem liczby pojazdów na drogach potroił się, natomiast liczba wypadków 
śmiertelnych zmniejszyła się o połowę. Nie jest to jednak powód do dumy. Nadal 
w wielu państwach, w tym w Polsce, liczba wypadków, a w tym liczba osób 
ponoszących wskutek nich śmierć jest zbyt duża (rys. 1).

Rys. 1. Liczba drogowych wypadków śmiertelnych w UE na mln mieszkańców w 2007 roku
Źródło: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety, 14.08.2009.

Do głównych przyczyn wypadków na europejskich drogach zalicza się 3:
– nadmierną prędkość i niedostosowanie jej do warunków na drodze, co powo-

duje 1/3 wypadków;
– jazdę pod wpływem alkoholu, narkotyków lub przy dużym zmęczeniu, co jest 

przyczyną 10 000 wypadków śmiertelnych rocznie;
– brak zapiętych pasów (7000 wypadków śmiertelnych);
– brak wystarczających zabezpieczeń, w które powinien być wyposażony 

pojazd na wypadek kolizji drogowej (ABS, ESP, poduszki powietrzne itp.);

2 Biała Księga – Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010: czas wyborów. Komi-
sja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001.

3 Halving the number of road accident victims in the EU by 2010: A shared responsibility. Euro-
pean Commision, Directorate – General for Energy and Transport, Brussels 2001, http://www.ictsb.
org/ITSSG/Documents/com_2003_0311_en.pdf, 18.08.2009.
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– zły stan infrastruktury drogowej;
– niestosowanie się do wymogów dotyczących czasu pracy i przerwy kierow-

ców zawodowych;
– słabą widoczność na drodze pieszych niewyposażonych w elementy odbla-

skowe, „martwe pola” w samochodowych lusterkach itp.
Ważne jest podejmowanie celowych działań, mających za zadanie ograni-

czenie liczby wypadków w UE. Przedsięwzięcia te powinny być spójne z ogól-
nymi wytycznymi UE w odniesieniu do zasad bezpieczeństwa polityki transpor-
towej 4, jak również powinny zawierać się w politykach transportowych poszcze-
gólnych państw (dla Polski jest to m.in. Strategia Rozwoju Transportu na lata 
2007–2013 czy też Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013). Wysoki poziom 
bezpieczeństwa systemów transportowych wymaga różnego rodzaju przedsię-
wzięć, których zadaniem jest integracja istniejących gałęzi transportu.

2. Programy dotyczące poprawy bezpieczeństwa w transporcie

Pojęciu bezpieczeństwa w transporcie można przypisywać wiele znaczeń. 
Z jednej strony można je postrzegać przez pryzmat tworzenia odpowiedniego 
prawa, które będzie miało za zadanie minimalizowanie liczby wypadków i ich 
skutków, oraz przez konkretne działania prewencyjne i programy poprawy bez-
pieczeństwa, za które ponoszą odpowiedzialność krajowe organizacje rządowe 
i pozarządowe, a także instytucje unijne. Z drugiej strony bezpieczeństwo można 
rozpatrywać pod kątem poszczególnych gałęzi transportu oraz technologii mają-
cych na celu ograniczenie wypadków. Poniżej przedstawiono najistotniejsze 
informacje dotyczące zarówno programów poprawy bezpieczeństwa podejmo-
wanych przez państwa, jak również technologii przyczyniających się do ogra-
niczenia liczby ofi ar śmiertelnych na drodze. Głównym wyznacznikiem doboru 
przedstawionych działań jest ich innowacyjność i nowoczesność.

W Polsce jedną z ważniejszych inicjatyw dotyczącą bezpieczeństwa 
jest przede wszystkim Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
GAMBIT. Wstępne założenia tego programu zostały opracowane w 2000 roku, 
jednak z dniem wejścia Polski do UE i związanego z tym zaostrzenia standardów 

4 Komisja Europejska wypracowała dyrektywy odnoszące się do poprawy bezpieczeństwa 
w UE. Do zadań w tym obszarze zalicza się wypracowanie wspólnych celów bezpieczeństwa (CST 

– Common Safety Targets), wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI – Common Safety Indica-
tors) oraz wspólnych metodologii oceny bezpieczeństwa (CSM – Common Safety Methodology). 
Wytyczne te są również zawarte w przywoływanej już Białej Księdze z 2001 roku.
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bezpieczeństwa ruchu drogowego pierwotne założenia zostały zweryfi kowane 
i przedstawione w ramach nowego programu GAMBIT 2005 5.

Celami szczegółowymi przyjętymi w Programie GAMBIT 2005 są 6:
– stworzenie i rozwój podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych 

działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd);
– kształtowanie świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, 

respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu;
– ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów;
– budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej wraz z otoczeniem 

i elementami towarzyszącymi;
– zmniejszenie tzw. ciężkości wypadków.

Realizacja powyższych celów będzie się opierała na podjęciu wielu kom-
pleksowych, efektywnych i zintegrowanych działań na obszarze kraju. W doce-
lowym okresie programu GAMBIT 2005, tj. do roku 2013, przewiduje się podję-
cie 67 działań, ujętych w 15 kierunkach priorytetowych. Priorytety są natomiast 
wybranymi działaniami realizującymi cele szczegółowe. Podejmowane działania 
są skoncentrowane na 7:
– budowie systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego (prawo, system fi nanso-

wania, badania naukowe, systemy informacyjne, zarządzanie);
– kształtowaniu prawidłowych zachowań w ruchu drogowym (przestrzeganie 

ograniczeń prędkości, stosowanie pasów bezpieczeństwa, trzeźwość uczest-
ników ruchu drogowego, edukacja, komunikacja ze społeczeństwem);

– ochronie pieszych i rowerzystów, budowie i utrzymaniu bezpiecznej infra-
struktury drogowej (hierarchizacja sieci dróg i ulic, nowoczesne zarządzanie 
ruchem drogowym, audyt brd projektów drogowych);

– zmniejszaniu ciężkości wypadków (urządzenia bezpieczeństwa w pojeździe, 
„miękkie” otoczenie dróg, działania ratownicze).

Zrealizowanie przyjętych celów i priorytetów powinno do 2013 roku 
zmniejszyć liczbę ofi ar śmiertelnych o 17 tys., rannych o 180 tys. osób w porów-
naniu z 2005 rokiem oraz ograniczyć koszty zdarzeń drogowych o 68 mld zł 
(rys. 2). Program GAMBIT 2005 ma w głównej mierze za zadanie zintensyfi ko-
wanie działań prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie liczby wypadków 

5 Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 kwietnia 2005 roku dokument pt. „Krajowy Pro-
gram Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005 – 2007 – 2013 GAMBIT 2005”.

6 http://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/Gambit_2005_RM.pdf, 19.08.2009.
7 Ibidem.
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i ofi ar śmiertelnych na drogach, oraz rozwinięcie wspólnych działań instytucji 
rządowych, samorządowych oraz prywatnych.

Już dzisiaj widać efekty zastosowanych działań, mających na celu zmniej-
szenie liczby wypadków w poszczególnych państwach Europy Zachodniej. 
Świadomość kierowców jest większa, coraz częściej stosują się do ograni-
czeń prędkości, a co za tym idzie, liczba wypadków na drogach powoli maleje. 
Potwierdzeniem tego są dostępne dane na temat liczby wypadków drogowych. 
Przykładowo w Belgii liczba ofi ar śmiertelnych spadła z 1470 w 2000 roku 
do 1067 w 2007, a w Danii analogicznie z 498 do 406 8.

Rys. 2. Plan realizacji wizji ZERO w Polsce według programu GAMBIT 2005
Źródło: http://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/Gambit_2005_RM.pdf, 19.08.2009.

3. Nowoczesne technologie kluczem do bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym

Nowoczesne samochody są obecnie coraz częściej standardowo wyposa-
żone w wysokiej klasy systemy bezpieczeństwa. Układy bezpieczeństwa wyko-
rzystywane w autach można podzielić na cztery podstawowe grupy 9:

8 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 7.11.2009.
9 Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, B. Liberadzki, L. Mindur (red.), 

Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa 2006, s. 544.
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1. Układy bezpieczeństwa czynnego;
2. Układy bezpieczeństwa biernego;
3. Układy bezpieczeństwa prewencyjnego;
4. Zintegrowane Systemy Bezpieczeństwa (Integrated Safety Systems – ISS).

Ad 1. Układy bezpieczeństwa czynnego opierają się na działaniu urządzeń 
zapobiegających stłuczce czy wypadkowi. Jest ich wiele rodzajów i mają wielo-
rakie zastosowanie, warto jednak wymienić najważniejsze i najnowocześniejsze:
a) system ABS – czyli tzw. Anti Blocking System – to stosowane od 1978 roku 

urządzenie uniemożliwiające zablokowanie kół w czasie hamowania. 
Nowoczesne projekty, jakby się wydawało, w pełni dopracowanego systemu 
ABS mają za zadanie w połączeniu z projektowanymi hamulcami elektrycz-
nymi stanowić bazę działania układów ABS nowej generacji, zmniejszając 
czas reakcji i wpływając na jego skuteczność;

b) nowoczesne opony bez powietrza – przedstawione przez zespół Michelin 
opony, które nie wymagają pompowania, zwane Tweel (od angielskiego 
słowa tyre ‘opona’ i wheel – ‘koło’). Opona ta, niewymagająca pompowa-
nia, ogranicza niebezpieczeństwo wynikające z przebicia jej podczas jazdy. 
Powietrze jest zastąpione w tym przypadku specjalnym systemem elastycz-
nych (poliuretanowych) „szprych”. Minusem jest niemożliwość, zastosowa-
nia jej w ciężkich i szybkich pojazdach, ze względu na jej konstrukcję 10;

c) system kontroli trakcji ASR (Acceleration Slip Regulation) – jest to elektro-
niczny układ zapobiegający zbyt dużemu poślizgowi kół podczas dynamicz-
nego przyspieszania. W momencie poślizgu koła następuje natychmiastowe 
zmniejszenie prędkości obrotowej przez zmniejszenie momentu obrotowego 
silnika, hamowanie kół, blokowanie układu różnicowego i zmianę rozdziału 
napędu. Póki co system ten jest najczęściej wykorzystywany w samochodach 
średniej klasy tylko w niskim zakresie prędkości (0–40 km/h), a w całym 
zakresie prędkości – w autach drogich i luksusowych 11;

d) układ stabilizacji toru jazdy ESP (Electronic Stability Program) – w skład 
którego wchodzą układ regulacji rozkładu siły hamowania ABS i system kon-
troli trakcji ASR. Za pomocą samoczynnej aktywacji pozwala na wykrycie 
tendencji do poślizgu w czasie pokonywania zakrętu. W momencie podste-
rowności (przód samochodu wyjeżdża poza zakręt) blokowana jest oś tylna, 

10 http://www.michelin.com/, 15.07.2009.
11 http://www.infosamochody.pl/, 17.08.2009.
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która automatycznie ma mniejszą przyczepność, w związku z tym zaczyna 
zachodzić delikatna nadsterowność (tył samochodu wyjeżdża poza zakręt). 
Wszystkie te procesy zachodzące w ułamkach sekund powodują kontrolo-
wany poślizg samochodu i uniknięcie wypadnięcia z drogi (rys. 3) 12;

Rys. 3. Działanie układu stabilizacji toru jazdy ESP podczas pokonywania zakrętu
Źródło: http://www.bosch-esperience.pl/, 15.07.2009.

e) system wspomagający kierowcę przy nagłym hamowaniu – system ten utrzy-
muje maksymalne ciśnienie hamowania na całej drodze, przez jaką samochód 
jest zatrzymywany. Przeprowadzone badania dowiodły, że układ ten pozwala 
na skrócenie drogi hamowania przy prędkości 100 km/h o 7 m przy drodze 
hamowania o długości 40 m. Brak tego układu powodował w 86% przypad-
ków wypadek. System ten współdziała z ABS i w momencie nagłego hamowa-
nia nie ma ryzyka zablokowania kół, dzięki czemu jest możliwość płynnego 
ominięcia przeszkody, przy zaniechaniu wpadnięcia samochodu w poślizg 13;

f) system ostrzegania przed nagłym zmniejszeniem odległości od poprzedzają-
cego pojazdu – zależnie od marki samochodu jest on różnie nazywany i ist-
nieją minimalne różnice w jego funkcjonowaniu. Dla przykładu w samo-
chodach marki Mercedes istnieje system Distronic, który oparty na radarze 

12 Ibidem.
13 Ibidem.
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dostosowuje prędkość pojazdu i pomaga utrzymać odpowiednią odległość 
od poprzedzającego samochodu zarówno podczas jazdy z włączonym tempo-
matem, jak i bez niego. System ten informuje kierowcę sygnałami akustycz-
nymi i optycznymi o niebezpiecznie zmniejszającym się dystansie pomię-
dzy jego autem a pojazdem poprzedzającym. W trybie automatycznym (jazda 
z tempomatem) samoczynnie utrzymuje odpowiednią prędkość i odległość. 
Natomiast w autach marki Volvo występuje system City Safety zapobiega-
jący kolizji. Bez ingerencji kierowcy zmniejsza prędkość pojazdu lub nawet 
go zatrzymuje. Działa do prędkości 30 km/h. Laser zamontowany na szybie 
wysyła wiązkę, która mierzy odległość od poprzedzającego pojazdu. Jeśli 
odległość jest zbyt mała, system automatycznie rozpoczyna hamowanie 14;

g) hamulce elektryczne – wciąż są prowadzone badania nad możliwością ich 
zastosowania w pojazdach. Taki układ hamulcowy ma wiele zalet w porów-
naniu ze standardowym układem. Pomysł polega na wyeliminowaniu trady-
cyjnych przewodów hamulcowych i zastąpieniu ich łatwiejszymi w użyciu, 
lżejszymi i bardziej elastycznymi przewodami elektrycznymi. Pozostałe ele-
menty układu, jak tarcze i klocki hamulcowe, pozostaną. Pozytywną cechą tej 
nowości jest szybsza reakcja powodowana impulsem elektrycznym. Hamulce 
takie są w stanie wytworzyć większą siłę hamowania, a tym samym zmniej-
szyć odległość, jaką samochód pokonuje podczas tego manewru. Kolejną 
zaletą jest brak płynu hamulcowego, który jest jednym z bardziej wadliwych 
elementów normalnego układu hamulcowego. Zaawansowane prace nad 
tego typu układem są prowadzone przez fi rmę Siemens, jednak na jej kon-
kretne efekty, możliwe do wykorzystania na drogach, trzeba będzie jeszcze 
poczekać 15;

h) nowoczesne systemy oświetleniowe – należy tutaj wspomnieć o coraz bardziej 
popularnych diodach LED wykorzystywanych przy oświetleniu zewnętrznym 
pojazdów. Stosowanie ich niesie wiele korzyści, takich jak: trwałość i szyb-
kość załączania oraz mniejszy pobór mocy. Obecnie diody wykorzystuje się 
najczęściej do oświetlenia tylnego, które jest lepiej widoczne, a czas reakcji 
przy załączaniu jest o wiele krótszy od standardowych świateł. W odniesie-
niu do świateł przednich sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż kierowa-
nie strumieniem światła z diody jest dość trudnym zadaniem. Temu wyzwa-
niu podołali inżynierowie z fi rmy HELLA, uzyskując nagrodę za refl ektor 

14 http://www.auto-swiat.pl/, 14.07.2009.
15 http://www.infosamochody.pl/, 17.08.2009.
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LEDayLine® wykonany w technologii LED 16. Innym przykładem nowocze-
snych systemów oświetleniowych jest także system fi rmy HELLA, zasto-
sowany po raz pierwszy w Mercedesie klasy E. Auto to wyposażone jest 
w refl ektory, które nieprzerwanie dostosowują się do aktualnej sytuacji 
na drodze. System nazywany high-beam assistant (asystent świateł drogo-
wych) wykorzystuje kamerę na przedniej szybie do wykrywania pojazdów 
nadjeżdżających z przeciwka lub jadących w tym samym kierunku i kontro-
luje refl ektory w taki sposób, że strumień światła kończy się przed wykry-
tymi innymi pojazdami i w ten sposób mogą one być kontrolowane na odle-
głościach od 65 do 300 m odpowiednio dla świateł mijania i drogowych (dla 
pustej drogi 800 m). System bazuje na współdziałaniu czujników wytwarza-
jących obraz, potężnego oprogramowania do obróbki obrazów oraz ultrano-
woczesnej technologii oświetleniowej (rys. 4) 17.

Rys. 4. Działanie systemu „high- beam assistant” w jeździe za samochodami
Źródło: http://www.hella.com.

16 Innowacyjna technika oświetleniowa fi rmy HELLA zwana LEDayLine® (wykorzysty-
wana w refl ektorach) jest rozpoznawana przez uczestników ruchu wcześniej i lepiej niż standar-
dowe światła mijania. Światła tej fi rmy przeznaczone do jazdy w dzień zapewniają korzyść pod 
względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszając o 58% liczbę wypadków z poważ-
nymi obrażeniami. Cechują się trwałością 30 razy dłuższą niż żarówki H7, automatycznym 
zapalaniem przy włączonym zapłonie czy minimalnym zużyciem energii.    
Źródło: http://www.hella.com.

17 http://www.infosamochody.pl/, 14.07.2009.
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Ad 2. Układy bezpieczeństwa biernego zapewnione są przez odpowiednią 
budowę nadwozia pojazdu zawierającą wzmocnienia i strefy kontrolowanego 
zgniotu. Do urządzeń układu biernego można zaliczyć:
a) szyby odpowiedniej konstrukcji – stanowią ważny element biernego łańcu-

cha bezpieczeństwa pojazdu. Obecnie częściej są stosowane szyby klejone 
aniżeli hartowane, co zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza urazy wynika-
jące z pękających szklanych odłamków. Odpowiednio skonstruowane szyby 
mają za zadanie zwiększać odporność nadwozia na odkształcenia przy skrę-
caniu i wspomagać prawidłowe funkcjonowanie poduszek powietrznych. Ich 
kształt poprawia aerodynamikę, a funkcja podgrzewania i właściwości anty-
refl eksyjne znacznie poprawiają widoczność;

b) unowocześnione pasy bezpieczeństwa – podstawowymi elementami w budo-
wie bezwładnościowych pasów jest zwijacz, który jest blokowany podczas 
nagłego szarpnięcia, sam pas bezpieczeństwa i zamek. Nowością coraz czę-
ściej stosowaną jest pirotechniczny napinacz pasów, który podczas wypadku 
dociska ciało pasażera pojazdu do fotela. Są one umieszczane przy zwijaczu 
bądź przy zamku 18;

c) poduszki powietrzne – jest to podstawowy element wyposażenia samochodu, 
który ma za zadanie minimalizację skutków wypadku drogowego przez 
amortyzację uderzenia ciała (głównie głowy) o elementy pojazdu. Istnieje 
pięć głównych rodzajów poduszek powietrznych: czołowa, boczna, kola-
nowa, kurtyny powietrzne, poduszka powietrzna środkowego pasażera tyl-
nej kanapy. Poduszki kierowcy i pasażera są obecnie podstawowym wypo-
sażeniem średniej klasy samochodów. Warto również pamiętać, że najlepiej 
działają tylko w przypadku zapiętych pasów. Ciekawostką jest zewnętrzna 
poduszka powietrzna, tzw. Braking Bag, która ma pomagać w niedopuszcze-
niu do wypadków drogowych, uruchamiana w sytuacji zderzenia czołowego, 
aby zniwelować jego skutki;

d) systemy Pre-Safe przygotowujące samochód do wypadku – w ich skład wchodzi 
sieć czujników stale śledzących sytuację na drodze. Dzięki nim w trakcie zbli-
żającego się zderzenia czołowego samochód natychmiastowo zaczyna wyko-
nywać jednocześnie szereg czynności zwiększających bezpieczeństwo. Auto 
zaczyna awaryjnie hamować, napina pasy bezpieczeństwa i zamyka okna oraz 
szyberdach. Nowsza generacja tych systemów będzie w stanie przygotować 

18 Ibidem.
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pojazd na zderzenia z tyłu i z boku oraz dostosuje poduszki powietrzne 
do wagi, wzrostu i pozycji pasażera 19.

Ad 3. Zadaniem układów bezpieczeństwa prewencyjnego jest zapewnie-
nie we wnętrzu pojazdu odpowiednich warunków zapobiegających przedwcze-
snemu zmęczeniu kierowcy. Układy te wpływają na kierowcę, zmniejszając jego 
zmęczenie, co zmniejsza ryzyko wypadku. Można do nich zaliczyć klimatyzację 
i układ automatycznej regulacji odległości ADR (po raz pierwszy zastosowany 
w samochodach Volkswagen Phaeton 20) 21.

Ad 4. Zintegrowane systemy bezpieczeństwa stanowią kombinację ukła-
dów bezpieczności czynnej, biernej i prewencyjnej. W układach tych, przez połą-
czenie funkcji wszystkich układów bezpieczeństwa, umożliwiona jest prewen-
cja ograniczająca ryzyko zaistnienia groźnych sytuacji na drodze; zapewniają 
też one obniżenie negatywnych skutków wypadków. Do tej grupy można także 
zaliczyć wspomniany wcześniej system Pre–Safe lub też układ Active Passive 
Integration Approach (APIA) fi rmy Continental, który działa w podobny sposób 
do systemu Mercedesa 22.

Powyższe przykłady bezpieczeństwa czynnego, biernego, prewencyjnego 
oraz ISS przedstawione są w tabeli 1, z uwzględnieniem powszechności ich sto-
sowania.

Organizacją odpowiedzialną za ocenę bezpieczeństwa pojazdów samocho-
dowych jest powstała w 1997 roku Euro NCAP (European New Car Assessment 
Programme) z siedzibą w Brukseli. Jest to niezależna, niedochodowa organizacja 
wspierana przez rządy niektórych krajów europejskich. Głównym jej celem jest 
testowanie samochodów pod kątem bezpieczeństwa biernego.

19 http://moto.pl, 16.08.2009.
20 Dzięki nowoczesnemu układowi automatycznej regulacji odległości ADR kierowca odczuwa 

bezpośrednio, że jego samochód wspiera go aktywnie w utrzymywaniu odpowiedniej odległo-
ści od jadącego przed nim pojazdu. Wykorzystujący radar układ automatycznej regulacji odległo-
ści uaktywnia się w sytuacjach, które dotychczas wymagały reakcji kierowcy: przy hamowaniu 
lub przyspieszaniu. Przy pomocy radaru ADR rejestruje wszystkie pojazdy poruszające się w tym 
samym kierunku i znajdujące się w polu kąta 11,5 stopni i w odległości ok. 180 metrów. System 
można włączyć przy prędkości między 30 km/h a 180 km/h. Jeżeli jedziemy samochodem wypo-
sażonym w ADR, w momencie zbliżania się do jadącego przed nami pojazdu, który porusza się 
z mniejszą od nas prędkością lub hamuje, nasze auto samoczynnie zmniejszy swoją prędkość. Źró-
dło: http://www.motonews.pl, 16.08.2009.

21 Uwarunkowania…, s. 545.
22 http://www.conti-online.com, 17.08.2009.
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Tabela 1

Zestawienie układów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych

Układ Rodzaj zabezpieczeń Powszechność stosowania
Nadwozie B 4
Pasy bezpieczeństwa B 4
Poduszki powietrzne B 3
ABS C 3
ASR C 2
ESP C 2
Klimatyzacja P 3
ADR P 1
Pre–Safe ZSB 1
APIA ZSB 1

B – zabezpieczenie bierne, C – zabezpieczenie czynne, P – zabezpieczenie prewencyjne, ZSB – Zintegrowane 
Systemy Bezpieczeństwa. 
Stosowanie: 4 – powszechne, 3 – średnie, 2 – niewielkie, 1 – znikome

Źródło: Uwarunkowania…, s. 546.

Głównym elementem jest test zderzeniowy (crash test), który składa się 
z czterech elementów 23:
– zderzenia czołowego (front impact) – polega na uderzeniu z prędkością 

64 km/h samochodem w nieruchomą, deformowalną przeszkodę o szerokości 
40% przodu auta;

– zderzenia bocznego (side impact) – w bok nieruchomego samochodu na wyso-
kości słupka A od strony kierowcy uderza z prędkością 50 km/h przeszkoda 
o szerokości 1500 mm;

– zderzenia z pieszym (pedestrian impact) – w różne punkty z przodu pojazdu 
(na masce, na wysokości przednich refl ektorów, na przednim zderzaku) 
wystrzeliwane są z prędkością 40 km/h manekiny pełniące role pieszych;

– zderzenia ze słupem (pole test) – polega na uderzeniu bokiem samochodu, 
ustawionym na ruchomej platformie na wysokości słupka B, w nieruchomy 
słup o szerokości 254 mm z prędkością 29 km/h.

Wyniki testów podaje się w 5-stopniowej skali (w gwiazdkach). Na rys. 5 
przedstawione są najnowsze wyniki testów z 26 sierpnia 2009 roku.

23 http://www.euroncap.com/, 18.08.2009.
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Rys. 5. Wyniki testu zderzeniowego poszczególnych marek samochodów
Źródło: http://www.euroncap.com/latest.aspx, 18.08.2009.

Zakończenie

Pomimo wszystkich dostępnych na rynku systemów zabezpieczeń należy 
pamiętać, że żaden system elektroniczny nie jest w stanie zastąpić zdrowego roz-
sądku kierowcy. Inicjowane programy rządowe mające na celu ograniczenie liczby 
wypadków, w tym ofi ar śmiertelnych, na drogach odniosą zamierzone skutki jedy-
nie w sytuacji świadomości zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu 
drogowego. Lepsza jakość dróg, zarządzanie ruchem, dostęp do Inteligentnych 
Systemów Transportowych oraz wspomniane systemy bezpieczeństwa monto-
wane w samochodach, dające poczucie większego komfortu oraz bezpieczeństwa 
jazdy, mają znaczący wpływ na zmniejszenie liczby wypadków. Świadome i roz-
ważne podejście do tak ważnej sprawy będzie warunkować zmniejszenie liczby 
ofi ar, jak również ciężko rannych, których liczba wciąż jest zatrważająca.
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MODERN TECHNOLOGIES SUPPORTING SAFETY IN THE TRANSPORT

Summary

Every year more and more accidents happen on European roads. Most of them, 
especially in Poland, are caused by low quality of roads, increasing road traffi c, higher 
number of cars, driving under the infl uence of alcohol and drugs.

One of the goals of European transport policy is to lower two times number of car 
accidents up to year 2010. This can be possible when using modern safety technologies, 
which are described in this article.

It presents many kinds of technologies used in passenger transport, starting from 
the ones placed across the roads and some that have been put in the cars. Some of the 
programs like GAMBIT 2005 and “decision support” were mentioned as well. Aim of 
this article is to show what are the advantages and disadvantages of using them, and how 
important role they play in transport.

Providing safety in transport, and all of the actions that have being taken should be 
one of the priorities in transport policy in every country. Some of the modern technolo-
gies are described in this article.

Translated by Zuzanna Kłos
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CEZARY KRYSIUK, GABRIEL NOWACKI, PIOTR PAWLAK
Instytut Transportu Samochodowego

SYSTEM NAWIGACJI SATELITARNEJ GALILEO
 – NOWE ROZWIĄZANIA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rozwoju współczesnej unijnej gospo-
darki, Unia Europejska buduje system nawigacji satelitarnej Galileo, którego 
pełną gotowość operacyjną przewiduje się na rok 2013. System ten to wspólna 
inicjatywa Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, będąca odpo-
wiedzią na wyzwania stawiane przez współczesną globalną gospodarkę i postęp 
technologiczny. Galileo jest największym projektem opartym na budowie i wyko-
rzystywaniu infrastruktury kosmicznej w dotychczasowej historii UE, a nawiga-
cja satelitarna i bazujące na niej usługi znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach 
gospodarki.

Użytkownicy nawigacji satelitarnej muszą obecnie określać swoją pozycję 
na podstawie wskazań systemów militarnych. Zarówno GPS, jak i GLONASS, 
które charakteryzują się wojskowym pochodzeniem, nie gwarantują użytkow-
nikom poprawności i nieprzerywalności działania. Ponieważ określanie pozy-
cji przy wykorzystywaniu sygnałów satelitarnych to już standard w nawigacji 
morskiej, a w niedalekiej przyszłości stanie się także podstawowym źródłem 
informacji o położeniu i parametrach ruchu na lądzie i w powietrzu, zakłócenia 
w nadawaniu sygnałów przez operatorów tych systemów mogłyby spowodować 
sytuacje niebezpieczne, zagrażające bezpośrednio życiu. Dlatego też UE zdecy-
dowała się na stworzenie własnego, niezależnego, znajdującego się pod cywilną 
kontrolą nowego systemu nawigacji satelitarnej, kompatybilnego jednakże z już 



Cezary Krysiuk, Gabriel Nowacki, Piotr Pawlak126

istniejącymi. Według założeń ma on zapewnić dużą dokładność i dostępność 
swoich sygnałów nawet na dużych szerokościach geografi cznych (do 75º), gwa-
rantując użytkownikom znajdującym się na północnych terenach Europy pełnię 
możliwości funkcjonalności systemu.

Ideę budowy własnego nawigacyjnego systemu satelitarnego w Europie 
przypisuje się Francji, Narodowemu Centrum Badań Kosmicznych (CNES). 
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to w Europie początek intensywnych prac nad 
budową nowego systemu satelitarnego, który w przyszłości ma wejść w skład 
systemu GNSS.

Główne założenia przedsięwzięcia Komisja Europejska określiła w doku-
mencie „Zaangażowanie Europy w nową generację satelitarnych usług nawiga-
cyjnych”. 19 lipca 1999 roku rozpoczęła się pierwsza część prac, zwana fazą 
defi nicji. Przyjęto wówczas, że nowy system Galileo powinien m.in. zapewnić:

– zasięg globalny z możliwością określenia w dowolnym momencie współrzęd-
nych przestrzenno-czasowych użytkownika (w pionie z dokładnością 10 m),

– serwis komunikacyjny związany z nawigacją,
– otwarty dostęp do usług masowego odbiorcy i jednocześnie kontrolowany 

dostęp do serwisu z gwarantowaną dostępnością i dokładnością w celach 
ochrony i bezpieczeństwa,

– pełną kompatybilność z systemem GPS.
Ministrowie transportu 15 państw UE 26 marca 2002 roku podjęli osta-

teczną decyzję o sfi nansowaniu budowy nawigacyjnego systemu satelitarnego 
Galileo. Za realizacją tego projektu przemawiały korzyści, które będą osiągane 
w przyszłości, takie jak 1:

1. Korzyści ekonomiczne – od końca XX wieku obserwuje się znaczny 
wzrost usług oferowanych przez nawigacyjne systemy satelitarne. Systemy te 
poza sektorem wojskowym od 1999 roku znalazły zastosowanie również w trans-
porcie drogowym, lotnictwie, transporcie morskim i kolejowym, kartografi i, rol-
nictwie itd. Prognozowany udział systemu Galileo w 2015 roku w światowym 
rynku usług nawigacyjnych systemów satelitarnych, wyróżniających 10 naj-
większych sektorów odbiorców przedstawia tab. 1.

Popyt na usługi związane z systemem Galileo szacuje się na 22 mld euro, 
w tym na samo prowadzenie pojazdów 12,6 mld euro (przeszło 57%), w Europie 
9 mld euro. Przedstawiona prognoza opiera się m.in. na tym, że zyski z eksploatacji 

1 Szerzej na ten temat zob. J. Januszkiewicz, Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
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systemów GPS w samej tylko Europie w 1999 roku wyniosły około 1 mld euro, 
a w roku 2005 były już kilka razy większe. Dwa lata po wdrożeniu i urucho-
mieniu systemu Galileo szacuje się, że linie lotnicze zaoszczędzą 166 mln euro, 
armatorzy morscy 81 mln euro, a korzyści z systemu Galileo w ciągu 15 lat przy-
niosą z ruchu lotniczego, lądowego i morskiego kilkanaście mld euro. Ponadto 
przewiduje się, że w sferze usług związanych z systemem Galileo powstanie bar-
dzo dużo nowych miejsc pracy.

Tabela 1

Prognozowany popyt na usługi oferowane na świecie 
przez system Galileo w 2015 roku

Lp. Sektor rynku Wartość usług w mln euro

1. Prowadzenie wszelkiego rodzaju pojazdów 12 600

2. Usługi wszelkiego rodzaju 5100

3. Ruch pieszych 1500

4. Zarządzanie pojazdami 900

5. Namierzanie pojazdów 600

6. Rekreacja 190

7. Nawigacja osobista 120

8. Poszukiwanie drogi 110

9. Kartografi a 100

10. Serwisy ratownicze 150

11. Inne 750

Razem: 22 000

Źródło: J. Januszkiewicz, Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 273.

2. Korzyści socjalne – w sposób pośredni zastosowanie tego sytemu spo-
woduje wzrost wydajności i bezpieczeństwa transportu, płynności ruchu, zmniej-
szy zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Będzie to miało istotny wpływ 
na wzrost jakości życia i stanu zdrowia wielu ludzi.
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3. Korzyści strategiczne – oddanie do eksploatacji systemu satelitarnego 
dla potrzeb cywilnych, zbudowanego przez organizacje międzynarodowe, przy-
niesie korzyści przede wszystkim Europie, która dzięki temu zyska niezależność 
na rynku produkcji i usług nawigacji satelitarnej.

4. Korzyści techniczne – biorąc pod uwagę, że liczba użytkowników 
widocznych przez satelitę zależy m.in. od ich szerokości geografi cznej oraz 
od położenia i wysokości otaczających ich przeszkód, oddanie do eksploata-
cji systemu Galileo zwiększy dostępność systemów satelitarnych na terenach 
miejskich o gęstej i wysokiej zabudowie (obecnie system GPS w takim terenie 
dostępny jest w 50%). Zwiększy się także dostępność na dużych szerokościach 
geografi cznych, co będzie miało istotny wpływ na wzrost bezpieczeństwa lotni-
czego. Przyszłe zastosowanie systemu Galileo będzie bardzo przydatne i obej-
mie szeroki zakres usług. Realizowane jednak będzie pod pewnymi warunkami, 
mianowicie w oparciu o wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych 
oraz powszechną dostępność technologii dokładnego ustalania pozycji.

Zastosowanie systemu Galileo w transporcie w dalszej i bliższej przyszłości 
przedstawiono poniżej, dzieląc na poszczególne sektory:

Sektor transportu drogowego – przewiduje się, że zastosowanie systemu 
Galileo będzie tu największe, wskazuje na to dotychczasowe zastosowanie syste-
mów satelitarnych obecnie dostępnych na rynku. Przykładowe możliwości zasto-
sowania:
1. Pozycjonowanie – należy przez nie rozumieć nie tylko informowanie kie-

rowcy o bieżącej pozycji czy też wyznaczanie optymalnej w danej chwili, 
w danych warunkach i ograniczeniach trasy do punktu docelowego, ale rów-
nież możliwość ustalenia położenia pojazdu po jego kradzieży lub w razie 
awarii wzywanie pomocy z automatyczną transmisją współrzędnych pojazdu 
i informacją o przyczynie zaistniałego defektu; oddanie do eksploatacji sys-
temu Galileo zwiększy też, i to wyraźnie, możliwość wykorzystania syste-
mów satelitarnych w obszarach miejskich o gęstej, wysokiej zabudowie.

2. Monitorowanie i kierowanie ruchem – utrzymanie płynności ruchu stanie się 
możliwe dzięki wyposażeniu ogółu pojazdów w odbiorniki systemów sate-
litarnych i systemy prowadzenia (przekazywania informacji o położeniu 
pojazdu do centrum dowodzenia).

3. Zarządzanie fl otą pojazdów – usługa ta, dostępna już na rynku, stanie się 
w pełni efektywna dopiero po wyposażeniu ogółu pojazdów w odpowied-
nie urządzenia (nieprzerwany nadzór nad położeniem pojazdu), co pozwoli 
na podejmowanie szybkich niezbędnych w różnych sytuacjach decyzji.
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4. Serwis awaryjno-ratunkowy – dzięki znajomości bieżącego położenia wybra-
nego pojazdu (np. karetki pogotowia, wozu strażackiego), otrzymywaniu infor-
macji o ruchu ulicznym i możliwości sterowania sygnalizacją świetlną, usługa 
ta może znacznie skrócić czas dotarcia prowadzonego pojazdu do punktu 
docelowego, serwis ten będzie szczególnie przydatny w wielkich aglomera-
cjach miejskich. Należy tu wspomnieć o inicjatywie „eSafety”, obejmującej 
szereg zastosowań, w których można wykorzystywać dokładne pozycjono-
wanie pojazdów. Wprowadzenie ogólnoeuropejskiego standardu automatycz-
nych połączeń ratunkowych 2 jest priorytetem w tej inicjatywie i ma na celu 
skrócenie czasu interwencji w razie wypadku o 40–50%, co mogłoby poten-
cjalnie uratować przed śmiercią 2500 osób. Podanie informacji o kierunku 
jazdy oraz rozpoznanie strony autostrady, po której zdarzył się wypadek, 
ma dla ambulansów i ekip ratowniczych bardzo duże znaczenie, co stanowi 
dodatkową korzyść, jaką może przynieść system Galileo.

5. System zaawansowanego doradcy kierowcy (Advanced Driver Assistance 
System – ADAS) – będzie między innymi informował kierowcę o zbliżającym 
się niebezpieczeństwie lub przejmował częściową lub pełną kontrolę nad prowa-
dzonym przez niego pojazdem, przykładem może tu być zmniejszenie przez sys-
tem prędkości pojazdu w sytuacjach ograniczonej widoczności; uruchomienie 
tego systemu stanie się jednak możliwe dopiero z chwilą wyposażenia odbior-
nika pojazdu w dane zintegrowane i jednocześnie zapewnienia współudziału 
lokalnych komponentów systemu Galileo; przewiduje się, że w 2020 roku 
ok. 50% samochodów będzie już korzystało z systemu ADAS, a jego wprowa-
dzenie jest głównym celem pilotażowego projektu o nazwie GALLANT.

6. Opłaty drogowe – zainstalowanie odbiornika systemu Galileo w pojeździe 
umożliwi bieżące określanie jego położenia oraz zapamiętywanie przebytej 
trasy. Wysłanie tych informacji do centrum monitorującego pozwoli na doli-
czenie dla każdego użytkownika dróg należnej opłaty. Elektroniczne pobiera-
nie opłat EFC (Electronic Free Collection) za autostrady, drogi i przejechanie 
nimi określonej liczby kilometrów czy za wjazd do miasta, i spędzenie w nim 
określonej ilości czasu pozwoli uniknąć bardzo kosztownych inwestycji zwią-
zanych z budową na drogach specjalnych terminali.

7. System ten może mieć także zastosowanie związane z ubezpieczeniem „pay 
– pre – use”, jest to ubezpieczenie, w którym wysokość składki zależy od inten-
sywności użytkowania pojazdu.

2 Zalecenie Komisji 2003/558/WE oraz Komunikat Komisji COM (2005) 431.
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Sektor transportu kolejowego – możliwość wykorzystania systemu nawiga-
cji satelitarnej Galileo przyczyni się, zdaniem KE, do ożywienia kolei, której zna-
czenie pod koniec XX wieku wyraźnie zmalało. Dla sektora kolejowego realizo-
wany już jest projekt GADEROS (Galileo Demonstrator for Railway Operation 
Systems), którego głównym celem jest badanie rynku kolejowego, szczegól-
nie na liniach o małej częstotliwości ruchu. W sektorze transportu kolejowego 
zakłada się zastosowanie systemu Galileo w takich dziedzinach, jak:
1. Kontrola pociągów – przewiduje się, że dwie gałęzie europejskiego systemu 

kierowania ruchem kolejowym ERTMS (European Rail Traffi c Management 
System) – europejski system kontroli pociągów ETCS (European Train Control 
System) i europejska struktura kierowania ruchem ETML (European Traffi c 
Management Layer) – swoje funkcjonowanie będą mogły oprzeć na systemie 
Galileo. System ETSC zajmuje się kontrolą i ochroną pociągów, a ETML kie-
rowaniem ich ruchem i różnego rodzaju regulacjami. Oddanie do eksploata-
cji systemu Galileo przyczyni się też z pewnością do wzrostu bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, szczególnie w tych obszarach, w których brak jest urzą-
dzeń śledzących.

2. Zarządzanie siecią kolejową i nadzór nad przewozem towarów – użycie nawi-
gacji satelitarnej pozwoli na redukcję kosztów związanych z dotychczas sto-
sowanymi naziemnymi systemami lokalizacji ruchu pociągów. Wśród innych 
zastosowań można też wymienić tzw. alarm zbliżeniowy, uruchamiający się 
w chwili, gdy odległość dzieląca dwa pociągi na tym samym torze staje się 
mniejsza od założonej, oraz alarm prędkościowy, uruchamiający się w chwili, 
gdy prędkość pociągu przekracza wartość dopuszczalną.

3. Informacja dla pasażerów – informacja o godzinie przyjazdu i/lub odjazdu 
danego pociągu do/z wybranej stacji jest istotna w razie wystąpienia opóźnie-
nia i to nie tylko dla osób na niego oczekujących, ale również w nim podró-
żujących. System Galileo umożliwi dostarczanie dodatkowych informacji, 
np. turystycznych.

4. Przegląd tras kolejowych – możliwość kontroli stanu trasy będzie szczególnie 
przydatna podczas prowadzenia na niej prac remontowych.

Sektor transportu lotniczego – zakłada się, że system Galileo będzie 
pomocny pilotom we wszystkich fazach lotu (start, lot, lądowanie) i to w każ-
dych warunkach meteorologicznych, spełniających przy tym wymagania bez-
pieczeństwa. Będzie to szczególnie przydatne na tych lotniskach i w tych rejo-
nach świata, gdzie nadal nie ma odpowiedniej infrastruktury. Do przewidywa-
nych zastosowań można tu zaliczyć:
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1. Transport komercyjny – wzrost dokładności w określaniu trójwymiarowej 
pozycji pozwoli na zmniejszenie odległości dzielącej samoloty w przestrzeni 
powietrznej. Przewiduje się, że liczba lotów w ciągu najbliższych dwudzie-
stu lat podwoi się.

2. Kontrolę ruchu naziemnego – możliwość określania pozycji za pomocą sys-
temu Galileo i efektywnego wykorzystania jego elementów lokalnych przy-
czyni się z pewnością do zwiększenia bezpieczeństwa samolotów podczas 
ich kołowania po pasach startowych; obecnie kontrolerzy ruchu powietrznego, 
nadzorujący ruch samolotów, mają do dyspozycji jedynie naziemne radary.

3. Śmigłowce ratunkowe – przyszły system będzie niezwykle przydatny w cza-
sie lotu i lądowania (startowania) śmigłowców ratunkowych w niesprzyjają-
cych warunkach meteorologicznych, a zwłaszcza przy ograniczonej widocz-
ności. Obecnie warunki, takie jak np. gęsta mgła, uniemożliwiają często spro-
wadzenie śmigłowca na miejsce katastrofy.

Sektor transportu morskiego i śródlądowego – transport morski oraz śródlą-
dowy jest jedną z najszerzej stosowanych gałęzi transportu. Dlatego sprawność, 
bezpieczeństwo i optymalizacja transportu morskiego stanowią kluczowe zagad-
nienia, do rozwiązania których może przyczynić się nowy system. Określanie 
wymogów dla urządzeń pozycjonujących, działających w ramach światowego 
systemu radionawigacyjnego 3 w zakresie dokładności, prawidłowości, ciągłości, 
dostępności i zasięgu w różnych fazach nawigacji, jest zadaniem Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej (IMO – International Maritime Organization). W przy-
padku żeglugi oceanicznej i przybrzeżnej IMO określa wymogi dla żeglugi oraz 
normy dla urządzeń pokładowych. Dlatego IMO 4 kładzie nacisk na zastosowanie 
GNSS w odniesieniu do podejść do portu, portów i wód objętych ograniczeniami. 
Istniejące i planowane systemy obsługujące statki znajdujące się na morzu (takie 
jak „systemy nadzoru ruchu statków” i „automatyczne systemy identyfi kacji”) 
polegają na przekazywaniu informacji związanych z ich położeniem. Informacje 
te może przekazywać także GNSS. W następstwie dyrektywy 2002/59/WE ustana-
wiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków, która 
podkreśla znaczenie bezpieczeństwa morskiego i gotowości do działań w razie 
wystąpienia zanieczyszczeń, Unia Europejska zobowiązała się do wprowadzenia 

3 Rezolucja A.953 (23) w sprawie światowego systemu radionawigacyjnego oraz rezolucja 
A.915 (22) w sprawie znowelizowanej polityki morskiej i wymagań odnośnie do przyszłego świa-
towego systemu nawigacji satelitarnej.

4 Rezolucja A.915 (22) w sprawie znowelizowanej polityki morskiej i wymagań odnośnie 
do przyszłego światowego systemu nawigacji satelitarnej.
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do 2008 roku przybrzeżnego systemu monitorowania ruchu statków dla całej 
UE. W sektorze morskim realizowany jest projekt o nazwie NAUPLIOS, któ-
rego głównym celem jest wzrost bezpieczeństwa nawigacji morskiej, m.in. przez 
jak najwcześniejszą identyfi kację jednostek wpływających na wody terytorialne 
danego państwa oraz nieprzerwane monitorowanie statków przewożących ładunki 
niebezpieczne mogące zagrozić środowisku naturalnemu. Przykładowe przyszłe 
zastosowanie systemu Galileo:
1. Pozycjonowanie – możliwość określania pozycji przez morskie jednostki pły-

wające za pomocą odbiorników dwusystemowych Galileo-GPS, co zwięk-
szy dokładność otrzymywanej pozycji, a tym samym nastąpi poprawa bez-
pieczeństwa żeglugi. Ponadto dodatkowe informacje w sygnale Galileo spra-
wią, że określane w ten sposób współrzędne będą obarczane przez nawigato-
rów znacznie większym zaufaniem niż współrzędne określane obecnie jedy-
nie za pomocą systemu GPS.

2. Manewry i pomiary na podejściach i w akwenach portowych – możliwość 
korzystania z sytemu Galileo, a w szczególności z jego wybranych serwi-
sów, przyniesie wymierne efekty, zwłaszcza w niekorzystnych warunkach 
hydrometeorologicznych, podczas realizacji wielu różnych operacji, takich 
jak dokładna lokalizacja podwodnych przeszkód czy też precyzyjne układa-
nie rurociągów i kabli.

3. Poszukiwanie i ratowanie – jeden z serwisów systemu Galileo zwiększy dokład-
ność i wydajność systemu poszukiwania i ratowania (COSPAS-SARSAT).

Przewozy śródlądowymi drogami wodnymi stanowią niewielki procent 
przewozów transportowych w porównaniu z udziałem przypadającym na trans-
port drogowy. Jednak aby rozpowszechnić wykorzystanie śródlądowych dróg 
wodnych, podejmowane są różne środki, mające na celu modernizację tego sek-
tora. Dyrektywa 2005/44/WE w sprawie zharmonizowanych usług informacji 
rzecznej zachęca do wykorzystywania technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych w celu zwiększania sprawności i bezpieczeństwa działań logistycznych 
oraz poprawy poziomu ochrony środowiska naturalnego. Dyrektywa ta rekomen-
duje również stosowanie technologii pozycjonowania, która w pełnym zakresie 
może być wykorzystana po wdrożeniu działania systemu Galileo.

Sprawny, oparty na nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach sys-
tem transportowy w szczególności w dobie powiększania UE, a także w dobie 
globalizacji, ma ogromne znaczenie, gdyż działalność transportowa umożliwia 
sprawne i efektywne funkcjonowanie każdego sektora gospodarki wraz z roz-
wojem społeczno-gospodarczym poszczególnych regionów i państw, stanowi 
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czynnik intensyfi kujący ten rozwój. Brak spójności sektorów gospodarczych, 
regionów, państw czy kontynentów oraz ograniczona mobilność ludzi wynika-
jąca ze słabego, nieefektywnego funkcjonowania transportu osłabia rozwój UE, 
a tym samym jego państw członkowskich. Dobrze zorganizowany system trans-
portowy przyczynia się również do prowadzenia działalności z poszanowaniem 
zasad zrównoważonego rozwoju i racjonalnego gospodarowania energią oraz 
wzmacniania celu spójności, zapewniając podmiotom gospodarczym, działają-
cym na obszarze UE, lepszy dostęp do rynku wewnętrznego i czerpanie z niego 
większych korzyści.

Różnorodne systemy usprawniające transport, budowane w oparciu o nawi-
gację satelitarną, czyli nowoczesną technologię, będą coraz powszechniej sto-
sowane na całym świecie. Instytut badawczy Allied Business Inteligence (AIB) 
wyliczył, że w 2007 roku sprzedano na całym świecie ponad 29 mln urządzeń 
nawigacyjnych. W 2011 roku ta liczba wzrośnie do ponad 100 mln. Zdaniem AIB, 
w 2012 roku co trzeci nowy samochód w USA i Europie będzie miał wbudowany 
system nawigacji satelitarnej. Producenci aut będą więc montować ponad 10 mln 
sztuk tego typu urządzeń rocznie 5.

Zasadniczy rozwój nowej technologii przy wykorzystaniu nawigacji sateli-
tarnych nastąpi nie tylko w wyniku pełnego wdrożenia samego systemu Galileo, 
ale również w wyniku wdrożenia globalnej nawigacji satelitarnej – GNSS. 
Dodatkową motywacją do zastosowania tego typu technologii w różnych sekto-
rach transportu będą coraz większe korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa, 
monitoringu, zarządzania czy korzyści ekonomiczne. Ponadto niektóre dyrek-
tywy UE odnoszą się do wdrażania systemów opierających się na technologii 
satelitarnej, mających na celu także usprawnienie transportu unijnego.

W średniookresowym przeglądzie Białej Księgi z 2001 roku przewiduje 
się do 2020 roku wzrost przewozów towarowych o 50% oraz wzrost przewo-
zów osób o 35% 6 w 25 państwach członkowskich UE. Będzie to miało istotny 
wpływ na wzrost kosztów zewnętrznych transportu – są one bardzo duże i uciąż-
liwe dla tych, którzy je ponoszą. Polityka UE zmierza w kierunku obciążenia 
fi rm transportowych kosztami zewnętrznymi transportu, co wpłynie na wzrost 
kosztów przewozów. Koszty te spowodowane są przez niekorzystne elementy 

5 Raport o rynku GPS w Polsce, opracowany przez Money.pl.Portal Finansowy.
6 Prognozy oparte na badaniu ASSESS: „Ocena wkładu TEN oraz innych środków polityki 

transportowej w średniookresowe wprowadzanie w życie Białej Księgi dotyczącej europejskiej 
polityki transportowej na rok 2010” (2005), http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_
revision/assess_en.htm.
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towarzyszące temu rodzajowi działalności, zaliczyć można do nich wypadki, 
zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatu, produkcję, eksploatację i utrzyma-
nie środków transportu, hałas, zmiany przyrody i krajobrazu, dodatkowe koszty 
w obszarach miejskich.

Rys. 1. Struktura kosztów zewnętrznych transportu w badanych krajach w 1995 roku
Źródło: A. Wielądek, Koszty zewnętrzne transportu, w: Technologie transportowe XXI 

wieku, L. Mindur (red.), Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut 
Badawczy, Warszawa–Radom 2008, s. 702.

Badania przeprowadzone w 15 krajach starej UE oraz Norwegii i Szwajcarii 
w roku 1995 pokazują znaczną wielkość kosztów zewnętrznych transportu, 
wyniosły one wówczas prawie 530 mld euro, co stanowi dla badanych krajów 
ok. 7,8% ich PKB 7. Strukturę tych kosztów według rodzaju środków transportu 
przedstawia rys. 1. Przeprowadzone badania wskazują, że największe koszty 
zewnętrzne transportu powodowane są przez samochody osobowe, ciężkie i lek-
kie samochody ciężarowe towarowe, a więc tworzone są na drogach. Dopiero 
na czwartym miejscu uplasował się transport pasażerski lotniczy. Z kolei struk-
tura całkowitych kosztów zewnętrznych z punktu widzenia kategorii tych kosz-
tów wskazuje, że najwięcej ich generują wypadki, zanieczyszczenie powietrza 
oraz zmiany klimatu (rys. 2.).

7 A. Wielądek, Koszty zewnętrzne transportu, w: Technologie transportowe XXI wieku, L. Min-
dur (red.), Wydawnictwo: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, War-
szawa–Radom 2008, s. 702.
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Rys. 2. Struktura całkowitych kosztów zewnętrznych w badanych krajach w 1995 roku, 
według kategorii

Źródło: zestawienie na podstawie A. Wielądek, Koszty zewnętrzne transportu, w: Tech-
nologie transportowe XXI wieku, L. Mindur (red.), Instytut Technologii Eksplo-
atacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2008, s. 702.

Przedstawione nowe rozwiązania, które niesie za sobą system nawigacji 
satelitarnej Galileo, wprowadzone do systemu transportowego (jego różnych 
sektorów) w sposób oczywisty wpłyną na zewnętrzne negatywne skutki, genero-
wane choćby przez wypadki czy zanieczyszczenia powietrza.
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SATELLITE NAVIGATION SYSTEM IN THE TRANSPORT GALILEO
– NEW SOLUTIONS

Summary

In order to meet the expectations of the modern development of the EU economy, 
European Union is building Galileo, Global Navigation Satellite System/GNSS/, which 
provides full operational readiness of the Year 2013. Satellite navigation system Galileo 
is a joint initiative of the European Union and the European Space Agency, which re-
sponds to the challenges of the contemporary global economy and technological progress. 
Galileo is the largest project based on infrastructure and use of space in the history of the 
European Union, a satellite navigation and services based on it will be applied in many 
areas of the economy.

Users of satellite must now determine their own position based upon the military 
systems. Both, the GPS and GLONASS, which are characterized by a military origin, 
do not guarantee the correctness and continuity of action. Since the determination of posi-
tion using satellite signals are already standard in navigation at sea and in the near future 
will become the primary source of information about the position and motion parameters 
for land and air, interference in the transmission of signals by the operators of these sys-
tems could result in dangerous situations life-threatening.

Therefore, Europe has decided to create their own independent, which is under the 
control of civilian satellite navigation system, however, compatible with the currently ex-
isting. According to assumptions, Galileo should provide high accuracy and availability 
of its signals, even at high latitudes (up to 75 º), allowing users on the northern areas of 
Europe use of full functionality of the system.

In addition, Galileo will provide a signifi cant increase in employment and will help 
to develop new applications using the full range of opportunities offered by global satel-
lite navigation systems.

This paper will present application of the Galileo satellite navigation system in the 
different modes of transport.

Translated by Cezary Krysiuk, Gabriel Nowacki,
Piotr Pawlak
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WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII WIMAX 
W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM

Wprowadzenie

W Czechowicach „(…) straty poniesione przez przedsiębiorstwo z tytułu 
zniszczenia mienia, nie licząc strat z tytułu wyłączenia pojazdów z ruchu, PKM 
szacuje na kwotę 5600 zł….” [Czechowice.eu].

W Białymstoku „(…) 11-letnia dziewczynka wracała ze szkoły do domu 
autobusem linii 18. Zaczepiła ją uczennica tej samej szkoły, jadąca w towarzy-
stwie sześciu koleżanek. Dziewczynka była okładana pięściami, kopana. Dziecko 
krzyczało, ale nikt z pasażerów ani kierowca nie zareagował” [miasta.gazeta.pl].

„(…) Szczecińska drogówka zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy na pętli 
autobusowej wybili szybę w autobusie” [szczecin.kwp.gov.pl].

„W Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zabezpiecza 
ok. 20 nagrań na miesiąc” [naszemiasto.pl].

W całej Polsce w środkach komunikacji publicznej dochodzi do coraz licz-
niejszych przestępstw i aktów wandalizmu. W wyniku takich działań cierpią 
miejscy przewoźnicy, ponosząc straty fi nansowe, oraz zwykli mieszkańcy, któ-
rzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Z danych zamieszczonych w portalu 
komunikacji miejskiej www.mkm.szczecin.pl wynika, że w Szczecinie kursują 
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524 pojazdy, z czego 289 z nich to autobusy. Tylko najnowsze modele posia-
dają system monitoringu, który jest najczęściej stosowanym środkiem do walki 
z przestępczością. Jednakże monitoring w żaden sposób nie zapobiegnie prze-
stępstwom. Jest jedynie wykorzystywany do rejestrowania zdarzeń, a nie zapo-
biegania im.

Coraz szybszy rozwój technologii i komputerów oferuje wiele możliwości, 
które można by wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa w takich miejscach, jak 
autobusy czy tramwaje. Jedną z takich możliwości jest przegląd zdarzeń z wnę-
trza pojazdu w czasie rzeczywistym. Dzięki obecnym możliwościom sieci bez-
przewodowych to, co kiedyś wydawało się niemożliwe, dziś staje się realne. 
Zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa jest niestety niemożliwe, jednakże 
można sporo zyskać, stosując różnego rodzaju sposoby do walki z przestępczo-
ścią. Reagowanie przez służby porządkowe na czyny, które mają „małą szkodli-
wość społeczną” nie tylko wpłynie wychowawczo na osoby popełniające drobne 
wykroczenia, ukazując im, że nie są bezkarne, lecz także poprawi poczucie bez-
pieczeństwa u innych użytkowników transportu publicznego. Wczesne reago-
wanie na popełniane przestępstwa pomoże utrzymać względne bezpieczeństwo, 
a także może zminimalizować różnego rodzaju straty ponoszone przez przewoź-
ników oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Wykorzystując nowe technolo-
gie, można uzyskać zadowalające wszystkich rezultaty, które na pewno poprawią 
komfort jazdy pasażerów i wyniki przewoźników.

Prezentowany w artykule projekt monitoringu pojazdów transportu miej-
skiego, powstały na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, pozwala znacząco zwiększyć bezpieczeństwo 
w pojazdach komunikacji publicznej dzięki wykorzystaniu nowoczesnej i ogól-
nodostępnej obecnie technologii bezprzewodowej transmisji danych.

1. Projekt systemu „Bezpieczny autobus”

Projekt „Bezpieczny autobus” ma na celu poprawienie bezpieczeństwa 
w środkach komunikacji miejskiej przez nadzór nad wnętrzem taboru w czasie 
rzeczywistym. Monitoring ten cechuje nie tylko możliwość wychwycenia win-
nych aktów wandalizmu czy przemocy, ale również działania prewencyjnego 
w przypadku zauważenia niebezpiecznych, zagrażających osobom znajdującym 
się w pojeździe transportu komunalnego zachowań.

Zakłada się umieszczenie kamer we wnętrzach środków komunikacji miej-
skiej, które będą przesyłać obraz przez sieć odbiorników do centrum monitoringu, 
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gdzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo przewozów osoba będzie mogła obser-
wować zdarzenia zachodzące w autobusie i w razie potrzeby interweniować, 
wzywając policję czy straż miejską.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii można osiągnąć to, 
co wcześniej nie było możliwe, czyli podgląd zdarzeń w czasie rzeczywistym. 
Wiąże się to z transmisją danych drogą radiową na terenach metropolitalnych, 
które nie stanowią dogodnych warunków dla rozchodzenia się fal radiowych 
z powodu licznych barier architektonicznych. Aby uzyskać zamierzony efekt, 
należy zadbać również o jakość obrazu. W zwykłym autobusie umieszcza się 
jedną kamerę z przodu obok kierowcy, jednak większość zamieszek dzieje się w 
tyle pojazdu. Dlatego obraz powinien być na tyle wyraźny, by można było obser-
wować całe wnętrze pojazdu oraz uzyskać możliwość rozpoznania poszczegól-
nych osób w nim przebywających. Podobnie należy zwrócić uwagę na zastoso-
wanie możliwie najszybszego medium transmisji danych, dzięki czemu opóź-
nienia pomiędzy wydarzeniami a ich odbiorem w centrum monitoringu zostaną 
zminimalizowane. Pozwoli to na osiągnięcie efektu wczesnego reagowania na
wydarzenia.

Ostatnim aspektem, który należy uwzględnić, jest bezpieczeństwo przesy-
łanego sygnału, tak aby niemożliwe było zakłócanie i odbiór transmisji danych 
z obrazem przez osoby niepowołane. System monitoringu jest kluczowym ele-
mentem w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w miastach, jednak by był 
sprawny i skuteczny w walce z przestępczością i wandalizmem, niezbędne jest 
spełnienie następujących warunków:
– dostęp do wszystkich kamer w czasie rzeczywistym,
– zadowalająca jakość przesyłanego obrazu,
– minimalne opóźnienie transmisji wideo,
– wysoki poziom kompresji archiwizowanych danych,
– ograniczona zajętość pasma transmisji danych.

Projekt monitoringu pojazdów transportu miejskiego spełnia wszystkie 
powyższe wymogi, ponieważ korzysta z nowoczesnych rozwiązań w technolo-
gii WiMax.

2. Opis zastosowanej technologii

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) jest systemem 
bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, postrzeganym jako następca 
szeroko rozpowszechnionego standardu 802.11 (WiFi) oraz obiecującym 
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systemem bezprzewodowego dostępu do Internetu w miastach, jak również 
na terenach słabo zurbanizowanych (dzięki znacznemu zasięgowi i przepusto-
wości w przypadku stacjonarnego systemu WiMax). Ofi cjalną nazwą i oznacze-
niem według IEEE opisywanego systemu jest „standard dla bezprzewodowych 
sieci metropolitalnych” (Wireless Metropolitan Area Network) 802.16. WiMax 
pracuje w paśmie od 2 do 66 GHz, a więc obejmuje licencjonowane i nielicen-
cjonowane częstotliwości radiowe, pozwalając na uzyskanie szerokopasmowego, 
bezprzewodowego połączenia w maksymalnej odległości 50 km od nadajnika 
z prędkościami do 70 Mb/s. Nie są to jednak wartości stałe. Różnice pojawiają 
się przy zwiększaniu odległości między nadajnikiem a odbiornikiem, którą uzy-
skuje się kosztem przepustowości połączenia, oraz wynikają z odmiennych spe-
cyfi kacji i zastosowań poszczególnych standardów. Głównymi zaletami systemu 
WiMax w stosunku do aktualnie wykorzystywanych rozwiązań są:
– daleki zasięg pokrywający obszar wielu kilometrów, 
– wykorzystanie zarówno licencjonowanych, jak i nielicencjonowanych często-

tliwości,
– znakomicie opracowany QoS (Quality of Service), pozwalający na ustale-

nie priorytetów dostępu do sieci dla konkretnych usług, w opisywanym przy-
padku dostosowanie się do wymagań aplikacji przesyłających obraz,

– możliwość stworzenia wysoce skalowalnej sieci (rozbudowa stacji bazo-
wej do wielosektorowego rozwiązania, kompleksowo realizującego zada-
nia zarządzania i przełączania), a także adaptacyjny system wielu anten 
MIMO-AAS,

– działanie w modelu NLOS (No Line of Sight), oznaczającym brak koniecz-
ności utrzymywania widoczności optycznej między nadajnikiem a odbior-
nikiem.

Podobnie jak popularny system komunikacji bezprzewodowej 802.11 (WiFi) 
nie jest to standard jednolity. Przykładowymi odmianami systemu WiMax 
są m.in. 802.16a czy 802.16e. Pierwszy z nich skupia się na stałym dostępie 
szerokopasmowym (stałe BWA – fi xed Broadband Wireless Access) i wykorzy-
stuje częstotliwości od 2 do 11 Ghz, w związku z czym predysponowany jest 
do zapewniania szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenach okołome-
tropolitalnych; drugi z nadmienionych, zwany również „mobilnym WiMaksem”, 
jest standardem zdolnym działać w projekcie monitoringu miejskiego transportu 
publicznego. Głównymi cechami odróżniającymi ów standard od innych odmian 
systemu WiMax jest możliwość uzyskania połączenia przy poruszającym się 
kliencie (do 120 km/h), jak również niższa przepustowość i zasięg w porównaniu 
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do stacjonarnych odmian systemu. IEEE 802.16e, wykorzystując częstotliwości 
od 2 do 6 GHz, pozwala na dostęp do stacji bazowej z przepustowością nie więk-
szą niż 30 Mb/s w odległości nieprzekraczającej 10 km od nadajnika. W praktyce 
jednak, w silnie zurbanizowanym otoczeniu, nie należy spodziewać się zasięgu 
mobilnego systemu WiMax większego niż 2–3 km.

3. Koncepcja i sprzęt

Ze względu na konieczność utrzymywania ciągłego połączenia z kamerami 
umieszczonymi w przestrzeni pasażerskiej pojazdu transportu publicznego będą-
cego w ruchu jedynym standardem, możliwym do zastosowania, jest odmiana 
802.16e technologii WiMax. Pozwoli ona na dostęp do obrazu z kamery w trybie 
on-line, szybką reakcję służb porządkowych, podobnie jak ma to miejsce w przy-
padku klasycznych systemów monitoringu przestrzeni miejskiej.

Podstawowymi elementami systemu monitoringu wnętrza pojazdów komu-
nikacji miejskiej są powszechnie stosowane kamery IP, czyli urządzenia potra-
fi ące bez pośrednictwa innych urządzeń kodować w jednym z wydajnych standar-
dów (np. MPEG4) obraz oraz przekazywać go np. poprzez sieć Ethernet. Kamery 
w przestrzeni pasażerskiej połączone zostaną z terminalami klienckimi (CPE) 
pracującymi w technologii WiMax, składającymi się z dwóch części: wewnętrz-
nej i zewnętrznej. CPE-ODU (moduł zewnętrzny) jest zewnętrznym mode-
mem radiowym występującym z wbudowaną anteną lub złączem do podłącze-
nia anteny zewnętrznej. Z częścią wewnętrzną terminala połączony jest kablem 
UTP (czyli popularną skrętką stosowaną do przewodowego łączenia komputerów 
w sieć), przez który jest także zasilany. CPE-IDU jest częścią wewnętrzną zapew-
niającą zasilanie modemu oraz interfejs sieciowy. Występuje w wersjach z poje-
dynczym portem Ethernet oraz w wersji z czterema portami Ethernet i modułem 
popularnego WiFi (802.11b/g). Całość umieszczona w pojeździe transportu miej-
skiego spełnia rolę klienta w prezentowanym projekcie. 

Częścią stanowiącą szkielet monitoringu on-line pojazdów komunikacji 
miejskiej będą rozmieszczone na budynkach w centrum miasta stacje bazowe 
systemu WiMax, które, podobnie jak CPE, składają się z części zewnętrznej 
i wewnętrznej. Podstawę systemu monitoringu stanowić będą stosunkowo 
popularne stacje BMAX Macro – modularne stacje bazowe systemu 802.16e 
z możliwością podłączenia do sześciu anten i wymiany elementów w trak-
cie pracy (hotswap) oraz nieposiadające licencyjnych ograniczeń co do liczby 
podłączonych klientów. Stacja bazowa połączona zostanie z zewnętrznym 
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modułem Access Unit, który konwertuje sygnał ze średniej częstotliwości 
(podany ze stacji bazowej przez kabel koncentryczny, który zapewnia rów-
nież zasilanie) do częstotliwości roboczej systemu WiMax. Jest on montowany 
w bezpośrednim sąsiedztwie anteny, którą w przedstawianym przypadku stano-
wić będzie dookólna antena Patria 9dBi, pracująca w częstotliwości 3,5 GHz. 
Aby zapewnić pokrycie sygnałem całego centrum Szczecina, należałoby wyko-
rzystać minimum pięć stacji bazowych, ustalając zasięg jednej stacji na około 
2 km (rys. 1). Jednakże w trakcie realizacji tej koncepcji należy przeprowadzić 
testy zasięgu każdej ze stacji, ponieważ w warunkach stricte miejskich odle-
głości, przy których osiąga się prawidłowy sygnał, mogą różnić się znacząco 
nawet w miejscach tożsamych architektonicznie.

4. Korzyści płynące z projektu „Bezpieczny autobus”

Monitoring dotychczas stosowany w środkach komunikacji miejskiej 
oddziaływał raczej na świadomość pasażerów, stwarzając pozory bezpieczeństwa. 

Rys. 1. Przykładowe pokrycie zasięgiem anten centrum Szczecina wraz z ilustracją tras 
komunikacji miejskiej

Źródło: opracowanie własne.
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Nie dawał on jednak możliwości interwencji w momencie zaistnienia niebez-
pieczeństwa, a dopiero post factum, pozwalał na próby zidentyfi kowania osób 
popełniających wykroczenia. Zastosowanie technologii WiMax w połączeniu 
z szybką interwencją służb porządkowych może rozwiązać problemy z dzia-
łaniem dotychczasowego monitoringu, a osoba zagrażająca mieniu i pasaże-
rom znajdującym się w pojeździe może zostać odpowiednio szybko dostrze-
żona przez organa ścigania. Ciągły monitoring w czasie rzeczywistym może 
także pomóc w poszukiwaniu zaginionych i ukrywających się osób. Wszystko 
to możliwe jest dzięki bezprzewodowej transmisji obrazu z wnętrza autobusu 
do centrum monitoringu. Służby porządkowe, śledzące wydarzenia wewnątrz 
pojazdów transportu publicznego, otrzymują możliwość dostrzeżenia niebez-
piecznych sytuacji i szybkich reakcji na nie. Ponadto obraz, jak dotychczas, 
będzie również nagrywany, dzięki czemu możliwe będzie rozszerzenie dotych-
czasowych rozwiązań o nową funkcjonalność, poprawiającą bezpieczeństwo 
w środkach transportu publicznego.

Jedną z podstawowych zasad dotyczących zagwarantowania bezpieczeń-
stwa jest zapewnienie jak najlepszej ochrony przy jednoczesnym zminimalizo-
waniu ryzyka dla osób uczestniczących w sytuacji zagrożenia. Dlatego zdalny 
monitoring w czasie rzeczywistym jest jedną z najczęściej stosowanych metod 

Rys. 2. Koncepcja systemu monitoringu w projekcie „Bezpieczny autobus”
Źródło: opracowanie własne.
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ochrony obiektów i przestrzeni miejskiej. Pozwala to nie tylko na bezpieczną 
obserwację, ale także na reakcję przez wezwanie pomocy bez wiedzy agre-
sora w momencie zagrożenia. Dotychczas monitoring z symultanicznym pod-
glądem w miejscach takich jak autobus czy tramwaj był niemożliwy z powodu 
ciągłego przemieszczania się pojazdu, a dzięki technologii WiMax stanie się 
on osiągalny.

Wydawać by się mogło, że wprowadzenie stałego monitoringu w czasie rze-
czywistym jest ograniczeniem prywatności podróżujących środkami transportu 
publicznego. Standardem jest już jednak zastosowanie kamer ochrony w skle-
pach, na dworcach, centrach handlowych, a nawet na ulicach. Obserwacja w miej-
scach publicznych ma za zadanie zagwarantować bezpieczeństwo każdego czło-
wieka, co niestety związane jest z koniecznością częściowej utraty prywatno-
ści. Zmiana charakteru podglądu w środkach komunikacji zbiorowej na podgląd 
w czasie rzeczywistym zostanie przez pasażera niezauważona, natomiast znacz-
nie poprawi bezpieczeństwo podróży.

5. Projekt a rzeczywistość

W momencie realizacji projektów często zdarza się, że pojawiają się pewne 
błędy lub niedociągnięcia, których nie uwzględniano wcześniej. W celu unik-
nięcia takiej ewentualności należy szczegółowo przemyśleć wszystkie elementy 
projektu, uwzględniając słabe strony przedsięwzięcia. Dzięki takiej analizie moż-
liwe będzie zmniejszenie ryzyka zaistnienia potencjalnych problemów w póź-
niejszych fazach realizacji projektu.

W rozważanym przypadku mankamentami, które można napotkać, są ogra-
niczenia wynikające z rzeczywistych parametrów mobilnego WiMaksu. Znaczna 
urbanizacja centrum miasta powoduje, że zasięg przekazywanego sygnału ulega 
znacznemu zmniejszeniu, przez co anteny stacji bazowych muszą być rozmiesz-
czone gęściej, aniżeli mogłoby to być w przypadku innych dzielnic miasta. Nawet 
na najmniejszych obszarach pozbawionych zasięgu urządzenia stałyby się bez-
użyteczne.

Instalacja anten systemu WiMax do obsługi niniejszego projektu oraz urzą-
dzeń monitoringu w autobusach w stosunku do możliwych do osiągnięcia korzy-
ści wymaga niewielkich nakładów fi nansowych. Dzięki zastosowaniu technolo-
gii IEEE 802.16e osiąga się dużą przepustowość przesyłania danych obrazu przy 
zastosowaniu minimalnej liczby stacji bazowych, nawet pomimo konieczności 
wykonywania transmisji podczas ruchu klienta.
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Zakończenie

Należy zwrócić również uwagę na fakt, że jednym z zadań przewoźnika 
jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pasażerom, natomiast projekt wyko-
rzystania technologii WiMax do monitoringu miejskiego transportu publicznego 
jest tego gwarantem. Można więc oczekiwać, iż w niedługim czasie technolo-
gia ta zostanie wprowadzona nie tylko na terenie Szczecina, ale także w innych 
polskich miastach. Niestety, zasięg mobilnego WiMaksu ogranicza możliwość 
realizacji koncepcji do środków komunikacji, które nie obejmują zbyt rozle-
głych obszarów. Zastanowić się można nad przystosowaniem prezentowanej 
koncepcji do transportu publicznego pokonującego długie trasy (autobusy PKS, 
pociągi). Biorąc pod uwagę koszt instalacji i urządzeń oraz rozproszone zarzą-
dzanie poszczególnymi obszarami Polski, można spodziewać się pewnych pro-
blemów, głównie natury organizacyjnej. Jednakże autorzy niniejszego referatu 
będą kontynuować swoje rozważania.

Technologia WiMax nie jest technologią będącą panaceum na problem 
ochrony wszystkich rodzajów transportu publicznego, jednak w omawianym 
przypadku transportu w obrębie aglomeracji miejskich jest obiecującym syste-
mem, który skutecznie może uzupełniać szeroko rozpowszechniony i niezwykle 
skuteczny system monitoringu ulic.
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WIMAX TECHNOLOGY IN PUBLIC TRANSPORT

Summary

This article shows a possibility of using WiMax technology in the aspect of public 
transport passengers security. Authors present an idea of „safe bus” on example of Szc-
zecin’ city centre. WiMax is a technology of broadcasting radio access, which is suitable 
for mobile solution of safety monitoring in city public transport. It is possible to include 
for particular advantages big speed of sending, considerable coverage of operation and 
acceptance quality of transmission. System of monitoring is guiding theme as one of key 
element in range of coming up the safety in cities. From one part, it acts preventively, 
that helps to cut down crime on area covered by cameras. On the other hand, it registers 
events and it helps to lead intervention of public service profi ciently (police, municipal 
police, fi re guard). WiMax technology in discussed subject gives a big system effi ciency 
and effectiveness through access to cameras in “on-line” mode, satisfy quality of broad-
cast image, that allows fast reaction of proper service.

Translated by Krzysztof Małecki, Tomasz Grynfelder, Anton Smoliński
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Wprowadzenie

Autorzy artykułu w jego części diagnostycznej postawili sobie za zada-
nie przeanalizowanie wymiany handlowej pomiędzy Polską a Hiszpanią. 
Przedstawiono w niej również udział transportu morskiego we wspomnianej 
wymianie handlowej oraz podkreślono szczególną rolę portu szczecińskiego 
w obsłudze morskiej wymiany handlowej Polska – Hiszpania.

Kolejnym wyzwaniem podjętym w artykule była ocena aktualnej pozy-
cji transportu morskiego w obsłudze transportowej handlu pomiędzy Polską 
a Hiszpanią. Ocena ta została oparta na wynikach badań ankietowych przepro-
wadzonych wśród podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski, 
uczestniczących we wspomnianej wymianie handlowej.

W ostatniej części artykułu sformułowano wnioski mające na celu wypra-
cowanie propozycji zwiększenia udziału transportu morskiego w obsłudze pol-
sko-hiszpańskiej wymiany handlowej.

Artykuł nawiązuje do wyników badań przeprowadzonych przez Uniwersytet 
Szczeciński we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem 
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w Vigo (Hiszpania) w ramach projektu SEAMOTRA 1. Zainteresowanie wyni-
kami wspomnianych badań praktyki morskiej powinno w przyszłości zaowoco-
wać uruchomieniem autostrady morskiej pomiędzy Szczecinem a jednym z por-
tów hiszpańskich.

Zakres czasowy analizy podjętej w niniejszym artykule obejmuje zasadni-
czo lata 2005–2006 (z uwagi na okres realizacji projektu SEAMOTRA). W celu 
wskazania zmiany struktury kierunkowej, jak również aktualnych tendencji 
w zakresie handlu Polski z Hiszpanią, przedział czasowy dla tej części analizy 
rozszerzono o lata 2004–2008. Natomiast w odniesieniu do analizy pozycji pol-
skich portów morskich i ich przedpola w obsłudze wymiany handlowej drogą 
morską pomiędzy Polską i Hiszpanią, z uwagi na dostępność danych za lata 
następne, zakres czasowy tej części analizy został wydłużony do 2007 roku.

1. Wielkość i struktura wymiany handlowej Polska – Hiszpania

Akcesja Polski do struktur UE spowodowała dynamiczny wzrost 
wymiany handlowej Polski z krajami członkowskimi, w tym również w rela-
cjach z Hiszpanią. Jednocześnie od 2005 roku Polska utrzymuje dodatnie saldo 
wymiany handlowej w relacjach z Hiszpanią. Trend wzrostowy w eksporcie uległ 
wyraźnemu spowolnieniu w 2008 roku w wyniku spadku koniunktury gospodar-
czej na rynkach światowych, w tym europejskich (tabela 1).

Tabela 1

Polsko-hiszpańska wymiana handlowa w latach 2004–2008 (w mln euro)

Polsko-hiszpańska wymiana handlowa 2004 2005 2006 2007 I-XI 2008

obroty towarowe 3 364,3 3 520,1 4 176,0 5 437,3 5 484,6

import 1 902,0 1 746,6 1 988,1 2 511,0 2 734,6

eksport 1 462,3 1 773,5 2 187,9 2 926,3 2 750,0
dynamika wzrostu eksportu 
(analogiczny okres poprzedniego 
roku = 100%)

– 21,3% 23,4% 33,8% 3,0%

saldo bilansu handlowego – 439,7 26,9 199,8 415,3 15,4

Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP, www.mi.gov.pl.

1 Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises traffi c between the Atlan-
tic and polish ports. Viability of a shipping line between Vigo and Gdynia–Szczecin–Gdańsk 
(SEAMOTRA), Vigo–Gdańsk–Szczecin 2007–2009.
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Wzrost polskiego eksportu na rynek hiszpański od roku 2005 to także efekt 
wzrostu bezpośrednich inwestycji przedsiębiorstw hiszpańskich na rynku pol-
skim m.in. w sektorach: budowlanym, spożywczym, metalowym, mechanicz-
nym, energetycznym oraz outsourcingu produkcyjnym w takich dziedzinach, jak: 
odlewnictwo, produkcja części z mas plastycznych dla przemysłu samochodo-
wego i urządzeń domowych oraz utylizacja odpadów.

W strukturze towarowej polskiego eksportu na rynek hiszpański w ostatnich 
latach zauważalna jest stała tendencja przekształcania tej struktury na rzecz wyro-
bów przemysłowych wyżej przetworzonych, przy jednoczesnym obniżeniu eks-
portu towarów masowych, w tym przede wszystkim surowców. Stanowi to natu-
ralne odbicie przemian struktury rodzajowej całego polskiego handlu zagranicz-
nego po roku 1990 2.

Od 2005 roku dominującymi grupami towarowymi w polskim eksporcie 
na rynek hiszpański są przede wszystkim artykuły z grupy towarowej „maszyny 
i urządzenia mechaniczne”, w tym zwłaszcza takie, jak silniki spalinowe, czę-
ści i akcesoria do pojazdów samochodowych, urządzenia odbiorcze dla telewizo-
rów. Do pozostałych znaczących towarów eksportowanych z Polski do Hiszpanii 
należą: sprzęt elektryczny, pojazdy (samochodowe), statki powietrzne i jednostki 
pływające, metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, tworzywa 
sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych, kauczuk i wyroby z kauczuku, jak 
np. opony samochodowe, bydło żywe, tkaniny, chłodziarki, materiały drewniane 
oraz wyroby spożywcze.

Natomiast w strukturze importu z Hiszpanii do Polski największy udział 
mają towary, takie jak: pojazdy (samochody osobowe), statki powietrzne 
(dostawy specjalne) i jednostki pływające, maszyny i urządzenia mechaniczne 
(jak części i akcesoria samochodowe), sprzęt elektryczny, jak silniki elektryczne, 
produkty pochodzenia roślinnego, w tym głównie owoce cytrusowe oraz metale 
nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (artykuły ze stali), jak również 
produkty, takie jak płytki ceramiczne, opony kauczukowe czy wyroby papier-
nicze.

Z uwagi na prognozowany ujemny wzrost PKB w Hiszpanii w 2009 roku 
i związane z nim pogorszenie sytuacji na rynku wewnętrznym, należy spodzie-
wać się pogłębienia tendencji spadkowej dynamiki eksportu polskich towarów 

2 Szerzej zob. M. Pilarczyk, Przemiany stanu i struktury polskiego handlu zagranicznego 
w latach 1992–2005, w: Współczesne rynki frachtowe, H. Salmonowicz (red.), Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
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na rynek hiszpański oraz zmniejszania się dodatniego salda bilansu handlowego 
na rzecz Polski. Natomiast w perspektywie długookresowej, w obliczu progno-
zowanej poprawy sytuacji gospodarczej na rynkach europejskich, należy spo-
dziewać się ożywienia i pogłębienia współpracy gospodarczej w relacjach Polska 

–Hiszpania.

2. Obsługa transportowa wymiany handlowej Polska – Hiszpania

Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Hiszpanią jest realizowana głównie 
z wykorzystaniem trzech gałęzi transportu: morskiego, samochodowego i kole-
jowego. Największy udział w obsłudze polsko-hiszpańskiej wymiany handlo-
wej ma transport drogowy, którego znaczenie w tym obszarze nieustannie rośnie 
od lat 90. XX wieku.

Transport morski zajmuje drugą pozycję w obsłudze transportowej wymiany 
towarowej pomiędzy Polską a Hiszpanią. Transport kolejowy odgrywa margi-
nalne znaczenie w realizacji transakcji handlowych we wspominanych relacjach 
(rys. 1).

Rys. 1. Udział transportu morskiego, samochodowego i kolejowego w obsłudze wymiany 
handlowej pomiędzy Polską a Hiszpanią w latach 1997–2006 w tys. ton

Źródło: opracowanie na podstawie: J. Burnewicz, S. Szwankowski, M. Bąk, E. Ada-
mowicz, P. Borkowski, E. Czermański, O. Debicka, A. Koźlak, B. Pawłowska, 
Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises traffi c between 
the Atlantic and polish ports, Viability of a shipping line between Vigo and Gdy-
nia-Szczecin-Gdańsk (SEAMOTRA), Sopot 2007.

Struktura kierunkowa obsługi transportowej polsko-hiszpańskiej wymiany 
handlowej jest w znacznym stopniu zróżnicowana. Transport morski ma naj-
większy udział w obsłudze relacji eksportowych w polskim handlu z Hiszpanią. 
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Natomiast w relacjach przywozowych dominuje transport drogowy, przy czym 
zauważalny jest również systematyczny wzrost udziału tej gałęzi transportu 
w relacjach eksportowych (rysunek 2).

Rys. 2. Transport morski, drogowy i kolejowy w obsłudze wymiany handlowej pomiędzy 
Polską a Hiszpanią z podziałem na relacje handlowe w latach 2005–2006 w tys. 
ton

Źródło: opracowanie na podstawie: J. Burnewicz, S. Szwankowski, M. Bąk, E. Ada-
mowicz, P. Borkowski, E. Czermański, O. Debicka, A. Koźlak, B. Pawłowska, 
Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises traffi c between 
the Atlantic and polish ports, Viability of a shipping line between Vigo and Gdy-
nia–Szczecin–Gdańsk (SEAMOTRA), Sopot 2007.

W strukturze towarowej polsko-hiszpańskiej wymiany handlowej realizo-
wanej drogą morską największy udział ma obsługa ładunków masowych suchych.

Rys. 3. Struktura towarowa polsko-hiszpańskiej wymiany handlowej realizowanej 
drogą morską w latach 2005–2006 w tys. ton

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście SA.
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Przewaga przewozów ładunków masowych w łącznych obrotach hand-
lowych pomiędzy Polską a Hiszpanią realizowanych drogą morską stanowi jed-
nocześnie jedną z głównych przyczyn spadku znaczenia tej gałęzi transportu 
w obsłudze analizowanych realizacji handlowych. Przeważający udział towa-
rów wyżej przetworzonych w handlu pomiędzy Polską a Hiszpanią przekłada 
się bowiem na wzrost znaczenia transportu drogowego na tych trasach. Pozycję 
żeglugi morskiej dodatkowo pogarsza fakt braku stałego połączenia żeglugo-
wego na wskazanych relacjach.

3. Polskie porty morskie i ich przedpole w obsłudze wymiany 
handlowej drogą morską pomiędzy Polską i Hiszpanią

Obsługa transportowa drogą morską polsko-hiszpańskiej wymiany hand-
lowej realizowana jest przez porty morskie w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie 
i Świnoujściu. W 2005 roku wszystkie polskie porty morskie obsłużyły w sumie 
1822,7 tys. ton ładunków transportowanych drogą morską z/do Hiszpanii. Spośród 
nich największą ilość ładunków przewożonych we wspomnianych relacjach obsłu-
żył port Szczecin (766,2 tys. ton). Na ten wynik złożyły się przede wszystkim wyso-
kie przeładunki ładunków masowych suchych (514,4 tys. ton), ale podkreślenia 
wymaga też największa spośród polskich portów wielkość obsłużonych ładunków 
drobnicowych (197 tys. ton). Wraz z portem Świnoujście (343,8 tys. ton) w bada-
nym roku port Szczecin przeładował ponad 1,1 mln ton ładunków transportowanych 
droga morską z/do Hiszpanii. W 2006 roku nastąpił znaczący spadek ładunków 
przewożonych drogą morską z/do Hiszpanii w ogólnych obrotach polskich portów 
morskich (1234,5 tys. ton). Jedynie w dwóch polskich portach morskich Główny 
Urząd Statystyczny wyodrębnił ładunki przewożone drogą morską z/do Hiszpanii 
(w porcie Szczecin i w porcie Gdańsk). Nadal główną rolę wśród polskich portów 
w obsłudze wspomnianych ładunków odgrywa port w Szczecinie (602,9 tys. ton), 
głównie dzięki przeładunkom suchych ładunków masowych (258,3 tys. ton) oraz 
w niewielkim stopniu ustępującym im przeładunkom drobnicy (256,3 tys. ton). 
W 2007 roku kontynuowany był spadkowy trend w obsłudze wielkości ładunków 
transportowanych drogą morską przez polskie porty z/do Hiszpanii (1035,6 tys. 
ton). Blisko połowę z nich obsłużono w porcie Szczecin (495,1 tys. ton), głów-
nie dzięki ładunkom drobnicowym (218,4 tys. ton) oraz ładunkom suchym maso-
wym (210,9 tys. ton). Rolę zespołu portowego Szczecin i Świnoujście w obsłu-
dze ładunków przewożonych drogą morską z/do Hiszpanii uzupełniły przeładunki 
portu Świnoujście, głównie ładunków masowych suchych – 88,7 tys. ton (rys. 4).



Analiza możliwości uruchomienia stałego połączenia morskiego... 153

Rys. 4. Przeładunki towarów transportowanych drogą morską z/do Hiszpanii w naj-
większych polskich portach morskich w latach 2005–2007 w tys. ton

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście SA.

Podkreślenia wymaga fakt, iż pomimo braku stałych linii żeglugowych 
ze Szczecina i Świnoujścia do portów hiszpańskich, port szczeciński w całym 
badanym okresie nie tylko odnotował największy wolumen ogólnych morskich 
obrotów ładunkowych z Hiszpanią, ale i zajmował pierwsze miejsce pod wzglę-
dem wielkości obrotów ładunków drobnicowych (w porównaniu do pozostałych 
polskich portów morskich).

W strukturze kierunkowej handlu drogą morską pomiędzy Polską 
a Hiszpanią, obsługiwanej przez porty w Szczecinie i Świnoujściu, w analizowa-
nym okresie dominowała relacja eksportowa (rys. 5).

Rys. 5. Struktura kierunkowa wymiany handlowej pomiędzy Polską a Hiszpanią obsługi-
wanej przez porty morskie w Szczecinie i Świnoujściu w latach 2005–2007 w %

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście SA.
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W 2007 roku diametralnie zmieniła się relacja eksportu do importu w mor-
skich przewozach z/do Hiszpanii z wykorzystaniem portów w Szczecinie 
i Świnoujściu. Pomimo wyraźnej dominacji relacji eksportowej, jaka miała miej-
sce w latach 2005–2006, w 2007 roku udział obu relacji prawie się wyrównał.

W strukturze towarowej ładunków obsługiwanych przez porty w Szczecinie 
i Świnoujściu i przewożonych drogą morską z/do Hiszpanii dominują w ekspor-
cie takie towary, jak: zboża (żyto, pszenica, pszenżyto, owies, kukurydza jęcz-
mień), wyroby hutnicze, rudy, węgiel, płyty, smoła. W relacjach importowych 
największe znaczenie mają zaś przeładunki rudy oraz celulozy.

Przedpole portów w Szczecinie i Świnoujściu w obsłudze polsko-hiszpań-
skiej wymiany handlowej stanowią przede wszystkim hiszpańskie porty morskie 
Gijon, Corcelon, Carcabion i Santander. Przy czym w obsłudze towarów maso-
wych największe znaczenie mają porty: Bilbao, Las Palmas, Santander, Pasajes, 
Kartagena, Sevilla, Marin, Malaga, Palencia, Lacoruna. Natomiast towary drob-
nicowe, obsługiwane po stronie polskiej przez port w Szczecinie, korzystały naj-
częściej z następujących portów: Avilles, Sewilla, Bilbao, Vigo, Gauda, Cadiz, 
Gijon, Corcelon, Granada, Santander, Marin, Sewilla, Pasajes, Ribadeo, Sagunto.

W okresie 2005–2007 odnotowano spadkową tendencję w wielkości 
ładunków z/do portów hiszpańskich przechodzących przez porty w Szczecinie 
i Świnoujściu, co nie zmienia jednak faktu, że port szczeciński pozostał naj-
ważniejszym polskim portem morskim dla ładunków z/do Hiszpanii zarówno 
w obrotach ogółem, jak i obrotach drobnicy.

4. Ocena możliwości uruchomienia stałego połączenia 
żeglugowego w relacjach pomiędzy polskimi a hiszpańskimi 
portami morskimi w świetle wyników badań ankietowych 3

Wśród badanych przedsiębiorstw, biorących udział w wymianie handlowej 
pomiędzy Polską a Hiszpanią, zdecydowaną większość stanowiły fi rmy impor-
towe, realizujące pod względem ilościowym stosunkowo małe dostawy na śred-
nim miesięcznym poziomie od 25 do 100 ton, o wysokiej częstotliwości (w try-
bie miesięcznym lub tygodniowym).

W strukturze gałęziowej obsługi transportowej potoków ładunkowych 
na wskazanych relacjach handlowych, w przypadku badanych przedsiębiorstw, 

3 Badania ankietowe zostały przeprowadzone w ramach projektu SEAMOTRA, w okresie 
od maja do września 2008 roku, na grupie 54 przedsiębiorstw różnych branż, działających na tere-
nie całej Polski, uczestniczących w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Hiszpanią.
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dominował transport drogowy, którego udział kształtował się na poziomie 
ok. 80%. W znacznie mniejszym zakresie do obsługi wyżej wymienionych poto-
ków towarowych wykorzystywany jest transport morski, jak również łączone 
przewozy drogowo-morskie oraz drogowo-lotnicze (rys. 6).

Rys. 6. Struktura gałęziowa obsługi transportowej potoków ładunkowych w badanych 
fi rmach na trasie Polska – Hiszpania (udział procentowy w ogólnej liczbie bada-
nych fi rm)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Według opinii uzyskanych z badanych fi rm, pozycję konkurencyjną trans-
portu morskiego względem innych gałęzi transportu i technologii przewozu, 
wykorzystywanych na wskazanych relacjach importowo-eksportowych, osła-
biają przede wszystkim takie elementy, jak: relatywnie wysokie koszty trans-
portu (w stosunku do wielkości i częstotliwości dostaw), niewygoda i niska ela-
styczność realizacji dostaw oraz słaba dostępność komunikacyjna (w tym odle-
głość) portu morskiego od strony lądu, w układzie systemu transportowego 
kraju i regionu. Wśród innych barier i słabych stron utrudniających wykorzy-
stanie żeglugi morskiej bliskiego zasięgu do obsługi potoków ładunkowych 
pomiędzy Polską a Hiszpanią wskazano m.in. zbyt czasochłonne i skompliko-
wane procedury administracyjne oraz dużą liczbę operacji, jakich należy doko-
nać, transportując towar drogą morską. W przypadku części fi rm transport mor-
ski okazał się nieodpowiedni z uwagi na specyfi czny charakter sprzedawanych/
kupowanych towarów (towary wysokiej wartości, o wysokiej częstotliwości 
dostaw).

Dominujący udział transportu drogowego zauważa się przede wszyst-
kim w obsłudze towarów wyżej przetworzonych (o wyższej wartości), których 
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dostawy charakteryzują się relatywnie wysoką częstotliwością i małymi partiami 
jednorazowymi. W przypadku handlu towarami drogą morską największe zna-
czenie mają porty morskie zlokalizowane na północnych wybrzeżach Hiszpanii. 
Trafi ające tam towary mogą być dalej transportowane na zaplecze lub przera-
biane i wywożone po przetworzeniu transportem drogowym lub kolejowym.

Wnioski

Przeprowadzone w ramach projektu SEAMOTRA badania ankietowe oraz 
wywiady z przedstawicielami spedytorów, armatorów i operatorów funkcjonują-
cych na badanych rynkach pozwoliły na sformułowanie poniższych wniosków:
1. Wyniki analiz przewozów zrealizowanych w ostatnich latach wskazują 

na wyraźny podział rynku obsługi transportowej wymiany handlowej Polska 
– Hiszpania. Ładunki masowe korzystają najczęściej z drogi morskiej, drob-
nica z transportu samochodowego. Możliwości rozwoju połączeń transportem 
morskim należy upatrywać przede wszystkim w obsłudze ładunków maso-
wych oraz drobnicy mieszanej, w relacjach bezpośrednich pomiędzy Polską 
a Hiszpanią.

2. W opinii praktyków branży morskiej, słabsza pozycja konkurencyjna trans-
portu morskiego względem przewozów drogowych ładunków drobnicowych 
w relacjach Polska – Hiszpania związana jest w znacznej mierze z elastyczno-
ścią i czasem dostawy oraz przede wszystkim niższymi frachtami samocho-
dowymi. Gdyby nadawcy po stronie polskiej i odbiorcy po stronie hiszpań-
skiej zlokalizowani byli bliżej portów morskich, szanse transportu morskiego 
na wygranie tej rywalizacji wyraźnie by wzrosły.

3. Poprawa w przyszłości konkurencyjności transportu morskiego w obsłu-
dze wspomnianej wymiany handlowej w grupie ładunków drobnicowych 
wymagać będzie aktywniejszej współpracy pomiędzy użytkownikami (gesto-
rami ładunków) w ramach poszczególnych portów. Przykładem może być 
port szczeciński. W przewozach morskich między nim a portami hiszpań-
skimi występowały w ostatnich latach ładunki drobnicowe (stal, płyty drew-
nopodobne) znajdujące się jednak w gestii kilku spedytorów, których poli-
tyka nie zawsze była zbieżna. W konsekwencji nieliczne ładunki drobni-
cowe (drobnica konwencjonalna), transportowane drogą morską przewożone 
były żeglugą nieregularną. W przypadku przewozów drobnicy skonteneryzo-
wanej przewóz ładunków odbywał się z wykorzystaniem linii feederowych 
do/z Niemiec, a stamtąd dopiero do Hiszpanii.
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4. Drugim obszarem zwiększonej aktywności podmiotów portowych powinno 
być zacieśnienie ich współpracy z gestorami ładunków na zapleczu porto-
wym. Struktura wielkościowa przedsiębiorstw produkcyjnych po transforma-
cji ustrojowej w Polsce (dominacja małych i średnich przedsiębiorstw) prze-
kłada się na skłonność do korzystania w przewozach międzynarodowych 
przede wszystkim z transportu samochodowego, przy stosunkowo ograniczo-
nej wiedzy dotyczącej możliwości skorzystania z obsługi lądowo–morskiej. 
Do podmiotów tych obok samej informacji o istnieniu możliwości skorzy-
stania ze wspomnianych przewozów skierowana powinna zostać atrakcyjna, 
w porównaniu do transportu samochodowego, oferta cenowa. Jako przykład 
skutecznych działań tego typu na innych rynkach geografi cznych można przy-
wołać aktywną działalność terminalu kontenerowego VGN w Świnoujściu, 
która zaowocowała uruchomieniem stałych linii kontenerowych do portów 
niemieckich oraz angielskich.

5. Problemem dla aktywizacji przewozów morskich między Hiszpanią a Polską 
był przez wiele lat brak równowagi kierunkowej przewożonych ładunków 
(dominacja eksportu nad importem). Do zaktywizowania przewozów mor-
skich w obu kierunkach potrzebne jest więc zaangażowanie podmiotów mają-
cych odpowiedni potencjał oraz duże doświadczenie w funkcjonowaniu na obu 
rynkach. Przykładem takiego podmiotu jest fi rma Rhenus. Wspomniana 
spółka działająca w ramach dużego koncernu międzynarodowego świadczą-
cego usługi logistyczne – Grupy Rhenus – posiada w swojej strukturze orga-
nizacyjnej terminale portowe, armatora morskiego czy też przedstawicielstwa 
w całej Europie (w Hiszpanii – „Rhenus Iberia”). Już obecnie miesięcznie 
fi rma sprowadza drogą morską do Polski stal nierdzewną z Hiszpanii w ilo-
ści ok. 100 kontenerów na 20 miesięcy. Ładunkiem wysyłanym przez Rhenus 
w eksporcie do Hiszpanii jest natomiast złom.

6. Analizując strukturę dotychczasowych morskich przewozów drobnicy w rela-
cjach Polska – Hiszpania oraz doświadczenie w żegludze liniowej przy wyko-
rzystaniu jednostek uniwersalnych, można stwierdzić, iż rozmowy dotyczące 
uruchomienia stałego połączenia na wspomnianej trasie powinny rozpo-
cząć się od szczecińskiego armatora – Euroafrica Linie Żeglugowe Sp. z o.o. 
(ESL). Szczególnie warte wykorzystania jest doświadczenie wspomnia-
nej fi rmy w przewozach ładunków z/do Afryki Zachodniej. Statki obsługu-
jące linię zachodnioafrykańską ESL to jednostki wielozadaniowe wyposa-
żone w międzypokłady (tzw. twin deck), pozwalające na taką kompozycję 
towarów, by można je było rozładować w wielu portach. Ich wykorzystanie 
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umożliwia dokonanie zmian w kolejności portów wyładunkowych w trakcie 
podróży, co pozwala na znaczną elastyczność serwisu. Dotychczasowe zawi-
nięcia jednostek ESL do portów hiszpańskich miały raczej charakter okazjo-
nalny i to praktycznie jedynie w sytuacji, gdy nie udawało się znaleźć ładunku 
dla danego statku w regionie bałtyckim lub w relacji odwrotnej z Afryki. 
Szczególnym zainteresowaniem ESL cieszą się ładunki typu konstrukcje sta-
lowe czy różnego typu zbiorniki stalowe (tzw. project cargo), które w przy-
padku podróży z Afryki Zachodniej do Europy można załadować w porcie 
hiszpańskim na pokład danego statku.
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THE ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF BUILDING 
REGULAR SEA CONNECTIONS BETWEEN POLAND AND SPAIN

Summary

Access into European Union caused a dynamic increase of trade echange between 
Poland and other EU countries, including relationship with Spain. Currently Spain is in 
11th position in the Polish export ranking and 12th in Polish import ranking.
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Maritime transport (next to the road transport) has a considerable share in the trans-
port of goods between Poland and Spain, even though a regular sea connections between 
Poland and Spain do not existed.

The purpose of this article is to analyse the importance of the maritme transport in 
goods exchange between Polish-Spanish trade and to estimate the possibility of build-
ing the regular sea connections between Polish and Spanish sea ports. The analysis was 
performed based on the result of a research Polish-Spanish project called SEAMOTRA 
(Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises traffi c between the At-
lantic and Polish ports. Viability of a shipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-
Gdansk).

Translated by Marta Mańkowska, Michał Pluciński
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SZTUCZNE SIECI NEURONOWE JAKO ALTERNATYWNY 
SYSTEM NAWIGACJI W TRANSPORCIE MORSKIM

Wprowadzenie

Ostatnimi laty wyznaczenie własnej pozycji geografi cznej na lądzie, 
w powietrzu czy na morzu odbywa się w bardzo szybki oraz efektywny spo-
sób. Dzieje się tak dzięki dynamicznemu rozwojowi różnych dziedzin wie-
dzy, a zwłaszcza elektroniki, informatyki oraz astronomii. Rozwój ten pozwo-
lił na budowę systemów nawigacji satelitarnej, takich jak: amerykański system 
nawigacji GPS, europejski Galileo czy też rosyjski GLONASS i inne. Systemy 
te są zarówno bardzo rozwinięte, jak również dokładne. Zalety te jednak mogą 
być w pewnych sytuacjach wadami, ponieważ im dokładniejsza technika, tym 
bardziej podatna jest na różne awarie. Jako przykład można tu wskazać sytuację 
podczas wojny na Bałkanach. Wojska amerykańskie zostały na ponad 10 minut 
odłączone od łącza satelity, przez to jednostki wojskowe nie wiedziały, w którym 
punkcie się znajdują. Przykład ten pokazuje, iż poleganie wyłącznie na systemie 
satelitarnym w wyznaczaniu pozycji naraża na niebezpieczeństwo, tzn. na ataki 
ze strony nieprzyjaciół czy zniszczenie lub podłączanie się do sygnału satelity, 
co umożliwia zakłócanie i kodowanie informacji docierających do punktu celu.

Praktyka pokazuje, iż globalny system wyznaczania pozycji GPS stosowany 
w nawigacji morskiej na większości statków jest mniej dokładny niż na lądzie. 
Spowodowane jest to między innymi specyfi cznym ruchem statku na morzu, 
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burzami morskimi, które bywają silniejsze na morzu, jak również małą ilością 
odbiorników w pobliżu statku. Ze względu wszystkie wymienione powody poja-
wia się konieczność znajdowania alternatywnych systemów nawigacji na morzu. 
System taki powinien być automatyczny i niezależny od zewnętrznych czynników. 
Można tu zaproponować popularne ostatnio sztuczne sieci neuronowe. Sieć neu-
ronowa mogłaby pobrać informacje z pewnych źródeł na statku, np. z radaru mor-
skiego, następnie przetwarzać je i na ich podstawie podać dokładną pozycję statku.

Pojawiają się tutaj dwa główne problemy, a mianowicie wybór poszczegól-
nych rodzajów sztucznych sieci neuronowych oraz przetwarzania dużej ilości 
danych. Problemy te są związane ze sobą, gdyż wybór sieci neuronowej będzie 
w dużym stopniu zależał od sposobu podawania danych na jej wejściu. A więc 
cały nacisk powinien być położony na drugi problem, choć może się wydawać, 
że w dobie nowoczesnych komputerów, stwarzających ogromne możliwości obli-
czeniowe, jest to rzecz bardzo łatwa. W rzeczywistości jednak występują liczne 
ograniczenia dotyczące algorytmów obliczeniowych, jak i możliwości sprzęto-
wych. Nie mając dużego wpływu na rozwój technologii sprzętowej, w wielu przy-
padkach należy wykorzystywać do maksimum możliwości istniejącego już sprzętu.

Próby wykorzystywania danych pomiarowych, uzyskanych z różnych urzą-
dzeń w procesie wyznaczania pozycji, były celem wielu wcześniejszych badań. 
W Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzono od wielu lat badania nad wyko-
rzystaniem informacji uzyskanych z różnych sensorów w aspekcie nawigacji 
porównawczej. Wykorzystano tam między innymi metody sztucznych sieci neu-
ronowych. Rezultaty i analizy takich badań opublikowano w monografi i 1.

Zbliżoną tematykę porusza również rozprawa doktorska Jarosława Dudy. 
Wykorzystano w niej dane uzyskane z symulowanych obrazów sonarowych 
w celu wyznaczenia pozycji jednostki pływającej, gdzie również stosowano 
między innymi sztuczne sieci neuronowe 2. W innej publikacji 3 zaproponowano 
pewne metody transformacji danych obrazowych w celu porównania ich do frag-
mentów mapy morskiej. Do prac zajmujących się wykorzystaniem danych pomia-
rowych w celu uzyskania pozycji statku na morzu można jeszcze zaliczyć wiele 

1 Metody nawigacji porównawczej, A. Stateczny (red.), Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdy-
nia 2004.

2 J. Duda, Metoda dopasowania obrazów pozyskiwanych metodami hydroakustycznymi do baty-
metrycznego pozycjonowania jednostek pływających, praca doktorska, Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny, 2006.

3 T. Praczyk, Radar image compression for the need of a positioning costal system and an asses-
sment of the process, Naval University of Gdynia 2004.
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pozycji literatury 4. Większość tych prac wspomina o stosowaniu sztucznych sieci 
neuronowych lub też przedstawia skromne przykłady ich zastosowania w zada-
niu wyznaczenia pozycji jednostki pływającej.

Zaproponowany w następnym rozdziale system wyznaczenia pozycji jed-
nostki pływającej będzie głównie kładł nacisk na wykorzystanie sztucznych sieci 
neuronowych, korzystających z przetwarzania już gotowych danych pomiaro-
wych uzyskanych z cyfrowych obrazów radarowych.

Alternatywny system wyznaczenia pozycji

Efektywny wybór najistotniejszych informacji z obrazu radarowego jest 
kluczowy dla sukcesów dalszych etapów systemu nawigacji zaproponowanych 
w artykule (np. jakość uczenia sieci neuronowej). Dowodem na to, iż obrazy rada-
rowe nadają się doskonale do zrealizowania postawionego zadania, są wstępne 
badania prowadzone w monografi i 5. Dwa jej rozdziały zostały poświęcone 
głównym źródłom informacji na morzu, a mianowicie morskiemu radarowi 
nawigacyjnemu oraz obrazom radarowym. W opisie tych metod obrazy rada-
rowe są przetworzone wybranymi przez autorów metodami, a następnie porów-
nywane do wygenerowanej na podstawie danych topografi cznych morskiej mapy 
radarowej, stanowiącej warstwę morskiej mapy numerycznej.

Takie podejście, mimo że popularne i często powtarzające się w literaturze, 
według autora opiera się na skomplikowanych i czasochłonnych algorytmach 
obliczeniowych, wymagających dużych mocy obliczeniowych 6. Szukanie prost-
szego sposobu polega na tym, abyśmy od razu podawali te dane przetworzone 
na wejście sztucznej sieci neuronowej, w ten sposób unikniemy powstania błę-
dów wynikających z dopasowania obrazu radarowego do mapy morskiej, a także 
zaoszczędzimy dużo wysiłku na skomplikowane obliczenia.

4 G.L. Austin, A. Bellon, E. Ballantyne, Sea Trials of a Navigation System Based on Compu-
ter Processing of Marine Radar Images, „The Journal of Navigation” 1987, t. 40; S. Hayashi, 
S. Kuwajima, K. Sotooka, H. Yamazaki, H. Murase, A Stranding Avoidance System Using Radar 
Image Matching, Development and Experiment, „The Journal of Navigation” May 1991, t. 44, nr 2; 
R. Lownsborough, D. Calcutt, Electronic Aids to Navigation, Radar and ARPA, Great Britain 1993; 
T. Praczyk, Radar image compression for the need of a positioning costal system and an assessment 
of the process, Naval University of Gdynia 2004.

5 Metody nawigacji porównawczej, op.cit.
6 G.L. Austin, A. Bellon, E. Ballantyne, op.cit..; A. Stateczny, Cyfrowe dopasowanie mapy mor-

skiej i obrazu radarowego, „Geodezja i Kartografi a” 1991, t. XL, z. 3–4.
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Aby lepiej zrozumieć zaproponowany w artykule systemu nawigacji, warto 
wiedzieć, jaki etap w strukturze całego systemu wyznaczania pozycji spełnia 
metoda transformacji danych obrazowych. Na rysunku 1 przedstawiony jest 
ogólny schemat przewidywanego systemu pozycjonowania obiektów.

Rys. 1. Ogólny schemat przewidywanego systemu pozycjonowania obiektów
Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej istotnymi blokami powyższego schematu są bloki przetwarza-
nia danych w obu fazach oraz mechanizm pozycjonowania (np. SSN – Sztuczne 
Sieci Neuronowe). Od pierwszego będą zależały jakość i rozmiar danych prze-
chowanych w bazie, natomiast od drugiego szybkość i efektywność ustalenia 
pozycji na podstawie danych dostarczanych na etapie przetwarzania.

Przedstawiona na rysunku faza pierwsza wykorzystuje rzeczywiste obrazy 
radarowe zarejestrowane wcześniej ze skojarzoną z nimi pozycją. Zarejestrowane 
uprzednio obrazy skorelowane z pozycjami rejestracji stanowią ciąg uczący 
sztucznej sieci neuronowej. Jedną z zalet stosowania SSN jest to, że uczy się 
ona na obrazach rzeczywistych wraz z zakłóceniami i zniekształceniami. Są to te 
same obrazy, które będą wykorzystane w praktyce. Zaletą takiego podejścia jest 
też to, iż SSN udziela odpowiedzi dla obrazu testowego w sytuacji braku ciągło-
ści obrazów zapisanych w bazie danych.
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Przykładowy obraz radarowy wykorzystany w zaproponowanym systemie 
nawigacyjnym jest przedstawiony poniżej na rysunku 2.

Rys. 2. Cyfrowy obraz radarowy z wyznaczonym statkiem i linia brzegową
Źródło opracowania: prof. Andrzej Stateczny, Akademia Morska w Szczecinie.

Obrazy radarowe w takiej sytuacji są odpowiedniej jakości, lecz niestety 
niepozbawione zakłóceń i zniekształceń. Niektóre z nich są wynikiem działania 
samego radaru i jego zasady rozsyłania fal i ich odbijania się od obiektów. Inne 
problemy są typowe dla obrazów cyfrowych, jak np. przesunięcie o pewną ilość 
pikseli, obrót w obrazie o pewien kąt, brak części obrazu itp.

Problemy tego typu często występują w obrazach radarowych i są nieko-
rzystne szczególnie w przypadku przesunięcia, obrotu lub braku części elemen-
tów na obrazie, gdyż mają ogromny wpływ na ustalenie pozycji, a ta musi być 
ustalona z dużą dokładnością 7.

Do przetwarzania takiego obrazu można wykorzystać między innymi kla-
syczne metody lub sztuczne sieci neuronowe. Klasyczne metody to np. róż-
nego rodzaju fi ltry oraz ekstraktory cech. Często na tym etapie możemy spo-
tkać wykorzystanie metod PCA (analiza składowych głównych, ang. Principal 
Components Analysis) oraz LDA (liniowa analiza dyskryminacyjna, ang. Linear 
Discrimination Analysis), jak i innych metod obróbki wstępnej obrazów, które 

7 A. Stateczny, M. Wąż, Metoda pozyskiwania obrazów radarowych w procesie neuronowego 
wyznaczania pozycji okrętu, materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej 
Inżynierii Ruchu Morskiego, WSM, Szczecin 1999.

linia brzegowa

statek
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opisano w literaturze 8. Można również wykorzystać różne transformaty, jak dwu-
wymiarowa transformata Fouriera lub dwuwymiarowa transformata kosinusowa, 
a także metody rzutowania na osie 9. Co do sieci neuronowych to większość 
metod wymieniona w literaturze 10 nadaje się do tego zadania. W badaniach nad 
systemem nawigacji rola sieci neuronowych, ograniczona została do rozpozna-
wania obrazów radarowych i wyznaczania dla nich pozycji.

W artykule, po dokonaniu wielu eksperymentów, wybrano trzy metody 
do uzyskania najistotniejszych informacji z obrazu radarowego, takie jak: dwu-
wymiarowa transformata kosinusowa, dwuwymiarowa transformata Fouriera 
oraz metoda rzutowania na osie zmodyfi kowana w pracy specjalnie dla obrazów 
radarowych 11. W tych trzech metodach przekształca się obraz radarowy z dzie-
dziny czasu do dziedziny częstotliwości, gdzie w wyniku takiego przekształce-
nia utrzymamy tzw. widmo obrazu radarowego. Informacje te podane są następ-
nie na wejście sztucznej sieci neuronowej, która nauczy się historii ciągu obra-
zów, a następnie poda pozycję obrazu testowego.

Z kolei wybór sztucznej sieci neuronowej, jak wiadomo, zależny jest 
od postawionego przed nią zadania oraz od wybranej metody nauczania. Naturalne 
jest, że liczba neuronów w warstwie wejściowej musi być równa wymiarowości 
wektora cech wprowadzanego na sieć neuronową. Optymalizacji powinny podle-
gać dla wybranych sieci niektóre z charakterystycznych dla niej parametrów oraz 
liczba neuronów w warstwach ukrytych, co ma na celu efektywniejsze uczenie 
sieci neuronowej.

W sposób doświadczalny spośród wielu sieci neuronowych, takich jak: 
sieci neuronowe o radialnych funkcjach bazowych RBF (ang. Radial Basis 
Function), sieci Kohonena, perceptron wielowarstwowy MLP (ang. Multilayer 

8 U. Ekblad, J.M. Kinser, J. Atmer, N. Zetterlun, Image information content and extraction 
techniques, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 525 (2004), pp. 397–401; 
D. Frejlichowski, A. Maow, Application of Improved Projection Method to Binary Images, Advan-
ces in Information Processing and Protection, Springer Science+Business Media, LLC (2007), 
pp. 371–380.

9 G. Kukharev, A. Kuźmiński, An environment for recognition system modeling. Enhanced 
Methods in Computer Security, Biometric and Artifi cial Intelligence Systems, Kluwer Academic 
Publishers 2005.

10 J. Freeman, A. Skapura M. David, Neural Networks Algorithms, Applications, and Program-
ming Techniques, Loral Space Information Systems and Adjunct Faculty, School of Natural and 
Applied Sciences University of Houston at Clear Lake, Addison-Wesley Publishing Company 
1991; J. Korbicz, A. Obuchowicz, D. Uciński, Sztuczne sieci neuronowe podstawy i zastosowania, 
Akademicka Ofi cyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994.

11 D. Frejlichowski. A. Maow, op.cit.
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Perceptron), wybrano sieci o regresji ogólnej GRNN (Generalized Regression 
Neural Network). Wybór ten zależał od jakości wyników podczas prowadzenia 
badań. Za kryteria akceptacji wyników badań brano pierwiastek z średniego 
błędu kwadratowego RMS (ang. Root Mean Square), jest on błędem pozycji 
geografi cznej popełnionym przez sieć neuronową dla ciągu obrazów radaro-
wych. Dla lepszego zrozumienia – każdy obiekt na obrazie może mieć pozy-
cję geografi czną w stopniach minutach i sekundach, np. dla jednego obiektu 
na obrazie pozycja może wyglądać następująco φ 55° 32,5’ N; λ 012° 47,3’ 
E. Sieć neuronowa, ucząc się pozycji tych obiektów, powinna podać pozycję 
obiektu na obrazie testowym niewiększą niż pewien zakres. W badaniach taki 
zakres mieścił się w granicach ±300 m różnicy pomiędzy rzeczywistą pozycją 
obiektu na obrazie testowym a pozycją podawaną przez sieć dla tego samego 
obiektu na tym samym obrazie.

W poniższej tabeli przedstawiono błąd RMS popełniony przez sieć neuro-
nową GRNN dla wybranych metod przetwarzania cyfrowych obraz radarowych.

Tabela 1

Błąd RMS popełniony przez sieć neuronową GRNN 
dla poszczególnych metod transformacji danych

Sieci GRNN
dwuwymiarowa 

transformata 
kosinusowa

dwuwymiarowa 
transformata Fouriera

rzutowanie na osie 
(zmodyfi kowana)

Błąd RMS 0,03 0,003 0,001

Pokazane powyżej wyniki są bardzo małe, gdyż, jak wiadomo, każda 
minuta morska jest równa jednej mili morskiej, czyli 1800 m. Największy średni 
błąd RMS pozycji popełniony przez sieć neuronową GRNN nie przekracza 
0,03 minuty – to jest 54 m. Wynik ten uzyskano, podając na wejście sieci neu-
ronowej informacje uzyskane z obrazu radarowego i stosując dwuwymiarową 
transformatę kosinusową. Jest on największym średnim błędem dla tych sieci. 
Wiedząc, że najlepszy wynik średniego błędu jest rzędu 0,001 minuty przy stoso-
waniu zmodyfi kowanej metody rzutowania na osie, można stwierdzić, iż te sieci 
doskonale nadają się do rozpoznawania obrazów oraz podawania pozycji obiek-
tów na nich.
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Podsumowanie

Wyniki przedstawione w tabeli 1 pokazują, że sztuczna sieć neuronowa jako 
alternatywny system nawigacji sprawdza się w bardzo dużym stopniu. Natomiast 
zanim sieć neuronowa będzie w stanie w sposób efektywny wyznaczać pozycje 
obiektów na obrazach radarowych, trzeba te obrazy przetwarzać tak, aby proces 
wyznaczania pozycji dokonał się szybko i jak najbardziej efektywnie. Efektywnie 
oznacza, że przy porównaniu takiego systemu nawigacji z systemami istnie-
jącymi na rynku, jak GPS, wyniki wyznaczania pozycji nie wypadają o wiele 
gorzej. Dla statku liczącego kilkaset metrów pomylenie pozycji o kilkadziesiąt 
metrów nie jest dużym błędem, natomiast koszty wkładane w alternatywny sys-
tem nawigacji są o kilka tysięcy razy mniejsze niż koszty budowy i wystrzelenia 
jednego satelity, nie licząc kosztów odbiorników i czytników naziemnych.
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ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 
AS AN ALTERNATIVE NAVIGATION SYSTEM 

IN MARITIME TRANSPORT

Summary

In recent years we can very easily appoint our geographical position on the land, in 
the air or on the sea. This is a contribution of the great development in various fi elds of 
knowledge especially in electronics, information technology and astronomy. This devel-
opment allowed to construct satellite navigation systems as the American Global Posi-
tioning System GPS, The European System Galileo or Russian system GLONASS and 
others. These systems are highly developed and accurate. However, they are fl exible on 
emergency because of use a complicate techniques in. As an example, we can display the 
situation in the Balkans war. The American troops have been for more than 10 minutes 
without satellite signal and the military units did not know the point at which they are lo-
cated. This example shows that relying solely on the satellite navigation systems, exposes 
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the danger caused by attacks from the enemies on satellite or connect to its signal, which 
allows the encoding information and distortion its way.

The practice shows that the Global Navigation System GPS used today on most 
marine vessels is less precise than on land. This is due, inter alia, the specifi c movement 
of the vessel at sea, sea storms, which tend to be stronger at sea as well as a small number 
of receivers in the vicinity of the ship. For all these reasons, there is a need to fi nd alter-
native systems of navigation at sea. Such a system should be automatic and independent 
of external factors. In this article will be propose such system which consist of artifi cial 
neural networks. Neural network could get information from certain sources on a ship for 
example from radar, then process them and give out the position of the boat. Such system 
could be a good alternative to GPS.

Translated by Alji Maow
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PRZEMYSŁAW MAZUREK, KRZYSZTOF OKARMA
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie

APPLICATION OF THE SUPER-RESOLUTION 
TECHNIQUES WITHIN THE TRACK-BEFORE-DETECT 

ALGORITHMS FOR THE ESTIMATION 
OF THE VEHICLES’ MOTION PARAMETERS

Super-resolution methods

The main advantage of the super-resolution algorithms is their ability 
to increase the resolution of the digital images used for the image analysis and 
recognition even for the low resolution camera recording the video signal. The 
combination of several consecutive video frames taken by the video camera leads 
to the increase of the image resolution and the reduction of noise 1. It is worth 
noticing that such algorithms are not based only on the simple mathematical 
interpolation but produce a real increase of the optical resolution based on the real 
data taken by the camera. Contemporary super-resolution methods allow using 
the data acquired by many cameras with various angles, zoom etc. However, for 
the tracking purposes (moving objects) such cameras should be synchronised. 
The images can be taken by the cameras at the same time or sequentially in order 
to increase the overall acquisition frequency 2.

1 M. Irani, S. Peleg, Super Resolution From Image Sequences, Proc. of International Conference 
on Pattern Recognition, vol. 2, pp. 115–120, June 1990.

2 K. Okarma, P. Mazurek, Techniki superrozdzielczości w systemach identyfi kacji tablic rejestra-
cyjnych pojazdów, „Drogi – Lądowe–Powietrzne–Wodne” nr 4/2009, pp. 62–73.
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The main difference between the super-resolution algorithms and classical 
image processing methods is their ability to work with the sub-pixel accuracy 
allowing the shift of less than a single pixel. Traditional approach is based on the 
maximum resolution depending on the size of a single pixel. In order to assure 
the best possible results the constant light conditions should be guaranteed for 
the good fi tting of the object’s shape on the several consecutive frames. Practical 
implementations are usually based on the interpolation increasing the overall 
number of pixels and fi tting based on the traditional “pixel-based” techniques. 
Super-resolution can be obtained for the blob shape objects if multiple pixels 
are excited and the Gaussian blob shape is available. Using the center-of-gravity 
(center–of-mass) algorithm 3 the sub-pixel resolution can be obtained for such 
objects but only for the high SNR (signal-to-noise ratio) case. If objects are dim 
the SNR is low (about 1) and it is impossible to distinguish between an object 
and a background noise. The center-of-gravity is a valuable approach but should 
always be used after the super-resolution algorithm for the best performance.

An interesting property of the super-resolution methods used for the vehicle 
tracking purposes is the positive infl uence of some possible small movements of 
the camera (which may be caused e.g. by the wind) causing the sub-pixel shift of 
the whole acquired image relatively to the previously acquired frame.

There are many various super-resolution algorithms and the most of them have 
wide possibilities of image fi tting using some specifi c criterions such as e.g. mean 
squared error, correlation-based similarity measures etc. One of the most interest-
ing approaches is the usage of the track-before-detect methods which can offer their 
own “built-in” super-resolution accuracy by the extension of the state space.

Track-Before-Detect (TBD) approach

The main limitations of the traditional tracking methods correspond to the 
tracking of multiple objects in the same time, also partially covered by each other, 
what requires a good assignment algorithm. Especially in the case of low SNR 
(Signal-to-Noise Ratio) signals almost lost in noise, the classical approach, based 
on the prior detection of the object, is insuffi cient. For all those reasons, together 

3 H. C. van Assen, M. Egmont-Petersen, J.H.C. Reiber, Accurate Object Localization in Gray 
Level Images Using the Center of Gravity Measure: Accuracy Versus Precision, IEEE Transactions 
on Image Processing, vol. 11 no. 12, pp. 1379–1384, 2002; M. Demi, On the Gray-Level Central and 
Absolute Central Moments and the Mass Center Of the Gray-Level Variability In Low-Level Image 
Processing, Computer Vision and Image Understanding, vol. 97 issue 2, pp. 180–208, February 2005; 
F. Richard, R. Leighton, M. Sands, The Feynman Lectures on Physics, Addison Wesley, 1963.
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with the ability of tracking small distant objects represented by several pixels 
only (often even a single pixel e.g. in some radar systems), the track-before-detect 
approach seems to be the only solution. Taking into account the specifi c character 
of image data used in the Intelligent Transport Systems, the “long distance track-
ing” seems to be especially important for the limited resolution cameras located 
far from the road leading to only several pixels representing each vehicle.

Conventional (non-TBD) tracking systems are based on the following schema:
– acquisition of the consecutive frames by the camera,
– detection of objects, usually using threshold based techniques,
– tracking, using the prediction of the possible position and gating,
– assignment, often performed using the nearest neighbourhood method.

Applying the TBD algorithm all signals are fi rst tracked over a set of all pos-
sible trajectories, and the detection is performed in the next step. The cost of such 
approach is much higher computational complexity but its main benefi t is the pos-
sibility of tracking low SNR targets. Such feature can be relevant also in the ITS 4 
working in poor light and weather conditions, changing dynamically (snow, rain, 
fog etc.). From the various types of the TBD algorithms, including the particle fi l-
ters 5, likelihood ratio tracker 6, etc, one of the most universal seems to be the recur-
rent Spatio-Temporal Filter 7, which can be described as the following pseudo-code:

Start
//Initialization:

For k  1 and s  S
//motion update:

//information update:

EndFor
End

4 B. Williams, Intelligent Transport Systems Standards, Artech House Publishers, 2008.
5 S. Blackman, R. Poupoli, Modern Tracking Systems, Artech House Publishers, 1999.
6 L.D. Stone, C.A. Barlow, T.L. Corwin, Bayesian Multiple Target Tracking, Artech House 

Publishers, 1999.
7 Y. Barniv, Dynamic Programming algorithms for Detecting Dim Moving Targets, in: Bar-Sah-

lom Y. (ed.): Multitarget-Multisensor Tracking, Artech House Publishers, 1990.
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where: S – state space (2D position and motion vectors Vx, Vy),
  s – state (spatial and velocity components),
  k – number of step,
  α – smoothing coeffi cient a (0,1),
  Xk – measurements (input image),
  P(k, s) – estimated value of the object,
  qk (s|sk−1) – state transitions (Markov matrix).

The largest values of P(k, s) correspond to the estimated position and the 
motion vector of the tracked object, which can be obtained more effi ciently due 
to the usage of the recurrent algorithm. The value of the smoothing coeffi cient 
α controls the infl uence of the new data on the result of the prediction.

It is worth noticing that the performance of the TBD algorithms depends not 
only on the resolution of the input images but also on the SNR ratio. For that reason it 
is important to verify the potential usefulness of some methods of resolution increas-
ing within the tracking algorithm. For the Spatio-Temporal Filter presented above 
it is possible to sub-sample the 2D position space e.g. using 9  elements (submatrix 
3x3) for each pixel. In the consequence the size of the state space (Markov matrix) 
representing the possible motion vectors (consisting the information about the direc-
tion and speed) increases and it is possible to obtain the sub-pixel tracking accuracy. 
A characteristic feature of the TBD algorithms is the separation of objects against 
the motion vectors so objects moving in various directions are analysed separately.

Details of the experiments

A typical approach to any motion tracking techniques is based on the detec-
tion of some changes in the video sequence. In many systems the simplest method 
based on the differential frames is used, especially for unknown background. 
However, such differential frames may contain a lot of noise and requires further 
processing e.g. fi ltration. In the most of the Intelligent Transport Systems the 
background is known or can be quite easily estimated so the “pseudo-differential” 
frame with eliminated background can be used as the input for the TBD algo-
rithm. The background image can be obtained using the averaging of relatively 
high number of frames or as the captured image of the road without any vehicles 8. 

8 K. Okarma, P. Mazurek, Background Estimation Algorithm for Optical Car Tracking Applica-
tions, “Machinebuilding and Electrical Engineering” no. 7–8/2006, pp. 7–10.
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For the low and medium traffi c density roads the background update is also pos-
sible so the dynamic changes of the lighting conditions can be also taken into 
account. Changes of the lighting conditions caused by the weather can infl uence 
the contrast (fog) or increase the amount of noise (snow).

In order to verify the usefulness of the presented super-resolution TBD 
algorithm some experiments have been performed using some synthetic images 
containing a moving object (for a single pixel all sub-pixels have the same value). 
The original trajectories of the objects have been defi ned as the exponential and 
linear curves that can be treated as typical for the long distance traffi c measure-
ment and object tracking. The original images have been contaminated by the 
Gaussian noise with varying intensity so the original object has been lost in the 
strong noise. The trajectories obtained as the result of the TBD algorithm have 
been additionally smoothed by the moving average (MA) fi lter, because such 
operation reduce the number of hypotheses in the TBD algorithm and decrease 
the computation time. Another parameter that has been changed during the exper-
iments is the value of the smoothing coeffi cient a (from 0.9 to 0.95). The values 
of the parameters for each video sequence used in the experiments are presented 
in Table 1. In all cases the image pixel contain 9 sub-pixels (3´3 pattern).

Table 1

The values of the parameters used in the experiments 
for the exponential and linear trajectories

 Parameter Sequence Smoothing coeffi cient 
α Object size in pixels Amount of noise

1 (exp) 0.90 1  1 0.1
2 (exp) 0.90 1  1 0.2
3 (exp) 0.90 1  1 0.4
4 (exp) 0.95 1  1 0.1
5 (exp) 0.95 1  1 0.2
6 (exp) 0.95 1  1 0.4
7 (exp) 0.95 1  1 0.8
8 (exp) 0.90 1  1 0.0
9 (exp) 0.95 1  1 0.0

10 (exp) 0.90 1/3  1/3 0.0
11 (exp) 0.90 1/3  1/3 0.1
12 (lin) 0.90 1  1 0.1
13 (lin) 0.90 1  1 0.2
14 (lin) 0.90 1  1 0.4
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 Fig. 1. The example low resolution original and background images (zoomed, without 
noise)

Source: own work.

The trajectories obtained in the experiments are presented in Figures 3 and 4. 
The estimation errors are illustrated in Figures 5–7 respectively. The lighter lines 
represent the results obtained using the additional MA smoothing (dark lines with 
markers – without the MA fi lter) and the darker curves stand for the original 
trajectories. Black pixels correspond to the maximal value of the TBD output 
state space.

Fig. 2. Example frames of the analysed sequences
Source: own work.

 
Sequence 1 – well visible object (high SNR) 

    
Sequence 7 – object lost in noise (low SNR) 
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 Fig. 3. The original and estimated trajectories for the video sequences 1–10
Source: own work.

 Fig. 4. The original and estimated trajectories for the video sequences 11–14
Source: own work.
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 Fig. 5. The trajectory estimation errors for the video sequences 1–4 
Source: own work.

Fig. 6. The trajectory estimation errors for the video sequences 5–10
Source: own work.
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 Fig. 7. The trajectory estimation errors for the video sequences 11–14 
Source: own work.

All estimated positions are inexact because of the noise and easy noticeable 
modulation effect caused by the spatial sampling. For the low noise sequences 
using just the maximum value of the TBD algorithm as the simplest method 
leads to correct results. For the high noise values (0.4–0.8) the usage of the 
maximum value without any considerations of motion vectors is not a good 
solution so in that cases the assignment algorithm should select the proper 
solution. Without the assignment the obtained trajectory is very noisy (seq. 7). 
The main advantages of the smoothing fi lter for the position are illustrated in 
the sequences 7, 11 and 14 where the noise is suppressed quite well. For all 
cases the position errors are below 3 pixels and after the smoothing the error 
decreases to about 1 sub-pixel (1/3 of the pixel), what proves the good quality 
of the algorithm 

Conclusions

Proposed method is valuable for the optical systems what is proved using 
a number of numerical experiments for the single moving object. Without a pre-
cise model of motion (13 motion vectors have been used – 1 or 2 pixels in the 
four horizontal and vertical directions and 1 pixel in the four remaining ones from 
the 8-direction neighbourhood) obtained results assure the sub-pixel position 
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accuracy (about 1/3 of pixel size) in the presence of noise. The position estima-
tion using the sub-pixel accuracy is also possible for the sub-pixel target but for 
the strong noise the processing time should be signifi cantly extended.

The future work will be related to the multiple object tracking and the appli-
cation of the presented method to the analysis of the real traffi c scenes acquired 
by the video camera.
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ZASTOSOWANIE TECHNIK SUPERROZDZIELCZOŚCI 
W ALGORYTMACH ŚLEDZENIA PRZED DETEKCJĄ DO CELÓW 

ESTYMACJI PARAMETRÓW RUCHU POJAZDÓW

Streszczenie

Jednym z efektów zastosowań Inteligentnych Systemów Transportowych jest 
zwiększenie przepustowości dróg, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu trzech głów-
nych podsystemów: pomiarowego (czujniki), sterującego (algorytmy) oraz wykonaw-
czego (informacje przekazywane do kierowców/pojazdów). Realizacja niezbędnych po-
miarów za pomocą metod optycznych (wizyjnych), zarówno w zakresie widzialnym, jak 
i promieniowania podczerwonego, pozwala na znaczną redukcję liczby wbudowanych 
czujników pomiarowych (zwykle pętli indukcyjnych). W przypadku małych odległości 
obiektów od kamery, w celu selekcji pojazdów z tła, stosowane są klasyczne algorytmy 
przetwarzania obrazów. Dla dużych odległości w celu poprawy dokładności procesu se-
lekcji pojazdów z tła konieczne jest stosowanie algorytmów śledzenia. W przypadku bar-
dzo dużych odległości nawet techniki śledzenia mogą okazać się niewystarczające, stąd 
w celu sztucznego zwiększenia ilości pikseli obrazu konieczne jest stosowanie algoryt-
mów superrozdzielczości niebazujących na klasycznych technikach interpolacji obrazu.

ZZe względu na fakt, iż przy bardzo dużej odległości między pojazdami i kamerą 
wzrasta rola zakłóceń atmosferycznych (mgła, smog itp.), konieczna jest detekcja pojaz-
dów przy niskim poziomie sygnału do szumów (SNR), co jest możliwe jedynie za pomo-
cą algorytmów śledzenia przed detekcją. Dzięki połączeniu technik superrozdzielczości 
oraz śledzenia przed detekcją możliwe jest śledzenie pojazdów dla bardzo dużych odle-
głości przy relatywnie niskiej rozdzielczości rejestrowanych sekwencji wideo (np. z ka-
mer przemysłowych).

W wyniku przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono, iż dzięki wykorzysta-
niu rozpatrywanej metody możliwe jest znacznie skuteczniejsze śledzenie odległych po-
jazdów, także w trudnych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych. Wykorzystu-
jąc analizę subpikselową, uzyskano informacje o ruchu pojazdów, których rozmiar na po-
szczególnych klatkach sekwencji wideo mieścił się w granicach jednego do kilku pikseli. 



ezenia przed detekcją. Dzięki połączeniu technik superrozdzielczości oraz pikseli
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METODY ZWALCZANIA MIĘDZYNARODOWEGO 
TERRORYZMU W TRANSPORCIE MORSKIM 1

Wprowadzenie

Terroryzm w ogólnym rozumieniu nie ogranicza się do danego obszaru, 
np. województwa, landu, stanu czy nawet danego kraju. W dobie gospodarki 
globalnej, gdzie mamy do czynienia z międzynarodowym przepływem towarów, 
kapitałów i usług, terroryzm można, a nawet powinno się traktować w skali glo-
balnej (w tym także terroryzm morski). Terroryzm morski znajduje się na szcze-
gólnej pozycji, jeśli chodzi o hierarchię ważności problemu na arenie między-
narodowej (globalnej), ponieważ według różnych statystyk drogą morską prze-
wożonych jest około 80% towarów i około 60% ropy wydobytej na świecie 2. 
Znaczenie transportu morskiego dla gospodarki jest zatem istotne, a wszelkie 
ataki wymierzone w statki powodują ogromne straty (m.in. utratę ładunków, 
opóźnienia dostaw, zakłócenia procesów produkcyjnych, dodatkowe koszty spo-
wodowane postojami, płacenie okupu przez armatorów, zagrożenia dla maryna-
rzy, np. tylko w roku 2000 na skutek aktów pirackich zginęło ok. 100 maryna-
rzy, ataki mogą również przyczynić się do aprecjacji cen ropy naftowej) dla całej 
gospodarki (nawet rzędu dziesiątek miliardów dolarów).

1 W artykule wykorzystano wybrane materiały z analizy bezpieczeństwa w transporcie morskim 
opracowanej przez T. Miklaszewskiego z Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Trans-
portu we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 2 i n. (materiał niepublikowany).

2 Około 80% ogólnych obrotów handlowych na świecie stanowi handel międzynarodowy drogą 
morską i 60% światowego wydobycia ropy.
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Oprócz aspektu fi nansowego ważniejszy jest aspekt psychologiczny – groźba 
wywołania katastrofy ekologicznej, spowodowanej np. zatopieniem (wysadze-
niem w powietrze) tankowca przewożącego chemikalia, gazy lub ropę naftową.

Z każdym aktem terroryzmu należy walczyć bezwzględnie, gdyż to jedyny 
sposób na przeciwstawienie się mu – jeśli terroryści są bezwzględni, również 
walczący z terroryzmem morskim muszą być bezwzględni. Taką postawę prezen-
tują choćby władze USA, co pokazały w kwietniu 2009 roku podczas odbijania 
statku z amerykańską załogą z rąk somalijskich piratów. Podczas odbijania siły 
specjalne USA zabiły trzech porywaczy, a pojmani zostali przewiezieni do USA, 
gdzie grozi im nawet dożywocie 3.

Na razie pirackie ataki ograniczają się do czterech strategicznych dla mor-
skiej żeglugi obszarów:
– Zatoki Adeńskiej, niedalek  o somalijskiego wybrzeża i wejścia do Morza 

Czerwonego,
– Zatoki Gwinejskiej, w pobliżu Nigerii i delty rzeki Niger,
– Cieśniny Malakka, między Indonezją a Malezją,
– rejonów Półwyspu Indyjskiego, szczególnie pomiędzy Indiami i Sri Lanką.

1. Metody zwalczania terroryzmu morskiego

Wielu ekspertów uważa, że tak naprawdę odpowiedzialnymi za gwałtowny 
rozwój piractwa morskiego są państwa, w których proceder ten ostatnio rozkwita. 
Chodzi tu głównie o Nigerię oraz Somalię, o których tak głośno w ostatnim cza-
sie, choć duży udział w tym procederze mają również Chiny, często pomijane, 
choć właśnie to w chińskich portach najczęściej dokonuje się sprzedaży towarów 
z porwanych masowców. Dlatego też regulacje prawne i działania nie mogą się 
ograniczać jedynie do samych organizacji zajmujących się piractwem, ale rów-
nież muszą dotyczyć państw sprzyjających terroryzmowi.

Istnieje wiele sposobów walki z terroryzmem morskim, z których najsku-
teczniejsze to 4:
– pokładowe środki zapobiegawcze – zależą właściwie od samej załogi i możli-

wości technicznych statku, należy do nich mianowicie wykorzystanie gaśnic, 
węży strażackich, grodzi itp.; niektórzy armatorzy instalują dodatkowo syreny 

3 http://www.dziennik.pl/swiat/article362619/USA_beda_sadzic_somalijskich_piratow.html, 
6.05.2009.

4 http://kriegzone.wordpress.com/2009/01/28/zwalczanie-miedzynarodowego-piractwa-mor-
skiego, 7.05.2009.
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alarmowe; niezwykle rzadko załoga wyposażona jest w broń palną (chodzi 
o nieprowokowanie napastników);

– odpowiednie rozmieszczenie marynarki wojennej – w 2008 roku ponad 
30 jednostek wojskowych patrolowało rejon Zatoki Adeńskiej; rządy wielu 
państw (Rosji, Francji, USA, Chin, Indii i wielu innych) wysłało do ochrony 
fl oty handlowej swoje statki;

– regionalne antypirackie patrole – tak jak zrobiły to Indie, Malezja, Singapur 
i Tajlandia, państwa Afryki Wschodniej powinny zorganizować regularne 
patrole wód terytorialnych, przy niewielkim wsparciu państw zachodnich;

– stworzenie Somalijskiej Straży Przybrzeżnej – kolejną propozycją działania, któ-
rego celem jest powstrzymanie rosnącej fali piractwa u wybrzeży Somalii, jest 
utworzenie straży przybrzeżnej, będącej pod jurysdykcją ONZ; proponuje się 
zastąpienie żołnierzy jednostkami policji, która rzekomo jest lepiej przygoto-
wana do walki z przestępczością zorganizowaną, koszty działania tej jednostki 
miałyby ponieść korporacje handlowe – co spotyka się z powszechną krytyką.

2. Plany ochrony statków przed atakiem

Nie jest przyjęte wydawanie załodze broni palnej w celu podjęcia obrony przed 
atakiem, szczególnie na tankowcach, statkach transportujących gaz i inne materiały 
wybuchowe, co jest podyktowane wzglądami bezpieczeństwa, ponieważ nie można 
podczas ataku na taką jednostkę dopuścić do strzelaniny. Konieczne jest zatem 
umożliwienie obrony załodze w inny sposób, np. przez użycie węży strażackich, 
stosowanie zasiek z drutów kolczastych, a także wykorzystywanie specjalnych sub-
stancji śliskich, które wręcz uniemożliwiają poruszanie się po pokładzie (działanie 
takiego żelu jest długotrwałe – nawet do 12 godzin, czyli do pełnego wyschnięcia) 5.

Wydaje się, że najlepszym sposobem obrony jest zdecydowany atak, cho-
dzi tu przede wszystkim o to, by w razie jakiegokolwiek widocznego zagroże-
nia podjąć próby kontrataku przy użyciu wszelkiego dostępnego sprzętu, a także 
mieć możliwość wykorzystania samego statku do staranowania atakującej znacz-
nie mniejszej jednostki.

Do odparcia ataku i niedopuszczenia do wtargnięcia terrorystów na pokład 
statku stosowane są systemy alarmowe oraz inne bardzo skomplikowane urzą-
dzenia techniczne, takie jak:

5 J. Porada, Współczesne piractwo morskie, środki obrony czynnej i biernej statków, Akademia 
Morska w Szczecinie, Szczecin 2007, s. 5.
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– urządzenia akustyczne dużego zasięgu (LRAD) – antena emitująca dźwięk 
o dużym natężeniu – rzędu 105 dB w odległości 300 m. W odległości 100 m 
oddziaływanie jest tak silne, że może spowodować trwałe uszkodzenie słu-
chu (rys. 1);

– urządzenia mikrofalowe (ADS – Active Defence System) – zdolne do rozgrza-
nia powierzchni skóry do temperatury 55°C nawet w zasięgu 1000 m, co cie-
kawe nie powoduje oparzeń, jednak dłuższe przebywanie w zasięgu promie-
niowania jest praktycznie nie do wytrzymania (rys. 2);

– ogrodzenia elektryczne Secure Ship – polegające na poprowadzeniu linii elek-
trycznych, przez które przepływa prąd elektryczny o napięciu rzędu 9000 V 
wzdłuż burt, co uniemożliwia wejście na pokład (rys. 3).

Innym sposobem ochrony jest wynajęcie eskorty, która pilotuje dany sta-
tek, np. Background Asia Risk Solutions – fi rma zatrudniająca byłych komando-
sów, którzy za 50 tys. dolarów eskortują statek od cieśniny Malakka do Morza 
Południowochińskiego (rys. 4).

Rys. 1. Urządzenie LRAD wykorzysty-
wane przez straż morską

Źródło: http://www.delta-av.com.pl/
strona,lrad_long_range_acoustic_
device,60,1,133.html, 7.05.2009.

Rys. 2. Urządzenia mikrofalowe ADS 
(są też mniejsze wersje)

Źródło: http://www.defensetech.org/
archives/active_denial_system.jpg, 
7.05.2009.
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Rys. 3. Przykłady zastosowania systemu Secure Ship
Źródło: http://gcaptain.com/maritime/blog/wp-content/uploads/2009/01/ship-electric-

fence.jpg, 7.05.2009.

Rys. 4. Łódź fi rmy Background Asia Risk Solutions asekurująca statki
Źródło: http://www.piracysuppression.com/images/300_322_2288.jpg, 7.05.2009.

W celu zabezpieczania statku przed atakami stosowany jest dość powszech-
nie system satelitarny ShipLoc. Działanie systemu opiera się na stałym przesyła-
niu informacji o położeniu statku na morzu i w portach przez niewielkie urządze-
nie (nadajnik) umieszczony pod pokładem. Umiejscowienie nadajnika nie jest 
znane nawet nikomu z załogi.

Sygnał wysyłany przez urządzenie jest odbierany przez armatora lub straż 
wybrzeża, przy czym odbiór sygnału odbywać się może za pomocą kompu-
tera podłączonego do Internetu przez zwykłą przeglądarkę. Armator za około 
300 dolarów może kilkanaście razy na dobę połączyć się z urządzeniem w celu 



Maciej Mindur188

uwierzytelnienia trasy przepływu statku. Już kilkakrotnie system ShipLoc wyka-
zał swoją przydatność podczas odzyskiwania uprowadzonych statków 6.

Rys. 5. Zasada działania systemu satelitarnego ShipLoc informującego o napadzie na statek
Źródło: J. Porada, Współczesne piractwo morskie – środki obrony czynnej i biernej stat-

ków, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2007, s. 7.

3. Porozumienia międzynarodowe – organizacje 
walczące z piractwem

Najważniejszą organizacją o zasięgu międzynarodowym jest powołane 
w 1981 roku przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC – International 
Chamber of Commerce) Międzynarodowe Biuro Morskie (IMB – International 
Maritime Bureau). Podstawowym działaniem tej organizacji jest zwalczanie 
przestępczości na morzu. Od czasu powstania IMB opracowuje raporty doty-
czące ataków jednostek w portach i na morzach, analizuje wszystkie informa-
cje dotyczące piractwa i na podstawie zebranych danych opracowuje skuteczne 
metody obrony przed atakami.

IMB współpracuje z rządami, organizacjami ponadnarodowymi i poza-
rządowymi w celu wymiany informacji i koordynacji wspólnych działań. 
Ma także status obserwatora przy Interpolu. W 1992 roku w ramach IMB utwo-
rzone zostało Centrum Monitoringu Piractwa (Piracy Reporting Center – PRC), 

6 http://www.shiplock.com, 7.05.2009.
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które opracowuje cotygodniowe raporty dotyczące aktów piractwa, jak również 
zbrojnych napadów na statki w portach. Niezależnie od tego przygotowywane 
są coroczne sprawozdania na temat przestępczości na morzach. Jego działal-
ność wspierana jest przez Międzynarodową Organizację Morską (International 
Maritime Organization – IMO); wyspecjalizowaną agendę ONZ, która również 
zajmuje się zagadnieniem bezpieczeństwa na morzach 7.

3.1. Regionalne i międzynarodowe regulacje prawne
Władze państw oraz organizacji międzynarodowych w obliczu narastają-

cej fali terroryzmu na morzu zostały zmuszone do przygotowania wielu regu-
lacji prawnych w celu podjęcia efektywnej walki. Do najważniejszych można 
zaliczyć:
– Regulacje Międzynarodowej Organizacji Morskiej – najważniejszym i obo-

wiązującym do dziś dokumentem regulującym zagadnienia bezpieczeń-
stwa na morzach jest konwencja SOLAS (Safety of life at sea), uchwalona 
w 1974 roku. W 2003 roku zasięg jej działania został poszerzony przez wpro-
wadzenie ISPS – Code, czyli regulacji prawnych rozszerzających zakres kon-
wencji na urządzenia portowe oraz IMDG – Code (2004 r.), mówiące o spo-
sobie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych – sposobie pakowa-
nia, oznakowania, oddzielania od innych transportowanych materiałów.

– Regulacje Światowej Organizacji Celnej – najważniejszym dokumentem 
uchwalonym przez tę organizację jest tzw. Konwencja z Kioto (1974 r., zwe-
ryfi kowana w 1999 r.) dotycząca harmonizacji i upraszczania procedur cel-
nych. Konwencja ta zobowiązuje organizacje celne do: współpracy z innymi 
organami, stosowania systemów zautomatyzowanych oraz zarządzania ryzy-
kiem, stosowania niepowtarzalnego numeru dostawy, elektronicznego przed-
kładania deklaracji celnych, wcześniejszej informacji o dostawach.

– Regulacje Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (ISO) – wśród 
regulacji tej organizacji znajduje się standaryzacja plomb kontenerów uczest-
niczących w wymianie międzynarodowej (PAS 17712 z 2003 – zrewido-
wana w 2006 r.). Obecnie prowadzone są prace umożliwiające wykorzysta-
nie systemów identyfi kacji radiowej RFID jako sposobu kontroli kontenerów 
(we framugę drzwi kontenera wmontowuje się urządzenie, które rejestruje 
każdą próbę otwarcia lub zamknięcia i przez system radiowy informuje cen-
tralę – ISO zajmuje się standaryzacją fal radiowych).

7 http://www.doss.wroclaw.pl/3_komentarze/komentarze.php? nr = 51, 3.06.2009.
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– Regulacje Unii Europejskiej – po uchwaleniu zmian w konwencji SOLAS par-
lament UE wydał dyrektywę dotyczącą implementacji tych zmian. Określono 
w niej zakres, tryb i horyzont czasowy wprowadzania SOLAS. Zawiera ona 
również instrukcję, w jaki sposób obce statki powinny być obsługiwane przez 
urządzenia portowe, oraz opis dojazdów do portów, systemów kontroli zabez-
pieczeń jednostek transportowych oraz samych portów. Wydano również 
regulacje dotyczące przewozu ładunków pod zamknięciem celnym oraz prze-
pisów podnoszących znaczenie i odpowiedzialność agencji celnych za bez-
pieczny przewóz ładunków.

– Zaangażowanie USA w sprawę bezpieczeństwa przewozów morskich – Stany 
Zjednoczone po aktach terrorystycznych z 2001 roku podjęły wiele działań 
mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa również w przy-
padku przewozów morskich, takich jak:

– Inicjatywa „Bezpieczny kontener” – rozszerzenie powierzchni bezpieczeń-
stwa o port pochodzenia (USA kieruje swój personel do portu wysyłającego 
towar, by już na miejscu wysyłki ocenić zagrożenie oraz to, które ładunki 
należy szczegółowo skontrolować);

– Celno-Handlowe Partnerstwo Przeciw Terroryzmowi – dobrowolna inicja-
tywa państwowo-biznesowa mówiąca o tym, że wszystkie środki bezpieczeń-
stwa stosowane w transporcie ładunków drogą morską muszą być akcepto-
wane przez agencje celne w celu zredukowania każdorazowych kontroli 
celnych;

– Zasada składania deklaracji o ładunku na 24 godziny przed załadowaniem 
do kontenera – obowiązek ten mają wszyscy eksporterzy do USA od grudnia 
2002 roku (podaje się szczegółową specyfi kację towaru oraz numer plomby 
kontenera), ma to na celu wykrycie przez agencje celne ewentualnego zagro-
żenia;

– Akt bioterrorystyczny – od czerwca 2002 roku wszystkie urządzenia transpor-
tujące, pakujące, służące do jakichkolwiek operacji manipulacyjnych zwią-
zanych z transportem, a także produkcją żywności transportowanej do USA 
muszą być zarejestrowane w Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków; 
działania te mają na celu szybkie wykrycie sprawcy przypadkowego lub celo-
wego zatrucia żywności eksportowanej do USA, ponadto przewoźnicy i ope-
ratorzy mają obowiązek informowania tej agencji o tego typu ładunkach;

– Antyprzemytnicza Koalicja Biznesowa – program kooperacyjny pomiędzy 
organizacjami rządowymi, międzynarodowymi oraz sektorem prywatnym, 
w skład którego weszły Kostaryka, Kolumbia, Meksyk, Panama, Peru, USA, 
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Wenezuela; program ten zachęca do podejmowania dobrowolnych działań 
przeciwdziałających transportowi narkotyków i innych nielegalnych towarów;

– Prywatno-publiczny program partnerski – osiemnaście projektów mających 
na celu analizę i identyfi kację najlepszych praktyk w transporcie towarów 
przeciwdziałających atakom terrorystycznym, broni masowej zagłady, prze-
mytu lub kontrabandy w branży; projekty skupiają się na badaniu plomb nowej 
generacji, śledzeniu ładunków oraz bezinwazyjnym sprawdzaniu zawartości;

– Program Smart And Secure Tradelanes – inicjatywa trzech największych 
światowych operatorów portowych: Hutchison Port Holdings, P&O Ports 
i PSA Corporation, obecnie skupia ponad 40 partnerów działających w sferze 
przewozów kontenerowych; testują oni systemy zabezpieczeń ładunków, sys-
temy kontroli RFID oraz innego rodzaju sensory, techniki śledzenia i skano-
wania przesyłek 8.

Strefa całkowitego materialnego zniszczenia w wyniku wysadzenia trans-
portowca gazu może wynieść nie mniej niż 5600 m, zaś ludzie doznawaliby 
oparzeń jeszcze w odległości do 10 000 m od epicentrum. Dlatego tak istotna 
jest ochrona tego typu obiektów. Na przykład US Coast Guard ponosi koszty 
w wysokości od 40 do 50 tys. USD związane z ochroną każdego gazowca przy-
bywającego do portu Everret w pobliżu Bostonu. Dodatkowo stan Masachussetts 
oraz władze miejskie Bostonu wydają na ochronę każdego z transportów blisko 
40 tys. USD, aby przeznaczać kolejne siły i środki w postaci oddziałów policji, 
straży pożarnej oraz służb medycznych. Łącznie jest to więc koszt przekracza-
jący 80 tys. USD, w co nie są wliczone jeszcze koszty ponoszone przez właści-
ciela samego gazoportu 9.

3.2.  Działania UE zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz koszty 
z nimi związane

UE chce zwiększyć bezpiecze  ństwo w Somalii
Komisja Europejska obiecała, że przeznaczy co najmniej 60 mln euro 

na wsparcie sił bezpieczeństwa w Somalii i sił pokojowych Unii Afrykańskiej 
w regionie. Komisja Europejska zadeklarowała to poparcie dzień przed mię-
dzynarodową konferencją w Brukseli, której celem jest zgromadzenie funduszy 

8 http://www.sgh.waw.pl/zaklady/ztmil/WIRTUALNY/Transport/WLTiL_zegl_konten_a_ter-
roryzm.pdf, 9.05.2009.

9 http://www.terroryzm.com/article/458/Terroryzm-morski-niedoceniane-zagrozenie-Wywiad-
z-Sebastianem-Kalitowskim.html, 28.05.2009.
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na poprawę stanu bezpieczeństwa w Somalii, borykającej się z rebelią i sta-
nowiącej bazę piratów atakujących międzynarodowe szlaki handlowe. W celu 
zwiększenia bezpieczeństwa w regionie ma ona zgromadzić co najmniej 165 mln 
dolarów 10.

Operacja wojskowa UE „Atalanta”
10 listopada 2008 roku przyjęto na forum Rady UE decyzję w sprawie 

operacji wojskowej Unii Europejskiej o kryptonimie „Atalanta”, mającej na 
celu powstrzymywanie, zapobieganie i zwalczanie aktów piractwa i rozboju 
u wybrzeży Somalii. Jest to pierwsza operacja morska prowadzona przez UE, 
wprowadzone zostają siły morskie wspomagane przez lotnictwo. Na pokrycie 
kosztów operacji przewidziano 8,3 mln euro.

W ramach misji „Atalanta” siły UE mogą ująć, przetrzymywać i przeka-
zywać innym podmiotom osoby, które popełniły lub są podejrzane o popełnie-
nie aktów piractwa lub rozboju, oraz zajmować statki pirackie ujęte na gorącym 
uczynku. Europejskie siły morskie mogą współpracować z innymi państwami, 
organizacjami i podmiotami działającymi w regionie.

Ujęci piraci oraz zatrzymane mienie są przekazywane władzom państwa, 
którego okręt dokonał ujęcia, a jeśli to państwo nie może lub nie chce wykony-
wać swej jurysdykcji – państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu goto-
wemu tę jurysdykcję wykonywać. Żadna z zatrzymanych osób nie może zostać 
przekazana państwu trzeciemu, jeśli warunki tego przekazania nie zostały 
uzgodnione zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym normami praw czło-
wieka, w celu zapewnienia, że nikt nie zostanie poddany karze śmierci, tortu-
rom lub jakiemukolwiek innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu 
traktowaniu 11.

Operacja ma na celu głównie ochronę statków biorących udz  iał w Między-
narodowym Programie Żywnościowym, którego nieprzerwane działanie jest 
szansą na przeżycie dla milionów głodujących Afrykańczyków.

Działania parlamentu UE
Parlament Europejski 11 marca 2009 roku przyjął pakiet wniosków legi-

slacyjnych, opracowanych z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa w transpor-
cie morskim.

10 http://wiadomosci.onet.pl/1956949,12,ue_chce_zwiekszyc_bezpieczenstwo_w_somalii, item.
html, 09.05.2009.

11 Międzynarodowe działania przeciw piratom somalijskim, S. Dębski (red.), „Biuletyn” PISM 
nr 8 (540) z 2 lutego 2009 r., s. 2.
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„Trzeci pakiet morski” przewiduje rozwiązania w zakresie zobowiązań doty-
czących państwa bandery, inspekcji w portach państw UE, miejsc schronienia 
dla statków w sytuacji zagrożenia, ochrony pasażerów i ich bagażu, ubezpieczeń 
i odpowiedzialności cywilnej oraz towarzystw klasyfi kacyjnych dokonujących 
inspekcji i przeglądów 12.

4. Środki bezpieczeństwa w transporcie morskim 13

Fizyczna inspekcja zawartości transportowanego kontenera przez zastoso-
wanie urządzeń wykorzystujących promienie Roentgena lub fale Gamma, czyli 
tzw. nieinwazyjne skanowanie jego zawartości, to dziś najprostszy sposób kon-
troli, ale i zarazem najbardziej kosztowny i czasochłonny, gdyż nie wszystko 
może być jednoznacznie odczytane podczas skanowania, dlatego konieczna 
jest tzw. stuprocentowa kontrola kontenera, a mianowicie otwarcie i rozładunek, 
co w niektórych przypadkach może trwać nawet do ośmiu godzin. Testowane 
są obecnie urządzenia umożliwiające wykrywanie narkotyków, materiałów 
wybuchowych, chemicznych, biologicznych i radioaktywnych.

Problemami występującymi przy instalacji skanerów jest ich wysoka cena, 
brak doświadczonej obsługi oraz duże rozmiary. Inwestycja taka może przynieść 
duże korzyści, np. w Malezji przez ukrócenie przemytu o 30% zwiększyły się 
wpływy z podatków, a zmniejszył się przemyt narkotyków. Niewymierną korzy-
ścią jest też odzyskanie zaufania inwestorów.

Ważna jest również wewnętrzna integralność ładunków, którą starano 
się osiągnąć przez zastosowanie plomb – ma to na celu zabezpieczenie przed 
otwarciem kontenera, a także jego zagubieniem lub pomyleniem, choć nie 
jest to dziś dostatecznie skuteczne, gdyż oprócz stosowania systemu plomb 
konieczne są szkolenia obsługi kontenerowców i terminali, a także systemy 
automatycznej identyfi kacji i śledzenia plomb. Rozwiązaniem problemów 
związanych z plombami ma być plomba elektroniczna (e-seal), wykorzystu-
jąca system RFID.

Kolejnym technicznym sposobem kontroli mogą być tzw. inteligentne kon-
tenery, wyposażone w systemy sensorów i czujników, które kontrolują tempe-
raturę wewnątrz, wilgotność, a także pozwalają wykryć substancje chemiczne 

12 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do? type = IM-PRESS&refe-
rence = 20090310IPR51396 &format = XML&language = PL, 9.05.2009.

13 A. Daszkiewicz, Terroryzm i piractwo w morskich przewozach międzynarodowych, SGH, 
Warszawa 2007, s. 2 i n.
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i promieniotwórcze. Problemem w powszechnym zastosowaniu może być ich 
koszt i zwiększona masa.

Ważnym krokiem ku podniesieniu poziomu bezpieczeństwa jest ochrona 
kontenerów przed osobami niepożądanymi. Szczególnie w miejscach przeła-
dunków oraz postoju kontenera chwilowo wyłączonego z użycia konieczne 
jest zatrudnienie ochrony, ale i dokładne sprawdzanie przeszłości pracowników 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Również śledzenie kontenerów na każdym etapie łańcucha dostaw 
ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dziś powszechne jest śle-
dzenie ruchów kontenera, tzn. po każdym etapie łańcucha występuje checkpo-
int, w którym odnotowuje się „przejście” kontenera. Rzadziej stosuje się sys-
tem informacyjny, który umożliwia śledzenie pozycji w czasie rzeczywistym. 
Systemy te, wykorzystujące urządzenia GPS, nie zawsze jednak są skuteczne. 
Ocenia się, że systemy oparte na RFID w połączeniu z checkpoints będą bardziej 
skuteczne, a przede wszystkim tańsze, bardziej niezawodne i bezpieczne.

Oprócz opisanych zabezpieczeń ważna jest ocena ryzyka. Chodzi o to, 
by na podstawie doświadczeń i wymiany dostępnych od każdego uczestnika łań-
cucha dostawy informacji wydzielić te przewozy jednostek ładunkowych, które 
mogą być uznane za szczególnie niebezpieczne i koniecznie powinny podlegać 
szczegółowej kontroli. Mogą bowiem zawierać ładunki wybuchowe, promienio-
twórcze, chemiczne czy broń biologiczną, dlatego np. ładunki pochodzące z nie-
znanych źródeł są kontrolowane częściej. Ze względu na koszty nie jest możliwa 
kontrola każdego ładunku.

Wnioski

Podsumowując, nie sposób ocenić wymiaru strat, jakie ponosi światowa 
gospodarka na skutek działań pirackich i rabusiów morskich na całym świecie. 
Istotne jest, że ich działania odbijają się szerokim echem na całej gospodarce 
globalnej, a nie jedynie na fi rmach ubezpieczeniowych, armatorach czy samych 
marynarzach. Niektórzy eksperci straty te oceniają na 16 mld USD 14, jednak 
kwota ta może być znacznie wyższa.

Szerzeniu się piractwa morskiego sprzyja zapewne system prawny w odnie-
sieniu do wód międzynarodowych, niebędących pod jurysdykcją żadnego 

14 B. Raman, Taming terror on the high seas, http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/
GF09 Ae05.html, 15.02.2007. 
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państwa – tzn. strefy niczyjej, należącej do wszystkich zgodnie z Konwencją 
o Prawie Morza z Montego Bay. Strefa ta stwarza problem w ściganiu piratów, 
którzy czują się bezkarni na wodach międzynarodowych.

Kolejnym problemem przyczyniającym się do rozwoju piractwa oraz 
napadów rabunkowych na morzach i oceanach jest niestabilność polityczna 
kraju (Somalia), korupcja (Indonezja, Bangladesz), wyspiarski charakter kra-
jów (Indonezja, Filipiny) oraz współpraca gangów pirackich z ruchami separaty-
stycznymi czy też terrorystycznymi (Filipiny, Indonezja).

Brak porozumienia na arenie międzynarodowej i upatrywanie przez wiele 
organizacji korzyści w działaniu gangów pirackich znacznie utrudnia skuteczną 
walkę z nimi. Oprócz organizowania doraźnych patroli wzdłuż głównych arte-
rii żeglugowych konieczna jest stała współpraca w zakresie ćwiczeń marynarek 
wojennych, wzajemne wsparcie techniczne i fi nansowe.
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METHODS OF FIGHTING AGAINST THE INTERNATIONAL 
TERRORISM IN THE SEE TYPE TRANSPORT

Summary

This article is intended for the methods of fi ghting against the sea terrorism. It 
presents the ways in which ships can be secured against the attacks using the agreements 
and international regulations. This article indicates the operations taken by the European 
Union and determines also the security means used in the sea type transport.

Translated by Maciej Mindur



ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO
NR 600     PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 10     2010

JERZY MIKULSKI
Politechnika Śląska

KIERUNKI ROZWOJU TELEMATYCZNYCH SYSTEMÓW 
TRANSPORTOWYCH W POLSCE

Postęp naukowo-techniczny oraz rozwój informatyki i telekomunikacji spo-
wodował wzrost zainteresowania telematyką w różnych gałęziach gospodarki, 
w tym w transporcie. Telematyka transportu obejmuje swoim zakresem systemy, 
które pozwalają wpływać na zachowania uczestników ruchu oraz na działanie 
systemów technicznych montowanych w środkach transportu lub na trasie prze-
biegu ruchu.

W krajach Unii Europejskiej badania naukowe i wdrożenia ich wyników 
w transporcie są traktowane jako priorytetowy kierunek polityki proinnowacyj-
nej. W Polsce natomiast problematyka ta nie jest wciąż dostatecznie dostrzegana. 
Realizowane są przede wszystkim badania służące rozwiązywaniu problemów 
ruchu oraz usprawnianiu procesów budowy i utrzymania infrastruktury transpor-
towej. Próbuje się rozwiązywać takie chroniczne bolączki ruchu, jak rozbudowa 
infrastruktury, ograniczona wytrzymałość i nośność nawierzchni, zła geometria.

A przecież dostosowanie potencjału infrastruktury transportowej do potrzeb 
gospodarczych i społecznych wymaga stosowania wielu nowych działań, obej-
mujących nie tylko tradycyjną budowę nowych obiektów, ale nadanie nowych 
właściwości istniejącej infrastrukturze przez realizację koncepcji inteligentnych 
systemów transportowych (ITS).

Te innowacyjne koncepcje dodatkowych elementów wyposażenia infra-
struktury transportowej obejmują rozwiązania o różnym stopniu zaawansowania 
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technologicznego. W zakresie infrastruktury drogowej nowej generacji opraco-
wywane i wdrażane są innowacyjne rozwiązania oraz technologie obejmujące 
dla przykładu systemy nawigacji satelitarnej i kontroli ruchu drogowego lub sys-
temy sterowania i zarządzania ruchem drogowym.

Samochody wszystkich typów są przykładem produktów przemysłowych, 
które przeszły długą drogę procesów innowacyjnych i które mają wciąż przed 
sobą duże perspektywy dalszych innowacji. Motywem tych innowacji jest chęć 
poprawy jakości transportu przez wdrażanie rozwiązań zwiększających nieza-
wodność i bezpieczeństwo, poprawiających komfort, zapewniających przyja-
zność dla środowiska, powodujących zmniejszenie zużycia paliwa oraz zwięk-
szenie odporności na trudne warunki eksploatacji. Wśród nowych koncepcji 
i innowacyjnych technologii na szczególną uwagę zasługują: systemy optyma-
lizacji jazdy, technologie zautomatyzowanego bezpiecznego sterowania ruchem 
czy telematyczne systemy sterowania przewozami ładunków.

Największe zyski infrastruktury transportowej zapewnią systemy stano-
wiące szeroki zbiór różnorodnych technologii telekomunikacyjnych, informa-
tycznych, automatycznych i pomiarowych oraz technik zarządzania, stosowa-
nych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efek-
tywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. 
Systemy telematyki transportu zapewniają bogaty zestaw informacji dla podróż-
nych, pozwalają sprawniej zarządzać ruchem, wzbogacają użyteczne wyposaże-
nie pojazdów, ułatwiają uzyskanie pomocy w nagłych wypadkach, umożliwiają 
elektroniczne pobieranie opłat.

Istotę rozwoju polskiego transportu stanowi 1:
– ilościowe zaspokajanie popytu,
– racjonalne umiejscowienie w systemie gospodarczym i społecznym kraju,
– wyższa jakość usług,
– zrównoważenie ekonomiczne, techniczne, społeczne i przestrzenne,
– wysokie bezpieczeństwo oraz niezawodność.

Transport ze swej natury jest częścią gospodarki o wyższym niż przeciętne 
ryzyku nieszczęśliwych wypadków. Dążenie do poprawy efektywności i jako-
ści usług nie może odbywać w sposób zwiększający to ryzyko. Przyszły polski 
transport powinien być więc systemem, w którym ryzyko wypadków zostanie 
radykalnie zmniejszone. Służyć temu będzie wiele innowacji technicznych już 
obecnie wdrażanych na świecie, takich jak: elektroniczne systemy ostrzegania 

1 J. Burnewicz, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, listopad 2007.
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o niebezpieczeństwie, systemy wspomagania kierujących pojazdami, automaty-
zacja procesów przewozowych, systemy zwiększające pewność i niezawodność 
ruchu na drodze w trudnych warunkach i miejscach oraz elektroniczne środki 
wspomagające transport. Sukces w unowocześnianiu systemów transportowych 
będzie można odnieść dzięki umiejętnemu połączeniu rozwiązań technologicz-
nych, informatycznych i organizacyjnych.

Inteligentne systemy transportowe przekształcają transport – to, w jaki sposób 
on działa, jak jest zarządzany i jak jest używany. Systemy telematyczne pozwolą 
dokonać znaczącej poprawy bezpieczeństwa w transporcie oraz dostępności 
i mobilności transportu, jak również oszczędzania energii i środowiska naturalnego.

Wiele technologii ITS, w tym te dotyczące infrastruktury transportu oraz te 
w pojazdach, powoduje, że uczestnicy transportu będą lepiej chronieni. Można 
oczekiwać dalszej poprawy w zakresie bezpieczeństwa – zarówno ze względu 
na unikanie awarii, jak i wypadku. Jednocześnie poprawie ulegnie dostarczanie 
informacji potrzebnych do zarządzania systemami transportowymi w czasie rze-
czywistym i zapewnienia podróżnym lepszych wyborów w podróżowaniu.

Stąd należy sformułować następującą tezę poprawy transportu w Polsce: 
Przyszedł czas na mniej betonu, a więcej inteligencji w systemach transportowych.

Telematyka powinna wspomagać transport przez jego optymalizację 
i wysoki standard jakościowy. Priorytetem numer jeden transportu ma być uzy-
skanie satysfakcji klienta, co ma oznaczać, że pasażer dojedzie do celu, towar 
dotrze do klienta bezpiecznie, w ściśle określonym czasie, w nienaruszonym sta-
nie, a cała usługa zostanie wykonana w konkurencyjnej cenie.

Dzięki wdrożeniom najnowszych systemów i rozwiązań telematycznych, 
w połączeniu ze skutecznymi działaniami decydentów i instytucjonalnymi ulep-
szeniami, można przewidzieć przyszłość, kiedy ludzie i towary będą przewożeni 
bez opóźnień, szkody lub ofi ar śmiertelnych przez zintegrowane systemy komu-
nikacyjne, które będą budowane i eksploatowane jako bezpieczne, oszczędne, 
wydajne i niezagrażające życiu i zdrowiu.

Stajemy wobec różnorodności wyzwań osiągania bezpieczniejszego, pew-
niejszego, skuteczniejszego i bardziej zrównoważonego systemu transportu. 
Pomocą w rozwiązywaniu tych wyzwań będą Inteligentne Systemy Transportowe. 
Należy włożyć ogromny wysiłek w zarządzanie wydajnością (zdolnością, prze-
pustowością) transportu i ulepszanie mobilności. Trzeba podjąć inicjatywę roz-
poznania, co wpływa na gospodarkę, na bezpieczeństwo, na jakość życia i na śro-
dowisko. ITS ma wielki potencjał w ulepszaniu zarządzania, a jego celem jest 
oszczędzanie wielu miliardów złotych rocznie przez zwiększanie przepustowości 
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dróg, lepszą informację, lepsze zarządzanie systemu i powstrzymanie korkowa-
nia się dróg przez zapewnienie skutecznego ruchu ludzi i towarów.

Bezpieczeństwo transportu pozostaje znacznym wyzwaniem i często, mimo 
wkładania sporego wysiłku, postęp jest marginalny. Telematyka umożliwi osią-
gnięcie poprawy w bezpieczeństwie, zmniejszy również ekonomiczny wpływ 
wypadków w transporcie (zranień i wypadków śmiertelnych) oraz zniszczeń towa-
rów. Bezpieczniejszy system sprawi również, że sieć będzie mniej przeciążona. 
Inicjatywa integracji pojazdów i infrastruktury drogowej powinna być pierwszo-
rzędowym obszarem zainteresowania. Programy ITS, zważywszy na potrzeby 
usług w nagłych wypadkach i ich adresatów – policję, straż i pogotowie ratunkowe 
– umożliwią ich lepszą skuteczność, a celem tego działania będzie zmniejszanie 
kosztów rocznych nieuchronnych wypadków śmiertelnych związanych z transpor-
tem. Telematyka posiada wielki potencjał dla polepszania bezpieczeństwa trans-
portu, zawiera bowiem obok innych działań również przygotowanie, zapobieganie 
i reakcje na wydarzenia wynikające z terroryzmu i naturalnych katastrof.

Przez zmniejszanie zatorów (zatłoczeń) i polepszenie bezpieczeństwa 
technologie telematyczne doprowadzą do redukcji zużycia paliwa i zmniejsze-
nia wpływu transportu na środowisko. Dalsze prace naukowe powinny wska-
zać, gdzie ITS może mieć największy wpływ na poprawę w obszarze ochrony 
środowiska, a celem jest odzyskanie milionów litrów benzyny w każdym roku 
i zmniejszenie emisji spalin co najmniej w proporcji do tej oszczędności paliwa.

W ostatnich latach został opracowany plan (wieloletnia wizja) wprowadzenia 
w Polsce inteligentnych systemów transportowych 2. W tych dokumentach wyja-
śniano, że telematyka, przez stosowanie komputerów, nowoczesnych systemów 
komunikacji i łączności oraz technologii czujników, ulepszy transport. Plan usta-
nawiał szeroki zbiór programów i działań badawczych, zawierał też konieczne 
zmiany instytucjonalne, które umożliwią wprowadzenie technologii ITS.

Dzisiaj oczywiste jest, że polityka i rekomendacje technologii zawarte 
w planie przechodzą do urzeczywistnienia. Tematy opisane w planie pokazują 
wizję transformacji polskiego transportu w kierunku skutecznie zarządzanego, 
dobrze zintegrowanego, powszechnie dostępnego systemu, który zapewni bez-
pieczny, pewny, skuteczny i ekonomiczny ruch ludzi i towarów, systemu, który 
zwiększy satysfakcję klienta i który jest zgodny z troską o środowisko.

2 Plan działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury, 
Warszawa 2002; Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej, Komitet Badań Naukowych, 
Warszawa 2003; Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008.
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Plan sugerował, że przez wprowadzenie ITS przyszłe systemy transportu 
będą zarządzane i eksploatowane tak, by zapewnić nieprzerwane zintegrowane 
poruszanie się pasażera (bez względu na wiek, kalectwo lub inwalidztwo i miej-
sce), a takżę skuteczny, nieprzerwany, intermodalny przepływ towarów, oraz 
że będą zabezpieczone przez systemy zorientowane na klienta, wydajnie prowa-
dzone i instytucjonalnie nowatorskie.

Wprowadzenie technologii ITS do instytucjonalnych programów ramo-
wych transportu, aktualna i proponowana infrastruktura transportu oraz przyszły 
rozwój pojazdów spowodują, że elektroniczna infrastruktura informacji, współ-
pracując z fi zyczną infrastrukturą transportową:

– zmaksymalizuje wydajność i przydatność systemów,
– dostarczy systemów, które mogą reagować na miejscowe utrudnienia 

i katastrofy,
– zmniejszy wagę wypadków (awarii) dla wszystkich typów pojazdów,
– zgromadzi i przekaże informacje dla operatorów i użytkowników systemu 

transportu, by zwiększyć efektywne możliwości systemu, zmniejszając 
potrzeby nowych konstrukcji,

– dostarczy urządzeń, technologii i informacji, które pomogą zmniejszyć zuży-
cie energii i negatywny wpływ na środowisko.

Narodowy plan inteligentnego transportu zidentyfi kował obszary, korzy-
ści i powiązane cele wprowadzenia systemów telematycznych. Ten plan rozwija 
nowe programy (tematy) badawcze, dotyczące:
1. Zintegrowanej sieci informacji transportowych. 
 Wizja tego tematu dla transportu jest oparta na zarządzaniu informacją wraz 

z dostępnością do niej oraz jej spójnością, sterowaniem i optymalizacją – krótko 
mówiąc, na tworzeniu zintegrowanej narodowej sieci informacji transportu. 
Informacja, by zostać zgromadzona i zarządzana, zawiera informację czasu rze-
czywistego o fi zycznym stanie infrastruktury transportowej, jak ona jest zbudo-
wana, używana i utrzymywana, jak również jakie jest środowisko transportowe, 
czyli stosowne i przewidywane warunki pogodowe. Ta sieć informacji zawiera 
również informację o operatorach i użytkownikach systemów.

2. Zaawansowanych technologii unikania wypadku.
 Wizja tego tematu pomoże znacząco zmniejszyć liczbę i wagę (ostrość) 

wypadków. Bezprecedensowe poziomy bezpieczeństwa, mobilności i wydaj-
ności będą otrzymane przez możliwy rozwój, integrację i rozmieszczenie 
nowego rodzaju urządzeń elektroniki pojazdowej, automatyzacji pojazdu 
i drogi (autostrady). Ten temat prezentuje przesunięcie nacisku od łagodzenia 
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konsekwencji wypadków do eliminowania wielu z nich zupełnie i zmniejsza-
nia wagi wielu innych.

3. Automatycznego wykrywania zdarzenia (wypadku), powiadomienia 
i reakcji. 

 Otrzymując informacje, zespoły nagłego reagowania udają się tak szybko, jak 
możliwe, do miejsca wypadku. Jest to istotne dla uratowania życia i zmniej-
szenia innych konsekwencji wypadków. Aby to osiągnąć, opieka medyczna 
i publiczne służby ratownicze muszą otrzymać na czas zawiadomienie o wyda-
rzeniu, zostać skutecznie skierowanym do miejsca wypadku, a potem do szpi-
tala i być zorientowanym o naturze i stopniu zranień. Informacja ta również 
jest potrzebna, by zmniejszyć zakłócenia systemu transportowego i przywró-
cić warunki normalnego ruchu.

4. Zaawansowanego zarządzania transportem. 
 Zaawansowane zarządzanie transportem znakomicie, inteligentnie i ada-

ptacyjnie steruje strumieniami pojazdów (samochody osobowe, pojazdy 
publiczne, handlowe) przemieszczających się fi zyczną infrastrukturą dro-
gową. Zaawansowane zarządzanie transportem polega na systemach, które 
umożliwiają na szerokim obszarze nadzór i wykrywanie zdarzeń, szybkie 
zdobywanie danych o intensywności ruchu i ocenę w czasie rzeczywistym 
intensywności ruchu, przewidywanie zdolności przepustowej w odpowiedzi 
na zmiany intensywności ruchu. Możliwości tego zarządzania rozciągają się 
od lepszego wykrywania i sprawnych narzędzi do pełnej automatyzacji.

5. Kultury zarządzania systemami transportowymi. 
 W dotychczasowych latach program ITS został skupiony na technologii i roz-

mieszczeniu systemów. W następnych latach skupi się na obsłudze klientów 
i funkcjonowaniu systemów. Wymagania zewnętrzne i wewnętrzne wygene-
rują zmiany w kulturze zarówno dostawców usług, jak i użytkowników. Te 
aspekty zakładają głęboką zmianę od dominacji środowiska inżynierskiego 
do multidyscyplinarnego podejścia, od fragmentarycznej jurysdykcji do wy-
sokich poziomów współpracy, od skupienia się na szybkości i możliwości 
do skupienia się na pewności i informacji, od niezależnych pojazdów i infra-
struktury do nowego poziomu powiązania, od sektora publicznego i sektorów 
prywatnych osobno do nowych form współpracy.

6. Rolę publicznego i prywatnego sektora. 
 Dotąd projekty ITS były fi nansowane ze środków publicznych. Przez następne 

lata fi nansowanie dla programów telematycznych musi być zwiększone przez 
samorządy, by zaplanować i rozmieścić nowe systemy, wspomóc działania 
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istniejących i szkolić wykwalifi kowany personel zarządzania systemami. 
Nowatorskie techniki fi nansów zawierają bezpośrednie fi nansowanie i moty-
wacje użytkownika, jak również określają rolę inicjatyw sektora prywatnego. 
Prywatny sektor gra główną rolę w rozwijaniu i dostarczaniu zaawansowa-
nych usług transportu i w dostarczaniu dostępu do społecznych i ekonomicz-
nych korzyści tych systemów wszystkim użytkownikom. Dla zrealizowania 
tych możliwości potrzebna jest poprawa współpracy publiczno-prywatnej.

W wielu przypadkach całkowita ilość wyraźnych informacji, które two-
rzy ITS, może powodować problemy, takie jak przeciążenie czy zakłócenie. 
To odnosi się zarówno do użytkowników systemu transportowego (kierowcy, 
piesi, rowerzyści, transport publiczny itd.), jak i do ludzi, którzy obsługują te sys-
temy, włączając personel zarządzający transportem, centra kontroli, centra reak-
cji na wypadki itd. Czynniki ludzkie to oczekiwanie na dostarczenie informa-
cji najefektywniejszej, najbardziej na czasie i tworzącej możliwości sterowania 
(zarówno w pojazdach, jak i w centrach), które jest intuicyjne jasne, stałe i łatwe 
w użyciu. Zrozumienie czynnika ludzkiego jest podstawowym kluczem do efek-
tywnego otrzymania korzyści z ITS.

Przedstawiając wizję nowoczesnego transportu, można powiedzieć, że tele-
matyczne systemy transportowe powinny gwarantować społeczeństwu transport:
– bezpieczny (większe bezpieczeństwo i większa ochrona),
– dostępny i mobilny,
– bardziej wydajny, w tym energooszczędny,
– ekologiczny (mniej zanieczyszczeń).

Wdrożenie ITS musi być podporządkowane jasno określonej strategii. Stąd 
główne cele i płaszczyzny stosowania inteligentnych systemów transportowych, 
takie jak:
1. Optymalne wykorzystanie danych dotyczących dróg, ruchu drogowego 

i podróży
Funkcjonowanie wielu najnowszych zastosowań ITS zależy od dokładnych 

informacji dotyczących sieci drogowej i obowiązujących przepisów ruchu. O ile 
w przeszłości zasadniczą część tych informacji dostarczały organy publiczne, o tyle 
obserwowana obecnie tendencja polega na wykorzystaniu komercyjnych źródeł 
informacji. Kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo na drogach, najważniejsze jest, 
aby tego rodzaju informacje były potwierdzone i dostępne na równych zasadach 
dla wszystkich uczestników ruchu, tak aby zapewnić bezpieczne i właściwe zarzą-
dzanie ruchem. Dotyczy to w szczególności map cyfrowych i związanych z nimi 
procesów gromadzenia danych, zatwierdzania i okresowej aktualizacji danych.
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Podobne uwagi dotyczą usług udostępniania w czasie rzeczywistym 
informacji o ruchu i podróży. Szczególną uwagę należy zwrócić na pojęcie 

„powszechności komunikatów o ruchu drogowym”, czyli informacji dostarcza-
nych nieodpłatnie wszystkim użytkownikom dróg i stanowiących publiczną 
usługę informacyjną, na spójność pomiędzy informacjami pochodzącymi z róż-
nych źródeł oraz na konieczność przestrzegania wymogów związanych z zarzą-
dzaniem siecią.
2. Ciągłość usług w zakresie zarządzania ruchem drogowym i transportem 

towarowym
Konieczność odpowiedzi na potrzeby rozwijającego się ruchu drogo-

wego, w szczególności w głównych korytarzach transportowych i w aglome-
racjach, przy jednoczesnym wspieraniu rozwiązań bezpiecznych dla środowi-
ska i efektywności energetycznej, wymaga zastosowania innowacyjnych rozwią-
zań w dziedzinie zarządzania transportem i ruchem drogowym. Z tego względu 
dynamiczne zarządzanie powyższymi dziedzinami jest korzystne dla transportu 
na duże odległości i transportu towarowego w miastach, przy jednoczesnym roz-
woju intermodalności.

Technologie ITS mają zasadnicze znaczenie dla wprowadzenia elektronicz-
nej obsługi transportu towarowego, której celem jest bezpieczne udostępnia-
nie on-line informacji dotyczących lokalizacji i stanu przewożonych towarów 
(w szczególności towarów niebezpiecznych i zwierząt). Ta koncepcja może być 
również stosowana w odniesieniu do innego rodzaju działalności w ramach łań-
cucha dostaw, takiej jak wymiana danych do celów regulacyjnych i handlowych 
przy użyciu nowatorskich technologii, jak np. identyfi kacja radiowa i wykorzy-
stanie aplikacji systemu nawigacji satelitarnej. W przyszłości może to zaowoco-
wać wprowadzeniem w życie koncepcji „inteligentnego cargo”, które oznacza-
łoby „samowiedzę” towarów o ich tożsamości i lokalizacji.

Wysokość pobieranych na określonych odcinkach dróg opłat zależy w coraz 
większym stopniu od różnych czynników, takich jak wielkość pojazdu, poziom 
emisji, pokonywana odległość lub pora dnia. Rozwiązania telematyczne, stosu-
jące nawigację satelitarną i łączność ruchomą, stwarzają nowe możliwości dla 
wdrożenia systemów dostępu do infrastruktury i poboru opłat.
3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zastosowania ITS w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykazały 
się skutecznością, niemniej ich ogólne korzyści dla społeczeństwa zależą od skali 
wdrożenia. Bezpieczeństwo systemów transportowych może również podle-
gać zagrożeniom zewnętrznym. Bezpieczeństwo transportu, w szczególności 
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ochrona pasażerów, pracowników sektora transportu, jak również ochrona środ-
ków transportu i pozostałego wyposażenia, muszą być brane pod uwagę, bez 
zakłócania jednocześnie efektywności i skuteczności czynności transportowych.
4. Integracja pojazdów z infrastrukturą transportową

Rozwój systemów współpracujących, opierających się na wymianie infor-
macji i komunikacji pomiędzy pojazdami lub z infrastrukturą drogową, następuje 
bardzo szybko. Wykorzystanie elementów i systemów ITS przewidziane zostało 
w wielu istniejących instrumentach prawnych i porozumieniach mających zasto-
sowanie do samochodów użytkowych lub prywatnych. Można tu w szczególno-
ści wymienić przepisy w sprawie transportu towarów niebezpiecznych i zwierząt, 
w sprawie tachografów cyfrowych, elektronicznego pobierania opłat drogowych 
i systemu eCall. Na razie większość tych instrumentów i porozumień została 
opracowana niezależnie od siebie.

Racjonalizacja i integracja tych zastosowań w ramach spójnej struktury 
pozwoliłyby zwiększyć ich efektywność i ułatwić stosowanie, zmniejszyć koszty 
i rozszerzyć zasięg, umożliwiając integrację nowych i zaktualizowanych zasto-
sowań. Charakter takiej architektury wyraziłby się w otwartej pokładowej plat-
formie, której interoperacyjność lub możliwości wzajemnego połączenia z pozo-
stałymi systemami i elementami byłyby zapewnione. Takie podejście pozwoli-
łoby na późniejsze zintegrowanie dodatkowych funkcji, związanych np. z bez-
pieczeństwem pojazdów i bezpiecznym interfejsem człowiek – maszyna, mobil-
nością indywidualną, logistyką i dostępem do informacji multimodalnych, jak 
również, ewentualnie, z elektroniczną identyfi kacją pojazdów.

Platformę należy najpierw wprowadzić dla samochodów użytkowych. 
Pozytywne reakcje na takie zastosowania pozwoliłyby przyspieszyć wprowa-
dzenie zintegrowanych aplikacji telematycznych w samochodach prywatnych, 
wspierając w ten sposób stworzenie rynku produktów i usług instalowanych 
w pojazdach fabrycznie nowych lub na rynku wtórnym.
5. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzanie danych (w szczególności osobowych i fi nansowych) 
w ramach aplikacji ITS wzbudza wiele wątpliwości, gdyż wiąże się z przysługu-
jącym obywatelom prawem do ochrony danych. Jednocześnie należy zapewnić 
integralność, poufność i dostępność danych w odniesieniu do wszystkich zainte-
resowanych stron, w szczególności obywateli. Wykorzystanie aplikacji telema-
tycznych stwarza również nowe wymogi w zakresie odpowiedzialności. Kwestie 
te mogą stanowić zasadniczą przeszkodę w upowszechnieniu niektórych usług 
ITS na rynku, jeżeli nie zostanie zagwarantowana pełna ochrona praw obywateli.
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6. Współpraca europejska
Aby systemy ITS były wdrożone w sposób skoordynowany w całej Unii, 

współpraca wszystkich zainteresowanych stron na szczeblu europejskim powinna 
być ścisła i skuteczna, pozwalać na zbliżenie wymogów związanych z wdroże-
niem i na skuteczniejszą koordynację działań wdrożeniowych oraz zapobiegać 
pojawianiu się rozwiązań szczegółowych, krajowych lub zastrzeżonych, które 
stanowią przeszkodę w integracji europejskiej.

Należy upowszechniać najlepszą dostępną wiedzę dotyczącą kosztów i zalet 
projektów telematycznych, uwzględniając ich cały cykl życia oraz informacje 
zwrotne oparte na stosownym doświadczeniu, tak aby unijne organy publiczne mogły 
podjąć w pełni świadome decyzje o inwestycjach. Aby wdrożenie ITS zostało zre-
alizowane w całej Unii, konieczne jest osiągnięcie porozumienia co do wspólnych 
metod oceny i jednolitych narzędzi ułatwiających podjęcie decyzji. Skoordynowane 
wdrożenie ITS w Europie wymaga większego zaangażowania ze strony władz regio-
nalnych, w szczególności na poziomie miejskim i międzymiastowym.

Realizacja działań zawartych w planie będzie wymagać utworzenia właści-
wej struktury zarządzania. Państwa członkowskie powinny starać się osiągnąć 
porozumienie co do wspólnego harmonogramu dla ITS oraz co do metod przej-
ścia z fazy planowania do fazy skoordynowanego wykonania.

Potencjał ITS zostanie w pełni wykorzystany tylko wówczas, gdy będą 
one stosowane w całej Europie, a nie w sposób ograniczony i rozproszony, jak 
ma to miejsce obecnie. Usunięcie istniejących we wdrożeniu barier jest z tego 
względu najistotniejsze.

W sektorze transportu w Polsce prowadzone są od wielu lat prace nad 
informatyzacją. Istnieją już dostawcy usług internetowych, telefonii komórko-
wej (GSM) i nawigacji satelitarnej działający dla potrzeb transportu. Większość 
dużych i średnich fi rm transportowych korzysta przy organizowaniu pracy z moż-
liwości, jakie oferuje Internet. Telefonia komórkowa pozostaje najszerzej stoso-
wanym środkiem łączności wśród tej grupy przedsiębiorców. Stworzono także 
kilkadziesiąt dużych baz danych w jednostkach resortowych, które ze względów 
gospodarczych mogą być dostępne on-line.

Jednak w Polsce inteligentne systemy transportowe wykorzystywane 
są jeszcze w bardzo niewielkim zakresie, pomimo że mogą one w istotny spo-
sób przyczynić się do lepszego wykorzystania infrastruktury, zwiększenia wydaj-
ności systemów transportowych oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania 
transportu na środowisko. Systemy IST mogą niekiedy stanowić alternatywę 
w stosunku do bez porównania droższych inwestycji infrastrukturalnych.
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DIRECTIONS OF TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS 
DEVELOPMENT IN POLAND

Summary

Scientifi c – technological progress and development of informatics has caused 
growth of interest in different branches of economies, especially in transport. Transport 
Telematics includes systems, which allow to affect behavior of traffi c participants and 
operation of technical system assembled in means of transport or on route of movement.

First projects related with Transport Telematics began appearing in the world in 
seventies last century, however in mid-year nineties has been introduced offi cially the 
term Intelligent Transport Systems on fi rst congress ITS.

In highly developed countries transport innovations are treated as priority direction 
of research, however these problems are still not suffi ciently noticed in Poland. But fi t-
ting of transport infrastructure potential for economic and social requirements requires 
application range of different operation, including not only traditional structure of new 
road, but enforcement into existing infrastructure the new property through realization of 
Transport Systems Telematics concept.

Concept of future polish transport system includes desirable developments for its 
economy, differs fi rst of all, from present state the arrays of accustomed technological, 
information and organizational solutions.

Translated by Jerzy Mikulski
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INNOWACYJNOŚĆ W ŁAŃCUCHACH DOSTAW LNG

Wprowadzenie

W literaturze istnieje wiele różnorodnych defi nicji innowacji. Prekursor 
ekonomicznego ujęcia innowacji, J.A. Schumpeter, określa ją jako 1:
– wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub udoskonalonych produk-

tów już istniejących na rynku,
– zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów do produkcji,
– wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji lub organizacji 

produkcji,
– otwarcie nowego rynku,
– zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów.

Innowację można więc zdefi niować jako celowe i zorganizowane działa-
nie przedsiębiorców poszukujących praktycznego zastosowania różnych nowych 
rozwiązań w danych uwarunkowaniach i czasie, w celu osiągnięcia pozytywnych 
efektów ekonomicznych, lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów i efek-
tywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów.

Innowacje podzielić przy tym można na innowacje twarde (technologiczne, 
związane z procesem wytwórczym i produktem) i miękkie (w obszarze organiza-
cji pracy, zarządzania i marketingu) oraz na 2:

1 P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. Rzewuski, Innowacyjność w działalności przed-
siębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 9 (por. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju 
gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 322).

2 P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. Rzewuski, op.cit., s. 11–12.
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– innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe (podział 
wg kryterium przedmiotowego),

– innowacje pionierskie, adaptowane (wg kryterium oryginalności),
– innowacje radykalne, stopniowe (wg kryterium skali innowacji),
– innowacje ciągłe, dynamicznie ciągłe, nieciągłe (wg kryterium punktu widze-

nia klienta),
– innowacje jednostkowe i synergiczne – podział ze względu na zmiany w przed-

siębiorstwie oraz autonomiczne i systemowe – podział ze względu na zakres 
zmian w relacjach przedsiębiorstwo – otoczenie (wg kryterium punktu widze-
nia przedsiębiorstwa).

Innowacyjność natomiast jest to cecha podmiotów gospodarczych lub 
gospodarek oznaczająca zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji oraz 
do ich absorpcji, która wiąże się z aktywnym zaangażowaniem w procesy inno-
wacyjne i podejmowanie działań w tym kierunku 3.

1. Łańcuch dostaw LNG (skroplonego gazu ziemnego)

Łańcuch dostaw defi niowany jest najczęściej jako sieć producentów i usługo-
dawców, którzy współpracują ze sobą w celu przetwarzania i przemieszczania dóbr 

– od fazy surowca do poziomu użytkownika końcowego, w którym wszystkie te 
podmioty połączone są przepływem dóbr fi zycznych, przepływami informacji oraz 
przepływami pieniężnymi 4, lub jako współdziałające w różnych obszarach funk-
cjonalnych fi rmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, 
między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków fi nan-
sowych 5. Ważną defi nicją, poszerzającą istotę pojęcia o wartość dodaną w łańcu-
chach dostaw, jest traktowanie go jako sieć organizacji zaangażowanych, przez 
powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania, które tworzą 
wartość w postaci produktów i usług dostarczanych ostatecznym konsumentom 6. 
Defi nicje te mówią przede wszystkim o współdziałaniu przedsiębiorstw wcho-
dzących w skład łańcucha dostaw na poziomie materiałowym, informacyjnym 

3 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K. Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 74.

4 C. Bozarth, R.B. Handfi eld, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, 
Helion, Gliwice 2007, s. 30.

5 J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2003, s. 17.

6 M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logi-
stycznego 2000, s. 14.
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i fi nansowym. Przedsiębiorstwa te posiadają różnego rodzaju infrastrukturę, wobec 
czego można mówić o łańcuchach logistycznych. Zgodnie z przytoczonymi defi -
nicjami, także i łańcuch dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG 7) można trakto-
wać jako sieć współpracujących ze sobą fi rm, posiadających licencję na wydoby-
cie gazu ziemnego ze złóż podmorskich i lądowych, korporacji tworzących spółki 
joint ventures, operujących terminalami produkcyjnymi LNG (skraplające gaz 
ziemny), armatorów posiadających różnego rodzaju specjalistyczne statki do prze-
wozu LNG, przedsiębiorstw operujących terminalami odbiorczymi LNG (termi-
nale regazyfi kacji) oraz klientów ostatecznych kupujących gaz ziemny, czyli przed-
siębiorstw sektora przemysłowego, energetycznego, gospodarstw domowych oraz 
innych sektorów, takich jak sektory handlu i usług (gaz stosowany do ogrzewania, 
klimatyzacji, produkcji ciepłej wody w dużych centrach handlowych, gastrono-
mii, hotelarstwie, opiece zdrowotnej itp.) czy dystrybucji (zakup paliw gazowych 
do dalszej sprzedaży). Przedmiotem przepływu takiego łańcucha dostaw jest gaz 
ziemny, a towarzyszy mu przepływ strumieni fi nansowych i informacyjnych.

Rys. 1. Łańcuch dostaw LNG
Źródło: http://www.beg.utexas.edu/energyecon/lng/documents/CEE_INTRODUC-

TION_TO_LNG_FINAL.pdf, 1.06.2009.

Zastosowanie na rynku gazu ziemnego produktu, jakim jest LNG, pozwo-
liło na transport gazu ziemnego do każdego rejonu świata, bez ponoszenia ogrom-
nych kosztów na budowę rurociągów. Historia LNG sięga XIX wieku, kiedy bry-
tyjski chemik i fi zyk Michael Faraday przeprowadził eksperymenty, skraplając 
różnego rodzaju gazy, w tym naturalny gaz ziemny. W 1873 roku niemiecki inży-
nier Karl Von Linde zbudował pierwszą, mającą zastosowanie praktyczne, chło-
dziarkę sprężarkową, a w 1895 roku opracował przemysłową metodę sprężania 

7 LNG (ang. Liquefi ed Natural Gas) – skroplony gaz ziemny otrzymany przez obniżenie tem-
peratury gazu ziemnego do -161 oC przy ciśnieniu atmosferycznym. Charakteryzuje się zmianą 
stanu skupienia w stan ciekły, obniżeniem objętości do 600 razy, gęstością o połowę mniejszą 
od wody, jest bezbarwny, bez zapachu oraz nietoksyczny. Może być przechowywany w stanie płyn-
nym i regazyfi kowany w zależności od potrzeby.
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gazów 8. Pierwsza instalacja LNG zbudowana została w Stanach Zjednoczonych 
w Zachodniej Wirginii w 1912 roku i rozpoczęła działalność w 1917 roku. 
Następnie w 1941 roku zbudowano terminal skraplający w Cleveland w Ohio, 
w którym LNG przechowywany był w zbiornikach w normalnym ciśnieniu 
atmosferycznym. W 1959 roku gaz LNG jako ładunek został przetransportowany 
po raz pierwszy na świecie statkiem „The Methane Pioneer” z Lake Charles 
w Luizjanie do terminalu Canvey Island w Wielkiej Brytanii. Po udanym trans-
porcie Wielka Brytania miała w planie wdrożyć komercyjny projekt importu 
LNG z Wenezueli, jednakże w związku z odkryciem złóż w Libii i Algierii 
w 1964 roku rozpoczął działalność terminal skraplający Camel (obecnie nazy-
wany Arzew GL4Z) w Algierii. Algieria, po podpisaniu umowy na sprzedaż LNG 
z Wielką Brytanią, stała się pierwszym światowym eksporterem LNG 9.

Rynek LNG rozwija się dynamicznie. Wyraźnie też wzrasta zużycie gazu 
ziemnego, a wobec tego wzrasta także zainteresowanie skroplonym gazem ziem-
nym. Na świecie funkcjonuje obecnie 26 terminali nadawczych, 10 terminali jest 
w konstrukcji, a do roku 2015 roku planowana jest budowa i eksploatacja termi-
nali nadawczych o liczbie ponaddwukrotnie większej od liczby obecnie działają-
cych terminali. Na świecie działa 58 terminali, ich liczba ma wzrosnąć w niedłu-
gim czasie o kolejne 27 obecnie konstruowanych. Natomiast planowana liczba 
nowych terminali odbiorczych wynosi około 140. W Europie terminale rega-
zyfi kacji posiadają m.in.: Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, 
Portugalia, Grecja i Turcja.

W Polsce planowana jest budowa terminalu regazyfi kacji w Świnoujściu. 
Polska stanie się tym samym nowym podmiotem działającym na rynku skroplo-
nego gazu ziemnego (zjawisko to nosi nazwę: absorpcji innowacji), natomiast ter-
minal w Świnoujściu można określić jako innowację naśladowczą (adaptowalną). 
W styczniu 2008 roku umowę na wykonanie projektu podpisała fi rma SNC Lavalin 
Services Ltd. Jej zadaniem jest zaprojektowanie terminalu i uzyskanie pozwolenia 
na budowę inwestycji 10. Terminal ma rozpocząć działalność w 2014 roku.

Najnowszą innowacją produktową na rynku gazu ziemnego jest sprężony 
gaz ziemny CNG, który również może być przewożony na dalekie odległości 
statkami. Pionierem wśród nowoczesnych technologii masowego przewozu 

8 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
9 http://www.beg.utexas.edu/energyecon/lng/documents/CEE_INTRODUCTION_TO_LNG_

FINAL.pdf, 1.06.2009.
10 http://www.portalmorski.pl/caly_artykul.php? ida = 7852, 1.06.2009.
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CNG jest kanadyjska fi rma Coselle (Coiled Carused). Firma ta opracowała pro-
totyp statku Coselle CNG Carrier o wyporności 60 000 DWT i o wymiarach dla 
pojemności magazynowej 16,1 mln m3 gazu: 260 m długości i 41 m szeroko-
ści. Obecnie trwają prace badawcze nad zmniejszeniem zanurzenia statku przez 
zmniejszenie ciężaru magazynu gazu. Transport morski CNG nie wymaga insta-
lacji skraplania i regazyfi kacji gazu oraz zbiorników magazynowych kriogenicz-
nych, a także zezwala na eksploatację złóż marginalnych lub nieosiągalnych dla 
innych sposobów transportu 11.

2. Innowacje w ogniwach łańcucha dostaw skroplonego gazu 
ziemnego

Innowacje w łańcuchach dostaw skroplonego gazu ziemnego przejawiają się 
głównie jako innowacje twarde – technologiczne. Na rynku gazu ziemnego dzia-
łają korporacje, takie jak BP (British Petroleum) – Wielka Brytania, ExxonMobil 
– Stany Zjednoczone, Royal Dutch Shell Group – Holandia, Total – Francja, 
Mitsubishi – Japonia i inne. Korporacje te tworzą grupy przedsiębiorstw na całym 
świecie i zajmują się głównie eksploracją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, prze-
mysłem petrochemicznym, transportem, sprzedażą produktów ropopochodnych 
i gazowych oraz innymi alternatywnymi źródłami energii. Wprowadzają innowa-
cje na całym świecie w produkcji, magazynowaniu i dystrybucji swoich produktów.

Przedsiębiorstwa zajmujące się eksploracją złóż ropy naftowej i gazu ziem-
nego posługują się badaniami geofi zycznymi i geologicznymi, w tym przede 
wszystkim metodami sejsmicznymi (2D, 3D i 4D). Firma WesternGeco, należąca 
do przedsiębiorstwa Schlumberger (usługi na rzecz przemysłu naftowego), oferuje 
oprócz badań sejsmografi cznych metodą 3D możliwość prowadzenia badań naj-
nowszą metodą 4D. Metoda 4D uwzględnia dodatkowo gradient czasu, daje możli-
wość opracowania studium wykonywalności, dokonania wyceny i projektu pomia-
rów, wykrycia lokacji złoża i ustalenia jego współrzędnych, przetworzenia danych 
dla różnych wariantów parametrów złoża oraz interpretacji powtarzanego w cza-
sie badania sejsmicznego (zmiany podpowierzchniowe badane są nie tylko przed 
rozpoczęciem wydobycia, ale także w jego trakcie). Takie pomiary fi rma wyko-
nuje w osiemnastu krajach dla ponad dwudziestu przedsiębiorstw wydobywczych, 
w celu oceny złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i złóż kondensatowych 12.

11 W. St. Michałowski, S. Trzop, Rurociągi dalekiego zasięgu, Wydanie IV, Wydawnictwo Fun-
dacja Odysseum, Warszawa 2005, s. 729.

12 http://www.westerngeco.com/content/services/4d/index.asp?, 1.06.2009.
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Kolejnym etapem po eksploracji złóż jest ich eksploatacja, czyli wydoby-
cie gazu ziemnego i ropy naftowej ze złoża. Eksploatacja złóż obejmuje prace 
wiertnicze (wykonanie odwiertów badawczych i eksploatacyjnych, przygotowa-
nie odwiertu do eksploatacji przez uzbrojenie dolnej i górnej części odwiertu, 
łączenie odwiertów), wydobycie ropy naftowej (podtrzymanie ciśnienia złożo-
wego, szczelinowanie i kwasowanie złoża, zastosowanie metod termicznych 
i mechanicznych w eksploatacji złóż, wywołanie w odwiercie eksplozji mate-
riału wybuchowego oraz implozji, rekonstrukcja odwiertu), likwidację odwier-
tów (wykonanie korka cementowego na spodzie odwiertu, wypełnienie odwiertu 
płuczką, wykonanie korka cementowego na wylocie odwiertu, oznakowanie 
miejsca, w którym znajduje się zlikwidowany odwiert) 13. Wydobycie gazu ziem-
nego ze złóż wymaga zastosowania odpowiedniej technologii. Obecnie stoso-
wana technologia pozwala na wydobycie około 80–90% gazu ziemnego ze skały 
zbiornikowej 14. Gaz ziemny stanowi mieszaninę węglowodorów i w mniejszych 
ilościach innych związków. Występuje głównie w porowatych piaskach, pia-
skowcach, wapieniach i dolomitach oraz czasami w szczelinach skał magmo-
wych. Gaz ziemny towarzyszy zwykle złożom ropy naftowej lub węgla kamien-
nego, ale może występować także w samodzielnych złożach 15.

Jednostki wspomagające proces eksploracji i eksploatacji ropy naftowej 
i gazu ziemnego przedstawione są w tabeli 1.

Nowym rozwiązaniem umożliwiającym przerób i składowanie wydoby-
tej ropy i gazu ziemnego jest jednostka FPDSO (Floating Production Drilling 
Storage and Offl oading) – jednostka ta stanowi modyfi kację (możliwość doko-
nywania odwiertów) istniejących i funkcjonujących jednostek FPSO (Floating 
Production Storage and Offl oading). Obecnie projektowane są nowe jednostki 
związane z przerobem i składowaniem gazu LNG. Są one oparte również na tech-
nologii instalacji FPSO i są to: FSRU (Floating Storage anf Regasifi cation Unit)  
– pływająca jednostka terminal do składowania i regazyfi kacji gazu LNG i FPGP 
(Floating Power Generation Plant) – pływająca elektrownia napędzana regazy-
fi kowanym gazem LNG, dostarczająca podmorskimi kablami elektroenergetycz-
nymi energię na ląd.

13 Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze, J. Surygała (red.), Ofi cyna Wydawnicza Politech-
niki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 48–53.

14 S. Depowski, R. Kotliński, E. Rűhle, K. Szamałek, Surowce mineralne mórz i oceanów, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998, s. 262.

15 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, op.cit.
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Rys. 2. Jednostka FSRU
Źródło: www.golargas.com, 1.06.2009.

Rys. 3. Jednostka FPGP
Źródło: www.golargas.com, 1.06.2009

Tabela 1

Podział jednostek przemysłu wydobycia surowców z dna morskiego

Jednostki morskiego przemysłu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego
Proces poszukiwania 

złóż
Proces przygotowania 

do wydobycia
Proces wydobycia, 

przerobu i składowania
Proces transportu 

produktów
statki badawcze: 
statki 
sejsmografi czne 
oraz statki 
wiertnicze

– trenching vessels
– pipe and cable 
 lay vessels

– shallow water 
 lay barges

– DSV, ROV
– heavy lift vessels
– seagoing heavy
 transport vessels

– dock-type vessels

Statki do obsługi 
jednostek wydobycia

– PSV
– AHTS
– ERRV
– statki, barki
 i platformy hotelowe,

– oil intervention
 vessels

– łodzie załogowe
– multipurpose vessel
– salvage ships

1. stacjonarne platformy
 wydobywcze
2. MODU*):

– statki wiertnicze
– pływające 
 platformy wiertnicze:
 a) samopodnośne
 b) półzanurzalne
3. pływające jednostki
 do wydobycia, prze- 
 robu i składowania
 surowców:

– FPSO
– FSO
– FSU
– FPDSO
jednostki projektowane

– FSRU
– FLNG
– FONG
– FPGP
4. well stimulation 
 vessels

Zbiornikowce
1. ropowce
– VLCC
– ULCC
2. produktowce

– VLPC
3. gazowce:

– LPG
– LNG
4. Statki do przewozu
 ładunków płynnych
 i suchych

– OBO
– OB
– OO
– BORO
– PROBO
5. EBRV

*) MODU – Mobile Offshore Drilling Units  

Źródło: A. Nerć-Pełka, P. Pełka, Charakterystyka eksploatacji zasobów energetycznych 
środowiska morskiego, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy 
wspomagania w zarządzaniu środowiskiem”, 3–5.09.2008, „Ekonomika i Orga-
nizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 6, s. 79.
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Skraplaniem gazu ziemnego do postaci LNG zajmują się terminale skra-
plające gaz ziemny. Terminale te pracują na bazie różnego rodzaju techno-
logii. Obecnie działające terminale skraplające posługują się technologiami 
ConocoPhilips Optimized CascadeSM Process, Classic Cascade, TEAL i PRICO, 
C3MR (APCI), C3MR/Split MRTM (APCI). Najnowsze dostępne na świecie 
technologie skraplania gazu to 16:
– Statoil/Linde mixed fl uid cascade process MFCP – technologia zastosowana 

w terminalu skraplającym Hammerfest LNG,
– AP-XTM – najnowsza technologia APCI (modyfi kacja technologii C3MR), 

która zastosowana będzie w obecnie konstruowanych terminalach Rasgas 3, 
Qatargas 2, 3, 4 17,

– Shell double mixed refrigerant process DMR – technologia zastosowana 
będzie w terminalu Sakhalin LNG,

– Axens Liquefi nTM process – technologia proponowana dla nowych terminali,
– Shell parallel mixed refrigerant PMR – technologia proponowana dla dużych 

nowych terminali 18.
Zmiany w technologiach skraplania gazu przedstawione są na rys.3.

Rys. 4. Zmiany w technologii skraplania gazu ziemnego
Źródło: M. Jager, S. Mahony, A. van Driel, Succes Factors in New LNG Plants, Hydro-

carbon Engineering, October 2004 (http://www.shell.com/static/globalsolutions
-en/downloads/knowledge_centre/pres_speeches_papers/2004/gas_success.pdf, 
1.06.2009).

16 T. Shukri, F. Wheeler, LNG technology selection, Hydrocarbon Engeneering, February 
2002 (http://www.fwc.com/publications/tech_papers/fi les/TariqLNG.pdf, 1.06.2009).

17 LNG Technology, Air Products and Chemicals Inc., 2008 (broszura: Air Products and Chemicals).
18 http://mpge.ou.edu/research/documents/LNG_Thesis_ETovarFinal.pdf, 1.06.2009.
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Terminale nadawcze skraplające gaz ziemny, budowane są na lądzie, a gaz 
ze złóż podmorskich lub lądowych doprowadzany jest do nich rurociągami. 
Najnowsze projekty terminali (rys. 4.) to terminale pływające: FLNG (Floating 
Liquifi ed Natural Gas Plant) – pływający terminal skraplający gaz ziemny 
i FONG (Floating Oil and Natural Gas) – pływająca jednostka do skraplania 
gazu ziemnego i przerobu ropy naftowej, ze względu na częstą obecność tych 
dwóch surowców w jednym złożu.

Rys. 5. Projekt FLNG Rys. 6. Projekt FONG
Źródło: http://www.dw-1.com/assets/documents/Douglas-Westwood%20FPS%20

Market%2028–11–07.pdf, 01.06.2009.

Transport gazu ziemnego odbywa się rurociągami dalekiego zasięgu, nato-
miast produkty gazu ziemnego, jak LNG czy CNG, pozwalają na zastosowanie 
środków transportu morskiego, a nawet lądowego. Skroplony gaz ziemny trans-
portuje się statkami – gazowcami. W budowie gazowców stosowane są najczę-
ściej dwa systemy 19:
– system membranowy Gas Transport – znajduje najszersze zastosowanie 

na świecie. Jest to system modularny całkowicie wspierający się na wewnętrz-
nej konstrukcji kadłuba,

– system Moss Rosenberga – stosuje zbiorniki kuliste mocowane do konstruk-
cji przydennej statku.

LNG przewożony jest także nowego typu statkami EBRV – Energy Bridge 
Regasifi cation Vessel, które mają możliwość jego regazyfi kacji. Transport morski 
pozwala przewozić LNG na dalekie odległości. Na świecie stosowane są także 
inne środki transportu do przewozu skroplonego gazu ziemnego, są to samo-
chody (LNG semi-trailer), barki i specjalistyczne wagony. LNG transportować 
można także w kontenerach (Intermodal ISO container) 20.

19 W.St. Michałowski, S. Trzop, op.cit., s. 724.
20 http://www.ferox.cz/systems/systems-lng-systems-white-paper.htm#trans, 1.06.2009.
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Rys. 7. LNG semi-trailer
Źródło: http://www.chart-ferox.com/

systems/systems-lng-systems-
white-paper.htm, 1.06.2009.

Rys. 8. LNG przewożony transportem 
kolejowym

Źródło: http://www.japex.co.jp/english/
business/japan/lng.html, 1.06.2009.

Kolejnym ogniwem łańcucha dostaw skroplonego gazu ziemnego są przed-
siębiorstwa posiadające terminale regazyfi kacji LNG i magazyny LNG. 
Regazyfi kacja polega na przywróceniu postaci gazowej z postaci skroplonej 
gazu ziemnego przez ogrzanie skroplonego surowca. Do podstawowych urzą-
dzeń regazyfi kacji należą odparowywacze o różnej wydajności i różnej kon-
strukcji i sposobie ogrzewania. Wybór odparowywaczy zastosowanych w termi-
nalu odbiorczym jest uwarunkowany usytuowaniem terminalu, jego przeznacze-
niem i dostępnością czynnika ogrzewającego. Odparowywacze podzielić można 
na dwie grupy 21:
– odparowywacze z ogrzewaniem do temperatury równej temperaturze otocze-

nia – odparowywacze ogrzewane morską lub rzeczną wodą oraz odparowy-
wacze ogrzewane powietrzem,

– odparowywacze z ogrzewaniem do temperatury wyższej od temperatury oto-
czenia – odparowywacze z ogrzewaniem bezpośrednim (ogrzewanie ogniowe 
lub elektryczne) albo odparowywacze z pośrednim ogrzewaniem za pomocą 
nośników ciepła (para wodna, izopentan, woda).

Po regazyfi kacji gaz ziemny może być magazynowany w podziemnych 
magazynach gazu, istnieje także możliwość magazynowania skroplonego gazu 
ziemnego przed regazyfi kacją w specjalnie skonstruowanych zbiornikach.

LNG ma wiele zastosowań w gospodarce państw. Najważniejsze sposoby 
użytkowania skroplonego gazu ziemnego to 22:

21 http://www.pgnig.pl/plng/technologia/1968, 1.06.2009.
22 E. Ciesielczyk, Rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG) w świecie oraz możliwości produkcji 

i użytkowania LNG w Polsce, „Nafta-Gaz” 2002, nr 10, s. 552–553.
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– jako źródło gazu ziemnego (po regazyfi kacji), który rozprowadzany jest siecią 
w wielu krajach Azji, Europy i Ameryki Północnej,

– pokrywanie zapotrzebowań szczytowych przez sezonowe magazynowa-
nie w postaci skroplonej, a następnie regazyfi kację, np. w sezonie zimowym, 
i przesyłanie gazu ziemnego do lokalnej sieci dystrybucyjnej (zapewnie-
nie ciągłości dostaw gazu ziemnego i optymalnego obciążenia sieci przesy-
łowych),

– zapewnienie ciągłej i nieprzerwanej pracy instalacji przemysłowych 
(np. elektrowni),

– jako paliwo silnikowe w autobusach, lokomotywach, helikopterach, samolo-
tach ponaddźwiękowych oraz silnikach Diesla (objętość LNG jest mniejsza 
niż CNG, wobec czego w zbiornikach można zmagazynować więcej paliwa),

– pokrycie zapotrzebowania na gaz ziemny regionów pozbawionych sieci 
gazowniczej,

– wykorzystanie skroplonego metanu o wysokiej czystości w badaniach 
naukowych,

– jako źródło zimna np. w generatorach magnetogazodynamicznych do chło-
dzenia magnesów, w przemyśle refi neryjno-petrochemicznym, w medycynie.

Podsumowanie

W łańcuchach dostaw skroplonego gazu ziemnego zaobserwować można 
innowacje technologiczne, nowe rozwiązania środków transportu i terminali 
nadawczych oraz rozszerzenie rynku skroplonego gazu ziemnego na nowych 
nadawców i odbiorców. Oprócz dynamicznie rozwijającego się rynku LNG 
innowacyjnym produktem gazu ziemnego, który pojawił się na rynku, jest CNG. 
Transport skroplonego gazu ziemnego drogą morską jest o wiele bardziej opła-
calny niż budowa nowych rurociągów, a ponadto umożliwia dostarczanie tego 
surowca w miejsca, gdzie budowa rurociągów nie jest możliwa. Perspektywy 
rozwoju strony podaży rynku LNG dają możliwość wielu państwom, w tym 
Polsce, na dołączenie do odbiorców tego surowca i zdywersyfi kowania swoich 
dostaw gazu ziemnego.

Gaz ziemny jest zasobem ograniczonym i z biegiem lat wyczerpią się jego 
zasoby w złożach, jednak obecnie trwają badania nad pozyskaniem gazu ziem-
nego z odkrytych w 1810 roku hydratów gazowych (stałych połączeń gazu ziem-
nego z wodą). Wygląd zewnętrzny i własności hydratów podobne są do lodu, ale 
mogą one istnieć w dodatnich i ujemnych temperaturach. Jedna objętość hydratu 
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może zawierać do 200 objętości gazu 23. Ocena światowych zasobów gazu ziem-
nego występującego w formie hydratów nie jest obecnie możliwa, ale szacuje 
się, że na obszarze wiecznej zmarzliny wynoszą one 1,4 × 1013 – 3,4 × 1016 m3, 
a na obszarach mórz i oceanów 3,1 × 1013 – 7,6 × 1018 m3. Obecnie trwają bada-
nia nad możliwością bezpiecznego wydobycia hydratów gazowych z dna mor-
skiego i uważa się, że do połowy przyszłego stulecia hydraty gazowe będą wyko-
rzystywane w szerokim zakresie 24.
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INNOVATION IN LNG SUPPLY CHAINS

Summary

Increase in natural gas consumption all over the world is a cause of intensive inter-
est of Liquefi ed Natural Gas. Companies belong to LNG supply chains implement many 
technological innovations, bring new solutions in transport, LNG production plants and 
receiving terminals. Apart from dynamic development on LNG market, on the world ap-
pear also others natural gas products such as CNG. Technology development creates new 
possibilities on the natural gas market. Although natural gas is limited resource and in 
years its resources in fi elds will disappear, nowadays there are researches in progress on 
gaining natural gas from gas (methane) hydrates, which amount has been not evaluated 
yet. Perspectives of LNG market supply side development give many countries includ-
ing Poland possibility of join to LNG receivers and of diversifi cation deliveries of this 
resource.

Translated by Alicja Nerć-Pełka
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE 
INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEGO 

POBIERANIA OPŁAT DROGOWYCH W UE

Wprowadzenie

Zdaniem Komisji Europejskiej, systemy elektronicznego pobierania opłat 
drogowych, stosowane w państwach Unii Europejskiej, nie są interoperacyjne 
z powodu różnic w koncepcjach funkcjonowania pobierania opłat drogowych, 
standardów technologicznych, klasyfi kacji stawek opłat, niezgodności w zakre-
sie interpretacji przepisów prawnych.

Implementacja autonomicznych systemów w państwach europejskich oraz 
brak możliwości współpracy z innymi systemami spowodowały, że Komisja 
Europejska od 2004 roku prowadzi szeroko zakrojone działania w zakresie inter-
operacyjności tych systemów. Interoperacyjność oraz budowa architektury tych 
systemów powoduje konieczność opracowania norm, dotyczących m.in. rozwią-
zań technicznych, bezpieczeństwa, protokołów przekazywania danych między 
elementami systemu i jego otoczeniem.

W 2004 roku została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2004/52/WE, dotycząca interoperacyjności systemów elektronicznego 
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pobierania opłat drogowych 1. Zgodnie z dyrektywą, wszystkie systemy opłat 
elektronicznych, wprowadzone do użytku po dniu 1.01.2007 roku w państwach 
Unii Europejskiej, powinny wykorzystywać przynajmniej jedną z technologii: 
lokalizację satelitarną, pakietową transmisję danych opartą na standardzie GSM-
GPRS lub system radiowy, pracujący w zakresie częstotliwości 5,8 GHz.

Podstawowym celem dyrektywy 2004/52/WE jest uruchomienie jednoli-
tego systemu elektronicznego poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogo-
wej na terenie Unii Europejskiej. Główną zasadą funkcjonowania tego systemu 
będzie tzw. interoperacyjność systemowa, polegająca na umożliwieniu wymiany 
danych między systemami różnych państw. W najbliższej przyszłości zostanie 
wdrożony system Galileo, którego dokładność będzie znacznie lepsza od GPS. 
26 czerwca 2004 roku KE podpisała porozumienie z USA w zakresie koordyna-
cji Galileo z GPS.

Postanowienia dyrektywy 2004/52/WE w Rzeczpospolitej Polskiej zostaną 
wdrożone na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (DzU z 2005 r. nr 172, poz. 
1440) o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
oraz ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2008 r. nr 218, poz. 1391).

Konieczne jest zatem opracowanie Krajowego Systemu Automatycznego 
Pobierania Opłat za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Ważną 
cechą tego systemu powinna być unifi kacja wykorzystywanych w systemie urzą-
dzeń technicznych, tak aby zapewnić jego integralność.

1. Ogólne założenia i schemat struktury funkcjonalnej KSAPO

Projekt struktury funkcjonalnej Krajowego Systemu Automatycznego 
Poboru Opłat (KSAPO) za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi 
przedstawiono na rys. 1. Nadzór nad systemem powinna sprawować Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Najważniejsze elementy sys-
temu to: Krajowa Centrala Automatycznego Poboru Opłat, urządzenie pokła-
dowe OBU (ang. On-Board Unit) montowane w pojeździe, bramki kontrolne 
oraz sieć przekazu danych GSM.

Podstawowym celem proponowanego rozwiązania jest zapewnienie pra-
widłowego rozpoznania trasy przebytej przez pojazd, taryfi kacji tego przejazdu 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 2004/52/WE w spra-
wie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie (Dz.Urz. UE, 
L 166 z 30.04.2004).
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oraz przekazanie tej informacji do Krajowego Centrum Automatycznego Poboru 
Opłat (KCAPO). Celem wtórnym jest ograniczenie do minimum przypadków 
unikania bądź zaniżania opłat przez klientów systemu. Zaletą systemu, z punktu 
widzenia kierowców, jest skrócenie czasu przejazdu (nie są wymagane żadne 
dodatkowe czynności ani obniżanie prędkości).

Rozpoczęcie i zakończenie pobierania opłaty wyzwalane będzie po prze-
jechaniu przez zaprojektowane i wykonane w ramach projektu dwie wirtualne 
bramki, jedną na początku, drugą na końcu autostrady. Dane dotyczące pozy-
cji pojazdu będą dodatkowo potwierdzane przez odbiornik GPS i przekazywane 
przez sieć telefonii komórkowej do KCAPO (Krajowej Centrali Automatycznego 
Pobierania Opłat). Wraz z potwierdzeniem wjazdu i wyjazdu samochodu z auto-
strady lub drogi ekspresowej do KCAPO przekazywany będzie numer identyfi -
kacyjny pojazdu.

Rys. 1. Struktura funkcjonalna KCAPO
Źródło: opracowanie własne.

2. Podstawowe założenia projektowe dla Krajowej Centrali 
Automatycznego Poboru Opłat (KCAPO)

Krajową Centralę Automatycznego Poboru Opłat (KCAPO) będzie stano-
wił system teleinformatyczny zapewniający realizację wszystkich założonych 
funkcji Krajowego Systemu Automatycznego Poboru Opłat. KCAPO będzie 
obejmował następujące elementy:
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– redundantne serwery,
– oprogramowanie aplikacyjne i systemowe,
– bazy danych,
– interfejsy: między KCAPO a OBU oraz między KCAPO a bramkami kontro-

lnymi, do zewnętrznych systemów informatycznych,
– interfejsy użytkownika – internetowy serwis WWW, Call Center, bramka 

SMS, automatyczny serwis telefoniczny,
– sieci transmisji danych (WAN, LAN).

W Krajowej Centrali Automatycznego Poboru Opłat (KCAPO) będą reali-
zowane następujące procesy:
– obsługa użytkowników: rejestrowanie, wprowadzanie i edycja danych, zama-

wianie tras, raportowanie, obsługa reklamacji, powiadamianie, Call Center,
– obsługa płatności: naliczanie opłat, pobieranie opłat, współpraca z systemami 

bankowymi, fakturowanie,
– pozostałe procesy: przetwarzanie danych odbieranych z OBU, zarządzanie, 

aktualizacja i kontrola OBU, utrzymanie i aktualizacja danych geografi cz-
nych, przetwarzanie danych z bramek kontrolnych, kontrola procesów.

Rys. 2. Diagram przepływu danych
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie baz danych, zawierających dane zarejestrowanego w sys-
temie przewoźnika, w KCAPO określany będzie właściciel pojazdu i po obli-
czeniu opłaty za przejazd do siedziby fi rmy przekazywana będzie faktura VAT. 
Rozliczenie będzie się odbywało w sposób jednorazowy w określonych cyklach 
(np. tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym) – z uwzględnieniem wszystkich 
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pojazdów danej fi rmy, które korzystały z autostrad lub dróg ekspresowych. 
Opłacenie należności za przejazd może nastąpić w drodze debetowania, czyli 
dokonywania bezpośrednich odpisów z rachunku bankowego, dokonywania 
przedpłat należności na konto użytkownika lub przy użyciu karty elektronicznej 
(paliwowej). Szczegółowe zestawienie, obejmujące przejechane przez poszcze-
gólne pojazdy przewoźnika odcinki drogi (odpowiednik bilingu telefonicznego), 
będzie przesyłane w postaci papierowej lub elektronicznej (np. e-mailem) prze-
woźnikowi.

3. Podstawowe założenia projektowe OBU

Urządzenie OBU jest tak zaprojektowane, aby umożliwiać instalację przez 
kierowcę. Każdy pojazd podlegający opłatom powinien być wyposażony w OBU, 
które identyfi kuje pojazd przez jego numer rejestracyjny. Wygląd zewnętrzny 
przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Wygląd zewnętrzny OBU
Źródło: opracowanie własne.

OBU będzie posiadać modułową strukturę w celu wysokiej elastyczności 
i możliwości świadczenia dodatkowych usług. Urządzenie OBU zapewni reje-
strację następujących danych:
– identyfi kator użytkownika,
– numer rejestracyjny pojazdu,
– tryb płatności (przedpłata, płatność opóźniona),
– dopuszczalna masa całkowita pojazdu,
– liczba osi pojazdu,
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– klasa emisji spalin,
– zwolnienie od opłat (tak/nie),
– bieżąca kwota naliczenia opłaty za przejazd,
– całkowita kwota opłaty za przejazd,
– informacja o koncie przedpłat (środki na koncie).

Urządzenie OBU będzie posiadać następujące elementy:
– moduł diagnostyczny,
– moduł komunikacyjny (GSM),
– nawigacyjny (GPS, w przyszłości Galileo),
– moduł zasilania (z akumulatora samochodowego, dodatkowo bateria bufo-

rowa), zasilanie 12–35V,
– moduł bezpieczeństwa (kontrola oprogramowania, wg API),
– kartę chipową do komunikacji (wewnętrznej, zewnętrznej),
– moduł systemowy (kontrola administracyjna, np. temperatura, pamięć),
– interfejs człowiek-maszyna HMI (Human Machine Interface), przegląd danych,
– odbiornik wysokiej klasy GPS (min. 16 kanałów), z anteną wewnętrzną,
– moduł GSM do przekazu danych do centrali KCAPO z anteną wewnętrzną,
– moduł mikrofalowy DSRC 5,8 GHz do komunikacji z bramką kontrolną oraz 

innymi punktami kontrolnymi (mobilnymi),
– wyświetlacz 2-wierszowy, wiersz po 16 znaków,
– sygnalizatory optyczne,
– przyciski konfi guracyjne,
– porty diagnoza, magistrala CAN, DSRC-CAN,
– wewnętrzną pamięć pozwalającą na gromadzenie informacji o zdarzeniach, 

niewymagającą podtrzymania bateryjnego,
Urządzenie OBU będzie spełniać następujące wymagania 2:

– wykrycie płatnego odcinka drogi (algorytm rozpoczęcia i zakończenia nali-
czania),

– wybór języka (polski, angielski),
– przechowywanie informacji o pojeździe (parametry pojazdu),

2 Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń radiowych 
i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz. Urz. 
L 91/10); Dyrektywa Komisji 2006/28/WE z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostoso-
wania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radio-
elektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu 
pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. L 65/27).
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– przechowywanie informacji o węzłach (sieć dróg) w celu naliczania opłat, 
gromadzenie w pamięci wewnętrznej informacji o naliczonych opłatach (brak 
komunikacji GSM),

– naliczanie opłat na podstawie danych wejściowych (liczba osi pojazdu, klasa 
emisji spalin, przebyty odcinek, model taryfowy),

– analiza informacji pochodzących z modułów i czujników (GPS, GSM, DSRC),
– sygnalizacja optyczna i dźwiękowa aktualnych parametrów pracy OBU,
– wizualizacja informacji związanych z pokonywanym odcinkiem (dystans, 

naliczone opłaty),
– przesyłanie w bezpieczny sposób informacji do sytemu z wykorzystaniem 

modułu kryptografi cznego, wykorzystującego kartę chipową (separacja 
danych personalnych od użytkowych),

– komunikacja z punktami kontroli stacjonarnej i mobilnej (moduł DSRC),
– możliwość zdalnej parametryzacji i aktualizacji danych w OBU,
– synchronizacja czasu (OBU, GSM, GPS).

4. Podstawowe założenia projektowe bramki kontrolnej

Stacje kontroli („bramka wjazdowa”, „bramka wyjazdowa”) powinny 
umożliwić weryfi kację pojazdu oraz kontrolę rozpoczęcia i zakończenia jazdy. 
Bramka kontrolna powinna spełniać następujące wymagania (rys. 4):
– urządzenia elektroniczne powinny być montowane na wolno stojącym, spe-

cjalnym pojedynczym maszcie, na poboczu drogi w miejscach newralgicz-
nych (skrzyżowania, drogi równoległe),

– maszt bramki musi być wyposażony w: zabezpieczenia przeciążeniowe, prze-
pięciowe i odgromowe, zabezpieczenie przed dostępem do wnętrza urządze-
nia przez osoby niepowołane, izolowaną obudowę zabezpieczającą przed 
porażeniem elektrycznym [10],

– urządzenie musi być odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych,
– zasilanie: napięcie sieciowe 230V, dodatkowe zasilanie akumulatorowe

(min. 1 h),
– moduł komunikacji DSRC,
– kamera umożliwiająca rozpoznanie numeru rejestracyjnego pojazdu,
– serwer do archiwizacji danych,
– moduł GSM do komunikacji z centralą KCAPO oraz z kontrolami mobilnymi,
– interfejs diagnostyczny.
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Ponadto będzie możliwe wykrywanie potencjalnych nadużyć, np. czy dany 
pojazd podlega obowiązkowi płacenia myta oraz czy myto zostało wykupione pra-
widłowo, nieprawidłowo lub nie zostało wykupione. System kontrolny mógłby 
obejmować kontrolę stacjonarną, wykorzystującą stacje kontrolne (bramki), kon-
trolę mobilną (przenośną) oraz kontrolę lotną (patrolowanie), prowadzoną przez 
Inspekcję Transportu Drogowego lub policję.

Rys. 4. Wyposażenie bramki kontrolnej systemu KCAPO
Źródło: opracowanie własne.

5. Zasady bezpieczeństwa przekazywanych danych

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o dro-
gach publicznych oraz niektórych innych ustaw, opłatę elektroniczną będzie 
pobierał Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 3, który będzie odpo-
wiedzialny za ochronę danych osobowych. Koncepcja ochrony danych zosta-
nie opracowana w uzgodnieniu z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, będącym właściwym organem nadzorczym. Koncepcja będzie pod-
stawą realizacji wymogów dotyczących prawa ochrony danych osobowych 
w ramach operatywnej eksploatacji systemu. Zezwolenie na przetwarzanie danych 
osobowych w ramach systemu poboru opłat wynika głównie z dyrektyw Unii 

3 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (DzU z 2008 r., nr 218, poz. 1391).
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Europejskiej 4, ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
z późniejszymi zmianami 5 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 9 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarza-
nia danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarza-
nia danych osobowych 6.

Wczytywanie danych pojazdów przez bramkę kontrolną odbywać się będzie 
w ścisłych ramach, określonych przez ustawodawcę. Zezwala się m.in. na wyko-
nywanie zdjęcia pojazdów oraz wczytywanie numerów rejestracyjnych wyłącz-
nie w celu sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów, dotyczących 
poboru opłat drogowych 7.

Dane podlegają skasowaniu bezpośrednio po procesie kontrolnym, o ile 
pojazd nie podlega opłacie. Operator (KCAPO) będzie przetwarzał zdjęcia 
i numery rejestracyjne pojazdów tylko w ramach ustawowego przeznaczenia oraz 
zgodnie z przepisami dotyczącymi kasowania danych. Kierowcy nie powinni być 
rozpoznawalni na wykonanych zdjęciach. Ponadto wykonane zdjęcie numerów 
rejestracyjnych pojazdu, który według systemu nie podlega opłacie, nie jest prze-
twarzane, lecz kasowane w przeciągu ułamka sekundy.

Na podstawie koncepcji dotyczącej bezpieczeństwa podejmowane będą 
środki ochrony danych osobowych w celu zapobieżenia możliwości wykorzysta-
nia ich do niedopuszczonych celów lub udostępnienia osobom nieupoważnionym.

Nie będzie możliwe odczytanie danych z jednostki OBU przez połącze-
nie telefoniczne. Zmodyfi kowane karty SIM będą wykorzystywane wyłącznie 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku 95/46/EC 
(Dz.Urz. UE, L 281, str. 31–50, 1995/11/23) oraz 2002/58/WE (Dz.Urz. UE L 105, p. 0054–0063, 
13/04/2006) w sprawie ochrony osób fi zycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz 
swobodnego przepływu tych danych; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grud-
nia 1997 r. (97/66/EC) w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w dzie-
dzinie telekomunikacji (Dz.Urz. UE, L 24, 1–8, 1998/01/30).

5 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami 
(DzU z 1997 r., nr 133, poz. 883).

6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (DzU z 2004 r., nr 100, poz. 1024), dotyczących poboru opłat drogowych.

7 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami 
(DzU z 1997 r., nr 133, poz. 883); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z 9 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warun-
ków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informa-
tyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DzU z 2004 r., nr 100, poz. 1024), dotyczą-
cych poboru opłat drogowych.
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do przesyłania danych. Komunikacja głosowa nie będzie możliwa. Możliwość 
przeglądania urządzeń końcowych będą posiadały tylko autoryzowane serwisy. 
W celu odczytania danych z jednostki OBU potrzebne będą kody dostępu, które 
nie są udostępniane osobom trzecim. Technika kontrolna jest w stanie rozpo-
znać próbę manipulacji urządzenia pokładowego lub też kradzież urządzenia 
i ponowny jego montaż.

System będzie wykorzystywał jedno z niewielu otwartych dla ruchu bez-
płatnych połączeń sieciowych, aby ułatwić zgłoszenie wybranej trasy za jednym 
razem. Za korzystanie z tych odcinków operator systemu nie będzie wystawiał 
rachunku.

Podsumowanie

W większości państw na świecie w systemach elektronicznego pobierania 
opłat drogowych od dłuższego czasu wykorzystywana jest technologia mikrofa-
lowa (DSRC). Systemy opłat drogowych nowej generacji oparte są na pozycjo-
nowaniu satelitarnym (GPS) oraz łączności mobilnej GSM. Innowacyjnym ele-
mentem tych systemów jest urządzenie pokładowe OBU (On-Board Unit), które 
wykrywa punkty kontrolne, przekazuje dane na temat dystansu, dokonuje auto-
matycznego obliczania opłat drogowych za przejazd autostradami lub drogami 
ekspresowymi,  biorąc pod uwagę masę pojazdu, liczbę osi oraz klasę emisji spa-
lin. Zaletą systemu nowej generacji jest mała liczba bramek kontrolnych (sys-
tem pracuje bez dodatkowych bramek kontrolnych i łączności, ekstra linii, ogra-
niczeń prędkości i innych elementów infrastruktury budowanych wzdłuż dróg). 
Rozwiązanie tego typu posiada bardzo dużą elastyczność w zakresie defi nio-
wania opłat drogowych przy pomocy narzędzi wirtualnych. Ponadto jest moż-
liwość wsparcia innych systemów, służb i usług transportowych, wykorzystują-
cych podobną platformę technologiczną.

W związku z rozwojem nowych technologii system opłat drogowych wyko-
rzystujący pozycjonowanie satelitarne (GPS) będzie najlepszym rozwiązaniem 
dla RP, szczególnie w aspekcie elastyczności, kiedy systemy opłat drogowych 
mogą być stosowane dla większej liczby kategorii dróg (nawet wszystkich dróg) 
oraz każdej kategorii pojazdów.

W proponowanym rozwiązaniu urządzenie pokładowe OBU, dzięki wyko-
rzystaniu modułu 5,8 GHz, będzie interoperacyjne z systemami DSRC w innych 
państwach. Wdrożenie opracowanego w ramach projektu systemu pozwoli 
na lepsze zarządzanie autostradami i drogami ekspresowymi.
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INNOVATION SOLUTION ON INTEROPERABILITY 
OF ELECTRONIC TOLL COLLECT SYSTEMS 

IN EUROPEAN UNION

Summary

The paper refers to some problems of the EETS interoperability. DSRC systems are 
used in the most of European Union members countries (Austria, France, Spain, Italy) 
based on Dedicated Short Range Communication (microwave band – 5,8 GHz). The dif-
ferent resolution is used the global positioning GPS and wireless communication GSM 
based systems (the mentioned system has been implemented in Germany, in the future 
in Czech Republic, Slovakia, Slovenia, UK). The electronic toll collection systems in 
the European Union member states are not interoperable, therefore European Commis-
sion has taken bold steps to address that issue. The fi rst one was Directive 2004/52/EC 
of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the interoperability 
of electronic road toll systems in the Community. The second was decision to launch 
Europe’s own Galileo system, that is predicted to improve upon both the accuracy and 
reliability of GPS. On June 26, 2004, the US and EU signed an agreement to coordinate 
Galileo and GPS. Furthermore the authors present the structure of electronic toll collec-
tion system that meets interoperability standards. The most important of its will be OBU 
(equipped with GPS, GSM and DSRC module – 5,8 GHz), that will be compatible with 
implemented EETS in EC.

Translated by Gabriel Nowacki, Izabella Mitraszewska, 
Tomasz Kamiński, Cezary Krysiuk
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MONITORING W AUTOBUSIE

W związku z nasilającymi się aktami przemocy oraz wandalizmu nowe 
autobusy komunikacji miejskiej coraz częściej posiadają fabryczne wyposażenie 
monitoringu w celu ograniczenia wyżej wymienionych aktów. Zakłady komuni-
kacji miejskiej mają też nadal spory tabor autobusów bez monitoringu, co powo-
duje ciągłe dewastowanie przez pasażerów.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wyposażenia 
i wdrożenia systemu zapewniającego stały monitoring we wnętrzu autobusów 
komunikacji miejskiej. W tym celu niezbędne jest udostępnienie przez przewoź-
nika odpowiedniego typów pojazdów. Oględziny przedstawionych autobusów 
pozwoliły przyjąć, że najlepszym dla prototypowej instalacji monitorująco-wizu-
alnej jest pojazd MAN NL 223. Rejestrowany przez system monitorujący obraz 
zostanie zachowany na nośnikach danych znajdujących się w jednostce sterują-
cej – stacji centralnej – zamontowanej nad miejscem pracy kierowcy. Materiały 
takie mogą być dalej wykorzystane w celu ustalenia sprawcy uszkodzeń powsta-
łych wewnątrz przestrzeni pasażerskiej.

Dodatkową funkcją systemu jest zapewnienie możliwości ciągłego wyświe-
tlania materiałów marketingowych. Takie wykorzystanie projektowanego systemu 
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Rys. 1. Schemat poglądowy systemu monitorująco-wizu-
alnego w autobusie MAN NL 223: 1 – odbiornik, 
2 – stacja centralna, 3 – kamera, 4 – lampa sufi towa, 
5 – linia AV, 6 – linia 12V, 7 – linia 24V.

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Widok ogólny autobusu MAN NL 223 
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3 Kamery umieszczono w trzech punk-
tach – w części przedniej, środkowej 
oraz tylnej autobusu

Źródło: opracowanie własne.
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daje możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców (pasażerów korzystają-
cych z usług komunikacji miejskiej).

W skład przedstawionego systemu monitorująco-wizualnego wchodzą 
następujące elementy wyposażenia:
1. Stacja centralna (rejestrator) 24V;
2. Odbiornik (pełniący funkcję wyświetlacza dwustronnego – 1 szt.) 24V;
3. Kamery monitorujące wnętrze pojazdu (3 szt.) 12V;
4. Przewody zasilające rejestrator 24V (Φ 2,5 mm2);
5. Przewody zasilające odbiorniki 24V (Φ 1,5 mm2);
6. Przewody zasilające 12V (Φ 1,5 mm2);
7. Przewody audiowizualne (koncentryczne);
8. Gniazda zasilające 24V.

Rys. 4. Miejsce mocowania kamery w przedniej części pojazdu
Źródło: opracowanie własne.

Na rys. 2 przedstawiony jest widok ogólny opisywanego autobusu, który 
został wyposażony w system monitoringu. Kamery (rys. 3) umieszczono w trzech 
punktach – w części przedniej, środkowej oraz tylnej autobusu. Kamera przed-
nia (rys. 4) obserwuje wnętrze pojazdu od kabiny kierowcy w kierunku jego tyl-
nej części, jednocześnie śledząc pozostałe dwie kamery na wypadek, gdyby jakaś 
osoba zechciała uszkodzić jedną z kamer. 

Kamera środkowa (rys. 5, 6) skierowana jest w kierunku przednim autobusu 
i obserwuje wejście przednie, kabinę kierowcy oraz kamerę przednią. Kamera 
tylna (rysunek 5 i 6) skierowana jest w kierunku części dystalnej pojazdu, śle-
dząc wszystko, co się dzieje w jego tylnej części razem z tylnymi drzwiami. 
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Rys. 5 ÷ 6. Miejsce mocowań kamer w środkowej oraz tylnej części pojazdu
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 7 ÷ 8. Umiejscowienie stacji centralnej
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 9 ÷ 10. Zamocowanie wiązki przewodów elektrycznych i AV
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 11. Miejsce mocowania odbiornika 
Źródło: opracowanie własne.
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Obraz z kamer nagrywany jest na twardy dysk w stacji centralnej umiesz-
czonej w kabinie kierowcy nad jego fotelem (rys. 7 i 8). Stacja centralna oraz 
kamery połączone są ze sobą przewodem koncentrycznym umieszczonym 
w tunelach (rys. 9 i 10).

Podłączenie instalacji 24V rejestratora następuje na płycie elektrycznej E3 
do złącza X1731 pin 7 – plus po stacyjce zabezpieczony w gnieździe F 480 oraz 
w gnieździe X2174 pin 7 – masa. Podłączenie instalacji 24V odbiornika nastę-
puje na płycie elektrycznej E3 do złącza X1731 pin 5 – plus po stacyjce zabezpie-
czony bezpiecznikiem 15A w gnieździe F 481 oraz do złącza X2174 pin 5 – masa. 
Podłączenie instalacji 12V następuje do przetwornicy 24/12V umieszczonej nad 
płytą elektryczną E2.

Oprócz zestawu monitorującego autobus można wyposażyć w monitory 
do prezentacji reklam, jak przedstawia rys. 11. Przedstawiony zestaw daje możli-
wość zapisu zaistniałych sytuacji w trakcie przewozu pasażerów (aktów wanda-
lizmu, kradzieży itp.), a jednocześnie możliwość równoczesnej prezentacji mate-
riałów reklamowych. Zarejestrowany obraz stanowić może materiał dowodowy 
dla policji, ułatwiając ustalenie sprawców zdarzenia.

Podsumowanie

Na podstawie powyższego artykułu można wyposażyć autobusy MAN NL 
223 w system monitorujący oraz zestaw audiowizualny według potrzebnej spe-
cyfi kacji dla poszczególnego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. System 
monitorujący może być niezależny od zestawu audiowizualnego lub zespo-
lony z nim. W przyszłości dzięki nadzorowi przestrzeni pasażerskiej można spo-
dziewać się spadku liczby aktów wandalizmu oraz zwiększenia wykrywalności 
sprawców zniszczeń. Zakład komunikacji miejskiej może zaoszczędzić na napra-
wach uszkodzeń, których dokonali pasażerowie.
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SECURE MONITORS SYSTEM IN BUS

Summary

New buses possess displays equipment very often due to violence acts and vandal-
isms. The public transport company possess’s a huge buses fl eet with out secure monitors 
system, which is always vandalise.

The article describes the possibilities of using secure monitors system inside buses. 
The system registers and saves the recording in the carriers of the control modul. Thanks 
to these possibilities, it could be proved the perpetrator what he has done. The second 
function is using it in the marketing aims. The such using secure monitors system gives 
the possibilities of reaching many receivers.

The article describes how the secure monitors system could be installed in the MAN 
NL 223 bus.

Translated by Konrad Prajwowski, Marek Małkowski
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WPŁYW KONTENERYZACJI NA
INNOWACYJNOŚĆ PORTÓW MORSKICH

Wprowadzenie

Intensywny rozwój przewozów kontenerowych oraz utrzymująca się 
w światowej żegludze stała tendencja w kierunku budowy coraz większych stat-
ków i wysokie koszty ich eksploatacji wymuszają potrzebę wprowadzania inno-
wacyjnych technologii w całym łańcuchu transportowym. Co więcej, innowacje 
wprowadzane w jednej części tego łańcucha mogą wywierać silny nacisk pro-
innowacyjny na sąsiednie jego elementy. Porty morskie, które stanowią ważną 
część łańcucha transportowego, powinny koncentrować swoją działalność 
na rozwijaniu możliwości stosowania technologii intermodalnych, a także usług 
towarzyszących procesowi transportowemu, gdyż tworzą one wartość dodaną 
dla obsługiwanych ładunków. Stąd w ostatnich latach występuje stale rosnące 
zainteresowanie usługami logistycznymi w portach i obszarach z nimi związa-
nych. Trwa proces dostosowania portów morskich, które – nieustannie moder-
nizując swoją infrastrukturę oraz suprastrukturę – starają się być innowacyjne, 
by sprostać rosnącym wymaganiom, jakie stawia przed nimi postępująca globa-
lizacja i konteneryzacja.
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1. Rozwój konteneryzacji w transporcie morskim

Konteneryzacja w Europie rozpoczęła się w połowie lat 60. XX wieku, a tech-
nologia, jaką stosuje się do przewozu kontenerów, opanowała rynek drobnicowy 
w transporcie morskim i lądowym, przy czym transport morski został praktycz-
nie całkowicie zdominowany przez konteneryzację 1. Kontener wykształcił nowy 
typ stacji – terminal kontenerowy 2. Jednakże przewozy kontenerowe napotykają 
na „wąskie gardła” w punktach węzłowych łańcucha transportowego, które mogą 
być usuwane doraźnie i w niewystarczającym stopniu. Światowy handel rozwija 
się szybciej niż produkt światowy brutto. Z kolei transport kontenerowy pod-
lega silniejszemu wzrostowi niż wymiana handlowa. Światowy transport kon-
tenerowy rozwija się dzięki malejącym kosztom dwukrotnie szybciej niż handel 
morski. Większość prognoz przewiduje utrzymanie się tej tendencji 3.

Rozwój konteneryzacji uwarunkowany jest zmieniającą się strukturą fl oty 
kontenerowców. Zamówienia na nowe jednostki wskazują na ciągły wzrost prze-
ciętnej wielkości statku w żegludze oceanicznej oraz pomocniczej (tab. 1, 2). 
Po otwarciu połączeń kontenerowych Europa – Azja dokonał się istotny skok 
w wielkości statków do 3000 TEU, pozwalający na znaczne obniżenie kosz-
tów jednostkowych przewozu. Przez długi czas ekonomiczną granicę wielkości 
statku określała norma Panamax dla jednostek, które mogły bez przeszkód poko-
nywać Kanał Panamski. Konstruowanie znacznie większych statków było moż-
liwe dzięki doświadczeniom uzyskanym przy budowie zbiornikowców i masow-
ców. Zastosowanie wielkich statków ma dwie zalety: przynosi wzrost przepusto-
wości relacji oraz obniża koszty jednostkowe transportu kontenerów. Oba walory 
podnoszą konkurencyjność i pozwalają przewoźnikom kontenerowym uzyski-
wać większy udział w rynku. Ekonomiczne podejście pozwala na ograniczenie 
kosztów kapitałowych oraz paliw i personelu. Badania wykazują, że koszty eks-
ploatacji statku 8000 TEU są co najmniej o 11% niższe w porównaniu ze stat-
kiem 4000 TEU 4.

1 B. Wiśnicki, Vademecum konteneryzacji, Link I Maciej Wędziński, Szczecin 2006, s. 9.
2 Patrz szerzej: J. Neider, D. Marciniak-Neider, Transport intermodalny, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 1997.
3 M. Ucieszyński, Skomunikowanie północnych portów europejskich z zapleczem lądowym 

do 2015 roku, Główna Biblioteka Komunikacyjna, www.gbk.net.pl, 14.10.2008.
4 Ibidem, 11.10.2008.
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Tabela 1

Dostawy kontenerowców komorowych w latach 2008–2011
według stanu zamówień na 01.01.2008 r. (liczba, pojemność w TEU)

2008 2009 2010 2011

Liczba TEU Liczba TEU Liczba TEU Liczba TEU

>10 000 TEU 14 163 352 26 290 636 42 514 885 66 810 103
>7500/9999 TEU 35 305 722 35 301 195 58 508 936 13 111 630
5000/7499 TEU 58 350 054 54 331 195 54 341 104 17 91 700
4000/4999 TEU 67 293 311 99 428 851 47 206 476 27 118 500
3000/3999 TEU 22 75 169 29 97 717 28 98 708 0 0
2000/2999 TEU 64 168 164 48 122 459 35 90 864 9 24 242
1500/1999 TEU 55 96 197 50 87 014 18 31 141 8 13 916
1000/1499 TEU 87 102 603 41 49 594 36 47 465 10 12 136
500/999 TEU 98 79 280 34 29 318 6 5 342 0 0
100/499 TEU 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM 500 1 633 852 416 1 738 618 324 1 844 921 150 1 182 227

Źródło: Kontenery, „Namiary na Morze i Handel” luty 2008, s. 8.

Tabela 2

Przewidywany stan fl oty kontenerowej w latach 2008–2012
według stanu zamówień na 1.01.2008 r. 5

Pojemność statków
w TEU

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
Statki Statki Statki Statki Statki

>10 000 TEU 9 23 49 91 157
> 7 500/9 999 TEU 179 214 249 307 320
5 000/7 499 TEU 406 464 518 572 589
4 000/4 999 TEU 393 460 559 606 633
3 000/3 999 TEU 313 335 364 392 392
2 000/2 999 TEU 690 755 803 838 847
1 500/1 999 TEU 519 574 624 642 650
1 000/1 499 TEU 661 746 787 823 833

500/999 TEU 784 882 916 922 922
100/499 TEU 364 364 364 364 364

RAZEM 4 318 4 817 5 233 5 557 5 707

Źródło: Kontenery, „Namiary na Morze i Handel” luty 2008, s. 8.

5 Bez złomowań, liczby na lata 2010–2012 nie są ostateczne, gdyż stocznie mogą jeszcze przyj-
mować zamówienia na dostawy w tych latach.
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Według studium przeprowadzonego przez Hypo-Vereinsbank (HVB) przy 
współpracy z brytyjską fi rmą doradczą Drewry Shipping Consultants, nie widać 
jeszcze końca wzrostu liczebności kontenerów. Jednak znaczne obciążenie 
wielu portów na świecie może wkrótce doprowadzić do zahamowania handlu 
światowego. Przewiduje się, że dla przezwyciężenia problemów konieczna jest 
zarówno rozbudowa portów, jak i wprowadzenie nowej strategii dystrybucji. 
Wzrost handlu światowego, przenoszenie produkcji do tańszych krajów zamor-
skich i rozszerzający się międzynarodowy podział pracy doprowadziły do wzro-
stu przewozów kontenerów. Takie duże tempo przekraczało możliwości roz-
woju infrastruktury portów. Przepełnienie terminali dosięgło już nawet najwięk-
sze porty w krajach uprzemysłowionych, ze wszystkimi negatywnymi skut-
kami dla gospodarki. Porty w Kalifornii Południowej, Rotterdamie, Antwerpii 
i Singapurze to dziś „wąskie gardła”, dołączają do nich także brytyjskie porty 
kontenerowe. Neptune Orient Lines (NOL) zwróciła się do operatorów por-
tów brytyjskich o niezwłoczne wprowadzenie konkretnych kroków dla uspraw-
nienia obsługi w istniejących terminalach. W ubiegłych pięciu latach terminale 
w Felixstowe, Southampton i Tilbury miały zapełnienie do 93%. Konieczne 
jest usprawnienie komunikacji między armatorami, załadowcami i terminalami. 
W Europie problemy portów mają w pierwszym rzędzie charakter infrastruktu-
ralny, natomiast porty w USA walczą przede wszystkim z brakiem personelu 6.

W wielu portach na świecie, pomimo projektów znacznej rozbudowy, infra-
struktura nadal nie będzie wystarczająca przy utrzymującym się wzroście trans-
portowanych kontenerów (choć skorygowanym nieco przez kryzys fi nansowy). 
Budowa nowych portów i terminali czy rozbudowa istniejących nie jest moż-
liwa do zrealizowania w krótkim czasie. Niezbędna jest intensywna współpraca 
armatorów liniowych, portów, przedsiębiorstw przeładunkowych i przewozo-
wych, kolei oraz władz lokalnych i ponadregionalnych. W procesie planowania 
i projektowania powinny być w większym niż dotychczas stopniu uwzględniane 
wiarygodne analizy i prognozy dotyczące rozwoju transportu kontenerowego 7.

W Polsce, między innymi dzięki procesom prywatyzacyjnym i nowym inwe-
stycjom, obserwuje się dynamiczny wzrost przeładunków kontenerów (rys. 1 i 2).

Polskie porty mają jeszcze spore rezerwy przeładunkowe i w kontekście 
kongestii w portach hubowych Europy (jak np. Hamburg) mogłyby przechwy-
cić część masy ładunkowej. Ich konkurencyjność znacznie jednak obniża między 

6 J. Ostaszewicz, Zalew kontenerów stwarza portom problemy, www.gbk.nazwa.pl, 12.10.2008.
7 Ibidem, 13.10.2008.
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innymi stan krajowej infrastruktury transportu, a także działalność służb celnych 
i przepisy podatkowe.

Rys. 1. Przeładunki kontenerów w Porcie Gdańsk latach 2000–2009
Źródło: Serwis Polskiej Gospodarki Morskiej, Port Gdańsk – informacje ogólne, 

http://www.portalmorski.pl/port-gdansk.php, 20.05.2009.

Rys. 2. Przeładunki kontenerów w Porcie Gdynia w latach 2004–2008
Źródło: Serwis Polskiej Gospodarki Morskiej, Port Gdynia – informacje ogólne, 

http://www.portalmorski.pl/port-gdynia.php, 20.05.2009.

2. Innowacyjność portów morskich w dobie globalizacji

Konteneryzacja i procesy globalizacyjne mają istotny wpływ na funkcjono-
wanie współczesnych portów morskich 8. Rynek globalny stanowi bazę porządku 

8 Szerzej zob. Carlos M. Gallegos, Trends in Maritime Transport and Port Development in 
the Context of World Trade, Organisation of American States, www.oea.org/.../12_trends_mari-
time_transport, 20.07.2009.
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ekonomicznego świata z rynkami lokalnymi i regionalnymi, które są częścią glo-
balnego mechanizmu 9. Dodatkowym czynnikiem, mającym znaczenie w roz-
woju innowacyjności portów, jest polityka transportowa, która powinna anty-
cypować potrzeby intermodalne transportu i tym samym wspierać innowacyjne 
technologie w transporcie morskim, choć jest to spore wyzwanie wobec obec-
nego kryzysu gospodarczego na świecie.

Obecnie niemal wszystkie porty, określane tradycyjnie jako drobnicowe, 
mają terminale kontenerowe. Jednak wielkość, wyposażenie i stopień zaawanso-
wania technologicznego oraz organizacyjnego tych terminali są bardzo zróżnico-
wane. Można wyróżnić trzy podstawowe typy portów kontenerowych 10:
– porty peryferyjne, mające niewielkie terminale kontenerowe, o przeładun-

kach rzędu kilku tysięcy TEU, których najważniejszym zadaniem jest obsługa 
linii dowozowych,

– porty duże, o charakterze regionalnym, bazowe dla linii oceanicznych, 
o dużych przeładunkach (przekraczających 1 mln TEU rocznie),

– wielkie porty kontenerowe (hub ports), o znaczeniu kontynentalnym, stano-
wiące bazy dla komorowców postpanamax i mające zazwyczaj kilka dużych 
terminali kontenerowych.

Trzecie z wymienionych wyodrębniają się w ostatnich latach z czołówki 
głównych dotychczas portów kontenerowych za sprawą wprowadzenia do eks-
ploatacji statków o pojemności ponad 4000 TEU, wymagających nie tylko odpo-
wiedniej przestrzeni manewrowej (w tym głównie głębokości nabrzeży i torów 
podejściowych), ale również licznych i sprawnie działających linii dowozowych, 
wielkich przestrzeni składowych oraz specjalnego wyposażenia przeładunko-
wego. W konsekwencji obsługa portowa takich statków jest działalnością bar-
dzo dochodową, wyzwalającą ostrą walkę konkurencyjną na rynku usług por-
towych. Dodatkowo, jak podkreśla E. Czermański, przewoźnikom oceanicz-
nym, eksploatującym wielkie kontenerowce, łatwiej jest zrezygnować z zawija-
nia do kilku kolejnych, położonych blisko siebie portów europejskich na rzecz 
jednego dużego bazowego, oferującego lepsze warunki i łatwiejszy dostęp. Stąd 
też od kilku lat zauważalna jest silna walka konkurencyjna pomiędzy czołowymi 
portami zachodnioeuropejskimi: w nowoczesnych terminalach kontenerowych 

9 B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, Priority areas of the EU external economic policy under globali-
sation, w: Naprzeciw globalnym wyzwaniom, K. Żołądkiewicz, T. Michałowski (red.), Sopot 2008, 
s. 24–25.

10 E. Czermański, Bałtycki hub – perspektywy rozwoju portów kontenerowych Morza Bałtyc-
kiego, www.portalmorski.pl, 15.10.2008.
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wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia automatyki, komputeryzacji i orga-
nizacji, prowadzące nawet do zupełnego wyeliminowania człowieka z procesu 
wyładunku, składowania i przemieszczania pojemników (jednym z dwóch takich 
terminali to Delta II w Rotterdamie). Drugi powód zmian to większa, spowo-
dowana dynamiczną rozbudową fl oty kontenerowców intensyfi kacja serwisów 
wokół świata.

Wszystkie te czynniki wymuszają potrzebę wprowadzania innowacyjnych 
technologii w całym łańcuchu transportowym, w tym w portach morskich. Jak 
zauważa E. Czermański, cele nowych technologii w poszczególnych elementach 
łańcucha są ściśle ze sobą powiązane; innowacje wprowadzane w jednej części 
tego łańcucha mogą wywierać silny nacisk proinnowacyjny na sąsiednie jego 
elementy 11 (tabela 3).

Konsekwencją wzrostu wielkości statków oraz szybko rosnących prze-
wozów są szczególnie wysokie wymagania stawiane infrastrukturze i wyposa-
żeniu przeładunkowo-składowemu w portach, a także połączeniom transpor-
towym z ich zapleczem. Dobre powiązania transportowe z zapleczem są nie-
odzownym warunkiem, aby port mógł spełniać funkcję ważnego węzła transpor-
towego w obsłudze lądowo-morskich przewozów kontenerowych oraz obsłu-
giwać oceaniczne serwisy kontenerowe. W tym kontekście największe szanse 
rozwoju mają te porty, które nie tylko oferują najlepsze warunki obsługi stat-
ków oraz dobre połączenia transportowe z zapleczem, lecz także rezerwy zdol-
ności przeładunkowej. Zanurzenie dużych statków, wynoszące od 15 do 16 m, 
uzależnione od ładowności statku i stanu załadowania, ogranicza liczbę portów, 
do których statki te mogą zawijać. Tylko 9 portów (w tym: Rotterdam, Walencja, 
Algeciras w Europie oraz Shenzhen, Busan i Kelang w Azji) dostępnych jest dla 
statków o zanurzeniu 16 m, a przy zanurzeniu 15 m liczba ta zwiększa się zale-
dwie do 15 portów.

Wdrażany w portach morskich od wielu lat proces doskonalenia urządzeń 
przeładunkowych w terminalach kontenerowych przystosowanych do obsługi 
statków w technologii lo-lo idzie w kierunku 12:

– zwiększania wszystkich podstawowych parametrów eksploatacyjnych 
urządzeń przeładunkowych,

– coraz większej automatyzacji urządzeń przeładunkowych.

11 E. Czermański, Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wyd. UG, Sopot 2010, część 
druga pkt 6 (w druku).

12 Ibidem.
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Największy wzrost parametrów eksploatacyjnych występuje w budowie 
nabrzeżnych suwnic kontenerowych, które decydują o wydajności przeładunko-
wej kontenerów w obsłudze statków (tab. 4).

Tabela 3

Wybrane cele innowacji w kontenerowym łańcuchu transportowym

Transport zapleczowy Port Transport zasadniczy
zwiększenie udziału transportu
kolejowego i śródlądowego

zwiększenie liczby cyklów 
przeładunkowych w jednostce 
czasu w obsłudze statku,
skrócenie czasu cyklu 
przeładunkowego,
podwójne cykle oraz unosy 
większej liczby jednostek 
naraz,
ograniczenie czasu przerw 
technicznych,

optymalizacja planu 
składowania dla 
wyeliminowania potrzeby 
zmiany miejsca składowania 
oraz zapewnienia stabilizacji 
bez potrzeby przyjęcia balastu, 
a także możliwie pełne 
wykorzystanie ładowności

sterowanie dostawą 
pojazdów drogowych 
dla wyeliminowania 
zatorów i skrócenie 
czasu oczekiwania

poprawa jakości 
przemieszczenia pomiędzy 
statkiem a placem składowym

przyspieszenie procesu 
zabezpieczenia ładunku

optymalizacja łańcucha 
na zapleczu przez 
korzystniejszą strukturę 
(udział) środków 
transportu oraz rozwój 
i przyporządkowanie głównych 
ośrodków na zapleczu

poprawa obsługi względnie 
organizacji operacji do- 
i odwozowych, dużych 
statków oraz procesu 
zarządzania powierzchnią 
składową

optymalizacja skutków 
zawinięcia do portu w celu 
skrócenia czasu rejsu 
okrężnego, zoptymalizowania 
udziału przewozów 
do i odwozowych,
uzyskania właściwych relacji 
pomiędzy multiportem 
a portami feederowymi

poprawa przepływu informacji 
pomiędzy transportem 
zapleczowym a procesami 
portowymi

poprawa obsługi 
pociągów kontenerowych 
i statków śródlądowych 
w przeładunkach 
bezpośrednich

dyspozycja kontenerów 
pustych

obniżenie kosztów 
składowania, względnie 
optymalizacja operacji 
składowania kontenerów

optymalizacja wyboru 
wielkości statku odpowiednio 
do wybranego serwisu

Źródło: A. Schönknecht: Innovative Seehafentechnologien. „Shiff & Hafen” 2008, nr 8, 
s. 19.
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Tabela 4

Podstawowe parametry eksploatacyjne nabrzeżnych suwnic kontenerowych 
zamówionych na początku 1987 r., 2000 r. i 2008 r.

Parametry
1987 2000 2008

skala ilość (%) skala ilość (%) skala ilość (%)

Udźwig 
(t)

31,0–40,0 80,6 31,0–40,0 27,0 31,0–40,0 13,2
 >40,0 16,1 41,0–50,0 24,0 41,0–50,0 17,9

> 50,0 48,6 51,0–60,0 13,9
61,0–70,0 34,4

>70,0 18,5

Wysięg odwodny 
(m)

31,0–40,0 74,1 31,0–40,0 20,0 31,0–40,0 17,9
>40,0 20,7 41,0–50,0 25,1 41,0–50,0 20,5

>50,0 53,1 51,0–60,0 24,5
- - - - >60,0 35,1

Wysokość 
podnoszenia 
(m)

< 30,0 86,0 <30,0 14,5 <30,0 17,3
>30,0 14,0 31,0–40,0 68,5 31,0–40,0 40,7

41,0–50,0 8,5 41,0–50,0 38,0
>50,0 8,5 >50,0 4,0

Prędkość 
jazdy wózka 
(m/min)

120–180*) 84,2%*) 120–180 34,1 120–180 28,1
>180 6,4 181–210 23,4 181–210 19,6

>210 40,7 >210 52,3

*) Prędkość jazdy wózka suwnic eksploatowanych w 1986 r.

Źródło: E. Czermański, Organizacja…; R. Czermańska, Kierunki rozwoju wyposaże-
nia przeładunkowego w portowych terminalach kontenerowych, „Budownictwo 
Okrętowe i Gospodarka Morska” 2001, nr 2, s. 34 oraz „Cargo Systems” 2008, 
May, s. 42–45.

Dane prezentowane w tabeli nr 4 potwierdzają tendencję stałego wzrostu 
wszystkich podstawowych parametrów eksploatacyjnych suwnic nabrzeżnych. 
O ile pod koniec lat 80. suwnice nabrzeżne posiadały najczęściej udźwig w prze-
dziale 31,0–40,0 t, o tyle już na początku 2000 roku w budowanych suwnicach 
dominował udźwig powyżej 50 t. W grupie zamówionych obecnie suwnic ponad 
połowę stanowią te o udźwigu powyżej 60 t. Podobne zmiany nastąpiły w pozo-
stałych parametrach eksploatacyjnych nabrzeżnych suwnic kontenerowych (patrz 
tabela 4). Obecnie rozwój nabrzeżnych suwnic kontenerowych idzie w kierunku 
przystosowania ich do obsługi kontenerowców kolejnej, 6. generacji, a więc dal-
szego zwiększenia udźwigu i parametrów, które są uzależnione od wymiarów 
statków. Zamówione u producentów na początku 2008 roku suwnice, np. przez 
operatora DP World Dubai (Zjednoczone Emiraty Arabskie), mają już udźwig 
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80 t i wysięg 73,75 m. Systematyczny wzrost podstawowych parametrów eks-
ploatacyjnych nabrzeżnych suwnic kontenerowych przyczynił się do zwiększe-
nia osiąganej wydajności przeładunku. Większy udźwig umożliwia jednoczesny 
przeładunek dwóch kontenerów ładownych w jednym cyklu, zaś większe pręd-
kości robocze (podnoszenia i jazdy wózka) wpływają na skrócenie czasu trwa-
nia pojedynczego cyklu przeładunkowego. Nowe suwnice nabrzeżne osiągają już 
wydajność 35 cykli/godz. Osiągana wydajność produkowanych niektórych suw-
nic dochodzi do 48–55 kontenerów/godz. 13.

Oprócz innowacji technicznych bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie 
portów mają aspekty informatyczne. Możliwości zwiększenia zdolności przeła-
dunkowej w portach oraz optymalizacji procesu przeładunkowego dla wzrostu 
wydajności przy obsłudze i przeładunku na statkach stwarzają zintegrowane sys-
temy IT. Kluczowe znaczenie ma tutaj szeroka i daleko idąca zautomatyzowana 
wymiana informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami i procesami, aby 
móc działać w systemie just-in-time i zapobiec zakłóceniom w przebiegu całego 
procesu transportowego.

Niezależnie od unowocześniania i doskonalenia urządzeń przeładunkowych 
w portowych terminalach kontenerowych wdrażane są nowe rozwiązania techno-
logiczne, zmierzające do zwiększenia wydajności i przyspieszenia przeładunku. 
Jako przykład wymienić można rozwiązania oparte na 14:
– pracy suwnic nabrzeżnych wyposażonych w dwa wózki suwnicowe pracujące 

na jednej wysięgnicy, których wydajność określa się na 45–70 cykli/godz.;
– pracy nabrzeżnych suwnic kontenerowych z dwoma współpracującymi 

ze sobą wózkami suwnicowymi. Wózek znajdujący się po stronie odwod-
nej transportuje kontenery w ruchu częściowo zautomatyzowanym od statku 
do platformy umieszczonej w bramie suwnicy. Drugi wózek w pełni zautoma-
tyzowany przejmuje kontenery i przemieszcza je na stroną odlądową suwnicy;

– jednoczesnej obsłudze statku z dwóch stron w specjalnie do tego zaprojekto-
wanym basenie portowym. Technologia oparta na obustronnej obsłudze statku 
znajdzie zastosowanie w modernizowanym obecnie terminalu kontenerowym 
w Amsterdamie. Będzie on przystosowany do obsługi statków o ładowności 
8000 TEU z wydajnością 300 cykli/godz. przy wykorzystaniu 9 typowych 
(z jednym wózkiem suwnicowym) suwnic nabrzeżnych.

13 Ibidem.
14 Szerzej: E. Czermański, Organizacja…
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W Polsce najnowszym terminalem kontenerowym jest DCT Gdańsk. Należy 
do portu w Gdańsku. Zaczął w pełni działać w październiku 2007 roku. Jest 
to projekt zorganizowany na dużą skalę. Jego budowę rozpoczęto pod koniec lat 
90. XX wieku. Założyciele projektu pragnęli stworzyć terminal głębokowodny, 
mogący przyjąć większe, nowsze statki. Punktem pierwszym bazy jest nabrzeże 
o długości 650 m, gdzie pierwsze 265 m ma głębokość 13,5 m (żaden inny termi-
nal na Morzu Bałtyckim nie ma tak głębokiego stanowiska dla statków) – rys. 3.

Rys. 3. Obsługa statku – DCT.
Źródło: http://www.dunelmpr.co.uk, 15.05.2009.

Reszta nabrzeża ma głębokość 16,5 m. Terminal DCT może przyjmować 
statki Baltimax (statek o maksymalnych wymiarach gabarytowych umożliwia-
jących żeglugę przez Cieśniny Duńskie). Inne cechy infrastrukturalne DCT to 15:
– nabrzeże do obsługi statków ro-ro ma 40 m szerokości,
– pilotaż statku trwa ok. 30 minut, możliwość wolnego holowania i cumowania 

(otwarty dostęp do morza),
– całkowita powierzchnia terminalu to około 44 ha, z czego 29 ha zostało pozy-

skanych z morza,
– posiada on 32 place składowe dla kontenerów, które zmieszczą 18 000 TEU, 

natomiast obszar dla pustych kontenerów może przyjąć ich 5000,

15 DCT Gdańsk, http://www.dctgdansk.iriswaypoint.com, 14.07.2009.
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– 5 ha jest przeznaczonych na ładunki ponadgabarytowe oraz inne nieskontene-
ryzowane,

– terminal jest wyposażony w trzy nabrzeżne suwnice „Post-Panamax” fi rmy 
Liebherr, przywiezione z Irlandii, każdy jest zdolny do dosięgnięcia 18. 
rzędu kontenerów na statku, wszystkie są wyposażone w ramy chwytne pod-
noszące dwa kontenery 20’ razem, zostało tu osiągnięte 60 ruchów suwnicy 
na godzinę,

– terminal posiada także 5 (z 13 w przyszłości) suwnic na kołach ogumionych 
(rys. 4), obsługują one kontenery na placach do 7 rzędów i 5 warstwy (plus 
kontener na ciężarówce), suwnice mogą być sterowane przez nawigację sate-
litarną, która kontroluje ich ruch i całą pracę,

Rys. 4. Suwnice na kołach ogumionych na DCT
Źródło: http://www.dunelmpr.co.uk, 14.09.2009.

– korzysta się z Jade Terminal Master System, który zapewnia, oprócz normal-
nych funkcji administracyjnych, zlecanie wszystkich operacji przeładunko-
wych oraz ciągłe monitorowanie ich,

– magazyn o powierzchni 7200 m2, gdzie przechowywane są ładunki, a także 
gdzie bada je Urząd Celny,

– magazyny innego przeznaczenia oraz warsztaty np. naprawcze zajmują 756 m2,
– nowoczesna administracja budynków stanowi około 3 000 m² biur i udogod-

nień dla pracowników, Straży Celnej i Granicznej,



Wpływ konteneryzacji na innowacyjność  portów morskich 253

– park dla ciężarówek został zaprojektowany, aby umożliwić dostęp dla nawet 
100 losowych aut do 8 bram kompleksu (tylko 4 pasy ruchu były stosowane 
początkowo), obsadzony 24/7 przez służby bezpieczeństwa, wyposażone 
w monitoring CCTV i system RF ID,

– dwa z czterech torów kolejowych zostało położonych przy nabrzeżu o dłu-
gości 620 m, wagony są ładowne oraz rozładowywane z kontenerów, począt-
kowo są one obsługiwane przez reach-stackery, natomiast z czasem dojdzie 
torowa suwnica, która będzie pracowała przy czterech torach kolejowych,

– terminal ma dostęp do 2,3 km dróg krajowych oraz linii kolejowych.

Ponadto DCT jest niezależnym operatorem na Bałtyku, posiada 336 dostęp-
nych stanowisk dla kontenerów chłodzonych, spełnia normy kodeksu ISPS, ice-
free navigation, dostępne nabrzeże do głębokości 17 m, usługi holownicze, falo-
chrony, miejsce do rozbudowy.

Deepwater połączył wiele innowacyjnych technologii, produktów, roz-
wiązań oraz platform współpracy, uwzględniając wydajność i bezpieczeństwo. 
Strategiczne relacje zostały utworzone z następujących kluczowych dostawców 
z Polski, jak i całego świata, które mają na celu dostarczanie innowacji dla klien-
tów: Cisco, Microsoft, IBM, LXE, The Jade Corporation, Anixandra i Icom 16.

Podsumowanie

Ze względu na dynamiczny rozwój konteneryzacji niezbędne jest inten-
sywne zintegrowane współdziałanie armatorów liniowych, portów, przedsię-
biorstw przeładunkowych i przewozowych, kolei oraz władz lokalnych i ponadre-
gionalnych. Terminale kontenerowe nie mogą być budowane tak szybko jak statki, 
eksperci zalecają zarządom portów inwestowanie w nowe technologie i systemy 
informacyjne. W dłuższej perspektywie efektywne rozwiązania mogą być opra-
cowane tylko wspólnie przez wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcu-
chu dostaw.

Zwiększenie zdolności przeładunkowej kontenerów jest możliwe przez 
innowacyjne rozwiązania w zakresie przeładunków, optymalizację istnieją-
cych urządzeń, łącznie z dostosowaniem infrastruktury transportowej, stworze-
nie nowych zdolności przeładunkowych przez restrukturyzację portu, rozbudowę 
portu, budowę nowego portu.

16 Ibidem.
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Rozbudowa istniejących urządzeń dla kontenerów w portach napotyka 
jednak na znaczne bariery ze względu na: ograniczenia prawne w dziedzinie 
ochrony środowiska (hałas, spaliny), konfl ikt interesów w zakresie wykorzy-
stania powierzchni (rozwój miasta czy portu), bardziej rygorystyczne wymaga-
nia odnośnie do bezpieczeństwa, zwłaszcza ISPS (International Ship and Port 
Facility Security), konieczność ponadregionalnych uzgodnień, ograniczenie 
środków na infrastrukturę, długotrwałość procedur decyzyjnych.

Innowacyjne rozwiązania, związane ze zwiększaniem zdolności przeła-
dunkowej kontenerów, stosowane w portach morskich mogą w znacznej mie-
rze przyczynić się do ograniczenia konsekwencji istnienia „wąskich gardeł”. 
Ma to istotne znaczenie, gdyż zatory opóźniają rozwój gospodarczy i zdolność 
konkurencyjną, negatywnie oddziaływają na sieć dystrybucyjną i logistykę oraz 
zwiększają koszty. Niektóre porty podjęły to trudne wyzwanie, co pokazuje 
niniejsza publikacja.

Wyżej opisane innowacje techniczno-technologiczne nie są jedynym warun-
kiem sprostania współczesnym wymogom, jakie stawia przed portami morskimi 
globalizacja, a zwłaszcza konteneryzacja. Konieczna jest również konsekwentna 
wizja polityki transportowej, by realizować potrzeby intemodalne transportu 
na bieżąco, a nawet je antycypować. Bardziej dogłębna analiza tego zjawiska 
wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania.
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CONTAINERISATION IMPACT’ ON THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
IN THE SEAPORTS

Summary

The development of container shipping and investments in large vessels has created 
a great challenge to the whole transportation chain. The seaports with their transshipping/
storage facilities and further routes in the ports’ hinterland also need to adjust to these 
trends, because new technologies in one part of the transport chain have so called pro-
innovative effect and even pressure on the neighbouring elements. Thus, the seaports 
should develop innovative solutions as regards their superstructure and infrastructure, 
intermodality and logistics facilities and services in order to survive in such a competitive 
global environment.

Translated by Adam Przybyłowski
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PROGNOZOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW 
POZIOMU MOTORYZACJI Z WYKORZYSTANIEM 

KLASYCZNYCH MODELI TRENDU

Wprowadzenie

W pracy rozpatrzono przydatność klasycznych modeli trendu do prognozowa-
nia wartości wskaźników motoryzacji. W procesie predykcji uwzględniono nastę-
pujące modele trendu: liniowy, paraboliczny, wielomianowy stopnia trzeciego 
i czwartego, potęgowy, wykładniczy, logarytmiczny i hiperboliczny. Zastosowano 
metodę bazującą na minimalizacji błędu prognozy ex ante. Zmieniając liczbę 
ostatnich L lat uwzględnionych w procesie predykcji, poszukuje się minimum 
wartości błędu ex ante. Dla optymalnej liczby lat wyznacza się wartość prognozy. 
Metoda została omówiona na przykładzie predykcji wartości wybranych wskaź-
ników poziomu motoryzacji: liczby zarejestrowanych samochodów osobowych 
w Szczecinie, a także liczby pojazdów mechanicznych w Gliwicach oraz w całej 
Polsce. Obliczenia wykonano dla danych z lat 2000–2006, natomiast dane doty-
czące 2007 roku posłużyły do wyznaczenia błędu prognozy ex post.

Oszacowania parametrów wszystkich wymienionych powyżej modeli 
trendów oraz wartości błędu prognozy ex ante wyznaczono na podstawie 
wzorów zamieszczonych w pracach 1. Jedynie w przypadku trendu wykładniczego 

1 Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, M. Cieślak (red.), Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2001.
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zastosowano trzy różne metody estymacji parametrów: MNK, metodę transfor-
macji logarytmicznej oraz zaproponowane w pracy 2 wzory przybliżone, które pro-
wadzą do estymatorów posiadających zbliżone właściwości, jak uzyskane MNK.

W dalszej części pracy stosowane będą błędy względne: ex ante VA oraz ex 
post VP, określone wzorami:

;

gdzie: YR – wartość realizacji zmiennej prognozowanej,
 YP – wartość prognozy,
 DA – błąd ex ante prognozy.

1. Prognoza liczby samochodów osobowych zarejestrowanych 
w Szczecinie

W tabeli 1 zamieszczono dane dotyczące liczby zarejestrowanych samocho-
dów osobowych w Szczecinie (w tys.) w latach 2000–2007. Dane zaczerpnięto 
z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin 3.

Tabela 1

Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w Szczecinie w latach 2000–2007 

T 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

S (w tys.) 103 106,5 108 108 116 123,6 132 142

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Miasta Szczecin: Raport o stanie miasta 
2002, 2004, 2006, 2008.

Rysunek 1 stanowi ilustrację danych zamieszczonych w tabeli 1. Kółkami 
oznaczono liczbę zarejestrowanych samochodów S w latach 2000–2006, pro-
sto-kątem natomiast wynik dla 2007 roku (SR), który stanowił realizację zmien-
nej prognozowanej i posłużył do wyznaczenia wartości błędu prognozy ex post.

2 J. Purczyński, Wybrane aspekty prognozowania z wykorzystaniem trendu wykładniczego, 
„Przegląd Statystyczny” R. LV – Zeszyt 1, s. 27–44.

3 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: Raport o stanie miasta 2002, 2004, 
2006, 2008.
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Rys.1. Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w Szczecinie S (w tys.). 
Linią kropkowaną z kółkami zaznaczono dane za lata 2000–2006; prostokątem 
oznaczono realizację zmiennej prognozowanej w 2007 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Mia-
sta Szczecin: Raport o stanie miasta 2002, 2004, 2006, 2008.

Rys.2. Wartości błędu względnego ex ante (w %) prognozy liczby zarejestrowanych 
samochodów osobowych w funkcji liczby uwzględnionych lat L dla trendu 
wykładniczego. Wyniki obliczeń dla metody przybliżonej oznaczono linią cią-
głą z kółkami VAP. Linia kropkowana z plusami odpowiada metodzie transfor-
macji logarytmicznej

Źródło: opracowanie własne.
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Ogólnie akceptowany jest fakt, że zwiększenie liczby obserwacji uwzględ-
nionych w modelu ekonometrycznym powoduje zmniejszenie błędu prognozy. 
W celu zweryfi kowania tej hipotezy wyznaczono błąd prognozy ex ante dla zmie-
niającej się liczby ostatnich L lat uwzględnionych w modelu.

Na rysunku 2 zamieszczono wyniki dla trendu wykładniczego, który powa-
dził do najmniejszego błędu ex ante. Linia ciągła z kółkami VAP odpowiada war-
tościom błędu względnego ex ante uzyskanego według wzorów przybliżonych. 
Linią kropkowaną z plusami VAL oznaczono wartości błędu względnego ex ante 
otrzymane metodą transformacji logarytmicznej. Zrezygnowano z zamieszcze-
nia wyników MNK, które są bardzo zbliżone do krzywej VAP.

Rys. 3. Wartości błędu względnego ex post (w %) prognozy liczby zarejestrowanych 
samochodów osobowych w funkcji liczby uwzględnionych lat L dla trendu 
wykładniczego. Oznaczenia jak na rysunku 2

Źródło: opracowanie własne.

Z rysunku 2 wynika, że dla obydwu metod najmniejszy błąd ex ante uzy-
skuje się dla liczby uwzględnionych lat L = 3: VAL = 0,17% oraz VAP = 0,16%. 
Osiąganie najmniejszej wartości błędu ex ante nie gwarantuje najmniejszej war-
tości błędu ex post. Potwierdza to rysunek 3 przedstawiający wartości błędu 
względnego ex post (w %) prognozy liczby zarejestrowanych samochodów oso-
bowych w funkcji liczby uwzględnionych lat L. Z rysunku 3 wynika, że naj-
mniejszą wartość błędu względnego ex post uzyskuje się dla modelu uwzględnia-
jącego L = 4 ostatnich lat: VPL = 0,56% oraz VPP = 0,71%. Natomiast dla L = 3 
wartości błędu ex post wynoszą: VPL = 0,88% oraz VPP = 0,86%. Tym niemniej 
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wartości te są wielokrotnie mniejsze niż dla modelu uwzględniającego wszystkie 
obserwacje (L = 7): VPL = 6,32% oraz VPP = 5,84%.

2. Prognoza liczby pojazdów mechanicznych zarejestrowanych 
w Gliwicach

W tabeli 2 zamieszczono dane dotyczące liczby zarejestrowanych pojazdów 
mechanicznych (w tys.) w latach 2000–2007. Dane zaczerpnięto z Miejskiego 
Serwisu Internetowego-Gliwice 4.

Tabela 2

Liczba zarejestrowanych pojazdów mechanicznych w Gliwicach w latach 2000–2007 

T 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
P (w tys.) 75,68 66,7 83,06 81,68 90,91 91,96 96,8 99,52

Źródło: Gliwice-Miejski Serwis Internetowy, Raport o stanie miasta 1998–2002, 2002 
– 30.06.2006, Uzupełnienie raportu o stanie miasta na koniec: 2006 r., 2007 r., 2008 r.

Rys.4. Liczba zarejestrowanych pojazdów mechanicznych w Gliwicach (w tys.). Linią 
kropkowaną z kółkami zaznaczono dane za lata 2000–2006; prostokątem ozna-
czono realizację zmiennej prognozowanej w 2007 r.

Źródło: opracowanie własne na postawie: Gliwice-Miejski Serwis Internetowy, Raport 
ostanie miasta 1998–2002, 2002–30.06.2006, Uzupełnienie Raportu o stanie 
miasta na koniec: 2006 r., 2007 r., 2008 r.

4 Gliwice-Miejski Serwis Internetowy, Raport o stanie...
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Rysunek 4 stanowi ilustrację danych zamieszczonych w tabeli 2. Kółkami 
oznaczono liczbę zarejestrowanych pojazdów P w latach 2000–2006. Prostokątem 
zaznaczono wynik dla 2007 r. (PR), który stanowił realizację zmiennej prognozo-
wanej i posłużył do wyznaczenia wartości błędu ex post.

Spośród wymienionych we wstępie modeli trendów najmniejszy błąd pro-
gnozy ex ante zapewnia trend liniowy. W tabeli 3 zamieszczono wartości błędu 
względnego ex ante i ex post w funkcji liczby uwzględnionych lat L. Jak wynika 
z tabeli 3, najmniejszy błąd prognozy ex ante VA = 3,46% występuje dla modelu 
uwzględniającego L = 3 lata, który prowadzi do błędu prognozy ex post VP = 0,54%.

Zbliżoną wartość błędu względnego ex post (VP = – 0,49%) obserwuje się 
dla L = 5 lat, przy czym błąd VA = 3,75% jest drugim co do najmniejszej warto-
ści błędem prognozy ex ante.

W tym miejscu można zaproponować modyfi kację metody polegającą 
na tym, że wyznacza się dwie optymalne liczby L prowadzące do najmniejszych 
błędów ex ante, a jako wynik predykcji bierze się średnią arytmetyczną warto-
ści prognoz obliczonych dla tej liczby lat. Zgodnie z tabelą 3 wartość prognozy 
wyznaczona tą metodą obarczona jest błędem względnym ex post VP = 0,03%, 
natomiast dla przykładu rozpatrzonego w p. 2 błąd wynosi VP = 0,79%.

Tabela 3

Wartości błędu względnego ex ante i ex post prognozy liczby zarejestrowanych 
pojazdów mechanicznych w Gliwicach – trend liniowy

Liczba lat L Błąd względny
ex ante VA [%]

Błąd względny
ex post VP [%]

L = 3 3,46 0,4

L = 4 3,91 – 2,23

L = 5 3,75 – 0,49

L = 6 5,77 – 4,14

L = 7 6,37 – 1,53

Pozostając przy omawianym przykładzie, należy zauważyć duże wartości 
błędu prognozy ex post w przypadku stosowania trendów wielomianowych. Dla 
wielomianu stopnia trzeciego VP3 = 8,14% oraz dla wielomianu czwartego stop-
nia VP4 = -23,59% – model uwzględnia L = 7 lat. Proponowana metoda optyma-
lizacji liczby uwzględnionych lat nie może być stosowana, ponieważ trend wie-
lomianowy czwartego stopnia wymaga co najmniej sześciu obserwacji.



Prognozowanie wartości wskaźników poziomu motoryzacji... 263

3. Prognoza liczby pojazdów samochodowych i ciągników 
zarejestrowanych w Polsce

W tabeli 3 zamieszczono dane dotyczące liczby zarejestrowanych pojaz-
dów samochodowych i ciągników (w mln) w Polsce w latach 2000–2007. Dane 
zaczerpnięto z Banku Danych Regionalnych GUS 5.

Tabela 3

Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych i ciągników w Polsce w latach 
2000–2007 

T 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
P (w mln) 1,498 1,596 1,944 2,192 2,263 2,178 2,246 2,345

Źródło: Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdr, 8.08.2009.

Na podstawie tabeli 3 sporządzono rysunek 5 – oznaczenia jak na rysunku 4.
Spośród wymienionych w p.1 modeli trendów najmniejszy błąd prognozy 

ex ante zapewniają trendy: potęgowy i logarytmiczny. Optymalna liczba lat 
uwzględnionych w modelach wynosi L = 5. W przypadku trendu potęgowego 
metoda transformacji logarytmicznej prowadzi do następujących wartości błędu 
względnego prognozy: ex ante.

Rys. 5. Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych i ciągników (w mln) w Pol-
sce. Linią kropkowaną z kółkami zaznaczono dane za lata 2000–2006; prostoką-
tem oznaczono realizację zmiennej prognozowanej w 2007 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zasto-
sowanie, M. Cieślak (red.), Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa, 2001. 

5 Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdr, 8.08.2009.
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VAL = 4,78% oraz ex post VPL = 1,3%. Zbliżone wyniki uzyskano MNK: 
VAS = 4,53% oraz VPS = 1,5%. Wykorzystanie trendu logarytmicznego prowa-
dzi do prognozy obarczonej błędem względnym: ex ante VA = 4,35% oraz ex post 
VP = 1,60%.

Rys.6. Wyniki predykcji liczby zarejestrowanych pojazdów samochodowych i ciągni-
ków w Polsce z wykorzystaniem trendu wielomianowego. Linią kropkowaną 
z kółkami P zaznaczono dane (w mln) za lata 2000–2006; prostokątem YR ozna-
czono realizację zmiennej prognozowanej w 2007 r. Linia ciągła z iksami YT3 
przedstawia wielomian III stopnia, a linia przerywana z iksami reprezentuje 
wielomian IV stopnia

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w przykładzie rozpatrzonym w p. 4, największy błąd względny 
prognozy ex post uzyskano dla trendów wielomianowych: VP3 = 15,30% (wie-
lomian trzeciego stopnia) oraz VP4 = –24,42% (wielomian czwartego stopnia). 
Wyniki predykcji liczby zarejestrowanych pojazdów samochodowych i cią-
gników w Polsce z wykorzystaniem trendu wielomianowego zamieszczono 
na rysunku 6. Linia ciągła z iksami YT3 przedstawia trend wielomianowy trze-
ciego stopnia, a linia przerywana z plusami opisuje trend wielomianowy czwar-
tego stopnia.

Błąd względny prognozy ex ante dla trendów wielomianowych wynosi 
odpowiednio: VA3 = 15,67% (III stopnia) i VA4 = 1,80% (IV stopnia). Na uwagę 
zasługuje mała wartość błędu VA4 wynikająca z bardzo dobrego dopasowania 
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trendu wielomianowego IV stopnia do danych empirycznych. Zgodnie z rysun-
kiem 6, plusy oznaczające krzywą YT4 pokrywają się z kółkami reprezentują-
cymi obserwacje. Wynika to z dużej elastyczności wielomianu czwartego stop-
nia określonego za pomocą pięciu parametrów. Opracowując prognozę, spośród 
dwóch rodzajów błędów wyznacza się jedynie błąd ex ante. W rozpatrywanym 
przykładzie, wykonując obliczenia dla wszystkich modeli trendu wymienionych 
w p.1, stwierdza się, że najmniejszy błąd ex ante VA4 = 1,80% zapewnia trend 
wielomianowy IV stopnia, który prowadzi do największego błędu prognozy ex 
post VP4 = –24,42%

Uwzględniając niebezpieczeństwo, jakie niesie stosowanie trendów wie-
lomianowych w procesie predykcji, ich wykorzystanie powinno się ograniczyć 
jedynie do trendu parabolicznego.

Zakończenie

W pracy zwrócono uwagę na możliwości poprawienia dokładności pro-
gnozy przez wybór optymalnej liczby obserwacji zapewniającej minimum błędu 
prognozy ex ante.

W przypadku prognozy liczby zarejestrowanych samochodów osobowych 
w Szczecinie najmniejszą wartość błędu względnego prognozy ex ante (0,17%) 
oraz ex post (0,87%) uzyskano dla trendu wykładniczego bazującego na obser-
wacjach z trzech ostatnich lat (L = 3).

Przy predykcji liczby zarejestrowanych pojazdów mechanicznych 
w Gliwicach optymalny okazał się trend liniowy (L = 3, błąd ex ante 3,46%, błąd 
ex post 0,54%), natomiast duże wartości błędów prognozy odnotowano dla tren-
dów wielomianowych. Błąd względny ex post wyniósł: 8,14% dla wielomianu 
trzeciego stopnia oraz –23,6% dla wielomianu czwartego stopnia.

Wykonując prognozę liczby pojazdów samochodowych i ciągników 
w Polsce, ustalono, że optymalny jest trend potęgowy (L = 5) – błąd ex ante 4,6% 
i błąd ex post 1,40% oraz trend logarytmiczny (L = 5): ex ante VA = 4,35% oraz 
ex post VP = 1,60%. Bardzo duże wartości błędu ex post odnotowano dla wielo-
mianu trzeciego (15,3%) i czwartego stopnia (-24,4%).

Należy zauważyć, że mając do dyspozycji obserwacje z n = 7 lat, optymalna 
liczba lat uwzględnionych w modelu wyniosła w dwóch przykładach L = 3 oraz 
w jednym przypadku L = 5. Tym samym nie potwierdziła się hipoteza głosząca, 
że zwiększenie liczby obserwacji uwzględnionych w modelu ekonometrycznym 
powoduje zmniejszenie błędu prognozy.
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Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo stosowania trendu wielomiano-
wego w procesie predykcji wynikające z faktu, że prognoza wyróżniająca się bar-
dzo małym błędem ex ante może być obarczona bardzo dużym błędem ex post.

Literatura

Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdr, 8.08.2009.
Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Miasta Szczecin: Raport o stanie miasta 2002, 

2004, 2006, 2008.
Gliwice-Miejski Serwis Internetowy, Raport ostanie miasta 1998–2002, 2002–30.06.2006, 

Uzupełnienie Raportu o stanie miasta na koniec: 2006 r., 2007 r., 2008 r.
Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Cieślak M. (red.), Wydawnictwo 

Naukowe, PWN, Warszawa 2001.
Purczyński J., Wybrane aspekty prognozowania z wykorzystaniem trendu wykładniczego, 

Przegląd Statystyczny 2008, R. LV – Zeszyt 1.
Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, 

PWN, Warszawa 2003.

FORECASTING THE VALUES OF MOTORIZATION LEVEL INDICATORS 
USING CLASSICAL TREND MODELS

Summary

In this paper the usefulness of classical trend models in forecasting the values of 
motorization level indicators was examined. In the process of prediction the following 
trend models were considered: linear, parabolic, third -order polynomial, fourth-order 
polynomial, power, exponential, logarithmic and hyperbolic. The method drawing on 
minimization of ex ante forecast error was applied. By changing the number of L recent 
years used in prediction process the minimum value of ex ante error was sought. For the 
optimum number of years the forecast value was determined. The method was elaborated 
with the example of predicting the value of selected motorization level indicators: the 
number of cars registered in Szczecin and the number of motor vehicles registered in 
Gliwice as well as in Poland. Calculations were made for the data from years 2000–2006, 
whereas the data from 2007 were used to determine ex post forecast error.

Translated by Jan Purczyński
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PROBLEMATYKA POMIARU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO 
NA POZIOMIE STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Wprowadzenie

W nowoczesnej gospodarce zasoby niematerialne są najcenniejszym zaso-
bem i podstawowym, trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej fi rm. Wiedza 
i dostęp do niej oraz umiejętność efektywnego zarządzania nią to podstawowa 
determinanta osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku. Aby móc efek-
tywnie zarządzać wiedzą, należy mieć świadomość, jaką wartość ma posiadany 
przez organizację kapitał intelektualny. Oszacowanie tej wartości oraz określenie 
wpływu efektywnego zarządzania aktywami niematerialnymi na wartość całego 
przedsiębiorstwa jest procesem złożonym.

Pomiar efektywności zarządzania aktywami niematerialnymi jest nie-
zbędnym elementem samego zarządzania tymi aktywami. Niemniej jednak jest 
to zadanie trudne. Złożoność problemu wynika w szczególności z określonych 
poniżej specyfi cznych cech wiedzy, wyróżniających ją spośród pozostałych, tra-
dycyjnych zasobów organizacji 1:

– dominacja – wiedza zajmuje priorytetowe miejsce wśród pozostałych zaso-
bów, ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania organizacji;

1 Por. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w organizacjach, http://www.e-mentor.
edu.pl/wersja_do_druku.php? numer = 8&id = 115, sierpień 2009.
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– niewyczerpalność – oznacza, że korzystanie z wiedzy przedsiębiorstwa nie 
umniejsza wielkości tego zasobu oraz to, że nawet po „sprzedaniu” wiedzy 
pozostaje ona jednocześnie u usługodawcy;

– symultaniczność – określona wiedza może być jednocześnie wykorzysty-
wana przez kilka osób w różnych miejscach, a także poza sytuacją posiadania 
patentów lub wzorów użytkowych, nie mamy prawa zakazać wykorzystywa-
nia określonej wiedzy przez daną osobę;

– nieliniowość – nie istnieje jednoznaczna korelacja pomiędzy wielkością zaso-
bów wiedzy a korzyściami płynącymi z jej wykorzystania, a sam fakt posiada-
nia dużej wiedzy nie świadczy o przewadze konkurencyjnej danej organizacji.

Trudno wycenić przedstawione powyżej elementy zasobów niematerial-
nych konkretnej organizacji. Niemniej jednak, chcąc efektywnie zarządzać wie-
dzą, należy znać jej wartość, aby móc ocenić, czy działania podejmowane przez 
przedsiębiorstwo zmierzają ku powiększaniu tego zasobu, a w konsekwencji 
do maksymalizacji zysku i wartości całej organizacji.

1. Świadomość użyteczności kapitału intelektualnego

Wśród przedsiębiorców świadomość istnienia potencjału wzrostowego wła-
śnie w aktywach niematerialnych jest różna, w zależności od wielkości samej 
organizacji oraz branży, w jakiej funkcjonuje. Powołując się na metodologię 
KPMG Knowledge Management Journey w zakresie zaawansowania świadomo-
ści użyteczności zarządzania wiedzą, możemy wyróżnić 2:
– etap chaosu, w którym nie występuje powiązanie zarządzania wiedzą z celami 

organizacji, a wykorzystanie wiedzy w praktyce ma charakter przypadkowy,
– etap świadomości, charakteryzujący się prowadzeniem pilotażowych projek-

tów z zarządzania wiedzą oraz świadomością co do potrzeby intensywniej-
szego wykorzystania wiedzy w prowadzonej działalności,

– etap ukierunkowania, gdzie zauważalny jest związek pomiędzy procedurami 
i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu wiedzą a korzyściami, jakie 
ma z tego organizacja,

– etap zarządzania, charakteryzujący się tym, że organizacja dysponuje wdro-
żonymi procedurami i narzędziami zarządzania wiedzą, ale wciąż napotyka 
na problemy technologiczne lub kulturowe,

2 Por. Raport badawczy KPMG: Knowledge Management „Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004”, 
s. 14.
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– etap systemowego zintegrowania, gdzie zarządzanie wiedzą jest integralną 
częścią procesów operacyjnych, a zasoby wiedzy znajdują odzwierciedlenie 
w wartości organizacji.

Firma KPMG zbadała 121 dużych organizacji w Polsce pod kątem poziomu 
zarządzania wiedzą, publikując wyniki w raporcie badawczym „Zarządzanie 
wiedzą w Polsce 2004”. Z raportu tego wynika, że 61% polskich fi rm wciąż jest 
na poziomie chaosu, a zaledwie 1% respondentów osiągnęło najwyższy poziom 
zaawansowania zarządzania wiedzą. Kolejnym wnioskiem, jaki sformułowano 
na podstawie wyżej wymienionego raportu, jest stwierdzenie, że zarządzanie wie-
dzą jest inicjatywą wspieraną przez najwyższy szczebel kierownictwa. Autorzy 
raportu podkreślają, że ponad 69% respondentów stwierdziło, że naczelne 
kierownictwo ich organizacji przywiązuje wysoką lub bardzo wysoką wagę 
do zarządzania wiedzą. Najwyższe szczeble menagementu są największymi orę-
downikami wdrażania systemu zarządzania wiedzą 3. KPMG powtórzyła wyżej 
wymienione badania, z których wynika, iż przez ten okres poziom zarządzania 
nie poprawił się, a wręcz przeciwnie 4.

W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw na poszczególnych pozio-
mach zarządzania menedżerowie różnie postrzegają wartość zasobów intelektu-
alnych. Należy odróżnić pomiar kapitału intelektualnego na poziomie operacyj-
nym od pomiaru na poziomie strategicznym. Pierwszy obszar to badanie np. fl uk-
tuacji zatrudnienia, liczby pracowników z określonym poziomem wykształcenia, 
doświadczenia, liczby sporządzonych dokumentacji, opracowań itp. Na pozio-
mie strategicznym natomiast analizuje się wzrost wielkości sprzedaży, efektyw-
ność procesów, wydajność, a w konsekwencji wzrost zysku i wartości fi rmy.

2. Pomiar kapitału intelektualnego

Zgodnie z systematyką zaproponowaną przez K.E. Sveiby'ego, wyróżnia się 
następujące grupy metod pomiaru aktywów niematerialnych 5:
1. Metody oparte o kapitalizację rynkową – umożliwiają określenie różnicy, jaka 

występuje pomiędzy wartością księgową przedsiębiorstwa a jego rzeczywistą 

3 Por. ibidem.
4 Por. J. Kalinowski, M. Strojny, Raport badawczy KPMG: Knowledge Management „Jak sku-

tecznie zarządzać wiedzą w XXI wieku?”, Warszawa 2009, s. 14.
5 Por. M. Strojny, Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, 

w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, materiały na konferencję, D. Dobija (red.), 
Polska Fundacja Promocji i Kadr, Warszawa 2003, s. 105–106.
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wartością, która to różnica odzwierciedla wartość kapitału intelektualnego 
fi rmy. Najbardziej popularne wśród nich to wskaźnik „q” Tobina, powszech-
nie stosowany na światowych giełdach wskaźnik wartości rynkowej do war-
tości księgowej (MV/BV) oraz stosunkowo mało znany wskaźnik IAMVTM 
(Inwestor Assigned Market Value).

2. Metody oparte na zwrocie na aktywach (ROA) – ROA jest uzyskiwane przez 
podzielenie średnich zysków przed opodatkowaniem za dany okres – przez 
średnią wartość aktywów materialnych przedsiębiorstwa w tym okresie. 
Wynik jest następnie porównywany ze średnią dla danego sektora, a otrzy-
mana różnica, pomnożona przez średnią wartość aktywów materialnych, 
pozwala otrzymać wartość przeciętnych rocznych zysków z aktywów niema-
terialnych. Kwota ta podzielona przez średni koszt kapitału fi rmy lub stopę 
dyskontową pozwala oszacować całkowitą wartość kapitału intelektualnego. 
Najbardziej popularne w tej grupie metody to: Ekonomiczna wartość dodana 
(EVATM), KCE (Knowledge Capital Earnings), VAICTM (Value Addend 
Intelleclual Coeffi ciency), CIV (Calculated Intangible Value).

3. Metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego – pozwalają na sza-
cowanie pieniężnej wartości poszczególnych składników kapitału intelektual-
nego. Wśród stosowanych w tej grupie metod można wymienić: broker tech-
nologii (Technology Broker), wskaźnik patentów (Citation-Weighted Patents), 
IVM (Inclusive Valuation Methodology).

4. Metody Kart Punktowych – stanowią najważniejszą grupę metod pomiaru 
kapitału intelektualnego. Pozwalają one na identyfi kację i pomiar poszcze-
gólnych elementów wchodzących w skład aktywów niematerialnych przy 
pomocy wskaźników niepieniężnych. Najważniejsze narzędzia i metody zakla-
syfi kowane do tej grupy to: Strategiczne karty punktowe (BSC – Balanced 
Scorecard), HCI (Human Capital Intelligence), Navigator TM fi rmy Skandia.

Kierownictwo najwyższego szczebla zarządzania zainteresowane jest głów-
nie realizacją strategii organizacji, która najczęściej zakłada maksymalizację 
wartości dla poszczególnych grup interesariuszy. Wspomniana maksymalizacja 
wartości może być mierzona za pomocą szacowania przyrostu wartości dodanej 
z aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Do najczęściej stosowanych miar 
zaliczyć należy: EVATM, KCE, VAICTM, CIV.

Ekonomiczna wartość dodana EVATM jest metodą łączącą wycenę 
przedsiębiorstwa z procedurami oceny efektywności inwestycji. Dodatkowo jest 
ona nie tylko miernikiem wartości, ale również miernikiem sprawności działa-
nia biznesowego. Model ten opiera się na założeniu, że wartość dodana powstaje 
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wówczas, gdy stopa zwrotu z kapitału przewyższa koszt kapitału. Metoda 
ta wskazuje źródła wartości w kolejnych okresach jako różnicę pomiędzy stopą 
zwrotu z kapitału a jego kosztem, pomnożoną przez wartość zaangażowanego 
kapitału dla każdego okresu badania 6.

Metoda CIV – została opracowana dla celów podatkowych przy wyznacza-
niu rynkowej wartości aktywów niematerialnych fi rmy. Dane wykorzystywane 
w metodzie CIV pochodzą ze sprawozdań fi nansowych wycenianej fi rmy z kilku 
poprzednich lat oraz na danych z rynku kapitałowego o wartości średniej stopy 
zwrotu na aktywach (ROA). Wartość kapitału intelektualnego pojawia się wów-
czas, jeśli ROA danego przedsiębiorstwa jest wyższe niż ROA dla danej branży. 
W przeciwnym wypadku wartość CIV jest ujemna.

Model KCE – zysk z kapitału wiedzy jest rozwinięciem metody CIV. 
Metoda ta jest oparta na ekonomicznej koncepcji funkcji produkcji 7. Model ten 
możemy opisać wzorem:

Wynik ekonomiczny = 
α  aktywa materialne + β  aktywa fi nansowe + δ  aktywa niematerialne

Twórca modelu, B. Lev, pod pojęciem wyniku ekonomicznego rozumie 
zagregowaną wartość zysków z przeszłości, zysków przyszłych i wartości poten-
cjalnego wzrostu. Współczynniki α, β, δ określają udział poszczególnych aktywów 
w tworzeniu wyniku fi nansowego, czyli stopę zwrotu z danego rodzaju aktywów. 
Wskaźniki α, β i δ zostały oszacowane przez B. Leva na podstawie badań przedsię-
biorstw, na poziomie 7% dla aktywów materialnych, 4,5% dla aktywów fi nanso-
wych oraz 10,5% dla aktywów niematerialnych. Następnie, aby obliczyć całkowity 
KCE, należy oszacować średnie zyski z trzech ostatnich lat i prognozę na kolejne 
trzy i od tak znormalizowanego wyniku odjąć zyski z aktywów materialnych 
i fi nansowych. Powstała z tej różnicy wielkość jest zyskiem, jaki osiągnięty został 
dzięki zasobom niematerialnym. Jeżeli wynik ten podzielony zostanie przez stopę 
zwrotu z kapitału wiedzy, otrzymamy całkowitą wartość kapitału wiedzy 8.

VAICTM – intelektualny mnożnik wartości dodanej został opracowany 
przez A. Pulica pod koniec lat 90. XX wieku. Metoda ta została zaprojektowana, 

6 Por. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy 
interesariuszy, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 214.

7 F. Gu, B. Lev, Intangible Assos Measurement, Drivers, Usefulness, http://www.pages.stern.
nyu.edu/-blev/intangible-assets.doc, luty 2006.

8 Por. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, op.cit., s. 207.
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aby dostarczać informacji na temat efektywności tworzenia w przedsiębiorstwie 
wartości z aktywów materialnych i niematerialnych. Tworząc tę metodę, A. Pulic 
przyjął dwa podstawowe założenia:

– metoda powinna pozwalać na oszacowanie wartości kapitału intelektualnego 
w przedsiębiorstwach nienotowanych na giełdach,

– powinna dodatkowo umożliwiać monitorowanie sprawności bieżących dzia-
łań gospodarczych podejmowanych przez pracowników tak, aby menedżero-
wie mogli określić, czy kapitał ludzki przyczynia się do procesu kreowania 
wartości i w jakim stopniu.

Cechą VAICTM jest szacowanie stopnia wykorzystania kapitału intelek-
tualnego przez zastosowanie tradycyjnych danych zaczerpniętych bezpośrednio 
ze sprawozdań fi nansowych. Szacując wartość VAICTM, obliczamy kolejno efek-
tywność wykorzystania kapitału fi nansowego, ludzkiego i strukturalnego w tworze-
niu wartości dodanej. Suma poszczególnych wskaźników daje wartość VAICTM 9.

Wnioski

Pomiar kapitału intelektualnego oraz badanie wskaźników rentowności 
inwestycji w składowe tego kapitału są jak najbardziej uzasadnione w dobie 
gospodarki opartej na wiedzy i rosnących wydatkach na koszty pracownicze oraz 
know how. Potwierdzeniem tego może być wspomniany wyżej najnowszy raport 
KPMG z marca 2009 roku, w którym autorzy, powołując się na przeprowadzone 
badania w 105 fi rmach z różnych branż, stwierdzili, że jednostki, które wdro-
żyły informatyczne i organizacyjne narzędzia do zarządzania wiedzą oraz na bie-
żąco monitorują rentowność kapitału intelektualnego, osiągają wyższe wyniki 
fi nansowe 10.
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THE PROBLEM OF MEASURING INTELLECTUAL CAPITAL AT THE 
LEVEL OF STRATEGIC KNOWLEDGE MANAGEMENT

Summary

In a modern economy, intellectual capital is a highly valuable resource and a prime 
source of a company’s competitive advantage. Measuring intellectual capital is a vital 
part of strategic knowledge management. The aim of the measurement is to study whether 
investing fi nancial resources in nonmaterial assets will bring the expected results for the 
organisation.
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Taking into account the state of knowledge management within a company and the 
management level at which decisions are made concerning the system of management 
by nonmaterial assets, different tools for measuring the effi ciency of the use of knowl-
edge are used.

At a strategic knowledge management level, where the management of intellectual 
capital is linked to company strategy and the ways to implement it, the majority of this 
capital is measured through growth in the market and competitive value of the unit.

The measurement of intellectual capital and studying the profi t margins of invest-
ments made within this capital, such as human, relational and innovational capital, is 
a crucial element in the current knowledge-based economy and also totally pragmatic 
behaviour, due to the rising costs of employment and know-how.

Translated by Joanna Rzempała, Artur Rzempała
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PRZEŁADUNEK KOMPLETACYJNY 
JAKO ELEMENT LOGISTYKI ŁAŃCUCHA DOSTAW

1. Znaczenie terminu Cross-Docking

Pojęcie Cross-Docking częściej występuje w oryginalnym brzmieniu angiel-
skim niż tłumaczonym na język polski jako przeładunek kompletacyjny. Mianem 
Cross-Dockingu określa się strategię logistyczną w magazynie, która elimi-
nuje czynności związane z obsługą produktów generujących koszty 1. To sposób 
obsługi ładunku w magazynie, w którym nie jest on składowany, ale od razu 
po przyjęciu kompletowany i przygotowywany do wysyłki na miejsce przezna-
czenia. Dzięki wyeliminowaniu procesu magazynowania możliwe jest znaczne 
zredukowanie kosztów dystrybucji.

Jest to więc pewien rodzaj przeładunku z wykorzystaniem powierzchni 
magazynu (zwłaszcza strefy kompletacji) do formowania przesyłek według zamó-
wień odbiorców, stąd polskie tłumaczenie tego terminu mówi o „przeładunku 
kompletacyjnym”. System ten powoduje minimalizację liczby przestojów pro-
duktów w łańcuchu dostaw, od producenta do odbiory końcowego. Przeładunek 
kompletacyjny jako metoda dystrybucji wymaga pełnej synchronizacji pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. Prowadzi do silnych powiązań relacji 
pomiędzy producentami, dystrybutorami i detalistami. Kierowany jest głównie 
do klientów o wysokich wymaganiach w zakresie poziomu obsługi i szybkości 

1 Organizacyjne aspekty przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw, „Logistyka” 2009, nr 1.
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dostawy 2. Cross-Docking wymaga dokładnego zsynchronizowania wszystkich 
procesów przyjmowania i wydawania towarów.

Idea przeładunku kompletacyjnego opiera się na spostrzeżeniu, że skoro 
przybywający do magazynu towar został wcześniej zamówiony przez klienta, 
to nie ma konieczności jego przechowywania. Wprost przeciwnie, towar może 
być bezpośrednio przeładowany na zewnętrzny środek transportu i przemiesz-
czony dalej.

Trendem współczesnej logistyki jest ciągłe dążenie do skracania łańcuchów 
dostaw. Oznacza to bowiem niższe koszty kapitału zamrożonego podczas trans-
portu, co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów funkcjonowania całego sys-
temu logistyki w przedsiębiorstwie 3. Jednym ze sposobów jest zmniejszanie ilo-
ści towaru magazynowanego na kolejnych etapach dostawy – w skrajnym przy-
padku do zera. Stąd coraz częściej jest proponowana i stosowana przez operato-
rów logistycznych usługa Cross-Dockingu 4.

2. Istota przeładunku kompletacyjnego

Najprostszy system cross-dockingowy polega na przepuszczeniu strumienia 
towarów przez terminal. Na zlecenie klienta operator logistyczny zbiera w swoim 
terminalu towary od wielu dostawców celem ich dostarczenia do jednego lub 
wielu odbiorów. Oznacza to, że towary zaraz po dostarczeniu do terminalu, prak-
tycznie bez składowania, poddawane są sortowaniu, rozbijaniu na mniejsze 
partie lub po połączeniu z innymi produktami wysyłane są do poszczególnych 
odbiorów 5.

Koncepcja terminalu Cross-Docking:
– operator logistyczny odbiera towary od dostawców klienta i przewozi 

je do swoich terminali,
– w terminalach towary natychmiast podlegają sortowaniu, rozbijaniu na mniej-

sze partie, łączeniu z innymi produktami,
– następnego dnia operator logistyczny dostarcza do odbiorców klienta odpo-

wiednio skonsolidowane towary.

2 K.R. Gue, Cross-Docking Just-In-Time for Distribution. Graduate School of Business & Public 
Policy Naval Postgraduate School, Monterey 2001.

3 K. Blanchard, M. O’Connor, Zarządzanie przez wartości, Materiały wewnętrzne fi rmy X.
4 D. Rinks, Cross-Docking, Supply Chain Management, Web-Based Franchise Trainning Project, 

Center for Virtual Organizations and Commerce Organizations and Commerce, 2003.
5 G. Lichocik, X-specjalizacja we Flow Logistics, Materiały wewnętrzne fi rmy.
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Rys. 1. Koncepcja terminalu Cross-Docking
Źródło: Flow Logistics: „Rozwijamy się dla Ciebie”. Materiały wewnętrzne fi rmy X.

Logistycznie zaawansowane działania prowadzą do takiego zharmonizowa-
nia dostaw, produkcji i dystrybucji, że rolę magazynów składowania przejmują 
terminale cross-dockingowe, w których odbywa się konsolidacja i dekonsolida-
cja strumieni towarów bez konieczności zahamowania ich przepływu 6.

Duża sprawność i szybkość dostaw w systemie Cross-Docking jest moż-
liwa dzięki zastosowaniu skutecznych technologii informatycznych. Opierając się 
na bezpośredniej wymianie informacji w łańcuchu dostaw, można monitorować 
procesy u jego wszystkich uczestników. Operator logistyczny za pomocą systemu 
informatycznego przejmuje monitorowanie produktów bezpośrednio z rampy zała-
dowczej poddostawcy, przez cały łańcuch dostaw i różne fazy przetwarzania.

Drogą elektroniczną przekazywane są wszystkie informacje niezbędne 
do realizacji zadań, np. wielkość partii, termin odbioru, przekazanie operatorowi. 
Dane te trafi ają do terminali w formie zleceń transportowych 7.

Przeładunek kompletacyjny znajduje zastosowanie w obsłudze towarów 
tam, gdzie:
– bardzo istotnym elementem jest czas i nieprzerywalny przepływ od dostawcy 

do odbiorcy (np. czas dostawy ładunków spożywczych z ograniczoną przy-
datnością spożycia),

– produkty nie wymagają magazynowania,

6 Materiały fi rmy spedycyjnej X.
7 A. Galor, M. Sowa, Konkurencyjność jako ważny element strategii fi rm logistycznych, mate-

riały konferencyjne, Zakopane 2005.
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– operacje składowania towarów w terminalach zostają ograniczone do minimum 
i podyktowane są przede wszystkim czasem niezbędnym do przepakowania 
towaru i różnicą czasu pomiędzy przyjazdem i odjazdem pojazdów z terminalu,

– klienci poszukują skrócenia czasu dostawy, oszczędności kosztów.

3. Przeładunek kompletacyjny a lokalizacja przedsiębiorstwa 
w łańcuchu dostaw

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw, można 
wyodrębnić przeładunek kompletacyjny w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
(manufacturing Cross-Docking) i przeładunek kompletacyjny w przedsiębior-
stwie dystrybucyjnym (distribution Cross-Docking) 8.

Manufacturing Cross-Docking jest sposobem przepływu wyrobów fi nal-
nych, gotowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, eliminującym etapy skła-
dowania. Stosowany jest dla potrzeb konsolidacji oraz wydania sprecyzowanej 
liczby wyrobów lub zestawów partii komponentów typowych dla odbiorców pro-
duktów fabryki, lub przygotowania montażu przy wspieraniu produkcji w syste-
mie Just-in-Time 9. Odbywa się przez wydanie wyrobów fi nalnych z linii produk-
cyjnej zakładu, które następnie bezpośrednio przemieszczane są do naczep samo-
chodowych, oczekujących przy bramie przeładunkowej magazynu. Dany wyrób 
gotowy nie bierze zatem udziału w czynnościach składowania. Manufacturing 
Cross-Docking może także być realizowany od momentu pobrania wyrobów 
gotowych zakładu z miejsc tymczasowego odkładania. Powierzchnie „odkład-
cze” w magazynie są przeznaczone dla materiałów do późniejszego wydania. 
Wówczas produkty gotowe przemieszczane są z linii produkcyjnej na powierzch-
nie tymczasowego odkładania, skąd są wydawane.

Distribution Cross-Docking natomiast jest przeładunkiem kompletacyjnym, 
który znajduje zastosowanie w magazynach dystrybucyjnych. Jest przykładem prze-
ładunku, w którym następuje wiele fi zycznych operacji, takich jak np. segregowa-
nie towarów, konsolidacja czy scalanie 10. Cechą charakterystyczną tego typu przeła-
dunku jest udział w operacjach wiążących kilku producentów, tworzących różne uzu-
pełniające się zestawy asortymentów, wysłane następnie do różnych odbiorców, któ-
rzy kompletują z nich dostawy do następnego poziomu łańcucha dostaw.

8 I. Fechner, M. Kaczmarek, Metodyka przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw, „Logi-
styka” 2009, nr 2.

9 www. people.hofstra.edu/geotrans/eng, sierpień 2010.
10 www.supplychainlogistics- consulting.co.uk/cross-docking, sierpień 2010.
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4. Sposoby przeładunku kompletacyjnego w magazynach 
dystrybucji

Do podstawowych metod prowadzenia przeładunku kompletacyjnego 
w magazynach centrum dystrybucji zalicza się przeładunek kompletacyjny 
bezpośredni (Pure Cross-Docking) oraz tymczasowe odkładanie (Short-term 
Stasing) 11.

Pure Cross-Docking to system przeładunku, który przeznaczony jest dla 
bezpośredniego przemieszczania ładunków z bramy przyjęć magazynu do bramy 
wydania z magazynu, z naczepy do naczepy, paletowych jednostek ładunkowych 
lub opakowań zbiorczych. Aby skorzystać z metody przeładunku kompletacyj-
nego bezpośredniego, należy spełnić następujące warunki:
– naczepy samochodowe przyjeżdżające i wyjeżdżające przebywają w tym 

samym czasie,
– opakowania identyfi kowane są przez etykiety kodu kreskowego lub tagi czę-

stotliwości radiowej (RFID),
– na przyjęciu i wydaniu do magazynu jest odpowiednia wielkość i liczba bram 

magazynowych.
W metodzie tej wyróżnić można dwie odmiany przeładunku:
a) przeładunek jednostek ładunkowych z i do różnej wielkości naczep trans-

portu samochodowego,
b) przeładunek paczek w hubach oraz w dostawach wewnętrznych (instala-

cje wielomontażowe) dla odbiorców według ujednoliconych tras obsługiwanych 
małymi samochodami dostawczymi.

Kolejną metodą prowadzenia przeładunku kompletacyjnego jest Short-term 
Stasing, czyli tymczasowe odkładanie. Tu asortymenty z przychodzących naczep 
samochodowych są w magazynie odkładane na krótki czas albo gromadzone (nie 
odkładane) na powierzchni tymczasowego odkładania, a następnie załadowy-
wane do wychodzących naczep samochodowych. Metoda ta pozwala nadcho-
dzące przesyłki dzielić i bezpośrednio odbierać lub gromadzić do dalszej dystry-
bucji. Aby wykorzystać te metodę, podobnie jak w Pure Cross-Docking, muszą 
być spełnione pewne wymagania. Zalicza się do nich m.in.:
– udostępnioną dodatkową powierzchnię do tymczasowego składowania,
– wygospodarowanie dodatkowego czasu pomiędzy wewnętrznym przyjęciem 

i zewnętrznym wydaniem.

11 www.logistyka.net.pl, sierpień 2010.
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5. Wady i zalety przeładunku kompletacyjnego

Podstawową zaletą stosowania przeładunku kompletacyjnego jest z pew-
nością zmniejszanie liczby ogniw w łańcuchu dostaw, co sprawia, że czas 
dostawy jest krótszy, a liczba poszczególnych elementów łańcucha jest mniejsza, 
co zmniejsza liczbę potencjalnych możliwości wystąpienia błędu, usterki czy 
opóźnienia, a to prowadzi do polepszenia poziomu obsługi klienta. Do korzyści 
można również zaliczyć także 12:
– obniżenie potrzeb przestrzeni magazynowej,
– obniżenie kosztów obsługi magazynowej ładunków,
– obniżenie kosztów transportu,
– oszczędność wynikającą z obniżenia kosztu przemieszczania zapasów,
– wzrost popytu na usługi JIT 13.

Oprócz wymienionych zalet przeładunek kompletacyjny ma także swoje 
wady. Przede wszystkim wymaga od uczestników łańcucha dostaw ścisłej współ-
pracy na najwyższym poziomie, jak i sprawnej, efektywnej organizacji. Ścisła 
współpraca i sprawna organizacja wymaga jednak stosowania nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, co oznacza wzrost kosztów 
w postaci infrastruktury i oprogramowania 14. Jak wynika z doświadczeń uczest-
ników łańcucha dostaw, metoda przeładunku kompletacyjnego napotyka na jesz-
cze jedną istotną wadę – nierównomierne rozmieszczenie przesyłek. Zwykle 
duża część ładunków musi być formowana w jednym czasie, w pozostałych 
porach dnia czy doby może natomiast się okazać, że punkt przeładunkowy jest 

„martwy”.

6. Ograniczenia stosowania metody przeładunku kompletacyjnego

Sprawny przebieg przeładunku kompletacyjnego zależy od kilku istot-
nych czynników zewnętrznych. Niewątpliwie do najbardziej istotnych należy 
jakość infrastruktury. Założeniem przeładunku kompletacyjnego jest dostawa 
określonego towaru w określonym czasie. Nie jest jednak możliwe spełnienie 

12 J. Vink, Cross-Docking: Bypassing storage, “Multichannel Merchant Magazine” April 2006.
13 Just-in-Time (JIT) to metoda produkcyjna, pozwalająca na zsynchronizowanie zaopatrzenia 

z produkcją. Just-in-Time możemy przetłumaczyć na język polski jako ‘dokładnie na czas’. Ozna-
cza to dostarczanie „dokładnie na czas” i bezpośrednio na linię produkcyjną surowców i półfabry-
katów, co pozwala na uniknięcie ich magazynowania.

14 Nowy X, nowe możliwości „Tajemnice sukcesu”. Materiały wewnętrzne fi rmy X.
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podstawowego założenia ładunku kompletacyjnego przy bardzo niskiej jako-
ści infrastruktury transportu. Wpływa ona bowiem na szybkość przemieszczenia 
z magazynu dostawcy do miejsca przeładunku 15. Zły stan infrastruktury transpor-
towej ogranicza rozwój gospodarczy i społeczny, a nawet niweczy działania roz-
wojowe podejmowane w innych dziedzinach gospodarki. Stąd też potrzeba wyso-
kiej jakości infrastruktury transportowej, by mówić o sprawnym, szybkim i bez-
piecznym przemieszczaniu produktów w łańcuchu dostaw. Kolejnym ważnym 
czynnikiem, który ma wpływ na ograniczenie możliwości wykonywania prze-
ładunku kompletacyjnego, jest brak silnej współpracy pomiędzy uczestnikami 
łańcucha dostaw. Relacje z dostawcami powinny opierać się na długofalowym 
partnerstwie i uczciwości w działach handlowych. Współpraca przez wymianę 
doświadczeń oraz poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań dla osiągnięcia wza-
jemnych korzyści zmniejsza liczbę potencjalnych możliwości wystąpienia błędu, 
usterki czy opóźnienia. Do pozostałych czynników mających wpływ na efektyw-
ność wykonania przeładunku kompletacyjnego należą także:
– bieżąca informacja, która towarzyszy przewozowi towaru (możliwość moni-

torowania przebywania danej przesyłki),
– rozbudowana sieć informatyczna zintegrowana w skali międzynarodowej 

i otwarta na możliwości integracji z klientami, nowe technologie informa-
cyjne pozwalają lepiej planować dostawy i przyspieszają przepływ informacji 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw,

– optymalne techniczne przystosowanie magazynów (odpowiednia liczba 
doków, łatwość w operowaniu wózkami, linie sortujące, czytniki kodów kre-
skowych, system zarządzania transportem i magazynem, pola segregacyjne),

– zrozumienie sposobu działalności klienta pozwalające optymalizować obsługę 
logistyczną zgodnie z jego potrzebami.

Podsumowanie

1. Przeładunek kompletacyjny jest elementem logistyki łańcucha dostaw przy 
rezygnacji z fazy składowania towaru w magazynie. Pozwala na obniżenie 
kosztów całkowitych w łańcuchu dostaw.

2. Przeładunkiem kompletacyjnym można nazwać ogniwo łączące dwa poszcze-
gólne odcinki transportu – przez rozładunek, przepakowanie, a następnie zała-
dunek – z pominięciem etapu magazynowania.

15 Flow Logistics „Rozwijamy się dla Ciebie”, materiały wewnętrzne fi rmy X.
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3. Stosowanie przeładunku kompletacyjnego wymaga dokładnego zsynchroni-
zowania wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów.

4. Przeładunek kompletacyjny umożliwia producentom i sprzedawcom detalicz-
nym obniżenie kosztów transportu i przeładunku towaru, jak również radykal-
nie obniża czas cyklu dostawy towaru.

5. Metoda przeładunku kompletacyjnego prowadzi do silnych powiązań i współ-
pracy pomiędzy producentami, dystrybutorami a detalistami.

6. Na efektywność systemu Cross-Docking mają wpływ aspekty infrastruktu-
ralne oraz organizacyjne.
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CROSS-DOCKING AS AN ELEMENT 
OF LOGISTIC CHAIN OF DELIVERY

Summary

In this paper there is an attempt to specify the term of Cross-Docking as well as its 
main benefi ts are presented. In the chain of deliveries it is easy to spot many possibilities 
which make Cross-Docking easier. They can make the delivery of goods among members 
of the delivery chain quicker. In the organization sphere of the delivery chain connected 
with the passing of products through the storage, Cross-Docking is crucial. Cross-Dock-
ing is a basic rule in case of quick shipment of products in form of being ready to send 
among deliverers and clients. By eliminating the stage of storing the products in a storage 
room before further shipment, Cross-Docking reduces the costs of service and storing 
and causes minimalisation of stops number on the product’s way from the production 
to its destination

Translated by Mariusz Sowa
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MODEL IDENTYFIKACJI ZAGROŻENIA W RUCHU 
ŚRÓDLĄDOWYM W OPARCIU O DYNAMICZNĄ DOMENĘ 3D

Wprowadzenie

Ochrona ludności i przewożonych towarów przed różnego rodzaju zagro-
żeniami w żegludze śródlądowej wymaga obecnie podejmowania zdecydowa-
nych i skutecznych działań. Powstające zaawansowane technologicznie narzę-
dzia z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych coraz skuteczniej 
pomagają przewidywać możliwość wystąpienia zagrożeń oraz wspomagają podej-
mowanie działań, które pozwolą na ich unikanie lub minimalizację ich ewentual-
nych skutków. Aby w pełni wykorzystać ten rodzaj transportu, jak ma to miejsce 
w państwach Europy Zachodniej, należy stworzyć ku temu odpowiednie warunki. 
W związku z potrzebą podniesienia stanu bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej 
powstał pomysł zbudowania systemu bezpieczeństwa RIS (River Information 
Service) w oparciu o istniejącą mapę numeryczną terenu, poprzez jej integra-
cję z nowoczesnymi środkami cyfrowej łączności radiowej i telekomunikacyjnej, 
satelitarnym systemem globalnego pozycjonowania GPS\DGPS oraz systemem 
video monitoringu 1.

1 A. Stateczny, I. Miciuła, Developing Information Fusion in a Decision-Supporting System 
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W kontekście utworzenia systemu RIS wartościową pomocą są wszelkiego 
rodzaju, oparte na zaawansowanych technologiach, narzędzia do szczegółowego 
monitorowania aktualnych zagrożeń, analizowania i przewidywania sytuacji 
oraz szybkiego (efektywnego) udostępniania otrzymywanych wyników odpo-
wiednim jednostkom śródlądowym. Zadania takie spełniają systemy wspomaga-
nia decyzji, które dzięki takiej funkcjonalności odpowiadają za bezpieczeństwo 
ruchu na torze wodnym. Aby systemy te odpowiednio realizowały swoje zada-
nia, niezbędnym ich elementem musi być moduł bazy wiedzy, który określa pro-
cesy decyzyjne, czyli wnioski z analizowanej aktualnie sytuacji nawigacyjnej 
panującej na akwenie. Dlatego w celu zbudowania systemu wspomagania decy-
zji niezbędne jest w pierwszej kolejności ustalenie zasad analizy, pomiaru i oceny 
zaistniałej sytuacji, która w ciągły sposób ulega zmianie. W artykule zasady 
oceny sytuacji geoprzestrzennej oparto na koncepcji dynamicznej, czyli zmien-
nej w czasie domeny trójwymiarowej. Na jej podstawie określono metody iden-
tyfi kacji zagrożenia dla jednostki śródlądowej, manewrującej na akwenie ograni-
czonym w trzech wymiarach.

1. Model identyfi kacji zagrożenia w oparciu o dynamiczną domenę 3D

Ogromna liczba zdarzeń oraz czynników, które ją kształtują, jak również 
tempo zmian i konieczność podejmowania bardzo różnorodnych decyzji spra-
wia, że bezpośrednie wyciąganie wniosków i badanie na tej podstawie zależno-
ści jest silnie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dlatego też istnieje konieczność 
odwoływania się do modeli. Narzędziem umożliwiającym stworzenie syntetycz-
nego obrazu zjawisk zachodzących w rzeczywistości jest model matematyczny 2. 
Po przyjęciu niezbędnych założeń upraszczających rzeczywistość można zbu-
dować model i analizować zachodzące w nim powiązania pomiędzy zmiennymi. 
Z charakteru tych powiązań oraz występujących między nimi prawidłowości 
można wnioskować o zachowaniu obiektu w rzeczywistości. Ogromną korzyścią 
jest możliwość dokonywania eksperymentów bez zbędnych kosztów.

Model jest uproszczonym wyjaśnieniem, jak dany obiekt badań lub też jego 
fragment funkcjonuje lub funkcjonowałby w określonych warunkach. Modele 

of a RIS (River Information System) Operator, „Polish Journal of Environmental Studies” 2008, 
Vol. 17, No.8B.

2 M. Jurdziński, Planowanie nawigacji w obszarach ograniczonych, WSM, Gdynia 1999.
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są odzwierciedleniem tego, co ważne i główne, z pominięciem tego, co mniej 
istotne lub przypadkowe (uboczne). Powtarzalna rzeczywistość weryfi kuje teo-
rię, gdyż dobra teoria to nic innego, jak zestaw praw i prawidłowości służących 
do oceny czy wyjaśniania zaobserwowanych zjawisk.

Model przedstawia nam następującą wiedzę:
– strukturę obiektu badań,
– wartości parametrów, które mają wpływ na obiekt,
– stan układu w pewnej chwili t.

Do etapów budowy modelu zaliczamy:
– określenie parametrów opisujących obiekt badań,
– określenie ograniczeń (warunków ograniczających) narzuconych na wielko-

ści, które charakteryzują obiekt badań,
– określenie matematycznego modelu lub funkcji obiektu badań,
– określenie funkcji celu lub kryterium optymalizacji.

Identyfi kacja parametrów modelu
Aby prawidłowo ocenić sytuację, należy uwzględnić:
a) parametry akwenu (długość i szerokość odcinka toru – dla długości podział 

drogi wodnej na jednakowe co do parametrów odcinki toru, np. na odcinku 
Szczecin – Świnoujście wyznaczono 13 odcinków toru o zmieniających się 
parametrach, które mają wpływ na warunki ruchu, a dla szerokości ogranicze-
nie brzegiem lub wyznaczonym pasem ruchu. Innym bardzo ważnym para-
metrem w innej płaszczyźnie jest poziom wody (głębokość) w danym rejonie 
(izobaty)),

b) parametry jednostki (długość, szerokość, wysokość, zanurzenie) – są istot-
nym (podstawowym) czynnikiem uwzględnianym w ocenie sytuacji nawiga-
cyjnej na akwenie ograniczonym,

c) możliwości manewrowe jednostki (prędkość, zwrotność, stateczność, akcele-
racja i hamowanie),

d) parametry systemu określania pozycji (pozycja, kurs, prędkość oraz wza-
jemne położenie pomiędzy jednostkami (odległość pomiędzy jednostką wła-
sną a obiektem obcym – inną jednostką, mostem, płycizną itd.),

e) parametry obiektu obcego (długość, szerokość, zanurzenie – dla jednostki; 
wysokość, prześwit – dla mostu; zajmowany obszar (izobaty) – dla płycizny),

f) warunki hydrologiczne ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wody (stan 
wody, prądy, izobaty, falowanie, zalodzenie, przeszkody nawigacyjne),
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g) warunki meteorologiczne (wiatr, widzialność itp.), w systemie można zasto-
sować zbiory rozmyte do określania warunków dla ruchu, a następnie prze-
prowadzić kodowanie wniosków ze skrajnymi ocenami – warunki nieko-
rzystne – 1 (wstrzymać ruch), warunki korzystne – 0 (bez przeciwwskazań).

Dla określenia poziomu bezpieczeństwa należy przyjąć wiele wskaźni-
ków liczbowych, które będą stanowiły kryteria jej oceny na badanym akwenie. 
Obecnie brakuje szczegółowych uregulowań prawnych, dotyczących bezpie-
czeństwa jednostek manewrujących na akwenach ograniczonych oraz precyzyj-
nie określonych kryteriów, które powinno stosować się do takiej oceny 3.

Bezpieczeństwo to stan systemu (modelu), w którym żaden z jego skład-
ników nie zagraża dowolnemu innemu składnikowi tego systemu (modelu) 4. 
W naszym modelu mamy interakcję pomiędzy jednostką (statkiem) a otoczeniem 
w aspekcie możliwości zderzenia z różnymi obiektami. Aktualne bezpieczeń-
stwo możemy wyrazić za pomocą funkcji opisującej czynniki (kryteria), od któ-
rych zależy bezpieczeństwo obiektu (jednostki) i jego możliwości manewrowe 
na akwenie. Wskaźnik ten określa nam ilościowo stopień (poziom) bezpieczeń-
stwa obiektu na akwenie w danym momencie czasu t. Obecnie na świecie prowa-
dzone są badania, które zmierzają do uniwersalizacji (ujednolicenia) tego wskaź-
nika dla akwenów ograniczonych 5.

Identyfi kacja sytuacji niebezpiecznej

I  = f (A, PW, MM, PO, S, WH, WM),

gdzie: 
I – oznacza wartość poziomu bezpieczeństwa (wartość liczbową) – jego wartość 
jest funkcją zależną od następujących zmiennych:
 A – parametry akwenu,
 PW – parametry jednostki własnej,

3 P. Zalewski, J. Montewka, Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte 
na badaniach rzeczywistych, Zeszyty Naukowe nr 11 (83) Akademii Morskiej w Szczecinie, Explo 

– Ship 2006.
4 Z. Pietrzykowski, Bezpieczeństwo nawigacji na akwenie ograniczonym – domena rozmyta 

statków różnej wielkości, Zeszyty Naukowe nr 11 (83) Akademii Morskiej w Szczecinie, Explo 
– Ship 2006. 

5 R. Klaus, Intelligent Embedded Systems of Environment Monitoring for River Information 
Service, „Polish Journal of Environmental Studies” 2007, Vol. 16, No.6B.
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 MM – możliwości manewrowe jednostki własnej,
 PO – parametry obiektu obcego,
 S – parametry systemu określania pozycji,
 WH – warunki hydrologiczne,
 WM – warunki meteorologiczne.

Model analityczny w oparciu o domenę 3D
Domena to obszar wokół statku, który dla bezpieczeństwa powinien być 

wolny od innych jednostek czy innego rodzaju obiektów. Domena 3D tworzy 
nam przestrzeń trójwymiarową określoną w trzech płaszczyznach:
– wektor X – długość statku (ma znaczenie przy podchodzeniu do newralgicz-

nych punktów toru wodnego i manewrach statku przy zakolach itp.),
– wektor Y – określa zanurzenie i wysokość statku, głębokości akwenu,
– wektor Z – szerokość akwenu, statku.
Wielkość (rozpiętość) obszaru domeny określamy w zależności od:
– parametrów jednostki (długość, szerokość, wysokość, zanurzenie),
– możliwości manewrowych jednostki (np. jak szybko może zmienić kurs o x 

stopni),
– parametrów akwenu (długość, szerokość, głębokość),
– uwzględnienia newralgicznych punktów toru, np. mostów (wysokość, 

prześwit).
Ograniczenia akwenu w płaszczyźnie pionowej i poziomej:
a) w płaszczyźnie pionowej

– głębokość (wahania poziomu wody, aktualny poziom wody w momencie 
czasu t),

– wysokość, gdy mamy ograniczenie przez obiekt obcy, np. most.
Akwen będzie przedstawiony w postaci zbioru głębokości w momencie t 
w kartezjańskim układzie współrzędnych:

h (x, y, t) ε H (t),
gdzie:
x, y – współrzędne,
t – moment czasu,
h (x, y, t) – aktualna głębokość akwenu w miejscu o współrzędnych x, y 
w momencie czasu t,
H (t) – zbiór głębokości akwenu w momencie czasu t.
Aby statek był w stanie pływalności swobodnej (brak zetknięcia z dnem), 
musi być spełniony następujący warunek:
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dla każdego T (x, y, t) = > T (x, y, t) < h (x, y, t)      (1),
gdzie:
T (x, y, t) – zanurzenie statku w punkcie x, y w momencie czasu t.

Natomiast aby spełnić warunek bezpiecznej głębokości, muszą być spełnione 
następujące warunki:
dla każdego T (x, y, t) = > T (x, y, t) < h (x, y, t)      (1) – jako warunek konieczny
oraz
h (x, y, t) > = T (x, y, t) + ∆ (x, y, t)      (2) – jako warunek wystarczający,
gdzie:
∆ (x, y, t) – oznacza rezerwę wody pod stępką.

Rezerwę wody pod stępką uważa się za zmienną losową, którą możemy obli-
czyć dla stanów przeszłych, ale również należy prognozować na podstawie 
aktualnej głębokości akwenu i przewidywanego zanurzenia jednostki na pod-
stawie jej parametrów i doświadczenia.

h (x, y, t) – T (x, y, t) = ∆ (x, y, t)
∆ (x, y, t) > 0

Dzięki badaniu warunku rezerwy wody pod stępką większej od zera będziemy 
mogli wyznaczać obszar akwenu dostępnego dla danego typu jednostek.

b) w płaszczyźnie poziomej:
– szerokość akwenu – jako szerokość bezpiecznego obszaru manewrowego,
– rozkład głębokości w płaszczyźnie poziomej (izobaty),
– kształt dostępnego akwenu.

Dostępny akwen żeglugowy dla danego typu jednostki będzie przedsta-
wiony w postaci obszaru zbioru punktów, które spełniają warunek wymaganej 
głębokości w momencie t 6. Pozostałe parametry będą brane pod uwagę przy 
wyznaczaniu przestrzeni trójwymiarowej (domeny 3D), która stanowić będzie 
zmieniającą się dynamicznie bryłę geometryczną powstałą z połączenia zamode-
lowanych punktów wyznaczonych przez warunki ograniczające.
Parametry jednostki własnej (statku):
– długość – L [m],
– szerokość – B [m],
– zanurzenie – T [m],

6 J. Łubczonek, W. Juszkiewicz, Koncepcja wizualizacji obszarów bezpiecznej głębokości,. 
Zeszyty Naukowe nr 2 (74) Akademii Morskiej w Szczecinie, Explo – Ship 2004.
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– wysokość ponad poziom wody – W [m],
– wyporność, pojemność,
– powierzchnia nawiewu i opływu.
Możliwości manewrowe jednostki własnej (statku):
– prędkość [m/s, w],
– zwrotność,
– stateczność,
– akceleracja i hamowanie.
Parametry systemu określania pozycji:
– dokładność określania pozycji,
– aktualna pozycja, kurs i prędkość.
Warunki hydrologiczne:
– stan (poziom) wody,
– kierunek i prędkość prądów wodnych,
– falowanie (wysokość, długość i okres fali, kierunek i rozkłady fali),
– zalodzenie.
Warunki meteorologiczne:
– kierunek i prędkość wiatru,
– widzialność,
– warunki atmosferyczne.

Dzięki określeniu wielkości domeny oraz metody wyliczania odległości 
mamy możliwość wyznaczenia tabel decyzyjnych, które będą określały nam 
manewry sterem i/lub napędem w celu zachowania „czystej” domeny statku. 
Daje to możliwość tworzenia baz wiedzy.

Tabela 1

Tworzenie reguł wnioskowania na podstawie tabeli decyzyjnej, przykład poglądowy

Odległość od obiektu 
obcego

Prędkość, 
V = 10 [w] Wniosek

Bardzo blisko Bardzo niebezpiecznie Natychmiast zmniejszyć prędkość, 
zmienić kurs o x stopni

Blisko Ryzyko zderzenia Zachować szczególną ostrożność, 
zmniejszyć prędkość

Daleko Bezpiecznie Zachować dotychczasowy kurs 
bez zmian

Źródło: opracowanie własne.



Andrzej Stateczny, Ireneusz Miciuła 292

Etapy modelowania matematycznego 7:
– sformułowanie celów modelowania,
– wybór kategorii modelu i określenie jego struktury,
– identyfi kacja parametrów modelu,
– utworzenie zbioru procesów decyzyjnych,
– algorytmizacja obliczeń,
– oprogramowanie,
– weryfi kacja modelu.

Kolejnym etapem będzie utworzenie zbioru procesów decyzyjnych i algo-
rytmizacja obliczeń.

Rozwiązanie przedstawionego problemu umożliwi określenie takich para-
metrów, jak:
– możliwości transportowe (intensywność zmian poziomu wody),
– czasy przejścia obiektów w newralgicznych (strategicznych dla planowania 

ruchu) punktach toru wodnego, np. pod mostem (punkt kontrolny w łańcuchu 
ruchu),

– wpływ rozkładu i natężenia ruchu na funkcjonowanie systemu,
– wpływ typów jednostek (rodzaje zestawów barkowych, statków) na ruch 

(jego możliwości, natężenie itp.),
– wpływ parametrów ograniczających, np. głębokości czy wysokości prześwitu 

pod mostami w zależności od zmieniającego się poziomu wody, na możliwo-
ści i natężenie ruchu.

Wnioski

Domena jest elastyczną miarą, tzn. można korzystać z niej w powiązaniu 
z dowolną zadaną domeną statku. Pozwala ona na monitorowanie w czasie rzeczy-
wistym jednostek żeglugi śródlądowej oraz zmieniających się warunków na tra-
sie, co przyczynia się do lepszego zarządzania fl otą. Powoduje to optymalne roz-
mieszczenie personelu oraz fl oty w oparciu o aktualne informacje, które pozwa-
lają na bardziej szczegółowe i efektywne planowanie rejsu. Informacje przekazy-
wane w czasie rzeczywistym można wykorzystać do planowania rejsu już w trak-
cie dokonywania załadunku statków z uwzględnieniem bieżących warunków 
żeglugi. Jednakże planowanie rejsu wymaga rzetelnych informacji i prognoz 

7 J. Jagniszczak, W. Uchacz, Model symulacyjny ruchu barek w rejonie Dolnej Odry, Zeszyty 
Naukowe nr XX WSM, EXPLO SHIP 2002.



Model identyfi kacji zagrożenia w ruchu śródlądowym... 293

na temat poziomów wody i prądów na całej trasie, które obecnie nie są dostępne 
nawet dla rejsów międzynarodowych, np. między Renem i Dunajem.

Koncepcja dynamicznej domeny 3D spełnia potrzeby informacyjne współ-
czesnego zarządzania łańcuchem dostaw, ponieważ umożliwia unikanie wszel-
kiego rodzaju zagrożeń oraz optymalne wykorzystanie możliwości dla elastycz-
nego reagowania w przypadku jakichkolwiek odchyleń od pierwotnego planu 
rejsu. Model identyfi kacji zagrożeń w czasie rzeczywistym udostępnia aktualne 
informacje o warunkach panujących na torze wodnym, w tym także monitoruje 
i kontroluje zanurzenie jednostki, co ma szczególnie znaczenie na akwenach 
ograniczonych pod względem szerokości i głębokości.

Wprowadzenie modelu identyfi kacji zagrożeń opartego o domenę 3D zna-
cząco wpłynie na poprawę:

– bezpieczeństwa ruchu jednostek śródlądowych,
– płynności ruchu jednostek śródlądowych,
– operatywności portu,
– pracy służb ratowniczych,
– ochrony środowiska,
– aspektu ekonomicznego realizacji zadania transportowego.

Prezentowany model będzie stanowić cenne narzędzie wspomagające reali-
zację procedur zabezpieczania przed ewentualnymi zagrożeniami występującymi 
na torze wodnym oraz pozwoli na podejmowanie właściwych decyzji dotyczą-
cych regulacji ruchu podczas prowadzenia nawigacji i taktyki manewrowania 
na danym odcinku rzeki.
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A MODEL OF THREAT IDENTIFICATION IN INLAND TRAFFIC BASED ON 
3D DYNAMIC DOMAIN

Summary

The article proposes a method of modelling three-dimensional space around a target 
in the form of a ship, which is necessary for keeping her safety while manoeuvring in re-
stricted inland areas. Thanks to three-dimensional domain surrounding ship virtually safe 
shunter area will be appointed for inland shipping. Assures she the delivery in real time of 
indispensable information warning before different kind the threats in inland navigation, 
which will assure the protection for transported population and the goods. The work also 
presents methods permitting using the model of space so defi ned, called dynamic three-
dimensional domain for estimating navigational risk in the area. The essence of methods 
suggested here is a systemic depiction of the vessel’s operation in the aspect of estimating 
her safety while manoeuvring in restricted area. The article describes the concept of the 
vessel’s 3D dynamic domain and presents methods of constructing it for inland vessels.

Original calculation models and algorithms, using the navigators’ knowledge, per-
mit the construction of the navigator’s decision-support system, taking consideration of 
both navigational safety and the economic aspect of the transport task’s realisation. The 
model presented will constitute a valuable decision-supporting tool and will provide all 
indispensable information for inland vessel traffi c management. The conception dynamic 
domain 3D fulfi ls the informative needs of present of management the chain of deliver-
ies, because the avoidance the every kind of threats makes possible as well as optimum 
use the possibility for elastic reacting in case any deviations from prime plan of voyage.

Translated by Andrzej Stateczny, Ireneusz Miciuła
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RACJONALIZACJA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 
DROGĄ WODNĄ W RELACJI 
SZCZECIN – ŚWINOUJŚCIE

Utrzymanie mobilności, czyli swobodnego przemieszczania się do róż-
nych miejsc we wszystkich okresach życia, jest decydującym elementem nie-
zależności człowieka 1. W utrzymaniu tej niezależności istotną rolę odgrywają 
przewozy pasażerskie, tj. przemieszczanie się osób (pasażerów) przy pomocy 
publicznych środków transportu. W ramach przewozów pasażerskich wyko-
rzystywane są środki należące do różnych gałęzi transportu, np. samochodo-
wego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego. Stopień 
wykorzystania środków transportu zależy między innymi od potrzeb przewo-
zowych.

Potrzebę przewozową można traktować jako przejaw wrodzonej człowie-
kowi ruchliwości dobrowolnej i wymuszonej 2. A zatem przyczyny powstawania 
potrzeb przewozowych można powiązać z przyczynami ruchliwości komunika-
cyjnej ludności.

1 J. Sułek, Racjonalizacja przewozów pasażerskich w aglomeracji szczecińskiej, praca doktorska,
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 8.

2 O. Wyszomirski, Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 24.
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Rys. 1. Zależność ruchliwości od przyczyn powstawania potrzeb przewozowych
Źródło: Z. Pawlicka, Przewozy pasażerskie, WKiŁ, Warszawa 1978, s. 15.

Obiektywne przyczyny występowania potrzeb przewozowych są wyzna-
czane przez ruchliwość wymuszoną i mają charakter obligatoryjny, gdyż są warun-
kiem egzystowania człowieka. Do tych przyczyn można zaliczyć konieczność 
przemieszczania się do miejsc pracy i nauki. Natomiast subiektywne przyczyny 
występowania potrzeb przewozowych wyznaczają ruchliwość dobrowolną i mają 
charakter fakultatywny, jak np. podróż do miejsc wypoczynku.

Przyczyną powstawania fakultatywnych potrzeb przewozowych może być 
„różnorodna działalność człowieka, podejmowana w miejscu oddalonym od sta-
łego lub okresowego pobytu wynikającego z obowiązku” 3, np. podróże służ-
bowe (biznesowe).

Tak scharakteryzowane potrzeby przewozowe cechują mieszkańców wielu 
miejscowości. Dla osób zamieszkałych w Szczecinie i Świnoujściu istotne 
są potrzeby przewozowe, wymagające przemieszczania się pomiędzy tymi 
dwoma miastami. Wynika to między innymi z faktu, że:

– Szczecin jest siedzibą władz wojewódzkich rządowych i samorządowych,
– Szczecin i Świnoujście są znaczącymi ośrodkami gospodarki morskiej 

w regionie Pomorza Zachodniego,
– Szczecin jest siedzibą kilkunastu wyższych uczelni,
– Świnoujście stanowi ośrodek wypoczynku weekendowego i wakacyjnego dla 

wielu mieszkańców Szczecina,
– Świnoujście dysponuje bazą promów morskich umożliwiających służbowe 

(biznesowe) i turystyczne podróże transbałtyckie.

3 H. Bronk, Organizacja przewozów pasażerskich w transporcie autobusowym, Uniwersytet 
Szczeciński, Instytut Ekonomiki Transportu, Szczecin 1988, s. 15.
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Przewozy pasażerskie, umożliwiające zaspokajanie zewnętrznych potrzeb 
przewozowych mieszkańców obydwu miast, są obecnie realizowane przy pomocy 
środków transportu lądowego i wodnego w sposób regularny i powszechnie 
dostępny 4 cechujący komunikację, w tym także międzymiastową.

Infrastrukturę transportu wodnego i lądowego wykorzystywaną w przewo-
zach pasażerskich pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem w sposób grafi czny 
zaprezentowano na rysunku 2.

Rys. 2. Grafi czna prezentacja infrastruktury transportowej relacji Szczecin – Świnoujście
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy województwa zachodniopomorskiego.

Liniowymi elementami infrastruktury transportu lądowego są:
– drogi transportu samochodowego,
– drogi transportu kolejowego.

4 „Dostępność określić można z jednej strony jako fi zyczną możliwość dotarcia do wyznaczo-
nego miejsca, a z drugiej jako realną, dającą się opisać w kategorii jakości, w tym czasu, kosztu 
i standardu podróży, zdolność do osiągania w danym czasie zamierzonego punktu. Fizyczną 
dostępność wyznacza istniejąca baza materialna, czyli infrastruktura (aspekt rzeczowy), natomiast 
realną – rodzaj i jakość połączeń komunikacyjnych (aspekt sieciowo-logistyczny)”, A.S. Grzela-
kowski, Dostępność transportowa regionów jako element ich potencjału rozwojowego, „Przegląd 
Komunikacyjny” 2004, nr 4.
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Droga wodna jako element liniowy infrastruktury transportu wodnego prze-
biega morskimi wodami osłoniętymi. Charakterystyka infrastruktury liniowej 
transportu samochodowego, kolejowego i wodnego została zawarta w tabeli 1. 

Tabela 1

Charakterystyka liniowych elementów infrastruktury transportowej tras łączących 
Szczecin i Świnoujście w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym

Przebieg trasy
Długość 

trasy
[km]

Odcinki trasy

Przebieg odcinka Symbol 
drogi

Długość 
odcinka

[km]

Ograniczenie 
prędkości*

[km/h]

Transport samochodowy

Szczecin – Wolin 
– Świnoujście 107

Szczecin (Śr.) – granica miasta
Granica miasta – Żdżary
Żdżary – Świnoujście

10 
S3 (E 65)
S3 (E 65)

13
25
69

70
110
90

Szczecin –
Kamień Pomorski 

– Świnoujście
131

Szczecin (Śr.) – granica miasta
Granica miasta – Żdżary
Żdżary – Parłówko

Parłówko – Międzyzdroje
Międzyzdroje – Świnoujście

10
S3 (E 65)
S3 (E 65)
107/102
S3 (E 65)

13
25
23
58
12

70
110
90
90

110
Transport kolejowy

Szczecin – 
Goleniów – 

Wysoka 
Kamieńska – 
Świnoujście

107

Szczecin Gł. – Załom
Załom – Kliniska

Kliniska – Goleniów
Goleniów – Białuń

Białuń – Wysoka Kamieńska
Wys. Kamieńska – Recław

Recław – Lubiewo
Lubiewo – Świnoujście

370
(E 59)

21
7
9
7
25
13
23
11

100
70

110
80
90

110
50
60

Transport wodny

Szczecin  – Odra 
Zachodnia – Zalew 

Szczeciński 
– Kanał Piastowski 
– cieśnina Świny

64

Szczecin (Wały Chrobrego) 
– Odra Zachodnia 

(Orli Przesmyk)

Odra Zachodnia (Orli Przesmyk) 
– Zalew Szczeciński 
(Kanał Piastowski)

Kanał Piastowski – Świna 
– Świnoujście 

(Nabrzeże Władysława IV)

E 30

3

48 

13 

35**

b.o.

35**

 * – ograniczenia prędkości wynikającej z jakości drogi
 ** – ograniczenia prędkości dla szybkich statków pasażerskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i dostępnych materiałów.
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Parametry eksploatacyjne na trasach transportowych w zależności od rodzaju 
wykorzystywanych środków transportu oraz sposobu organizacji usług przewo-
zowych przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Parametry eksploatacyjne środków transportu na trasach transportowych 
w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym

Środek transportu
(Przewoźnik)

Liczba 
miejsc 

siedzących
[szt.]

Ograniczenie 
prędkości

ruchu*
[km/h]

Liczba** 
połączeń 
na dobę

[szt.]

Czas*** 
przejazdu

[min]

Średnia 
prędkość
[km/h]

Średnia 
cena
[zł]

Transport samochodowy
Autobus zwykły 

(PKS) 36-42 80/70 3 150 42,8 15,00

Mikrobus
(Przewozy prywatne) 17-32 80/70 15 90 71,0 15,00

Autobus pospieszny 
(PKS) 36-42 80/70 2 120 66,0 22,00

Transport kolejowy
Pociąg zwykły

PKP (Przew. Reg.) > 120 110 8 120 58,0 15,00

Pociąg pospieszny
PKP (Przew. Reg.) > 120 110 1 110 63,0 22,00

Transport wodny
Wodolot (Sp.z o.o.) 120 65 2 75 51,2 50/70

 * – dotyczy transportu kołowego; ograniczenie wynikające z liczby przewożonych pasażerów i liczby pasm 
ruchu w jednym kierunku

 ** – liczba połączeń wahadłowych
 *** – czas przejazdu w jedną stronę

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i dostępnych materiałów fi rm 
przewozowych.

Zakładając, że dostępność do usług przewozów pasażerskich pomiędzy 
Szczecinem a Świnoujściem determinowana jest:
– dobową liczbą połączeń,
– liczbą przystanków pośrednich,
– pojemnością pasażerską środków transportu,
to spośród rozpatrywanych propozycji przewozowych największa dostępność 
cechuje transport kolejowy (realizowany pociągami zwykłymi), który oferuje 
umiarkowany czas podróży oraz konkurencyjną cenę w stosunku do innych 
gałęzi transportu.
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Transport samochodowy charakteryzuje się małą (w stosunku do transportu 
kolejowego) pojemnością pasażerską środków transportu, szczególnie w prze-
wozach mikrobusowych. W przypadku przewozów mikrobusowych rekompen-
suje tę wadę relatywnie krótki czas przejazdu oraz duża częstotliwość połączeń 
dobowych. Jednak zarówno w przewozach mikrobusowych, jak i autobusowych 
znaczną rolę odgrywa natężenie ruchu na drogach kołowych, które jest przyczyną 
kongestii szczególnie w okresie letnim. Zjawisko to przyczynia się do zmniejsza-
nia regularności i wydłużenia czasu trwania połączeń.

W przewozach pasażerskich w relacji Szczecin – Świnoujście na szczególną 
uwagę zasługuje transport wodny. Ma on dobre i złe strony, związane z jego 
dostępnością i regularnością.

Charakteryzuje go przede wszystkim najkrótszy czas przewozu przy zna-
czącej – w porównaniu do środków transportu kołowego – pojemności pasażer-
skiej. Czas przewozu nie wynika z nadzwyczajnej prędkości ruchu środka trans-
portu, tj. wodolotu, lecz jest on efektem minimalnej długości trasy przebiegającej 
drogą wodną, niemal dwukrotnie krótszej od tras przebiegających drogami lądo-
wymi. Jest to ważny atut w promowaniu tej gałęzi transportu. Innym jego atutem 
jest atrakcyjność przewozów, która może stanowić turystyczny walor regionu.

Natomiast podstawową wadą przewozów drogą wodną świadczonych przy 
użyciu wodolotu jest wysoka cena tych usług oraz wrażliwość na warunki atmos-
feryczne i twarde przedmioty dryfujące drogą wodną. Rejs wodolotu może odby-
wać się przy wietrze o sile nieprzekraczającej 6º w skali Beauforta oraz fali nie-
przekraczającej wysokości 1,5 m. Występowanie gorszych warunków na drodze 
wodnej powoduje zawieszenie rejsów, a tym samym ograniczenie dostępności 
i regularności przewozów.

Na ograniczenia efektywności tych usług wpływają również zdarzenia 
wynikające z uszkodzeń delikatnej konstrukcji płatów nośnych wodolotu przez 
zderzenie z przedmiotami, którymi mogą być formy zjawisk lodowych (śryż, 
kra) oraz konary drzew, belki drewniane itp., pojawiające się na drodze wod-
nej w wyniku powodzi lub np. wodowania statków w Stoczni Szczecińskiej. 
Powodują one zmniejszenie prędkości ruchu wodolotu związane z koniecznością 
jego pływania na tzw. zanurzeniu wypornościowym, a także – po takim zderze-
niu – koniecznością przeglądu i napraw tego środka transportu.

Do całkowitego lub częściowego usunięcia wyżej wymienionych wad usług 
przewozowych świadczonych przez transport wodny z wykorzystaniem wodolotu 
można doprowadzić przez działania racjonalizacyjne, zachowując nie tylko ich 
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atrakcyjność, ale także poprawiając dostępność, regularność i konkurencyjność 
cenową.

Według defi nicji encyklopedycznej, racjonalizacja to działalność człowieka 
mająca na celu ulepszenie obiektów, których dotyczy 5. Istotą racjonalizacji jest 
podejmowanie najbardziej korzystnych decyzji oraz dokonywanie wyborów 
metod realizacji decyzji.

Ideę racjonalizacji oddaje schemat przedstawiony na rysunku 3.

Rys. 3. Schemat idei racjonalizacji
Źródło: J. Sułek, Racjonalizacja przewozów pasażerskich w aglomeracji szczecińskiej, 

praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 63.

Stymulacja ulepszania obiektów i systemów przez działania zracjonalizo-
wane wynika ze zmiany stanu wiedzy i efektów praktycznych zachodzących 
w podstawowych obszarach determinujących gospodarcze działanie człowieka. 
Jednym z tych obszarów jest obszar techniki 6, z którym w procesach transpor-
towych utożsamiane są przede wszystkim infrastruktura transportowa i środki 
transportu. Radykalne zmiany w tym obszarze mogą być wprowadzane przez 
innowacje techniczne.

W obszarze techniki związanej z transportem wodnym działaniom innowa-
cyjnym powinny podlegać środki transportu, które aktualnie reprezentuje wodo-
lot, stanowiący hydrodynamiczną jednostkę pływającą, w literaturze fachowej 
zwaną także hydropłatem.

5 Encyklopedia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
6 P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 23.

 

Racjonalizacja 

Działania 
pierwotne 

Doświadczenia 

Cel i środki 
racjonalizacji 

Warianty 
racjonalizacji 

Kryteria wyboru 
wariantów 

Działania 
zracjonalizowane 



Jolanta Sułek, Lech Tołkacz 302

Historia eksploatacji wodolotów na trasie łączącej Szczecin i Świnoujście 
sięga lat 60. ubiegłego wieku. Rejsy na tej trasie zapoczątkował wodolot polskiej 
konstrukcji pod nazwą Zryw. W kolejnych latach na jego miejsce wprowadzano 
wodoloty rosyjskie typu Kometa-1. Ze względu na wysokie koszty i techniczne 
ograniczenia ich eksploatacji wodoloty te swoją działalność przewozową zakoń-
czyły w roku 1998.

Obecny stan usług przewozowych świadczonych od roku 2008 przez wodo-
lot o nazwie Bosman Express może być zadowalający z dwóch powodów:
– dużej (w porównaniu do autobusów i mikrobusów) pojemności pasażerskiej 

(120 osób),
– dużej prędkości ruchu (ok. 65 km/h) uzyskiwanej w fazie pływania hydrody-

namicznego.
Propozycje innowacyjne dotyczące zmiany wodnego środka transportu 

powinny zachować te pozytywne przymioty o tożsamej lub zbliżonej wartości 
oraz charakteryzować się cechami eliminującymi wymienione wcześniej ograni-
czenia eksploatacyjne wodolotów.

Ze względu na pożądaną dużą prędkość ruchu należy wziąć pod uwagę 
jednostki dwukadłubowe, w tym: katamaran i statek półzanurzony (SWATH) 
o wąskiej wodnicy pływania 7. Ich schematyczne przekroje poprzeczne przedsta-
wia rysunek 4.

JAKAŚ KOREKTA

Rys.4. Schemat przekrojów poprzecznych statków szybkich
Źródło: L. Tołkacz, Szanse rozwoju żeglugi śródlądowej, Wydawnictwo WTM Politech-

nika Szczecińska, Szczecin 2007, s. 54.

Katamaran jest konstrukcją, która charakteryzuje się dużą stateczno-
ścią poprzeczną na fali, a także odpornością na przemieszczanie się pasażerów 
w przestrzeni statku.

7 L. Tołkacz, Szanse rozwoju żeglugi śródlądowej, Wydawnictwo WTM Politechnika Szczeciń-
ska, Szczecin 2007, s. 54.

 

      

           
Typ statku:               katamaran,      półzanurzony (SWATH) 
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Znacznie lepiej od katamaranu zachowuje się na fali statek półzanurzony, 
jednak przemieszczanie się pasażerów w jego przestrzeni wymaga stosowania 
systemu dynamicznego wspomagania jego stateczności.

Obydwa typy statków są jednostkami wypornościowymi o stałej wodnicy 
pływania i ostro zakończonej dziobnicy odpornej konstrukcyjnie (przy znacz-
nej prędkości ruchu) na zderzenia z dryfującymi twardymi przedmiotami. Są one 
również wzajemnie porównywalne pod względem prędkości ruchu o warto-
ściach w granicach 20–40 węzłów, tj. od 37–74 km/h.

Przykłady omawianych jednostek zamieszczone są na rysunkach 5 i 6.

Rys. 5. Przykład katamaranu o pojemności pasażerskiej wynoszącej 120 osób i prędko-
ści 38 węzłów

Źródło: materiały Det Norske Veritas Classifi cation AS.

Rys. 6. Przykład jednostki półzanurzonej o pojemności pasażerskiej wynoszącej 150 osób 
i prędkości 20 węzłów

Źródło: materiały Damen Shipyard Group.



Jolanta Sułek, Lech Tołkacz 304

Cechą porównywalną wskazanych jednostek z wodolotem Bosman Express 
jest ich pojemność pasażerska oraz prędkość i moc zainstalowanych urządzeń 
napędowych. Cechą stanowiącą o innowacyjności proponowanych rozwiązań 
jest możliwość ich eksploatowania przy sile wiatru przekraczającej 6º w skali 
Beauforta, fali o wysokości powyżej 1,5 m, a także niezależnie od stanu zanie-
czyszczenia toru wodnego, co w znaczącym stopniu może decydować o większej 

– niż w przypadku wodolotu – regularności usług przewozowych świadczonych 
za ich pomocą. Dostępność przewozów pasażerskich realizowanych z wykorzy-
staniem transportu morskiego na trasie Szczecin – Świnoujście można zwiększyć 
przez wzrost liczby eksploatowanych jednostek pływających.

Ze względu na krótki czas przewozu i atrakcyjność otoczenia trasy trans-
portowej przewozy pasażerskie nowymi, szybkimi jednostkami o dużej dzielno-
ści morskiej będą preferowane przede wszystkim przy przewozach o charakte-
rze fakultatywnym.
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PASSENGER TRANSPORT RATIONALIZATIONIN 
THE SZCZECIN -ŚWINOUJŚCIE LINE

Summary

Passenger transport which satisfi es the transport demand between Szczecin and 
Świnoujście is currently realised with the use of land and water means of transport. Using 
land transport, the route from Szczecin to Świnoujście can be travelled via PKS bus, van 
or train.

It results from an analysis of the course of the route and the operating parameters of 
the above mentioned means of transport that we can travel from Szczecin to Świnoujście 
the fastest by van (90 min) and the slowest by a regular PKS bus (150 min). A regular 
train, at a regular speed of 58 km/h, will cover this route in 120 min.

With respect to the frequency of connections, the van is preferable (15 connections 
daily) and with respect to passenger capacity, the train (120 seats).

The price of regular transport via land transport means is uniform and is 15 PLN. 
With comparable travel parameters (speed), the price of transport services for water trans-
port means is several times higher (50 PLN), but the time of reaching the destination is 
the shortest (75 min).

At present, on the Szczecin-Świnoujście route, in water transport, a hydrofoil is 
utilised, the name of which is Bosman Express. The operation of this hydrofoil requires 
favourable atmospheric conditions.

The innovation suggestions refer to the replacement of the currently used hydrofoil 
with a unit from the so-called high-speed ships, such as a catamaran or a semi-submerged 
ship (SWATH). Both ship types are displacement and fast units (up to 74 km/h), and their 
operation is not dependent on good atmospheric conditions.

Due to their short time of transport and the attractiveness of the transport route from 
Szczecin to Świnoujście, passenger transport with new, fast units with high seaworthi-
ness, they may be preferred, fi rst of all, for the satisfaction of facultative transport needs.

Translated by Jolanta Sułek, Lech Tołkacz
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ZNACZENIE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH 
W OPTYMALIZACJI TRANSPORTU 

TOWAROWEGO W EUROPIE W ASPEKCIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU

Wprowadzenie

Pojęcie centrów logistycznych pod koniec XX i na początku XXI wieku 
nabrało szczególnego znaczenia. Centra logistyczne to punkty obsługi handlu 
międzynarodowego, szczególnie jeżeli chodzi o europejskie centra dystrybu-
cji – European Distribution Center (EDC). Zlokalizowane są głównie w portach 
morskich i śródlądowych, tworząc platformy logistyczne; stają się ośrodkami 
kompleksowej dystrybucji towarów oraz węzłami multimodalnymi. Ponadto 
przy zwiększającej się liczbie przewozów, przez swoją lokalizację na obrzeżach 
dużych aglomeracji, wydają się rozwiązaniem logistycznych problemów Europy 
związanych z transportem towarowym.

1. Europejskie centra dystrybucji

Gospodarka światowa poddana jest szczególnie silnym czynnikom globali-
zacyjnym. Efektem tych działań jest wzrost wymiany towarowej pomiędzy kon-
tynentami. I tak na przykład w Europie obserwuje się wzmożoną wymianę towa-
rową z państwami azjatyckimi, głównie z Chinami, Tajwanem, Malezją i Japonią. 
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Wzrost wymiany handlowej przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania 
na usługi logistyczne, a szeroko zakrojona globalizacja, która jest wynikiem 
poszukiwania sposobów minimalizacji kosztów, znacząco wpływa na ich rozwój 
ukierunkowany na redukcję kosztów i wzrost poziomu obsługi. Rynek europej-
ski, po przystąpieniu do Unii Europejskiej nowych państw, stał się rynkiem zin-
tegrowanym i postrzegany jest jako platforma logistyczna. Gwałtowny wzrost 
wymiany towarowej spowodował znaczne trudności w transporcie i obsłudze 
logistycznej towarów, co w konsekwencji przyczyniło się do budowy tzw. euro-
pejskich centrów dystrybucji – European Distribution Center (EDC). Są one 
budowane na użytek fi rm działających globalnie, a więc głównie zachodnioeu-
ropejskich, amerykańskich i japońskich, w celu prowadzenia sprawnej dystry-
bucji towarów do wszystkich lokalnych rynków europejskich. Zazwyczaj centra 
te mają charakter multimodalny, ponieważ stanowią węzły, w których krzyżują 
się łańcuchy logistyczne z różnych kontynentów. Multimodalność wynika z pod-
stawowej zależności lokalizacyjnej tych obiektów, a mianowicie z konieczno-
ści krzyżowania się co najmniej dwóch gałęzi transportu. Pojawienie się takiego 
obiektu w miejscu przepływu dużych strumieni ładunków pozwala na uproszcze-
nie struktury dystrybucji oraz na wybór optymalnego środka transportu. Ponadto 
w ten sposób realizowane jest zalecenie Unii Europejskiej odnoszące się do inte-
gracji transportu i przenoszenia części przewożonych ładunków z transportu 
samochodowego na inne gałęzie transportu, np. kolej 1.

Przykładem powstania EDC jest Hamburg i Rotterdam, które stały się 
centralnym miejscem obsługi wymiany towarowej pomiędzy Europą a pozo-
stałymi kontynentami. Należy zaznaczyć, że mające istotne znaczenie dla 
wymiany towarowej w Europie centra logistyczne zlokalizowane są w naj-
większych europejskich portach morskich. Do tych miejsc towary docierają 
głównie w kontenerach, które następnie innymi środkami transportu trafi ają 
do różnych regionów przy wykorzystaniu transportu multimodalnego. Dlatego 
też na terenie takiego centrum znajduje się terminal transportu kombinowa-
nego, na którym następuje rozładunek kontenerów ze statku. Następnie tra-
fi ają one do centrum dystrybucji, gdzie dokonuje się przyjęcia, składowania, 
rozdzielania towarów itp. Kolejna czynność związana jest z ponownym złoże-
niem towarów w kontenerze, ale już pod kątem zlecenia konkretnego odbiorcy 
i załadunku na transport kołowy (wagon, naczepa samochodowa), który dostar-
cza towar bezpośrednio do klienta.

1 I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, s. 259.
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2. Transport towarowy w Europie

Współczesny transport towarowy na kontynencie europejskim realizowany 
jest w znacznej mierze środkami transportu drogowego. Udział tych środków 
w całkowitej masie przewożonych ładunków w krajach Unii Europejskiej w ostat-
nich latach wyniósł ponad 44%. Tak wysoki wskaźnik powoduje, że założenia 
zrównoważonego rozwoju transportu nie są w pełni realizowane. Z tego powodu 
Komisja Europejska opracowała wiele inicjatyw dotyczących transportu towa-
rowego. Inicjatywy te mają na celu zwiększenie skuteczności i zrównoważenia 
wykonywania i rozwoju transportu towarowego w Europie. Ten pakiet środków 
obejmuje wnioski dotyczące logistyki, sieci kolejowej oraz portów europejskich. 
Opracowano również dokumenty na temat europejskiej przestrzeni transportu 
morskiego bez barier i autostrad morskich. Wspólnym celem tych inicjatyw jest 
promowanie innowacyjnych technologii i praktyk w zakresie infrastruktury, roz-
wój środków transportu, poprawa zarządzania transportem towarów, ułatwianie 
tworzenia zintegrowanych łańcuchów transportu towarowego, uproszczenie pro-
cedur administracyjnych oraz wzmocnienie jakości w całym łańcuchu logistycz-
nym. Wszystkie te działania wynikają z konieczności opracowania i wdrożenia 
skutecznych, zintegrowanych wariantów alternatywnego transportu, które byłyby 
jednocześnie przyjazne dla środowiska naturalnego i odpowiadałyby potrzebom 
użytkowników. Wiadome jest, że te działania siłą rzeczy mają zwiększyć atrakcyj-
ność i konkurencyjność kolei, transportu morskiego i wodnego transportu śródlą-
dowego. Ponadto priorytetowe jest zintegrowanie tych gałęzi transportu ze sku-
tecznymi łańcuchami logistycznymi w celu uzyskania opłacalności transportu 
i pogodzenia jej z jego rozwojem w perspektywie długoterminowej.

Komisja Europejska udzieliła poparcia dla autostrad morskich, szczególnie 
promując transport morski, który jest najbardziej energooszczędny i przyjazny 
środowisku naturalnemu pod względem emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też 
uproszczenie procedur administracyjnych w odniesieniu do transportu morskiego 
wewnątrz Unii jest niezbędne dla zwiększenia jego atrakcyjności. Podkreśla się 
także potencjał żeglugi śródlądowej w zakresie transportu towarowego i koniecz-
ność promowania transportu po wodach śródlądowych w Europie.

Kolejnym priorytetem jest podniesienie konkurencyjności transportu kole-
jowego, szczególnie wobec stale zwiększającej się skuteczności transportu dro-
gowego. Celem Komisji jest promowanie utworzenia europejskiej sieci kolejo-
wej, w ramach której transport towarowy mógłby oferować usługi lepszej jako-
ści pod względem tras, niezawodności i wydajności. W tym zakresie niezbędne 
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są inwestycje w terminale położone w głębi lądu, dzięki którym będzie można 
realizować szybko i sprawnie przeładunki, usuwając tym samym wąskie gardła 
w całym łańcuchu intermodalnym. W tym celu należy wprowadzić niezmienne 
standardy intermodalne w zakresie parametrów technicznych pojazdów, kontene-
rów i urządzeń przeładunkowych, a także wymóg stosowania się do nich w celu 
umożliwienia przeniesienia transportu towarowego na tory i szlaki wodne celem 
obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury drogowej. Jednakże transport dro-
gowy będzie miał nadal do odegrania fundamentalną rolę w zapewnieniu roz-
woju gospodarczego Europy. Wynika to z rosnących wymagań społeczeństwa 
co do szybkości i punktualności, a tym samym również bezpośredniości dostaw 
towarów. Często transport drogowy to jedyny sposób zaspokojenia popytu 
na mobilność i elastyczność na tak wysokim poziomie, jednakże może to ulec 
zmianie wskutek kongestii. Już sam sektor transportu drogowego ma ogromny 
wpływ na europejską gospodarkę: zapewnia około 4,5 mln miejsc pracy i gene-
ruje obroty o wartości 1,6% produktu krajowego brutto Unii Europejskiej 2. Bez 
sprawnego systemu transportu drogowego nie mogą poprawnie funkcjonować 
pozostałe formy transportu, ponieważ większość przewozów towarowych i pasa-
żerskich rozpoczyna się i kończy podróżą po drogach. Dlatego transport drogowy 
odgrywa także zasadniczą rolę w rozwoju zintegrowanych sieci transportowych 
i rozwiązań w zakresie transportu intermodalnego w Europie.

Reasumując, należy zaznaczyć, że transport towarowy uznawany jest 
za zasadniczy element gospodarki europejskiej. Ma on kluczowe znaczenie 
zarówno dla jej konkurencyjności, jak i jakości życia obywateli. Potwierdzeniem 
tego jest szacowany na lata 2000–2020 50-procentowy wzrost wielkości trans-
portu towarowego w Europie. Wszelkie działania Komisji Europejskiej w zakre-
sie transportu towarowego są nakierowane na osiągnięcie w nadchodzących 
latach jak najwyższego poziomu skuteczności, jakości i zrównoważonego roz-
woju. W związku z tym niezbędne są rozwiązania problemu kongestii, zmian kli-
matycznych (transport towarowy odpowiada za jedną trzecią emisji CO2), bez-
pieczeństwa, wysokiej wypadkowości itp. 3.

Według danych GUS, całkowita ilość towarów przewiezionych w Polsce 
w 2008 roku wszelkimi gałęziami transportu wyniosła 360,5 mln ton, co stanowi 
spadek o 0,3% w stosunku do roku 2007. Wolumen ładunków przewiezionych 

2 Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 28.06.2006.

3 Ibidem.
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koleją wyniósł 141,8 mln ton. Liczba ta jest mniejsza o 7,6% w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Podobne spadki odnotowano we frachcie morskim (obni-
żenie o 16% do 9,3 mln ton) oraz w transporcie śródlądowym (spadek o 13,2% 
do 5,2 mln ton). Jedynie w transporcie drogowym nastąpił wzrost o 11,6% 
do poziomu 154,2 mln ton przewiezionych towarów 4.

3. Logistyka transportu towarowego w Europie

Transport towarowy w Europie pomimo licznych działań Komisji Euro-
pejskiej jest nadal głównym sprawcą wielu uciążliwości i degradacji środowi-
ska naturalnego. Taki stan pogłębiany jest nadal między innymi przez brak odpo-
wiednich proporcji między gałęziami transportu. Nadal widoczna jest narastająca 
nierównowaga między transportem drogowym a innymi gałęziami. Można nawet 
powiedzieć o sukcesie transportu drogowego i lotniczego, owocującym nadmier-
nym wykorzystaniem infrastruktury. Paradoksalnie niewykorzystane są możli-
wości kolei i lokalnej żeglugi morskiej i śródlądowej, co w rzeczywistości nie 
pozwala na efektywne rozwijanie alternatywnych rozwiązań transportowych. 
Kolejnym paradoksem jest brak odpowiedniego dostępu do rynków centralnych 
znacznej części obszarów oddalonych od głównych arterii komunikacyjnych 5. 
Utrzymywanie się takiej sytuacji powoduje nierównomierne rozłożenie poto-
ków ruchu i pogłębianie się trudnej sytuacji na drogach, a tym samym i utrud-
nienia w funkcjonowaniu miast. Poza odpowiednią polityką transportową roz-
wiązanie tej sytuacji nie będzie możliwe bez odpowiedniej logistyki, która jest 
w stanie zintegrować gałęzie transportu, przyczyniając się tym samym do efek-
tywnej intermodalności. Spowoduje to optymalizację całego europejskiego sys-
temu transportowego. Głównym zadaniem logistyki jest zwiększenie efektywno-
ści poszczególnych gałęzi transportu, w tym i kombinowanego. Wynikiem takich 
działań powinno być ograniczenie liczby wykorzystywanych jednostek w sto-
sunku do ilości przewożonych towarów, czyli mniejsza liczba jednostek transpor-
towych powinna wystarczyć do przewiezienia większej ilości ładunku.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że transport stanowi integralny ele-
ment logistycznego łańcucha dostaw. W łańcuchu dostaw zwykle jego uczest-
nicy negocjują warunki dostaw niezależnie. Jeżeli jednak skoordynują swoje 
działania, mogą osiągnąć wspólne korzyści w postaci optymalizacji wielkości 

4 Dane GUS za 2008 rok.
5 Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji, Wydawni-

stwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 33.
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i częstotliwości dostaw, tras przewozów itp. Dzięki temu staje się możliwe dosto-
sowanie środków transportu i jednostek ładunkowych do potrzeb uczestników 
łańcucha. W ten sposób tworzy się zintegrowany łańcuch dostaw. Podejście 
to uwzględnia szeroki zakres różnych obszarów, takich jak zwykła logi-
styka poszczególnych form transportu czy logistyka multimodalna. Pozwala 
to na zapewnienie możliwie jak najlepszej obsługi podmiotów korzystających 
z transportu.

Rozwój logistyki transportu towarowego jest działaniem związanym głów-
nie z działalnością gospodarczą i stanowi zadanie branżowe. Jednakże odpowied-
nia koncepcja rozwiązań logistycznych na szczeblu państwowym czy wspólno-
towym odgrywa bardzo ważną rolę w procesie tworzenia właściwych warunków 
i włączenia logistyki w założenia europejskiej polityki transportowej. Z zało-
żenia logistyka transportu towarowego obejmuje planowanie, organizację oraz 
realizację działań w łańcuchach dostaw w ramach europejskiego systemu trans-
portowego w celu optymalnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów 6. 
Wszystkie te działania sprzyjają komodalności, czyli wydajnemu wykorzysta-
niu form transportu działających odrębnie lub zintegrowanych multimodalnie. 
Logistyka transportu towarowego w Europie ukierunkowana jest na zapewnie-
nie bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Jednakże z założenia działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa nie mogą utrudniać swobodnego przepływu towarów.

4. Dystrybucja towarów ukierunkowana na wykorzystanie 
centrów logistycznych elementem realizacji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju transportu

Globalizacja produkcji, której wynikiem jest znaczne wydłużenie łańcu-
chów dostaw, spowodowała, iż zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi logi-
styczne, szczególnie w zakresie dystrybucji i transportu. Dogodnym miejscem 
lokowania się fi rm logistycznych są centra logistyczne, które porządkują prze-
pływ towarów w regionie, w którym są zlokalizowane, ponadto istotnie przyczy-
niają się do wzrostu wydajności korytarzy transportowych.

Centrum logistyczne to swoiste centrum przemysłowe, w którym fi rmy 
oprócz usług transportowych świadczą pełną gamę usług logistycznych. Dzięki 
temu przedsiębiorstwa mogą obniżyć koszty dystrybucji, zlecając jej wykonanie 

6 Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 28.06.2006.
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innym przedsiębiorstwom logistycznym. Większa specjalizacja wiąże się zazwy-
czaj z większą wydajnością pracy. Sama koncepcja centrum dystrybucji jest dość 
prosta (przyjąć, posortować, zapakować, załadować na środek transportu, ewen-
tualnie przechować). Jednakże obrót ogromną ilością produktów wymaga bar-
dzo dobrze opracowanych systemów zapewniających automatyzację od przyję-
cia towarów po ich wysyłkę. Konkurencyjność centrów w znacznej mierze jest 
uzależniona od funkcjonowania terminali: ich zdolności, efektywności koszto-
wej i zakresu oferowanych usług 7. Nowocześniejszy terminal nie jest już tylko 
punktem przeładunkowym i zazwyczaj sam rozwija się w kierunku tworzenia 
centrów obsługi przewozu ładunków o szerokim zakresie oferowanych usług. 
Podsumowując, można powiedzieć, że centra dystrybucyjne to węzły najbardziej 
predysponowane do tego, aby to właśnie w nich zachodziły różnorodne opera-
cje logistyczne związane z przepływem ładunków. Ponadto EDC ze względu 
na wysoki poziom specjalizacji są w stanie połączyć optymalne i najtańsze środki 
transportu, dzięki czemu są atrakcyjnymi klientami portów morskich. Są także 
dobrym partnerem kolei, gdyż ułatwiają odzyskanie jej utraconych rynków. 
Istotnie ułatwiają dystrybucję i zdobywanie rynków oraz spełniają ważną rolę 
w multimodalnych korytarzach transportowych pomiędzy Europą a Azją. Ich 
zadania już od dawna wykraczają poza samą dystrybucję towarów, przyczynia-
jąc się do centralizacji organizacji logistyki w europejskich ośrodkach dystrybu-
cyjnych oraz wykorzystywania konkurencyjnych alternatyw dla transportu dro-
gowego.

Zakończenie

W obliczu rosnącej konkurencji państw azjatyckich budowa centrów logi-
stycznych w Europie Zachodniej i Środkowej jest wynikiem konieczności mini-
malizacji kosztów. Jednakże jest ona wywołana również przez samych konsu-
mentów oraz zwiększającą się liczbę produktów i towarów w obrocie między-
narodowym. Prawdziwa komplementarność różnych gałęzi transportu i zaawan-
sowane rozwiązania logistyczne umożliwiają skuteczne planowanie i realiza-
cję procesów transportowych przez zaangażowanie tych gałęzi, które są bardziej 
przyjazne środowisku naturalnemu. To wszystko powinno zwiększyć bezpie-
czeństwo całego łańcucha dostaw i pozytywnie wpłynąć na logistykę transportu 
towarowego w Europie.

7 Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, B. Liberadzki, L. Mindur (red.), 
Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa–Radom 2007, s. 360.
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MEANING OF LOGISTIC CENTER IN COMMERCIAL 
TRANSPORT OPTIMIZATION IN EUROPE IN ASPECT 

OF BALANCED TRANSPORT DEVELOPMENT

Summary

In last decades world economy as a historic shaped system was effected by strong 
global factors. Increase of goods exchange between continents, which caused diffi culties 
in transport and logistic service is a result of this actions. In consequence European Dis-
tribution Centers (EDC) have been built. The article shows the role of EDC in cargo fl ows 
in Europe. The author marks that building paneuropean transport nets caused necessity 
to creation modal points where business processing is performing and logistic product is 
coming into existence. The paper shows also that these solutions are coherent with Euro-
pean transport policy. This policy assume that there is a necessity to exchange transport 
form on more environment friendly where possible especially in a long distance transport 
and on areas of overloaded traffi c. Moreover, the komodal issue which means effi cient 
use of different transport form has been mentioned.

Translated by Anna Wiktorowska-Jasik
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