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WSTĘP

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, jedenasty zeszyt naukowy z serii 
„Problemy Transportu i Logistyki”. W jego przygotowaniu wzięło udział dwu-
dziestu jeden autorów, którzy podjęli trud opracowania dwudziestu artykułów 
podzielonych na dwie grupy: problemy transportu oraz problemy logistyki. Za-
sadniczymi celami zaprezentowanych opracowań są:
– przedstawienie aktualnych problemów ekonomiki transportu,
– odniesienie się do bieżących problemów przewozów pasażerskich i towaro-

wych,
– zaakcentowanie aktualnych trendów i zjawisk obserwowanych na rynku usług 

transportowych,
– ukazanie współczesnych problemów funkcjonowania komunikacji miejskiej,
– wskazanie roli jakości usług transportowych,
– określenie znaczenia  systemów informatycznych i telematycznych w trans-

porcie,
– próba uporządkowania defi nicji infrastruktury logistycznej,
– ukazanie uwarunkowań kształtowania współczesnych systemów dystrybucji,
– przedstawienie bieżących problemów funkcjonowania łańcuchów dostaw,
– wskazanie roli i miejsca centrów logistycznych w makrologistycznych syste-

mach,
– zaznaczenie coraz silniejszego oddziaływania zrównoważonego rozwoju na 

procesy logistyczne. 
Autorzy mają świadomość, że ograniczona objętość opracowań oraz ich 

charakter pozwalają na poruszenie tylko części problemów obranych obszarów 
badawczych. O ich wyborze decydowały zainteresowania badawcze i doświad-
czenia Autorów. Zdając sobie sprawę, że prezentowane opracowania są jedynie 
skromnym wyrazem dociekań naukowych, mamy nadzieję, że staną się one in-
spiracją do szerszych badań i rozważań. 
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W zeszycie znajduje się także relacja z międzynarodowej konferencji Euro-
-Trans 2009. Pragniemy również uczcić pamięć zmarłego w 2008 roku prof. Hi-
deo Kuboty z Japonii, wieloletniego przyjaciela pracowników Katedry Logistyki 
oraz Katedry Systemów i Polityki Transportowej.

Elżbieta Załoga 
redaktor zeszytu



PROBLEMY TRANSPORTU





ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 601     PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 11     2010

DOROTA AMBROŻUK
Uniwersytet Szczeciński

WYŁĄCZENIE PRAWA DO OGRANICZENIA WYSOKOŚCI 
ODSZKODOWANIA ZA SZKODY W PRAWIE PRZEWOZOWYM 

Uwagi wprowadzające

W świetle postanowień art. 65 ust. 1 i 2 ustawy Prawo przewozowe1, prze-
woźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe w czasie 
od przyjęcia przesyłki, przewóz, aż do jej wydania, oraz za opóźnienie w przewo-
zie, chyba że szkoda powstała z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub 
odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika2, z właściwości towaru albo wsku-
tek siły wyższej. Dowód na zaistnienie tych okoliczności ciąży na przewoźniku. 

W literaturze przedmiotu panuje zgoda co do charakteru odpowiedzialności 
przewoźnika wynikającej z wymienionego przepisu. Została ona ukształtowana 
jako niezależna od winy przewoźnika odpowiedzialność obiektywna (na zasadzie 

1 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r., nazywana dalej Prawo przewozowe, tekst jednolity DzU 
2000, nr 50, poz. 601, z późn. zm.

2 Przyczyny leżące po stronie nadawcy lub odbiorcy nie wywołane winą przewoźnika stano-
wią jedną przesłankę zwalniającą. Przecinek poprzedzający słowa „niewywołane” w ofi cjalnym 
tekście ustawy sugeruje, że mamy tu do czynienia z odrębną przesłanką zwalniającą (przyczyny 
niewywołane winą przewoźnika), która to sugestia – choć oczywiście bezpodstawna – jest czę-
sto przyjmowana w praktyce, zwłaszcza w regulaminach tworzonych przez przewoźników, którzy 
w ten sposób próbują złagodzić swoją odpowiedzialność.
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ryzyka)3. Jest to odpowiedzialność surowa, obejmująca także sytuacje, w których 
dłużnik odpowiadający według ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej 
(art. 471 i n. k.c.) nie byłby zobowiązany do naprawienia szkody. Jej surowość 
wynika także z braku wśród przesłanek egzoneracyjnych przesłanki typowej dla 
odpowiedzialności ukształtowanej na zasadzie ryzyka w postaci winy (wyłącz-
nej) osoby trzeciej. Stąd przewoźnik jest obowiązany do naprawienia szkody 
nawet w tych sytuacjach, gdy nie tylko jemu można przypisać zarzut nieprawi-
dłowego zachowania, ale także nie można powiedzieć, że szkoda jest dziełem 
przypadku4. Przewoźnik musi zatem wynagrodzić szkodę osobie uprawnionej, 
zachowując roszczenie do osoby winnej powstania szkody (jeśli tożsamość tej 
osoby jest znana). 

Pomimo takiej obiektywizacji odpowiedzialności przewoźnika na gruncie 
Prawa przewozowego, wina – w jej kwalifi kowanej postaci – pozostaje istot-
nym elementem tej odpowiedzialności. Zgodnie bowiem z treścią art. 86 Prawa 
przewozowego, wszelkie przewidziane w nim ograniczenia wysokości odszko-
dowania nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażą-
cego niedbalstwa przewoźnika. Zastosowanie tego przepisu powoduje, że osoba 
uprawniona może dochodzić od przewoźnika pełnego odszkodowania, obejmują-
cego zarówno straty (damnum emergens) jak i utracone, a spodziewane korzyści, 

3 Tak w szczególności W. Górski, A. Żabski, Prawo przewozowe – Komentarz, Warszawa 
1990, s. 234; A. Kolarski, Podstawowy zakres i charakter odpowiedzialności przewoźnika na tle 
przepisów prawo przewozowe, Wydawnictwo Letter Quality, Warszawa bez daty, s. 89, M. Stec, 
Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze 2005, s. 259, K. Wesołowski, Odpowie-
dzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy Prawo przewozowe, 
wyd. 2, Zielona Góra 1995, s. 42.

4 Chodzi np. o wypadki drogowe spowodowane z wyłącznej winy innych uczestników ruchu 
drogowego, kradzieże często połączone z napadami na samego przewoźnika (jego pracowników), 
ewidentne zaniedbania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie dróg, szlaków kolejowych 
itd. Sytuacje te nie mieszczą się w wąskim zakresie pojęcia siła wyższa. Zob. uchwałę SN z dnia 
13.12.2007 r., sygn. akt III CZP 100/07 (niepublikowana), w której stwierdzono, że „Utrata przesył-
ki na skutek rozboju połączonego z zatrzymaniem samochodu ciężarowego pod pozorem policyjnej 
kontroli drogowej nie jest wynikiem działania siły wyższej w rozumieniu art. 65 ust. 2 ustawy 
– Prawo przewozowe”. Odnośnie do zakresu pojęcia siła wyższa na gruncie prawa przewozowego 
zob. też M. Stec, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody w przesyłce. Geneza, charakter 
prawny, granice. Studium prawnoporównawcze, Kraków 1993, s. 70–73; K. Kruczalak, „Siła wyż-
sza” jako okoliczność zwalniająca przewoźnika od odpowiedzialności, PPP nr 1, Katowice 1979, 
s. 42 i n.; W. Górski, Umowa przewozu, Warszawa 1983, s. 93, M. Sośniak, Prawo przewozu lądo-
wego, Warszawa 1974, s. 244; J. Okolski, Odpowiedzialność kolei za szkody w przesyłkach, War-
szawa 1972, s. 83; S. Grobel, Niektóre rozwiązania legislacyjne nowego prawa przewozowego, PPP 
nr 9, Katowice 1987, s. 86; J. Łopuski, Odpowiedzialność za szkody w żegludze morskiej, Gdańsk 
1969, s. 98 i n.; D. Ambrożuk, K. Wesołowski, Siła wyższa jako przesłanka zwalniająca przewoźni-
ka za stan przesyłki, Problemy Transportu i Logistyki nr 3, Zeszyty Naukowe nr 423, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 126–135.
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które mogłaby osiągnąć, gdyby jej szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), przy 
czym w grę wchodzi wyrównanie zarówno szkód bezpośrednich w przesyłce, jak 
i dalszych następstw tych szkód5. 

Przytoczony przepis ma swój pierwowzór w art. 788 § 1 k.c. Zakres jego 
zastosowania jest jednak szerszy. O ile bowiem regulacja kodeksowa odnosi się 
wyłącznie do ograniczenia wysokości odszkodowania za szkodę w substancji 
przesyłki, o tyle art. 86 Prawa przewozowego dotyczy nie tylko zniesienia ogra-
niczenia wysokości odszkodowania za szkodę w przesyłce (art. 80–81), ale także 
ograniczeń odszkodowania za zwłokę w przewozie (art. 83) za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie polecenia zmiany umowy przewozu (art. 84) oraz za 
szkody spowodowane utratą, niewykorzystaniem lub nienależytym wykorzysta-
niem dokumentów wręczonych przewoźnikowi przez nadawcę (art. 85)6. 

Z praktycznego punktu widzenia art. 86 Prawa przewozowego ma najszersze 
zastosowanie w przypadku szkód w substancji przesyłki. Nie chodzi tu wyłącz-
nie o zniesienie ograniczenia wysokości odszkodowania do wartości przesyłki 
i możliwość dochodzenia także dalszych majątkowych następstw szkód zaist-
niałych bezpośrednio w przesyłce, ale również o zniesienie ograniczeń wyni-
kających z przyjętych w Prawie przewozowym sposobów ustalenia wysokości 
odszkodowania za samą przesyłkę. Stąd osoba uprawniona będzie mogła wyka-
zać na przykład, że jej szkoda jest wyższa niż wartość wynikająca z faktury, bo 
nabyła towar, będący przesyłką, po wyjątkowo okazjonalnych cenach, a co za 
tym idzie, odtworzenie tych rzeczy wymaga obecnie zapłacenia wyższej ceny. 
Odszkodowanie powinno być w takiej sytuacji ustalone – zgodnie z art. 363 § 2 
k.c. – według cen obowiązujących w dniu ustalenia wysokości odszkodowania 
(orzekania), a nie w czasie i miejscu nadania do przewozu7. 

5 Por. H. Goik w Prawo przewozowe z komentarzem, praca zbiorowa pod red. A. Kolarskiego, 
Warszawa 1987, s. 287; W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu 
i spedycji, Kodeks cywilny – Prawo przewozowe – CMR, Gdańsk 2006, s. 238.

6 Zwraca na to uwagę H. Goik w Prawo przewozowe..., s. 287–288. Niejasne stanowisko w tej 
kwestii zajął A. Kolarski, Prawo przewozowe – komentarz, Warszawa 2002, s. 154, który uważa, 
że przepis art. 86 nie wnosi praktycznie nic nowego w stosunku do unormowań kodeksowych. 
M. Stec, Umowa przewozu..., s. 301–302, zwraca uwagę na jeszcze jedną różnicę między sposobem 
ujęcia problemu w art. 788 § 1 k.c. i art. 86 Prawa przewozowego, polegającą na tym, że w kodeksie 
cywilnym użyta została formuła przerzucająca ciężar dowodu („chyba że”), ponieważ w pierwszej 
części zdania do wykazania zwykłej wartości rzeczy zobowiązany jest przewoźnik. Konstrukcja 
art. 86 Prawa przewozowego zakłada już w pierwszym zdaniu, że ciężar dowodu wszystkich prze-
słanek powstania obowiązku odszkodowawczego spoczywa na uprawnionym.

7 Ten aspekt przepisu art. 86 Prawa przewozowego nie jest zauważany w literaturze.
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Ciężar udowodnienia winy kwalifi kowanej przewoźnika oraz adekwatnego 
związku przyczynowego między szkodą a zawinionym zachowaniem się prze-
woźnika spoczywa na osobie uprawnionej (art. 6 k.c.). Konieczność udowod-
nienia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika oznacza, że osoba 
uprawniona musi udowodnić rzeczywistą przyczynę szkody. Mamy tu do czynie-
nia z wyjątkiem od reguł dowodowych, wynikających z art. 65 Prawa przewozo-
wego8. W praktyce przeprowadzenie takiego dowodu jest niezwykle trudne, gdyż 
zazwyczaj osoba uprawniona nie towarzyszy przesyłce, a zatem nie kontroluje 
zachowań przewoźnika wobec przesyłki. W stosunkowo niewielu przypadkach 
osoba uprawniona ma możliwość przeprowadzenia skutecznego dowodu na 
okoliczność winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Zazwyczaj 
ma to miejsce w sytuacjach zaginięcia pojazdu wraz z przesyłką lub wypadków 
drogowych, kiedy prowadzone postępowania wyjaśniające z udziałem na przy-
kład policji, pozwalają na dokładne ustalenie okoliczności zdarzenia oraz winy 
i przewoźnika. W wypadku przewozu przesyłki dozorowanej, gdy dozór jest 
sprawowany przez niezależny podmiot, osoba uprawniona również ma moż-
liwość pozyskania informacji lub dowodów na zachowanie się przewoźnika 
w trakcie przewozu. 

Przyjęcie w Prawie przewozowym formy winy kwalifi kowanej jako prze-
słanki uzasadniającej pozbawienie przewoźnika prawa do korzystania z ogra-
niczenia wysokości odszkodowania jest zgodne z ogólną tendencją przyjętą 
w aktach normatywnych międzynarodowego prawa przewozowego. Przyjmuje 
się powszechnie, że zniesienie ograniczeń odpowiedzialności przewoźnika 
w przypadku szczególnie nagannego jego zachowania lub zachowania osób, któ-
rymi przewoźnik posługuje się przy wykonywaniu przewozu, ma na względzie 
przede wszystkim cele prewencyjne. Chodzi o zwiększenie staranności i zapo-
biegliwości tych osób w usprawnieniu techniki i organizacji przewozów. Jest też 
wyrazem społecznej dezaprobaty szczególnie nagannego naruszenia zasad przy-
jętych w transporcie9. 

Nie we wszystkich aktach prawnych dotyczących umowy przewozu znala-
zła odzwierciedlenie omawiana instytucja. Nie występowała ona początkowo na 

8 Tak H. Goik w Prawo przewozowe..., s. 287. Por. także K. Wesołowski, Odpowiedzialność 
przewoźnika..., s. 33. 

9 Tak J. Łopuski, Koncepcje i postacie winy w międzynarodowych cywilnych konwencjach 
prawa przewozowego, w: Problemy kodyfi kacji prawa cywilnego, Poznań 1990, s. 614. Por. także 
M. Dragun, Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie 
przewozowym, Toruń 1984, s. 158–159, 162–163.
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gruncie konwencji o konosamentach10, pozostającej pod wpływem prawa anglo-
saskiego11. Wypracowano tu jednak tak zwaną teorię dewiacji. Obejmuje ona 
sytuacje, w których przewóz jest wykonywany w sposób zasadniczo sprzeczny 
z warunkami umownymi (np. zmiana trasy przewozu, przewóz ładunku na pokła-
dzie statku wbrew umowie, świadome opóźnienie w przewozie). W myśl teo-
rii dewiacji, w przywołanych sytuacjach nie są przestrzegane warunki umowy, 
w tym także wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność przewoźnika mor-
skiego. Ponosi on zatem pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie 
lub wskutek dewiacji12. 

Na gruncie konwencji montrealskiej z 1999 roku o ujednoliceniu niektó-
rych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego13 regulacja 
powrotu do zasady pełnego odszkodowania za szkody spowodowane z winy 
kwalifi kowanej także nie jest konsekwentna. Konwencja ta zna instytucję znie-
sienia ograniczenia wysokości odszkodowania ze względu na kwalifi kowany 
charakter winy przewoźnika, ale nie odnosi jej do przewozu towaru. W artykule 
22 ust. 5 tej konwencji przewidziano bowiem, że nie stosuje się postanowień 
ustępów 1 i 2 (dotyczących odszkodowania za opóźnienie w przewozie pasa-
żerów i odszkodowania za zniszczenie, zagubienie, uszkodzenie lub opóźnienie 
przy przewozie bagażu), jeżeli udowodniono, że szkoda została spowodowana 
przez działanie lub zaniechanie przewoźnika, lub osób za niego działających, 
dokonane z zamiarem wyrządzenia szkody lub przez nierozwagę i ze świadomo-
ścią prawdopodobieństwa powstania szkody, przy czym w przypadku działania 
lub zaniechania osób działających za przewoźnika musi być także udowodnione, 
że działały w zakresie powierzonych im funkcji. W artykule 22 ust. 5 tej konwen-
cji nie odsyłano natomiast do ust. 3, przewidującego ograniczenie odpowiedzial-
ności przewoźnika w razie zniszczenia, zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia 
przy przewozie towarów. 

Konstrukcja art. 22 wymienionej konwencji uprawnia do twierdzenia, że 
nawet w przypadku celowego wyrządzenia szkody w towarze przez przewoźnika 

10 Chodzi o konwencję brukselską z 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących 
konosamentów (DzU 1937, nr 33, poz. 258), znowelizowaną tzw. protokołem brukselskim z 1968 r. 
(DzU 1980, nr 14, poz. 48) oraz protokołem brukselskim z 1979 r. (DzU 1985, nr 9, poz. 26), zwaną 
często Regułami Haga-Visby.

11 Omawiana instytucja została wprowadzona do konwencji o konosamentach art. 2 i 3 proto-
kołu brukselskiego z dnia 23.02.1968 r., które wprowadziły do konwencji o konosamentach art. 4 
ust. 5 lit. e, oraz art. 4 bis ust. 4.

12 Por. M. Dragun, Kwotowe ograniczenie..., s. 143.
13 DzU 2007, nr 37, poz. 235.
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będzie on korzystał z dobrodziejstwa ograniczenia wysokości odszkodowania 
przewidzianego w ust. 3 tegoż artykułu14. Taka regulacja, choć może dziwić, nie 
jest przypadkowa. Jest ona przejawem tak zwanej koncepcji nieprzekraczalnych 
kwotowych granic odpowiedzialności przewoźnika15. Stanowi postulat przewoź-
ników lotniczych, aby ich odpowiedzialność była w każdym wypadku limitowana, 
zgłaszany niejako w zamian za zaaprobowanie obiektywnych podstaw odpowie-
dzialności przewoźnika i odpowiednio wysokiego poziomu kwotowych limitów 
wysokości odszkodowania. Argumentem, który ma przemawiać za wyelimino-
waniem powrotu do zasady pełnego odszkodowania także w przypadku szkód 
spowodowanych wskutek winy kwalifi kowanej, są problemy dowodowe. Stano-
wisko takie nie jest jednak przekonujące16. Trudno jest zaaprobować rozwiązanie 
przyjęte w konwencji montrealskiej, tym bardziej, że jak wynika z jej preambuły, 
celem, który przyświecał jej autorom, było unowocześnienie i skonsolidowanie 
konwencji warszawskiej17 oraz związanych z nią dokumentów, a ta ostatnia kon-
wencja – wyłączenie ograniczenia wysokości odszkodowania w przypadku winy 
kwalifi kowanej przewoźnika – odnosi także do odpowiedzialności za towar18.

Rozwiązanie przyjęte w konwencji montrealskiej, nieprzewidujące moż-
liwości dochodzenia pełnego odszkodowania za szkody powstałe w związku 
z przewozem towarów, nawet gdyby były spowodowane winą kwalifi kowaną, 
nie jest jednak odosobnione. Także przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku 

14 Por. E. Ruhwedel, Haftungsbegrenzungen und deren Durchbrechnung im Luftrecht oder: 
Die absolute Beschränkung der Haftung bei Schäden an Luftfrachtgütern, „Transportrecht” 2004, 
Nr 4, s. 140; zob. też I. Koller, Schadensverhütung und Schadensausgleich bei Güter- und Ver-
spätungsschäden nach dem Montrealer Übereinkommen, „Transportrecht” 2004, Nr 5, s. 181–194; 
M. Polkowska, I. Szymajda, Konwencja montrealska – komentarz, odpowiedzialność przewoźnika 
lotniczego, Warszawa 2004, s. 72; M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajo-
we, Warszawa 2002, s. 425.

15 Odnośnie do koncepcji nieprzekraczalnych kwotowych granic odpowiedzialności przewoź-
nika zob. M. Dragun, op.cit., s. 157–160. 

16 Por. J. Rajski, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodo-
wym i krajowym, Warszawa 1968, s. 103.

17 Chodzi o konwencję warszawską z 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczą-
cych międzynarodowego przewozu lotniczego (DzU 1933, nr 8, poz. 49, sprostowanie DzU 1934, 
nr 78, poz. 737), znowelizowana tzw. protokołem haskim z 1955 r. (DzU 1963, nr 33, poz. 189) 
oraz uzupełnioną konwencją podpisaną w Guadalajara w 1961 r. o ujednostajnieniu niektórych 
prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez inną osobę 
niż przewoźnik umowny (DzU 1965, nr 25, poz. 167).

18 Wątpliwe jest przy tym powoływanie się na przepisy o czynach niedozwolonych w celu 
uzyskania pełnego odszkodowania (art. 29 konwencji montrealskiej). O zbiegu podstaw odpowie-
dzialności na gruncie prawa przewozowego zob. M. Stec, op.cit., s. 247; M. Sośniak, Deliktowe 
i kontraktowe roszczenia w prawie przewozowym, Prace Prawnicze III z zakresu prawa przewozo-
wego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 34, Katowice 1972, s. 79 i n. 
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Prawo pocztowe19 (art. 58) i ustawy z dnia 18 września 2001 roku Kodeks mor-
ski20 (art. 166 § 1 k.m.) nie przewidują takiej możliwości21. W kodeksie mor-
skim dotyczy to jednak tylko szkód w ładunku przewożonym bez konosamentu. 
Jeżeli bowiem szkody powstały w ładunku przewożonym na podstawie kono-
samentu, a co za tym idzie, wysokość odszkodowania ustala się według zasad 
i ograniczeń zawartych w konwencji o konosamentach, to zgodnie z przepisem 
art. 167 § 4 k.m. przewoźnik nie może korzystać z ograniczenia odpowiedzial-
ności przewidzianego tą konwencją, jeżeli zostanie udowodnione, że szkoda 
wynikła z działania lub zaniechania przewoźnika, których dopuścił się albo 
z zamiarem wyrządzenia szkody, albo postępując lekkomyślnie i ze świadomo-
ścią, że szkoda prawdopodobnie nastąpi.

Na gruncie aktów prawnych, które regulują omawianą instytucję, występuje 
jednak wiele różnic. Dotyczą one przede wszystkim sposobu ujęcia winy kwali-
fi kowanej i skutków wystąpienia tej winy. Pojęcia wina umyślnej czy rażące nie-
dbalstwo często są zastępowane opisowymi sformułowaniami, których zakresy 
nie odpowiadają ściśle zwrotom użytym w Prawie przewozowym. Ponadto 
Prawo przewozowe, podobnie jak kodeks cywilny (art. 788 § 1, art. 801 § 1 doty-
czący odpowiedzialności spedytora i art. 855 § 4, dotyczący odpowiedzialności 
przedsiębiorcy składowego) skutki winy kwalifi kowanej ogranicza wyłącznie 
do wysokości odszkodowania, podczas gdy konwencje międzynarodowe wpro-
wadzają niekiedy dalej idące, negatywne dla przewoźnika skutki. Najwyraźniej 
wynika to z regulacji w międzynarodowym transporcie drogowym. W myśl 
art. 29 ust. 1 CMR22, przewoźnik nie ma prawa korzystać z postanowień roz-
działu IV tej konwencji (Odpowiedzialność przewoźnika), wyłączających lub 
ograniczających jego odpowiedzialność, albo przenoszących na drugą stronę cię-
żar dowodu, jeżeli szkoda powstała wskutek złego zamiaru przewoźnika lub jego 
niedbalstwa, które według prawa obowiązującego w miejscu sprawy sądowej jest 
uważane za równoznaczne ze złym zamiarem, przy czym postanowienie to ma 
również zastosowanie do pracowników przewoźnika lub jakichkolwiek innych 
osób, do których usług odwołuje się przewoźnik dla wykonania przewozu, jeżeli 
ci pracownicy lub te inne osoby działały w wykonywaniu swych funkcji (art. 29 

19 DzU nr 130, poz. 1188.
20 DzU nr 138, poz. 1545 z późn. zm.
21 Zwraca na to uwagę M. Stec w System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szcze-

gółowa, t. 7, Warszawa 2004, s. 722.
22 Chodzi o konwencję genewską z 1956 r. o umowie międzynarodowego przewozu drogowe-

go towarów (CMR), DzU 1962, nr 49, poz. 238, sprostowanie DzU 1995, nr 69, poz. 352.
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ust. 2). Wina kwalifi kowana przewoźnika (jego pracowników lub osób, którymi 
posługiwał się przy wykonywaniu przewozu), na gruncie tej konwencji pociąga 
za sobą zatem nie tylko wyłączenie ograniczenia obowiązku odszkodowawczego. 
Przewoźnik traci również możliwość korzystania z dobrodziejstwa przewidzia-
nego w art. 18 ust. 2 CMR, czyli domniemania, że szkoda w postaci zaginię-
cia lub uszkodzenia towaru wynikła z jednej lub kilku przyczyn wymienionych 
w art. 17 ust. 4 CMR, jeżeli tylko ustalił, że ze względu na okoliczności faktyczne 
szkoda taka mogła wynikać z jednej lub kilku wymienionych w tym artykule oko-
liczności23. Ponadto w przypadku złego zamiaru lub niedbalstwa, które według 
prawa obowiązującego sąd rozpatrujący sprawę jest uważane za równoznaczne 
ze złym zamiarem, termin przedawnienia roszczenia ulega przedłużeniu z roku 
do lat trzech (art. 32 ust. 1 CMR), co stanowi kolejne pogorszenie sytuacji praw-
nej przewoźnika. Na gruncie konwencji lotniczych wina kwalifi kowana wywo-
łuje skutek wyłącznie w zakresie zniesienia kwotowych ograniczeń wysokości 
odszkodowania, a nie wszystkich innych ograniczeń wysokości odszkodowa-
nia (art. 25 konwencji warszawskiej, art. 22 ust. 5 konwencji montrealskiej)24. 
Podobne rozwiązanie występuje na gruncie kodeksu morskiego (art. 167 § 4 
w zw. z § 1 k.m.), choć sama konwencja o konosamentach nie ogranicza w taki 
sposób skutku winy kwalifi kowanej, znosząc także inne ograniczenia wysokości 
odszkodowania (art. 4 ust. 5 lit.e konwencji o konosamentach).

Zróżnicowany jest także krąg osób, których wina kwalifi kowana powoduje 
zniesienie ograniczeń odpowiedzialności (wysokości odszkodowania). Chodzi 
tu o występującą w prawie morskim, pozostającym pod przemożnym wpływem 

23 Zgodnie z postanowieniem art. 17 ust. 4 CMR, z uwzględnieniem postanowienia art. 18 
ust. 2–5, przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie to-
waru powstało ze szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego z jednej lub kilku następujących 
przyczyn: a) użycia pojazdów otwartych i nieprzykrytych opończą, jeżeli to użycie było wyraźnie 
uzgodnione i zaznaczone w liście przewozowym; b) braku lub wadliwego opakowania, jeżeli towa-
ry, ze względu na swe naturalne właściwości, w razie braku lub wadliwego opakowania, narażone 
są na zaginięcie lub uszkodzenie; c) manipulowania, ładowania, rozmieszczenia lub wyładowa-
nia towaru przez nadawcę, lub przez odbiorcę, albo przez osoby działające na rachunek nadawcy 
lub odbiorcy; d) naturalnych właściwości niektórych towarów, mogących powodować całkowite 
lub częściowe ich zaginięcie albo uszkodzenie, w szczególności przez połamanie, rdzę, samoistne 
wewnętrzne zepsucie, wyschnięcie, wyciek, normalny ubytek lub działanie robactwa i gryzoni; 
e) niedostateczności lub wadliwości cech lub numerów na sztukach przesyłki; f) przewozu żywych 
zwierząt.

24 Jeszcze inne rozwiązanie było znane uprzednio w międzynarodowym prawie kolejowym, 
gdzie wina umyślna znosiła kwotowe ograniczenia wysokości odszkodowania, a rażące niedbal-
stwo powodowało jedynie podwojenie tych kwot (art. 37 CIM). 
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prawa angielskiego, koncepcję winy własnej przewoźnika (personal fault)25, 
zgodnie z którą jedynie wina kwalifi kowana samego przewoźnika, a nie osób, 
którymi posługuje się on przy wykonywaniu przewozu, powoduje zaostrzenie 
odpowiedzialności. Koncepcja ta w praktyce nie występuje w innych dziedzinach 
transportu. 

Międzynarodowemu prawu przewozowemu znane jest także rozwiązanie 
polegające na zniesieniu ograniczeń wysokości odszkodowania w sytuacjach 
niezależnych od stopnia winy przewoźnika. Chodzi tu o występujące na gruncie 
konwencji warszawskiej rozwiązanie polegające na przyjęciu, że przewoźnik nie 
może powoływać się na wyłączenia i ograniczenia jego odpowiedzialności prze-
widziane w treści konwencji, jeżeli przyjmując bagaż lub ładunek, nie wydał kwitu 
bagażowego bądź przewozowego listu lotniczego, albo gdy te dokumenty nie 
zawierają obligatoryjnych elementów treści. Rozwiązanie to, krytykowane jako 
nazbyt restrykcyjne i nieadekwatne do stopnia uchybienia przewoźnika26, zostało 
zweryfi kowane w  Protokole haskim. Po tej zmianie przewoźnik pozbawiony jest 
wyłącznie prawa do kwotowego ograniczenia wysokości odszkodowania prze-
widzianego w art. 22 wyżej wymienionej konwencji, jeżeli nie wystawił odpo-
wiedniego dokumentu przewozowego lub w jego treści nie zamieścił wzmianki 
o tym, że przewóz podlega tej konwencji i odpowiedzialność przewoźnika jest 
ograniczona (art. 4 ust. 2 i art. 9). Rozwiązanie to zostało całkowicie odrzucone 
w konwencji montrealskiej, która w art. 9 stanowi, że niewypełnienie postanowień 
art. 4–8 (wprowadzających wymogi dotyczące dokumentów) nie narusza ani ist-
nienia, ani ważności umowy przewozu, która jednak będzie podlegać zasadom tej 
konwencji, łącznie z zasadami dotyczącymi ograniczenia odpowiedzialności27.

25 Koncepcję winy własnej przewoźnika oraz problemy z niej wynikające omawia w nauce 
polskiej J. Łopuski, Koncepcje i postacie winy..., s. 621; Odpowiedzialność za szkodę..., s. 105 
i n., zob. także M. Dragun, Kwotowe ograniczenia..., s. 144. Koncepcja ta znajduje odbicie także 
w wewnętrznym prawie morskim (art. 170 w zw. z art. 167 § 4 k.m.).

26 J. Rajski, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika..., s. 108.
27 Analogiczną regulację w odniesieniu do przewozu pasażera i bagażu zawiera postanowienie 

art. 3 ust. 5 konwencji montrealskiej. Wcześniej odrzucono już ideę zaostrzenia odpowiedzialności 
przewoźnika za braki dokumentacji przewozowej protokołami montrealskimi (omawianej kwestii 
w zakresie przewozu towarów dotyczył protokół 4, który nie wszedł jednak w życie). 
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Wina umyślna i rażące niedbalstwo jako formy winy kwalifi kowanej

Przesłanką wyłączającą ograniczenie wysokości odszkodowania należnego 
od przewoźnika za szkody wyrządzone w związku z przewozem przesyłki jest 
w Prawie przewozowym (art. 86) wina umyślna (często określana w między-
narodowych konwencjach przewozowych jako  „zły zamiar”, z fr. dol) i rażące 
niedbalstwo. Do tych form winy odwołuje się też kodeks cywilny (art. 788 § 1)28. 
Co zatem należy rozumieć przez te pojęcia i jakie warunki muszą być spełnione, 
aby przypisać przewoźnikowi jedną z tych form winy?  

Przepisy prawa cywilnego nie zawierają defi nicji winy. Zdefi niowaniem tego 
pojęcia zajęli się przedstawiciele nauki. Ich stanowisko nie jest jednak jednolite29. 
Przedstawienie tych poglądów wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Na jego 
potrzeby można przyjąć, że przez winę rozumie się naganną decyzję człowieka, 
odnoszącą się do podjętego przez niego bezprawnego czynu albo zaniechania30. 
Defi nicja ta odpowiada występującym ostatnio w nauce prawa cywilnego ten-
dencjom, aby posługiwać się analogicznym pojęciem winy zarówno na gruncie 
prawa cywilnego jak i karnego, gdzie dominują dwie teorie winy: psychologiczna 
i normatywna31. Do tej ostatniej nawiązują zwolennicy unifi kacji pojęcia wina 
w obu tych gałęziach prawa. Koncepcja normatywna winy nie poprzestaje jedynie 
na ocenie sfery psychicznej sprawcy, jego przeżyć, lecz łączy to pojęcie z moż-
liwością postawienia mu zarzutu, że jego decyzja była niewłaściwa w konkret-
nej sytuacji32. Wina może być zatem przypisana jedynie człowiekowi i składają 
się na nią dwa elementy: obiektywny, którym jest bezprawność działania bądź 
zaniechania, i subiektywny, odnoszący się do kwalifi kacji psychicznych sprawcy 

28 Zob. także art. 801 § 1 k.c. dotyczący odpowiedzialności spedytora i art. 855 § 4 k.c. doty-
czący odpowiedzialności przedsiębiorcy składowego, a także art. 849 § 2 k.c. dotyczący odpowie-
dzialności hotelarza.

29 Szerzej na ten temat w W. Czachórski, System Prawa prywatnego, t. III, cz. 1, Prawo zo-
bowiązań – część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 531 i n. Autor ten 
wskazuje na różne rozumienie pojęcia wina, tj. winę sensu largo, w której można doszukać się 
dwóch elementów: obiektywnej bezprawności i subiektywnej wadliwości (naganności), oraz wi-
nę sensu stricto, odnoszącą się do okoliczności podmiotowych czynu, gdzie ocena postępowania 
sprawcy dotyczy elementów subiektywnych jego zachowania się.

30 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006, s. 195.
31 Teoria psychologiczna winy ujmuje winę ontologicznie. Badaniu podlega więc stosunek 

psychiczny sprawcy do popełnionego przez niego czynu zabronionego. Teoria normatywna winy 
koncentruje się na możliwości postawienia sprawcy zarzutu naruszenia określonych norm praw-
nych. Jeżeli taki zarzut można sprawcy postawić, to można przypisać mu winę. Szerzej na temat 
teorii winy zob. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2004, s. 131–135.

32 Z. Radwański, A. Olejniczak, op.cit., s. 195.



19Wyłączenie prawa do ograniczenia wysokości odszkodowania...

czynu. Pierwszy odnosi się do strony przedmiotowej określonego zachowania 
się człowieka, drugi do strony podmiotowej. Istotne jest przy tym to, że aby 
można było uznać jakieś działanie bądź zaniechanie człowieka za zawinione, 
musi ono spełniać przesłankę bezprawności. O bezprawności mówimy wówczas, 
gdy zachowanie się sprawcy jest niezgodne z istniejącym porządkiem prawnym, 
przy czym pojęcie porządku prawnego należy rozumieć szeroko. Obejmuje ono 
zatem nie tylko obowiązujące przepisy prawa, ale także zasady współżycia spo-
łecznego. Dokonując kwalifi kacji jakiegoś zachowania się człowieka z punktu 
widzenia bezprawności, pamiętać należy o katalogu okoliczności wyłączających 
tę bezprawność, takich jak na przykład stan wyższej konieczności, zgoda poszko-
dowanego czy wykonywanie własnych praw podmiotowych33.

Nie każde bezprawne działanie/zaniechanie będzie mogło zostać uznane 
za zawinione. Nie zawsze bowiem stan psychiczny sprawcy będzie pozwalał na 
przypisanie mu choćby najmniejszego stopnia winy (np. gdy sprawca szkody był 
niepoczytalny z uwagi na chorobę psychiczną czy też młody wiek, wyłączający 
jego odpowiedzialność)34. Jeżeli jednak sprawcy szkody można przypisać winę, 
to należy jeszcze określić stopień tego zawinienia, gdyż w wielu przypadkach od 
stopnia winy sprawcy szkody uzależniony jest zakres możliwych do dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych przez uprawnioną osobę. 

Na gruncie prawa cywilnego rozróżnia się dwie postacie winy: winę umyślną 
(dolus) i winę nieumyślną (culpa), określaną mianem niedbalstwa. 

Z winą umyślną mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca bezprawnego 
czynu chce wyrządzić szkodę (dolus directus) lub co najmniej świadomie godzi 
się na jej wyrządzenie (dolus eventualis). Działaniu lub zaniechaniu sprawcy 
można tu przypisać zły zamiar, chęć szkodzenia lub świadomość, że określone 
działanie lub zaniechanie może wyrządzić szkodę i akceptowanie tego stanu 
rzeczy35. 

Takie umyślne zachowanie się przewoźnika należy uznać za wyjątkowo 
naganne i niezasługujące na korzystanie z dobrodziejstwa ograniczenia wysoko-
ści odszkodowania względem osoby uprawnionej. Przepisem art. 86 Prawa prze-
wozowego ustawodawca przywrócił zatem zasadę pełnej rekompensaty szkody 
w sytuacji, gdy zachowaniu się przewoźnika, które spowodowało szkodę, można 

33 Szerzej na ten temat Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania..., s. 192–194. Zob. także 
W. Czachórski, Zobowiązania, zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 216–217.

34 Szerzej na ten temat W. Czachórski w System..., t. III, cz. 1, s. 540 i n.
35 Szerzej na ten temat ibidem, s. 544 i n. Zob. też J. Dąbrowa, Wina jako przesłanka odpowie-

dzialności cywilnej, Wrocław 1968, s. 45.
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przypisać cechę umyślności. Dotyczy to także osób zatrudnionych u przewoźnika 
i osób, którym powierzył on wykonanie ciążącego na nim zobowiązania, gdyż 
ich działania lub zaniechania są traktowane jak działania lub zaniechania samego 
przewoźnika (art. 474 k.c.).

Oprócz winy umyślnej przesłanką wyłączającą ograniczenie wyso-
kości odszkodowania należnego od przewoźnika jest zrównane z nią co do 
skutków – wzorem prawa rzymskiego36 – rażące niedbalstwo (art. 86 Prawa 
przewozowego). 

Pojęcie niedbalstwo nie jest łatwe do zdefi niowania. Najogólniej rzecz 
ujmując, z niedbalstwem mamy do czynienia w przypadku niedołożenia przez 
sprawcę wymaganej staranności37. Sprawca – w przeciwieństwie do sytuacji, gdy 
można mu przypisać winę umyślną – nie dąży tu swym zachowaniem do wyrzą-
dzenia szkody, a przeciwnie – bezpodstawnie sądzi, że uniknie jej wyrządzenia 
(w prawie karnym zachowanie takie określane jest terminem lekkomyślności) 
bądź w ogóle nie zdaje sobie sprawy z bezprawności swojego zachowania się 
i skutków, jakie może ono wywołać, choć mógł i powinien zdawać sobie z tego 
sprawę i skutkom tym przeciwdziałać (niedbalstwo sensu stricto)38. 

Pojawia się pytanie, jaki poziom owej wymaganej staranności powinna 
zachować dana osoba, aby nie naraziła się na zarzut niedbalstwa? Ustawodawca 
w art. 355 § 1 k.c. wskazał, że powinna to być staranność ogólnie wymagana 
w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Chodzi o staranność, jaka 
jest wymagana od każdego, kto znajdzie się w określonej sytuacji. Jest ona zatem 
oparta na obiektywnym mierniku należytej staranności, ujmowanym in abstactio, 
niezależnie od osobistych przymiotów danej osoby39. Pamiętać jednak należy, 
że w odniesieniu do podmiotów zajmujących się profesjonalnie działalnością 
gospodarczą, (np. przewoźników), należyta staranność powinna być oceniana 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru tej działalności (art. 355 § 2 k.c.). 
W zależności od stopnia naruszenia owej należytej staranności w prawie cywil-
nym wymienia się w ramach winy nieumyślnej różne jej stopnie, które poza przy-

36 Zgodnie z zasadą culpa lata dolo aequiparatur.
37 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania..., s. 197.
38 Por. W. Czachórski w System..., t. III, cz. 1, s. 546, 547. 
39 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania..., s. 197, 198. Zob. też W. Czachórski, Zobo-

wiązania..., s. 213–214; J. Dąbrowa w System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań 
– część ogólna..., s. 770 i n.
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padkiem tak zwanego rażącego niedbalstwa (culpa lata) są nieistotne z punktu 
widzenia potrzeb niniejszego artykułu40. 

Przepisy Prawa przewozowego i kodeksu cywilnego nie defi niują pojęcia 
rażące niedbalstwo. Jego wyjaśnieniem zajmują się przedstawiciele doktryny 
i orzecznictwo. Zdefi niowanie tego pojęcia nie jest jednak łatwe, gdyż trudno 
przeprowadzić precyzyjną granicę między rażącym niedbalstwem a słabszymi 
formami winy nieumyślnej. W literaturze ścierały się różne stanowiska co do 
tego, jakie kryterium należy brać pod uwagę przy wyznaczeniu tej granicy. Cho-
dzi o to, czy powinno się tu kłaść nacisk na momenty psychiczne, czy zwracać 
uwagę na naruszenie elementarnych reguł staranności, czy uwzględniać oba te 
elementy41. W praktyce co do zasady za decydujące przyjmuje się kryterium 
obiektywne42. 

Na ogół przyjmuje się, że rażące niedbalstwo zachodzi w przypadku prze-
kroczenia jakiś podstawowych, elementarnych zasad ostrożności czy ogólnie 
prawidłowego zachowania się w danej sytuacji43, oczywistego dla każdego roz-
sądnego człowieka44. Stwierdza się również, że rażące niedbalstwo to cięższa 
forma winy nieumyślnej, obejmujące swym zasięgiem formę winy określaną 
w prawie karnym mianem lekkomyślności i specjalnie wyraźne przypadki nie-
dbalstwa45. Jako rażące niedbalstwo określa się także brak staranności, której 
można wymagać od osób najmniej rozgarniętych46. 

Niezależnie od przyjmowanych w literaturze przedmiotu defi nicji pojęcia 
rażące niedbalstwo, wobec braku defi nicji legalnej tej instytucji, nie ulega wąt-

40 Oprócz culpa lata wymienia się także culpa levis czy culpa levissima.
41 Za uwzględnianiem obu elementów opowiedziała się J. Dąbrowa, Wina jako przesłanka..., 

s. 51–52.
42 Por. J. Dąbrowa w System..., t. III, cz. 1, s. 772.
43 Ibidem, s. 772. Por. też W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów..., s. 237.
44 M. Nesterowicz w System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, 

wyd. 2, Warszawa 2004, s. 828. 
45 B. Lewaszkiewicz, Zakres niedbalstwa jako podstawy odpowiedzialności cywilnej, NP 1956, 

nr 3, s. 69.
46 W. Czachórski, Zobowiązania..., s. 214.
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pliwości, że to sąd będzie musiał oceniać w konkretnej sprawie, czy takie rażące 
niedbalstwo można przypisać przewoźnikowi47.

Inne koncepcje formy winy nieumyślnej zrównanej w skutkach 
z winą umyślną 

Kwestia form winy powodujących zniesienie ograniczeń wysokości odszko-
dowania należnego od przewoźnika (a niekiedy także innych ograniczeń odpo-
wiedzialności) była różnie  normowana w legislacji międzynarodowej. Różnice 
te „wdarły się” także do prawa wewnętrznego. Było to spowodowane odesłaniem 
do konwencji międzynarodowych, zawartym w ustawie z dnia 3 lipca 2002 roku 
Prawo lotnicze48 (art. 208 ust. 1) oraz bezpośrednim wpływem konwencji na 
nowy kodeks morski (art. 167 § 4 k.m.). Dotyczą one przede wszystkim ujęcia 
winy nieumyślnej, która powoduje skutki tożsame z winą umyślną49. 

Chociaż koncepcja winy w postaci niedbalstwa wysokiego stopnia pojawiła 
się w przepisach międzynarodowego prawa przewozowego, dotyczących znie-
sienia ograniczenia wysokości należnego od przewoźnika odszkodowania50, to 
jednak nie zdobyła tu sobie szerszego uznania. Wynika to stąd, że nie we wszyst-
kich systemach prawnych występuje znane prawu polskiemu pojęcie rażące nie-
dbalstwo. Przede wszystkim nie występuje ono w systemach prawnych państw 

47 Por. M. Nesterowicz w System..., t. 7, wyd. 2, s. 828. Na przykład Sąd Apelacyjny w Bia-
łymstoku w uzasadnieniu wyroku z dnia 15.03.2006 r., sygn. akt I ACa 48/06, OSAB 2006/1/21, za 
rażące niedbalstwo przewoźnika uznał dokonanie przez niego w sposób dowolny, bez uzgodnienia 
z nadawcą bądź spedytorem, zmiany trasy przewozu i kolejności dostaw, choć w tzw. zleceniu 
transportowym trasa była szczegółowo opisana. Sąd uznał tu, że nie były to okoliczności, których 
przewoźnik nie mógł uniknąć, a wręcz przeciwnie – spowodował je w sposób świadomy. Nie było 
przy tym żadnych przeszkód, aby przewoźnik po stwierdzeniu opóźnienia w przekroczeniu granicy 
(chodziło o przewóz międzynarodowy wykonywany za listem CMR) skontaktował się z nadawcą 
w celu ustalenia, czy zmiana trasy ma dla niego znaczenie. Ponadto w ustalonym przez sąd stanie 
faktycznym okazało się, że przewoźnik wbrew treści zlecenia transportowego dopuścił do utraty 
kontaktu telefonicznego z kierowcą, co nie pozwoliło na ustalenie miejsca jego pobytu i czasu 
ewentualnego dokonania oczekiwanej dostawy.

48 DzU nr 130, poz. 1112 z późn. zm.
49 Kwestia ujęcia winy umyślnej (dol), zwanej też złym zamiarem, jest mniej dyskusyjna, po-

nieważ różnice dotyczące tej formy winy mają raczej semantyczny charakter.
50 Przykładem jest regulacja zawarta w art. 37 CIM. Odwołanie się do rażącego niedbalstwa 

w międzynarodowym prawie kolejowym można tłumaczyć tym, że przy jego powstawaniu mniej-
szy wpływ mieli przedstawiciele anglosaskich systemów prawnych. Obecnie jednak, od wejścia 
w życie konwencji COTIF i załącznika do niej w postaci RU/CIM brakuje odwołania się do ra-
żącego niedbalstwa, co niekiedy uchodzi uwadze (por. Z Kwaśniewski, Umowa multimodalnego 
przewozu towarów w obrocie międzynarodowym, Toruń 1989, s. 191).
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anglosaskich, opartych na common law51. Ponadto w poszczególnych systemach, 
którym jest znane, nie jest rozumiane w jednolity sposób. Twórcy międzyna-
rodowych konwencji przewozowych odeszli więc od używania pojęcia rażące 
niedbalstwo i zastąpili je innymi określeniami. 

Nie zawsze jednak prawodawca konwencyjny sam przesądza sprawę. 
Niekiedy odwołuje się do prawa wewnętrznego. W CMR na określenie winy 
umyślnej użyto pojęcia zły zamiar, natomiast za równoważne ze złym zamiarem 
uznano niedbalstwo przewoźnika, które według prawa obowiązującego w miej-
scu prowadzenia sprawy sądowej jest uważane za jednoznaczne ze złym zamia-
rem (art. 29 ust. 1). O ile znaczenie pojęcia „zły zamiar” nie powinno budzić 
większych wątpliwości interpretacyjnych, o tyle odesłanie do niedbalstwa, które 
według prawa państwa rozstrzygającego spór jest uznawane za równoznaczne ze 
złym zamiarem, w istocie nie wyjaśnia niczego. Wskazuje jedynie (posługując 
się łącznikiem legis fori), jakie prawo należy stosować do ustalenia formy winy 
nieumyślnej, wywołującej skutek określony wyżej wymienionym przepisem52. 
Rozwiązanie takie nie zapewnia jednolitości orzecznictwa53. 

51 Szerzej na ten temat M. Dragun, Kwotowe ograniczenie..., s. 142–145; J. Łopuski w Koncep-
cje i postacie winy..., s. 613–618.

52 Por. ibidem, s. 614. Autor ten podkreśla jednocześnie, że w prawie polskim brakuje ogólnej 
normy zrównującej winę umyślną ze złym zamiarem. Zob. też W. Górski, K. Wesołowski, Ko-
mentarz do przepisów..., s. 336, którzy nie mają wątpliwości, że odesłanie zawarte w art. 29 CMR 
z punktu widzenia prawa polskiego oznacza zniesienie ograniczeń odpowiedzialności międzynaro-
dowego przewoźnika drogowego także przy rażącym niedbalstwie, ponieważ przepisy dotyczące 
umowy przewozu obowiązujące w prawie polskim zrównują rażące niedbalstwo z winą umyślną. 
Tak to jest też rozumiane w orzecznictwie. Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 
15.03.2006 r., sygn. akt I ACa 48/06, gdzie sąd ten stwierdził, że „Odesłanie do norm prawa kra-
jowego zawarte w art. 29 ust. 1 konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów (CMR) (...) należy rozumieć w ten sposób, że pojęcie „złego zamiaru” jest równoznaczne 
z winą w postaci rażącego niedbalstwa, o której mowa w art. 86 ustawy Prawo przewozowe”. 

53 Por. orzecznictwo przytoczone w pracy W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepi-
sów..., s. 336–339, w szczególności orzeczenie Bundesgerichtshof z dnia 14.07.1983 r., w którym 
sąd zwrócił uwagę, że w judykaturze sądów niemieckich, austriackich i szwajcarskich rażące nie-
dbalstwo traktowane jest jako forma winy równoważna złemu zamiarowi w rozumieniu art. 29 
CMR, natomiast w orzecznictwie sądów belgijskich nie ma to miejsca. Z dwóch orzeczeń holender-
skiego Hoge Raad der Nederlanden z 5.01.2001 r., wynika zaś, że jako winę równoważną ze złym 
zamiarem traktuje się tu działanie lub zaniechanie kwalifi kowane jako lekkomyślne, czyli takie, 
gdy sprawca był świadomy wysokiego prawdopodobieństwa powstania szkody, lecz bez wpływu 
tej świadomości na zachowanie się przewoźnika (prawdopodobieństwo zaistnienia szkody musi 
być przy tym – zdaniem tego sądu – dużo wyższe, niż prawdopodobieństwo tego, że szkoda taka 
nie zaistnieje). Przytoczone tu zatem stanowisko sądu holenderskiego co do rozumienia pojęcia 
wina równoważna ze złym zamiarem, odnoszącego się do działań lub zaniechań sprawcy szkody, 
gdy miał on świadomość, że te działania lub zaniechania mogą najprawdopodobniej wywołać szko-
dę, zbliżone jest do takiego ujmowania winy nieumyślnej zrównanej ze złym zamiarem, jak to ma 
miejsce w konwencjach lotniczych (warszawskiej i montrealskiej) i konwencji RU/CIM. 
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Formuła użyta w CMR znana była wcześniej z konwencji warszawskiej. 
Ta jednak, po zmianach wprowadzonych Protokołem haskim, nie zawiera już 
odwołania do prawa wewnętrznego, a stanowi w art. 25, że nie stosuje się granic 
wysokości odszkodowania za szkody powstałe w związku z przewozem towarów, 
jeżeli szkoda wynikła z działania lub zaniechania przewożącego, spowodowa-
nego bądź zamiarem wyrządzenia szkody (co odpowiada winie umyślnej), bądź 
przez nierozwagę i ze świadomością, że istnieje prawdopodobieństwo powsta-
nia szkody. W konwencji montrealskiej posłużono się w art. 22 ust. 5 podobną 
formułą, ale wyłączenie granic wysokości odszkodowania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do szkód powstałych przy przewozie towarów. Podobne sformu-
łowanie użyte zostało w obowiązującej wersji RU/CIM, gdzie za równoznaczne 
z winą umyślną przewoźnika kolejowego (określaną tu jako działanie lub zanie-
chanie popełnione z zamiarem spowodowania szkody) uznano jego lekkomyślne 
działanie lub zaniechanie, których dopuścił się ze świadomością prawdopodo-
bieństwa powstania szkody (art. 36) oraz w innych konwencjach dotyczących 
międzynarodowego prawa przewozowego54.

Wynika z powyższego, że obecnie w międzynarodowym prawie przewozo-
wym na określenie stopnia nieumyślnej winy przewoźnika, zrównanej w swych 
skutkach z winą umyślną, użyto formuły opisowej, jaką jest działanie lub zacho-
wanie lekkomyślne, lub nierozważne i ze świadomością, że istnieje prawdopo-
dobieństwo, iż z takiego działania lub zaniechania może wyniknąć szkoda. Tak 
sformułowana wina przewoźnika nawiązuje wyraźnie do pojęcia wilful miscon-
duct należącego do systemu common law, którego elementem jest świadomość 
danej osoby co do możliwych skutków i woli ich wywołania55. 

W literaturze przedmiotu postać winy, której istotnym elementem jest to, 
że sprawca szkody świadomie akceptuje okoliczność, iż w wyniku jego nie-
rozważnego postępowania szkoda prawdopodobnie nastąpi określa się mianem 
winy niewybaczalnej (w terminologii francuskiej faute inexcsable)56. Podkreśla 
się przy tym, że wina niewybaczalna jest nową postacią winy, o treści wyraź-
nie określonej postanowieniami międzynarodowych konwencji przewozowych. 

54 Por. np. art. 8 ust. 1 i 2 konwencji o przewozie ładunków morzem z 1978 r. (Reguł Ham-
burskich), art. 21 ust. 1 konwencji ONZ z 1980 r. o międzynarodowym multimodalnym przewozie 
towarów (nie weszła w życie). 

55 Odnośnie do koncepcji wilful misconduct zob. L. Babiński, Międzynarodowa unifi kacja 
prawa przewozu lotniczego na tle konwencji warszawskiej, „Studia Prawnicze” 1968, s. 29–36; 
J. Rajski, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika..., s. 93–96.  

56 J. Łopuski, Koncepcje i postacie winy..., s. 618. Używa się także określenia „świadome nie-
dbalstwo” (Z. Kwaśniewski, Umowa multimodalnego..., s. 192).
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Pomimo anglosaskiej inspiracji, nie jest to pojęcie pochodzące z któregoś 
z krajowych porządków prawnych, ale z prawa międzynarodowego, do którego 
należy stosować właściwe temu prawu metody i zasady wykładni57. Podkreśla 
się również, odmienność tej formy winy w stosunku do rażącego niedbalstwa. 
W przeciwieństwie do tej ostatniej formy winy, gdzie istotny jest stopień nagan-
ności zlekceważenia możliwych następstw działań lub zaniechań, koncepcja winy 
niewybaczalnej implikuje świadomość prawdopodobieństwa powstania szkody 
i akceptacji tego prawdopodobieństwa. Do kwalifi kacji określonej postaci winy 
jako niewybaczalnej niezbędne są świadomość określonej osoby i jej nierozważ-
ność oraz prawdopodobieństwo powstania szkody58. W przypadku niedbalstwa, 
nawet w rażącej postaci, może, ale nie musi, wystąpić u sprawcy szkody – tak 
istotny z punktu widzenia winy niewybaczalnej – element świadomości i akcep-
tacji bezprawności swojego zachowania i skutków, jakie może ono wywołać59. 
Okoliczność, czy w konkretnym przypadku owo niedbalstwo przybrało postać 
niedbalstwa rażącego zależy wyłącznie od stopnia przekroczenia przyjętej miary 
staranności. 

Odmienność kryteriów wyodrębnienia rażącego niedbalstwa i winy niewy-
baczalnej utrudnia porównanie zakresów tych dwóch form winy. Kwestia jest dys-
kusyjna i w dużej mierze zależy od wyboru obiektywnych bądź subiektywnych 
kryteriów kwalifi kacji winy jako „niewybaczalnej”. Stosując kryteria obiektywne, 
które zdają się przeważać obecnie w orzecznictwie60, pojęcie wina niewybaczalna 
jawi się jako węższe w stosunku do rażącego niedbalstwa i odnosi do tej jego 
postaci, którą w prawie karnym określa się mianem lekkomyślności61. 

57 J. Łopuski, Koncepcje i postacie winy..., s. 615, 618.
58 Ibidem. Niektórzy autorzy utożsamiają jednak konwencyjne ujęcie winy nieumyślnej z rażą-

cym niedbalstwem. Zob. J. Godlewski, Przepisy ujednolicone w umowie międzynarodowego prze-
wozu towarów kolejami (CIM) z komentarzem, Gdynia 2007, s. 104–105.

59 J. Łopuski, Koncepcje i postacie winy..., s. 615– 616; M. Dragun, Kwotowe ograniczenia..., 
s. 153.

60 Miarodajnym jest tu wyrok Bundesgerichtshof z 16.02.1979 r., ETL 1980, nr 2, s. 235, 
w którym sąd na gruncie art. 25 konwencji warszawskiej, stwierdził istnienie domniemania fak-
tycznego. Jego podstawą jest nierozważność zachowania się przewoźnika, a wnioskiem świado-
mość prawdopodobieństwa powstania szkody, przy czym oceniając nierozważność, odwołał się do 
kryterium obiektywnego w postaci świadomego naruszenia obowiązków służbowych. 

61 Por. J. Łopuski, Koncepcje i postacie winy...…, s. 617, który zauważa, że takie obiektywne 
podejście do oceny stanu świadomości przewoźnika deformuje treść winy niewybaczalnej. Au-
tor ten nie wyklucza jednak uwzględniania okoliczności towarzyszących dla oceny świadomości 
prawdopodobieństwa powstania szkody, ale jest przeciwny całkowitemu wyeliminowaniu elemen-
tów subiektywnych.  
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Próba oceny regulacji 

Idea zniesienia ograniczeń wysokości odszkodowania (odpowiedzialno-
ści przewoźnika) jest różnie rozwiązywana w kwestiach szczegółowych. Sama 
reguła powrotu do zasady pełnego odszkodowania w sytuacjach, gdy przewoź-
nikowi można zarzucić przekroczenie podstawowych standardów zachowania, 
zasadniczo nie budzi wątpliwości. Podstawową kwestią jest określenie form winy, 
które powodują zniesienie ograniczeń. Różnice dotyczą także występowania 
innych niż zawinione w sposób kwalifi kowany zdarzeń powodujących zniesienie 
ograniczeń, zakresu znoszonych ograniczeń oraz tego, czy wina kwalifi kowana 
musi być winą własną przewoźnika, czy także jego pracowników, podwładnych 
i innych osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu przewozu.

Jeśli chodzi o formy winy powodujące powrót do zasady pełnego odszko-
dowania, w legislacji międzynarodowej na dobre zwyciężyła idea winy niewy-
baczalnej. Znajduje ona wyraz praktycznie we wszystkich ostatnio przyjętych 
konwencjach (z wyjątkiem CMR, który pozostawił kwestię otwartą, odsyłając 
do prawa wewnętrznego), a także w prawie wewnętrznym, w art. 167 § 4 k.m. 
i zawartym w Prawie lotniczym odesłaniu do stosownych konwencji między-
narodowych. Na gruncie Prawa przewozowego i kodeksu cywilnego wciąż 
obowiązuje formuła rażącego niedbalstwa, którą z uwagi na wieloletnią trady-
cję trudno będzie zastąpić koncepcją winy niewybaczalnej, choć przemawia za 
tym wiele argumentów62. Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają jednak na ich 
przedstawienie. 

Nie widzę potrzeby wprowadzania do prawa wewnętrznego poza winą kwa-
lifi kowaną innych zdarzeń, które miałyby powodować powrót do zastosowania 
zasady pełnego odszkodowania. W szczególności wobec liberalizacji zasad doty-
czących wystawiania dokumentów przewozowych anachronizmem jest rozwią-
zanie przyjęte w konwencji warszawskiej, polegające na zniesieniu ograniczeń 
wysokości odszkodowania w przypadku niewystawienia listu przewozowego lub 
braków w jego treści. 

Co do skutków, jakie powinien wywoływać fakt wyrządzenia szkody zawi-
nionym w sposób kwalifi kowany zachowaniem się przewoźnika lub innych osób, 
za które odpowiada, rozwiązanie przyjęte na gruncie Prawa przewozowego, 
polegające na zniesieniu wszelkich ograniczeń wysokości odszkodowania, jest 

62  Postulat przenoszenia rozwiązań wypracowanych w legislacji międzynarodowej do prawa 
wewnętrznego zgłasza J. Łopuski, Koncepcje i postacie winy..., s. 618. 
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optymalne. Zbyt wąskie jest ujęcie zagadnienia na gruncie prawa lotniczego, 
gdzie wina kwalifi kowana powoduje jedynie zniesienie kwotowych limitów 
wysokości odszkodowania. Z kolei regulacja zawarta w art. 29 CMR, stanowiąca 
o niemożliwości korzystania przez przewoźnika z przepisów wyłączających lub 
ograniczających jego odpowiedzialność albo które przenoszą na drugą stronę 
ciężar dowodu, jest moim zdaniem zbyt szeroka i nie do końca zrozumiała. 
W szczególności za zbędne należy uznać rozwiązanie polegające na niemożli-
wości korzystania z postanowień przenoszących na drugą stronę ciężar dowodu. 
Żeby wystąpiła sytuacja, o której mowa, osoba uprawniona musi przecież udo-
wodnić kwalifi kowany charakter winy po stronie przewoźnika lub innej osoby, 
za którą ponosi odpowiedzialność, oraz związek przyczynowy między tak zawi-
nionym działaniem lub zaniechaniem a szkodą. Kwestia ciężaru dowodu jest tu 
zatem przesądzona naturą omawianej instytucji63.   

Nie powinno natomiast budzić wątpliwości, że sankcja w postaci zniesie-
nia ograniczenia wysokości odszkodowania powinna być stosowana zarówno 
w przypadku winy własnej przewoźnika jak i osób, którymi posługuje się 
przy wykonywaniu przewozu. Motyw, który legł u podstaw koncepcji winy 
własnej przewoźnika, a mianowicie brak możliwości sprawowania nadzoru przez 
przedsiębiorstwo przewozowe nad osobami wykonującymi przewóz, wraz z roz-
wojem techniki staje się anachroniczny także w odniesieniu do transportu mor-
skiego64. Koncepcja ta nie powinna zatem mieć zastosowania w innych gałęziach 
transportu. 

63 Podobnie krytycznie oceniam wydłużenie do trzech lat terminu przedawnienia roszczeń wo-
bec przewoźnika w sytuacji, gdy szkoda spowodowana została z winy kwalifi kowanej. Omówienie 
tej kwestii wykracza jednak poza ramy artykułu. 

64 Trudno mi się zgodzić z M. Dragun (Kwotowe ograniczenia..., s. 162–163), która zdaje się 
postulować szersze zastosowanie koncepcji winy własnej przewoźnika, powołując się na funk-
cje, jakie ma pełnić instytucja zniesienia ograniczenia wysokości odszkodowania. Sądzę zresztą, 
że trudno tu mówić o funkcji represyjnej, chodzi bowiem wyłącznie o doprowadzenie sytuacji 
przewoźnika obciążonego winą kwalifi kowaną do sytuacji charakterystycznej dla każdego innego 
dłużnika (powrót do zasady pełnego odszkodowania), a nie o jakąś formę represji. Co do funkcji 
prewencyjnej uważam, że właściwy dobór osób, którymi przewoźnik się posługuje, jest nie mniej 
istotny niż inne działania w zakresie organizacji i techniki przewozów, które mają zapobiegać szko-
dom.  
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AUSSCHLUSS DES RECHTS ZUR BESCHRÄNKUNG DIE HÖHE 
DER ENTSCHÄDIGUNG FÜR SCHÄDEN IM BEFÖRDERUNGSRECHT

Zusammenfassung

Gemäß Art. 65 (1) dem polnischen Gesetz aus 15.11.1984 – Beförderungsrechts, 
haftet der Frachtführer für den Verlust, der Schwund oder für eine Beschädigung der 
Sendung (des Gutes) zwischen den Zeitpunkt der Übernahme der Sendung (des Gutes) 
und seiner Ablieferung eintritt, sowie für Überschreitungen der Lieferfrist. Unter dem 
Vorbehalt Art. 65 (2 und 3) Beförderungsrechts, wenn der Frachtführer von dieser Haf-
tung befreit ist, nach Art. 80 (1) der Höhe der Entschädigung für den Verlust oder für den 
Schwund und nach Art. 81 (1 und 2) der Höhe der Entschädigung für eine Beschädigung 
der Sendung ist begrenzt. Wenn aber die Schade durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
des Beförderungsunternehmers entstanden ist, der Frachtführer auf diese Begrenzung 
sich nicht berufen kann. 
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Im Artikel überschreibt die Autorin dieses Problem nicht nur auf dem Beispiel 
polnische Beförderungsgesetz aber zeigt auch, wie es in verschiedenen internationalen 
Transportrechtszweige (z.B. im CMR, RU/CIM usw.) aussieht. 

Übersetzt von Dorota Ambrożuk
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KILKA UWAG O KABOTAŻU 
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Wprowadzenie

Segment przewozów kabotażowych na rynku transportowym został najpóź-
niej zliberalizowany. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pod naciskiem wielu 
państw podjęto ochronę wewnętrznych rynków przewozowych (np. niemiec-
kiego). Okres ochronny wyniósł 3 lata  z możliwością przedłużenia o następne 
2 lata. Wykorzystały to takie państwa jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, 
ograniczając dostęp polskim przewoźnikom do swoich wewnętrznych rynków. 
De facto dopiero 1 maja 2009 roku zniesiono  zakaz przewozów kabotażowych 
w państwach unii europejskiej. Polscy przewoźnicy drogowi, wykorzystując 
ten pięcioletni okres na dostosowanie się do wymaganych standardów technicz-
nych, socjalnych ekonomicznych czy ekologicznych, teoretycznie bez przeszkód 
uzyskali stosowne licencje i powinni wykonywać przewozy kabotażowe towa-
rów. W praktyce wystąpiło jednak wiele negatywnych zjawisk.
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1. Pojęcie kabotaż

Kabotaż to transport dóbr lub pasażerów pomiędzy dwoma punktami 
w obrębie tego samego kraju lub w obrębie kilku krajów1. Początkowo kabotaż 
odnosił się do transportu morskiego. Oznaczał żeglugę odbywająca się pomiędzy 
portami danego państwa. Obecnie obejmuje także transport lotniczy, drogowy 
kolejowy. W transporcie kolejowym będzie miał duże znaczenie po otwarciu 
1 stycznia 2010 roku rynku międzynarodowych przewozów osób wraz z prawem 
do kabotażu. Z kabotażem w transporcie wiąże się bowiem nierozerwalnie tak 
zwane prawo do kabotażu, co oznacza prawo wykonywania czynności trans-
portowych przez fi rmę z jednego kraju na terytorium drugiego kraju. Obecnie 
kabotaż jest rozumiany w kontekście tak zwanych  przewozów kabotażowych. 
Oznacza to przewozy wykonywane  na przykład pojazdem samochodowym zare-
jestrowanym w innym państwie bądź przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na 
terenie innego państwa niż świadoma usługa. Na przykład pojazd zarejestrowany 
w Polsce jest wykorzystywany do przewozu towarów bądź osób w Niemczech, 
Czechach czy Belgii. W tak rozumianym kabotażu można wyróżnić:
a) mały kabotaż, czyli przewozy wewnątrz jednego kraju, na przykład Berlin–

Hamburg, przez fi rmę z innego kraju, na przykład z Polski; 
b) duży kabotaż, czyli przewozy wykonywane przez na przykład polską fi rmę 

na terenie kilku państw – na trasie Kolonia–Bruksela–Paryż.
Przewozy kabotażowe w Unii Europejskiej są ściśle uregulowane. Warunki ich 
wykonywania w krajach członkowskich reguluje rozporządzenie Rady EWG 
nr 3118/93 z 25 października 1993 roku, ustanawiające warunki wykonywania 
w państwie członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez 
przewoźników, którzy nie mają siedziby w tym państwie. Zgodnie z tym roz-
porządzeniem, każdy przewoźnik mający licencję wspólnotową i zajmujący się 
zarobkowym przewozem rzeczy jest uprawniony do wykonywania czasowego, 
zarobkowego transportu rzeczy w innym państwie członkowskim bez konieczno-
ści posiadania siedziby przedsiębiorstwa lub innej instytucji na jego terytorium. 
Najkrócej rzecz ujmując, kabotaż to transport wykonywany przez przewoźnika 
na terenie kraju lub kilku krajów, przy czym w żadnym z nich nie ma on swojej 
siedziby.

1  Transport, red. W. Rydzkowski, K.Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2005.
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2.  Praktyka kabotażu

W praktyce kabotaż, mimo że formalnie jest dostępny, jednak bywa, jak 
podaje R. Walczak2, ograniczany przez poszczególne państwa. Podstawą jest 
określenie, że tego typu usługa może być wykonywana na terytorium danego 
państwa jedynie okresowo. Według dowolnej interpretacji, poszczególne państwa 
ograniczają prawo do kabotażu na przykład do 60 dni w roku kalendarzowym lub 
do 30 kolejnych dni, przy czym  pojazd musi opuścić terytorium kraju przynajm-
niej raz w miesiącu, lub wykonywać (jak np. w Niemczech)  3 przewozy w ciągu 
siedmiu dni, a nieprzestrzeganie reguł grozi karami. Analizując rozwiązania 
prawne, R. Walczak3 zauważa, że wykonywanie kabotażu zależy od odpowied-
niego zarządzania operacyjnego posiadaną fl otą samochodową oraz znajomości 
prawa kraju, w którym się świadczy usługę kabotażową. Kabotaż w transporcie 
drogowym to zatem wyjątkowe pole doświadczalne dla świadczenia tego typu 
usług w transporcie kolejowym, zwłaszcza że według najnowszych propozycji 
Komisji Transportu Unii Europejskiej od 2014 roku zakłada się eliminację wszel-
kich ograniczeń w prowadzeniu przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej.

3.  Kabotaż w transporcie kolejowym

Od 1 stycznia 2007 roku został otwarty rynek przewozów towarowych dla 
przedsiębiorstw kolejowych świadczących usługi transportu towarów. Nie odno-
towano jednak dużego wzrostu liczby przewoźników obcych, choć widoczna jest 
strategia wejścia na polski rynek z przewozami towarowymi poprzez akwizycję 
polskich licencjonowanych podmiotów lub przejęcie udziałów i akcji. Wejście na 
polski rynek odbywa się zatem poprzez podmioty zarejestrowane w Polsce, które 
mają licencje wydane przez Polski Urząd Transportu Kolejowego. Nie zastoso-
wano strategii bezpośredniego wejścia, co zapewne wynika z braku interoperacyj-
ności technicznej i związanych z tym dodatkowych kosztów dostosowawczych. 
Zupełnie odmienna jest sytuacja w międzynarodowych przewozach osób. Zgod-
nie z dyrektywą 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady od 1 stycznia 
2010 roku przedsiębiorstwom kolejowym przyznano prawo dostępu do infra-

2  R. Walczak, Kabotaż: nowe rynki dla polskich przewoźników, „Transport i Spedycja” 2009, 
nr 3, s. 48–49.

3  Ibidem.
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struktury we wszystkich państwach członkowskich celem świadczenia między-
narodowych usług pasażerskich wraz z prawem do kabotażu. Prawo to oznacza 
możliwość wsiadania na każdej stacji znajdującej się na trasie międzynarodowego 
przejazdu i wysiadania na innej stacji, w tym na stacjach znajdujących się w tym 
samym państwie członkowskim. Zdaniem J. Raczyńskiej4,  wprowadzając  zapis 
o kabotażu, uznano, że istotne jest, aby potencjalni konkurenci pragnący skorzy-
stać z uregulowań dyrektywy i realizować przewozy międzynarodowe z jedno-
czesnym oferowaniem podróżnym możliwości wsiadania i wysiadania na trasie 
przejazdu mieli realną szansę na uzyskanie rentowności ekonomicznej, oraz nie 
byli stawiani w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z przewoźnikami, którzy 
działają na danym rynku zapewniając pasażerom taka możliwość. Nie oznacza to 
jednak otwarcia rynku krajowych przewozów pasażerskich. Na mocy dyrektywy 
odpowiednio zaimplementowanej do prawa polskiego konieczne będzie ustale-
nie, czy głównym celem usługi jest przewóz podróżnych między stacjami znaj-
dującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Powodem 
tego jest na przykład chęć wejścia na polski rynek przewoźników niemieckich. 
Z punktu widzenia niemieckich kolei, prawo do kabotażu jest dużą szansą ekspan-
sji na polski rynek niemieckich przewoźników z sektora pasażerskiego5. Otwar-
cie międzynarodowych usług pasażerskich na konkurencję może mieć wpływ na 
organizacje i fi nansowanie usług o charakterze publicznym. Wobec tego z mocy 
prawa państwa członkowskie mogą ograniczyć prawo dostępu do rynku i prawo 
do kabotażu, jeśli korzystanie z tego prawa zagrażałoby równowadze ekonomicz-
nej publicznego zamówienia na usługi. To, czy równowaga ekonomiczna byłaby 
zagrożona, powinno być określone przez właściwe organa kontrolne, czyli polski 
UTK na podstawie obiektywnej analizy ekonomicznej i wcześniej ustalonych 
kryteriów, na przykład popytu na daną usługę. Proces określania zakresu usług 
kabotażowych przedstawiono na rysunku 1.

4  J. Raczyńska, III pakiet kolejowy. Nowe unijne regulacje w zakresie organizacji kolejowych 
przewozów pasażerskich, „Technika Transportu Szynowego” 2008, nr 1–2, s. 57–66.

5 W. Maszewski, P. Tunia, Hamburg: Deutsche Bahn zablokuje rozwój PKP Intercity, „Nasz 
Dziennik” 2009, nr 139.
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Rys. 1. Proces określenia prawa lub ograniczenia prawa do wykonywania usług 
kabotażowych

Źródło: materiały wewnętrzne UTK opracowane we współpracy z Deloitte Business 
Consulting SA.

Na mocy art. 103c Dyrektywy 2007/58/WE, zmieniającej Dyrektywę 
91/440/EWG Państwa członkowskie UE6 także mogą ograniczyć prawo do 
zapewnienia podróżnym możliwości wsiadania i wysiadania na stacjach znaj-
dujących się w tym samym państwie na trasie międzynarodowego połączenia 
pasażerskiego tam, gdzie prawo wyłączne przewozu osób między tymi stacjami 
zostało przyznane na podstawie umowy koncesyjnej zawartej przed 4 grudnia 
2007 roku. Warunkiem zastosowania tego ograniczenia jest zastosowanie jasnej 
procedury przetargowej i zgodność z zasadami prawa wspólnotowego. Ograni-

6 Dyrektywa 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007, zmieniająca dyrek-
tywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych; Dyrektywa 2001/14/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej 
i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej.
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czenie to może być stosowane przez cały pierwotny okres trwania zamówienia 
lub przez 15 lat w zależności od tego, który z okresów jest krótszy. Z prawa 
do kabotażu zostały wyłączone usługi tranzytowe.

Zakończenie

Otwarcia rynku przewozów pasażerskich w segmencie świadczenia mię-
dzynarodowych usług pasażerskich wraz z prawem do kabotażu na stacjach 
pośrednich świadczy o postępującej liberalizacji sektora przewozów kolejowych. 
Może to mieć pozytywny wpływ na rozwój konkurencji, a przede wszystkim 
na jakość świadczonych usług. Zapewniono jednocześnie ochronę podmiotom 
świadczącym usługi publiczne przez możliwość ograniczenia prawa do kabo-
tażu, jeśli zagraża to równowadze ekonomicznej podmiotu świadczącego usługi 
o charakterze publicznym. Niewątpliwie wprowadzenie prawa do kabotażu 
w międzynarodowych usługach pasażerskich to kolejny krok w kierunku rozwoju 
sektora, a ponadto zapewni klientowi możliwość wyboru usługodawcy oferują-
cego usługę przewozu na przykład na trasie z Berlina do Warszawy.
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A FEW REMARKS ABOUT THE CABOTAGE IN THE RAIL TRANSPORT

Summary

Author, in his report tells about the phenomenon of cabotage services in transport. 
He presents it, in contekst of road and rail transport. Cabotage in rail transport refers to 
entering in life directive 2007/58/WE with concerns opening of market for international 
passengers transit. He describes it in synthethic process of access and restriction in cabo-
tage services in international service of passengers transit.  

Translated by Mirosław Antonowicz
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FÜR DAS ZULIEFERWESEN

Teil II

Quantitative und qualitative Veränderungen im Güterverkehr

Für den Güterverkehr sind in den letzten Jahren sowohl quantitative als auch 
qualitative Veränderungen zu beobachten, die sich auch zukünftig auf die Trans-
portdienstleister auswirken werden. National und international ist mit einem 
stetig steigenden Güterverkehrsaufkommen zu rechnen. Zudem fordern die Ver-
lader und Kunden von Transportsendungen eine hohe Auskunftsbereitschaft des 
Transportunternehmens. Über den aktuellen Transportstatus muss der Logistik-
dienstleister nahezu durchgängig Informationen bereitstellen können.

Zu den wichtigsten Faktoren, die eine Veränderung im Güterverkehr in qua-
litativer und quantitativer Hinsicht bewirkt haben, gehören:
– Globalisierung von Warenströmen,
– steigendes Transportaufkommen,
– geringere Sendungsgrößen bei engen Auslieferzeitfenstern,
– Kundenforderung nach hoher Auskunftsbereitschaft,
– zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes,
– Einsatz moderner IK-Technologien.
Diese Trends haben Anfang der 90er Jahre XX Jahrhundert eingesetzt und wer-
den sich in den nächsten Jahren verstärken.
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Globalisierung von Warenströmen

Um dem zunehmenden Wettbewrbs- und Kostendruck stand zu halten, 
werden von dem Unternehmen Versuche unternommen, die Beschaffungskosten 
durch den Einkauf auf globalen Märkten zu senken. Global Sourcing hat in den 
meisten Unternehmen Einzug gefunden und verstärkt die zu erwartende Zunahme 
des internationalen Transportaufkommens.

Aus zahlreichen Untersuchungen geht hervor, dass das internationale 
Handelsvolumen in den nächsten Jahren weiter erheblich anwachsen wird. Die 
Welthandelsorganisation (WTO) geht von einem Wachstum von ca. 24% des 
internationalen Handelsvolumens aus. Das geschätzte Volumen von ca. 9,5 Billio-
nen $ im Jahre 2000 wird sich bis 2004 auf ca. 12,5 Billionen $ erhöhen.

Das ungleich höhere Wachstum des Transportvolumens um ca. 100% auf 
ungefähr 1 Milliarde $ resultiert aus einer hoheren Lieferfrequenz kleinerer 
Sendungsgrößen.

Obwohl von steigenden Treibstoff- und allgemeinen Transportkosten auszu-
gehen ist, können die Kosten je Sendung reduziert werden. Dies wird vorwiegend 
ermöglicht durch optimierte internationale Suppy Chains, der Ausnutzung von 
Synergieeffekten und dem Verbesserungspotential bei der Planung und Durch-
führung von Transporten wie etwa beim Einsatz von Transportmarktplätzen.

Steigendes Transportaufkommen

Das gesamte Transportaufkommen in fast allen Länder ist über die letzten 
Jahre hinweg nahezu kontinuierlich angewachsen. Auch bis zum Jahr 2015 ist 
mit einem nahezu kontinuierlich Zuwachs des Güterverkehrs zu rechnen. Den 
größten Anteil an der gesamten Transportleistung nimmt der LKW-Verkehr ein. 
Auch bei den Zuwachsraten ist eine überproportionale Zunahme des LKW-Ver-
kehrs vor allem zu Lasten des Schienenverkehrs zu erwarten. 

Kleinere Sendungsgrossen bei engen Auslieferzeitfenstern

Mit dem eCommerce B2C haben sich physische Transportprozesse erheb-
lich verändert. Durch die Virtualisierung des Point of Sale müssen die Waren 
direkt beim Kunden vor Ort ausgeliefert werden, anstatt größere Warenmengen 
direkt beim Händler bereitzustellen. Durch dem Online-Handel verringern sich 
Sendungsgrößen bei gleichzeitig höheren Anlieferfrequenzen.
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Zudem wird von Handels- und Industrieunternehmen durch eine engere 
Zusammenarbeit versucht, die Lagerbestände zu reduzieren. CPFR (Collabo-
rative Plannning, Forecasting and Replenishment) und Just-in-Time-Konzepte 
können beispielhaft als Konzepte angeführt werden, die zu kleineren Sendungs-
größen bei häufi g sehr engen Zeitfenstern führen und somit die Flexibilität und 
Verlässlichkeit des Logistikdienstleisters erfordern.

Kundenforderung nach hoher Auskunftsbereitschaft

Gerade im Hinblick auf eine strikte Kundenorientierung sind die Logistik-
dienstleister gezwungen, stets aktuelle und verlässliche Informationen über den 
Transportstatus liefern zu können. Eine aktuelle oder auch nachträgliche Sen-
dungsverfolgung muss daher durch den Dienstleister gewährleistet werden.

Des Weiteren ist eine hohe Auskunftsbereitschaft über den aktuellen Tranm-
sportstatus für kosten- und zeitoptimale Transportprozesse eine Grundvorausset-
zung. Auf Basis aktueller Transportinformationen kann die Planung der Supply 
Chain detalliert gestaltet werden. Zudem können auf Basis aktueller Transport-
informationen bei Planabweichungen gegebenenfalls schnelle und zielgerichtete 
Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes

Die Umwelt- und Klimaschutz gewinnt in den europäischen Staaten immer 
mehr an Bedeutung. Wie oben dargestellt, ist mit einem steigenden Verkehrs- 
und Transportaufkommen in den nächsten Jahren zu rechnen. Da ein Großteil 
der Transporte weiterhin mit dem LKW abgewickelt werden wird, ist mit einer 
zunehmenden Umweltelastung zu rechnen. Zwar verbrauchen die LKW immer 
weniger Treibstoff und belasten das Klima weniger durch einen verringerten 
CO2-Ausstoß, im Vergleich zur Bahn ist die Umweltbelastung jedoch um ein 
Vielfaches höher.

Auf Grund dessen ist eine der zentralen Zielsetzungen europäischer Staaten 
die Förderung der Forschung und technologischer Weiterentwicklung umwelt-
freundlicher und  leistungsfähiger Verkehrsmittel. Um den Einsatz von Kraft-
fahrzeugen effi zienter und weniger umweltbelastung zu gestalten, werden zudem 
Konzepte und Technologien gefördet, die eine intelligente Verkehrssteuerung 
ermöglichen. Telematiksysteme spielen hierbei eine zentrale Rolle, um das Ver-



42 Hubert Bronk

kehrsaufkommen intelligenter steuern zu können und somit Status und daraus 
resultierend eine unnötig hohe Umweltbelastung zu vermeiden.

Einsatz moderner IK-Technologien

Die Logistikbranche der letzten Jahre ist geprägt vom Einsatz moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien. Durch IP-basierte Software-
applikationen können Transportprozesse besser geplant und effi zienter koor-
diniert werden. Mithilfe integrierter Transportplattformen kann der gesamte 
Informationsfl uss entlang eines Transportprozesses beginnend bei der Bezugs-
quellenfi ndung und -auswahl über die Transportdurchführung bis hin zur fi nan-
ziellen Abwicklung von allen beteiligten Unternehmen zur Effi zienzsteigerung 
eingesetzt weden. 

2. Prinzipielle Verkehrsorganisationsformen

Ein Betätigunsfeld des Logistikdienstleisters stellt die Planung und gegebe-
nenfalls selbstständige Durchführung des Gütertransports dar. Dem Dienstleister 
stehen drei grundsätzlich verschiedene Verkehrsorganisationsformen zur Aus-
wahl, um den Gütertransport abzuwickeln:
– Direktverkehr,
– Linienverkehr,
– Sammel- und Verteilverkehr.
Diese Formen der Verkehrsorganisationen werden nachfolgend dargestellt.

Direktverkehr

Kennzeichend für den Direktverkehr ist, dass der Transport der Sendung 
vom Absender bis zum Empfänger ohne jegliche Veränderung der Ladung durch-
geführt wird. Es erfolgt keine Zu- oder Abladung weiterer Sendungen. Zudem ist 
der Direktverkehr immer eine modale Form des Verkehrs, d.h. das Transportmit-
tel wird nicht gewechselt. Im Zusammenhang mit dem Direktverkehr wird auch 
von einem ungebrochenen „Haus-zu-Haus-Verkehr“ gesprochen.

In der Regel wird der Direktverkehr mit Straßenverkehrsmitteln durchge-
führt, da sowohl der Verlader als auch der Warenempfänger häufi g nur durch 
dieses Transportmittel problemlos angefahren werden können. Direktverkehre 
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können aber auch von der Bahn oder per Schifffahrt durchgeführt werden, 
sofern beide Parteien über die entsprechende Verkehrsinfrastruktur verfügen. 
Der Massengütverkehr von Erzen, Steinen, Chemiekalien und verschiedensten 
Rohstoffen (Öl) ist hier als Beispiel anzuführen. Um einen effi zienten Transport 
für derartige Massengüter sowie kostengünstige Be- und Entladevorgänge zu 
gewährleisten, sind die Geschäftspartner häufi g an die entsprchende Infrastruktur 
angeschlossen.

Ob ein Direktverkehr eingesetzt werden kann, hängt im Wesentlichen von 
drei Faktoren ab:
– Sendungseigenschaften (Gewicht, Volumen),
– Empfangs- und Zielort (nationaler, internationaler oder interkontinentaler 

Verkehr),
– Infrastruktur beim Versender und Empfänger.

Zu beachten ist, dass Direktverkehre bei kleineren Sendungsgrößen 
wesentlich teurer als Linien- oder Sammelgutverkehr sind. Unter wirtschaft-
lichen Aspekten betrachtet, eigenen sich „Haus-zu-Haus-Verkehre“ erst ab einer 
bestimmten Sendungsgröße oder wenn bestimmte Rahmenbedingungen (z.B. 
Zeitdruck) dies erforden.

Ein tipisches Beispiel für einen Direktverkehr im industriellen Sektor ist 
die Versendung eines dringend benötigten Ersatzteiles als Expresssendung unter 
Einsatz eines PEK-Dienstleisters. Die Ware wird beim Versender übernommen 
und ohne weitere Umladevorgänge direkt dem Empfänger zugestellt.

Linienverkehr

Wie beim Direktverkehr, erfolgt beim Linienverkehr kein Wechsel des 
Transportmittels. Der Linienverkehr beruht auf festen An- und Abfahrtszeiten 
sowie festgelegter Abfahrts- und Zielorte. Idealerweise werden beim Linienver-
kehr auf der festgelegten Route an vorher bestimmten Haltepunkten Sendungen 
zu- oder abgeladen.

Der Linienverkehr ist bei Gütertransporten per Bahn häufi g im Einsatz. 
Basierend auf festen Fahrplänen und –routen werden an speziellen Frachtter-
minals oder Bahnhöfen einzelne Waggons oder ganze Waggongruppen an- bzw. 
Abgekoppelt. Im Linienverkehr  kann der gesamte Transportprozess gut geplant 
und koordiniert werden, wobei auf Grund des festen Fahrplans und der vordefi -
nierten Routen keinerlei Flexibilität besteht.
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In der Schifffahrt werden in zunehmenden Maße Liniendienste für Contai-
nertransporte angeboten. Typischerweise besteht die Ladung aus Stückgut, das in 
Containern als Transportmittel verpackt sind. Durch den Reeder sind feste Fahr-
pläne (Zeiten und Häfen) vorgegeben, nach denen die beteiligten Parteien vor- 
oder nachlaufende logistische Abläufe planen können. Charakteristisch für den 
Linienverkehr ist, dass für alle Verlader die gleichen Beförderungsbedingungen 
und -entgelte gelten.

Bei der Entscheidung darüber, ob diese Form der Verkehrsorganisation ein-
gesetzt werden kann, sind generell die gleichen Faktoren wie beim „Haus-zu-
Haus-Verkehr“ zu berücksichtigen. Der Linienverkehr eignet sich bei gegebener 
Infrastruktur und erfüllten Rahmenbedingungen vorwiegend für kleinere Sen-
dungen. Der Transport von Massengütern und Großsendungen kann in der Regel 
über den Direktverkehr kostengünstiger in Auftrag gegeben werden.

Sammel- und Verteilverkehr

Der oben erläuterte Linienverkehr wird häufi g in Kombination mit dem Sam-
mel- und Verteilverkehr eingesetzt. Der Linienverkehr dient hierbei der Überwin-
dung größerer Transportentfernungen  gebündelter Sammelgutsendungen. Neben 
dem Einsatz von LKW eignet sich im Binnenverkehr die Bahn sehr gut für den 
Transport größerer Gütermengen über weiter Entfernungen. Im internationalen 
und interkontinentalen Verkehr kann, abhänging von den Sendungseigenschaften 
sowie den Abgangans- und Zielorten, auch der Schiff- und Luftverkehr eingesetzt 
werden. Überseetransporte mit dem Schiff als Verkehrsmittel rechnen sich für 
Stückgut wirtschaftlich in der Regel erst bei der Zusammenfassung verschiedener 
Sendungen zu einem Sammelgut-Container.

Prinzip des Sammelgutverkehrs

Das Prinzip des Sammelverkehrs (auch Sammelgutverkehr genannt) besteht 
darin, einzelne Sendungen zu einer geschlossenen Ladung zusammenzufassen. 
Stückgut und kleinere Sendungen werden in der Regel durch einen Spediteur 
abgeholt und zwischengelagert. Die nach Verkehrsrichtungen geordneten und 
gebündelten Sendungen werden dann über größere Entfernungen durch einen 
Frachtführer, beispielweise der Bahn, transportiert. Die Auslieferung der Sen-
dungen an die Warenempfänger erfolgt im Rahmen des Verteilverkehrs, bei dem 
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auf Grund der hohen Anforderungen an die Flexibilität des Transportmittels häu-
fi g LKW und Kleintransporter eingesetzt werden.

Die Organisation eines Sammelgutverkehrs stellt ein klassisches Betäti-
gungsfeld des Spediteurwesens dar. Der Logistikdienstleister strebt die Bildung 
möglichst großer Ladungseinheiten an, um durch ein möglichst großes Frachtvo-
lumen den Haupttransport über größere Entfernungen kostengünstiger abwickeln 
zu können. Da die Frachtkosten je Ladungseinheit bei steigendem Gesamtge-
wicht der Fracht sinken, versuchen Spediteure; höhergewichtige Sendungen mit 
dem so genannten Kleingut sinnvoll zu kombinieren.

Nachtsprung

Die Transportkette kann in drei Prozessschritte unterteilt werden:
– Vorlauf,
– Hauptlauf,
– Nachlauf.
Sowohl der Vor- als auch der Nachlauf werden in der Regel tagsüber abgewickelt. 
Nach der Sendungszusammenfassung durch den Sammelgutspediteur erfolgt die 
Überwindung der Hauptdistanz nachts. In diesem Zusammenhang wird vom 
Nachtsprung gesprochen. Dieser Begriff bezeichnet die Überwindung größerer 
Transportentfernungen während der Abend- und Nachtzeit. Dieses Verfahren hat 
sich bei Bahn und den LKW-Unternehmen etabliert, da hierdurch gerade beim 
Straßenverkehr kürzere und besser planbare Transportzeiten möglich sind.

Zweck des Sammelgutverkehrs

Die Abwicklung von Sendungen im Sammelgutverkehr kann für alle betei-
ligten Parteien von Verteil sein:
A. Auftraggeber
– geringeres Entgelt für Sendungen, die über Sammelgut abgewickelt werden,
– schnellere und gut koordinierte Durchführung der Dienstleistung durch Spe-

diteure, die auf die Planung und Koordinierung von Sammelgutsendungen 
spezialisiert isnd,

– Senkung von administrativen und operativen Kosten durch Aufgabenbünde-
lung beim Sammelgutspediteur (Bezettelung der Sendung, Verpackung etc.)
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B. Sammelgutspediteur
– niedrigere Beförderungskosten je Sendungseinheit für den Hauptlauf (Trans-

port über die Hauptentfernung zum Empfangsspediteur) durch größeres 
Frachtvolumen,

– Verringerung der Abfertigungs- und Behandlungskosten je Sendung durch 
ein hohes Sendungsaufkommen,

– Synergieeffekte bei der Lagerhaltung und Kommissionierung
C. Frachtführer für den Hauptlauf
– höhere Auslastung des Fahrzeugs durch Einsatz im Sammelgutverkehr und 

dadurch ein wirtschaftlicherer Einsatz der Transportmittel,
– gute Planbarkeit (bei einem regelmäßigen Rhythmus) für eine paarige Aus-

lastung des Transportmittels beim Hin- und Rücktransport,
– Erhöhung der Transporteffi zienz durch die häufi g gegebene Möglichkeit, den 

Hauptlauf im Nachts durchzuführen
D. Frachtführer für den Vor- und/oder Nachlauf
– kontinuierlich hohe Auslastung der Fahrzeuge des Nahverkehrs,
– Optimierungsmöglichkeiten bei den Auslieferungstouren durch ein regelmä-

ßig hohes Sendungsaufkommen.
Sammelgutverkehre müssen sehr gut koordiniert und in einem regelmä-

ßigen Rhythmus durchgeführt werden, und den Auftraggeber mit tatsächlich 
kurzen Lieferzeiten bei gleichzeitig niedrigen Kosten bedienen zu können. Spe-
diteure und Frachtführer arbeiten auf Grund dessen häufi g in gut koordinierten 
und zielführend gestalten Netzwerken zusammen. In der Praxis sind die oben 
dargestellten Vorteile für die Spediteure und Frachtführer vorwiegend auf diese 
ganzheitlich optimierten und gut funktionierenden Netzwerke zurückzuführen.

Bedeutung standardisierter Ladehilfsmittel

Standardisierte Ladehilfsmittel haben sich im nationalen und internationalen 
Güterverkehr etabliert. Von besonderer Bedeutung im nationalen und internatio-
nalen Güterverkehr sind die genormten Eurofl achpaletten, Eurogitterboxpaletten 
und Container. 

Für alle Beteiligten sind zahlreiche Vorteile mit dem Einsatz dieser genorm-
ten Ladehilfsmittel verbunden:
a) Weniger Lade- und Umschlagsarbeiten bei der Lagerung, Verladung und 

Auslieferung ermöglichen schnellere und  kostengünstigere Prozesse. Lager- 
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und Verladeeinheiten (Stapler, Kräne) sind auf einen möglichst effi zienten 
Umschlag standardisierter Ladehilfsmittel hin konzipiert;

b) Durch den Einsatz standardisierter Ladehilfsmittel wird eine optimale Aus-
nutzung des Laderaums ermöglicht. Die Aufbauten von LKW sowie die Gü-
terwagen der Bahn können optimal ausgenutzt werden;

c) Eine erleichterte Leergutabwicklung wird durch den europäischen Paletten-
pool ermöglicht, an dem die verschiedenen Transportträger und Logistikun-
ternehmen nahezu durchgängig teilnehmen. So können zum Beispiel Euro-
paletten zwischen den Verkehrsträgern, Verladern und Sendungsempfängern 
fl exibel ausgetauscht werden;

d) Da Gitterboxen und Container bereits einen guten Schutz gegen äußere Ein-
fl üsse  bieten und das Transportrisiko senken können, treten für den Verlader 
geringere Verpackungskosten auf;

e) Eine Frachtersparnis resultiert neben einer optimalen Auslastung der La-
deräume daraus, dass von einigen Transportträgern das Eigengewicht di-
verser Ladehilfsmittel teilweise nicht in die Frachtberechnung einfl ießen. So 
berücksichtigt beispielweise die Bahn das Eigengewicht einer Austauschpa-
lette nicht bei der Frachtberechnung;

f) Standardisierte Ladehilfsmittel sind grundsätzlich für einen langfristigen 
Einsatz gedacht und können auf Grund dessen als sehr umweltfreundlich an-
gesehen werden.

Da standardiesierte Ladehilfsmittel in den meisten Fällen problemlos mit 
verschiedenen, Verkehrsmitteln transportiert werden können, eignen sich diese 
Einheiten hervorragend für den kombinierten Verkehr. Container und Wechselp-
ritschen können ohne größeren Aufwand auf andere Verkehrsträger umgeladen 
werden.

Intermodale Verkehre

Unter dem Begriff eines intermodalen Verkehrs wird die Beförderung mit 
verschiedenartigen Beförderungsmitteln zusammengefasst. Alternativ hierzu wird 
in der  Praxis auch häufi g von einem multimodalen Güterverkehr gesprochen.
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Rahmenbedingungen und Kombinationsmöglichkeiten

Die verschiedenen Verkehrsträger können beim Gütertransport nahezu 
uneingeschränkt miteinander kombiniert werden. Einschränkungen sind bei Mas-
sengütern sowie schweren Bauteilen und Maschinen gegeben, die nur begrenzt 
mit dem LKW oder per Flugzeug transportiert werden können.

Die Zielsetzung des multimodalen Verkehrs besteht darin, die Vorteile der 
verschiedenen Verkehrsträger nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten  
optimal zu kombinieren. Neben einem minimalen Kostenaufwand sind hierbei 
auch Zeit- und Sicherheitsfaktoren für die Gestaltung der Transportkette von 
Bedeutung. In zunehmendem Maße sollte auch die Berücksichtigung der Umwelt 
als Entscheidungskriterium Einfl uss auf die Auswahl des Transpormittels haben.

Gestaltungsmöglichkeiten der Transportkette

Für den Logistikdienstleister bzw. dem Disponenten, der mit der Planung 
und Koordinierung des Gütertransports vertraut ist, stehen zahlreiche, grundsätz-
lich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten der Transportkette offen. Bei den 
möglichen Gestaltungsalternativen, die bei der Konzeption einer Transportkette 
denkbar sind, ist grundsätzlich zwischen einer eingliedrigen und einer mehrglied-
rigen Transportkette zu unterscheiden. Bei einem eingliedrigen, ungebrochenen 
Verkehr erfolgt die Durchführung des Transports ausschließlich mit einem Trans-
portmittel. Häufi g wird der LKW zur Abwicklung einer eingliedrigen Transport-
kette im „Haus-zu-Haus-Verkehr“ eingesetzt.

Ausgehend beispielweise von einem LKW, mit dem die Abholung Zustel-
lung einer Transportsendung durchgeführt wird, sind die verschiedenen Gestal-
tungsmöglichkeiten eines mehrgliedrigen Transports (kombinierter Verkehr) in 
den Huckepack- und Behälterverkehr zu unterteilen.

Eine Bedeutung abnehmende Form  des kombinierten Verkehrs stellt der 
Huckepackverkehr dar. Hierbei wird entweder das komplette Verkehrsmittel oder 
ein Teil davon durch einen anderen Verkehrsträger transportiert. Demzufolge ist 
zu unterscheiden zwischen der so genannten „rollenden Landstarße“, bei der das 
komplette Fahrzeug verladen wird, und dem umbegleiteten Verkehr, bei dem ein 
Sattelhänger (ohne Zugmaschine) beispielweise durch die Bahn transportiert 
wird.

Die höchste Umschlagseffi zienz bei einer gleichzeitig sehr hohen Kombi-
nationsmöglichkeit in intermodalen Ketten bietet der Behälterverkehr. Hier wird 
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nur das Transportgefäß verladen und mit verschiedenen Transportmitteln beför-
det. Bei einem konsequenten Einsatz standardisierter Transportgefäße, etwa nach 
ISO-Vorschriften genormte Container, kann eine Kombination mit nahezu allen 
Verkehrsträgern ohne größeren Aufwand beim Umschlag abgewickelt werden.

Container und Wechselbrücken im kombinierten Verkehr

Der Einsatz genormter Transportgefäße bzw. Ladehilfsmittel stellt natur-
gemäß beim kombinierten Verkehr eine wichtige Voraussetzung dar. Neben 
effektiven Flächennutzungen in den Terminals sowie kurzen und kostenoptima-
len Verladevorgängen ermöglichen standardisierte Transportgefäße erst eine rei-
bungslose Verknüpfung verschiedener Transportmittel.

Container sind beim kombinierten Verkehr von sehr großer Bedeutung, da 
eine schnelle Verladung bei einem gleichzeiting geringen Umschlagsrisiko (auf 
Grund der stablen Bauweise von Containern) gewährleistet wird. Im Gegen-
satz zu Paletten entfällt ein hoher Aufwand für die Zwischenlagerung und den 
Umschlag, der ein zusätzliches Transportrisiko darstellt.

Für den  Umschlag von Containern im kombinierten Verkehr sind spezielle 
Cointainerladebrücken sowie besondere Stell- und Umschlagfl ächen erforderlich. 
Bei der Bahn werden für diese Zwecke besondere Güterbahnhöfe und Container-
Terminals unterhalten, die einzig und allein dem effi zienten Containerumschlag 
dienen.

Vergleichbar mit Containern haben Wechselbrücken zudem den Vorteil, dass 
nicht das ganze Fahrzeug oder ein Teil des Transportmittels auf einen anderen 
Verkehrsträger verladen werden muss. Der hohe Fixkosten verursachende Fuhr-
park kann somit möglichst effektiv genutzt werden. Des Weiteren besteht nicht 
die Notwendigkeit, dass der LKW-Fahrer beim Langstreckentransport mitfahren 
muss, wie diese bei der ″Rollenden Landstraße″ häufi g der Fall ist.

Wechselbrücken sind ein wichtiger Bestandteil des kombinierten Verkehrs 
von LKW und Bahn. Nur durch den Einsatz standardisierter Transportgefäße 
können unnötig hohe Aufwände bei der Bahn für die Bereitstellung spezieller 
Wagentypen schränken die Flexibilität der Bahn zusätzlich ein, da eine bedarfs-
gerechte Bereitstellung verschiedener Wagentypen zeit- und kostenintensiv ist.

Grundsätzlich sind noch zu bewältigende Anforderungen bei der Stan-
dardisierung und einem vermehrten Einsatz genormter Wechselbrücken unter 
internationalen Gesichtspunkten anzugehen. In den verschiedenen Landern sind 
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teilweise unterschiedlich genormte Wechselbrücken im Einsatz, die einen grenz-
überschreitenden intermodalen Verkehr in manchen Fällen erschweren. Die Ver-
wendung international genormter Container hat sich in diesem Bereich bereits als 
sehr erfolgreich bewiesen.

Rahmenbedingungen des intermodalen Verkehrs

Der multimodale Verkehr ist für die Abwicklung unterschiedlicher Trans-
portbedürfnisse geeignet. Der Einsatz verschiedenster Verkehrsmittel  kann neben 
nationalen Gütertransporten auch hervorragend für internationale Beförderungen 
eingesetzt werden. Bei interkontinentalen Transporten erfolgt in der Regel ein 
Einsatz verschiedenster Transportmittel, da die Abholung und Zustellung der 
Güter meist mit dem LKW geschieht und der Langstreckentransport per Schiff 
oder Flugzeug abgewickelt werden muss.

Die Umladung der Sendung auf den folgenden Verkehrsträger erfolgt an so 
genannten Terminals. Diese sollten auf die speziellen Bedürfnisse der Vor- und 
Nachläufer in der Transportkette ausgerichtet sein, und einen effi zienten Ware-
numschlag zu ermöglichen. Dies ist im Bereich des Bahnverkehrs nicht immer 
gewährleistet.

Am intermodalen Verkehr ist eine erheblich größere Anzahl an Akteuren 
beteiligt, als dies bei einem unimodalen Transport, d.h. dem Transport mit einem 
Güterverkehrsmittel, der Fall ist. Es kann sich neben Verladern, Intermediären, 
Logistikdienstleistern und Spediteuren auch um die Betreiber der jeweiligen 
Transportmittel handeln, beispielweise Reedereien, Eisenbahnverkehrsunterneh-
men, Fluggesellschaften und Terminalbetreiber.

Logistikdienstleister als zentraler Koordinator

Die Qualität der Gesamtleistung ist vom Zusammenspiel der verschiedenen 
Akteure und dem Abschöpfungsgrad der Vorteile, die für die jeweiligen Trans-
portmittel charakteristisch sind, abhänging. Die Anforderungen an den zentralen 
Koordinator des gesamten Transportprozess sind hierbei hoch. Er darf nicht auf 
die Durchführung von Transporten mit einem besonderen Verkehrsträger spe-
zialisiert sein. Vielmehr muss der Dienstleister ein umfassendes Wissen über 
Rahmenbedingungen sowie Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten einzelner 
Verkehrsträger besitzen, um für die jeweiligen (Teil-) Transporte das geeignete 
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Beförderungsmittel auszuwählen. Die Kalkulationen sowie dei Planung, Koordi-
nierung und Abwicklung intermodaler Verkehre kann nur mittels Informations-
und Kommunikationstechnologie effektiv organisiert werden.

Bei intermodalen Verkehren erweist sich für die Kunden und Verkehr eine 
durchgängige Sendungsverfolgung als sehr schwierig. Die zentrale Aufgabe des 
Logistikdienstleisters stellt hierbei die Integration bzw. Bündelung der verschie-
denen Informationen und die gezielte Bereitstellung von relevanten Informa-
tionen über ein kundenspeziefi sches Portal dar. Bei Planabweichungen sind durch 
den Koordinator gegebenenfalls geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten und die 
entsprechenden Beteiligten zu informieren.

Der Logistikdienstleister hat als zentraler Knotenpunkt zu agieren. Er hat 
unter Berücksichtigung der Kundenanforderungen den optimalen Verkehrsträger 
auszuwählen und alle Informations-, Waren- und Finanzströme zu koordinieren 
und abzuwickeln.

Entscheidungskriterien für die Gestaltung Transportkette

Bei der Auswahl geeigneter Transportmittel und Kombinationsmöglich-
keiten ist eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Die wichtigsten sin 
hierbei:
– Sendungsvolumen und -gewicht,
– spezielle Eigenschaften der Sendung wie zum Beispiel Sensibilität gegenüber 

Umwelteinfl üssen, Güterwert,
– Kombinationsmöglichkeit mit anderen Sendungen (Sammelgutverkehr),
– Verlade- und Anlieferzeitpunkte sowie Terminsensibilität,
– Verlade- und Zielort,
– Eigenschaften und Verfügbarkeit von Transportnetzen und physischer Schnitt-

stellen (Terminals),
– allgemeine Eigenschaften, Fahrpläne und Flexibilität der Verkehrsträger,
– Möglichkeiten für einen logistisch und informationstechnisch integrierten 

Ablauf,
– erforderlicher Informationsbedarf während des Transports und Gewährleis-

tung des Informationsfl usses durch die Verkehrsträger,
– ganzheitliche Transportzeiten (inklusive Verlade- und Umlagezeiten, Trans-

portzeit, Fahrzeitbeschränkungen, Wartezeit, Zollabwicklung),
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– ganzzeitliche Transportkosten (inklusive Verladung, Lagerhaltung, Transport, 
Versicherung, Kapitalbindung etc.),

– Umweltbelastung.
Grundsätzlich sind die Einfl ussfaktoren, die bei der Auswahl des Verkehrs-

trägers und etwaiger Kombinationsmöglichkeiten herangezogen werden müssen, 
sehr vielschichtig.  Bereits frühzeitig gilt es, beim Gestaltungsprozess die Anzahl 
möglicher Verkehrsträger nach dem Ausschlussverfahren zu minimieren. Für die 
Verladung und Belieferung eignet sich beim Stückgutverkehr beispielweise häu-
fi g nur der LKW als Transportmittel. Die Kombination dieses Transportmittels 
mit der Bahn mag für die Überwindung größerer Entfernungen im Nachtssprung 
allerdings interessant erscheinen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch den multimodalen Verkehr 
zwar eine mögliche Kostensenkung realisiert werden kann. Die Komplexität der 
logistischen Transportkette steigt aber in einem erheblichen Maße. Die Bewäl-
tigung dieser Komplexität durch den Logistikdienstleister sowie der weitere 
infrastrukturelle Ausbau der Kombinationsmöglichkeiten ist eine der zentralen 
Aufgaben in diesem Bereich.
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ZNACZENIE JAKOŚCI W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę procesów transportowych. Autor wycho-
dzi z założenia, że obecnie podstawą do konkurowania i zdobywania klientów jest jakość. 
Przedmiotem zainteresowania są zatem przewozy ładunków i przesyłek towarowych, 
a w szczególności:
1. Ilościowe i jakościowe zmiany w przewozach ładunków i przesyłkach towarowych. 

Do czynników powodujących ilościowe i jakościowe zmiany w transporcie towarów 
należą:
– globalizacja strumieni przewożonych ładunków i przesyłek towarowych,
– wzrost wielkości przewozów wyrażonych w tonach i tonokilometrach,
– zmniejszające się wielkości przesyłek w ściśle określonym czasie ich dostaw,
– wzrost wymagań klientów dotyczących informacji o procesach transportowych,
– wzrastające znaczenie ochrony środowiska,
– stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych.

2. Zasadnicze formy organizacyjne transportu:
– transport bezpośredni,
– transport liniowy,
– transport zbiorczy i rozdzielczy.
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3. Transport intermodalny:
– warunki ramowe i możliwości transportu kombinowanego,
– łańcuchy transportowe,
– usługi logistyczne jako centralny koordynator,
– kryteria decyzyjne kształtowania łańcuchów transportowych.

Tłumaczenie Hubert Bronk
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MODEL OF TRAFFIC POLICY – BASIC FACTOR 
OF THE INTEGRATION OF REPUBLIC OF MACEDONIA INTO 

THE EUROPEAN TRAFFIC SYSTEM

Introduction

Transport, in its theoretical and practical aspects, is one of the basic fac-
tors of economy in every country. Furthermore, the effective economic growth 
and development, mostly depends on traffi c policy and total development of the 
traffi c.

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

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

Transport policy to date

Macedonian transport policy has been formed over a long history. The 
transport policies of the Turkey Empire, the Kingdom of Yugoslavia after the 
First World War and Socialist Yugoslavia after the Second World War, have left 
behind more negative than positive consequences. After the long historical period 
and then Independence, key strategically tasks for Macedonian transport policy 
remain and are as follows:
– quality transport links of Eastern and Western Macedonia,
– quality transport links among Macedonia and its neighbors – Greece, Albania 

and Serbia,
– improvement of transport links between Macedonia and European Countries,
– intensive inclusion of Macedonia in international rail transport system,
– intensive inclusion of Macedonia in international air transport system,
– intensive inclusion of Macedonia in international interposal transport system.

Only after Independence (8th September 1991), was Macedonia able to for-
mulate and apply transport strategies and policies. From Independence till today 
is too short a period to remedy all the negative inherited consequences which 
are present in the Macedonian transport network. Transition and the relatively 
short period of independence, have even more so reduced the economic means 
needed to radical changes in the development of transport. However, the empha-
sis of transport policy has been put on investing in new transport infrastructure 
(the construction of highways and motorways), and on the development of the 
rail and air transport systems. Less attention has been given to the maintenance, 
reconstruction and modernization of the transport system. Equally neglected is 
an orientation towards modern organization and quality business operations and 
removing imbalances between particular sectors of transport. Rail and air trans-
port are seriously underdeveloped in relation to road transport. 

Current transport policy attempts to remedy the weaknesses in transport 
policy prior to Independence. It is aimed at the development of a transverse trans-
port network, especially Pan-European corridors. 
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Map 1. The Republic of Macedonia
Source: http://www.factmonster.com/atlas/country/macedonia.html.
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Traffi c policy model

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

The following scientifi c hypothesis was established: using scientifi c factors 
for traffi c policy, sustainable development, by estimating the development and 
success of the economy and traffi c in Macedonia, and the correlation of the traf-
fi c policy and the sustainable development of the economy in Macedonia, it is 
possible to suggest a new traffi c policy model, which will positively infl uence the 
sustainable development of the traffi c and economy in Macedonia and its adjust-
ment towards the traffi c and economy system in the European union.

The fi nal goal of this research is a contribution to the process of including 
the Republic of Macedonia as an equal member of the European Union.

As a result of the research, a traffi c policy system model has emerged, which 
interactively links the basic elements of the system incorporated in the traffi c sys-
tem and economy of the Republic of Macedonia and Europe. The traffi c policy 
is a system consisting of great number of elements, but for this occasion follo-
wing elements are researched: traffi c infrastructure, traffi c substructure in bran-
ches, transport subjects, containerized transport, Hucke-pack transport, bimodal 
transport, traffi c services production and its price, environmental and sustainable 
development costs, legal framework of the traffi c services production, logistical 
integrated traffi c information system, management and guidance, organizational 
culture, gross domestic product, logistic intellectual capital, and other elements 
of the model.

In this paper as a model of the traffi c policy, a mathematical model of matrix 
growth has been applied, because of its advantages. The matrix of growth ena-
bles far complex realization of the relation among the elements of the model and 
could serve as a basis for establishment of dynamic systems like the traffi c policy 
system.
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The basic year in which the research was completed is the year 2003, being 
a year with fi nal offi cial data published by the Statistical Bureau of the Republic 
of Macedonia. As model inputs are used the values of the quantifi ed elements 
of the traffi c policy for 2003, the forecasted values for 2009, when the Republic 
of Macedonia should become an associate member of the European union, as well 
as the forecasted values for 2015, when it is planned for Macedonia to become 
a full member of the EU. While the values put for the year 2009 and 2015 are 
estimated on the basis of the reforms in the whole system of the country and on 
the statements of the members of the Government, the President of the Republic 
of Macedonia and the foreign representatives of the EU who monitor the reforms 
in the Republic of Macedonia. The differences between the element values of the 
year 2015 and 2003 constitute the vector of growth Δy’2015 of the traffi c policy. 
The vector growth product  Δy’2015 and the value vector 1/y’2015 defi ne the matrix 
of growth in the traffi c policy in respect to the current values. When the values are 
calculated and expressed in percentages, direct (in relation to itself) and indirect 
(every element in relation to the others and vice –versa) growth rates are obta-
ined, which are output elements of the model.

Table 1

Value of the traffi c policy elements

The Traffi c Policy Elements
Input yit Growth

2003 2009 2015 Δyi,2015

1. Traffi c infrastructure 40 50 70 30
2. Traffi c supra-structure 40 70 80 40
3. Transport subjects 30 50 70 40
4. Hucke-pack transport, bimodal transport 20 40 70 50
5. Traffi c services production and its price 30 50 80 50
6. Environmental and sustain. develop. costs 40 60 80 40
7. Legal framework of the traffi c services 20 40 70 50
8. Logistic activities in the area of traffi c 30 50 80 50
9. Integrated traffi c information system 20 40 70 50

10. Management and guidance 30 40 60 30
11. Organizational culture 30 50 70 40
12. Gross domestic product 30 50 80 50
13. Logistic intellectual capital 40 70 80 40
14. Other elements of the model 30 40 60 30

Source: forecast from the author.



60 Verica Dancevska

The function of the matrix of growth is two folded:
– it generalizes the concept of growth by means of direct and indirect growth 

rates,
– it enables the establishing of the dynamic systems, through which the direc-

tions of future of traffi c policy development can be set up.

Direct growth rate of the traffi c policy elements

The analysis of the matrix growth contributes to thoroughly understanding 
the relation among the elements, its coordination and better future projection.

Table 2

Value of the direct growth rate of traffi c policy elements (%)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.  Traffi c 

infrastruc-
ture

42,9 37,0 42,0 42,0 37,0 37,0 42,0 37,0 42,0 50,0 42,0 37,0 37,0 50,0

2. Traffi c 
supra-struc-
ture

57,1 50,0 57,1 57,1 50,0 50,0 57,1 50,0 57,1 66,7 57,1 50,0 50,0 66,7

3. Subject of 
transporta-
tion

57,1 50,0 57,1 57,1 50,0 50,0 57,1 50,0 57,1 66,7 57,1 50,0 50,0 66,7

4. Hucke-pack 
transport, 
bimodal 
transport

71,4 62,5 71,4 71,4 62,5 62,5 71,4 62,5 71,4 83,3 71,4 62,5 62,5 83,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5.  Traffi c 
services 
production 
and its 
price

71,4 62,5 71,4 71,4 62,5 62,5 71,4 62,5 71,4 83,3 71,4 62,5 62,5 83,3

6.  Environ-
mental and 
sustain. 
develop. 
costs

57,1 50,0 57,1 57,1 50 50,0 57,1 50,0 57,1 66,7 57,1 50,0 50,0 66,7

7.  Legal fra-
mework of 
the traffi c 
services

71,4 62,5 71,4 71,4 62,5 62,5 71,4 62,5 71,4 83,3 71,4 62,5 62,5 83,3

8.  Logistic 
activities 
in the area 
of traffi c

71,4 62,5 71,4 71,4 62,5 62,5 71,4 62,5 71,4 83,3 71,4 62,5 62,5 83,3

9.  Integrated 
traffi c 
infor-
mation 
system

71,4 62,0 71,4 71,4 62,5 62,5 71,4 62,5 71,4 83,3 71,4 62,5 62,5 83,3

10. Manage-
ment and 
guidance

42,9 37,5 42,9 42,9 37,5 37,5 42,9 37,5 42,9 50,0 42,9 37,5 37,5 50,0

11. Organi-
zational 
culture

57,1 50,0 57,1 57,1 50,0 50,0 57,1 50,0 57,1 66,7 57,1 50,0 50,0 66,7

12. Gross 
domestic 
product

71,4 62,5 71,4 71,4 62,5 62,5 71,4 62,5 71,4 83,3 71,4 62,5 62,5 83,3

13. Logistic 
intellectual 
capital

57,1 50,0 57,1 57,1 50,0 50,0 57,1 50,0 57,1 66,7 57,1 50,0 50,0 66,7

14. Other 
elements 
of the 
model

42,9 37,5 42,9 42,9 37,5        37,5 42,9 37,5 42,9 50,0 42,9 37,5 37,5 50,0

Source: made from the author.

On the follow fi gure present are the values of the direct rate of growth of the 
traffi c policy elements.
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Fig. 1. Value of the direct growth rate of traffi c policy elements
Source: data from table 2.

1. The direct rate of growth indicates that the traffi c infra-structure will 
grow at a rate of 42.9% in traffi c policy realization for the period 2003–2015, 
what is to be expected, considering the reforms already started in this area. This 
will contribute to ultimate connection of Macedonian traffi c system with the Pan 
European corridors VIII and X as well as to modernization with other important 
traffi c directions, particularly in road and rail transport.

2. The value of supra-structure would amount 50% in traffi c policy realiza-
tion from 2003 to 2015. This rate is inevitable for realization of traffi c policy in 
whole, and particularly for rail traffi c plans implementation.

3. The direct rate of growth for the subject of transportation amounts 57.1% 
from 2003 to 2015; it is to attract the goods and goods fl ows across the infrastruc-
ture in Macedonia and by which the export – import balance will increase.

4. Modern transportation technologies as a function of traffi c policy and 
sustainable development are almost not used (except palettes and containers). Its 
direct rate of growth is estimated at 71.4% for the period 2003–2015. 

5. By connecting the different branches of transport, the quality of service 
becomes more signifi cant. Therefore, the production price of traffi c services will 



63Model of traffi c policy...

be integrated, and its direct rate of growth is estimated at 62.5% as a result of real 
quality of transport services.

6. The Republic of Macedonia is still a country with relatively good pro-
tected fl ora and fauna. Nevertheless, there is a need to preserve the current situ-
ation by following European environmental trends and standards. Having a good 
starting environmental position, environmental protection costs and sustainable 
development costs ought to increase its contribution for 50% in traffi c policy 
realization for the period 2003–2015.

7. The direct rate of growth of law frame traffi c services production is esti-
mated at a rate of 71.4% for the period 2003–2015. This is due to an unpleasant 
situation in which the Macedonian law system is.

8. Widely present logitics in all spheres of life and particularly in the area of 
traffi c and transport will lead to an increase of logistic activities at a rate of 62.5% 
for the period 2003–2015.

9. Traffi c is one of the fastest increasing branches that use information sys-
tems. The direct rate of growth of integrated information systems is estimated at 
71.4% for the period 2003–2015.

10. The value of management and leadership element should increase for 
50% in the period 2003–2015 due to the fact that management is new scientifi c 
discipline with no long tradition in Macedonian fi rms. 

11. The organizational culture of a transport company, defi ned as a model 
of basic assumptions, values and norms is being developed by a group of people 
seeking for problem solutions. Its direct rate of growth is estimated to 57.1% for 
the period 2003–2015.

12. The value of the GDP needs to grow at a rate of 62,5% for traffi c policy 
realization as well as for economy improvement in the period 2003–2015.

13. The intellectual capital as a moving force of transport services becomes 
more important for traffi c policy realization. Its direct rate of growth is estimated 
at 50% in the period 2003–2015.

14. The other traffi c policy elements, such as GDP of neighbor countries 
and the countries of the South – Estern Europe, institutional and law sources, etc. 
are estimated at a rate of growth of 50% in the period 2003–2013. 
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Conclusions

As an economy and modern market conditions basis, traffi c policy in the 
Republic of Macedonia has to go through historical restructuring or further, 
a fundamentally new organization has to be undertaken. Fitting into the European 
traffi c network, by implementing modern transport technologies, technical, and 
other achievements, as well as by market adaptation, Macedonian traffi c system 
would be required to achieve new level of quality at a faster rate of service. 

By analyzing the situation and the real needs of the Macedonian and Euro-
pean economy within the new working conditions, and by suggesting therapy for 
the traffi c system research diagnosis a contribution for the Republic of Macedo-
nia to be included into European processes and to become an equal member of the 
European traffi c in the 21st century will be given.
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MODEL STRATEGII DLA RUCHU DROGOWEGO 
JAKO GŁÓWNY CZYNNIK INTEGRACJI REPUBLIKI MACEDONII 

W RAMACH EUROPEJSKIEGO SYSTEMU RUCHU

Streszczenie

Integracja Republiki Macedonii z Unią Europejską opiera się między innymi na 
integracji systemów transportowych. Głównym celem polepszenia tego systemu jest 
wzrost wydajności w międzynarodowym transporcie towarów i ludzi. W artykule zapro-
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ponowano model polityki dla ruchu drogowego mający na celu osiągnięcie jak naj-
większej kompatybilności i wydajności na tym obszarze. Elementami tego modelu są 
przede wszystkim: infrastruktura, suprastruktura, nowoczesne technologie transportowe, 
transportowane dobra, łączenie poszczególnych gałęzi transportu, ochrona środowiska 
i zrównoważony rozwój, działania logistyczne w transporcie, zintegrowany system infor-
macyjny, PKB, kultura organizacyjna i inne. Model ten uwzględnia dane dotyczące trans-
portu z 2003 roku, prognozowane wartości dla 2009 roku, kiedy Republika Macedonii 
będzie rozpoczynała proces integracji z UE, oraz 2015 roku, gdy będzie jej pełnopraw-
nym członkiem. 

Tłumaczenie: Izabela Dembińska
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PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W CELU ZWIĘKSZENIA 
ZNACZENIA LOKALNYCH LINII KOLEJOWYCH 

W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH I TOWAROWYCH 
W POLSCE 

Linie lokalne są nadal elementem sieci kolejowej Polski. Ich istnienie jest 
dziedzictwem okresu zdecydowanej (a początkowo wręcz monopolistycznej) 
dominacji transportu kolejowego w przewozach lądowych. Wyznacznikiem 
postępu i stopnia rozwoju gospodarczego była wtedy gęstość sieci i kolejowych 
punktów transportowych. Gęsta sieć linii kolejowych stwarzało szansę na rozwój 
gospodarczy regionów, a dzięki temu i państwa. Proces intensywnego powstawa-
nia sieci linii lokalnych na terytorium Polski datuje się na lata 1884–1914, kiedy 
po zakończeniu budowy głównych połączeń nastąpiło zagęszczanie sieci1. Proces 
ten nie przebiegał równomiernie we wszystkich zaborach. Decydowały o tym 
zarówno czynniki natury gospodarczej jak i politycznej. 

Począwszy jednak od lat 50. XX wieku, wraz z rozwojem transportu samo-
chodowego (szczególnie intensywnego w krajach Europy Zachodniej) pojawiła 
się naturalna tendencja do zmniejszania się znaczenia lokalnych linii kolejowych 
w obsłudze transportowej kraju. Zamykanie tych linii było spowodowane przede 
wszystkim spadkiem przewozów i ich defi cytowością. 

W Polsce również rozpoczął się ten proces, choć był znacznie wolniejszy, 
co wynikało z ówczesnego systemu gospodarczego oraz nie tak intensywnego 
rozwoju transportu samochodowego. Począwszy jednak od lat 70. XX wieku 

1 T. Lijewski, S. Koziarski, Rozwój sieci kolejowej w Polsce, KOW, Warszawa 1995, s. 18.
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widoczny był stały trend do zawieszania przewozów oraz likwidacji lokalnych 
linii kolejowych w Polsce. Zjawisko to szczególnie przybrało na sile po 1990 ro-
 ku i było związane ze zmianami społeczno-gospodarczymi w Polsce. Gwałtowny 
rozwój motoryzacji indywidualnej i transportu samochodowego z jednej strony 
oraz pogłębiające się kłopoty fi nansowe przedsiębiorstwa PKP z drugiej wpły-
nęły na zdecydowane przyspieszenie procesu zawieszania przewozów (pasażer-
skich i towarowych) i fi zycznej likwidacji części linii. Co istotne, przyspieszone 
zamykanie tych linii w naszym kraju nastąpiło wówczas, gdy w krajach Europy 
Zachodniej po negatywnych doświadczeniach związanych z dominacją trans-
portu samochodowego zaczęto promować politykę zrównoważonego rozwoju, 
propagującą między innymi ideę rewitalizacji, czyli przywrócenia ruchu kolejo-
wego na lokalnych liniach kolejowych.

Efektem gwałtownego zamykania lokalnych linii kolejowych w latach 90. 
XX wieku w Polsce jest deformacja systemu transportowego kraju, z przewagą 
transportu samochodowego i wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.

Finansowanie eksploatacji, a zwłaszcza rozwoju lokalnych linii kolejo-
wych, nigdy nie było w naszym kraju zadowalające. Główne zadania moder-
nizacyjne i inwestycyjne na ogół kierowano na główne linie o największych 
przewozach. Trzeba jednak przyznać, że w okresie gospodarki centralnie pla-
nowanej również na liniach o mniejszym natężeniu przewozów starano się 
o poprawę infrastruktury. Były jednak takie linie, głównie na tak zwanych zie-
miach odzyskanych (dawny zabór pruski), na których od końca drugiej wojny 
światowej nie przeprowadzono większych remontów czy modernizacji. Zdecydo-
wana większość linii lokalnych pochodzi z czasów, gdy transport samochodowy 
nie był alternatywny do kolei. Starano się wówczas ze względów gospodarczych 
pokryć jak najgęstszą siecią kolejową poszczególne obszary kraju, by w ten spo-
sób ułatwiać wymianę handlową i przyczynić się do rozwoju ośrodków lokalnych. 
Wraz z rozwojem transportu samochodowego zaczęło maleć znaczenie gospo-
darcze linii lokalnych, natomiast rosło ich znaczenie społeczne – przewozy pasa-
żerskie. Gwałtownie postępujący rozwój motoryzacji zmarginalizował również 
tę funkcję. W Europie Zachodniej już od początku lat 50. XX wieku na lokalnych 
liniach kolejowych likwidowano przewozy towarowe, a następnie także pasa-
żerskie. Dopiero od lat 90. XX wieku rozpoczęto rewitalizację lokalnych linii 
w związku z promowaniem przez Unię Europejską zasad polityki zrównoważo-
nego rozwoju.
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W Polsce sytuacja była odmienna. W okresie PRL-u gospodarka miała 
charakter ekstensywny, charakteryzujący się w transporcie przewagą transportu 
kolejowego i niedorozwojem transportu samochodowego, w tym zwłaszcza 
motoryzacji indywidualnej. Co prawda, począwszy od lat 70. XX wieku aż do 
przemian w 1989 roku zamykano lokalne linie kolejowe, ale na znacznie mniejszą 
skalę niż w krajach wysoko rozwiniętych. Zupełnie inaczej było po przemianach 
polityczno-gospodarczych po 1989 roku. O ile w krajach Europy Zachodniej nasi-
liło się zjawisko rewitalizacji lokalnych linii kolejowych, o tyle w Polsce gwał-
townie je zamykano i fi zycznie likwidowano. Główną przyczyną było załamanie 
przewozów koleją zarówno pasażerskich jak i towarowych, będące wynikiem 
gwałtownego rozwoju transportu samochodowego i motoryzacji indywidual-
nej. Spadek przewozów odczuły przede wszystkim linie słabo obciążone. PKP 
borykając się z problemami fi nansowymi, zawieszało więc przewozy na tych 
liniach i w ten sposób obniżało koszty funkcjonowania. Postawa czynników rzą-
dowych wobec tej sprawy była dwuznaczna. Z jednej strony we wszystkich doku-
mentach rządowych dotyczących rozwoju transportu podkreślono, konieczność 
oparcia polityki transportowej na zasadach polityki zrównoważonego rozwoju, 
a z drugiej zwrócono uwagę na konieczność zmniejszenia długości sieci kole-
jowej w Polsce przede wszystkim przez likwidację lokalnych linii kolejowych. 
Można nawet stwierdzić, że był to swego rodzaju dogmat, a każdy, kto ośmielił 
się mieć odrębne zdanie, był uważany za osobę tkwiącą w starych schematach 
myślenia, nieprzystających do czasów współczesnych.

Zwolennicy zamykania i likwidacji części lokalnych linii kolejowych poda-
wali następujące argumenty2:
a) niemożliwe jest już osiągnięcie wielkości przewozów z lat 70. czy 80. XX 

wieku, co potwierdzają wszelkie prognozy;
b) system gospodarki rynkowej zmusza przedsiębiorstwa do dostosowania swo-

jego potencjału produkcyjnego do wielkości obsługiwanego rynku.
Z argumentami tymi można i należy się zgodzić, jednak nie są one tak 

naprawdę argumentami za likwidacją lokalnych linii kolejowych.
Powrót do dawnej skali przewozów przy tak gwałtownie rozwijającym się 

transporcie samochodowym i motoryzacji indywidualnej również jest, zdaniem 
autora, nierealny, zwłaszcza przewozów towarowych. Rozwój przewozów pasa-
żerskich na lokalnych liniach kolejowych zależy przede wszystkim od prioryte-

2 J. Engelhardt, Transport kolejowy w Polsce w warunkach transformacji gospodarki, t. I, 
KOW, Warszawa 1998, s. 149.
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tów polityki transportowej, a popyt na te usługi można kształtować za pomocą 
odpowiednich narzędzi (np. ceny biletów).

Jeśli chodzi o drugi argument, to należy zaznaczyć, że trzeba bardzo ostroż-
nie podchodzić do likwidacji infrastruktury kolejowej, ponieważ jest to na ogół 
proces nieodwracalny. Ponadto argument o wysokich kosztach utrzymania ich 
infrastruktury lokalnych linii kolejowych jest przesadzony. Większość tych kosz-
tów ma charakter historyczny, ponieważ zostały poniesione w momencie jej two-
rzenia. Przy niewielkich prędkościach technicznych i handlowych na tych liniach 
oraz stosunkowo prostych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym koszty 
ich eksploatacji są znacznie mniejsze niż linii układu podstawowego z dużymi 
przewozami. Ewentualna fi zyczna likwidacja takiej linii właściwie oznacza nie-
odwracalną rezygnację z obsługi przez transport kolejowy danego regionu. Koszty 
ogólnospołeczne i gospodarcze mogą znacznie przewyższać korzyści związane 
ze zmniejszeniem kosztów dla przedsiębiorstwa kolejowego. Oczywiście, przed-
siębiorstwo nie kieruje się w rachunku mikroekonomicznym kryteriami społecz-
nymi czy ogólnogospodarczymi i w warunkach gospodarki rynkowej nie można 
go do tego zmuszać. Jednak w branżach, których funkcjonowanie ma istotne zna-
czenie dla gospodarki i społeczeństwa, rola państwa jest i musi być widoczna. 
Praktycznie dowiedziono, że przedsiębiorstwo kolejowe nie kontrolowane przez 
państwo w kwestii kształtowania rozmiarów swojej sieci, będzie dążyć do jej 
ograniczania. Jest oczywiste, że likwidacja będzie dotyczyć przede wszystkim 
linii o małym natężeniu przewozów, czyli głównie lokalnych. Dla przedsiębior-
stwa oprócz obniżki kosztów bezpośrednio związanych z likwidowanymi liniami 
dodatkową korzyścią będzie zmniejszenie kosztów zaplecza technicznego zwią-
zanego z utrzymaniem mniej gęstej sieci kolejowej. Likwidacja linii kolejowej 
powoduje natomiast zmiany w systemie transportowym obsługiwanego przez nią 
dotąd regionu. Konieczna jest zatem kontrola państwa nad procesem zamykania 
i likwidacji linii kolejowych o małym natężeniu przewozów. W tym kontekście 
zasadnicza jest kwestia ekonomicznej oceny funkcjonowania linii o małym natę-
żeniu przewozów w ujęciu mikro i makro. 

Przedstawione rozważania na temat funkcjonowania lokalnych linii kolejo-
wych w Polsce skłaniają, zdaniem autora, do wyciągnięcia następujących podsta-
wowych wniosków:
a) dotychczasowy sposób funkcjonowania linii lokalnych jako elementu krajo-

wej sieci kolejowej pod zarządem narodowego zarządcy infrastruktury nie 
zapewnią stabilnych warunków do ich funkcjonowania i rozwoju;
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b) przy braku nowych, systemowych rozwiązań będzie postępować zjawisko 
zawieszania przewozów i likwidacji lokalnych linii kolejowych w Polsce.

Należy więc wypracować nowe rozwiązania funkcjonowania lokalnych linii kole-
jowych w Polsce. Podstawą ich rozwoju jest idea regionalizacji, a więc przypisa-
nia władzom samorządowym decydującej roli w określaniu ich funkcjonowania, 
co oznacza przywrócenie tych linii społecznościom lokalnym. Linie lokalne już 
z samej nazwy pełnią funkcję uzupełniającą dla głównej sieci i mają za zadanie 
zapewnić lepszy dostęp do sieci i punktów transportowych, a dzięki temu dobrą 
obsługę transportową regionu. Oczywiście, zaspokajają również lokalne potrzeby 
transportowe, choć dzisiaj już w znacznie mniejszym stopniu z powodu rozwoju 
transportu samochodowego.

Warunkiem przywrócenia linii lokalnym społecznościom jest stworzenie 
odpowiednich warunków prawnych i organizacyjnych, aby władze samorządowe 
mogły efektywnie i skutecznie zajmować się tą kwestią i w ten sposób realizować 
na szczeblu regionalnym cele polityki zrównoważonego rozwoju. Nie oznacza to 
jednak, że dana linia stanie się własnością władz samorządowych. Chodzi jedy-
nie o to, że to właśnie one powinny decydować o utrzymywaniu linii kolejowych 
dla społeczności lokalnych. Istotne więc jest określenie roli każdej linii lokalnej. 
Nie będą to takie same funkcje dla jakich były budowane w XIX i na początku 
XX wieku. W tamtym okresie główną funkcją był przewóz ładunków, a przewozy 
pasażerskie były niejako ubocznym efektem istnienia takiej linii. Rozwój trans-
portu samochodowego sprawił, że funkcja stricte przewozowa straciła na zna-
czeniu. Trzeba więc zredefi niować funkcje i cele lokalnych linii kolejowych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie ma jednego najlepszego rozwiązania 
funkcjonowania lokalnych linii kolejowych. Ważne są uwarunkowania regio-
nalne funkcjonowania tej linii. W każdym przypadku punktem wyjścia określe-
nia optymalnego funkcjonowania linii lokalnej jest więc określenie miejscowych 
warunków. 

Podstawą rozważań o konkretnych rozwiązaniach dotyczących wykorzy-
stania lokalnych linii kolejowych jest ogólniejsza kwestia oceny rentowności 
wszystkich linii o małym natężeniu przewozów. O ile nie dotyczy to linii głów-
nych o dużym natężeniu przewozów, a zwłaszcza linii o znaczeniu państwowym, 
o tyle w przypadku linii o małym natężeniu przewozów istotne znaczenie dla 
przedsiębiorstwa kolejowego (dziś zarządcy infrastruktury) ma problem, czy 
koszty utrzymania i eksploatacji linii nie przewyższają przychodów z jej wyko-
rzystywania w przewozach. Problem ten nie jest nowy. Już od lat 60. XX wieku 



72 Arkadiusz Drewnowski

prowadzono dyskusje na temat efektywności ekonomicznej linii słabo obcią-
żonych przewozami w kontekście przekazania ich obsługi transportowi samo-
chodowemu3. W ujęciu mikroekonomicznym, dla przedsiębiorstwa kolejowego 
(zarządcy infrastruktury), sytuacja jest jasna. Jeżeli całkowite przychody zwią-
zane z eksploatacją linii przewyższają całkowite koszty jej eksploatacji, celowa 
jest dalsza jej eksploatacja. Jeżeli sytuacja jest odwrotna – przewozy powinny 
być zawieszone. Ważne jest tu przyjęcie poprawnej metodyki oceny przychodów 
i kosztów tej linii. Słusznie zauważa P. Zalewski, że zarówno przychodów jak 
i kosztów całkowitych nie można ograniczać wyłącznie do ocenianej linii, lecz 
muszą one obejmować cały proces przewozowy4. Ponadto decyzja o zawiesze-
niu przewozów lub zamknięciu linii wpływa na kształt systemu transportowego 
regionu i kraju. W tym przypadku oprócz rachunku mikroekonomicznego pro-
wadzonego przez przedsiębiorstwo kolejowe (zarządcę infrastruktury) powinno 
się stosować rachunek ekonomiczny wykonany przez centralny organ państwa 
odpowiedzialny za system transportowy kraju. W rachunku tym należy porównać 
koszty całkowite przewozów transportem kolejowym5 z kosztami całkowitymi 
przewozów transportem samochodowym po zamknięciu linii6. Pozwoli to udzie-
lić odpowiedzi na pytanie, czy celowe jest, z punktu widzenia makroekonomicz-
nego (społeczeństwa i gospodarki narodowej), dalsze utrzymywanie przewozów 
na tej linii7. Kluczem jest, jak wspomniano, zastosowanie właściwej metodyki do 
oceny rentowności linii kolejowej o małym natężeniu przewozów.

Wiele decyzji podejmowanych przede wszystkim w latach 90. XX wieku 
o zawieszeniu przewozów na liniach o małym natężeniu przewozów budziło uza-

3 Tymi zagadnieniami zajmował się m.in. prof. Czesław Michalski. Zob. Cz. Michalski, Ra-
chunek ekonomiczny w koordynacji przewozów, WKiŁ, Warszawa 1966.

4 J. Engelhardt, W. Wardacki, P. Zalewski, Transport kolejowy – organizacja, gospodarowa-
nie, zarządzanie, KOW, Warszawa 1995, s. 260.

5 Z uwzględnieniem w rachunku mikroekonomicznym oprócz kosztów również kosztów po-
chodnych i zewnętrznych.

6 Z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez przewoźników samochodowych, kosztów 
pochodnych, zewnętrznych i dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem dróg.

7 J. Engelhardt, W. Wardacki, P. Zalewski, op.cit., s. 263.
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sadnione wątpliwości co do ich merytorycznej poprawności8. Punktem wyjścia 
powinno być więc przyjęcie poprawnej merytorycznie metodyki oceny rentow-
ności linii kolejowych o małym natężeniu przewozów w ujęciu mikroekonomicz-
nym, a następnie w ujęciu makroekonomicznym. Zespół ekspertów z dziedziny 
ekonomiki transportu kolejowego powinien na podstawie opracowanej już 
metodyki przyjąć ją lub stworzyć nową, a następnie wdrożyć u zarządcy infra-
struktury (PKP PLK SA)9. Tak przyjęta metodyka byłaby podstawą do określania 
rentowności wszystkich linii kolejowych, będących w użytkowaniu narodowego 
zarządcy infrastruktury, z wyjątkiem linii o znaczeniu państwowym, dla któ-
rych takie obliczenia nie mają praktycznego znaczenia, dopóki znajduje się ona 
w wykazie linii o znaczeniu państwowym.

Nasuwa się pytanie: czy można narzucać przedsiębiorstwu, będącemu 
spółką prawa handlowego i mającemu przecież z mocy prawa zagwaranto-
waną niezależność działania, przyjęcie określonych rozwiązań w prowadzonym 
rachunku ekonomicznym w ujęciu mikroekonomicznym. Odpowiedź na to pyta-
nie jest twierdząca. Jak już wskazywano, infrastruktura transportu kolejowego 
jest jednym z kluczowych elementów systemu transportowego kraju, a tym 
samym funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Nie chodzi więc o to, aby 
państwo ingerowało w każdy aspekt działania przedsiębiorstwa10, ale tylko tam, 
gdzie podejmowane decyzje przez kierownictwo przedsiębiorstwa mają wpływ 
na system transportowy. Są to następujące sytuacje11:
− zamykanie linii kolejowych i ich fi zyczna likwidacja,
− zamykanie stacji i ładowni,

8 Problematyką tą zajmował się m.in. P Siedlecki. W swojej rozprawie doktorskiej udowod-
nił, że dotychczas stosowane metodyki określania rentowności linii kolejowych są ekonomicz-
nie niepoprawne, a otrzymywane przy ich stosowaniu wyniki obliczeń nie mogą być podstawą 
do podejmowania racjonalnych decyzji w rachunku mikroekonomicznym, dotyczącym celowości 
eksploatacji linii kolejowych o małym natężeniu przewozów. Jednocześnie autor omawianej roz-
prawy przedstawił propozycję metodyki oceny rentowności linii kolejowych o małym natężeniu 
przewozów spełniającą, jego zdaniem, warunki poprawności merytorycznej. Warto dodać, że pra-
widłowość zaproponowanej metodyki nie została do dzisiaj merytorycznie podważona. Zob. P. Sie-
dlecki, Metodyka oceny rentowności linii o małym natężeniu przewozów, praca doktorska, Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.

9  Niewątpliwie podział zintegrowanego przedsiębiorstwa kolejowego spowodował, że oce-
na rentowności linii kolejowej z punktu widzenia całego kolejowego procesu przewozowego, jest 
utrudniona, ale po opracowaniu właściwej merytorycznie metodyki przez zarządcę infrastruktury 
– możliwe.

10 Nie ma przecież powrotu do systemu gospodarki nakazowo-rozdzielczej.
11 J. Engelhardt, W. Wardacki, P. Zalewski, op.cit., s. 255.
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− wstrzymywanie obsługi bocznic kolejowych,
− wysokość maksymalnych (minimalnych) cen usług przewozowych12.
Ingerencja państwa w działanie przedsiębiorstw kolejowych powinna wówczas 
polegać między innymi na opracowaniu odpowiedniej metodyki oceny rentow-
ności linii kolejowych o małym natężeniu przewozów i nakazaniu jej stosowania 
przez (w tym przypadku) zarządcę infrastruktury. W przypadku PLK sytuacja jest 
o tyle prostsza, że nie przewiduje się prywatyzacji tej spółki – ma ona pozostać 
własnością Skarbu Państwa, zatem państwo jako właściciel ma możliwość wpły-
wania na jej funkcjonowanie.

Wdrożenie odpowiedniej metodyki oceny rentowności linii kolejowych 
w PLK spowoduje podejmowanie decyzji zgodnie z zasadami rachunku ekono-
micznego uwzględniającego specyfi kę działalności przedsiębiorstwa kolejowego. 
Zarządca infrastruktury zostanie zobligowany do obliczeń według określonej 
metodyki, a nie według własnych metod.

Inną sprawa jest metodyka oceny rentowności linii kolejowej o małym natę-
żeniu przewozów w ujęciu makroekonomicznym. W tym wypadku dla zapewnie-
nia obiektywności rachunku i jego poprawności merytorycznej powinien on być 
przeprowadzany przez instytucję niezależną od zarządcy infrastruktury. Takie 
podejście wiąże się z faktem, że zarządca infrastruktury jako podmiot handlowy 
zawsze będzie zwracał większą uwagę na efektowność mikroekonomiczną. Naj-
lepszym podmiotem do oceny makroekonomicznej jest, zdaniem autora, Urząd 
Transportu Kolejowego, który powołano między innymi jako regulatora rynku 
kolejowego w Polsce, czyli podmiot oddziałujący na kształt rynku kolejowego 
w celu przestrzegania zasad regulowanej konkurencji oraz rozwoju w kierunku 
pożądanym przez gospodarkę i społeczeństwo. Ocena rentowności linii kole-
jowych w ujęciu makroekonomicznym byłaby dokonywana według przyjętej 
metodyki bądź przez sam urząd, bądź przez zlecenia dla instytucji badawczych 
zajmujących się tą problematyką (np. OBET, CNTK, szkoły wyższe). Uzyskany 
wynik byłby podstawą do wydania opinii przez urząd, czy dalsza eksploatacja linii 
jest efektywna z punktu widzenia ogólnogospodarczego i ogólnospołecznego.

Obecnie likwidację linii kolejowej reguluje art. 9 ustawy o transporcie kole-
jowym13. Z zapisu tego artykułu wynika, że rozpoczęcie procedury likwidacji 
linii kolejowej zależy wyłącznie od przeprowadzonego rachunku mikroeko-

12 Przede wszystkim w przewozach pasażerskich.
13 Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, DzU 2003, nr 86, poz.786, z późn. 

zm.
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nomicznego przez zarządcę infrastruktury. W ogóle nie ma mowy o rachunku 
makroekonomicznym uwzględniającym interes gospodarki i społeczeństwa oraz 
wpływie decyzji o likwidacji danej linii na system transportowy kraju. Zdaniem 
autora, zarządca infrastruktury ma w obecnych regulacjach prawnych zbyt duży 
wpływ na likwidację linii kolejowej, co zwłaszcza w przypadku lokalnych linii 
kolejowych ma negatywne następstwa. PLK praktycznie decyduje o fi zycznym 
układzie sieci kolejowej, co prowadzi do ograniczania sieci kosztem głównie 
linii lokalnych. Z jednej strony wynika to nie tylko z przyczyn obiektywnych14, 
ale również z celowego działania tego zarządcy infrastruktury. Nie jest on zain-
teresowany utrzymywaniem gęstej sieci kolejowej, bo wiąże się to z kosztami 
opłacania licznych zespołów pracowniczych utrzymujących drogę kolejową 
i prowadzących ruch pociągów (sekcje eksploatacji). Likwidacja części linii 
lokalnych automatycznie pozwala na zmniejszenie liczby sekcji, a co za tym 
idzie, stanowisk pracy. Przekłada się to na mniejsze koszty utrzymania linii. 
Utrata części przewozów na liniach lokalnych jest rekompensowana na liniach 
głównych niższymi kosztami utrzymania. Dla państwowego zarządcy infrastruk-
tury najkorzystniejsze byłoby posiadanie linii magistralnych i pierwszorzędnych, 
o dużym natężeniu przewozów. Co dobre dla zarządcy nie jest jednak korzystne 
dla funkcjonowania systemu transportowego kraju, dlatego konieczne jest ogra-
niczenie wpływu zarządcy infrastruktury na fi zyczny kształt sieci kolejowej. 
Obecne uregulowania są tu niewystarczające. Konieczne jest zwiększenie nad-
zoru publicznego i społecznego nad funkcjonowaniem linii kolejowych o małym 
natężeniu przewozów.

Zasadniczym zagadnieniem związanym z funkcjonowaniem linii kolejo-
wych o małym natężeniu przewozów są koszty ich funkcjonowania (utrzymania 
i eksploatacji). Nawet jeżeli uznamy, że stosowany rachunek kosztów odzwier-
ciedla obiektywnie realne koszty związane z ich funkcjonowaniem, to dla części 
linii (zwłaszcza o naprawdę niewielkich przewozach) koszty te i tak są wysokie. 
Wiąże się to z koniecznością spełnienia standardów technicznych dotyczących:
− urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności,
− zasad prowadzenia ruchu pociągów,
− parametrów drogi kolejowej,
− parametrów technicznych kursującego taboru.

14 Zawieszenie przewozów na części linii lokalnych było związane z ich fatalnym stanem tech-
nicznym. Brak środków na konieczne remonty spowodował podjęcie decyzji o likwidacji przewo-
zów na linii ze względów bezpieczeństwa.
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Kwestia uproszczenia zasad prowadzenia ruchu pociągów na liniach mało 
obciążonych pojawiła się na kolejach europejskich pod koniec lat 80. XX wieku 
wraz z podejmowanymi próbami rewitalizacji linii lokalnych o zawieszonych 
przewozach jako efekt realizacji zaleceń polityki zrównoważonego rozwoju. 
Zaczęto więc poszukiwać sposobów obniżenia kosztów prowadzenia ruchu 
pociągów. Również w Polsce podjęto próby opracowania i wdrożenia systemów 
prowadzenia ruchu na liniach mało obciążonych, choć głównym czynnikiem 
była próba obniżenia kosztów w zawiązku z trudną sytuacją fi nansową PKP 
w latach 90. XX wieku. W tym okresie uruchomiono dwie linie tak zwanego 
zdalnego sterowania: Korzybie–Szczecinek i Ulikowo–Kalisz Pomorski. Przy-
jęte rozwiązania techniczne były różne, ale oba oparto na wykorzystaniu radio-
łączności pociągowej do prowadzenia ruchu15. Analizy przeprowadzone w poło-
wie lat 90. XX wieku wykazały, że około 5 tys. km linii na sieci PKP kwalifi kuje 
się do podobnych rozwiązań. Wraz z wdrażaniem systemu ECTS na kolejach 
europejskich rozpoczęto pod koniec lat 90. XX wieku, w ramach UIC, prace 
nad projektem LC-TCS16, czyli nad systemem sterowania ruchem dla linii słabo 
obciążonych, w pełni kompatybilnym z ECTS. Prace te są na etapie projektowym, 
lecz już mówi się o tym, że po wydaniu dyrektyw dotyczących interoperacyjno-
ści linii kolejowych dużych prędkości i linii konwencjonalnych Unia Europejska 
przygotowuje się do sformułowania na ich podstawie dyrektywy dotyczącej linii 
mało obciążonych17.

Trudno dziś wyrokować, jakie konkretne regulacje zawarte zostaną w tej 
dyrektywie, jednak można przypuszczać, że będą dotyczyć przede wszystkim 
uproszczenia zasad dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łącz-
ności, a więc prowadzenia ruchu pociągów. Raczej nie będą dotyczyć obniżenia 
wymagań w zakresie parametrów technicznych związanych z drogą kolejową 
(dla tej kategorii linii) oraz taboru (który kursuje również po liniach wyższych 
kategorii). Dyrektywa będzie raczej zmierzać w kierunku obniżenia niektórych 
kosztów tych linii, ale tak, by były one cały czas integralną częścią składową 
sieci kolejowej kraju (systemu kolei).

Dotychczasowe rozważania prowadzą do kolejnego wniosku, że można 
jeszcze bardziej obniżyć koszty funkcjonowania linii lokalnych. Wyłączenie 

15 J. Dyduch, M. Kornaszewski, Systemy sterowania ruchem kolejowym, Wydawnictwo Poli-
techniki Radomskiej, Radom 2003, s. 315.

16 LC-TCS – Low Cost-Train Control System.
17 J. Dyduch, M. Kornaszewski, op.cit., s. 326.
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części linii lokalnych z „systemu kolei” umożliwia obniżenie wymaganych para-
metrów technicznych, a tym samym kosztów eksploatacji takiej linii18. Dzięki 
temu można byłoby dalej prowadzić przewozy na takiej linii. Poszczególne linie 
miałyby przyznane kategorie, co jednoznacznie określałoby, jakie muszą mieć 
parametry. Rejestr takich linii mógłby prowadzić na przykład UTK. Przedsta-
wiona tu propozycja wymaga oczywiście dopracowania, jest bowiem traktowana  
przez autora jako punkt wyjścia do dalszej dyskusji.

Zdaniem autora, ogólny model systemu oceny rentowności linii kolejowych 
o małym natężeniu przewozów powinien wyglądać następująco:
1. Zarządca infrastruktury na podstawie opracowanej metodyki oceny rentow-

ności linii kolejowych o małym natężeniu przewozów w ujęciu mikroekono-
micznym stale będzie monitorował rentowność linii kwalifi kujących się do 
tego zbioru.

2. O linii, z której przychody w ujęciu mikroekonomicznym nie pokrywałyby 
kosztów jej funkcjonowania, byłby powiadamiany Urząd Transportu Kolejo-
wego. Po wstępnym sprawdzeniu, czy przedstawione przez zarządcę oblicze-
nia są przeprowadzone poprawnie, urząd ten obliczałby rentowność tej linii 
w ujęciu makroekonomicznym (samodzielnie lub zlecając instytucji badaw-
czej).

3. W przypadku stwierdzenia, że w ujęciu makroekonomicznym celowa jest 
dalsza eksploatacja tej linii, różnica między kosztami a osiąganymi przycho-
dami byłaby zwracana zarządcy, przy czym rozwiązania mogą być tu różne, 
na przykład z budżetu państwa, budżetu samorządu, Funduszu Kolejowego 
lub stworzonego specjalnie funduszu celowego. Oczywiście, taka linia mu-
siałaby być okresowo monitorowana pod względem rentowności, a zarządca 
byłby zachęcany do działania na rzecz wzrostu tej rentowności.

4. Gdyby rachunek w ujęciu makroekonomicznym wykazał niecelowość dalszej 
eksploatacji linii, nie oznaczałoby to automatycznej jej likwidacji, lecz pod-
jęto by próbę obniżenia jej standardów technicznych (wyłączenie z systemu 
kolei) i poszukiwania podmiotu mogącego wykonywać na niej przewozy.

5. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich przedstawionych dróg i braku możliwo-
ści wykorzystania danej linii do wykonywania sporadycznych przewozów 
(np. tylko turystycznych w sezonie letnim) lub w innym celu (np. jako obiekt 

18 Przy mniejszych prędkościach technicznych na liniach lokalnych obniżenie standardów nie 
wiąże się z obniżeniem poziomu bezpieczeństwa, który musi być bezwzględnie zapewniony.
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muzealny lub dla celów hobbystycznych – jazda drezynami kolejowymi)19 
można byłoby podjąć decyzję o jej likwidacji.

Są to oczywiście pewne propozycje i autor traktuje je jako punkt wyjścia do dal-
szych, pogłębionych rozważań. Niemniej należy mieć na uwadze, że likwidacja 
majątku jest zawsze znacznie łatwiejsza niż jego ewentualna przyszła odbudowa. 
Takie podejście do lokalnych linii kolejowych nie powinno być obce decyden-
tom różnych szczebli. Jeśli tylko to możliwe (i uzasadnione makroekonomicz-
nie), należy dać szansę takim liniom, a będzie to z korzyścią dla społeczeństwa 
i gospodarki regionu, a tym samym i całego kraju.
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SOLUTIONS PROPOSALS IN ORDER TO INCREASE SIGNIFICANCE 
OF REGIONAL LINES IN PASSENGER AND FREIGHT TRANSPORT

 IN POLAND

Summary

Regional lines are an essential element of the railway network of Poland all the 
time. Their signifi cance together with the development of road transport started decreasing. 
However, in countries of Western Europe after years of their liquidation, opposite 
phenomenon has occurred, associated with the revitalization and restoring transport 
(especially passenger) on that kind of lines.

In Poland after the year 1990 a phenomenon of permanent reducing lengths of active 
regional lines is appearing and so far did not manage to turn this adverse trend away. 
According to the author a lack of system solutions in their functioning is the cause. In the 
article the author presents proposals, which in his view can cause increasing signifi cance 
of these lines in passenger and freight transport in Poland with the benefi t to the society 
and the national economy.

Translated by Agnieszka Wysocka
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W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 

W LATACH 2008–2009

Wprowadzenie

Branża transportowa jest określana zarówno przez teoretyków jak i prak-
tyków mianem „barometru” gospodarki. Kondycja transportu odzwierciedla 
aktualną w danym momencie sytuację gospodarczą kraju i regionu. Co więcej, 
reakcja sektora transportowego na poważniejsze zaburzenia w gospodarce zwy-
kle następuje bezzwłocznie po ich wystąpieniu, dając sygnał ostrzegawczy całej 
gospodarce. Szczególnie ma to odzwierciedlenie w transporcie drogowym, któ-
rego udział w przewozach lądowych w UE-27 wynosi blisko 80% (w 2007 roku 
wyniósł 76,5% mierzonych w tonokilometrach1). Sytuacja rynkowa przewoźni-
ków podejmujących się transportu drogowego rzeczy w Unii Europejskiej ule-
gła znacznemu pogorszeniu począwszy od 2008 roku. W artykule podjęto próbę 
określenia, na ile kondycja i warunki funkcjonowania na rynku przewoźników 
transportu drogowego w 2008 roku i pierwszej połowie 2009 roku uzasadnia ją 
użycie pojęcia sytuacja kryzysowa. W tym celu przeprowadzono analizę liczby 
wydanych licencji i wypisów z licencji na wykonywanie zarobkowego transportu 

1 EU Energy and Transport in Figures, Statistical Pocketbook, Directorate-General for Energy 
and Transport, European Commission 2009.
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drogowego rzeczy w omawianym okresie, a także zestawiono dane dotyczące 
przeprowadzonych postanowień upadłościowych przedsiębiorców transporto-
wych. Ponadto dla uzyskania opinii praktyków przeprowadzono wywiady z eks-
pertami branży TSL oraz z przewoźnikami. 

Autorzy zwracają uwagę na inicjatywy oddolne środowisk skupiających 
przewoźników oraz na działania decydentów na szczeblu krajowym, unijnym 
i międzynarodowym, mające na celu poprawę – w różnych wymiarach – sytuacji 
przedsiębiorców transportu drogowego rzeczy.

Sytuacja na rynkach europejskich. Przesłanki wystąpienia sytuacji 
kryzysowej

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: czy w trzecim kwartale 2009 roku 
na rynku drogowego transportu rzeczy ma miejsce kryzys – można posłużyć 
się kryteriami zawartymi w acquis communautaire (przytaczane są w kolejnym 
akapicie). Powołują się na nie środowiska przewoźników drogowych skupione 
wokół Forum Transportu Drogowego2, w sposób zdecydowany ujmujące wśród 
swych postulatów konieczność ofi cjalnego ogłoszenia sytuacji kryzysowej 
w zarobkowym transporcie drogowym rzeczy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3916/90 z dnia 21.12.
1990 roku w sprawie środków podejmowanych w przypadku sytuacji kryzysowej 
na rynku drogowego transportu rzeczy, sytuacja kryzysowa ma miejsce wówczas, 
gdy na rynku tym wystąpią „szczególne problemy (...) powodujące poważną 
i mogącą utrzymywać się w czasie nadwyżkę podaży nad popytem, z którą wiąże 
się zagrożenie fi nansowej stabilności i utrzymania się znaczącej ilości przedsię-
biorstw drogowego transportu rzeczy”3. Musi być przy tym spełniony warunek 
nierokowania istotnej i długotrwałej poprawy na tym rynku w prognozie krótko- 
i średniookresowej. 

2 Forum Transportu Drogowego, którego inauguracyjne posiedzenie odbyło się 31.03.2009 r., 
grupuje przedstawicieli ok. 30 organizacji o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym, zrzeszają-
cych przewoźników drogowych, w tym największe organizacje, jak Zrzeszenie Międzynarodowych 
Przewoźników Drogowych (ZMPD), Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego 
(OZPTD), Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego (OZPTS).

3 Art. nr 2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3916/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie środków 
podejmowanych w przypadku sytuacji kryzysowej na rynku drogowego transportu rzeczy. Źródło: 
http://eur-lex.europa.eu.
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Kto może ogłosić stan kryzysu, kiedy jest to możliwe i jakie powoduje to 
konsekwencje? Sytuację kryzysową na rynku transportu drogowego rzeczy za 
opłatą może ogłosić Komisja Europejska po otrzymaniu wniosku od państwa 
członkowskiego UE. Składając taki wniosek, państwo członkowskie zobowią-
zane jest dostarczyć Komisji „podstawowe informacje oraz liczby”4 na poparcie 
tezy o wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Komisja podejmuje stosowne środki 
(w drodze decyzji) po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Doradczym5. 
W terminie 30 dni od otrzymania wniosku państwa członkowskiego Komisja 
jest zobowiązana rozpatrzyć go, a następnie niezwłocznie powiadomić państwa 
członkowskie oraz Radę UE o każdej podjętej decyzji lub o decyzji o niepodej-
mowaniu środków6. 

Ogłaszając sytuację kryzysową, na określony czas zostaje zablokowany 
dostęp do rynku nowym podmiotom, a dotychczas funkcjonujący przewoźnicy 
nie uzyskują (również przez określony czas) wypisów z licencji na następne 
środki transportu. Takie rozwiązanie cementuje rynek utrwalając jego strukturę, 
jest jednak zagrożeniem dla fi rm leasingowych i innych podmiotów fi nansują-
cych zakupy środków transportu dla przewoźników drogowych. 

Do trzeciego kwartału 2009 roku do Komisji Europejskiej nie wpłynął żaden 
wniosek o ogłoszenie sytuacji kryzysowej w transporcie drogowym rzeczy od 
państwa członkowskiego UE w związku z sytuacją powstałą w wyniku ogólno-
światowego kryzysu na rynkach fi nansowych. O złożenie takiego wniosku przez 
Polskę apeluje do rządu Forum Transportu Drogowego w kolejnej aktualizacji 
swoich postulatów7. Wówczas byłoby możliwe wszczęcie przez Komisję opisanej 
procedury i w konsekwencji tego udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy sytuacja 
przewoźników drogowych w wyniku spowolnienia gospodarczego wywołanego 
ogólnoświatowym kryzysem fi nansowym spełnia kryteria występowania sytuacji 
kryzysowej w rozumieniu zapisów przywoływanego rozporządzenia.

O tym, że istotnie nastąpiły spowolnienie i stagnacja w międzynarodowym 
transporcie rzeczy, świadczy wywiad przeprowadzony przez autorów wśród 
praktyków – ekspertów w dziedzinie transportu, spedycji i logistyki8. Roz-

4 Ibidem, art. nr 4.
5 W skład Komitetu Doradczego wchodzą przedstawiciele państw członkowskich pracujący 

pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji Europejskiej.
6 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3916/90..., art. nr 4.
7 Pełna lista postulatów Forum Transportu Drogowego dostępne na stronie www.zmpd.pl.
8 Przeprowadzono wywiad z menedżerami transportu, spedycji i logistyki, reprezentującymi 

małe i średnie fi rmy polskie, duńskie, szwedzkie i norweskie.
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mówcy podkreślają, że od mniej więcej czwartego kwartału 2008 roku wyraźnie 
zaczęła nasilać się presja posiadających gestię transportową na obniżanie stawek 
frachtowych. Tendencja ta ma charakter trwały i jest ściśle związana z zastojem 
w inwestycjach, który jest źródłem znacznego zmniejszenia popytu na usługi 
transportowe. W konsekwencji w trzecim kwartale 2009 roku efektywna stawka 
oferowana przez polskich spedytorów przewoźnikom na stale współpracują-
cym (kontraktowym) w holowaniu naczep w ruchu międzynarodowym oscyluje 
w granicach 2,10–2,30 zł za 1 km. Tymczasem z analiz Instytutu Transportu 
Samochodowego wynika, że koszt jednego wozokilometra w przedsiębiorstwach 
międzynarodowego transportu samochodowego wynosi co najmniej 2,81 zł9. 
Nawet uwzględniając, że według opracowania ITS koszt jednego wozokilometra 
obejmuje koszt całego zestawu typu ciągnik siodłowy z naczepą, a efektywna 
stawka na poziomie 2,20 zł/km za usługi holowania naczepy samym ciągnikiem 
siodłowym, to i tak się okaże, że obecne stawki oferowane przez spedytorów nie 
pokrywają kosztu amortyzacji lub utraty wartości rynkowej taboru przewoźnika.

Z badań Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) wynika, że 
obecna sytuacja spowodowana kryzysem fi nansowym przerodziła się w kryzys 
ekonomiczny, co w konsekwencji doprowadziło do drastycznego spowolnie-
nia popytu na usługi transportu ciężarowego. W ostatnim kwartale 2008 roku 
odnotowano takie zjawiska, jak10 spadek aktywności ciężarowego transportu 
drogowego o 50%, drastyczny wzrost bezrobocia w branży, podwojenie liczby 
fi rm transportowych ogłaszających upadłość. Potwierdzają to informacje Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (The European Automo-
bile Manufacturers Association, ACEA). Kryzys ekonomiczny dotknął także 
przemysł samochodowy, dane statystyczne odnoszące się do rejestracji nowych 
pojazdów ciężarowych powyżej 16 t są pesymistyczne. Kształtowanie się wielko-
ści miesięcznej rejestracji pojazdów powyżej 16 t w UE-15 w latach 2007–2009 
przedstawiono na rysunku 1. Stały, wyraźny spadek liczby nowych rejestracji 
pojazdów w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku nastę-
puje od października 2008 roku. Największy spadek odnotowano w listopadzie 
2008 roku (o około 6,5 tys. sztuk zarejestrowanych pojazdów). Dla Piętnastki 

9 Podana wartość dotyczących przedsiębiorstw sklasyfi kowanych jako mikro, tj. posiadają-
cych i do 5 samochodów. Dane za okres od IV kw. 2006 r. do III kw. 2007 r. włącznie. Dotyczy 
taboru powyżej 12 t dopuszczalnej masy całkowitej. Więcej na ten temat w opracowaniu Próba 
oceny kondycji polskiego rynku ciężarowego transportu samochodowego na koniec III kwartału 
2008 r., Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2008, s. 40–50.

10 http://www.iru.org.
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Unii Europejskiej 2008 rok zakończył się wynikiem dodatnim w stosunku do 
2007 roku, (480 nowych rejestracji). Od stycznia do czerwca 2009 roku odno-
towano spadek liczby nowych rejestracji pojazdów ciężarowych. Największy 
spadek w 2009 roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku 
wystąpił w kwietniu (z 24 266 sztuk do 13 738 sztuk nowych zarejestrowanych 
pojazdów).
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Rys. 1. Rejestracja nowych pojazdów ciężarowych powyżej 16 t w latach 2007–2009 
w UE-15

Źródło: opracowanie własne na podstawie „New Vehicle Registrations – by Country” 
lata 2007–2009; http://www.acea.be.

Miesięczne dane statystyczne dotyczące nowych rejestracji pojazdów cię-
żarowych powyżej 16 t w krajach akcesyjnych UE z 2004 roku (UE-10) przed-
stawiono na rysunku 2. Nowe kraje członkowskie UE bardziej dotkliwie odczuły 
skutki kryzysu. Pod koniec 2008 roku odnotowano spadek liczby nowych reje-
stracji pojazdów ciężarowych powyżej 16 t o 63% Łącznie w 2008 roku w UE-10 
zaobserwowano ponaddziewięciotysięczny spadek rejestracji nowych pojazdów 
(44 707 sztuk w 2008 r.). Styczeń 2009 roku rozpoczął się niewielkim spadkiem 
nowych rejestracji w stosunku do grudnia 2008 roku, ale prawie 70-procento-
wym spadkiem w stosunku do stycznia 2008 roku. Największy spadek odnoto-
wano w lutym 2009 roku – o około 79% w stosunku do analogicznego miesiąca 
poprzedniego roku. 
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Rys. 2. Rejestracja nowych pojazdów ciężarowych powyżej 16 t w latach 2007–2009 
w krajach UE-10

Źródło: opracowanie własne na podstawie „New Vehicle Registrations – by Country” 
lata 2007–2009; http://www.acea.be.

Liczbę nowo zarejestrowanych pojazdów ciężarowych w UE-25 przedsta-
wiono na rysunku 3. W roku 2008 spadek następował od trzeciego kwartału, 
zarówno w odniesieniu do analogicznego okresu 2007 roku, jak i drugiego kwar-
tału 2008 roku. (odpowiednio o 5,75% i 12,24%). Sytuacja ta jest odzwierciedle-
niem spadku rejestracji nowych pojazdów w UE-10 w lipcu i sierpniu 2008 roku. 
W trzecim i czwartym kwartale 2008 roku w UE-10 odnotowano spadek odpo-
wiednio o ponad 26% i 52% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku.

W pierwszym i drugim kwartale 2009 roku w UE-25 zarejestrowano spa-
dek o około 43,5% i 47,7% w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku. 
W obu kwartałach 2009 roku spadek wystąpił zarówno w UE-15, jak i w UE-10. 
W pierwszym i drugim kwartale 2009 roku w stosunku do 2008 w UE-10 spadek 
rejestracji nowych pojazdów wyniósł odpowiednio 74% i 64,5%. W pierwszym 
kwartale 2009 roku w UE-15 nastąpił spadek prawie 38%, a w drugim kwartale 
– o ponad 44% w stosunku do 2008 roku.
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Rys. 3. Rejestracja nowych pojazdów ciężarowych powyżej 16 t w UE-25 w latach 
2007–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie „New Vehicle Registrations – by Country” 
lata 2007–2009; www.acea.be.

Sytuacja przewoźników

Bezpośrednim następstwem ograniczonego popytu na usługi transportowe 
są bankructwa fi rm transportowych. Przykładowo, w Danii liczba ogłoszonych 
bankructw w sektorze transportowym (zarobkowy transport drogowy rzeczy, 
operatorzy autobusów, spedytorzy, taksówkarzy) w styczniu 2009 roku wzrosła 
z 10 do 21 w stosunku do stycznia 2008 roku. Na podstawie rocznych danych 
luty–styczeń 2007–2008 do luty–styczeń 2008–2009 można stwierdzić, że nastą-
pił wzrost bankructw w sektorze – z 94 do 215, czyli o 128,7%, z tego połowa 
dotyczy transportu drogowego. W Niemczech w pierwszej połowie 2008 roku 
było 396 przypadków bankructw, czyli o 13% więcej niż w tym samym okresie 
poprzedniego roku. W Polsce w trzecim kwartale 2008 roku blisko 10% fi rm 
zawiesiło działalność lub zrezygnowało z jej kontynuowania, dotyczy to głównie 
małych fi rm, do pięciu pojazdów11. Od czwartego kwartału 2008 roku problemy 
z utrzymaniem się na rynku zaczęły mieć większe przedsiębiorstwa. Przyczyn 

11 http://www.iru.org.
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tego stanu upatruje się w opcjach walutowych i dużym osłabieniu złotówki12. 
W pierwszym półroczu 2009 roku odnotowano w branży transportowo-logistycz-
nej ponadpięciokrotny wzrost postanowień upadłościowych w stosunku do tego 
samego okresu ubiegłego roku (odpowiednio 5 i 27)13. Według raportu Coface, 
przyczynami wzrostu upadłości przedsiębiorstw w branży transportowej w Euro-
pie są spadek eksportu do USA o kilkadziesiąt procent, utrudnienia Rosji mające 
ochronić jej rynek, wysoka cena oleju napędowego, czynniki infl acyjne, rosnące 
koszty kapitału, wzrost trudno ściągalnych należności czy restrykcyjne działania 
banków, fi rm fi nansujących i leasingowych. Ponadto do upadłości przyczyniło 
się duże rozdrobnienie fi rm na polskim rynku transportowym. Jak zauważają 
analitycy Coface Poland, kryzys, który przeżywa sektor transportu i gospo-
darki magazynowej w Polsce, wiąże się z nadpodażą, niskimi cenami usług oraz 
z kłopotami z fi nansowaniem działalności14. Niekorzystna sytuacja niektórych 
przedsiębiorstw wywołuje efekt domina wśród powiązanych fi rm. Polska jest 
przykładem dynamicznego wzrostu podaży usług transportu samochodowego 
w ostatnich latach (rysunek 4). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów BOTM; www.botm.gov.pl.

12 Raport Coface. Informacja prasowa, Warszawa 2 lipca 2009 r. http://www.coface.pl.
13 http://www.truck-business.pl/ – Aktualności, 10.07.2009.
14 Raport Coface... 
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W latach 2003–2008 nastąpił ponaddwukrotny wzrost liczby wydanych 
licencji oraz trzykrotny wzrost liczby wydanych wypisów z licencji. Według 
statystyk Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego na dzień 31 grudnia 
2008 roku, potencjał usługowy ciężarowego transportu drogowego w Polsce 
wynosił około 23,3 tys. wydanych licencji oraz 126,8 tys. wypisów z licencji na 
świadczenie usług w przewozach międzynarodowych. Ten wzrost w kolejnych 
latach pozornie zaprzecza tezie o sytuacji kryzysowej. Z wywiadów przeprowa-
dzonych z przewoźnikami w latach 2004–200915 wynika, że wielokrotnie moty-
wem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez dotychczasowych kierowców 
było wzorowanie się na własnym szefi e lub sąsiedzie, w myśl zasady: „jakoś 
to będzie, skoro innym wychodzi”. W czasie transportowej prosperity stawki za 
świadczenie usług holowania naczep były korzystne, a fi rmy leasingowe zachę-
cały niskim wkładem początkowym. 

Po rozszerzeniu w 2004 roku UE o 10 państw, w tym Polskę, wynagro-
dzenia polskich kierowców znacznie wzrosły, a przy tym ułatwiono dostęp do 
rynku przewozu rzeczy. W takiej sytuacji wielu kierowców zyskało możliwość 
rozpoczęcia własnej działalności za pomocą sprzętu leasingowanego. Powstało 
wrażenie, że przewoźnikiem może zostać dosłownie każdy, kto tylko nie ma 
przeszłości kryminalnej, oraz że jest to uniwersalna recepta na prowadzenie 
względnie dochodowego interesu. Złożyło się na to kilka czynników. Przede 
wszystkim łatwość w uzyskaniu dostępu do zawodu przewoźnika. Zniesienie 
koncesjonowania i wprowadzenie licencji wspólnotowych w 2004 roku ułatwiło 
uzyskanie uprawnienia niezbędnego do zarobkowego wykonywania przewozów 
rzeczy. Wprowadzone wymogi dotyczące odpowiedniej kondycji fi nansowej oraz 
przygotowania merytorycznego do zawodu okazały się barierami bardzo łatwymi 
do przejścia dla kreatywnych, początkujących przewoźników i ich doradców. 
Z własnej praktyki autorzy znają wiele przypadków nieposiadania przez przewoź-
ników certyfi katu kompetencji zawodowych i posługiwania się uprawnieniami 
„użyczonymi” przez osobę trzecią, która w takim przypadku jest „zatrudniana” 
jako osoba zarządzająca przedsiębiorstwem transportowym. W praktyce spro-
wadza się to do comiesięcznego wypłacania wynagrodzenia osobie legitymują-
cej się certyfi katem kompetencji, która praktycznie nie posiada wiedzy na temat 
tego przedsiębiorcy i w żaden sposób nie ma w zarządzaniu fi rmą przewozową. 

15 W omawianym okresie autorzy wysłuchali opinii kilkudziesięciu przewoźników podejmu-
jących się kontraktowego holowania naczep transportu międzynarodowego, zarówno na odcinku 
krajowym, jak i międzynarodowym.
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Z kolei wymóg odpowiedniej kondycji fi nansowej może być z powodzeniem 
spełniony przez posiadanie choćby polisy ubezpieczeniowej OC przewoźnika, 
a w skrajnych przypadkach, znanych autorom, uznawano nawet polisy ubezpie-
czenia na wypadek pożaru lub innych zdarzeń losowych.

Mając na uwadze powyższe, trudno nie przychylić się do opinii autorów 
opracowania ITS z grudnia 2008 roku16, którzy konkludują, że następstwem 
pogłębiającej się sytuacji kryzysowej będzie stopniowa eliminacja z rynku naj-
słabszych fi rm przewozowych, w tym zwłaszcza niewłaściwie zarządzanych.

Propozycje działań zaradczych

W celu uzdrowienia gospodarki Międzynarodowa Unia Transportu Drogo-
wego (IRU) apeluje do odpowiednich władz między innymi o17 otwarcie rynków 
i dążenie do zakończenia rundy Doha18 w ramach WTO; wzmożenie wysiłków 
w celu wyeliminowania neoprotekcjonistycznych barier dla międzynarodowego 
transportu drogowego; dokonanie ponownej oceny i zmniejszenie obecnych 
podatków oraz nietworzenie nowych podatków i opłat (w szczególności przez 
przegląd dyrektywy Eurovignette); bardziej elastyczne ustawodawstwo doty-
czące niewypłacalności, aby umożliwić transportowi drogowemu prowadzenie 
rentownej działalności, zamiast likwidacji całego przedsiębiorstwa; nakłanianie 
instytucji fi nansowych do zapewnienia odpowiedniej linii kredytowych, tak aby 
operatorzy transportowi mogli fi nansować swoje inwestycje i działania; nakłania-
nie instytucji fi nansowych – za pośrednictwem krajowych banków centralnych 
– do wprowadzenia moratorium na odsetki od długów i umów leasingowych; 
dostarczanie bodźców handlowych dla utrzymania przez operatorów inwestycji 

16 Próba oceny kondycji..., s. 80.
17 IRU Resolution to reduce the impact of the economic crisis on road transport. Geneva, 3rd 

of April 2009.
18 W listopadzie 2001 r., podczas konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu 

(WTO) w Doha zapoczątkowano nową rundę rokowań handlowych w sprawie dalszej liberalizacji 
handlu międzynarodowego. Nazwano ją Doha Development Agenda (DDA) i jej głównym celem 
miało być wypracowanie nowych zasad handlu międzynarodowego, które w większym stopniu 
sprzyjałyby krajom najuboższym. DDA zakłada zmniejszenie ograniczeń w dostępie do rynku 
państw rozwiniętych dla towarów, które są szczególnie ważne dla krajów rozwijających się, takich 
jak produkty rolne czy tekstylia. Ponadto najbogatsze kraje zobowiązały się do pomocy fi nanso-
wej i technicznej oraz „specjalnego i zróżnicowanego traktowania” krajów rozwijających się we 
wdrażaniu wszelkich porozumień. A. Gradziuk, Negocjacje na forum WTO w sprawie liberaliza-
cji handlu produktami rolnymi. „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2003, 
nr 84.
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w innowacyjne i czyste pojazdy; używanie gospodarczych pakietów stymulacyj-
nych, by szybko inwestować w nową infrastrukturę drogową celem usunięcia 
wąskich gardeł i związanych z nimi niepotrzebnych kosztów; podjęcie środków 
zapobiegawczych w celu uniknięcia długiego oczekiwania na granicach. Uspraw-
nienie proceduralne po niskich kosztach może być ważnym elementem uzdro-
wienia gospodarki w tych trudnych czasach przez wprowadzanie w życie Aneksu 
8 do konwencji ONZ dotyczącej harmonizacji kontroli granicznej (1982); stwo-
rzenie prawnych i administracyjnych podstaw, które pozwoliłyby przemysłowi 
transportu drogowego na przeniesienie wykwalifi kowanego personelu w stan 
chwilowo nieaktywny bez konieczności podejmowania decyzji o zwolnieniach, 
w celu utrzymania wykwalifi kowanych pracowników w sektorze.

Operatorów transportowych IRU wzywa do19 świadczenia usług trans-
portowych tylko wtedy, gdy osiągną zysk i mogą uniknąć pustych przebiegów, 
a ponadto gdy ceny rynkowe są ustabilizowane przez ograniczenie możliwości 
przewozowych i przeniesienie wykwalifi kowanego personelu w stan chwilowo 
nieaktywny, bez zwalniania pracowników, gdyż będą potrzebni, gdy skończy się 
kryzys. 

Interesującą propozycją przeciwdziałania kryzysowi na rynku transportu 
drogowego, sygnowaną i silnie promowaną przez IRU, przedstawił New Euro-
asian Land Transport Initiative (NELTI). Jest to projekt reaktywacji Jedwabnego 
Szlaku, łączącego drogą lądową Europę z Azją. Projekt, który 1 lipca 2009 roku 
wkroczył w drugą fazę realizacji, mającą na celu zniesienie wszelkich barier 
ograniczających regularne przewozy drogowe w relacji Europa–Azja, aż po 
Chiny. Propagatorzy tego projektu zwracają uwagę na korzyści, jakie może przy-
nieść jego realizacja. Przede wszystkim jest to skrócenie czasu dostaw towarów. 
Nie bez znaczenia jest także rozwijanie współpracy gospodarczej i – w szerszym 
zakresie – integracji cywilizacyjnej między krajami tranzytu w ramach NELTI20. 
Inicjatywa ta wpisuje się w nurt działań mających na celu zapewnienie nowych 
rynków zbytu europejskim przewoźnikom drogowym. 

19 Ibidem.
20 www.iru-nelti.org.
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Podsumowanie

Sytuacja na rynku międzynarodowego transportu drogowego rzeczy w trze-
cim kwartale 2009 roku jest bez wątpienia trudna i ogłoszenie kryzysu w branży 
może być uzasadnione. Świadczą o tym zarówno dostępne dane oraz analizy 
i wywiady przeprowadzone z polskimi i europejskimi spedytorami i przewoźni-
kami. O tym jak należy przeciwdziałać tej sytuacji, musi zdecydować rząd kra-
jowy i Unia Europejska, a także każdy przedsiębiorca funkcjonujący na rynku 
transportowym. Mając na uwadze realne zagrożenie upadłością, wielu przewoź-
ników podejmuje zlecenia poniżej kosztów w nadziei na przetrwanie i doczekanie 
„lepszych czasów”. Pozostaje jednak wątpliwość, czy działając w taki sposób, 
nie pogrążą się jeszcze bardziej, a przez branie udziału w wyniszczającej walce 
konkurencyjnej nie przyczynią się do pogłębienia sytuacji kryzysowej. Niestety, 
większość przewoźników, z którymi przeprowadzano wywiad, nie myśli o zmia-
nie profi lu działalności swego przedsiębiorstwa lub wykonywanego zawodu.
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CRISIS ON THE ROAD FREIGHT TRANSPORT MARKET IN COUNTRIES 
OF THE EUROPEAN UNION 

IN THE YEARS 2008–2009

Summary

The article deals with the crisis situation. Transport sector is now facing a challenge. 
How to deal with the period of uncertainty? How to overcome the crisis? According to 
International Road Transport Union for the last quarter of 2008 there was a decrease in 
road freight transport activity of up to 50%. In the transport-logistics industry in Poland, 
in the fi rst half of year 2009 there was fi vefold growth of the number of bankruptcies.

Authors pay attention to initiatives of the environment of Polish road hauliers who 
are worrying about the deteriorating situation on the market. On March 2009, Road Trans-
port Forum was constituted. The purpose of this Forum is to mobilize the entire transport 
environment to take effective actions aiming at the improvement of the situation.

Translated by Jerzy Gębski, Agnieszka Wysocka 
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PROGRAMY CIVITAS JAKO WSPARCIE 
DLA BARDZIEJ EKOLOGICZNEGO, KOMFORTOWEGO 

I BEZPIECZNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Wprowadzenie

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej jest w dużym stopniu uzależnione 
od rodzaju obsługiwanej aglomeracji, wsparcia władz regionalnych i współpracy 
fi rm przewozowych. Każde większe miasto potrzebuje sprawnie działających 
połączeń autobusowych i tramwajowych. Dla komunikacji miejskiej współczes-
nym wyzwaniem jest jednak nie tylko zapewnienie mobilności mieszkańcom 
miasta, lecz również wypracowanie stabilnego, proekologicznego i bardziej 
wydajnego systemu transportu miejskiego. Jest to oparte w głównej mierze 
na wdrażaniu nowatorskich, wspólnie zintegrowanych rozwiązań, które mają 
za zadanie łączyć technologie i działania wynikające z polityki transportowej 
danego miasta oraz polityki propagowanej przez Unię Europejską. Jedną z bar-
dziej popularnych inicjatyw w tym zakresie jest CIVITAS. 

Komunikacja miejska jako alternatywa dla transportu indywidualnego

Komunikacja miejska w swoim założeniu ma być alternatywą dla transportu 
indywidualnego oraz umożliwiać przemieszczanie się na zasadach publicznej 
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dostępności. Ważne jednak jest, aby usługi świadczone przez przedsiębiorstwa 
transportu zbiorowego gwarantowały jakość usług na konkurencyjnym pozio-
mie. Do elementów tej jakości można zaliczyć1:
a) czas trwania podróży, na który składa się kilka etapów cząstkowych: dojście 

do przystanku, oczekiwanie na środek transportu, przejazd owym środkiem 
ewentualne przesiadanie się i dojście do miejsca realizacji celu podróży; to, 
czy ta część spełnia wymagania pasażera, zależy tylko od oceny czasu trwa-
nia poszczególnych faz w jego odczuciu; dodatkowe czynniki, będące jedno-
cześnie postulatami, to prędkość determinująca czas przejazdu, częstotliwość, 
punktualność, rytmiczność i pewność, dostępność i bezpośredniość;

b) wygoda podróży – postulat wygody obejmuje cały proces podróży i można 
do niego zaliczyć prostotę systemu taryfowego, zakupu biletu, czytelną infor-
mację o trasach i rozkładach jazdy, estetykę przystanków, łatwość wsiadania 
i wysiadania, płynność i cichość jazdy, kulturę obsługi, czytelne oznakowa-
nie przystanków i kierunków, i inne;

c) koszt podróży – jest zdecydowanie jednoznaczny, subiektywny i sprowadza 
się do minimalizacji opłat za przejazd;

d) bezpieczeństwo podróży – jest wymierne i dotyczy głównie minimalizacji 
liczby zabitych i rannych w wypadkach komunikacyjnych w stosunku do pra-
cy przewozowej.

Ocena jakości funkcjonowania transportu publicznego jest dość złożona, ponie-
waż dokonują jej cztery podmioty: pasażer, władza publiczna, organizator komu-
nikacji i przewoźnik. Jednak to ocena pasażera jest najważniejsza i powinna 
znajdować odzwierciedlenie w ocenie władz. 

Bardzo ważne jest, aby przedsiębiorstwa transportowe poszukiwały różnych 
rozwiązań umożliwiających polepszenie jakości w transporcie zbiorowym. Spo-
śród metod stosowanych w krajach, które mają dobrze rozwiniętą komunikację 
miejską na uwagę zasługują2:
a) benchmarking, czyli ciągłe porównywanie swojego przedsiębiorstwa z wzor-

cowym konkurentem pod względem czynników decydujących o sukcesie 
jego fi rmy;

1 Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 68.

2 Ibidem, s. 93.
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b) ustalanie gwarancji jakości usług, tak zwanej karty klienta, której nieprze-
strzeganie przez przedsiębiorstwo może skutkować rekompensatą fi nansową 
dla klienta;

c) kreowanie idei „partnerstwa dla jakości”, czyli współpraca władz miasta, za-
rządu dróg i przewoźników;

d) badania satysfakcji klientów prowadzone za pomocą metod badań marketin-
gowych;

e) ocena jakości oparta na skrajnych opiniach klientów, czyli zachęcanie klien-
tów do współpracy mającej na celu uzyskiwanie informacji w biurach obsługi 
klientów;

f) ocena jakości na podstawie działalności secret client, czyli prowadzenie ob-
serwacji przez wyszkolonych kontrolerów jakości w środkach komunikacji 
miejskiej.

System działania komunikacji miejskiej w każdym mieście powinien cecho-
wać się dynamicznością. Jest to związane w duże mierze z postępem w technice, 
przejawiającej się w coraz doskonalszym z punktu widzenia konstrukcyjnego 
i energetycznego taborze komunikacji miejskiej i wyposażeniu punktów infra-
strukturalnych. Postęp ten też w swoisty sposób wymusza na komunikacji miej-
skiej coraz większą konkurencyjność i wdrażanie doskonalszych rozwiązań. 
Powinna ona przede wszystkim spełniać cztery podstawowe warunki3:
a) być transportem funkcjonalnym, czyli spełniać oczekiwania pasażerów 

w punktach i na liniach najbardziej obłożonych potokami pasażerskimi;
b) być sprawna z punktu widzenia jakości usług, czyli punktualna, wygodna 

i zachęcać do korzystania z niej;
c) być sprawna energetycznie, czyli obniżać koszt i zużycie energii;
d) być sprawna ekologicznie.
Wymaga to podejścia systemowego do zarządzania komunikacją miejską 
i uwzględnienia warunków zagospodarowania przestrzennego, potoków ruchu 
oraz możliwych do racjonalnego wykorzystania istniejących możliwości trans-
portowych łącznie z różnymi gałęziami transportu.

Zależnie od wykorzystywanych środków transportu można przedstawić ich 
zdolność przewozową na podstawie typowych parametrów eksploatacyjnych 
(tabela 1). W wyliczeniach tych założono jest jednak jeden pas ruchu dla wszyst-
kich środków transportu, natomiast wyniki te są nieco inne, gdy samochody 

3 M. Kelles-Krauz, Czynniki ekonomiczne i organizacyjne racjonalizacji komunikacji miej-
skiej, Wydawnictwo Autobusy Sp. z o.o., Radom 2004, s. 43.
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indywidualne zajmują trzy lub nawet cztery pasy. Nie ma jednak wątpliwości, że 
wykorzystanie środków komunikacji miejskiej jest o wiele bardziej optymalne, 
umożliwia bowiem transport większej liczby pasażerów.

Tabela 1

Zdolność przewozowa środków transportu miejskiego pod względem liczby pasażerów 
i częstotliwości jazdy w porównaniu z samochodami osobowymi

Środek 
transportu

Pojemność środka 
transportu/ liczba 

pasażerów

Maksymalna liczba 
pojazdów (h) 
na kierunek

Maksymalna liczba 
pasażerów (h) 
na kierunek

Relacja zdolności 
przewozowej

Samochód 
osobowy 4–5 600–800 2 400–4 000 1,00

Autobus 
standardowy 54–97 90–100 4 860–9 700 1,22–4,04

Autobus 
przegubowy 104–148 60–70 6 240–10 360 1,56–4,32

Trolejbus 72–97 70–90 5 040–8 730 1,26–3,64
Tramwaj 158–234 50–70 7 900–16 380 1,98–6,83
Metro 1 020–1 440 34–40 34 680–57 600 8,67–24,00
Kolejka 
miejska 1 020–1 440 34–40 34 680–57 600 8,67–24,00

Źródło: O. Wyszomirski, Substytucja i komplementarność indywidualnej i zbiorowej 
komunikacji miejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Rozprawy 
i Monografi e nr 107, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1988, s. 63, cyt. za Gospo-
darowanie w transporcie miejskim, red. Z. Gługiewicz, Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu, Poznań 1994, s. 45.

Historia programów CIVITAS

Inicjatywa CIVITAS powstała w 2000 roku na polecenie Komisji Europej-
skiej. Z założenia miał to być program prowadzony „przez miasta dla miast”. 
Wszystkie podejmowane działania i wyznaczane cele są dostosowane do lokal-
nych warunków miast, które wdrażają projekty CIVITAS. Mają one za zadanie 
zapewnić wyższą jakość życia mieszkańcom, ułatwić i stworzyć bardziej przy-
jemne warunki podróżowania w mieście. Programy CIVITAS można podzielić 
na 3 zasadnicze grupy, w których uczestniczy ponad 100 miast Unii Europej-
skiej:
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a) CIVITAS I (2002–2006), który rozpoczął się na początku 2002 roku i był 
fi nansowany w ramach Piątego programu ramowego4; objął 19 miast połą-
czonych w grupy i 4 projekty demonstracyjne;

b) CIVITAS II (2005–2009), zapoczątkowany w 2005 roku, fi nansowany przez 
Szósty program ramowy; objął 17 miast i 4 główne projekty;

c) CIVITAS PLUS (2008–2012), najnowszy, który rozpoczął się pod koniec 
2008 roku, a jego działania są fi nansowane z siódmego programu ramowego; 
objął 25 miast i 5 projektów demonstracyjnych.

W dalszej części artykułu dokładniej przedstawiono poszczególne projekty 
CIVITAS i ich cele w zakresie transportu miejskiego.

Każde europejskie miasto może zostać członkiem Forum CIVITAS – orga-
nizacji zrzeszającej miasta zainteresowane poprawą funkcjonowania transportu. 
Obecnie członkami Forum jest 147 miast z 26 krajów Europy, które formalnie 
zobowiązały się do czystego i zrównoważonego transportu w miastach. Każde 
z miast decydujących się na przystąpienie do inicjatywy CIVITAS zobowiązuje 
się do5:
a) wprowadzenia ambitnej, zrównoważonej polityki w zakresie transportu miej-

skiego, łączącej w sobie innowacyjne środki, technologie i infrastrukturę;
b) wsparcia i wkładu w osiągnięcie celów inicjatywy CIVITAS;
c) wymiany doświadczeń mającej na celu poznanie osiągnięć i działań podej-

mowanych przez inne miasta przez aktywne uczestnictwo w Forum CIVI-
TAS;

d) stosowania zintegrowanego podejścia przez uwzględnienie w polityce miasta 
maksymalnie wielu kategorii instrumentów i środków Inicjatywy CIVITAS: 
− instrumenty i środki mające na celu stworzenie bardziej zrównoważonego 

systemu transportu miejskiego (przyjazne środowisku pojazdy i alterna-
tywne paliwa, organizacja i planowanie transportu, zintegrowane podej-
ście do cennika miejskich usług transportowych);

− instrumenty i środki zapewniające lepsze wykorzystanie istniejącej infra-
struktury drogowej (ponowna alokacja przestrzeni miejskich obszarów 
ograniczonego dostępu, systemy inteligentnego zarządzania transportem 
i informacji ITS, logistyka „czystego miasta”);

4 Programy ramowe (Framework Programmes) są głównym narzędziem fi nansowym, za któ-
rego pomocą Unia Europejska wspiera działalność badawczą i rozwojową w prawie wszystkich 
dyscyplinach naukowych. Program ramowy jest przygotowywany przez Komisję Europejską, 
a zatwierdzany przez Radę Ministrów i Parlament Europejski; http://cordis.europa.eu/.

5 Deklaracja Forum CIVITAS, z http://www.civitas-initiative.org/.
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− instrumenty i środki promujące alternatywne środki transportu (wysoka 
jakość transportu publicznego, nowe sposoby wykorzystana samochodów, 
promocja transportu pieszego i rowerowego, zarządzanie mobilnością 
i znajomość problemów transportowych).

CIVITAS I

Pierwsza edycja inicjatywy CIVITAS rozpoczęła się w 2002 roku, obejmu-
jąc cztery główne grupy miast:
1. CIVITAS Vivaldi – Ålborg (Dania), Brema (Niemcy), Bristol (Wielka Bry-

tania), Kowno (Litwa), Nantes (Francja), gdzie priorytetowymi zadaniami 
w miastach były między innymi:
a) Brema: ograniczenie i kontrola dostępności centrum miasta przez samo-

chody, „Mobilpunkt” (wymiana w ramach dostępnych środków transportu 
– car-sharing6), transport publiczny, rowery, pojazdy przyjazne środo-
wisku, rozwój logistyki miejskiej, plany rozszerzenia sieci tramwajowej 
i połączenie jej z linią kolejową, Intermodalna informacja pasażerska;

b) Ålborg: rozwój inicjatyw car-sharing, wykorzystanie inteligentnych sys-
temów transportowych (ITS) w ramach funkcjonowania komunikacji 
miejskiej, uruchomienie Centrum Informacji Pasażerskiej; 

c) Bristol: taxi-sharing – poruszanie się w mieście taksówkami po korzyst-
nych cenach, mające na celu minimalizację użycia własnych samocho-
dów, centrum rowerowe, korzystanie z pojazdów przyjaznych środowi-
sku, miejska nawigacja (InfoBus) ułatwiająca korzystanie z komunikacji 
miejskiej i orientację w mieście, program konsolidacji dostaw towarowych 
w mieście, intermodalny planer podróży;

d) Kowno: system PIKAS mający na celu koordynację i optymalizację tras 
i czasu podróży wszystkimi środkami transportu publicznego dostępnymi 
w obrębie miasta;

e) Nantes: wymiana autobusów na niskopodłogowe i przyjazne środowisku, 
budowa i rozwój stacji gazu sprężonego, miejska wypożyczalnia rowerów, 
unowocześnienie i aktualizacja kolejowych połączeń w obrębie aglomera-
cji. 

6 Car-sharing to rodzaj wypożyczalni samochodów, gdzie ludzie wypożyczają je na krótki 
czas, często nawet już na godzinę. Ma to ograniczyć liczbę prywatnych samochodów, którymi 
ludzie poruszają się w miastach. 
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2. CIVITAS Trendsetter – Graz (Austria), Lille (Francja), Pécs (Węgry), Praga 
(Czechy), Sztokholm (Szwecja). Celem projektu jest obniżenie poziomu ha-
łasu i zanieczyszczeń powietrza oraz natężenia ruchu z jednoczesnym wspie-
raniem mobilności mieszkańców i poprawą jakości życia w mieście. Projekt 
składa się z ponad 45 podprojektów w pięciu miastach. Zawiera 8 pakietów 
dotyczących dwóch głównych dziedzin: poprawy zarządzania mobilnością 
i fl oty ekologicznych, bardziej wydajnych i energooszczędnych pojazdów. 
Każda z tych dziedzin pozostaje w związku z publicznym, komercyjnym 
i prywatnym transportem. Miasta uczestniczące w tym projekcie realizowały 
następujące wybrane działania7: 
a) Graz: optymalizacja zbiórek zużytego oleju spożywczego, dynamiczny 

system zarządzania ruchem, taksówkarze jako propagatorzy ekologiczne-
go transportu miejskiego, zarządzanie mobilnością, logistyka zielonego 
miasta, niższe opłaty parkingowe dla pojazdów ekologicznych;

b) Lille: program zarządzania mobilnością w mieście, bezpieczeństwo 
w transporcie publicznym, autobusy napędzane biogazem, optymalizacja 
tras autobusowych;

c) Pécs: rozwój strefowego systemu miejsc parkingowych w centrum miasta, 
wyznaczenie stref niedostępnych dla samochodów oraz udostępnienie no-
wych ścieżek rowerowych, przygotowanie nowej strategii dla ruchu miej-
skiego;

d) Praga: łączenie tras kursowania poszczególnych środków transportu pu-
blicznego, utworzenie strefy przyjaznej środowisku, przystosowanie sy-
gnalizacji świetlnej dostępnej dla autobusów poruszających się w ramach 
pierwszeństwa przejazdu;

e) Sztokholm: promocja transportu rowerowego, centrum logistyczne na 
obrzeżach miasta, poszerzenie strefy przyjaznej środowisku z ograniczo-
nym dostępem pojazdów, zarządzanie i nadzór ruchu ulicznego, poszerze-
nie fl oty pojazdów na biogaz, portal internetowy dla posiadaczy pojazdów 
przyjaznych środowisku i ograniczenie ich opłat parkingowych.

3. CIVITAS Tellus – Berlin (Niemcy), Bukareszt (Rumunia), Gdynia (Polska), 
Göteborg (Szwecja), Rotterdam (Holandia). Program ma na celu integrację 
polityki transportowej w miastach, które przystąpiły do tego projektu. Dzia-
łania podjęte przez te miasta to w głównej mierze8:

7 http://www.civitas-initiative.org/.
8 http://www.civitas-initiative.org/.
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a) Berlin: system opłat za parkowanie za pomocą telefonu komórkowego, 
wewnątrzmiejskie centrum logistyczne, pojazdy zasilane gazem CNG, dy-
namiczna informacja pasażerska;

b) Rotterdam: wysokiej jakości sieć połączeń transportowych dla przewo-
zów towarowych w mieście, dedykowane ścieżki rowerowe, integracja 
komunikacji miejskiej z transportem rowerowym, transport publiczny na 
wodzie, pojazdy elektryczne służące do miejskiej dystrybucji towarów;

c) Göteborg: wydzielona strefa dla pojazdów ciężarowych, optymalizacja 
rzecznych połączeń transportowych mających na celu ochronę środowi-
ska, promocja miejskich pojazdów przyjaznych środowisku;

d) Gdynia: przekształcenie centrum miasta na strefy transportu przyjaznemu 
środowisku; 

e) Bukareszt: wyznaczone strefy parkingowe, rozwój systemu automatycz-
nej lokalizacji pojazdów (AVL), uruchomienie punktów informacji pasa-
żerskiej, czysty i cichy tabor transportu publicznego.

4. CIVITAS Miracles – Barcelona (Hiszpania), Cork (Irlandia), Rzym (Wło-
chy), Winchester (Wielka Brytania). W programie jako główne zadania przy-
jęto ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko na pozio-
mie lokalnym, lepsze zarządzanie transportem i dostępność transportowa, 
co ma także wpłynąć na poprawę życia mieszkańców. Zadania szczegółowe 
uczestniczących miast są następujące9:
a) Rzym: zakup autobusów spełniających normy EURO 4 oraz autobusów 

napędzanych energią elektryczną, car-pooling, czyli dzielenie się samo-
chodem, wyznaczenie stref ograniczonego dostępu w centrum;

b) Barcelona: nowa koncepcja dystrybucji dóbr na terenie miasta, przyjazne 
środowisku autobusy napędzane gazem, instalacja punktów elektronicznej 
informacji pasażerskiej; 

c) Winchester: integracja systemów zarządzania transportem, testowanie 
emisji spalin z pojazdów, rozbudowa ścieżek rowerowych i propagowanie 
tego typu transportu;

d) Cork: wykorzystanie biopaliw, opłata za parking za pomocą telefonu ko-
mórkowego, promocja alternatywnych form transportu dla pojazdów in-
dywidualnych.

Pionierskie projekty w ramach pierwszej edycji programów CIVITAS odbiły 
się echem w pozostałych państwach europejskich. Efektem tych działań było 

9 http://www.civitas-initiative.org/.
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przede wszystkim zwiększenie znajomości rodzaju wykorzystywanych środków 
transportu, ograniczenie liczby pojazdów ciężarowych w mieście dzięki wpro-
wadzeniu miejskiego centrum logistycznego (rysunek 1), zwiększenie punktu-
alności kursowania autobusów przez dostosowanie świateł na skrzyżowaniach 
i wydzielenie odrębnych pasów drogowych czy zwiększenie bezpieczeństwa na 
drogach w centrum przez wyznaczenie specjalnych stref dla ruchu pojazdów.

Rys. 1. Dystrybucja towarów w mieście po zastosowaniu miejskiego centrum logistycz-
nego w Sztokholmie 

Źródło: Plenarny raport fi nalny programów CIVITAS I, za http://www.civitas-initiative.
org/.
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CIVITAS II

W ramach drugiej edycji programów CIVITAS, uruchomiono cztery główne 
podprogramy.
1 CIVITAS Caravel, gdzie uczestniczącymi miastami są Burgos (Hiszpania), 

Kraków (Polska), Genua (Włochy) i Stuttgart (Niemcy). CIVITAS Caravel 
w dużej mierze opiera się na poszerzeniu miejskich stref związanych z ograni-
czonym ruchem pojazdów mechanicznych, podniesieniem opłat drogowych 
i parkingowych oraz dostosowaniem rozkładów jazdy do rozwijanej komuni-
kacji miejskiej. Dąży się, jak w poprzednich projektach, do zwiększenia licz-
by pojazdów transportu publicznego, które są mniej szkodliwe dla otoczenia 
(autobusy hybrydowe, napędzane gazem CNG lub biopaliwem), działania 
w celu zmiany podziału środków transportu i obniżenia poziomu korzystania 
z prywatnych samochodów, rozwijanie świadomości społecznej.

2 CIVIAS Mobilis: Debreczyn (Węgry), Ljubljana (Słowenia), Odense (Da-
nia), Tuluza (Francja) i Wenecja (Włochy). CIVITAS Mobilis obejmuje sze-
roką grupę działań, z których najważniejsze to zademonstrowanie użycia na 
dużą skalę paliw alternatywnych, używanie programu GALILEO oraz progra-
mów z grupy ITS, podział komunikacji na regiony, rozwój logistyki miejskiej 
i centrów dystrybucji, zapewnienie integracji społecznej dzięki zwiększeniu 
dostępności (fi zycznej, psychologicznej, ekonomicznej, informacyjnej) usług 
związanych z mobilnością oraz promowanie zrównoważonej mobilności. 
Z projektem Mobilis związane jest propagowanie idei zrównoważonej mobil-
ności przez wymianę dobrych praktyk oraz koordynację działań związanych 
między innymi z:
− integracją społeczną i równością pod względem mobilności,
− planowaniem i organizowaniem mobilności na poziomie aglomeracji,
− kosztami i korzyściami dotyczącymi używania nowych technologii;

3 CIVITAS Smile: Malmö (Szwecja), Norwich (Wielka Brytania), Potenza 
(Włochy), Suczawa (Rumunia) i Tallin (Estonia). CIVITAS Smile oferuje 
strategię łączącą poszczególne działania, aby w efekcie otrzymać inteligent-
ny, zrównoważony i intermodalny system transportu miejskiego, pozwalający 
prowadzić aktywne życie, niezależnie od posiadania samochodu. Głównym 
celem tego projektu jest zmniejszenie poziomu szkodliwych substancji emi-
towanych przez pojazdy oraz nakłanianie do korzystania z rowerów, trans-
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portu publicznego lub wspólnego użytkowania samochodów (car-pooling, 
car-sharing);

4 CIVITAS Success: La Rochelle (Francja), Ploeszti (Rumunia) i Preston 
(Wielka Brytania). CIVITAS Success, czyli inicjatywa Małe miasta w Civitas 
popierają ekologiczne rozwiązania, obejmuje działania podobne do wyko-
rzystywanych w trzech pozostałych programach, jednak odnoszą się one do 
zdecydowanie mniejszych miast, które mimo mniejszej liczby mieszkańców 
borykają się z podobnymi problemami.

CIVITAS PLUS

CIVITAS Plus – najnowszy z programów CIVITAS – zrzesza 25 miast 
europejskich. Jest on podzielony na pięć podprogramów:
− CIVITAS Archimedes (Aalborg, Brighton & Hove, San Sebastian, Iasi, 

Monza, Usti-nad-Laben);
− CIVITAS Elan (Ljubljana, Gent, Zagrzeb, Porto, Brno);
− CIVITAS Mimosa (Bolonia, Funchal, Utrecht, Gdańsk, Tallinn);
− CIVITAS Modern (Craiova, Brescia, Coimbra, Vitoria-Gasteiz);
− CIVITAS Renaissance (Perugia, Bath, Gorna-Oryahovitsa, Szczecinek, 

Skopje).
Okres implementowania działań w ramach programu CIVITAS Plus jest okre-
ślony na lata 2008–2012. Działania te nie różnią się zbytnio od podejmowanych 
w poprzednich edycjach CIVITAS. Warto jednak wymienić inicjatywy, które 
włączyły się polskie miasta10:
a) Gdańsk (CIVITAS Mimosa): zarządzanie mobilnością i działania w takich 

dziedzinach związanych z transportem, jak marketing, edukacja, reklama 
i promocja, bezpieczeństwo i ochrona w środkach komunikacji miejskiej, 
rozmieszczenie systemów ITS, wykorzystywanie alternatywnych paliw; 

b) Szczecinek (CIVITAS Renaissance): rozwój przyjaznej środowisku sieci 
minibusów, budowa nawodnej komunikacji miejskiej – tramwaj wodny, wod-
na taksówka, modernizacja przystanków autobusowych oraz zwiększenie ich 
dostępności, kampanie promujące komunikację miejską, zwiększenie bez-
pieczeństwa pieszych i użytkowników komunikacji miejskiej, uruchomienie 

10 http://www.civitas-initiative.org/.
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wypożyczalni rowerów, rozbudowa brakujących połączeń sieci ścieżek ro-
werowych.

Zakończenie

Wśród tak wielu działań w zakresie komunikacji miejskiej w miastach euro-
pejskich zauważalna jest ogólna ich akceptacja przez społeczeństwo. Użytkow-
nicy są coraz bardziej świadomi korzyści z korzystania z komunikacji miejskiej. 
Sama analiza kosztów  społecznych i zdolności przewozowej poszczególnych 
środków transportu nasuwa wnioski, że komunikacja publiczna jest tą częścią 
transportu w miastach, która powinna być sukcesywnie rozwijana, promowana 
i wspierana przez programy pomocowe. Nie ma możliwości, by ogólne założenia 
poszczególnych projektów zrealizować w ciągu roku czy dwóch lat. Potrzebny 
jest sztab ludzi, w tym specjalistów do poprawnego prowadzenia określonych pro-
jektów. Z pomocą programów CIVITAS, które są też wspierane przez Programy 
ramowe UE, miasta europejskie mają szansę na poprawę bezpieczeństwa, zwięk-
szenie wydajności transportowej, a co najważniejsze – zwiększenie świadomości 
proekologicznej i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. 
Wszystkie te działania przyczyniają się do stworzenia lepszych warunków dla 
systemu komunikacji zbiorowej i poprawy atrakcyjności transportu publicznego 
jako ekologicznego, komfortowego i bezpiecznego sposobu podróżowania. 
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CIVITAS PROGRAMMES AS THE SUPPORT FOR MORE ECOLOGICAL, 
LUXURIOUS AND SAFE CITY TRANSPORT

Summary

The paper presents selected solutions which have been applied in implementing 
the Civitas Programmes in Europe. Those projects are supported by European Unions 
Framework Programmes. Main activities aim at developing clean, sustainable and effi -
cient urban and metropolitan transport. This goals are being achieved by many projects, 
such as promoting bike as the cleanest and fastest way of traveling in city center, Car 
– Sharing, city center restricted area etc. CIVITAS projects are solutions giving priority 
to public transport, reducing transport pollution in cities and maximizing good features 
of using public transport.

Translated by Zuzanna Kłos
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INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE 
JAKO OBSZAR POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ

Wprowadzenie

Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy powstają nowe obszary 
aktywności w poszczególnych sektorach gospodarki, w tym w transporcie. 
W jego rozwoju ważną rolę odgrywają nowe technologie informacyjne. Wywo-
łują one zmiany jakościowe i w konkurencyjności przedsiębiorstw przystosowu-
jących się do nowych uwarunkowań. 

Relacja między transportem a nowoczesnymi technologiami informacyj-
nymi jest złożona. Nie zawsze są one chętnie adaptowane, napotykają bariery 
fi nansowe lub trudności organizacyjne. Decyzje przedsiębiorstw o zastosowa-
niu nowego systemu wynikają najczęściej z chęci dalszego funkcjonowania na 
danym rynku oraz woli wyprzedzenia konkurencji. Wdrożenie nowoczesnych 
rozwiązań w transporcie pomaga sprostać rosnącym wymaganiom klientów. 
Zapotrzebowanie użytkowników transportu i osób zarządzających transportem 
na rozwiązania usprawniające przemieszczanie i organizowanie procesów prze-
wozowych jest duże. 

Nowoczesne rozwiązania informacyjne i komunikacyjne, nie tylko uspraw-
niają procesy transportowe, ale mają zasadniczy wpływ na integrację rynku 
transportowego Unii Europejskiej oraz stopień jego konkurencyjności, dlatego 
tak ważne jest, aby były one znormalizowane i spójne przestrzennie. Oprócz 
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integracji i konkurencyjności rozwój technik informacyjnych i komunikacyjnych 
w transporcie sprzyja podnoszeniu interoperacyjności systemów transportowych 
oraz rozwojowi przewozów kombinowanych i multimodalnych1.

Nowe technologie związane z przesyłem informacji i komunikacją są jednym 
ze środków w dążeniu do osiągnięcia celów europejskiej polityki transportowej 
w zakresie zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa, optymalnego 
wykorzystania infrastruktury, poprawy dostępności w regionach peryferyjnych, 
podniesienia efektywności środków transportu, zmniejszenia natężenia ruchu, 
poprawy standardu świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności poszcze-
gólnych gałęzi transportu.

Przesłanką skłaniającą do szukania rozwiązań problemów transportu w inte-
ligentnych rozwiązaniach jest waga zagadnień związanych z przemieszczaniem. 
Szacuje się, że zatory komunikacyjne dotyczą 10% sieci drogowej, a ich koszty 
wynoszą rocznie około 0,9–1,5% unijnego PKB. Liczba ofi ar śmiertelnych 
wypadków drogowych zmniejszyła się w krajach UE 15, jednak po rozszerzeniu 
Unii Europejskiej jest wciąż o 6 tys. wyższa niż zakładana na lata 2001–2010 ich 
redukcja o połowę2. Problemem transportu europejskiego jest także stale rosnące 
zużycie energii oraz emisji szkodliwych związków będących pochodną spalania 
paliw. Sektor transportu wykorzystuje 1/3 energii zużywanej w Unii Europej-
skiej. Według przewidywań Komisji Europejskiej zapotrzebowanie na energie 
w sektorze transportu wzrośnie do 2030 roku o co najmniej 30%3.

Rozwiązanie problemów środowiskowych transportu może przynieść roz-
wój technologiczny, w tym rozwój nowoczesnych technik informacyjnych wyko-
rzystywanych w transporcie pomocny w racjonalizacji wykorzystania środków 
transportu i infrastruktury. We wdrażaniu inteligentnych systemów transporto-
wych (ITS) konieczne jest przyjęcie perspektywy europejskiej, tak aby nie stały 
się one częściami odizolowanych aplikacji i usług4. 

Odpowiedzią na wyzwania stojące przed zarządzaniem ITS w Europie jest 
plan działania Komisji Europejskiej w celu przyspieszenia i koordynacji ich 

1 Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, 
Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa–Radom 2007, s. 25.

2 Komunikat Komisji. Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transpor-
towych w Europie, KOM(2008) 886, wersja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 
2008.

3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zrównoważonej europejskiej polityki trans-
portowej uwzględniającej europejską politykę energetyczną i europejską politykę ochrony środowi-
ska (2007/2147(INI)), 11.03.2008.

4 Komunikat Komisji. Plan działania...
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wdrożenia w transporcie drogowym, w tym interfejsów łączących z innymi gałę-
ziami transportu. Plan ten ma na celu koordynację dostępnych zasobów i instru-
mentów oraz wyszczególnienie głównych obszarów operacyjnych oraz zestawu 
działań dla tych obszarów5.  

Celem artykułu jest przybliżenie zestawu działań optymalizujących funk-
cjonowanie inteligentnych systemów transportowych w Europie.

Pojęcie i zakres systemów transportowych

Inteligentny transport jest w dużym stopniu wsparty zintegrowanymi roz-
wiązaniami pomiarowymi, telekomunikacyjnymi, informatycznymi, informacyj-
nymi i także automatycznymi. Jest zaawansowanym rozwiązaniem telematyki 
transportu, dziedziny integrującej rozwiązania telekomunikacyjne i informa-
tyczne wszędzie tam, gdzie połączenie takie może przynieść znaczne korzyści 
w porównaniu z zastosowaniem rozwiązań wydzielonych. Transport jest naj-
szerszym obszarem zainteresowania telematyki. Poszczególne rozwiązanie tele-
matyczne współpracujące ze sobą pod kontrolą czynnika nadrzędnego tworzą 
inteligentne systemy transportowe6.

Według defi nicji Komisji Europejskiej stworzonej na potrzeby dyrektywy 
KOM(2008)887, ITS oznaczają „systemy, w których zastosowane są systemy 
informacyjne i komunikacyjne, wykorzystywane w transporcie drogowym oraz 
na potrzeby interfejsów z innymi gałęziami transportu” 7. 

Inteligentne systemy transportowe są oparte na zaawansowanych technolo-
giach telekomunikacyjnych i elektronicznych. Brak sprecyzowania standardów 
regionalnej lub narodowej architektury ITS może skutkować powstawaniem 
„technologicznych wysp”, gdy ich granice się połączą, daje o sobie znać niekom-
patybilność systemów. Standaryzacja systemów telematycznych w transporcie 
ma zapewnić ich sprawne współdziałanie i możliwość dalszego rozwoju. Stan-
daryzacją w dziedzinie telematyki transportu zajmuje się między innymi ISO 

5 Ibidem.
6 Zakład Telekomunikacji w Transporcie Politechniki Warszawskiej, portal internetowy, http://

www.it.pw.edu.pl.
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wdrażania inteligentnych 

systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodza-
jami transportu, KOM(2008) 887, wersja ostateczna, Bruksela 2008. 
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(International Organization for Standardization)8. Według ISO, inteligentne sys-
temy transportowe integrują grupy systemów przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Podział inteligentnych systemów transportowych według ISO TC 204

Informacja dla 
podróżnych 

− informacja przed podróżą
− informacja dla kierowcy w czasie podróży
− informacja w czasie podróży transportem publicznym
− usługi dotyczące informacji osobistej
− prowadzenie wzdłuż trasy i nawigacja

Zarządzanie 
ruchem 

− sterowanie ruchem
− zarządzanie incydentami
− zarządzanie popytem
− egzekwowanie przestrzegania przepisów
− zarządzanie utrzymaniem infrastruktury

Pojazd − poprawa widoczności
− zautomatyzowane kierowanie pojazdem
− unikanie kolizji z poprzedzającym/następującym pojazdem
− unikanie kolizji bocznych
− zastosowanie zaawansowanych systemów monitorujących stan pojazdu 

i kierowcy
− zastosowanie wyposażenia ograniczającego przemieszczanie się użyt-

kownika pojazdu w czasie zderzenia
Pojazd 
komercyjny 

− pojazdy komercyjne ze specjalnym dopuszczeniem do ruchu
− procesy administracyjne dotyczące pojazdów komercyjnych
− automatyczna inspekcja pojazdu na drodze pod kątem bezpieczeństwa
− monitorowanie bezpieczeństwa jazdy pojazdów komercyjnych przy 

pomocy urządzeń instalowanych w pojeździe
− zarządzanie fl otą pojazdów komercyjnych

Transport 
publiczny 

− zarządzanie transportem publicznym
− zarządzanie kursami na zamówienie
− zarządzanie pojazdami wspólnymi

Potrzeba 
pomocy 

− powiadomienie o wypadku i bezpieczeństwo osobiste
− zarządzanie pojazdami ratowniczymi
− materiały niebezpieczne i powiadomienie o incydentach

Elektroniczna 
płatność 

− operacje fi nansowe realizowane elektronicznie

Bezpieczeństwo − bezpieczeństwo w transporcie publicznym
− zwiększenie bezpieczeństwa słabszych uczestników ruchu drogowego
− inteligentne skrzyżowania

Źródło: K. Bartczak, Scenariusze rozwoju ITS w polskim transporcie drogowym w latach 
2008–2013 cz.1, „Przegląd ITS” 2009, nr 1 (www.itspolska.pl).

8 Zakład Telekomunikacji...
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Rozwiązania telematyczne mogą być dostosowywane do wybranej gałęzi 
transportu lub jednostki geografi cznej. Mogą również integrować i koordynować 
systemy transportu o zasięgu kontynentalnym lub nawet globalnym9. Obecnie 
w Europie stosowane są lub wdrażane między innymi takie inteligentne systemy 
transportowe, jak systemy informacji geografi cznej GIS, europejski system zarzą-
dzania ruchem kolejowym ERTMS, europejski system zarządzania ruchem lot-
niczym SESAR, systemy usług informacji rzecznej RIS, systemy monitorowania 
i informacji o ruchu statków VTMIS, systemy informacji o ruchu i podróży uzy-
skiwane w czasie rzeczywistym RTTI, systemy kontroli i zarządzania miejskim 
ruchem ulicznym i ruchem autostradowym, systemy informowania o zagroże-
niach i warunkach drogowych, elektroniczne systemy pobierania opłat, globalny 
system nawigacji satelitarnej GNSS10. Weryfi kacja każdego z tych systemów 
w praktyce tworzy podstawy do tworzenia coraz doskonalszych rozwiązań. 
Należy dążyć do takiego rozwoju systemów, aby w przyszłości współpraco-
wały z globalnym systemem nawigacji satelitarnej i opierały się na połączeniach 
i wymianie informacji między pojazdami, pojazdem a infrastrukturą oraz między 
rodzajami infrastruktury11. Komisja Europejska akcentuje ten problem w najnow-
szych dokumentach z dziedziny polityki transportowej.

Priorytetowe działania w celu wdrożenia inteligentnych 
systemów transportowych 

W transporcie europejskim potrzebne jest zastosowanie technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych oraz koordynacja i współpraca w ich wdrażaniu 
na szczeblu ogólnoeuropejskim. Komisja Europejska wyodrębniła kwestie prio-
rytetowe dotyczące wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Euro-
pie oraz określiła je w planie działania obejmującym sześć obszarów.

Główną funkcją ITS jest operowanie informacją – jej pozyskiwaniem, 
przetwarzaniem, dystrybucją i wykorzystaniem w procesach decyzyjnych12. 
Pierwszym obszarem działania wyznaczonym przez Komisję Europejską jest 

9 Ibidem.
10 Bartczak, op.cit.
11 Komunikat Komisji Plan działania...
12 Wydro K. i in., Analiza stanu i potrzeb prac rozwojowych w zakresie telematyki transportu 

w Polsce, Instytut Łączności, Prace Zespołu Międzyzakładowego, Warszawa 2002, w: Zakład Te-
lekomunikacji...
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optymalne wykorzystanie dostępnych informacji, ich dostarczenie z zachowa-
niem dokładności, wiarygodności, jednorodności oraz zagwarantowanie ich 
ciągłości geografi cznej i europejskiego zróżnicowania13.

Aby usprawnić wykorzystanie informacji dotyczących dróg, ruchu drogo-
wego i podróży w transporcie europejskim, Komisja Europejska planuje okre-
ślenie procedur świadczenia ogólnoeuropejskich usług informacyjnych oraz 
optymalizację gromadzenia i udostępniania danych dotyczących dróg, planów 
ruchu drogowego, przepisów ruchu drogowego i zalecanych tras. Planowane jest 
także określenie specyfi kacji dla danych i procedur dotyczących nieodpłatnego 
świadczenia usług dostarczania minimum powszechnie dostępnych informacji 
o ruchu oraz wspieranie opracowania koncepcji krajowych systemów planowa-
nia podróży multimodalnych „od drzwi do drzwi”, należycie uwzględniających 
alternatywne środki transportu publicznego i ich wzajemne połączenia w całej 
Europie. 

Wdrożenie takiego zestawu działań do 2012 roku ma zapewnić dokładność 
informacji o sieci drogowej oraz obowiązujących przepisach ruchu drogowego, 
a także ich dostępność na równych zasadach dla wszystkich użytkowników ruchu, 
spójność informacji pochodzących z różnych źródeł i przestrzeganie wymogów 
związanych z zarządzaniem siecią14. Jest to niezbędne w sytuacji, gdy informa-
cje są dostarczane przez różne podmioty, zarówno przez organy publiczne jak 
i komercyjne, a sprawny i rzetelny przesył informacji jest niezbędny do tego, aby 
inteligentne systemy transportowe działały prawidłowo i by w pełni można było 
wykorzystać ich możliwości.

Kolejną dziedziną zastosowania ITS, dla której trzeba stworzyć ramy prawne, 
jest zarządzanie transportem i ruchem drogowym. Jest to działanie będące następ-
stwem dynamicznego wzrostu ruchu drogowego, w szczególności na obszarach 
aglomeracji miejskich oraz w europejskich korytarzach transportowych. 

Odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się ruchu drogowego są takie roz-
wiązania, jak systemy informacji geografi cznej GIS służące do zarządzania pro-
cesem transportowym. Są to złożone programy komputerowe wykorzystywane 
do przechowywania dużych, kompleksowych zestawów informacji o charakte-
rze geografi cznym lub/oraz informacji o obiektach mających atrybut lokalizacji 
w terenie, będące praktycznym narzędziem umożliwiającym coraz efektywniej-

13 Sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz inteligentnych systemów transportowych 
(2008/2216 (INI)), Parlament Europejski, Komisja Transportu i Turystyki, 31.03.2009.

14 Ibidem.
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sze sposoby pozyskiwania, analizowania i zarządzania informacją o terenie lub 
lokalizacji w terenie15. System GIS umożliwia szybkie i łatwe wprowadzenie 
zmiany w rozkładzie jazdy, maksymalizację wydajności fl oty, zmniejszenie czasu 
dostawy, zaplanowanie trasy w zależności od ładowności pojazdu, rozmieszcze-
nie punktów początkowych, docelowych i pośrednich. GIS łączy dane opisowe, 
przestrzenne i pomiarowe, umożliwiając ich przejrzystą i czytelną prezentację na 
mapach przedstawiających na przykład analizę skupisk potencjalnych klientów 
lub optymalną trasę przejazdu samochodu16.

W zarządzaniu ruchem drogowym i transportem towarowym znalazłby 
zastosowanie system nawigacji satelitarnej Galileo oraz identyfi kacja radiowa 
(RFID). Skuteczne byłyby również systemy automatycznego wzywania służb 
ratunkowych do wypadku, ponieważ umożliwiają one szybsze usunięcie szkód 
i przywrócenie ruchu drogowego, a także systemy kontroli i zarządzania miej-
skim ruchem ulicznym i autostradowym.

Komisja Europejska planuje określić wspólny zbiór procedur i specyfi kacji 
dla zapewnienia ciągłości usług ITS pasażerom i towarom w korytarzach trans-
portowych na obszarach miejskich i między miastami. Prace te będą obejmowały 
również ustalenie wartości referencyjnych i normalizację przepływu informacji od 
początku do końca podróży, interfejsy, zarządzanie ruchem drogowym i planowa-
nie podróży, a w szczególności planowanie na wypadek wystąpienia określonych 
zdarzeń lub zagrożeń. Działania mające na celu usprawnienie ruchu drogowego 
obejmują także określenie usług ITS, których wdrożenie byłoby korzystne dla 
elektronicznego wsparcia transportu towarów (e-freight) oraz opracowania wła-
ściwych środków służących do przejścia od fazy koncepcji do fazy realizacji. 
Szczególny nacisk należy położyć na zastosowanie do lokalizacji i monitorowa-
nia towarów nowoczesnych technologii, takich jak RFID i urządzenia służące do 
lokalizacji oparte na systemach nawigacji EGNOS/Galileo. W Europie będzie 
wspierana multimodalna i zaktualizowana architektura inteligentnych systemów 
transportowych oraz zostanie określona architektura inteligentnych systemów 
transportowych dla mobilności transportu miejskiego. W latach 2012–2014 pla-
nowane jest wprowadzenie w życie interoperacyjności systemów elektronicznego 
poboru opłat drogowych17. Proponowane działania mają zapewnić ciągłość usług 

15 http://www.fl uidsystems.pl.
16 J. Florczak, Wykorzystanie systemów informacji geografi cznej (GIS) w inteligentnych syste-

mach transportowych, „Przegląd ITS” 2009, nr 17.
17 Ibidem.
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wykorzystujących rozwiązania informacyjne i komunikacyjne dla pasażerów 
i towarów, ułatwić planowanie i zarządzanie ruchem drogowym oraz wspomóc 
zastosowanie nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem obsza-
rów w których rozwój ruchu drogowego jest natężony, a więc w aglomeracjach 
miejskich i korytarzach transportowych.

Inteligentne systemy transportowe wykazują dużą skuteczność w zakresie 
bezpieczeństwa. System eCall może między innymi zmniejszyć czas reakcji 
służb ratowniczych w czasie wypadku, ponieważ bezpośrednio łączy się przez 
numer 112 z odpowiednim punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach 
(PSAP), przesyłając najważniejsze informacje, takie jak czas i miejsce wypadku 
oraz opis pojazdu, który brał w nim udział. Począwszy od 2010 roku w system 
eCall mają być docelowo wyposażone wszystkie nowe pojazdy18. Szacuje się, 
że systemy eCall, zaawansowane systemy wspomagania kierowców ADAS oraz 
elektroniczna kontrola stabilności ESC po ich pełnym wdrożeniu mogłyby ogra-
niczyć liczbę ofi ar śmiertelnych w Unii Europejskiej nawet o 6500 rocznie19. 
System eCall ma szansę zmniejszyć roczne koszty zewnętrzne ruchu drogowego 
o 26 mld euro i zmniejszyć czas reakcji na wypadki o blisko 40% na obszarach 
miejskich oraz o 50% na obszarach wiejskich. Szybsze przybycie służb ratunko-
wych pozwoli na szybsze usunięcie skutków wypadku i przywrócenie normal-
nego ruchu drogowego20.

Komisja Europejska kładzie nacisk na wspieranie wdrażania zaawanso-
wanych systemów wspomagania kierowców oraz systemów ITS związanych 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym na ich instalację w nowych i używa-
nych pojazdach. Komisja stawia za cel stosowanie tego systemu na szczeblu pan-
europejskim oraz opracowanie ram regulacyjnych dotyczących bezpiecznej, zin-
tegrowanej interakcji człowieka z urządzeniami opartej na europejskim zbiorze 
zasad dotyczący bezpiecznych i wydajnych pokładowych systemów informacyj-
nych i komunikacyjnych. Podkreśla ona również znaczenie promocji najlepszych 
praktyk dotyczących wpływu aplikacji i usług ITS na bezpieczeństwo i komfort 
szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego, a także pozyskiwa-
nie środków na bezpieczne miejsce parkingowe dla samochodów ciężarowych 
i pojazdów użytkowych oraz telematyczne systemy parkowania i rezerwacji21.

18 European Commission, Information Society, http://ec.europa.eu.
19 Sprawozdanie w sprawie planu działania...
20 eCall: „Inteligentne pojazdy” same wezwą służby ratownicze do wypadku, Parlament Euro-

pejski, komunikat prasowy, http://www.europarl.europa.eu.
21 Komunikat Komisji. Plan działania...
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Kolejnym obszarem zainteresowania prac Komisji Europejskiej jest inte-
gracja pojazdów z infrastrukturą transportową oparta na rozwoju systemów 
współpracujących. Ważnym krokiem byłyby wypracowanie jednolitego podej-
ścia do systemów współpracujących i inwestycje w inteligentną infrastrukturę, 
a następnie ocena strategii wdrożenia tych działań. Komisja ma na celu również 
określenie specyfi kacji na linii infrastruktura-infrastruktura (I2I), pojazd-infra-
struktura (V2I) oraz pojazd-pojazd (V2V) w ramach systemów współpracują-
cych oraz ustalenie mandatu dla europejskich organizacji normalizacyjnych 
w celu opracowania jednolitych norm na potrzeby wdrożenia ITS, szczególnie 
systemów współpracujących22.

Komisja pracująca nad ujednoliceniem przepisów dotyczących europej-
skich ITS proponuje, aby do 2011 roku zostały rozwiązane problemy odpowie-
dzialności związanej z wykorzystaniem aplikacji ITS oraz oceniony problem 
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem 
w ramach aplikacji i usług ITS. Zgodnie z wytycznymi, do 2011 roku mają być 
zaproponowane środki zaradcze w pełni akceptujące prawo wspólnotowe.

Na szczeblu europejskim prowadzone są prace nad ścisłą i skuteczną 
współpracą nad zbliżeniem wymogów związanych z wdrożeniem i koordynacją 
działań wdrożeniowych ITS oraz zapobieżeniem pojawienia się rozwiązań szcze-
gółowych, krajowych lub zastrzeżonych. W tym celu będzie opracowany zestaw 
narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących apli-
kacji i usług ITS oraz wytyczne dotyczące fi nansowania publicznego zarówno 
przez UE, jak i ze środków krajowych. Planowane jest również utworzenie spe-
cjalnej platformy współpracy w zakresie ITS23.

Działania zaproponowane przez Komisję Europejską są w fazie plano-
wania. Ważnym krokiem powinno być przejście przez państwa członkowskie 
do fazy skoordynowanego wprowadzania w życie podanych założeń, tak aby 
w przyszłości ITS stały się cenną pomocą w zarządzaniu ruchem drogowym, 
środkiem wspomagającym bezpieczeństwo transportu oraz tworzyły europejski 
system informacyjny i komunikacyjny integrujący gospodarkę Unii Europejskiej 
i wspomagający jej konkurencyjność.

22 Ibidem.
23 Ibidem.
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Zakończenie

Komisja Europejska jasno zdefi niowała rolę inteligentnych systemów trans-
portowych dla przyszłości europejskiego systemu transportowego oraz wyraziła 
konieczność przyjęcia perspektywy europejskiej w aspekcie rozwoju i zarządza-
nia ITS w Europie. Podkreśliła priorytetowe cele interoperacyjności oraz spójno-
ści i harmonizacji europejskich inteligentnych systemów transportowych.

Plan działania określony przez Komisję Europejską wyznaczył wiele szcze-
gółowych działań i harmonogram osiągania wyników. Zaangażowanie państw 
członkowskich w realizację planu pozwoli na wykorzystanie potencjału inteli-
gentnych rozwiązań informacyjnych i komunikacyjnych w transporcie, a jego 
funkcjonowanie będzie bardziej optymalne, bezpieczne i ekologiczne, co tym 
samym wspomoże realizację głównych celów polityki transportowej Wspólnoty.

Literatura

Bartczak K., Scenariusze rozwoju ITS w polskim transporcie drogowym w latach 2008–
2013, cz. 1, „Przegląd ITS” 2009, nr 1.

eCall: „Inteligentne pojazdy” same wezwą służby ratownicze do wypadku, Parlament 
Europejski, komunikat prasowy, http://www.europarl.europa.eu.

Florczak J., Wykorzystanie systemów informacji geografi cznej (GIS) w inteligentnych 
systemach transportowych, „Przegląd ITS” 2009, nr 17.

Information Society, European Commission http://ec.europa.eu.
Komunikat Komisji. Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów trans-

portowych w Europie, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2008) 886, wersja 
ostateczna, Bruksela 2008.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu 
Komisji „Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego” COM(2007) 607 
wersja ostateczna Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C224/46, 30.08.2008.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zrównoważonej europejskiej polityki 
transportowej uwzględniającej europejską politykę energetyczną i europejską poli-
tykę ochrony środowiska (2007/2147(INI)), 11.03.2008.

Sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz inteligentnych systemów transpor-
towych (2008/2216(INI)), Parlament Europejski, Komisja Transportu i Turystyki 
31.03.2009.

Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, 
Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa–Radom 2007.



119Inteligentne systemy transportowe...

Wydro K i in., Analiza stanu i potrzeb prac rozwojowych w zakresie telematyki trans-
portu w Polsce, Instytut Łączności, Prace Zespołu Międzyzakładowego, Warszawa 
2002.

www.it.pw.edu.pl.
www.fl uidsystems.pl.
www.itspolska.pl.

INTELLIGENTE VERKEHRSSYSTEME – AUFFORDERUNG DES HANDELS 
AUF DEM EUROPEISCHEN EBENE

Zusammenfassung

In Europa müssen eine Reihe erheblicher Schwierigkeiten überwunden werden, 
damit das europäische Verkehrssystem seiner Aufgabe, dem Mobilitätsbedarf der euro-
päischen Wirtschaft und Gesellschaft zu entsprechen. Um die angesichts der Dringlichkeit 
der Probleme erforderlichen raschen Fortschritte zu erzielen, müssen eindeutig innova-
tive Lösungswege beschritten werden. 

Um die ziele der Verkehrspolitik zu erreichen, skizziert die Europäische Kommis-
sion Aktionsplan zur Einführung intelligenter Verkehrssysteme in Europa. 

In diesem Aktionsplan wird ein Konzept für eine kohärente und raschere intel-
ligente Verkehrssysteme Einführung in Europa auf der Grundlage politischer Ziele 
vorgeschlagen.

Übersetz von Emilia Kuciaba
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KONKURENCYJNOŚĆ JAKO PARADYGMAT 
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO 

STUDIUM PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU 
USŁUG NAPRAWCZYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Wprowadzenie

Warsztaty naprawcze są ważnym elementem rynku usług motoryzacyjnych. 
Ich rola na rynku rośnie wraz ze wzrostem liczby samochodów. Miernikiem 
odzwierciedlającym przyrost samochodów osobowych jest wskaźnik moto -
ryzacji (określający liczbę samochodów na 1000 mieszkańców). W Polsce 
w 2008 roku wyniósł on 422 wobec 323 w 2005 roku i 294 w 2003 roku1.

Wyniki sprzedaży poszczególnych rodzajów środków transportu pokazują, 
że najczęściej jest kupowany samochód osobowy. Uwzględniając cenę nowego 
pojazdu, jest on drugą co do wartości „inwestycją” gospodarstwa domowego.

Pod względem sprzedaży nowych samochodów osobowych w Europie 
w czołówce są rynki Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. W Polsce 
roczna sprzedaż nowych samochodów wynosi 300 tys. sztuk, a więc mniej wię-
cej tyle, ile miesięczna sprzedaż w Niemczech. Głównym źródłem zasilającym 
rynek motoryzacyjny w Polsce nadal są samochody używane. W roku 2008 było 
ich ponad 1 mln. W tym roku będzie prawdopodobnie mniej z uwagi na ogólno-

1 Zob. Transport – wyniki działalności 2008 r., GUS, Warszawa 2009, s. 125; Transport wy-
niki działalności 2005 r., GUS, Warszawa 2006, s. 124; Transport – wyniki działalności 2003 r., 
GUS, Warszawa 2004, s. 84.
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światowy kryzys gospodarczy oraz umocnienie się euro wobec polskiej waluty. 
W strukturze samochodów osobowych w Polsce dominują samochody starsze 
– średnia wieku przekracza 14 lat, a w Europie Zachodniej 8 lat.

Celem artykułu jest przedstawienie aspektów teoretycznych związanych 
z zagadnieniem konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz podstawowych czynni-
ków zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw zajmujących się napra-
wami samochodów osobowych.

Konkurencyjność jako paradygmat rozwoju przedsiębiorstwa

Następstwem konkurencji na rynku jest presja na efektywność. Zmusza 
podmioty rynkowe do poszukiwania możliwości obniżki kosztów wprowadza-
nia innowacji, poprawy jakości produktu bądź usługi oraz lepsze zaspokaja-
nie potrzeb klientów. O nasileniu konkurencji na rynku decyduje jej struktura. 
Przedsiębiorstwa mogą toczyć walkę konkurencyjną między sobą (na przykład 
o zwiększenie udziałów w rynku), bądź wykazywać małą aktywność konkuren-
cyjną i dążyć do zachowania obecnego status quo w udziałach rynkowych, by 
nie burzyć obecnej równowagi rynkowej. Czynnikami decydującymi o strukturze 
konkurencji na rynku są wskaźnik koncentracji, potencjał wzrostowy rynku, sto-
pień zróżnicowania konkurentów oraz bariery wejścia na rynek2. 

 Z pojęciem konkurencja związane jest pojęcie konkurencyjność, które 
można odnieść do przedsiębiorstwa, państwa lub ugrupowań państw. Istotą kon-
kurencyjności jest tworzenie zdolności do osiągnięcia i utrzymania przewagi 
cenowej i/lub jakościowej nad produktami bądź usługami innych uczestników 
wymiany. Konkurencyjność (przedsiębiorstwa) jest związana z ofertą produktów 
(usług) o parametrach lepszych, niż mogą zaoferować inne podmioty rynkowe. 
W literaturze przedmiotu przewaga konkurencyjna jest jednak najczęściej utoż-
samiana z charakterem strategii konkurencji i odnosi się do dwóch możliwych 
przewag: kosztowej i wyróżniania się3.

2 Szerzej na ten temat zob. STRATEGOR, Zarządzanie fi rmą. Strategie, struktury, tendencje, 
tożsamość, PWE, Warszawa 1995, s. 36.

3 Szerzej na ten temat zob. E. Załoga, T. Kwarciński, Strategie rynkowe w transporcie, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecin, Szczecin 2006.
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Jedną z koncepcji tworzenia przewagi konkurencyjnej przedstawił 
Ph. Kotler4. Według niego, przedsiębiorstwo może osiągnąć przewagę konku-
rencyjną dzięki czterem sposobom oferowania usługi: lepszej, nowszej, tańszej, 
szybciej.

Do głównych czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa, szczególnie 
usługowego, należy zaliczyć kapitał ludzki i jego innowacyjność. W ostatnim 
okresie ważną rolę zaczęły odgrywać kwestie związane z ekologią (stosunek 
przedsiębiorstwa do ekologii).

Kapitał ludzki to bardzo ważny zasób przedsiębiorstwa. Jego głównym 
atrybutem jest zdolność do wnoszenia wkładu w proces strategiczny, co powoduje 
wzrost produktywności przedsiębiorstwa i poprawę efektywności jego działania5. 
Dzięki wyższym kwalifi kacjom i umiejętnościom poszczególnych pracowników 
przedsiębiorstwo ma większe możliwość rozwoju. Czynnik ludzki ma szczególne 
znaczenie w okresie kryzysu, ponieważ przedsiębiorstwo jest wówczas zmuszone 
do poszukiwania oszczędności i poprawy efektywności swojego działania.

Rola kapitału ludzkiego wzrasta wraz ze skomplikowaniem procesów 
wytwórczych, wyrobów gotowych lub świadczonych usług. Stopień dopaso-
wania do nowej sytuacji będzie tym lepszy, im wyższe są kwalifi kacje kapitału 
ludzkiego. W takim wypadku kapitał ludzki jest „motorem” napędowym sukcesu 
przedsiębiorstwa. Przyjmując, że sukces przedsiębiorstwa (usługowego) deter-
minuje czynnik ludzki, to taką przewagę przedsiębiorstwo może osiągnąć przez:
− właściwe, uwzględniające zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania kiero-

wanie,
− ciągłe ponoszenie kwalifi kacji pracowników,
− posiadanie zespołu profesjonalistów i know-how trudnego do skopiowania,
− posiadanie efektywnego systemu motywacji.

Innowacyjność przedsiębiorstwa jest ważnym czynnikiem jego konkuren-
cyjności. Trzeba jednak zauważyć, że osiągnięcie przewagi innowacyjnej jest 
obarczone dużym ryzykiem, kosztowe, trudne do zarządzania i kierowania. Inno-
wacyjność może mieć charakter adaptacyjny lub kreatywny. W sektorze usług, 
gdzie szczególną rolę odgrywa czynnik ludzki, wyższą konkurencyjność osiągną 
te przedsiębiorstwa, które rozwiną własną innowacyjność, przede wszystkim 
w postaci intelektualnej przedsiębiorczości. W takim aspekcie można uznać 

4 Zob. Ph Kotler, Marketing. Analiza, Planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg & Ska, War-
szawa 1999, s. 205.

5 Zob. Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, red. Naukowy B. Ol-
szewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 357.
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innowacyjność zespołu ludzkiego za czynnik warunkujący podniesienie konku-
rencyjności przedsiębiorstwa spedycyjnego.

Innymi czynnikami kształtującymi konkurencyjność przedsiębiorstwa 
jest cena, jakość, innowacyjność i czas, przy czym cena i jakość jest pewną 
minimalną odpowiedzią na oczekiwania rynku, natomiast czas i innowacyjność 
odgrywają już dużą rolę.

Podmioty świadczące usługi naprawcze

Liczba podmiotów świadczących usługi naprawcze w Polsce jest szacowana 
na około 22,5 tys.6 Uwzględniono autoryzowane stacje obsługi – (ok. 1,5 tys.), 
oraz stacje niezależne, których w Polsce jest ponad 21 tys. W grupie stacji nie-
zależnych można wyróżnić stacje szybkiej obsługi, zrzeszone serwisy niezależne 
oraz samodzielne niezrzeszone warsztaty. Do głównych cech poszczególnych 
rodzajów warsztatów można zaliczyć następujące7:
1. Autoryzowane stacje obsługi (ASO) – klientami są przede wszystkim wła-

ściciele nowych bądź kilkuletnich samochodów. Niewątpliwie przewagą kon-
kurencyjną tych zakładów jest bardzo dobre wyposażenie techniczne wraz 
z oprogramowaniem, dostęp do informacji technicznych producenta oraz wy-
kwalifi kowany, stale podnoszący swoje umiejętności personel (w szczegól-
ności mechanicy). Cena usługi, czas jej realizacji to czynniki, które obniżają 
konkurencyjność tego typu przedsiębiorstw na rynku, dlatego właściciele 
starszych pojazdów rzadziej korzystają z usług świadczonych przez ASO.

2. Fast-fi ty (stacje szybkiej obsługi) – usługi świadczone przez tę grupę fi rm 
sprowadzają się do bieżącej obsługi pojazdów. Tego typu zakłady są bardzo 
popularne w Europie Zachodniej. Zakres świadczonych usług można określić 
jako stosunkowo wąski – właściwie zakłady specjalizują się w bieżącej obsłu-
dze samochodów. W literaturze podkreśla się, że ceny świadczonych usług8 

6 Zob. T. Bielanow, W sieci łatwiej? „AutoEXPERT” 2008, nr 1.
7 Zob. P. Kaczorowski, Auto Firmowe Gdzie najlepiej naprawić samochód? www.onet.pl.
8 Trzeba zauważyć, że przytoczone w dalszej części badania nie potwierdziły tej tezy. Ceny 

usług są zbliżone do obowiązujących w warsztatach niezależnych.
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można określić jako wysokie, co przy ograniczonym zakresie świadczonych 
usług sprawia, że w polskich warunkach nie są zbyt konkurencyjne9.

3. Serwisy niezależne zrzeszone w sieć są alternatywą dla ASO. Ich przewaga 
konkurencyjna wynika z bardziej przystępnych cen (w porównaniu z ASO) 
oraz jakości świadczonych usług. Tego typu zakłady są wspierane przez reno-
mowanych dostawców części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych 
(np. olejów, wycieraczek, żarówek, świec zapłonowych).

4. Przewaga konkurencyjna niezależnych warsztatów opiera się przede wszyst-
kim na cenie świadczonej usługi. Ponadto warsztaty te są bardziej elastyczne 
pod względem czasu realizacji świadczonych usług i postawy wobec klienta. 
Największą grupę usługobiorców stanowią posiadacze starszych pojazdów 
(choć nie zawsze). Zdarza się, że posiadacze nowych (nowszych) aut od-
wiedzają tego typu zakład. W tym przypadku oprócz pewności, że usługa 
zostanie dobrze wykonana, duże znaczenie mają opinie innych osób na temat 
zakładu naprawczego.

Cena usługi jest ważnym parametrów konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
Warsztaty naprawcze niechętnie podają do publicznej wiadomości10 ceny za 
poszczególne rodzaje usług (warsztatowych), dlatego trudno jest określić poziom 
ich konkurencyjności pod tym względem. Lukę tę w pewnym stopniu wypełniają 
badania przeprowadzone przez P. Kaczorowskiego zaprezentowane 7 kwietnia 
2009 roku na stronie internetowej www.onet.pl, zakładka Moto11. W tabelach 1 
i 2 przytoczono wyniki tych badań. Uzupełnieniem tej analizy mogą być przed-
stawione w tabelach 3 i 4 ceny usług naprawczych o zbliżonym zakresie na 
szczecińskim rynku12.

9 Udział stacji szybkiej obsługi w polskim rynku usług naprawczych jest znikomy – w prze-
ciwieństwie do rynku europejskiego, gdzie fast-fi ty są zaliczane do najliczniejszej grupy serwisów. 
W tej chwili w Polsce działa ok. 70 stacji szybkiej obsługi. Najwięcej punktów serwisowych mają: 
Norauto – 14, Shell Autoserv – 13, FeuVert – 6, Pneuhage – 4, oraz Midas – 3 (działa pod własnym 
szyldem, choć został przejęty przez Norauto). Szerzej na ten temat zob. Serwisy w Polsce, http://
www.fl ota.com.pl/cms/?id=12207.

10 Czasami można spotkać w prasie, Internecie rzadziej w telewizji promocyjne ceny napraw 
samochodów przez dilerów. Mają one najczęściej charakter sezonowy (wiosenny bądź późnoje-
sienny). Związane są z obniżaniem cen na części i/lub usługi dotyczące starszych pojazdów.

11 Artykuł był dostępny na stronie internetowej onet.pl: P. Kaczorowski, op.cit. 
12 W tabelach przedstawiono uśrednione ceny usług dla samochodów marki Renault 19 oraz 

Renault Laguna II dla osoby fi zycznej.
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Tabela 1

Ceny usług warsztatowych dla samochodów marki Škoda Fabia Classic kombi 1.2 HTP, 
rocznik 2005

(ceny robocizny brutto w zł)

Zakres prac
Premio

(Autopon 
Wrocław)

Norauto
(Wrocław 
Bielany)

Q-Service
Chudyk Auto 

(Wrocław)
ASO Ekar
(Wrocław)

Wymiana 
amortyzatorów 
(4 sztuki) 220 280 290 320
Wymiana 
sprzęgła 
(komplet) brak oferty brak oferty 250 280
Wymiana 
klocków hamul-
cowych (przód) 50 60 60 56
Wymiana oleju 
i fi ltra oleju 40 40 30 27
Ustawienie 
zbieżności kół 120 80 brak oferty 110

Źródło: P. Kaczorowski, Auto fi rmowe, Gdzie najlepiej naprawić samochód? www.onet.pl.

Tabela 2

Ceny usług warsztatowych dla samochodów marki Ford Focus 2.0 TDCi kombi, 
rocznik 2008

(ceny robocizny brutto w zł)

Zakres prac
Premio

(Autopon 
Wrocław)

Norauto
(Wrocław 
Bielany)

Q-Service
Chudyk Auto 

(Wrocław)
ASO Ekar
(Wrocław)

Wymiana 
amortyzatorów 
(4 sztuki) 280 250 300 590
Wymiana sprzę-
gła (komplet) brak oferty brak oferty 350 1200
Wymiana kloc-
ków hamulco-
wych (przód) 60 82 60 165
Wymiana oleju 
i fi ltra oleju 30 40 30 75
Ustawienie 
zbieżności kół 120 170 brak oferty 207

Źródło: P. Kaczorowski, op.cit.
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W tabelach 1 i 2 zaprezentowano ceny wybranych usług warsztatowych 
świadczonych przez różne warsztaty naprawcze. Najwyższe (ceny) odnotowano 
w ASO. Stosunkowo dużą różnicę w wysokości cen między ASO a warsztatami 
niezależnymi można zaobserwować w przypadku nowego samochodu. Nie można 
potwierdzić powszechnej opinii o wysokim poziomie cen na stacjach szybkiej 
obsług. Ceny w tych warsztatach są zbliżone do niezależnych konkurentów (poza 
ustawieniem zbieżności kół dla samochodu marki Ford Focus).

Tabela 3

Ceny usług warsztatowych dla samochodów marki Renault 19, rocznik 1995
(ceny robocizny brutto w zł)

Zakres prac
ASO Rosiak i Syn 

Sp. z o. o.
Szczecin

 ul. Bulwar Gdański 13

Feu Vert 
Szczecin

ul. Ku Słońcu 67

KJB 
Szczecin

 ul. Łukasińskiego 78

Wymiana 
amortyzatorów 
(4 sztuki) 360 280 280
Wymiana sprzęgła 
(komplet) 1050 400 450
Wymiana klocków 
hamulcowych 
(przód) 170 49 50
Wymiana oleju 
i fi ltra oleju 80 28 30
Ustawienie zbież-
ności kół 150 85 90

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli 
wyszczególnionych fi rm.
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Tabela 4

Ceny usług warsztatowych dla samochodów marki Renault Laguna II rocznik 2002
(ceny robocizny brutto w zł)

Zakres prac
ASO Rosiak i Syn 

Sp. z  o. o.
Szczecin

 ul. Bulwar Gdański 13

Feu Vert 
Szczecin

ul. Ku Słońcu 67

KJB 
Szczecin

 ul. Łukasińskiego 78

Wymiana amorty-
zatorów (4 sztuki) 360 290 320

Wymiana sprzęgła 
(komplet) 1300 400 600
Wymiana klocków 
hamulcowych 
(przód) 170 49 50
Wymiana oleju 
i fi ltra oleju 80 28 30
Ustawienie zbież-
ności kół 150 85 90

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli 
wyszczególnionych fi rm.

Ceny usług warsztatowych przedstawione w tabelach 3 i 4 także potwier-
dzają powyższe spostrzeżenia. Stosunkowo drogie są usługi oferowane przez 
ASO, natomiast tańsze (w niektórych przypadkach o ponad 50%) w stacjach 
nieautoryzowanych.

Podstawowe czynniki konkurencyjności warsztatu naprawczego13

Zakład naprawczy AutoCenter BMW z siedzibą w Będargowie został zało-
żony w 1996 roku. Według kadry zarządzającej, sukces przedsiębiorstwa oparty 
jest na dobrze dobranej kadrze, współpracy z klientem, optymalnym przebiegu 
procesu naprawy, nawiązaniu współpracy z niemieckim partnerem (Schwedt), 
dobrej lokalizacji zakładu zapewniającej optymalną dostępność transportową 
zarówno z rejonu Niemiec jak i województwa zachodniopomorskiego.

13 Tę część artykułu opracowano z wykorzystaniem metody eksperta na podstawie rozmów 
z pracownikami fi rmy AutoCenter BMW Będargowo. Skorzystano także z materiałów informacyj-
nych zawartych na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.bmw-bedargowo.pl). Szerzej na 
temat fi rmy zob. Informator samorządowy gmin powiatu polickiego nr 12, Police, sierpień 2008.
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Podstawowym czynnikiem zapewniającym wysoki poziom konkurencyj-
ności zakładu naprawczego jest kapitał ludzki, jego kwalifi kacje, znajomość 
najnowocześniejszej techniki i technologii w dziedzinie motoryzacji. Ważnym 
atrybutem jest także znajomość języków obcych (w tym przypadku języka nie-
mieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem fachowej terminologii). Skompleto-
wanie dobrej kadry jest zadaniem bardzo trudnym i czasochłonnym, tym bardziej 
że po wielu reformach szkolnictwa w Polsce można mówić o zaprzestaniu kształ-
cenia na poziomie zawodowym. Tę niekorzystną sytuację potęguje bardzo słaba 
współpraca między szkolnictwem a przedsiębiorstwami.

Innym, ważnym czynnikiem sprzyjającym osiągnięciu wysokiej pozycji 
konkurencyjnej na rynku jest współpraca z klientem (umieszczenie go w cen-
trum uwagi, orientacja na klienta). Takie podejście jest związane z marką obsługi-
wanych samochodów zaliczanych do klasy Premium (BMW). Przedsiębiorstwo 
stara się więc zapewnić jakość wykonywanych usług zbliżoną do oczekiwań 
producenta samochodów. Należy podkreślić duże zaangażowanie kierownictwa 
w ustalanie optymalnego poziomu cen usług, uwzględniającego partycypację 
zakładu w części kosztów napraw (np. klient nie jest obciążany zakupem opro-
gramowania lub zwiększonym nakładem pracy).

O tym, jak ważny dla zakładu naprawczego jest klient, może świadczyć 
przebieg procesu naprawy. Dzięki wysokiej cyfryzacji oraz monitoringowi pro-
cesu naprawy (między innymi robieniu zdjęć na poszczególnych etapach) klient 
może sam ocenić zasadność poszczególnych jej etapów. Zakładowi umożliwia 
to także tworzenie bazy klientów, będącej podstawą technologicznego banku 
danych o klientach i ich pojazdach.

Takie podejście pozwoliło przedsiębiorstwu osiągnąć bardzo dobre obroty 
i wysoką liczbę napraw w ciągu roku (ok. 3 tys.), co sytuuje je wśród ważnych 
zakładów naprawczych w Europie. Osiągnięte wyniki umożliwiły także rozwój 
współpracy z partnerem niemieckim (Autoryzowaną Stacją Obsługi w Schwedt 
– Schneider&Partner GmbH), który udostępnia aktualne oprogramowanie 
i oprzyrządowanie, a także przekazuje prace (między innymi blacharskie) do 
wykonania. Trzeba podkreślić właściwą koopetycję między stronami, które uzu-
pełniają się w prowadzonych naprawach.

Dostępność transportową należy uznać za kolejny ważny czynnik konku-
rencyjności przedsiębiorstwa. Wydaje się, że w przypadku zakładu naprawczego 
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AutoCenter BMW wszystkie jej rodzaje14 poprawiają jego konkurencyjność. 
Położenie zakładu – blisko granicy Niemiec, stosunkowo blisko Szczecina, 
ceny adekwatne do poziomu (wartości) świadczonych usług – profesjonalizm za 
dobrą cenę, przejrzyście wyglądająca, na bieżąco aktualizowana strona interne-
towa, która zapewnia dobry dostęp do informacji o zakładzie, to wybrane aspekty 
poprawiające dostępność transportową zakładu.

Ciągłe poszerzanie zakresu usług świadczonych przez zakład to kolejny 
czynnik poprawiający jego konkurencyjność. Początkowo zakład koncentro-
wał się na naprawie samochodów. Wraz z rozwojem ofertę poszerzono o usługi 
blacharskie i lakiernicze (2000 rok), wybudowano nowoczesny magazyn, 
a w ostatnim okresie rozpoczęto segregację odpadów. Ponadto zakład współpra-
cuje w ramach napraw powypadkowych z takimi ubezpieczycielami, jak Warta, 
PZU, Commercial Union. Zapewnia współpracę sieciową (możliwość uzyski-
wania informacji technicznych technologicznych, historii pojazdów on-line), 
a w ostatnim okresie możliwość zakupu, po wykonaniu badania, plakietek „śro-
dowiskowych” umożliwiających wjazd do niektórych centrów niemieckich 
miast, tak zwane Umweltzone. Ogólnie trzeba podkreślić, że zwiększający się 
zakres świadczonych usług jest traktowany jako odpowiedź na rosnące potrzeby 
obsługiwanych klientów. Oprócz dywersyfi kacji usług ważnym czynnikiem kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa jest także dywersyfi kacja dostawców. Sprzyja 
temu polityka UE.

Zainteresowanie problematyką konkurencji w sektorze motoryzacyjnym 
UE przejawia się na przykład w rozporządzeniu GVO/BER 1400/200215. Ogólnie 
można stwierdzić, że dzięki temu rozporządzeniu koncerny motoryzacyjne mają 
prawny obowiązek (do maja 2010 roku) udostępnienia danych technicznych nie-
zależnym warsztatom i producentom części i urządzeń. Dla klienta jest to ważne, 
ponieważ w okresie obowiązywania gwarancji naprawy mogą być wykorzysty-

14 Szerzej o teoretycznych rozważaniach na temat dostępności transportowej zob. Dostępność 
transportowa jako przedmiot analizy teoretycznej, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Eurotrans Transport: ekonomika i biznes, Warszawa 2008. 

15 Zasady wyłączeń blokowych w motoryzacji niem. Gruppen Freistellungsver ordnung (GVO), 
ang. Block Exemption Regulation (BER) zostały wprowadzone na terytorium UE 1 lipca 2002 roku
rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1400/2002. W Polsce ww. rozporządzenie zaczęło obo-
wiązywać od stycznia 2003 roku. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i prak-
tyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym.
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wane części niezależnych producentów według organizacji R2RC16, wprowadze-
nie rozporządzenia 1400/2002 umożliwia:
a) sprzedaż wielu marek w jednym salonie – klient może zapoznać się z ofertą 

wielu marek w jednym miejscu, a sprzedawcę (diler) uwalnia się od monopo-
lu sprzedawcy;

b) zakup przez zakłady naprawcze (w tym ASO) części zamiennych u wybrane-
go dostawcy także u niezależnych dystrybutorów części zamiennych;

c) dokonywania przez klienta napraw w niezależnych warsztatach naprawczych 
bez utraty gwarancji producenta17.

Wygaśnięcie tego rozporządzenia niewątpliwie zmniejszy konkurencyj-
ność niezależnych warsztatów samochodowych, które po 2010 roku będą miały 
ograniczony dostęp do informacji technicznej, narzędzi i szkoleń. Trudno sobie 
jednak wyobrazić, aby UE, dbająca o uczciwą konkurencję, nie przedłużyła obo-
wiązywania przepisów dotyczących rozporządzenia GVO.

Można zauważyć, że wzrost dochodów ludności sprzyja rozwojowi moto-
ryzacji indywidualnej w Polsce. Należy oczekiwać dalszego wzrostu wskaźnika 
motoryzacji, który w państwach Europy Zachodniej wynosi ponad 600. Można 
sądzić, że w kolejnych latach wydatki na motoryzację indywidualną gospodarstw 
domowych będą nadal rosły wraz ze wzrostem i rozwojem społeczno-gospodar-
czym kraju18.

Podsumowanie

Konkurencja jako rywalizacja w branży staje się swoistym uwarunkowa-
niem zewnętrznym, wpływającym na proefektywne zachowania przedsiębiorstw. 
Miarą uczestnictwa w grze rynkowej jest ich konkurencyjność.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można zauważyć wpływ czynników 
cenowych i pozacenowych na konkurencyjność warsztatów naprawczych. Ceny 
usług, zwłaszcza w warsztatach niezależnych, są zbliżone, zatem o wyborze 

16 Informacje na ten temat można znaleźć między innymi na stronie internetowej organizacji: 
R2RC Right to Repair Campaign (Kampania na rzecz Prawa do Naprawy). www.r2rc.pl.

17 W tym zakresie rozporządzenie wprowadziło nowe defi nicje części zamiennych (części „po-
równywalnej jakości”), chroniąc klienta przed częściami złej jakości.

18 Szerzej na ten temat zob. T. Kwarcińśki, A. Kwarcińska, Dochód społeczny jako czynnik 
kształtujący rynek przewozów pasażerskich w Polsce, w: Uwarunkowania zmian w preferencjach 
klientów transportu, Ekonomiczne Problemy Usług nr 17, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008.
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coraz częściej decyduje renoma i zaufanie do obsługi. W ostatnim okresie można 
zaobserwować liczne promocje cenowe na stacjach ASO, co powoduje, że są 
one coraz bardziej konkurencyjne wobec stacji niezależnych. Wśród czynników 
pozacenowych warsztaty naprawcze chcące podnosić swoją konkurencyjność 
powinny przede wszystkim rozwijać kapitał ludzki, innowacje, dostęp do tech-
nologii, dostępność transportową, kreatywność, po to aby coraz lepiej zaspokajać 
potrzeby klienta. Ponadto ważnym czynnikiem poprawiającym konkurencyjność 
warsztatów naprawczych jest współpraca (tworzenie sieci warsztatów).

Przedsiębiorstwa powinny także zwracać dużą uwagę na zmiany zachodzące 
w preferencjach, a tym samym w popycie na usługi naprawcze. Ogólnie w ramach 
zintegrowanej Europy nastąpi wzrost popytu na usługi motoryzacyjne, jednak 
zmiany w jego strukturze wpłyną na wzrost wymagań jakościowych klientów.
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SELECTED ASPECTS OF THE COMPETITIVENESS OF PLANT REPAIR 
SERVICE

Summary

Repair shops are important component of the automotive services market. Their 
role on the market grows together with the growth of number of cars. The most often 
bought means of transport is a car which improve the mobility of people. Considering the 
price of the new vehicle determines second as for the value „investment” of household.

On the example of the AutoCenter BMW plant repair it is possible to notice that 
basic factors of the competitiveness are well selected staff (still raising one’s classifi -
cations), cooperation with the customer, establishing the cooperation with national and 
foreign partners (in this case with ASO in Schwedt), good location of the plant providing 
with optimal transport accessibility – from Germany region as well as for inhabitants 
of the Westpomeranian Province and diversifi cation of services and suppliers.

Translated by Tomasz Kwarciński
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TERENOCHŁONNOŚĆ TRANSPORTU DROGOWEGO 
I KOLEJOWEGO W XX WIEKU

Wiek XX to era transportu samochodowego i lotniczego, a stagnacja trans-
portu kolejowego1. Szczególnie dużym zapotrzebowaniem na ziemię przez 
infrastrukturę drogową zaznaczyło się po pierwszej wojnie światowej, kiedy roz-
poczęto masowe wprowadzanie do użytku gospodarczego samochodów osobo-
wych i ciężarowych. Przykładowo, już pod koniec wojny, w 1917 roku, produkcja 
roczna Stanów Zjednoczonych wynosiła 1750 tys. samochodów osobowych oraz 
125 tys. wozów ciężarowych2. W Europie w okresie międzywojennym najwięcej 
samochodów osobowych posiadała Francja (2,3 mln w 1938 roku, czyli 52 na 
1000 mieszkańców)3. Tak gwałtowny rozwój taboru samochodowego wymagał 
niebywałego rozwoju sieci drogowej i jej unowocześnienia (zmiana nawierzchni 
i szerokości), co wiązało się z przeznaczeniem na ten cel dużych areałów ziemi. 
Świadczy o tym duża gęstość dróg  o nawierzchni twardej, która w 1938 roku 
wynosiła (w km na 100 km2): we Francji – 118, w Holandii – 106, Belgii – 100, 
i ówczesnych Niemczech – 904.

1 Artykuł jest kontynuacją opracowania Historyczny rozwój terenochłonności transportu dro-
gowego i kolejowego do końca XIX wieku zamieszczonego w: Problemy Transportu i Logistyki 
nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 141–148.

2 P. Małek i in., Ekonomika transportu samochodowego, WKiŁ, Warszawa 1969, s. 310.
3 S. Berezowski, Geografi a transportu, PWN, Warszawa 1962, s. 292.
4 Przykładowo, Turcja miała w tym czasie 1 km dróg bitych na 100 km2, w Albanii natomiast 

w okresie międzywojennym ulepszonych nawierzchni dróg w ogóle nie było. Ibidem, s. 292.
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Zapotrzebowanie na ziemię wzrosło wraz z budową autostrad, zwłaszcza 
w Niemczech. Przykładowo, Włochy w 1940 roku miały 482 km autostrad jedno-
jezdniowych, a Trzecia Rzesza w latach 1933–1941 wybudowała 3869 km auto-
strad dwujezdniowych i rozpoczęła budowę dalszych 2400 km5. Tym samym sieć 
autostrad niemieckich w przededniu drugiej wojny światowej utworzyła pierw-
szy w świecie system tego rodzaju dróg. Autostrady te pochłonęły w Niemczech 
przypuszczalnie około 20 tys. ha (200 km2) gruntów rolnych i leśnych, a wraz 
z rozpoczętymi – ponad 30 tys. ha (300 km2). Do rozbudowy nowoczesnych dróg 
samochodowych przystąpiono również w Stanach Zjednoczonych6.

Po drugiej wojnie światowej transport rozwiniętych gospodarczo krajów 
wszedł w okres szybkich zmian strukturalnych, z których największą był rozwój 
motoryzacji indywidualnej. Pochodną tego była dalsza rozbudowa sieci drogo-
wej, szczególnie autostrad. W porównaniu ze stanem z 1939 roku długość sieci 
autostrad w świecie do końca lat 90. XX wieku zwiększyła się ponad 40-krotnie, 
co spowodowało przejęcie pod ich trasowanie setek tysięcy (blisko milion) hek-
tarów ziemi.

Tempo budowy autostrad w niektórych krajach było imponujące. Na przy-
kład we Włoszech w latach 1966–1968 budowano po 290 km autostrad rocznie, 
a w 1969 roku oddano do użytku aż 800 km autostrad7, co wymagało przeznacze-
nia na ten cel od 2 do 5 tys. ha ziemi rocznie. Z kolei w Belgii długość autostrad 
tylko w ciągu 1970 roku zwiększyła się o 25%8. Absolutny rekord w przejmowa-
niu ziemi pod budownictwo autostradowe został pobity w Stanach Zjednoczo-

5 A. Piskozub, Zarys najnowszych dziejów transportu, WKiŁ, Warszawa 1979, s. 19.
6 Pierwszym w Europie i jednocześnie na świecie krajem, który przystąpił do budowy au-

tostrad, były w 1922 r. Włochy. W 1924 r. oddano tam do użytku pierwszą na świecie autostradę 
z Mediolanu do Verese (przy granicy szwajcarskiej), o długości około 60 km. Następne autostrady 
również wychodziły z Mediolanu: do Turynu (126 km), Como oraz Wenecji. Poza Włochami pół-
nocnymi, istniały również odcinki autostrad na terenie Włoch środkowych (z Florencji do Miglia-
rino koło Pizy i z Rzymu na wybrzeże, do Ostii) oraz Włoch południowych (z Neapolu do Salerno 
długości około 50 km). Do 1938 r. istniało na Półwyspie Apenińskim ogółem 437 km austostrad, 
a Mediolan stał się pierwszym we Włoszech i na świecie węzłem autostradowym. W ciągu ko-
lejnych dwóch lat zbudowano tam jeszcze kilkadziesiąt kilometrów autostrad, których łączna 
długość w 1940 r. wynosiła 482 km (według innych źródeł 504 km). Były to jednak autostrady 
jednojezdniowe, którym dopiero po wojnie dobudowano drugą jezdnię. Pierwsze właściwe, tzn. 
dwujezdniowe, autostrady (Autobahn) powstały w Niemczech, których sieć od 1932 r. rozwijała 
się szczególnie szybko (Zob. E. Mazur, Rozwój sieci autostrad na świecie, „Geografi a w Szkole” 
1990, nr 2–3, s. 144).

7 Ibidem, s. 108.
8 Ibidem, s. 109.
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nych, gdzie średnio dziennie oddawano do użytku 10 km autostrad9. Wymaga-
nia społeczne związane z szybkością, przelotowością i bezpieczeństwem jazdy, 
a także obfi tość wolnych terenów sprawiły, że autostrady amerykańskie należą 
do najszerszych w świecie – mają nawet po kilkanaście pasm ruchu, na przykład 
w Kalifornii 18 pasów i osiągają szerokość dochodzącą do 120 m. Oznacza to, 
że każdy kilometr autostrady pochłaniał tam 12 ha gruntów rolnych lub leśnych. 
Dzienne zapotrzebowanie na teren pod nowe autostrady wynosiło przeciętnie 
w Stanach Zjednoczonych ponad 100 ha, rocznie zaś ponad 300 tys. ha.

Autostrady europejskie mają od 6 do 12 pasów ruchu i wymagają terenu 
szerokości od 50 do 70 m, czyli 5–7 ha/1 km autostrady. Autostrady o 12 pasach 
ruchu są spotykane na przykład w Holandii.

Szacunkowo można przyjąć, że tylko w krajach Europy Zachodniej do końca 
XX wieku zbudowano około 40 tys. km autostrad, co wymagało przeznaczenia 
na ten cel ponad 250 tys. ha gruntów rolnych i leśnych. W Stanach Zjednoczo-
nych powierzchnia ta jest kilkakrotnie większa.

W Polsce pod koniec lat 90. XX wieku eksploatowano jedynie około 
600 km autostrad, z czego aż 350 km to autostrady poniemieckie. Zajętość tere-
nów przez autostrady było więc niewielkie (około 3 tys. ha).

Począwszy od lat 70. XX wieku, niezależnie od szybkiego tempa budowy 
autostrad, przystąpiono również do generalnej przebudowy i modernizacji pozo-
stałej sieci drogowej w Europie Zachodniej i innych częściach świata. Ważne 
szlaki otrzymały drugie jezdnie bezkolizyjne skrzyżowania. Budowano obwod-
nice, zaplecze usługowo-techniczne, budowle inżynierskie itp. Powodowało 
to przejęcie dodatkowych areałów produkcyjnych ziemi. Przebudowane drogi 
odpowiadały warunkom ruchu na autostradach. Przykładowo, we Francji dzięki 
dobudowie drugiej jezdni długość dróg dwujezdniowych przewyższyła nawet 
długość sieci autostrad. Wskaźniki zapotrzebowania na ziemię przez te magi-
strale są zatem zbliżone do autostrad.

Niezwykle wysokie zapotrzebowanie na ziemię po drugiej wojnie świato-
wej przez infrastrukturę drogową wystąpiło w wielu krajach Azji, Afryki i Ame-
ryki Łacińskiej, zwłaszcza w Meksyku i Brazylii. Największym osiągnięciem 
czterech ostatnich dekad XX wieku było objęcie siecią dróg ogromnych prze-
strzeni dorzecza Amazonki, dostępnych dotąd jedynie drogą wodną. Rozpoczęty 
po 1960 roku system dróg transamazońskich, obejmujący również sąsiadujące 

9 H. Chrostowska i in., Autostrady. Projektowanie, budowa, ekonomika, WKiŁ, Warszawa 
1975, s. 12.
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kraje z Brazylią, osiągnął już na początku lat 70. XX wieku długość ponad 
12 tys. km10, a do końca wieku uległ podwojeniu. W ostatnich dziesiątkach lat 
XX wieku ważnym czynnikiem rozwoju sieci komunikacyjnej stała się turystyka 
krajowa i zagraniczna.

W okresie międzywojennym niepodległe państwo polskie otrzymało po 
zaborach różnorodną, niewystarczającą i w dodatku zniszczoną działaniami 
wojennymi sieć drogową. Przystąpiono więc do trudnych zadań odbudowy 
zniszczonych dróg, a zwłaszcza mostów, oraz połączenia rozerwanej pasmem 
bezdroży sieci drogowej trzech byłych zaborów. Rozwijający się transport samo-
chodowy, zwłaszcza autobusowy, również wymagał zagęszczenia sieci drogowej 
i poprawy jakości jej nawierzchni.

W Polsce międzywojennej wybudowano ogółem ponad 20 tys. km dróg 
o nawierzchni twardej oraz zmodernizowano 3,5 tys. km dróg11. Budownic-
two drogowe koncentrowało się głównie w środkowej części kraju, natomiast 
w najgorzej zagospodarowanych województwach wschodnich powstało niewiele 
nowych dróg, co pogłębiło istniejącą dysproporcję w rozmieszczeniu i zagęsz-
czeniu sieci drogowej. W roku 1938 średnia gęstość dróg o nawierzchni twardej 
wynosiła w Polsce 16,3 km na 100 km2, ale wahała się od 3,0 km w województwie 
poleskim do 32,3 km w województwie poznańskim i 44,4 km w województwie 
śląskim12, czyli w proporcji 1 : 15. Udział dróg o nawierzchni ulepszonej wyno-
sił przed drugą wojną światową zaledwie 6,7% ogólnej długości dróg twardych. 
Zapotrzebowanie na ziemię przez budownictwo drogowe w Polsce w okresie 
międzywojennym było więc niewielkie.

Zwiększone zapotrzebowanie na teren nastąpiło po drugiej wojnie świato-
wej, począwszy od planu sześcioletniego (1950–1955). Z biegiem czasu prze-
kazywanie terenu na potrzeby transportu drogowego nabierało coraz większego 
tempa, zwłaszcza po 1965 roku, co było związane z rozwojem na szerszą skalę 
motoryzacji indywidualnej i komunikacji autobusowej (PKS). Szacunkowo po 
drugiej wojnie światowej pod rozbudowę infrastruktury transportu drogowego 
w Polsce przekazywano około 200–250 tys. ha gruntów, głównie rolnych13.

10 A. Maryański i in., Geografi a ekonomiczna Ameryki Łacińskiej, PWE, Warszawa 1977, 
s. 172.

11 E. Buszma, Budowa dróg, t. 1, WSiP, Warszawa 1981, s. 15.
12 Mały Rocznik Statystyczny 1938, GUS, Warszawa 1939, s. 197.
13 E. Mazur, Wpływ transportu na degradację ziemi, „Przegląd Komunikacyjny” 1985, nr 8, 

s. 177.
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Poza siecią drogową coraz większych powierzchni wymagają parkingi 
dla stale rosnącej liczby samochodów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, 
najbardziej zmotoryzowanym państwie świata, na zaparkowanie około 180 mln 
zarejestrowanych samochodów (szacowanych na koniec XX wieku) potrzeba 
ponad 1 mln ha (10 tys. km2) powierzchni pokrytej asfaltem lub betonem, a więc 
tyle, ile wynosi powierzchnia zajęta przez wszystkie autostrady świata.

Oprócz parkingów odpowiednich areałów ziemi wymagają stacje obsłu-
gowo-naprawcze i paliwowe, zajezdnie, bazy transportowo-sprzętowe, budynki 
administracyjne, motele i restauracje przydrożne oraz pozostałe urządzenia 
infrastruktury punktowej, na przykład salony sprzedaży pojazdów, myjnie samo-
chodowe.

Szacuje się, że na przełomie wieków (XX i XXI) w skali ogólnoświatowej 
infrastruktura transportu samochodowego (liniowa i punktowa) zajmowała około 
100 mln ha (1 mln km), co stanowi ponad 2/3 globalnego zagospodarowania 
transportowego. Spośród wszystkich gałęzi transportu infrastruktura drogowa 
charakteryzuje się więc najwyższą terenochłonnością. W niektórych krajach 
(Belgia, Francja, Holandia, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Bryta-
nia, Włochy) odsetek ten jest wyższy i waha się od 67,2% (Wielka Brytania) do 
83,4% (Japonia). W Polsce wynosił 81,9% powierzchni komunikacyjnej kraju, 
co wiąże się z niedorozwojem pozostałej infrastruktury transportowej, zwłaszcza 
lotniczej i żeglugi wodnej śródlądowej.

Zróżnicowane wskaźniki zagospodarowania drogowego w poszczególnych 
krajach, jak widać na przykładzie Polski, wynikają z odpowiedniego zapotrze-
bowania przestrzennego pozostałych gałęzi transportu. W Wielkiej Brytanii 
stosunkowo niski odsetek powierzchni drogowej w odniesieniu do globalnego 
zagospodarowania transportowego jest odbiciem silnie rozwiniętej żeglugi mor-
skiej, w tym kabotażowej. Poza Wielką Brytanią również stosunkowo niskimi 
wskaźnikami zagospodarowania drogowego charakteryzuje się Holandia 
(69,2%), co wynika z bardzo dobrze rozwiniętej w tym kraju sieci portów i kana-
łów żeglugi  śródlądowej  i portów morskich, oraz Stany Zjednoczone (71,8%), 
w których jest najlepiej rozwinięty na świecie transport lotniczy; pod względem 
terenochłonności lotniska w USA znajdują się na drugim miejscu (po tereno-
chłonności infrastruktury drogowej) wśród wszystkich gałęzi transportu.

W wielkościach bezwzględnych największą powierzchnię zajętą przez 
infrastrukturę transportu drogowego na świecie w końcu XX wieku miały Stany 
Zjednoczone  (15,2 mln ha). Dla porównania, jest to powierzchnia odpowiadająca 
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około połowie obszaru Polski lub Bułgarii i Danii razem wziętych. Powierzch-
nia ta w Japonii wynosiła 2,4 mln ha, we Francji – 2,0 mln ha, i Niemczech – 
1,5 mln ha. W Polsce powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosiła 
830 tys. ha14.

W okresie międzywojennym, w wyniku konkurencji transportu samocho-
dowego, nastąpił spadek kolejowych przewozów ładunków i osób, co spowo-
dowało, że w wielu krajach zachodnich, na przykład w Stanach Zjednoczonych, 
Francji, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii, przystąpiono do zawieszania lub 
nawet likwidacji nierentownych linii, głównie o znaczeniu lokalnym. Nastąpił 
więc proces desinwestycji, zmniejszania się długości i gęstości sieci kolejowej 
w niektórych państwach kapitalistycznych. Zjawisko to na najszerszą skalę 
wystąpiło w stanach Zjednoczonych, gdzie długość linii kolejowych zmniejszono 
o 63 tys. km, oraz we Francji (12 tys. km) i Wielkiej Brytanii (17 tys. km)15. 
W sumie do drugiej wojny światowej zawieszono ruch na około 100 tys. km linii 
kolejowych. Nie spowodowało to jednak odzyskania utraconych powierzchni 
ziemi, ponieważ większość linii przebudowano na drogi kołowe.

Wraz z redukcją sieci kolejowej w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczo-
nych w okresie międzywojennym następował rozwój budownictwa kolejowego 
w innych regionach świata, na przykład w Japonii i Australii oraz w wielu krajach 
słabo rozwiniętych gospodarczo lub w niedostatecznym stopniu wyposażonym 
w linie kolejowe. Szczególny nacisk położono na rozbudowę kolei żelaznych 
w ZSRR, co było głównym warunkiem rozwoju gospodarczego rozległych obsza-
rów tego kraju. W omawianym okresie budownictwo kolejowe w ZSRR miało 
największe rozmiary na świecie – długość linii kolejowych wzrosła o 42 tys. km 
(z 64 do 106 tys. km)16. Tam też było największe zapotrzebowanie na teren.

W sumie w okresie międzywojennym przyrost długości nowych linii kole-
jowych przewyższał ubytek zawieszanych linii. Spowodowało to, że w 1938 roku 
sieć kolejowa świata osiągnęła maksymalny rozwój w swojej historii, osiągając 
długość 1345 tys. km czynnych linii17. Od tego czasu długość eksploatowanych 
linii kolejowych w świecie zmniejsza się powoli, lecz systematycznie.

14 E. Mazur, Terenochłonność transportu. Na przykładzie wybranych krajów, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 48.

15 C. Michalski, Ekonomika transportu kolejowego, PWN, Warszawa 1965, s. 28; Rocznik sta-
tystyki międzynarodowej 1970, GUS, Warszawa 1971, s. 225.

16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 26.
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Od czasu drugiej wojny światowej do końca XX wieku długość zamknię-
tych linii kolejowych na świecie zmniejszyła się o dalsze 250 tys. km, z czego 
W Stanach Zjednoczonych o ponad 170 tys. km, w Wielkiej Brytanii – 
15 tys. km, we Francji i Argentynie – po 10 tys. km, we Włoszech i Indiach – po 
6 tys. km, w Szwecji – 5 tys. km, w Hiszpanii, Meksyku i Japonii – po 3 tys. km, 
w Kanadzie i Jugosławii – po 2 tys. km itp. Tak znaczna redukcja sieci kolejo-
wej nie wpłynęła jednak na zmniejszenie terenochłonności tej gałęzi transportu. 
Spadek długości eksploatowanej sieci kolejowej wynikał głównie z zawieszania 
ruchu lub zamykania nierentownych bądź przestarzałych technicznie linii, jednak 
bez ich fi zycznej likwidacji, oprócz niektórych odcinków. Zresztą nawet demon-
taż linii nie umożliwia pełnej rekultywacji zajętego pasa ziemi. W sprzyjających 
warunkach można je jedynie przebudować na drogi kołowe.

Proces zmniejszania długości sieci kolejowej nie jest jednak powszechny. 
Oprócz bowiem zmniejszania długości sieci kolejowej w niektórych krajach 
w innych nadal następuje ogólny przyrost długości linii kolejowych, na przykład 
w ZSRR, Chinach oraz niektórych krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej. 
Globalne zapotrzebowanie na ziemię przez infrastrukturę kolejową nieustannie 
rośnie, ponieważ tereny po zawieszanych liniach nie są, poza pewnymi wyjąt-
kami, rekultywowane.

Zamykaniu linii o znaczeniu lokalnym towarzyszy rozbudowa zdolności 
przewozowej głównych linii przez między innymi wyposażenie ich w drugie 
i kolejne tory. W ten sposób pomimo ogólnego zmniejszania długości sieci 
kolejowej w krajach zachodnich długość torów w rozwiniętej długości stale się 
powiększa, co wpływa na wzrost terenochłonności transportu kolejowego.

W okresie międzywojennym państwo polskie stanęło przed trudnym zada-
niem odbudowy zniszczonych linii, głównie zaś budowy nowych połączeń na 
pograniczu państw zaborczych. Największe zapotrzebowanie na teren wystąpiło 
w środkowej Polsce i na Górnym Śląsku, gdzie nastąpiło zagęszczenie sieci 
kolejowej. W tym czasie połączenia kolejowe z Warszawą otrzymały Poznań 
i Kraków. Największą jednak inwestycją kolejową Polski międzywojennej była 
magistrala węglowa Śląsk – Gdynia, zbudowana w latach 1928–1933, która 
pochłonęła około 2 tys. ha ziemi. W roku 1939 sieć kolejowa osiągnęła długość 
(w ówczesnych granicach) 21,9 tys. km, a gęstość wynosiła 5,7 km na 100 km2.

Przeprowadzone połączenia i uzupełnienia sieci w okresie międzywojen-
nym przyczyniły się do znacznego scalenia sieci kolejowej, nie zlikwidowały 
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jednak dużych dysproporcji w jej rozmieszczeniu, których łagodzenie jest ciągle 
aktualne.

Po wojnie, pomimo ożywionego budownictwa kolejowego, długość sie-
ci kolejowej w Polsce nie uległa większej zmianie, ponieważ po 1945 roku 
zamknięto wiele linii lokalnych, zwłaszcza w województwach zachodnich i pół-
nocnych. Na koniec wieku zagospodarowanie infrastrukturą kolejową w Polsce 
(należącą do PKP) wynosiło 99 tys. ha.

Na przełomie XX i XXI wieku na świecie eksploatowano około 1,2 mln km
linii kolejowych, które w swej rozwiniętej długości mają około 2 mln km czyn-
nych torów. Szacuje się, że ogólna powierzchnia zajęta przez linie kolejowe 
i ich zaplecze (infrastrukturę punktową) wynosi w skali świata około 5 mln ha 
(50 tys. km2).

Państwem, w którym infrastruktura kolejowa zajmowała w tym czasie 
największą powierzchnię na świecie, są Stany Zjednoczone – 960 tys. ha. Sta-
nowi to blisko 20% globalnego zagospodarowania kolejowego. W Niemczech 
powierzchnia ta wynosi 165 tys. ha, we Francji – 117 tys. ha, w Wielkiej Bry-
tanii – 69 tys. ha, Japonii – 73 tys. ha, co jest odbiciem ogólnej długości sieci 
kolejowej w tych krajach. W Polsce, jak zaznaczono, powierzchnia ta wynosi 
99 tys. ha, czyli około 10,0% ogólnej powierzchni komunikacyjnej kraju. Dużym 
udziałem infrastruktury kolejowej w ogólnej powierzchni mają także Niemcy 
(8,1%), gdzie sieć kolejowa powstała wcześniej i została bardzo rozbudowana, 
między innymi z powodu korzystnego położenia tranzytowego obszaru Niemiec. 
Stosunkowo dużym stopniem zagospodarowania kolejowego charakteryzuje się 
Wielka Brytania (5,9% ogólnej powierzchni zagospodarowania transportowego, 
pomimo postępującej od ponad 80 lat redukcji sieci kolejowej)18.

W roku 2000 wysoki procentowo udział infrastruktury kolejowej w ogólnej 
powierzchni kraju był w 2000 r. występował w Belgii i Niemczech (po 0,5%), 
co wiąże się z dużą gęstością linii kolejowych na 100 km2 (odpowiednio: 11,9 
i 12,1 km), a bardzo niski w Stanach Zjednoczonych (0,1%), co wiąże się z dużą 
powierzchnią kraju i stosunkowo małą gęstością sieci kolejowej na 100 km2 
(2,4 km). W Polsce, podobnie jak na przykład w Holandii i Wielkiej Brytanii, 
powierzchnia zagospodarowania kolejowego wynosiła 0,3% powierzchni kraju.

Z przedstawionej analizy wynika, że Polska – zwłaszcza w drugiej połowie 
XX wieku – należała do czołówki pod względem zagospodarowania kolejowego, 
co było związane z przewozem przez kolej towarów masowych (zwłaszcza węgla 

18 Ibidem, s. 53.
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kamiennego, rud żelaza i materiałów budowlanych) na dalekie odległości (np. 
Śląsk – porty), do czego transport kolejowy – oprócz żeglugi śródlądowej – jest 
szczególnie predystynowany. Wynika to z geografi cznego rozmieszczenia złóż 
mineralnych, których większość znajduje się na południu kraju.

* * *
Wiek dwudziesty, zwłaszcza jego druga połowa, to okres gwałtownego 

rozwoju motoryzacji i związana z nią rozbudowa sieci drogowej, w tym auto-
strad. Pod koniec wieku infrastruktura drogowa (liniowa i punktowa) pochłonęła 
ponad 100 mln ha ziemi (rolnej i leśnej). Wszystko wskazuje na to, że również 
w XXI wieku rozwój transportu samochodowego będzie wymagał przeznacze-
nia pod jego infrastrukturę techniczną znacznych obszarów, zwłaszcza w krajach 
Azji i Afryki, przygotowujących się dopiero do masowej motoryzacji. W minio-
nym wieku nastąpiła redukcja (w niektórych krajach gwałtowna) sieci kolejo-
wej. Większe znaczenie miała jedynie budowa i rozbudowa linii magistralnych, 
dlatego nie wzrastała terenochłonność kolei. Z ekologicznego punktu widzenia 
(niski wskaźnik zapotrzebowanie na teren w przeliczeniu na wykonywaną pracę 
przewozową i dużą intensywność wykorzystania terenu, także niski stopień 
zanieczyszczenia atmosfery) nie był to właściwy kierunek działania.
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THE DEMAND FOR GROUND OF ROAD AND RAILWAY TRANSPORT 
IN XX CENTURY

Summary

The article describes the demand for ground by infra – structure of road and railway 
transport in Poland and in the world in XX century.

Translated by Eugeniusz Mazur
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MODEL EFEKTYWNOŚCI PRZEWOZÓW 
CAŁOPOJAZDOWYCH

Wprowadzenie 

Problem optymalizowania operacyjnej działalności w przewozach cało-
pojazdowych w transporcie drogowym najczęściej dotyczy zarządzania fl otą 
pojazdów, które muszą być wysłane do kolejnych miejsc załadunku, a w teorii 
ekonomii i ekonomiki transportu jest nazywany „minimalizacją pustych prze-
biegów”. Z organizacyjnego punktu widzenia problem ten jest uzupełnieniem 
„zadania transportowego”. Po ustaleniu planu przewozów, w którym zostanie 
określone, który ładunek ma być dowieziony do jakiego odbiorcy i jaką trasą, 
opracowuje się plan podstawiania po załadunek środków transportu. Ponieważ 
zazwyczaj nie znajdują się one w tych miejscach, w których są ładunki, trzeba je 
sprowadzić z miejsc, w których oczekują na zatrudnienie lub do których zdążają 
z ładunkiem. Podobnie jak w zadaniu transportowym tworzona jest więc macierz 
połączeń transportowych, z tym że w tym wypadku są to przewozy bez ładunków 
i dlatego problem ten nazywany jest „minimalizacją pustych przebiegów”. 

Znalezienie optymalnej kombinacji nie jest wbrew pozorom proste. Pod-
stawienie samochodu, który jest najbliżej, może być z punktu widzenia kosztów 
transportu korzystniejsze dla tego pojazdu, ale niekorzystne dla innych, które 
również mogłyby być tam wysłane. Liczy się oczywiście efekt całościowy, czyli 
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najwyższa efektywność całej sieci połączeń (zgodnie z przyjętym kryterium 
optymalizacyjnym). 

Im więcej zleceń i pojazdów, tym trudniejszy problem optymalizacyjny 
(w przypadku 50 miejsc załadunku i 40 pojazdów należy rozpatrzyć 4000 połą-
czeń, spośród których trzeba wybrać 40). Liczba możliwych wariantów może być 
limitowana przez ograniczenia czasowe (czas, w jakim dane zlecenie może być 
zrealizowane przez dany pojazd) oraz zyskowność zleceń. 

W niniejszym artykule podjęto rozważania na ten temat. Przedtem jed-
nak autor chciałby się zastrzec, że stosowane tutaj pojęcie „optymalizacja” jest 
umowne i w pewnym sensie można je potraktować jako skrót myślowy. Optyma-
lizacja to szukanie najlepszych rozwiązań. W praktyce gospodarczej znalezienie 
takiego najlepszego rozwiązania nie zawsze jest możliwe i nie zawsze konieczne 
ze względu na przykład na pracochłonność procesu podejmowania decyzji. 
W niektórych wypadkach wystarczające są rozwiązania lepsze od dotychczas 
stosowanych. Właściwszym określeniem byłaby więc prawdopodobnie tutaj 
„racjonalizacja” i to będziemy mieli na myśli, mówiąc o optymalizacji. 

Metody rozwiązywania problemu transportowego

W literaturze dotyczącej podejmowania decyzji ekonomicznych można zna-
leźć metody rozwiązywania „zadania transportowego” i „problemu minimalizacji 
pustych przebiegów”, do których zalicza się przede wszystkim1:
– metodę kąta północno-zachodniego,
– metodę minimalnego elementu macierzy kosztów,
– metodę VAM (Vogel’s Approximation Metod).
Pierwsza metoda jest najprostsza i nie odnosi się do efektywności ekonomicznej 
połączeń. Polega na tym, że rozpoczynając od pola macierzy w lewym górnym 
rogu, wybiera się pierwsze połączenie z możliwych do zrealizowania i idzie 
w prawo oraz w dół, aż do zupełnego wyczerpania wszystkich możliwości. Dwie 
pozostałe uwzględniają koszty jako kryterium optymalizacyjne, co wydaje się 
podejściem właściwszym w porównaniu z pierwszą metodą, ponieważ w pierw-
szej kolejności wyłaniane są połączenia o najniższych kosztach. 

1 Zob. przykładowo Badania operacyjne w transporcie. Przykłady i zadania, red. J. Kubicki, 
Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998, s. 6–13; I. Dembińska-Cyran, M. Gubała, Podstawy zarządza-
nia transportem w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003, s. 14.
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W dalszej części artykułu przedstawiono podobne metody, w których 
uwzględniono koszty, lecz kryterium optymalizacyjnym jest zysk.

Zazwyczaj za kryterium optymalizacyjne w takim problemie przyjmuje się 
najkrótszą trasę, czas przejazdu lub koszt przejazdu. Koszt przejazdu wydaje się 
najwłaściwszy spośród tych trzech kryteriów. Odległość nie wydaje się dobrym 
kryterium optymalizacyjnym, ponieważ koszt jest nie tylko funkcją odległości, 
ale również innych czynników (jakość infrastruktury, opłaty za poruszanie się po 
określonych drogach). Jest to kolejny dowód na to, że w transporcie każdy przy-
padek należy rozpatrywać indywidualnie i nie zawsze możliwe jest stosowanie 
uniwersalnych metod optymalizacyjnych.

Czas jest, po pierwsze, czynnikiem ograniczającym (wymagania co do czasu 
załadunku i rozładunku) oraz ma wpływ na koszty (zbyt wczesne podstawienie 
pojazdu pod załadunek i wynikający z tego koszt postoju).

Jeśli więc wziąć pod uwagę powyższe czynniki, to można dojść do wniosku, 
że celem optymalizacyjnym nie jest jak najmniejsza praca przewozowa, mierzona 
na przykład liczbą przejechanych kilometrów, ale jak największa efektywność, 
która może być mierzona na przykład poziomem kosztów całkowitych. Koszt 
całkowity można wyliczyć za pomocą następującego, ogólnego wzoru:

Kcd = Kd + Kp + Kuk,

gdzie:
Kcd – koszt całkowity dojazdu,
Kd  – koszt właściwy dojazdu (sam przewóz), 
Kp – kosz postoju danego środka transportu, 
Kuk  – koszt utraconych korzyści.

Koszt utraconych korzyści wynika z tego, że nie zostanie zrealizowane 
zlecenie, które mogłoby być zrealizowane, gdyby pojazd nie wyruszał do kolej-
nego miejsca załadunku, ale poczekał na ładunek w miejscu, do której dojechał. 
Oczywiście koszt  Kuk  musiałby albo być wielkością pewną (konkretne zlecenie 
od klienta), albo prawdopodobną. Przykładowo, jeśli zazwyczaj w danej miejsco-
wości, do której dojeżdża pojazd, jest zlokalizowany usługobiorca, który wysyła 
ładunki po stawce 2 tys. zł, a prawdopodobieństwo pojawienia się takiego zlece-
nia wynosi 80%, to można przyjąć, że Kuk = 1600 zł. Podobnie można wyliczyć 
korzyści wysłania pojazdu do danej miejscowości, z której na razie nie ma zle-
ceń, ale prawdopodobieństwo pojawienia się ich jest bardzo duże.
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Problem optymalizacyjny w transportowej działalności operacyjnej poja-
wia się już na etapie przyjmowania zlecenia transportowego. Firma transportowa 
staje bowiem przed dylematem przyjęcia lub zrezygnowania z danego zlecenia. 
Specyfi ka działalności transportowej jest przyczyną powstawania kosztów sta-
łych, niezależnych od wielkości pracy przewozowej, wynikającej z realizacji 
tego zlecenia. Należą do nich specyfi czne opłaty transportowe (np. winieta). 
W związku z tym mogą być podjęte następujące decyzje:
– przyjęcie tego zlecenia,
– odrzucenie na rzecz innego, korzystniejszego, które również zostało złożone 

u przewoźnika,
– zrezygnowanie na rzecz innego, korzystniejszego, które prawdopodobnie 

zostanie złożone.
Aby jednak podjąć taką decyzję, należy uwzględnić nie tylko koszty, ale i przy-
chody. Kryterium optymalizacyjnym powinien być raczej zysk, a nie koszty. 
Oczywiście, zdarzają się sytuacje, gdy przewoźnik realizuje zlecenie dla dobrego 
klienta nawet ze stratą, aby go utrzymać. Można jednak w algorytmie optymali-
zacyjnym przyjąć pewien minimalny akceptowany poziom zysku.

Zakładając, że do miejscowości A zbliża się pojazd, który może być skiero-
wany do miejscowości B, skąd przewiezienie kolejny ładunek do miejscowości 
C, wzór na efektywność tego zlecenia może mieć następującą postać:

ZB–C = PB–C  · pB–C  – KA–B  – KpB – KB–C – ZA · pA,

gdzie:
ZB–C – zysk z realizacji zlecenia na przewóz ładunku z B do C,
PB–C  – przychód z realizacji zlecenia na przewóz ładunku z B do C,
pB–C  – prawdopodobieństwo zdobycia zlecenia z B,
KA–B – koszt próżnego przejazdu z A do B,
Kp  – koszt postoju w B w przypadku, gdy pojazd przybywa tam za wcześnie,
KB–C – właściwy koszt przewozu ładunku z B do C,
ZA    – możliwy do uzyskania zysk w A,
 pA  – prawdopodobieństwo uzyskania zysku ZA w A.

Warto zwrócić uwagę, że jeżeli jako kryterium optymalizacyjne zostanie 
przyjęty zysk, to problem optymalizacyjny wykracza poza tylko dojazd do miejsc 
ponownego załadunku i obejmuje również zlecenia transportowe.



149Model efektywności przewozów całopojazdowych

Praktyczny przykład optymalizacji

W tabeli 1 przedstawiono pojazdy zmierzające do określonych miejscowo-
ści oraz przewidywany czas ich dojazdu. Dla uproszczenia założono, że stawka 
za wynajem środka transportu jest jednakowa dla wszystkich pojazdów i wynosi 
2,00 zł/km.

W tabeli 2 przedstawiono zlecenia, które mogą być obsłużone przez pojazdy 
z tabeli 1. Ładunki nie mogą być podjęte przed datą podaną w kolumnie najwcześ-
niejsza data załadunku oraz być dostarczone po dacie z kolumny data dostawy 
(najpóźniej). Przychód ze zlecenia obliczony jest na podstawie odległości, na jaką 
ma być przewieziony ładunek pomnożony przez jednolitą stawkę dla wszystkich 
zleceń – 3,00 zł/km

Tabela 1

Dane wyjściowe do symulacji

Pojazd Dokąd jedzie Kod Od kiedy 
jest wolny

Prawdopodo-
bieństwo 
zdobycia 
zlecenia 

(%)

Prawdopodobny 
zysk w tej 

miejscowości

PO 9094N Northampton GB NN 1 2007.01.01 18:00 10 300
PO 9095N Piła PL 64 2007.01.03   8:00 5 200
PO 9096N Eindhoven NL 56 2007.01.04   8:00 15 400
WB 23161 Warszawa PL 00 2007.01.02   8:00 20 250
WB 23162 Lommel B 39 2007.01.02   8:00 10 200
WB 24933 Szczecin PL 70 2007.01.02   8:00 10 250
ZS 2057E Amsterdam NL 10 2007.01.03   8:00 50 200
ZS 3189E Kwidzyn PL 82 2007.01.03   8:00 50 300
WB 24936 Barcelona E 08 2007.01.02   8:00 10 400
WB 27338 Dreux F 28 2007.01.03 15:00 90 200
WB 27339 Błonie PL 05 2007.01.02   8:00 90 300
ZS 3457E Haaksbergen NL 74 2007.01.02 16:00 90 200
ZS 81346 Ransdaal NL 63 2007.01.03   8:00 90 200
ZS 93510 Olsztyn PL 10 2007.01.02   8:00 10 300
ZS 95068 Grodzisk 

Mazowiecki
PL 05

2007.01.02   8:00 10 200
ZS 98523 Allone F 60 2007.01.02   8:00 10 400
WB 27340 Amiens F 80 2007.01.02   8:00 10 250
WB 27340 Manchester GB M3 2007.01.02   8:00 10 200

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2

Zlecenia transportowe

Miejsce 
kolejnego 
załadunku

Kod Najwcześ niejsza 
data załadunku

Prawdo-
podo-

bieństwo 
zlecenia 

(%)

Miejsce 
docelowe Kod Data dostawy 

(najpóźniej)

Pr
zy

ch
ód

 
ze

 z
le

ce
ni

a

M
in

im
al

ny
  

zy
sk

Meux B 50 2006.12.31 15:13 100 Bygdoszcz PL 85 2007.01.03 8:00 5 865    200
Lommel B 39 2007.01.02 2:00 100 Piła PL 64 2007.01.03 17:00  3 000    200
Aachen D 52 2007.01.01 16:40 100 Błonie PL 05 2007.01.03 15:00 3 436    200
Acht D 56 2007.01.01 6:41 100 Police PL 72 2007.01.02 15:00 2 499        0
Ilkeston GB DE 7 2006.12.31 20:46 100 Kwidzyn PL 82 2007.01.03 12:00 5 460    200
Burgos E 09 2007.01.01 5:33 100 Barcelona E 08 2007.01.02 8:00 1 853    200
Barcelona E 08 2007.01.02 18:02 100 Aachen D 52 2007.01.04 15:00 4 074    200
Madryt E 28 2006.12.30 8:48 100 Kwidzyn PL 82 2007.01.02 17:00 6 732    200
Dreux F 28 2006.12.31 15:41 100 Błonie PL 05 2007.01.03 10:00 5 500    200
Paryż F 75 2007.01.01 7:00 100 Gniezno PL 62 2007.01.03 8:00 4 101    200
Wilno LT 2 2006.12.31 9:00 100 Dreux F 28 2007.01.02 18:00 4 800    200
Wilno LT 2 2007.01.01 7:51 100 Olsztyn PL 10 2007.01.02 8:00 1 200    200
Tomaszów 
Mazow. PL 97 2007.01.03 15:00 100 Tarnobrzeg PL 39 2007.01.03 15:00  530    200
Eindhoven NL 56 2007.01.01 11:11 100 Olsztyn PL 10 2007.01.03 12:00 3 585    200

Piaseczno PL 05 2006.12.31 21:00 100
Piotrków 
Tryb. PL 97 2007.01.03 8:00 3 600    200

Rawicz PL 63 2007.01.04 8:00 100 Paryż F 75 2007.01.04 8:00 458    200
Ransdaal NL 63 2007.01.02 12:20 100 Kanie PL 05 2007.01.04 15:00 3 783    200
Piła PL 64 2007.01.01 3:15 100 Eindhoven NL 56 2007.01.02 17:00 2 889    200
Kanie PL 05 2006.12.31 9:00 100 Dreux F 28 2007.01.03 10:00 5 100    200
Płochocin PL 05 2007.01.01 5:49 100 Wilno LT 2 2007.01.02 8:00 1 209    200
Kwidzyń PL 82 2006.12.31 9:48 100 Ransdaal NL 63 2007.01.02 8:00 3 450    200
Piotrków 
Tryb. PL 97 2007.01.02 18:11   90

Schaffchau-
sen CH 82 2007.01.04 15:00 3 063    200

Madryt E 28 2006.12.30 18:17 100 Łódź PL 90 2007.01.03 8:00 8 278    200

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 przedstawiono macierz możliwych ze względu na datę dostawy 
połączeń. Jeśli faktyczna data dostawy nie spełniała kryteriów z tabeli 2, to dane 
połączenie było usuwane. Faktyczny czas dostawy zależał natomiast nie tylko 
od odległości ale również od:
– prędkości poruszania się – założono, że po terenie Polski jest to 50 km/h, 

a w krajach zachodnich – 80 km/h,



151Model efektywności przewozów całopojazdowych

– ustawowego czasu pracy kierowców – założono10 h pracy w ciągu doby 
(z przerwą)2,

– zakazu jazdy w określone dni, na przykład w niedziele.

Tabela 3

Macierz wszystkich możliwych do zrealizowania połączeń
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Northampton 778    1382   417         
Eindhoven             648    
Warszawa       1189     787  1187 462 1784
Lommel  930 804 131    453 274  930  1081    
Amsterdam  324 234        456  538    
Barcelona      1318           
Błonie              381   
Haaksbergen 659 272 329        402  554    
Ransdaal  404 402        452  917    
Olsztyn            382  782  1613
Grodzisk 
Maz.            231  631   
Allone 982    247   1144 963 360   443    
Amiens 1110 222 275  376   1035 854  260  568    
Manchester     1229            

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4 przedstawiono odpowiadające wartościom z tabeli 3 daty 
dostaw.

Kolejnym krokiem jest eliminacja połączeń, które nie spełniają kryterium 
zyskowności. E kolumnie minimalny zysk w tabeli 2 zamieszczono limity 
zyskowności, poniżej których zlecenie staje się nieopłacalne. Dla prawie wszyst-
kich przypadków ustalono minimalny zysk 100 zł, a tylko w przypadku jednego 
klienta, który chce przewieźć ładunek z Aachen do Polic, można zrealizować 

2 Oczywiście trzeba pamiętać, że dobowy dozwolony czas pracy kierowcy nie jest jedynym, 
który należy uwzględniać.
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zlecenie po kosztach (zysk = 0). Zysk połączeń jest tak wyliczony, jak to przed-
stawia model w poprzednim punkcie.

Problem optymalizacyjny sprowadza się teraz do wyłonienia tych połączeń, 
które w łącznym rozrachunku pozwalają na osiągnięcie maksymalnego całkowi-
tego zysku (ze wszystkich połączeń). Zastosowano następujące metody:
– metodę kąta północno-zachodniego,
– metodę max zysków w wierszach,
– metodę max zysków w macierzy.

Metoda kąta północno-zachodniego” (tabela 5) jest podobna do omówionej 
powyżej z tą różnicą, że kryterium jest nie koszt, ale zysk. 

Tabela 4

Daty dostaw, które mieszczą się w założonym czasie
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Northamp-
ton

07.01 
4:58    

07.01 
20:45   

07.01 
7:51         

Eindhoven             
07.01 
10:15    

Warszawa       
07.01 
15:36     

07.01 
9:19  

07-01 
9:19

07.01 
13:38

07.01 
15:36

Lommel  
07.01 
8:00

07.01 
10:18

07.01 
13:36    

07.01 
20:10

07.01 
18:16  

07.01 
8:51  

07.01 
10:00    

Amsterdam  
07.01 
11:52

07.01 
13:45        

07-01 
11:09  

07.01 
13:27    

Barcelona      
07.01 
8:00           

Błonie              
07.01 
20:08   

Haaksber-
gen

07.01 
0:25

07.01 
21:07

07.01 
21:15        

07.01 
20:25  

07.01 
21:54    

Ransdaal  
07.01 
9:58

07.01 
10:48        

07.01 
10:15  

07.01 
8:00    

Olsztyn            
07.01 
17:09  

07.01 
17:09  

07.01 
19:07

Grodzisk 
Mazowiecki            

07.01 
20:08  

07.01 
20:08   

Allone
07.01 
15:03    

07.01 
22:43   

07.01 
11:43

07.01 
9:51

07.01 
17:36   

07-01 
17:40    

Amiens
07.01 
13:42

07.01 
16:21

07.01 
16:31  

07.01 
21:22   

07.01 
13:12

07.01 
11:19  

07.01 
16:45  

07.01 
16:21    

Manchester     
07.01 
11:18            

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 5 

Macierz połączeń wygenerowanych przez algorytm metoda kąta północno-zachodniego
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Northampton   –    –    –    –  1 475                  
Piła   –    –    –  456                    
Eindhoven 513                          
Warszawa     –    –        –    –    –    –  434        
Lommel   980                        
Amsterdam     434                      
Kwidzyn             –    –    –    –      –  659    
Barcelona           1 318                
Dreux             1 493              
Błonie                 –    –      –      498  
Haaksbergen                 –  501          
Ransdaal               390            
Allone                     447      

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6 

Macierz połączeń wygenerowanych przez algorytm max zyski w wierszach
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Northampton       1 475                      
Piła                 867            
Eindhoven                   1 021          
Warszawa                     1 379        
Lommel               1 131              
Amsterdam    524                          
Kwidzyn         1 318                    
Barcelona           1 493                  
Dreux                       498      
Błonie      409                        
Haaksbergen 809                          809 
Ransdaal             1 163                
Allone       1 475                      

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 7 

Macierz połączeń wygenerowanych przez algorytm max zyski w macierzy
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 Northampton  –   –  1 475   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  
 Piła  –   –   –   –   –   –   –   867   –   –   –   –   –  
 Eindhoven  821   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   821   –  
 Warszawa  –   –   –   –   –   –   –   –   –  1 379   –   –   –  
 Lommel  –   –   –   –   –   –  1 131   –   –   –   –   –   –  
 Amsterdam  –   434   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   434  
 Kwidzyn  –   –   –  1 318   –   –   –   –   –   –   –   –   –  
 Barcelona  –   –   –   –   –   –   –   –  1 161   –   –   –   –  
 Dreux  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   628   –   –  
 Błonie  –   –   –   –  1 498   –   –   –   –   –   –   –   –  
 Haaksbergen  –   –   –   –   –   854   –   –   –   –   –   –   –  
 Ransdaal  –   –  1 475   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  
 Allone  –   –   –   –   –   –   –   867   –   –   –   –   –  

Źródło: opracowanie własne.

Wynik uzyskany dzięki metodzie kąta północno-zachodniego to 
9 598 zł. Można ją zmodyfi kować, stosując metodę max zysków w wierszach, 
która jest podobna do poprzedniej, ponieważ łączenie punktów również zaczyna 
się od lewego, górnego rogu. Różnica polega na tym, że nie wybieramy pierw-
szego wolnego połączenia, ale to, które w danym wierszu ma największą zyskow-
ność (tabela 6). 

Wynik uzyskany dzięki metodzie max zysków w wierszach to 12 088 zł.
Metoda max zysków w macierzy jest podobna do poprzedniej z tą różnicą, 

że szukanie połączeń rozpoczyna się od największego zysku ze wszystkich moż-
liwych połączeń. W dalszym kroku wybierany jest największy zysk z tych, które 
pozostały, i tak aż do wyczerpania wszystkich możliwości (tabela 7). Wynik 
uzyskany dzięki metodzie max zysków w macierzy to 11 566 zł.

Różnice między wynikami są więc dość znaczne. Nie można jednak stwier-
dzić, że któraś z tych metod jest lepsza od innych. W tym konkretnym przypadku 
najlepsza okazała się metoda max zysków w wierszach, chociaż logicznie rzecz 
biorąc, najlepsza powinna być metoda max zysków w macierzy. Być może byłoby 
tak w innym przypadku, dlatego dobrze jest posługiwać się kilkoma metodami, co 
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jest możliwe dzięki stosowaniu programów komputerowych, które mogą wyge-
nerować spedytorowi kilka scenariuszy do wyboru. Można ponadto (również 
posługując się programem) zmodyfi kować połączenia według swojego uznania, 
aby porównać wyniki i wybrać te, które zostaną uznane za najlepsze. W tabeli 8 
przedstawiono przykład właśnie takiego połączenia bez konkretnego algorytmu. 
Połączenia zostały wykonane „ręcznie” i „zdroworozsądkowo”, wychodząc 
z założenia, że w pierwszej kolejności powinny zostać połączone te miejscowo-
ści, które są najbliżej siebie.

Wynik uzyskany dzięki „ręcznemu” planowaniu to 11 922 zł, a więc zbli-
żony do wyników uzyskanych metodą max zysków w wierszach. Należy jednak 
zwrócić uwagę na to, że stosowanie algorytmów to nie tylko wyniki, ale również 
zmniejszenie pracochłonności planowania.
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THE MODEL OF EFFECTIVENESS OF FTL CARRIAGES

Summary

The optimization of Full Truck Loads carriages in practice is a very diffi cult task 
because of many factors that have to be taken into consideration. There are methods 
which allow fi nding optimal solutions. In some cases however they have to completed 
with certain costs components and take in to considerations limitations fi rst of all time 
restrictions.

In some cases the profi t should be a optimization criteria.

Translated by Dariusz Milewski
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ZWIĄZKI HANDLOWE SZCZECINA Z PRZEDPOLEM AMERYKAŃSKIM 
W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU

Nowy układ polityczny po kongresie wiedeńskim, gwarantujący portowi 
szczecińskiemu zachowanie nieskrępowanych związków z jego naturalnym 
zapleczem w dorzeczu Odry, i przyjęta na nim zasada jedności gospodarczej 
ziem polskich w granicach z 1772 roku otwierały przed szczecińskim portem 
duże perspektywy rozwoju. Ich potwierdzeniem jest rosyjsko-pruska konwencja 
handlowa z 1818 roku, obejmująca od 1 stycznia 1820 roku Królestwo Polskie, 
zakładająca utrzymanie liberalnych stosunków między partnerami. W konwencji 
zakładano utrzymanie zasady jedności gospodarczej między ziemiami Rzeczy-
pospolitej w granicach przedrozbiorowych „położonymi między Dźwiną, Dnie-
prem, Dniestrem, Odrą i morzem” oraz gwarantowano wolną żeglugę na rzekach 
i kanałach znajdujących się na tym obszarze1.

Charakteryzując sieć komunikacyjną łączącą Szczecin z tak rozległym 
zapleczem, ówczesny dyrektor Dyrekcji Ceł, Akcyzy i Licencji w Szczecinie 
– Heidebreck – mógł stwierdzić: „Wydaje się, że Szczecin z natury w sposób 
wyjątkowy, a dla Niemiec niemal wyłączny, jest powołany do handlu towarami 
rosyjskim i w ogóle bałtyckimi, gdyż żadne inne miejsce na Morzu Bałtyckim 
nie posiada tak znacznej, tak głęboko w głąb lądu żeglownej i z tylu innymi 

1 Handels- und Schiffahrts – Vertrag zwischem Preussen und Russland gezeichnet zu St. Pe-
tersburg den 19/7 Dezember, ratifi zirt den 18-ten Februar 1819. Inserowany w Archiwum Państwo-
wym w Poznaniu, Naczelne Prezydium w Poznaniu, nr 5046.
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rzekami, bądź bezpośrednio, bądź przez kanały powiązanej drogi wodnej, jaką 
jest Odra”2.

Rodzi się zatem pytanie, dlaczego Szczecin nie był w stanie dyskontować 
korzyści, jakie kryły się w tak znacznym poszerzeniu granic jego zaplecza por-
towego? Główna przyczyna tkwiła w kryzysie handlowym, do jakiego doszło po 
zakończeniu wojen napoleońskich. Strumień międzynarodowego handlu hamo-
wały dwie przeszkody: jedna naturalna, druga sztuczna. Przeszkodą naturalną, 
którą pokonano w latach czterdziestych XIX wieku były wysokie koszty trans-
portu, które obniżono na zapleczu portów bałtyckich dopiero dzięki narodzinom 
kolei żelaznych i pojawieniu się statków parowych. Przeszkodę sztuczną stano-
wiły wysokie cła importowe i eksportowe oraz zakazy importu wielu towarów, 
zniesione w większości dopiero w końcu lat czterdziestych XIX wieku3.

Biorąc pod uwagę teorię „długich fal” Mikołaja Kondratiewa i Józefa 
Schumpetera, uwzględniającą między innymi wpływ na gospodarkę wydarzeń 
politycznych, zwłaszcza wojen, gospodarka światowa znalazła się w latach 
1815–1849 w fazie recesji4, co wywarło negatywny wpływ na handel morskiego 
Szczecina i pozostałych pruskich portów nad Bałtykiem. 

Głównymi towarami eksportowanymi ze Szczecina i innych portów 
pruskich były zboże i drewno. Na przykładzie obrotów tymi ładunkami można 
zilustrować negatywne skutki protekcyjnej polityki prowadzonej przez Wielką 
Brytanię i inne kraje na zachodzie Europy dla handlu morskiego Szczecina.

Do Wielkiej Brytanii kierowała się zdecydowana większość szczeciń-
skiego eksportu zboża, wynosząc w 1820 roku – 97,8% ogółu wywozu zboża, 
w 1830 ro ku – 81,4%, w 1840 roku – 79,2%. W okresie ograniczenia importu 
zboża przez Wielką Brytanię udział ten spadał do 1,9% w 1835 roku lub w ogóle 
ulegał wstrzymaniu (1821–1824)5.

Zahamowanie importu zboża do Anglii, w wyniku oddziaływania wprowa-
dzonej w 1814 roku ruchomej stawki celnej zawsze wywoływało głębokie reper-
kusje w handlu pruskich portów bałtyckich (pogłębiając kryzys rolny na zapleczu 

2 A. Wielopolski, Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800–1918, Szczecin 1959, 
s. 88.

3 R. Cameron, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 
1996 s. 295.

4 J. Kaliński, Historia gospodarcza XIX i XX w., Warszawa 2008, s. 376; W. Stankiewicz, 
Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007, s. 207.

5 Statistik der ueberseeischen Ein-und  Ausfuhr Sttetins in den Jahren 1814–1851, nebst einer 
tabellarischen Uebersicht des Schiffahrts – Verkehrs in demselben Zeitraume, Stettin 1852, s. 59 
i n.
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tych portów po wojnach napoleońskich), powodując załamanie cen zboża, pię-
trzenie się ładunków i stagnację w obrotach handlowych6.   Bariery celne i zakazy 
importu również były hamulcem eksportu zboża do innych krajów na zachodzie 
Europy, w tym do Belgii i Holandii, w której w 1825 roku podniesiono cła zbo-
żowe o 300% wobec i tak już protekcjonistycznej taryfy z 1816 roku7.

Podobne wahania jak przy wywozie zboża wystąpiły w eksporcie drewna 
z pruskich portów bałtyckich. Hamulcem eksportu były głównie wysokie cła 
w Wielkiej Brytanii, najważniejszego odbiorcy drewna wysyłanego z rejonu Bał-
tyku, i faworyzowanie drewna z kolonii angielskich, zwłaszcza z Kanady8. 

Liberalizacja rosyjsko-pruskich stosunków handlowych trwała zaledwie 
kilka lat. W roku 1821 Rosja wypowiedziała Prusom konwencję handlową, ogła-
szając w następnym roku prohibicyjną taryfę celną, która wprowadzała zakaz 
wwozu 21 artykułów, w tym wielu artykułów kolonialnych i przemysłowych 
odgrywających dotychczas ważną rolę w obrotach między pruskimi portami bał-
tyckimi a Rosją. Towary importowane obłożono wysokimi cłami. W roku 1822 
władze rosyjskie ogłosiły autonomię celną Królestwa Polskiego, którego rząd 
przystąpił także do protekcyjnej polityki handlowej. Odwet pruski w postaci 
represyjnych ceł wymierzonych głównie w eksport rolny Królestwa Polskiego, 
złagodzony przejściowo w 1825 roku, położył się cieniem na stosunkach handlo-
wych pruskich portów bałtyckich z ich polskim zapleczem9.

Protekcjonizm handlowy Prus, a następnie Niemieckiego Związku Celnego 
wywoływał głębokie protesty korporacji kupieckich w pruskich miastach nad 
Bałtykiem. Koła handlowe Szczecina po dłuższych wahaniach, wynikających 
z obawy, że liberalizm handlowy mógłby zaostrzyć konkurencję Hamburga na 
bezspornym dotychczas zapleczu portu szczecińskiego w dorzeczu Odry, poparły 
żądania odejścia Niemieckiego Związku Celnego od polityki protekcyjnej10. 

6 M. Peters, Die Entwickelung der deutschen Rhederei seit  Beginn dieses Jahrhunderts, B.1, 
Jena 1889, s. 75; A. Mielcarek, Rozwój fl oty i żeglugi pruskich portów południowego i wschodniego 
wybrzeża Bałtyku w latach 1815–1914, Szczecin 1993, s. 56.

7 E. Baash, Hollaendische Wirtschaftsgeschichte, Jena 1927, s. 438, 488.
8 „Boersen Nachrichten der Ostsee” 7.III.1836, nr 20, (dalej BNO).
9 J. Stanielewicz, Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815–1914, Szczecin 

1991, s. 26.
10  Szerzej na ten temat pisali: E. Włodarczyk, Ruch zwolenników wolnego handlu w Pruskich 

nadbałtyckich miastach portowych (1840–1879), „Zapiski Historyczne,” t. 54, 1989, z. 4, s. 55 
i n.; W. Stępiński, Przemiany kapitalistyczne w życiu gospodarczym Szczecina w pierwszej połowie 
XIX wieku, Warszawa–Poznań 1984, s. 45–46.
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Nie powiodły się także próby odbudowy związków handlowych Szczecina 
z Galicją, Czechami i Morawami, podejmowane po zakończeniu wojen napo-
leońskich, napotykające trudną do sforsowania przeszkodę w postaci protek-
cyjnej polityki handlowej Austrii. Z uwagi na to, że protekcjonizm austriacki 
wymierzony był w import z Prus, władze pruskie w odwecie podwyższyły 
w 1831 ro ku cła tranzytowe na towary przewożone ze Szczecina do Austrii. 
Podwyżka ta nie dotyczyła towarów przewożonych do Austrii żeglugą łabską, 
w wyniku czego znacznie się zaostrzyła rywalizacja Hamburga ze Szczecinem 
na zapleczu monarchii habsburskiej11.

Poważnym obciążeniem dla handlu bałtyckiego były cła pobierane przez 
duńską komorę celną w Sundzie i opłaty nakładane na statki przepływające przez 
Bełt. Ich następstwem był wzrost konkurencji Hamburga wobec Szczecina, która 
nasiliła się w latach dwudziestych XX wieku po likwidacji praw składu na Łabie 
i obniżeniu opłat celnych państw nadłabskich ciążących dotychczas ku handlowi 
Hamburga. Były one do tego czasu odpowiednikiem ceł sundzkich, ciążących 
na handlu Szczecina, gwarantujących utrzymanie względnej równowagi między 
obu portami12.

Na przebieg konkurencji z Hamburgiem negatywny wpływ miały z punktu 
widzenia Szczecina wysokie koszty transportu zapleczowego oraz utrudnienia 
w pracy samego portu. Żaglowce pływające do i ze Szczecina musiały często 
oczekiwać na zmianę wiatru bądź ustąpienie spowodowanej północnymi wia-
trami cofki Odry po kilka tygodni. Zmiany na lepsze nastąpiły dopiero w latach 
czterdziestych XIX wieku po wprowadzeniu na tor wodny do Świnoujścia paro-
wych holowników13.

Jeszcze większym utrudnieniem dla handlu i żeglugi morskiej Szczecina 
były przerwy zimowe w pracy portu spowodowane zamarzaniem basenów por-
towych i Odry, które przeciągały się do trzech miesięcy. W okresie zimowym 
obsługę handlową zaplecza Szczecina przejmował Hamburg. Należy zaznaczyć, 

11 Handels – und Schiffahrts – Vertrag zwischen Preussen und Oesterreich in Bezug  auf die 
Beideseitigen ehemals zu Polen gehoerigen Provinzen gezeichnet zu Warschau den 22 – sten 
Maerz 1817, inserowany w Archiwum Państwowym w Poznaniu, Naczelne Prezydium w Pozna-
niu, nr 5046; A. Beer, Oesterreiichische Handelspolitik im neunzehnten Jahrhundert, Wien 1891, 
s. 12 i n.

12 T. Schmidt, Zur Geschichte des Handels und der Schiffahrts  Sttetins von 1786–1840, „Bal-
tische Studien”, B. 25, H. 2, Stettin 1875, s. 72; K. Piotrowski, Zaplecze portu szczecińskiego 
w dobie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, Szczecin 1969, s. 31.

13 A. Mielcarek, Transport drogowy, wodny i kolejowy w gospodarce prowincji pomorskiej 
w latach 1815–1914, Szczecin 2000, s. 50.
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że od 1838 roku istniało już parowe połączenie żeglugowe między Hamburgiem 
i Wrocławiem (po renowacji Kanału Miłoradzkiego), co zapewniało temu por-
towi prymat na spornym zapleczu Śląskim. W tym samym czasie z uwagi na zły 
stan techniczny Odry rejsy 75-tonowych statków ze Śląska do Szczecina prze-
ciągały się niekiedy przez cały rok. W relacjach Śląsk–Hamburg pływały już 
wówczas statki 150-tonowe. W efekcie tego stawki frachtowe na Odrze znacznie 
przewyższały stawki obowiązujące w żegludze łabskiej, utrudniając Szczecinowi 
prowadzenie walki konkurencyjnej z Hamburgiem14.

W interesie Niemieckiego Związku Celnego leżało stworzenie silnego 
ośrodka handlu morskiego, który by uniezależniał Związek od portów zagra-
nicznych i obcej żeglugi. Wybór padł na Hamburg, który od powstania Związku 
cieszył się jego względami.

Konkurencja Hamburga ze Szczecinem objęła głównie towary wartościowe, 
zwłaszcza artykuły kolonialne i bawełnę, których obroty w porcie szczecińskim 
spadły do minimalnych rozmiarów. Sytuację Szczecina pogorszyło włączenie się 
do tej rywalizacji w latach czterdziestych XIX wieku Bremy, która dzięki nawią-
zaniu żywych kontaktów handlowych z Ameryką zaczęła  dostarczać na zaplecze 
portu szczecińskiego duże ilości bawełny i tytoniu15.

Po zakończeniu wojen napoleońskich w szczecińskich kołach gospodar-
czych narodził się pomysł uniezależnienia portu szczecińskiego od pośrednictwa 
Hamburga, a także portów angielskich w wymianie z krajami południowo- 
i środkowoamerykańskimi. Wzrost zainteresowania handlem transatlantyckim 
był wówczas zjawiskiem ogólnoeuropejskim wynikającym ze wzrostu zapotrze-
bowania gospodarki europejskiej na amerykańską bawełnę i towary kolonialne. 

Inicjatorami nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych Szczecina 
z portami amerykańskimi byli właściciele rafi nerii cukru na Łasztowni, zakłada-
jący przyspieszenie dzięki temu rozwoju miejscowego cukrownictwa i zwielo-
krotnienia masy importowanych ładunków kolonialnych i cukru. Przewidywano 
import wymienionych towarów własnymi statkami z ominięciem Hamburga, co 
miało obniżyć koszty transportu od 25% do 40%. Za import amerykański miano 
płacić eksportem uszlachetnionych produktów rolnych oraz półfabrykatów. Ini-
cjatywa ta znalazła poparcie władz prowincji, które widziały w niej możliwość 

14 O. Teubert, Binnenschiffahrt, Leipzig 1912, t. 1, s. 13; K. Piotrowski, op.cit., s. 53–56; 
T. Schmidt, op.cit., s. 157; A. Mielcarek, Transport drogowy..., s. 50.

15 A. Dullo, Gebiet, Geschichte und Charakter des Seehandels der groesten deutschen Ostsee-
plaetze seit der Mitte dieses Jahrhunderts, Jena 1888, s. 50; J. Stanielewicz, Związki handlowe..., 
s. 61 i n.
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aktywizacji gospodarczej regionu. Wyrazem tego poparcia były plany rozbu-
dowy portu w Świnoujściu. Szczecińskie koła kupieckie wystąpiły w 1818 roku 
z inicjatywą powołania Towarzystwa Handlu Zachodnioindyjskiego, przewidu-
jąc stworzenie w Szczecinie dużego ośrodka handlu kolonialnego. W tym celu 
miano powołać w mieście spółkę akcyjną z kapitałem 600 tys. marek, zebranych 
drogą subskrypcji 400 akcji.

Przerastało to jednak możliwości fi nansowe Szczecina, w związku z czym, 
zgodnie ze statutem spółki, zwrócono się z propozycją współpracy fi nansowej 
i handlowej do fi rm Berlina, Wrocławia, a nawet Amsterdamu i Londynu. Szcze-
cińska inicjatywa nie miała jednak szans powodzenia, zwłaszcza z uwagi na 
tradycyjne powiązania handlowe Wrocławia z Hamburgiem, który był na zaple-
czu dolnośląskim partnerem zdecydowanie atrakcyjniejszym od Szczecina. Bez 
rezultatu pozostała kolejna inicjatywa Szczecina z 1821 roku, zakładająca powo-
łanie konkretnej spółki kapitałowej dla handlu transatlantyckiego z udziałem 
kupiectwa wrocławskiego i berlińskiego16.

Szanse szczecińskiego handlu na ożywienie wymiany z zapleczem Ślą-
ska malały wraz z postępem prac regulacyjnych na górnej Odrze i renowacją 
Kanału Miłoradzkiego, które umożliwiały ekspansje Hamburga na tym spornym 
zapleczu17.

Fascynacja wymianą z Ameryką była zjawiskiem właściwym dla burżuazji 
przemysłowej i handlowej całych Niemiec w latach 20. i 30. XIX wieku. Na 
zapleczu pruskich portów bałtyckich łączono ją z wiarą w przezwyciężenie prze-
wlekłego kryzysu rolnego, który kładł się cieniem na handlu morskim Szczecina, 
Gdańska i Królewca, zmniejszając ich możliwości eksportowe18.

W takich warunkach, przy gotowości inwestycyjnej szczecińskiego kupiec-
twa, wspieranej przez prowincjonalną biurokrację, władze pruskie przyznały 
w 1822 roku Szczecinowi strefę wolnocłową, która miała odegrać ważną rolę 
w ożywieniu wymiany transatlantyckiej. Nadzieje te wygasły wraz z odmową 
władz na zabudowę wymienionej strefy magazynami i spichrzami, co nastąpiło 
pod naciskiem sfer wojskowych, widzących w tym osłabienie funkcji strate-
giczno-wojskowych szczecińskiej twierdzy19.

16 W. Stępiński, op.cit., s. 56–57.
17 K. Piotrowski, op.cit., s. 57.
18 J. Stanielewicz, Związki handlowe..., s. 35 i n. 
19 W. Stępinski, op.cit., s. 59.
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Brak szerszego poparcia władz pruskich programu kół gospodarczych 
Szczecina rozwoju wymiany z krajami amerykańskim wywoływał liczne pro-
testy miejscowego kupiectwa i zachodniopomorskiego junkierstwa, wyrażane 
na sejmikach prowincjonalnych oraz w licznych petycjach i memoriałach adre-
sowanych do władz. Wskazywano w nich, że eksport przetworów i surowców 
rolnych, w tym spirytusu, wełny i mąki do Ameryki, byłby w stanie złagodzić 
skutki kryzysu rolnego na zapleczu portu szczecińskiego wywołanego angiel-
skimi cłami zbożowymi20.

Barierą rozwoju handlu transatlantyckiego pruskich miast portowych było 
niedostosowanie miejscowej żeglugi do rejsów oceanicznych. W żegludze bałtyc-
kiej posługiwano się żaglowcami dostosowanymi do przewozów drewna i zboża 
co zapewniało niskie stawki w porównaniu z żeglugą oceaniczną. Ze względu 
na przeznaczenie tych statków podczas ich budowy zwracano większą uwagę na 
pojemność niż na inne walory eksploatacyjne, na przykład na prędkość. Musiały 
to być statki stosunkowo pojemne, lecz jednocześnie ze względu na płytkość por-
tów bałtyckich o niewielkim zanurzeniu. Z powyższych powodów jednostki takie 
nie nadawały się do żeglugi oceanicznej, którą mogły uprawiać statki o solid-
nej konstrukcji, głębokim zanurzeniu i większej szybkości. W tym stanie rzeczy 
statki armatorów bałtyckich ograniczały zasięg swojej żeglugi prawie wyłącznie 
do Bałtyku i Morza Północnego21.

W stoczniach pruskich miast bałtyckich budowano statki głównie dla miej-
scowych armatorów. Niewielki procent wodowanego tonażu stanowiły nowo-
czesne statki przeznaczone do rejsów oceanicznych, budowane według planów 
zagranicznych. Ceny oceanicznych żaglowców, których kadłuby pokrywano 
żelazną, niekiedy miedzianą lub cynkową blachą, były bardzo wysokie22. Kupno 
takich drogich żaglowców przerastało najczęściej możliwości inwestycyjne miej-
scowych kupców, którzy łączyli funkcje handlowe z armatorskimi23.

W tym stanie rzeczy wręcz niedorzeczny wydawał się memoriał sejmiku 
prowincjonalnego w Szczecinie z marca 1829 roku postulujący wybudowanie 
w miejscowych stoczniach stu nowych statków kosztem 3 mln marek. Za ich 
pomocą miano wyeliminować Hamburg z handlu pruskiego i zwielokrotnić 

20 A. Wielopolski, Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX w., Poznań 1965, s. 70 i n.
21 M. Peters, Die Entwicklung der deutschen Reederei seit Beginn des 19 Jahrhunderts bis zur 

Begruendung des Deutschen Reichs, t. 2, Jena 1905, s. 34; A. Wielopolski, Zarys handlu i żeglugi 
bałtyckiej w XIX i na początku XX wieku, w: Zapiski Historyczne, t. XXXV, Rok 1970, z. 2, s. 71.

22 A. Mielcarek, Rozwój fl oty..., s. 23, 40–41.
23 Ibidem, s. 95.
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wymianę transatlantycką. Jednocześnie szybki rozwój miejscowego przemysłu 
miał podnieść atrakcyjność eksportu lokalnego zaplecza Szczecina24. 

Dotychczasowe staranie kół gospodarczych Szczecina, wspierane przez 
lokalne władze samorządowe, nie były w stanie zatrzymać ekspansji Hamburga 
w handlu transatlantyckim. Jej rezultatem stał się szybki spadek obrotów towa-
rów kolonialnych w porcie szczecińskim, zwłaszcza kawy, która stanowiła ważną 
pozycję w imporcie Szczecina. O ile w 1820 roku wyładowano tu  20 975 cetna-
rów kawy, o tyle w 1825 roku 11 799 cetnarów a w 1833 roku już tylko 1396 cet-
narów. Należy zaznaczyć, że 2/3 kawy wyładowanej w 1833 roku w Szczecinie 
przywieziono z Hamburga.

Niekorzystne rezultaty w walce konkurencyjnej z Hamburgiem skłoniły 
kupiectwo szczecińskie do podjęcia bardziej skutecznych form akwizycji towa-
rów eksportowych, co przy jednoczesnym wzroście importu z portów amery-
kańskich (z niewielkim udziałem statków szczecińskich) złagodziło skutki 
konkurencji zachodniego sąsiada. Wyładunek kawy w Szczecinie w 1840 roku 
osiągnął rekordowy poziom 29 318 cetnarów25.

Początek lat czterdziestych XIX wieku był przełomem w kilkudziesięcio-
letnich zabiegach szczecińskich kół handlowych o zajęcie silniejszej pozycji na 
rynkach amerykańskich. Szczecin całkowicie zlekceważył możliwości ożywienia 
tej wymiany, jakie kryły się w przewozach emigrantów. Wychodźstwo ludności 
z Europy do obu Ameryk zaważyło w decydującym stopniu na ożywieniu kontak-
tów Europy z Nowym Światem. Emigracja zamorska przyczyniła się do narodzin 
i szybkiego rozwoju pasażerskich linii transatlantyckich w portach zachodniej 
Europy, w tym w Bremie i Hamburgu. Porty te odegrały główną rolę w obsłudze 
europejskiej emigracji zamorskiej, co pozwoliło im osiągnąć prymat wśród naj-
większych portów kontynentu26.

Przykładem portu, który oparł swój rozwój na przewozach emigrantów, 
była Brema. O ile Hamburg w latach czterdziestych XIX wieku był już wielkim 
centrum gospodarki morskiej Niemieckiego Związku Celnego i portem rangi 

24 W. Stępiński, op.cit., s. 61.
25 T. Schmidt, op.cit., s. 72, 104.
26 B. Drewniak, Emigracja z Pomorza Zachodniego 1816–1914, Poznań 1966, s. 84.
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europejskiej, o tyle potęga Bremy wyrosła niemal wyłącznie dzięki kontaktom 
z Ameryką i decydującym udziałem ruchu emigracyjnego27.

Saldo bilansu handlowego Niemiec z Ameryką Południową i Północną 
miało chronicznie ujemny charakter. Z Ameryki płynął do Niemiec szeroki stru-
mień towarów kolonialnych: cukier, kawa, tytoń i przyprawy korzenne, a także 
surowce, głównie bawełna. Eksport z Niemiec, ograniczony słabością przemysłu 
niemieckiego, uzupełniali emigranci, których przewóz stał się dla towarzystw 
żeglugowych źródłem ogromnych dochodów.

Biorąc pod uwagę wysokie opłaty za karty okrętowe oraz przewóz bagażu 
(po 35–39 talarów od pasażera) i mnożąc je przez kilkadziesiąt tysięcy osób 
opuszczających corocznie Bremą i Hamburg, kasy przedsiębiorstw armatorskich 
obu miast wypełniały się kilkuset tysiącami talarów. Stały się one podstawą 
wielkich inwestycji okrętowych, które wysunęły tamtejszych armatorów na 
czoło światowych przewoźników morskich. Powstałe w 1847 roku towarzystwo 
okrętowe „Linie Hamburg – Ameryka” wyrosło wkrótce do rangi największego 
przedsiębiorstwa armatorskiego w świecie, rywalizując o palmę pierwszeństwa 
z powstałym kilka lat później bremeńskim „Północnoniemieckim Lloydem”28.

Dominująca pozycja Bremy jako portu emigracyjnego w latach trzydzie-
stych i czterdziestych XIX wieku wynikała przede wszystkim z dogodnego poło-
żenia portu wobec głównych ośrodków emigracyjnych z Niemiec w tym okresie, 
którymi były zachodnie i południowe części kraju. Wzrost znaczenia Hamburga 
w obsłudze przewozów emigrantów w końcu lat czterdziestych XIX wieku 
pozostawał w ścisłym związku z przesuwaniem się fali emigracyjnej z zachodu 
w wschód Niemiec. Dla wschodnich prowincji pruskich Hamburg był bliższy niż 
Brema, w związku z czym tańsze tam były również dojazdy kolejami, które od 
1843 roku dotarły do Hamburga i Szczecina29.

Do lat czterdziestych XIX wieku kupiectwo Szczecina nie podejmowało 
żadnych kroków celem przeciwstawienia się hegemonii Bremy w wywozie emi-
grantów. Co więcej, w organie prasowym miejscowego kupiectwa „Boersen 
Nachrichten der Ostsee” ukazywały się do tego czasu ogłoszenia reklamowe 

27 K. Wiedenfeldt, Die nordwesteurpaeischen Welthaefen London–Liverpool–Hamburg–
Bremen–Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen–Havre in ihrer Verkehrs – und Handelsbedeutung, 
Veroeffentlichungen des Instituts für Meereskunde und Geographischen Instituts an der Universi-
taet  Berlin, Januar 1903, H. 3, s. 27.

28 K. Thiess, Deutsche Schiffahrt und Schiffartspolitik der Gegenwart, Leipzig 1907, s. 43.
29 B. Drewniak, op.cit., s. 28.
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towarzystw żeglugowych z Bremy i portów francuskich zachęcające do wyjazdu 
do Ameryki. 

Zainteresowanie sfer kupieckich Szczecina możliwościami wywozu emi-
grantów rozpoczęło się dopiero w okresie wzmożonej penetracji zaplecza portu 
szczecińskiego przez Bremę, która zaczęła wypierać stąd towary sprowadzane 
dotychczas przez Szczecin, głównie bawełnę i tytoń. Odkrycie prawidłowości, że 
korzyści z przewozu emigrantów nie ograniczały się jedynie do zysków osiąga-
nych za sprzedaż kart okrętowych, ale kryły się za tym także ogromne korzyści 
z tytułu przewozu w rejsach powrotnych masy najbardziej atrakcyjnych towarów, 
nastąpiło w Szczecinie zbyt późno. Pozycja Bremy jako głównego przewoźnika 
emigrantów z Niemiec była już wówczas nienaruszalna.

W jednym tylko 1845 roku z Bremy wyjechało do Stanów Zjednoczonych 
na 146 statkach bremeńskich, 28 amerykańskich, 3 szwedzkich, 1 norweskim 
i 21 niemieckich 32 tys. osób. Ani jeden statek pruski nie partycypował w tym 
intratnym przedsięwzięciu. Biorąc pod uwagę fakt, że w rejsach powrotnych 
z Ameryki do ładowni statków zajętych wcześniej przez emigrantów ładowano 
towar w ilości 7,0–7,5 tony w miejsce dwóch osób, w wymienionym roku dowie-
ziono do Bremy ze Stanów Zjednoczonych 112 tys. towarów, głównie tytoniu, 
bawełny i ryżu. W rezultacie niektóre towary sprowadzane jeszcze pod koniec 
lat trzydziestych XIX wieku do Szczecina bezpośrednio z Ameryki Północnej, 
w tym bawełna, były obecnie przywożone wyłącznie z Bremy i Hamburga lub 
portów angielskich30.

Spadek obrotów z Ameryką objął wszystkie porty pruskie. W roku 1845 
weszło do nich łącznie 36 statków z Ameryki Północnej i 24 z Brazylii. Odpo-
wiednie liczby dla Hamburga, który ustępował wówczas w kontaktach z Nowym 
Światem Bremie, wynosiły 78 i 176 statków31.

Bezradność kół gospodarczych Szczecina wobec nasilającej się konkurencji 
Bremy i Hamburga spowodowała, że rozpoczęły one zakrojoną na szeroką skalę 
akcję antyemigracyjną z użyciem argumentów natury ogólnonarodowej. Wska-
zywano w nich między innymi na to, że emigranci z przemysłowych regionów 
Niemiec uczestniczyli w Stanach Zjednoczonych w tworzeniu nowych ośrodków 
przemysłowych konkurujących z przemysłem niemieckim na rynkach świato-
wych, że wzrost emigracji pogłębia defi cyt handlowy Niemiec ze Stanami Zjed-
noczonymi itd.

30 BNO, 26.I.1938, nr 8, 18.III.1846, nr 40.
31 BNO, 29.VI.1846, nr 52, 10.I.1848, nr 5.
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Oprócz tej argumentacji, kierowanej do władz pruskich, w Szczecinie 
publikowano liczne artykuły ostrzegające społeczeństwo przed smutnym losem 
emigrantów. W szczególnie ponury sposób przedstawiano sytuację emigrantów 
niemieckich w Stanach Zjednoczonych32.

Negatywny stosunek kół szczecińskich do emigracji nasilał się wraz z prze-
suwaniem się w drugiej połowie lat czterdziestych fali wychodźstwa z Niemiec 
ku wschodowi, godząc w rejony objęte handlowymi wpływami Szczecina. Na 
wsi zachodniopomorskiej działali w tym czasie agenci werbunkowi towarzystw 
żeglugowych z Bremy i Hamburga, którzy namawiali ludzi do wyjazdu do Ame-
ryki, otrzymując za każdego emigranta specjalną premię33.

Wzrost wychodźstwa wiejskiego wywołał obawy szczecińskich kół handlo-
wych, a zwłaszcza zachodniopomorskiego junkierstwa, o przyszłość rolnictwa 
na bezpośrednim zapleczu portu szczecińskiego, wykazującego już wówczas 
pierwsze symptomy niedoboru rąk do pracy, który godził w towarową produkcję 
wielkich majątków.

W Szczecinie zaczęto propagować ideę kolonizacji wewnętrznej, domaga-
jąc się ograniczenia wychodźstwa zamorskiego z Niemiec i skierowania nurtu 
emigracyjnego do wschodnich prowincji pruskich, zwłaszcza do słabo zalud-
nionych rejonów nadbałtyckich. Z ziemi dostarczanej przez majątki junkierskie 
i domeny państwowe miano tworzyć za pomocą kredytową państwa niewielkie 
gospodarstwa chłopskie34.

Wraz z otwarciem w 1846 roku portów brytyjskich dla nieskrępowanego 
importu zboża i uchylenia angielskich aktów nawigacyjnych wygasło zainte-
resowanie szczecińskich kół handlowych wymianą z Ameryką. Jako światowy 
dostawca wyrobów przemysłowych i węgla oraz potentat w handlu kolonialnym 
Anglia miała wielkie możliwości ekspansji na stojące u progu industrializacji 
zaplecze pruskich portów bałtyckich, stanowiąc jednocześnie obiekt szczegól-
nego zainteresowania dla ich eksportu rolno-leśnego. Wymiana z Wielką Bry-
tanią zmajoryzowała handel morski Szczecina i pozostałych pruskich portów 
bałtyckich.

Paradoksem był fakt, że zerwanie kontaktów z Ameryką i silne związanie 
się handlu szczecińskiego z Anglią zaowocowało dużym importem do Szczecina 

32 BNO, 18.IV.1846, nr 40, 22.V.1846, nr 41, 1.VI.1846, nr 44.
33 H. Berghaus, Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fuerstenthums Ruegen, B.V, 

Ab. I, s. 175; B. Drewniak, op.cit., s. 26.
34 BNO, 2.II.1846, nr 17, 27.II.1846, nr 18.
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towarów amerykańskich reeksportowanych przez porty brytyjskie. Aż do otwarcia 
Kanału Sueskiego w 1869 roku Londyn odgrywał rolę wielkiego europejskiego 
składu towarów kolonialnych rozprowadzanych na rynki środkowo-wschodniej 
Europy między innymi za pośrednictwem Szczecina, który dzięki rozbudowie 
sieci powiązań kolejowych znacznie rozszerzył krąg handlowego oddziaływania 
na swoim portowym zapleczu35.

Literatura

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelne Prezydium w Poznaniu, nr 5046E.
Bash, Hollaendische Wirtschaftsgeschichte, Jena 1927.
Handels – und Schiffahrts – Vertrag zwischen Pressen und Oesterreich in Bezug auf die 

Beideseitigen ehemals zu Polen gehoerigen Provinzen gezeichnet zu Warschau 
dem 22  – sten Maerz 1817, inserowany w Archiwum Państwowym w Poznaniu, 
Naczelne Prezydium w Poznaniu, nr 5046.

Beer A., Oesterreiichische Handelspolitik im neunzehnten Jahrhundert, Wien 1891.
Berghaus H., Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Ruegen, 1868, 

B.V, Ab. I.
Boersen Nachrichten der Ostsee 1836 –1846.
Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, War-

szawa 1996.
Drewniak B., Emigracja z Pomorza Zachodniego 1816–1914, Poznań 1966.
Dullo A., Gebiet, Geschichte und Charakter des Seehandels der groesten deutschen 

Ostseeplaetze seit der Mitte dieses Jahrhunderts, Jena 188.
Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., Warszawa 2008.
Mielcarek A., Rozwój fl oty i żeglugi pruskich portów południowego i wschodniego 

wybrzeża Bałtyku w latach 1815–1914, Szczecinie 1993.
Mielcarek A., Transport drogowy, wodny i kolejowy w gospodarce prowincji pomorskiej 

w latach 1815–1914, Szczecin 2000.
Peters M., Die Entwicklung der deutschen Reederei seit Beginn des 19 Jahrhunderts bus 

zur Begruendung des Deutschen Reichs, B. 2, Jena 1905.
Peters M., Die Entwicklung der deutschen Reederei seit Beginn dieses Jahrhunderts, 

B. 1, Jena 1889.
Piotrowski K., Zaplecze portu szczecińskiego w dobie kapitalizmu wolnokonkurencyj-

nego, Szczecin 1969.
Schmidt T., Zur Geschichte des Handels und der Schiffahrts Sttetins von 1786–1840, 

„Baltische Studien”, B. 25, H. 2, Stettin 1875.

35 J. Stanielewicz, Rola portów..., s. 41 i n.; K. Piotrowski, op.cit., s. 106; A. Wielopolski, Zarys 
dziejów..., s. 63.



169Związki handlowe Szczecina z przedpolem amerykańskim...

Stanielewicz J., Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815–1914, Szcze-
cin 1991.

Stanielewicz J., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007.
Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007.
Stępiński W., Przemiany kapitalistyczne w życiu gospodarczym Szczecina w pierwszej 

połowie XIX wieku, Warszawa–Poznań 1984.
Teubert O., Binnenschiffahrt, t. 1, Leipzig 1912.
Thiess K., Deutsche Schiffahrt und Schiffartspolitik der Gegenwart, Leipzig 1907.
Wiedenfeldt K., Die nordwesteurpaeischen Welthaefen London–Liverpool–Hamburg 

–Dremen–Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen–Havre in ihrer Verkehrs – und Han-
delsbedeutung, Veroeffentlichungen des Instituts für Meereskunde und Geographi-
schen Instituts an der Universitaet, H. 3, Berlin, Januar 1903.

Wielkopolski A., Zarys handlu i żeglugi bałtyckiej w XIX i na początku XX wieku, 
„Zapiski Historyczne” 1970, t. XXXV, z. 2.

Włodarczyk E., Ruch zwolenników wolnego handlu w Pruskich nadbałtyckich miastach 
portowych (1840–1879), „Zapiski Historyczne” 1989, t. 54, z. 4.

TRADE LIAISONS OF SZCZECIN WITH AMERICA 
IN THE FIRST HALF OF THE XIX TH CENTURY

Summary

The recession of the world’s economy in the 1815–1849 made a negative impres-
sion on the situation of baltic trade. The diffi cultys for turnovers of the Szczecin’s harbour 
were caused of the weak turnovers with Great Britain, which surounded with a fence of 
custom barriers from an import from the region of Baltic. The situation was expected 
to improve with marking a direct trade liaisons of Szczecin with America. That attempt 
failed because of the strong competition of Hamburg and Bremen. That attempts ended 
in 1846 after returning of Great Britain to more liberal trade policy. It infuenced that 
maritime trade of Szczecin was strongly connected with Great Britain.

Translated by Przemysław Stanielewicz
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ROSZCZENIA REGRESOWE 
MIĘDZY PRZEWOŹNIKAMI SUKCESYWNYMI WEDŁUG CMR

Wprowadzenie

Konwencja genewska o umowie międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów (CMR)1 w rozdziale VI (art. 34–40) zawiera postanowienia dotyczące 
przewozu wykonywanego przez kolejnych przewoźników, zwanego często prze-
wozami sukcesywnymi. Istota tych przewozów określona jest w postanowieniach 
art. 34 i 36 CMR. Z przepisów tych wynika, że przewozy sukcesywne to prze-
wozy wykonywane przez kilku przewoźników drogowych na podstawie jednej 
umowy, zawartej z nadawcą przesyłki, której kolejni przewoźnicy stają się stroną 
na warunkach określonych w liście przewozowym przez przyjęcie towaru i listu 
przewozowego2. Każdy z przewoźników przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
za wykonanie całego przewozu, a osoba uprawniona (nadawca lub odbiorca) 

1  Konwencja ta podpisana została w 1956 r. w Genewie. Przez Polskę została ratyfi kowana 
w 1962 r. i opublikowana w załączniku do DzU nr 49, poz. 238 z dnia 14.09.1962 r.; sprostowanie 
błędu w przekładzie konwencji – obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 13.06.1995 r., 
DzU 1995, nr 69, poz. 352.

2 Wymóg, aby przewóz wykonywany był na podstawie jednej umowy, powinien być rozu-
miany w tym sensie, że nadawcę przesyłki łączy ze wszystkimi przewoźnikami biorącymi udział 
w przewozie jedna umowa. Nie oznacza on natomiast, że umowa ta jest jedynym źródłem stosun-
ków prawnych między przewoźnikami. Zwykle bowiem przystąpienie kolejnych przewoźników 
do umowy przewozu zawartej z nadawcą następuje po wykonaniu zobowiązań zaciągniętych przez 
tych przewoźników wobec siebie w ramach innych umów. Okoliczność ta ma istotne znaczenie dla 
prawidłowej interpretacji przepisów konwencji, będących przedmiotem opracowania.  
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może – co do zasady – wytoczyć powództwo z tytułu zaginięcia, uszkodzenia 
lub opóźnienia dostawy pierwszemu przewoźnikowi, ostatniemu przewoźnikowi 
lub przewoźnikowi, który wykonywał tę część przewozu, podczas której nastą-
piło zdarzenie powodujące szkodę. Powództwo może być skierowane przeciwko 
kilku z tych przewoźników. Konwencja przewiduje także możliwość zgłasza-
nia roszczeń odszkodowawczych wobec pozostałych przewoźników, biorących 
udział w przewozie, w drodze potrącenia lub powództwa wzajemnego. 

Takie uregulowanie sytuacji przewoźników biorących udział w przewozie 
sukcesywnym upoważnia do twierdzenia, że ponoszą oni wobec osoby uprawnio-
nej odpowiedzialność solidarną3. Przewoźnik, wobec którego osoba uprawniona 
dochodzi roszczeń regresowych, nie może bronić się stwierdzeniem, że szkoda 
nie powstała podczas wykonywanej przez niego części przewozu, ale na odcinku 
obsługiwanym przez innego przewoźnika. Chcąc uwolnić się od odpowiedzial-
ności, musi udowodnić, że szkoda nie nastąpiła w czasie przewozu, lub wykazać, 
że powstała z przyczyn (wymienionych w przepisach art. 17 konwencji), za które 
ani on, ani inni przewoźnicy, biorący udział w przewozie, nie ponoszą odpo-
wiedzialności. Nie oznacza to, że kwestia, który z przewoźników odpowiada, 
za okoliczności powstania szkody, jest prawnie indyferentna. Zapłacenie przez 
jednego z przewoźników odszkodowania osobie uprawnionej rodzi bowiem po 
jego stronie roszczenie zwrotne (zwane też regresowym) wobec innych przewoź-
ników, biorących udział w przewozie. 

Podkreślenia wymaga okoliczność, że z istoty roszczenia regresowego 
wynika, iż powstaje ono dopiero w momencie zapłaty odszkodowania. Przewoź-
nik, przeciwko któremu zapadł wyrok w sprawie z powództwa osoby uprawnio-
nej, ale wyroku tego jeszcze nie wykonał (nie zapłacił odszkodowania), nie nabył 
roszczenia zwrotnego. Jego ewentualne powództwo wobec innych przewoźników 
sukcesywnych powinno zostać uznane za przedwczesne4. Wynika to stąd, że dłuż-
nicy solidarni pozostają odpowiedzialni za wywiązanie się ze zobowiązania aż do 
momentu zupełnego zaspokojenia wierzyciela. Uzyskanie korzystnego wyroku 
przeciwko jednemu z przewoźników sukcesywnych nie pozbawia zatem osoby 
uprawnionej możliwości zgłaszania żądania (w tym występowania z powódz-

3 CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road, wyd. 2, Hill & Mes-
sent, London 1995, s. 286. Por. jednak R. Rodière, The Convention on Road Transport, „Euro-
pean Transport Law” 1971, s. 584, (dalej cyt. jako ETL) który uważa, że art. 34 CMR statuuje 
odpowiedzialność in solidum.

4 Nie wyklucza to, rzecz jasna, dobrowolnego rozliczenia się między przewoźnikami biorący-
mi udział w przewozie, zanim jeszcze nastąpi wyrównanie szkody osobie uprawnionej.
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twem i prowadzenia egzekucji) wobec innych przewoźników, odpowiedzialnych 
wobec niego (por. art. 366 § 2 k.c.). Uwaga ta jest istotna dla właściwego zrozu-
mienia przepisów konwencji regulujących problematykę roszczeń regresowych 
między przewoźnikami sukcesywnymi (art. 37–39 CMR). 

Zakres zastosowania przepisów dotyczących roszczeń zwrotnych 
pomiędzy przewoźnikami 

Zawarte w konwencji zasady rozłożenia ciężaru pokrycia szkody doty-
czą wyłącznie rozliczeń między przewoźnikami sukcesywnymi. W żadnym 
wypadku przewoźnik, przeciwko któremu osoba uprawniona skierowała swoje 
roszczenie, nie może bronić się zarzutem, że szkodę, w myśl reguł wyrażonych 
omawianymi przepisami, powinien pokryć inny przewoźnik, biorący udział 
w przewozie. Przepisy art. 37–40 CMR nie dają także podstawy do dochodzenia 
roszczeń przez przewoźników innych niż przewoźnicy sukcesywni w rozumieniu 
przepisów rozdziału VI konwencji5. Ta ostatnia kwestia jest jednak przedmiotem 
pewnej kontrowersji6. Przepisy CMR nie regulują zasad dochodzenia roszczeń 
między przewoźnikami innymi niż przewoźnicy sukcesywni. Powoduje to natu-
ralną tendencję do sięgania po omawiane przepisy także w celu oceny relacji 
między przewoźnikami wykonującymi jeden (w sensie operacyjnym) przewóz 
na podstawie kilku umów (podwykonawstwa).

Za prezentowanym tu poglądem, ograniczającym zastosowanie omawia-
nych przepisów art. 37–40 konwencji do roszczeń między przewoźnikami suk-
cesywnymi, przemawia nie tylko wykładnia systemowa (ich umiejscowienie 
w rozdziale VI – Postanowienia dotyczące przewozu wykonywanego przez 
kolejnych przewoźników), ale również istotny wzgląd merytoryczny. Unormo-
wanie tego typu roszczeń jest niezbędne w sytuacji, gdy między przewoźnikami 
sukcesywnymi nie ma odrębnej umowy, będącej podstawą roszczeń, a jedno-
cześnie istnieje solidarna odpowiedzialność przewoźników wobec uprawnionych 

5 Por. orzeczenie Bundesgerichtshof z 25.10.1984 r., ETL z 1985 r., s. 269; odmiennie jednak 
Sąd Najwyższy w wyroku z 26.03.1985 r. cytowanym w przypisie 7 oraz Queen’s Bench Division 
Commercial Court z 30.07.1992 r., ETL z 1994, s. 747. 

6 Por. orzeczenia Sądu Najwyższego w wyroku z 26.03.1985 r. cytowanym w przypisie 7 oraz 
Queen’s Bench Division Commercial Court z 30.07.1992 r., ETL 1994, s. 747. 
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podmiotów7. Jeśli nie ma takiej odpowiedzialności, należy przyjąć, że każda 
z zawartych umów przewozu – w tym umowy zawierane między przewoźnikami 
– rządzą się ogólnymi zasadami. Zasadniczo nie ma potrzeby wprowadzania 
odrębnych reguł. Przewoźnik powierzający przewóz przesyłki podwykonawcy 
jest bowiem w takiej samej sytuacji prawnej, jak każdy inny nadawca. 

Charakter prawny przepisów CMR regulujących problematykę 
roszczeń regresowych

W przeciwieństwie do postanowień CMR regulujących stosunki między 
nadawcą, przewoźnikiem i odbiorcą przesyłki, mających charakter bezwzględnie 
obowiązujący (art. 41 CMR), przepisy konwencji regulujące kwestie wzajem-
nych roszczeń między przewoźnikami sukcesywnymi mają charakter względnie 
obowiązujący. W myśl bowiem postanowienia art. 40 CMR, przewoźnicy mogą 
swobodnie uzgadniać między sobą postanowienia odbiegające od postanowień 
artykułów 37 i 38 konwencji. Przewoźnicy sukcesywni mogą zatem swobodnie 
kształtować łączący ich stosunek prawny, zarówno pod względem zakresu rosz-
czeń regresowych, jak i kryteriów decydujących o tym, który z nich ostatecz-
nie pokryje szkodę. Na przykład zamiast kryteriów podziału odpowiedzialności 
określonych w art. 37 litery b i c, czy w art. 38 CMR (o których mowa niżej), 
przewoźnicy mogą przyjąć zasadę, że ciężar odszkodowania rozkłada się między 
nich proporcjonalnie do długości obsługiwanej przez każdego trasy przewozu.

Uzgodnienia, o których mowa w przepisie art. 41 CMR, mogą być doko-
nywane w każdym czasie, zarówno przed przystąpieniem do umowy, jak 
i w trakcie jej wykonywania, lub po powstaniu szkody. Należy jednak przyjąć, 
że uzgodnienia dokonane między przewoźnikami wiążą kolejnego przewoźnika 
przystępującego do umowy międzynarodowego przewozu drogowego wówczas, 
gdy zostały zawarte w przyjmowanym przez niego liście przewozowym, bądź 
– jeśli nie wynikają z listu przewozowego – gdy przewoźnik ten oświadczył, że 

7 Zwracają na to uwagę Hill & Messent w CMR: Contracts for the International Carriage..., 
s. 289. Zob. także uzasadnienie wyroku Bundesgerichtshof z 25.10.1984 r., ETL 1885, s. 268.
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je przyjmuje8. Ustalenie odmiennych reguł dotyczących roszczeń regresowych 
może zasadniczo nastąpić w dowolnej formie, również w sposób dorozumiany. 
Dyskusyjne natomiast jest zastępowanie reguł wynikających z przepisów art. 37 
i 38 CMR ukształtowanym zwyczajem9. Kwestia ta musi być jednak rozpatry-
wana na gruncie prawa wewnętrznego, właściwego do oceny stosunków praw-
nych między przewoźnikami sukcesywnymi. 

Należy podkreślić, że względnie obowiązujący charakter mają wyłącznie 
postanowienia art. 37 i 38 CMR dotyczące kryteriów określających przewoźni-
ków zobowiązanych ostatecznie do poniesienia ciężaru odszkodowania zapłaco-
nego osobie uprawnionej i zakresu roszczeń regresowych między przewoźnikami 
sukcesywnymi. Pozostałe przepisy dotyczące przewozów sukcesywnych mają 
– podobnie jak wszystkie inne postanowienia konwencji – imperatywny charak-
ter. Oznacza to, że nie jest możliwa zmiana w drodze umowy na przykład zasad 
odpowiedzialności przewoźników sukcesywnych wobec osoby uprawnionej czy 
odmienne uregulowanie kwestii proceduralnych unormowanych w przepisach 
art. 39 konwencji10 (pominiętych w tym artykule). 

Zakres roszczeń regresowych 

Zgodnie z postanowieniem art. 37 CMR, przewoźnikowi, który na mocy 
konwencji wypłacił odszkodowanie, przysługuje roszczenie zwrotne wobec 
przewoźników, którzy uczestniczyli w wykonaniu umowy przewozu, określone 
według kryteriów wynikających z tego przepisu, o sumę odszkodowania, odsetki 
i koszty. Zakresem roszczenia regresowego objęta jest zatem zarówno kwota 
samego odszkodowania, jak i odsetki oraz poniesione przez przewoźnika koszty. 
Zakres ten nie może jednak wykraczać poza zobowiązania przewoźnika, co 

8 Należy przyjąć, że ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, który uzgodnił 
odmienne od wynikających z treści art. 37 i 38 CMR zasady rozkładu ciężaru odpowiedzialności 
za szkody spowodowane przy przewozie sukcesywnym, nie jest związany tymi uzgodnieniami, 
chyba że są one dla ubezpieczonego przewoźnika korzystniejsze od zawartych w przepisach. Wy-
nika to stąd, że ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 
odpowiada za szkody przez niego spowodowane według zasad wynikających z konwencji, a nie 
postanowień umownych. 

9 O zwyczaju wspomina R. Loewe, Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the 
Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), ETL 1976, s. 401.  

10 Trudno zatem zgodzić się ze stanowiskiem R. Loewe’a, ibidem, s. 400, który uważa, że 
w świetle art. 40 CMR przewoźnicy mogą wyłączyć jurysdykcję wynikającą z postanowienia 
art. 39 ust. 2 CMR.
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wynika z postanowień konwencji. Na przykład, jeżeli przewoźnik, który zapła-
cił odszkodowanie osobie uprawnionej, nie korzystając – na podstawie przepisu 
art. 23 ust. 3 CMR – z kwotowego ograniczenia wysokości odszkodowania, nie 
może dochodzić co do zasady roszczeń regresowych na poziomie wyższym, niż 
wynikający z zastosowania tego ograniczenia11. Podobnie jest z odsetkami, które 
na gruncie konwencji ustalono na niskim, pięcioprocentowym poziomie. 

Należy przyjąć, że przewoźnik, który zapłacił odszkodowanie, może doma-
gać się zarówno zwrotu odsetek zapłaconych osobie uprawnionej, liczonych od 
daty złożenia przez nią reklamacji bądź od dnia wytoczenia powództwa (art. 27 
CMR), jak i odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty należnej mu od pozosta-
łych przewoźników. Roszczenie o zapłatę tych drugich odsetek nie ma jednak 
charakteru regresowego. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności objętej 
roszczeniem regresowym możliwe jest żądanie odsetek także od odsetek zapła-
conych osobie uprawnionej.

Przez pojęcie koszty należy rozumieć zarówno wydatki, które przewoźnik 
występujący z roszczeniem regresowym zapłacił osobie uprawnionej stosow-
nie do przepisu art. 23 ust. 4 CMR (zwrot cła i innych wydatków poniesionych 
w związku z przewozem towaru, który doznał szkody), jak i – co do zasady – 
poniesione koszty sądowe wynikające z przegrania sprawy z osobą uprawnioną. 
Należy jednak uznać, że przewoźnik, który wdaje się w spór z osobą upraw-
nioną wbrew stanowisku innego przewoźnika, nie może żądać od niego zwrotu 
tych kosztów i odsetek, które by nie wystąpiły, gdyby roszczenie zostało uznane 
i odszkodowanie zapłacone bez zwłoki.

Mimo że konwencja nie nakłada na przewoźnika, wobec którego osoba 
uprawniona zgłasza roszczenia odszkodowawcze, żadnego obowiązku poinfor-
mowania pozostałych przewoźników o treści roszczenia, w interesie tego prze-
woźnika jest jednak podjęcie takich kroków. Ich celem jest uzyskanie stanowiska 
pozostałych przewoźników co do zasadności roszczenia i ewentualnych dowo-
dów na jego poparcie. Brak takich działań może doprowadzić do sporu między 
przewoźnikami sukcesywnymi. Przewoźnik, do którego skierowano roszczenia 
odszkodowawcze, może się spotkać zarówno z zarzutem bezpodstawnego uzna-

11 Jeżeli jednak przewoźnik dochodzący roszczeń regresowych zapłacił odszkodowanie na 
podstawie wyroku sądowego, nieuwzględniające ograniczeń wysokości odszkodowania, a dalszy 
przewoźnik, wobec którego roszczenie regresowe jest dochodzone, był poinformowany o sprawie 
i miał możliwość przystąpić do niej w charakterze interwenienta ubocznego (art. 39 ust. 1 CMR), 
zgłaszając m.in. zarzuty co do wysokości odszkodowania, wysokość roszczenia regresowego może 
być skalkulowana na podstawie kwoty zasądzonej i rzeczywiście zapłaconej.  
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nia roszczenia, jak i z zarzutem niepotrzebnego wdania się w spór z osobą upraw-
nioną, który spowoduje dodatkowe koszty (koszty procesu) i zwiększy wysokość 
odsetek.

Kryteria wyznaczenia przewoźników 
ponoszących ostatecznie ciężar szkody 

Kryteria pozwalające na ustalenie, którzy z przewoźników są obowiązani 
w ostatecznym rozrachunku ponieść ciężar szkody, określają postanowienia 
art. 37 i 38 CMR. Pierwszy z wymienionych przepisów przewiduje, w kolejnych 
postanowieniach oznaczonych literami, następujące zasady:
a) przewoźnik, który spowodował szkodę, powinien sam ponosić ciężar od-

szkodowania wypłaconego samodzielnie lub przez innego przewoźnika;
b) jeżeli szkodę spowodowało dwóch lub więcej przewoźników, każdy z nich 

powinien zapłacić kwotę proporcjonalną do swej części odpowiedzialności; 
jeżeli podział odpowiedzialności jest niemożliwy, każdy z nich odpowiada 
proporcjonalnie do należnej mu części wynagrodzenia za przewóz;

c) jeżeli nie można ustalić, których przewoźników należy uznać za odpowie-
dzialnych, ciężar należnego odszkodowania dzieli się między wszystkich 
przewoźników w stosunku ustalonym pod literą b.

Postanowienie art. 38 CMR stanowi, że jeżeli jeden z przewoźników jest 
niewypłacalny, część przypadającą na niego odszkodowania, a niezapłaconą, 
dzieli się między innych przewoźników proporcjonalnie do wynagrodzenia.

Z przytoczonych postanowień wynika, że jeśli nic innego nie wynika 
z umowy między przewoźnikami sukcesywnymi, podstawowym kryterium rozło-
żenia ciężaru odszkodowania między przewoźników biorących udział w przewo-
zie sukcesywnym jest okoliczność jej spowodowania przez danego przewoźnika. 
Zwrot, mówiący o spowodowaniu szkody, należy jednak rozumieć szerzej, niż 
wynikałoby to z jego dosłownego brzmienia. W istocie chodzi o to, kto obsługi-
wał odcinek drogi przewozu, na którym nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę, 
mieszczące się w zakresie odpowiedzialności przewoźnika (zgodnie z przepisami 
art. 17 CMR), niezależnie od tego, czy zdarzenie to polega na działaniu samego 
przewoźnika, czy na innej okoliczności, za którą przewoźnik ponosi odpowie-
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dzialność12. Jeśli zatem towar zostanie skradziony lub uszkodzony przez osobę 
trzecią (zdarzenie to objęte jest zasadniczo odpowiedzialnością przewoźnika 
zgodnie z art. 17 CMR), przewoźnik, na którego odcinku fakt ten miał miejsce, 
będzie musiał sam ponieść ciężar zapłaty odszkodowania. 

W świetle powyższego należy przyjąć, że do oceny zasadności roszczeń 
regresowych między przewoźnikami pełne zastosowanie mają przepisy art. 17 
i 18 CMR. Odmienne stanowisko, wskazujące na art. 37 CMR jako wyłączną pod-
stawę oceny roszczeń regresowych, prezentowane niekiedy w orzecznictwie13, 
nie zasługuje na aprobatę14. Takie rozumienie pojęcia: „spowodował szkodę”, 
powoduje określone implikacje w zakresie ciężaru dowodu. Jeśli bowiem zostanie 
stwierdzone, że szkoda nastąpiła w czasie przewozu przez określonego przewoź-
nika, przewoźnik dochodzący roszczeń zwrotnych nie będzie musiał udowodnić 
konkretnej przyczyny szkody. To na przewoźniku, wobec którego skierowano 
roszczenie, będzie spoczywać ciężar udowodnienia, że szkoda powstała z jednej 
z przyczyn wyłączających odpowiedzialność, wynikających z przepisów art. 17 
CMR15.

Jeżeli zostało ustalone, który z przewoźników spowodował szkodę, prze-
woźnik, który zapłacił odszkodowanie, może skierować roszczenie regresowe 
wyłącznie przeciwko odpowiedzialnemu za szkodę w rozumieniu art. 17 CMR 
i nie jest uprawniony do występowania z roszczeniami przeciwko pozostałym 
przewoźnikom, chyba że zachodzi sytuacja opisana w art. 38 CMR (niewypłacal-
ność przewoźnika, który spowodował szkodę)16. 

Konwencja reguluje także sytuację opisaną jako spowodowanie szkody przez 
dwóch lub więcej przewoźników (art. 37 litera b CMR). Każdy z nich powinien 
zapłacić kwotę proporcjonalną do swej części odpowiedzialności. Jeżeli podział 

12 Podobnie R. Loewe, op.cit., s. 399, który jednoznacznie stwierdza, że termin „spowodował” 
musi być rozumiany nie literalnie, ale w odniesieniu do odpowiedzialności za konkretną szkodę. 
Taka odpowiedzialność ma miejsce, jeżeli przewoźnik, który przyjął przesyłkę w określonym sta-
nie, wydaje ją kolejnemu przewoźnikowi lub odbiorcy w stanie gorszym lub z opóźnieniem, a także 
wówczas, gdy przesyłka zaginęła po przyjęciu jej przez niego, a jednocześnie nie jest on w stanie 
w każdej z tych okoliczności wykazać, że szkoda powstała wskutek okoliczności wymienionych 
w art. 17 CMR. 

13 Tak np. Tribunal Federal Suisse Premierre Cour Civile z 22.11.1983 r. ETL 1995, s. 675. 
Podobnie Bundesgericht–Schweiz z 2.06.1981 r., ETL z 1995, s. 668.  

14 Por. też stanowisko R. Loewe, op.cit., s. 399.
15 Na kwestie związane z rozłożeniem ciężaru dowodu jako konsekwencji rozumienia pojęcia 

„wyrządzenie szkody” zwracają uwagę  Hill & Messent w CMR: Contracts for the International 
Carriage..., s. 292.

16 Tak Cour de Cassation de Belgique w wyroku z 30.05. 1980 r., ETL 1983, s. 79.   
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odpowiedzialności jest niemożliwy, każdy z nich odpowiada proporcjonalnie 
do należnej mu części wynagrodzenia za przewóz. Także w tym wypadku ocena 
„spowodowania” szkody przez dwóch lub więcej przewoźników musi być roz-
patrywana w kontekście zasad odpowiedzialności wynikających z art. 17 i 18 
CMR. Zastosowanie znajdą zatem wszystkie postanowienia dotyczące zakresu 
i przesłanek odpowiedzialności, ciężaru dowodu i przesłanek zwalniających. Nie 
chodzi zatem o spowodowanie szkody w sensie kauzalnym, ale o fakt, że w świe-
tle zasad przewoźnik jest odpowiedzialny za szkodę, choćby była wyrządzona 
przez osobę trzecią17. Potwierdza to zresztą dalsza części przepisu art. 37 litera 
b, gdzie twórcy konwencji odwołali się do proporcji wynikającej z „części odpo-
wiedzialności”, a nie stopnia przyczynienia się do powstania szkody. 

W praktyce kwestia podziału odpowiedzialności pomiędzy dwoma lub 
więcej przewoźnikami sukcesywnymi może nastręczać trudności. Dla oceny 
proporcji, w jakich kilku przewoźników powinno ostatecznie ponieść ciężar 
szkody, uzasadnione wydaje się analogiczne stosowanie postanowień konwencji 
dotyczących obowiązków nadawcy. Przewoźnik wydający przesyłkę kolejnemu 
przewoźnikowi wykonuje bowiem w istocie czynności należące do nadawcy. 
W konkretnej sytuacji szkoda może powstać w czasie, gdy przesyłka pozostawała 
w pieczy jednego z przewoźników, ale przyczyna tej szkody tkwiła w niewykona-
niu lub nienależytym wykonaniu przez poprzedniego przewoźnika określonych 
czynności, normalnie spoczywających na nadawcy. Przykładem jest wadliwe 
umieszczenie przesyłki na środku transportowym. Jeśli przewoźnik przewożący 
przesyłkę mógł – przy dołożeniu należytej staranności – zauważyć wadliwość 
wykonania takich czynności, ale tego nie uczynił i nie zwrócił na nią uwagi doko-
nującemu tych czynności, uzasadnione jest stosowne podzielenie odpowiedzial-
ności. Kwestia stopnia, w jakim każdy z przewoźników sukcesywnych ponosi 
odpowiedzialność, jest w dużej mierze ocenna i powinna uwzględniać całokształt 
okoliczności sprawy. 

W myśl postanowienia art. 37 litera c CMR, jeżeli nie można ustalić, których 
przewoźników należy uznać za odpowiedzialnych, ciężar należnego odszkodo-
wania dzieli się między wszystkich przewoźników w stosunku ustalonym pod 
literą b. Sytuacja opisana w cytowanym przepisie różni się od tej, o której mowa 

17 Przewoźnik sukcesywny pociągnięty do odpowiedzialności w ramach roszczeń regre-
sowych nie może uwolnić się od odpowiedzialności, wykazując, że szkoda została wyrządzona 
przez innego przewoźnika – jego podwykonawcę, który jednak nie przystąpił do umowy przewozu 
sukcesywnego. Więcej na temat wzajemnych relacji między przewoźnikami sukcesywnymi a ich 
podwykonawcami CMR: Contracts for the International Carriage..., s. 295–296.
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w drugiej części postanowienia zawartego pod literą b, tym, że w przeciwień-
stwie do tej ostatniej w ogóle nie można stwierdzić, który z przewoźników sukce-
sywnych ponosi odpowiedzialność (w rozumieniu art. 17 i 18 CMR) za powstałą 
szkodę. W związku z tym odesłanie zawarte w art. 38 litera c nie jest precyzyjne. 
Rzecz oczywista, nie może ono obejmować tej części przepisu zawartego pod 
literą b, w której następuje odwołanie do „części odpowiedzialności”. Skoro nie 
zostało ustalone, który z przewoźników ponosi odpowiedzialność (w rozumieniu 
art. 17 CMR) za szkodę, to tym bardziej nie można określić, w jakiej części tę 
odpowiedzialność ponosi. Pozostaje zatem wyłącznie kryterium udziału w wyna-
grodzeniu za przewóz18. 

Wzajemna relacja między postanowieniami art. 37 litery b i c konwencji 
wymaga dokładniejszego omówienia. Biorąc pod uwagę zasady odpowiedzial-
ności przewoźnika, a w szczególności rozkład ciężaru dowodu i wynikające stąd 
domniemania, można by rzec, że nie powinna się zdarzyć sytuacja polegająca 
na tym, że nie można ustalić, który z przewoźników ponosi odpowiedzialność 
za zaistniałą szkodę. Jeśli bowiem przewoźnik, który bez zastrzeżeń przyjął 
przesyłkę do przewozu od nadawcy lub poprzedniego przewoźnika, nie wydaje 
przesyłki albo wydaje ją w stanie niekompletnym, lub uszkodzonym, ponosi 
odpowiedzialność za szkodę (chyba że udowodni, że powstała ona wskutek jed-
nej z przyczyn zwalniających go od odpowiedzialności wymienionych w art. 17 
CMR). Jeśli zatem szkoda została skonstatowana przy odbiorze przesyłki, a nie 
było zastrzeżeń wnoszonych przez kolejnych przewoźników, odpowiedzialność 
spadałaby na ostatniego przewoźnika19. 

Taki sposób myślenia nie uwzględnia jednak szkód ukrytych, stwierdzo-
nych po odbiorze przesyłki, co do których przeprowadzono dowód wykluczający 
ich powstanie już po odbiorze przesyłki. Nie bierze także pod uwagę okoliczno-
ści, że przewoźnicy sukcesywni mogą ustalić między sobą taki sposób wykony-
wania przewozu, który uniemożliwia kolejnym przewoźnikom przystępującym 
do przewozu wykonanie czynności sprawdzających i wniesienie ewentualnych 
zastrzeżeń. W takiej sytuacji stosowanie domniemania należytego stanu przesyłki 
w momencie przyjmowania jej do przewozu przez kolejnych przewoźników nie 
ma uzasadnienia. Sytuacja, polegająca na niemożliwości stwierdzenia, który 

18 Odmiennie, lecz bez jakiegokolwiek uzasadnienia zob. w ibidem, s. 295. 
19 Na rolę domniemań w tym zakresie zwraca R. Rodière, op.cit., s. 585–586, który jednak 

zauważa, że mają one znaczenie przede wszystkim w relacji przewoźnik–osoba uprawniona i mają 
mniejsze znaczenie w relacjach między przewoźnikami. 
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z przewoźników ponosi odpowiedzialność za szkodę, co do której przeprowa-
dzono dowód, że powstała w czasie przewozu, jest zatem całkiem realna. 

W tym kontekście rodzi się pytanie, czy w sytuacji, gdy jeden przewoźnik 
(lub nawet kilku przewoźników) udowodni, że szkoda nie mogła powstać z przy-
czyn, za które odpowiada(-ją), ciężar odszkodowania powinien być rozłożony 
wyłącznie na pozostałych przewoźników, czy też – zgodnie z wykładnią języ-
kową postanowienia art. 37 literą c CMR – między wszystkich przewoźników, 
w tym również tych, którzy udowodnili, że szkoda nie mogła powstać w czasie, 
gdy dzierżyli przesyłkę. Konwencja nie reguluje takiej sytuacji, w przeciwień-
stwie do niektórych innych przepisów przewozowych20. Można stąd wysnuć 
wniosek, że na gruncie CMR dowód, iż szkoda nie powstała na obsługiwanym 
przez danego przewoźnika odcinku przewozu, bez jednoczesnego udowodnienia, 
kto z przewoźników ponosi odpowiedzialność, nie ma znaczenia. Takie stano-
wisko powodowałoby, że przewoźnik, który stosownym dowodem wykluczył 
swoją odpowiedzialność, i tak partycypuje w podziale odszkodowania według 
kryterium przewoźnego21.

Dokładniejsza analiza problemu wskazuje jednak na jego złożoność. Nie 
chodzi przy tym wyłącznie o negatywną ocenę – z punktu widzenia powszech-
nego rozumienia sprawiedliwości – sytuacji, polegającej na obciążaniu odszko-
dowaniem kogoś, kto udowodnił, że szkoda powstała w okolicznościach 
wykluczających jego odpowiedzialność. Kwestia wymaga także analizy z punktu 
widzenia specyfi cznych zasad dowodowych, obowiązujących na gruncie CMR 
(i innych przepisów przewozowych). Chodzi o domniemanie odpowiedzialności 
za powstałą szkodę w sytuacji, gdy przewoźnik nie jest w stanie udowodnić, że 
szkoda nie mogła powstać w czasie sprawowania nad nią pieczy22. Udowodnienie 
związku czasowego z przewozem (jako przesłanki odpowiedzialności przewoź-
nika) odbywa się bowiem z reguły na podstawie domniemań, jakie prawo łączy 

20 Tak np. art. 6 ust. 3 ustawy Prawo przewozowe.
21 Argumentem za pominięciem takiego rozwiązania na gruncie CMR miała być okoliczność, 

że przewoźnik, który chce uwolnić się od odpowiedzialności, musi udowodnić konkretną przyczy-
nę szkody, mieszczącą się wśród przyczyn zwalniających. Por. R. Rodière, op.cit., s. 586, który 
jednak przyjmuje, że jeśli przewoźnik udowodnił, że szkoda nie mogła powstać na obsługiwanym 
przez niego odcinku, nie powinien partycypować w pokrywaniu szkody. Przytoczony argument 
nie uwzględnia okoliczności, że przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności także przez 
udowodnienie, że szkoda nie mogła powstać w czasie przewozu. Nie musi wówczas udowadniać 
konkretnej przyczyny szkody. 

22 Przewoźnik może się uwolnić od odpowiedzialności także dowodem, że szkoda powstała 
na skutek zdarzeń, za które nie odpowiada w świetle art. 17 i 18 CMR. Ten dowód nie ma jednak 
znaczenia dla dalszych wywodów.
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z brakiem zastrzeżeń przewoźnika co do stanu przesyłki w momencie przyjmowa-
nia do przewozu i istnieniem szkody w momencie odbioru przesyłki. W związku 
z tym łatwo zauważyć, że dowód, iż szkoda nie mogła powstać w czasie, gdy 
dany przewoźnik sprawował pieczę nad przesyłką, w sytuacji gdy przewóz suk-
cesywny był wykonywany tylko przez dwóch przewoźników, spowoduje przypi-
sanie całej odpowiedzialności za tę szkodę drugiemu przewoźnikowi. Wówczas 
będzie spełniona dyspozycja normy zawartej w postanowieniu art. 37 litera 
a CMR. Przewoźnik, który wykluczył odpowiedzialność, nie będzie obciążony 
odszkodowaniem. 

W przypadku przewozu wykonywanego przez trzech lub więcej prze-
woźników udowodnienie przez jednego z nich, że szkoda nie mogła powstać 
na obsługiwanym przez niego odcinku trasy przewozu, nie jest wprawdzie rów-
noznaczne z udowodnieniem, że odpowiedzialność ponoszą wszyscy pozostali 
przewoźnicy (nie jest zatem spełniona dyspozycja normy zawartej w przepisie 
art. 37 litera b CMR, ta bowiem zakłada, że szkoda została spowodowana przez 
dwóch lub więcej przewoźników a jedynie podział odpowiedzialności między 
nich nie jest możliwy. Okoliczność ta nie powinna wpływać na sytuację prawną 
przewoźnika, który przeprowadził dowód wykluczający jego odpowiedzialność. 
W innym wypadku doszłoby do uzależnienia odpowiedzi na postawioną kwestię 
od okoliczności, na które przewoźnik przeprowadzający dowód nie ma często 
jakiegokolwiek wpływu. Taka relatywizacja nie ma żadnego aksjologicznego 
uzasadnienia.  

Z powyższych powodów opowiadam się za przyjęciem stanowiska, że choć 
konwencja nie przewiduje expressis verbis możliwości uwolnienia się od pono-
szenia ciężaru odszkodowania przez przewoźnika sukcesywnego, który udowod-
nił, że szkoda nie mogła powstać w czasie sprawowania przez niego pieczy nad 
przesyłką, przewoźnik, który przeprowadził taki dowód, nie jest zobowiązany 
do uczestniczenia w pokrywaniu szkody. Ciężar ten powinni ponieść tylko ci 
przewoźnicy, którzy nie byli w stanie przeprowadzić dowodu, o którym mowa. 
Stanowisko to dominuje w literaturze przedmiotu, choć dopuszcza się niekiedy 
możliwość odmiennego rozwiązania23. 

Wracając do kryterium podziału ciężaru szkody między przewoźników 
sukcesywnych, w sytuacji, o której mowa w przepisie art. 37 litera c CMR, 

23 Por. R. Rodière, op.cit., s. 586, Hill & Messent, op. cit., s. 295, M.C. Nikel Lanz, La Conven-
tion relative Au contra de transport international de marchandises par router (CMR), Hamburg 
1976, 203, K.F. Haak, The Liability of the Carrier under CMR, Haga 1986, s. 115.
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w literaturze wyrażony jest pogląd, że przypadające na poszczególnych prze-
woźników odszkodowanie należy obliczać z uwzględnieniem wyłącznie samego 
wynagrodzenia za przewóz (przewoźnego), liczonego za cały przewóz, ale bez 
opłat dodatkowych24. Stanowisko to co do zasady jest słuszne. Z pewnością nie 
powinny być brane pod uwagę opłaty, które nie stanowią ekwiwalentu świadcze-
nia przewozowego, a są wynagrodzeniem za usługi dodatkowe (np. przepako-
wanie przesyłki, poprawienie rozmieszczenia na środku transportowym, opłatą 
za przestój przy załadunku czy rozładunku). Wyrażam natomiast pogląd, że 
przy ustalaniu proporcji w wynagrodzeniu za przewóz powinny być uwzględ-
niane opłaty za wszelkie dodatkowe odcinki przewozu, na przykład wynikłe 
z przeszkód w przewozie czy dokonanej przez osobę uprawnioną zmiany umowy 
przewozu. Wystąpienie tych dodatkowych odcinków zwiększa bowiem ryzyko 
wystąpienia szkody25. 

Uzupełnieniem zasad wynikających z przepisu art. 37 CMR jest postano-
wienie art. 38 konwencji, przewidujące, że jeżeli jeden z przewoźników jest 
niewypłacalny, część odszkodowania przypadającą na niego, a niezapłaconą, 
dzieli się między innych przewoźników proporcjonalnie do ich wynagrodze-
nia. Przytoczone postanowienie jest wyrazem solidaryzmu wobec przewoźnika, 
który zapłacił odszkodowanie osobie uprawnionej, a który mógłby nie uzyskać 
zwrotu całości lub części odszkodowania od przewoźnika ponoszącego odpo-
wiedzialność, według reguł wynikających z przepisu art. 37 CMR z powodu jego 
niewypłacalności. Trudno przecenić znaczenie tego rozwiązania, zwłaszcza że 
upadłości i inne okoliczności niewypłacalności przewoźników w transporcie 
samochodowym są nader częste. Rozwiązanie przyjęte w konwencji rodzi jednak 
wiele wątpliwości. Ponadto praktyczne zastosowanie omawianego przepisu może 
być w konkretnych warunkach trudne z powodu biegu terminu przedawnienia. 

Wyjaśnienia wymaga samo pojęcie niewypłacalność. Aby przepis art. 38 
konwencji mógł pełnić swoją funkcję, wymogi w zakresie wykazania niewypła-
calności jednego z przewoźników nie mogą być zbyt daleko idące. Nie można 
bowiem zapominać o terminie przedawnienia, który na gruncie CMR (podobnie 

24 Tak R. Loewe, op.cit., s. 397.
25 Twórcy konwencji nie przyjęli wprawdzie do ustalania proporcji, w jakich przewoźnicy 

sukcesywni uczestniczą w pokryciu szkody, kryterium długości przypisywanych im odcinków 
przewozu, które to kryterium niejako wprost odwołuje się do ryzyka powstania szkody (im dłuż-
szy odcinek przewozu, tym większe ryzyko powstania szkody), niemniej udział w przewoźnym 
w pewnym sensie także nawiązuje do tego ryzyka. Ponieważ jednak nie zawsze udział w przewoź-
nym ładunku odpowiada proporcji w drodze przewozu, można mówić o pewnej korekcie motywo-
wanej zasadą solidaryzmu. Takie rozwiązanie zasługuje na aprobatę. 
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jak innych stosunków wynikających z umowy przewozu) jest krótki i co do zasady 
nie przekracza roku. Zbyt daleko idące wymogi dotyczące uznania przewoźnika 
za niewypłacalnego mogą powodować, że przewoźnik, który zapłacił odszko-
dowanie osobie uprawnionej, nie zdąży przed upływem terminu przedawnienia 
wystąpić z roszczeniem regresowym w części przypadającej na niewypłacalnego 
przewoźnika przeciwko innym przewoźnikom biorącym udział w przewozie. 
Kwestia może być przy tym rozpatrywana zarówno na płaszczyźnie rozumie-
nia samego pojęcia jak i wymogów dowodowych. Osobiście większe znaczenie 
przypisywałbym temu drugiemu aspektowi.

Ogólnie przyjmuje się, że dłużnik jest niewypłacalny, gdy jego majątek 
aktywny nie wystarcza na pokrycie zobowiązań. Taki sposób rozumienia nie-
wypłacalności, wypracowany na gruncie przepisów dotyczących tak zwanej 
skargi paulińskiej, wydaje się zbyt wąski w omawianej sytuacji. Wymóg porów-
nywania całokształtu sytuacji majątkowej dłużnika (przewoźnika) jest zupełnie 
niepraktyczny. Chodzi raczej o brak realnej możliwości zaspokojenia roszczeń 
w danym momencie (w normalnym toku spraw), niezależnie od tego, czy możli-
wość taka pojawi się w przyszłości. Trudno bowiem wymagać, aby przewoźnik, 
który zapłacił odszkodowanie osobie uprawnionej, oczekiwał przez bliżej nie-
określony czas na zaspokojenie swojego roszczenia, mając obawę przedawnienia 
roszczenia, co wynika z przepisu art. 38 CMR. Za taką interpretacją przemawia 
także okoliczność, że pokrycie części odszkodowania należnego od niewypła-
calnego przewoźnika przez innych przewoźników biorących udział w przewozie 
nie zwalnia tego przewoźnika od odpowiedzialności (do tego powrócę w dalszej 
części wywodów).

Fakt niewypłacalności jednego z przewoźników może wynikać z orzeczenia 
umarzającego egzekucję skierowaną przeciwko niemu na podstawie uzyskanego 
wcześniej wyroku. Uprzednie umorzenie egzekucji wobec jednego z przewoź-
ników sukcesywnych nie stanowi jednak warunku koniecznego do uznania jego 
niewypłacalności i wystąpienia z roszczeniem wobec pozostałych przewoźników 
w trybie art. 38 CMR. Odmienna interpretacja omawianego przepisu powodo-
wałaby, że w praktyce stałby się on martwą literą prawa ze względu na krótki 
okres przedawnienia roszczeń na gruncie CMR (art. 39 ust. 4 w związku z art. 32 
CMR). W bardziej skomplikowanych stanach faktycznych (których przy szko-
dach transportowych nie brakuje) jest bowiem mało prawdopodobne uzyskanie, 
w ciągu rocznego terminu przedawnienia roszczeń, wyroku przeciwko jednemu 
z przewoźników, skierowanie sprawy do egzekucji i jej umorzenie ze względu 
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na brak majątku, z którego egzekucja mogłaby być prowadzona, a następnie 
wystąpienie z pozwem przeciwko innym przewoźnikom biorącym udział w tym 
samym przewozie na podstawie przepisu art. 38 CMR.

Należy zatem przyjąć, że przewoźnik, który występuje z roszczeniami regre-
sowymi wobec innych przewoźników na podstawie art. 38 CMR może udowodnić 
niewypłacalność przewoźnika, który powinien ponieść ciężar szkody, stosownie 
do przepisu art. 37 CMR, za pomocą wszelkich prawnie dopuszczalnych środków 
dowodowych. W grę wchodzi na przykład wykazanie nieskuteczności egzekucji 
prowadzonej na podstawie wcześniejszych tytułów wykonawczych (niezwiąza-
nych z danym przewozem) lub przez innych wierzycieli, ogłoszenie upadłości, 
zawiśnięcie sprawy przeciwko przewoźnikowi z tak zwanej skargi pauliańskiej. 
W tym ostatnim wypadku przewoźnik dochodzący roszczeń nie będzie jednak 
musiał czekać na rozstrzygnięcie sprawy ze skargi paulińskiej. 

Konwencja nie reguluje sytuacji przewoźników, którzy zapłacili część 
odszkodowania przypadającą na niewypłacalnego przewoźnika wobec tego 
przewoźnika. Nie można bowiem wykluczyć, że przewoźnik niewypłacalny stał 
się wypłacalny już po uregulowaniu przypadającej na niego części odszkodowa-
nia. Należy przyjąć, że przewoźnicy, którzy na podstawie art. 38 CMR pokryli 
część odszkodowania przypadającą na niewypłacalnego przewoźnika, wstąpili 
w prawa zaspokojonego wierzyciela. Tym samym przez zapłatę odszkodowania 
nabyli spłaconą wierzytelność. Warunki i zakres takiego nabycia określa prawo 
wewnętrzne, właściwe dla umowy o przewóz sukcesywny. W prawie polskim 
zastosowanie znajdzie przepis art. 518 § 1 pkt 1 k.c., który stanowi, że osoba 
trzecia spłacająca wierzyciela nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości 
dokonanej zapłaty, jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście 
lub pewnymi przedmiotami majątkowymi. Nie powinno budzić wątpliwości, że 
przewoźnik płacący w ramach rozliczeń między przewoźnikami sukcesywnymi 
część odszkodowania przypadającą na innego przewoźnika płaci cudzy dług, za 
który jest odpowiedzialny wobec przewoźnika, który zapłacił odszkodowanie 
osobie uprawnionej. Ten ostatni natomiast zachowuje wobec przewoźnika nie-
wypłacalnego pierwotne roszczenie regresowe, wynikające z przepisów art. 37 
CMR. 
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THE RECOURSE CLAIM BETWEEN THE SUCCESSIVE CARRIERS 
IN THE LIGHT OF CMR

Summary

A carrier who has paid compliance with the provisions of CMR, shall be entitled 
to recover such compensation, together with interest, all cost and expenses incurred by 
reason of the claim, from the other carriers who have taken part of the carriage – accor-
ding to art 37–38 CMR. In the article the author describes problems of this recourse 
claim. At the beginning of the article the author reminds the essence of the successive 
carriage and the essence of recourse claim. The author presents opinion, that the pro-
visions of art. 37–38 CMR may be only used to the successive carriage, and not to the 
another type of carriage (to the relation between carrier and sub-contractor). The next part 
of article concerns the scope of this claim. Then the author discusses the character of pro-
visions of art. 34–40 CMR. He underlines, that only art. 37–38 CMR are ius dispositivi. 
Other provisions regarding to the successive carriage have obligatory character. The most 
important problems discussed in the article are principles of apportionment of liability 
between successive carriers. The carrier who is responsible for the loss or damage shall 
be liable in the fi nal instance for the whole amount owing. When the damage is due to 
the action of two or more carriers, they shall each pay a share which is in portion to their 
share of the payment due for the carriage. If it cannot be ascertained to which carriers 
liability is to be attributed, the amount of compensation is to be apportioned between all 
the carriers in the proportion to their share of payment due for the carriage. If one of the 
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carriers is insolvent, the share of compensation due from him and unpaid by him shall be 
divided among the other carriers in proportion to the share of the payment for the carriage 
due to them. 

Translated by Krzysztof Wesołowski 
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DIE QUALITÄT VON TRANSPORT- 
UND VERKEHRSLEISTUNGEN ALS KOMPONENTE 

DES ZULIEFERPROZESSES

Einleitung

Das Zulieferwesen ist ein wichtiger Wirtschaftsbereich, der Zulieferteile 
für die Unternehmen produziert, die Endprodukte herstellen. Insbesondere bei 
komplexen Produkten ist der Anteil der Zulieferteile hoch. Für Unternehmen, die 
komplexe Endprodukte herstellen, ist ein effektives und effi zientes Zulieferwe-
sen von großer Bedeutung. Ihre eigene Effektivität und Effi zienz hängt zu einem 
Großteil vom Zulieferwesen ab.

Mit dieser bedeutenden Stellung des Zulieferwesens in der Wirtschaft ist 
die Bedeutung des Zulieferwesens in der ökonomischen Literatur nicht zu ver-
gleichen. Nur eine vergleichsweise geringe Zahl von Autoren beschäftigt sich 
intensiv mit dem Zulieferwesen. Ein Autor der sich sehr intensiv mit den Struktu-
ren des Zulieferwesens auseinander gesetzt hat, ist Hideo Kubota. Seine Arbeiten 
konzentrieren sich auf das Zulieferwesen in Japan und in Deutschland. Dabei 
fanden insbesondere Vergleiche der Strukturen des Zulieferwesens in Japan und 
Deutschland sein Interesse.1

1 Vgl. H. Kubota, H. Witte, Strukturvergleich des Zulieferwesens in Japan und in der Bundes-
republik Deutschland, „Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre” 1990, 60. Jg. (1990), S. 383–406.
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Diese Intensität der Auseinandersetzung mit der Materie kann in diesem 
Rahmen nicht geleistet werden. Es sollen lediglich ausgewählte Aspekte mit 
Relevanz für die Zusammenarbeit des Zulieferwesens mit seinen abnehmenden 
Unternehmen betrachtet werden. Die Zulieferteile müssen von den Zulieferern 
zu den Abnehmern transportiert werden. In diesem Zusammenhang spielt die 
Qualität des Verkehrssystems eine wichtige Rolle. Die effektive und effi ziente 
Abwicklung der Transporte zwischen den Zuliefer- und den abnehmenden Unter-
nehmen erfordert eine entsprechende Qualität des Verkehrssystems. Daher soll in 
diesem Rahmen die Bedeutung der Qualität des Verkehrssystems für das Zulie-
ferwesen betrachtet werden.

Die Struktur des Zulieferprozesses

Der Zulieferprozess hat zwei prinzipielle Ausprägungsformen. Die erste 
Ausprägungsform ist als traditioneller Zulieferprozess zu bezeichnen. Diese 
Ausprägungsform kommt in der Praxis zur Anwendung, wenn das Abnehme-
runternehmen in der Beschaffung kein Logistikkonzept, keine produktionssyn-
chrone Beschaffung betreibt. Die zweite Ausprägungsform des Zulieferprozesses 
kann moderner Zulieferprozess genannt werden. Diese Ausprägungsform wird in 
der Praxis angewandt, wenn das Abnehmerunternehmen ein Logistikkonzept mit 
produktionssynchroner Beschaffung fährt.

Der traditionelle Zuliefer-/Beschaffungsprozess gliedert sich in neun 
Phasen:2

(1) letzte Operation beim Zulieferer, 
(2) Qualitätskontrolle,
(3) Verpackung,
(4) Lagerung,
(5) Transport,
(6) Wareneingang,
(7) Qualitätskontrolle,
(8) Lagerung und
(9) erste Operation beim Abnehmer.

2 Vgl. H. Wildemann, Das Just-in-Time Konzept, 3. Aufl ., St. Gallen 1992, S. 160.
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Der moderne Zuliefer-/Beschaffungsprozess besteht hingegen nur aus drei 
Phasen:3

(1) letzte Operation beim Zulieferer,
(2) Transport und
(3) erste Operation beim Abnehmer. 
Die Reduzierung der Phasen des Zuliefer-/Beschaffungsprozesses auf drei Pha-
sen bewirkt eine Senkung der Zuliefer-/Beschaffungszeit und auch der Kosten. 
Um den reibungslosen Ablauf des modernen Zuliefer-/Beschaffungsprozesses zu 
gewährleisten, ist allerdings ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen, das 
durch Qualitätsmanagementvereinbarungen im Vertrag zwischen dem Zuliefer- 
und Abnehmerunternehmen gestützt wird.4

Der moderne Zuliefer-/Beschaffungsprozess hat in der Praxis wesentlich 
höhere Vertragsdauern zwischen den Zuliefer- und Abnehmerunternehmen 
erwirkt. Wildemann weist in seinen Untersuchungsfällen auf die Erhöhung der 
Vertragsdauern zwischen 100 und 300 Prozent hin.5

Die Bedeutung des Transports und des Verkehrs 
für den Zulieferprozess

Die Bedeutung des Transports bzw. des Verkehrs für den Zulieferprozess lässt 
sich wie folgt beschreiben. Der Transport der Zulieferprodukte von den Zuliefe-
runternehmen zu den Abnehmerunternehmen spielt in beiden Ausprägungsformen 
des Zuliefer-/Beschaffungs-prozesses, dem traditionellen und dem modernen, 
eine zentrale Rolle. Mit Hilfe des Transports wird die räumliche Distanz zwi-
schen den Zuliefer- und den Abnehmerunternehmen überwunden.

Die Nachfrage nach Transportleistungen ist erkennbar abgeleitete Nachfrage. 
Transportleistungen werden nur nachgefragt, wenn Güter (hier Zulieferprodukte) 
nachgefragt wurden und vom anbietenden zum nachfragenden Unternehmen 
transportiert werden müssen.

Dem Transport kommt im Zuliefer-/Beschaffungsprozess eine zentrale Rolle 
zu. Ohne die Durchführung eines Transportvorgangs zwischen dem Zuliefer- und 

3 Ibidem.
4 Ibidem, S. 172.
5 Ibidem, S. 183.
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dem Abnehmerunternehmen könnte eine Weiterverarbeitung der Zulieferprodukte 
zu einem Endprodukt, das Abnehmerunternehmen anbieten, nicht erfolgen.

Der Transport macht eine Arbeitsteilung sowie eine Kooperation zwischen 
Zulieferunternehmen und Abnehmerunternehmen erst möglich. Ohne die Durch-
führung eines Transportvorgangs müsste ein Abnehmerunternehmen alle Vorpro-
dukte (Bauteile) für sein Endprodukt selbst erstellen. Die Frage „Make or buy“ 
brauchte nicht entschieden zu werden. Es käme nur ein „Make“ in Frage und 
auch Outsourcing wäre nicht möglich.

Da Arbeitsteilung ein Instrument zur Schaffung von Wohlstand ist und 
Arbeitsteilung in vielen Fällen nur mit der Durchführung von Transportvorgän-
gen möglich ist, ist auch der Transport ein Instrument zur Schaffung von Wohl-
stand. Ohne Transporte wäre die Erreichung des heutigen Wohlstandsniveaus 
nicht möglich gewesen. Bei der Schaffung von Wohlstand müssen Arbeitsteilung 
und die Durchführung von Transporten aufeinander abgestimmt werden.

Die gleichen Aussagen können auch für den Verkehr gemacht werden. 
Verkehr ist die Organisation von Transporten und somit eine spezielle Form der 
Durchführung von Transporten.6

Im Folgenden ist näher zu untersuchen, unter welchen Bedingungen Trans-
port und Verkehr als Instrumente zur Schaffung von Wohlstand anzusehen sind. 
Generell ist zu sagen, dass das Basisinstrument, die Arbeitsteilung, zur Schaffung 
von Wohlstand beitragen muss. Arbeitsteilung trägt zur Schaffung von Wohlstand 
bei, bis die Arbeitsteilungsfalle erreicht oder solange sie nicht erreicht wird.7 
Welche weiteren Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Transport und Verkehr 
zur Schaffung von Wohlstand beitragen, wird im Folgenden zu zeigen sein.

Die Anforderungen des Zulieferwesens an Transport und Verkehr

Damit die Nachfrage nach Transport- bzw. Verkehrsleistungen nicht nur 
potentielle, sondern auch reale Nachfrage wird, müssen nicht nur zu transportie-
rende Güter nachgefragt worden sein, es müssen auch bestimmte Anforderungen 

6 Vgl. zur Abgrenzung von Transport und Verkehr u.a. G. Ihde, Transport, Verkehr und Logi-
stik, 2. Aufl ., München 1991, S. XII.

7 Vgl. A. Smith, Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker, 
Bd. 1 (aus dem Englischen übersetzt von M. Streissler, hrsg. v. E.W. Streissler), Düsseldorf 1999, 
S. 89–100, insbes. S. 89, 92.
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(Affi nitäten8) erfüllt sein. Die Anforderungen ergeben sich einerseits aus den 
Eigenschaften der zu transportierenden Güter und andererseits aufgrund der Vor-
stellungen (Wünsche) der Unternehmen/Menschen, die Transporte nachfragen.

Die Anforderungen (Affi nitäten) hinsichtlich der Transport- bzw. Verkehr-
sleistungen sind prinzipiell in drei Gruppen einzuteilen:
(1) Anforderungen in Bezug auf die Quantität,
(2) Anforderungen in Bezug auf die Qualität und
(3) Anforderungen in Bezug auf den Preis.
Die Anforderungen an die Transport- bzw. Verkehrsleistungen ergeben sich 
– wie gesagt – u.a. aufgrund der Vorstellungen der Unternehmen/Menschen, die 
die Transporte nachfragen. Dabei ist es sicherlich auch von Bedeutung, welche 
Ausprägungsform des Zuliefer-/Beschaffungsprozesses zum Tragen kommt. Der 
moderne Zuliefer-/Beschaffungsprozess mit produktionssynchroner Beschaffung 
stellt deutlich höhere Anforderungen an die Transport-/Verkehrsleistung als der 
traditionelle Zuliefer-/Beschaffungsprozess.

Die Anforderungen an die Quantität und die Anforderungen an den Preis sind 
nicht weiter zu unterteilen. Anders ist es mit den Anforderungen an die Qualität. 
Die Qualität ist ein Phänomen, das sich in verschiedene Teilqualitäten unterteilen 
lässt. Entsprechend dieser Teilqualitäten gibt es auch Teilaffi nitäten.

Auf die Teilqualitäten wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen.

Die Qualität von Transport- und Verkehrsleistungen

Die Qualität der Transport-/Verkehrsleistung wird nach Voigt9 als „Verkehr-
swertigkeit“ bezeichnet. Die Verkehrswertigkeit wird in sieben Teilqualitäten 
unterteilt:
(1) die Schnelligkeit,
(2) die Massenleistungsfähigkeit,
(3) die Netzbildungsfähigkeit,
(4) die Berechenbarkeit,
(5) die Häufi gkeit,

8 Vgl. F. Voigt, Verkehr, Bd. I/1, Berlin 1973, S. 108–147.
9 Vgl. ibidem, S. 69–92; vgl. auch H. Witte, Die Verkehrswertigkeit, Berlin 1977. Zu einem 

empirischen Ansatz zur Messung der Qualität von Transport-/Verkehrsleistungen vgl. H. Bronk, 
H. Witte, An Integrated Price and Quality Approach for Modelling Passenger Transport Demand, 
Folia Oeconomica Stetinensia 2003, No. 2 (10), S. 319–335.
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(6) die Sicherheit und
(7) die Bequemlichkeit.
Zu diesen sieben Teilqualitäten muss aus heutiger Sicht noch eine achte Teilqu-
alität hinzugerechnet werden. Dies ist
(8) die Umweltfreundlichkeit.

Aus diesen acht Teilqualitäten ergeben sich acht Teilaffi nitäten. Anhand 
dieser acht Teilqualitäten und Teilaffi nitäten lässt sich dann die Qualität von 
Transport- bzw. Verkehrsleistungen bestimmen. Dies soll im folgenden Abschnitt 
demonstriert werden.

Die Messung der Qualität des Verkehrssystems

Um die Qualität von Transport- bzw. Verkehrsleistungen zu bestimmen, 
muss zunächst näher auf den Begriff Qualität eingegangen werden. Unter Quali-
tät versteht man die Erfüllung von bestimmten Anforderungen.10 Entsprechend 
dieser Defi nition unterscheidet man zwischen objektiver und subjektiver Quali-
tät. Die objektive Qualität wird auch als technische Qualität bezeichnet. Die 
objektive Qualität hat verschiedene Teilqualitäten. Es handelt sich dabei um die 
Ausprägung der Eigenschaften von Gütern (Sachgütern und Dienstleistungen). 
Die Schnelligkeit ist z.B. eine Eigenschaft eines Verkehrsmittels (Auto). Die 
spezielle Ausprägung der Schnelligkeit ist z.B. eine Geschwindigkeit von 150 
Stundenkilometern. Das heißt die objektive Teilqualität „Schnelligkeit“ des Ver-
kehrsmittels (Auto) beträgt 150 Stundenkilometer.

Will man nun die subjektive Qualität eines Verkehrsmittels hinsichtlich 
der Teilqualität „Schnelligkeit“ bestimmen, muss die Affi nität bekannt sein. Die 
Anforderung (Affi nität) an die Schnelligkeit des Verkehrsmittels ist vom Verwen-
dungszweck bzw. vom zu transportierenden Gut abhängig. So ist die Affi nität 
hinsichtlich der Schnelligkeit für einen Transport zwischen Zuliefer- und Abneh-
merunternehmen (z.B. 150 km/h) deutlich anders als für ein Autorennen (z.B. 
300 km/h). Für einen Transport zwischen Zuliefer- und Abnehmerunternehmen 
erfüllt das Verkehrsmittel mit der Ausprägung der Eigenschaft Schnelligkeit von 
150 km/h die Affi nität des Nachfragers. Für einen Nachfrager, der an einem Auto-
rennen teilnehmen möchte, wird die Affi nität hingegen nicht erfüllt.

10 Vgl. H. Witte, Die Qualität als ökonomisches Entscheidungsinstrument, Grafschaft 1995, 
S. 19–42.
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Wird für die Erfüllung einer Teilaffi nität durch eine objektive Teilquali-
tät der Wert „Eins“ und für die Nichterfüllung der Wert „Null“ zugeordnet, so 
ergibt sich für die subjektive Teilqualität Schnelligkeit im Fall des Transports 
vom Zuliefer- zum Abnehmerunternehmen der Wert „Eins“, während sich für den 
Verwendungszweck Autorennen der Wert „Null“ ergibt.

Entsprechend der objektiven Teilqualität Schnelligkeit können nach dem 
gleichen Verfahren Werte für andere subjektive Teilqualitäten, die Quantität und 
den Preis ermittelt werden. Die Vorgehensweise ist in Tab. 1 dargestellt. Um 
einen Gesamtwert zu erhalten, sind die Einzelwerte aufzuaddieren und durch die 
Anzahl der Beurteilungskriterien zu dividieren. Man erhält auf diese Weise Erfül-
lungsgrade, die zwischen „Null“ und „Eins“ liegen. Der Wert „Null“ verdeutlicht 
die Nichterfüllung der Affi nitäten, während „Eins“ den idealen Wert darstellt und 
die Erfüllung aller Teilaffi nitäten wiederspiegelt.

Tabelle 1 

Schema zur Ermittlung des Erfüllungsgrades der Affi nitäten der Nachfrager nach 
Transport-/Verkehrsleistungen

Quantität Qualität Preis Σ

Affi nität aij aiqant

10

aiqual

150 km/h

aip

1,00 Euro/km

Objektive Ausprägung oqij oqiquant

11

oqiqual

160 km/h

oqip

0,99 Euro/km

Subjektive Einschätzung sqij sqiquant

1

sqiqual

1

sqip

1

3 : 3 = 1

Quelle: eigene Darstellung.

Die Ausführungen verdeutlichen, dass es einen wesentlichen Unterschied 
zwischen objektiver und subjektiver Qualität bzw. objektiven Teilqualitäten 
und subjektiven Teilqualitäten gibt. Die objektive Qualität bzw. Teilqualität ist 
eine bestimmte Ausprägung einer Eigenschaft eines Sachgutes bzw. einer Dien-
stleistung. Dieser Wert ist für ein bestimmtes Sachgut bzw. eine bestimmte Dien-
stleistung zu einem Zeitpunkt konstant. Die subjektive Qualität bzw. Teilqualität 
eines Sachgutes bzw. einer Dienstleistung kann hingegen verschiedene Werte 
aufweisen. Dies ergibt sich aufgrund der Anforderungen (Affi nitäten), die sich 
nach dem Verwendungszweck des Sachgutes bzw. der Dienstleistungen richten. 
Die subjektive Qualität bzw. die subjektiven Teilqualitäten können mindestens 
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so viele Werte annehmen wie es Verwendungszwecke für das Sachgut bzw. die 
Dienstleistung gibt.

Die Erfüllung der Anforderungen des Zulieferwesens 
an die Qualität von Transport- und Verkehrsleistungen

Die Anforderungen des Zulieferwesens an die Transport- und Verkehrsle-
istung lassen sich allgemein kaum und im Speziellen gar nicht beschreiben. Die 
speziellen Anforderungen lassen sich nur beschreiben, wenn man ein konkretes 
Zulieferbeispiel betrachtet. Die allgemeinen Aussagen können naturgemäß nur 
sehr global sein. Die Anforderungen des Zulieferwesens an die Transport- bzw. 
Verkehrsleistungen können allgemein wie folgt beschrieben werden: Das Zulie-
ferwesen braucht Transport- bzw. Verkehrsleistungen in ausreichender Menge, in 
gewünschter Qualität zum möglichst niedrigen Preis.

Wenn auch auf die Anforderungen in diesem Rahmen nicht im Detail einge-
gangen werden kann, so lässt sich doch mit Hilfe des Qualitätsportfolios zeigen, 
dass es für die Anbieter von Transport- und Verkehrsleistungen drei Strategien 
gibt. Aus Abb. 1 sind die drei Strategien erkennbar.

objektive Qualität (Teilqualität) 

 Affinität (Teilaffinität) 

Abb. 1. Qualitätsportfolio
Quelle: eigene Darstellung.
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Die drei Strategien, die sich aus dem in Abb. 1 dargestellten Qualitätsport-
folio ableiten lassen, sind:
(1) objektive Qualität/Teilqualität konstant halten,
(2) objektive Qualität/Teilqualität erhöhen und
(3) objektive Qualität/Teilqualität senken.
Die erste Strategie, objektive Qualität/Teilqualität konstant halten, ist dann anzu-
wenden, wenn die objektive Qualität/Teilqualität der Affi nität/Teilaffi nität ent-
spricht bzw. beide Werte gleich groß sind. Dies ist der Fall auf der in Abb. 1 
eingetragenen aufsteigenden Hauptdiagonale. Rechts unterhalb der Hauptdiago-
nale ist die Affi nität/Teilaffi nität größer als die objektive Qualität/Teilqualität. In 
diesem Bereich von Abb.1 lautet die Strategie folglich objektive Qualität/Teilqu-
alität erhöhen bis die Affi nität erfüllt ist. Links oberhalb der Hauptdiagonale ist 
die objektive Qualität/Teilqualität größer als die Affi nität/Teilaffi nität. Die Stra-
tegie in diesem Bereich von Abb. 1 heißt demnach objektive Qualität/Teilqualität 
senken bis die Affi nität genau gleich der objektiven Qualität/Teilqualität ist. Eine 
Übererfüllung der Anforderungen/Affi nitäten der Nachfrager macht keinen Sinn, 
da dadurch keine höhere Bewertung der objektiven Qualität/Teilqualität erfolgt. 
Es ergibt sich kein höherer Wert für die subjektive Qualität/Teilqualität. Diese 
Schlussfolgerung lässt sich auf der Basis des in Tab. 1 dargestellten Verfahrens 
zur Bestimmung der subjektiven (nachfragerelevanten) Qualität ableiten.

Fazit

Die Bedeutung der Qualität von Transport- und Verkehrsleistungen für das 
Zulieferwesen ergibt sich aus der zentralen Stellung des Transports im Zuliefer-
/Beschaffungsprozess. Diese Aussage gilt sowohl für den traditionellen Zuliefer-
/Beschaffungsprozess als auch für den modernen Zuliefer-/Beschaffungsprozess, 
der im Rahmen der Anwendung von Logistikkonzepten als produktionssynchrone 
Beschaffung bezeichnet wird.

Da die produktionssynchrone Beschaffung höhere Anforderungen an 
die objektiven Teilqualitäten Schnelligkeit, Pünktlichkeit und Sicherheit 
stellt, erfordert der moderne Zuliefer-/Be-schaffungsprozess eine höhere 
objektive Qualität der Transport- und Verkehrsleistung als der traditionelle 
Zuliefer-/Beschaffungsprozess.
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Bei beiden Formen des Zuliefer-/Beschaffungsprozesses sind die (1) Anfor-
derungen in Bezug auf die Quantität, (2) die Anforderungen in Bezug auf die 
Qualität, d.h. die objektive Qualität/Teilqualitäten und (3) die Anforderungen in 
Bezug auf den Preis von den angebotenen Transport- und Verkehrsleistungen zu 
erfüllen.

Mit Hilfe des Qualitätsportfolios konnte gezeigt werden, dass es darum geht, 
die Anforderungen genau zu erfüllen. Bei einer Nichterfüllung der Anforderungen 
sind die Quantität, die objektive Qualität/Teilqualität und der Preis entsprechend 
anzupassen. Die Quantität und die objektive Qualität sind zu erhöhen, während 
der Preis zu senken ist. Es konnte auch gezeigt werden, dass eine Übererfüllung 
der Anforderungen nicht sinnvoll ist. Die Bewertungen der angebotenen Trans-
port- und Verkehrsleistung wird dadurch nicht höher als bei genauer Erfüllung 
der Anforderungen. Es kann daher sinnvoll sein, die Quantität und die objektive 
Qualität/Teilqualität zu senken und den Preis zu erhöhen. Werden die Anforde-
rungen der Nachfrage genau erfüllt, so sind Quantität, objektive Qualität/Teilqua-
lität und der Preis konstant zu halten.

Die Planung der Quantität, der objektiven Qualität/Teilqualität und des 
Preises sind relativ aufwendig, da die Anforderungen der Nachfrage nicht immer 
gleich sind, sondern mit dem Verwendungszweck, dem zu transportierenden Gut 
und seinen Weiterverarbeitungs-/Konsumbedingungen, variieren. Aufgrund der 
Vielzahl der Verwendungszwecke konnten in diesem Rahmen nur allgemeine 
Aussagen zur Bedeutung der Qualität von Transport- und Verkehrsleistungen für 
das Zulieferwesen gemacht werden.

Die Verbesserung des Verkehrs-, Informations- und Kommunikationssys-
tems und die Senkung der Transport-, Informations- und Kommunikationskosten 
in den letzten Jahrzehnten haben den Zulieferprozess wesentlich verbessert und 
über deutlich größere Entfernungen wirtschaftlich gemacht. Es wurde der Glo-
balisierung Vorschub geleistet und weltweite Zulieferung/Beschaffung (Global 
Sourcing) möglich.
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JAKOŚĆ TRANSPORTU I USŁUG TRANSPORTOWYCH JAKO ELEMENT 
PROCESU PODWYKONAWSTWA

Streszczenie

Już od wielu lat tendencją jest korzystanie z outsourcingu usług transportowych. 
Jest wiele kryteriów decydujących o wyborze partnera zewnętrznego, jednak – jak poka-
zuje praktyka – najważniejszym z nich jest jakość usług. Celem artykułu jest pokazanie 
miejsca i znaczenie czynnika jakości w procesie decyzyjnym przy zlecaniu transportu na 
zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu).

Tłumaczenie Blanka Tundys
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KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW 
TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO 

Wprowadzenie

 Mobilność osób i wybór sposobu podróżowania jest atrybutem wolności. 
Znaczenie wolności w polityce liberalizmu jest zasadnicze, a wskutek dominacji 
tej polityki w globalnej gospodarce wolność stała się megatrendem. W literatu-
rze przedmiotu zwraca się uwagę na dylematy z tym związane. Decyzje użyt-
kowników transportu nie idą w parze z oczekiwaniami polityków, zwłaszcza 
w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju. Preferowanie podróży własnym 
samochodem jest niepokojące, dlatego polityka transportowa Unii Europejskiej 
jest nastawiona na szukanie skutecznych narzędzi oddziaływania na zmianę 
zachowań użytkowników transportu, uznając takie działanie za panaceum na 
rozwiązanie współczesnych problemów transportu. 

Zachowania nabywcze użytkowników transportu są naturalną sferą zainte-
resowania szeroko rozumianego sektora transportu (producentów środków trans-
portu, usługodawców, instytucji i innych). Jego uczestnicy podejmują wysiłki, by 
poznać skalę potrzeb i preferencji użytkowników transportu w celu osiągnięcia 
własnych celów biznesowych. Współcześnie natrafi ają jednak na pewne ograni-
czenia, ponieważ biznes w transporcie jest przedmiotem coraz szerszej ingerencji 
państwa. Państwo oddziałuje na wszystkie podsystemy systemu transportowe-
go (techniczny, ekonomiczny, organizacyjno-prawny), ingerując tym samym 
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w wa runki rynkowe. Wiele z tych działań, choć jest oparte na ogólnych prze-
słankach interwencjonizmu państwowego1, nie znajduje akceptacji w warunkach 
rozwiniętego, zliberalizowanego rynku usług transportowych. 

Przez ostatnie dwie dekady interwencjonizm państwa w transport realizuje 
głównie cele zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, by stworzyć 
system transportowy zintegrowany, wydajny, bezpieczny, oszczędzający energię 
i niezagrażający środowisku naturalnemu. Pomimo wyraźnego postępu we wpro-
wadzaniu służących tym celom działań (inwestycje infrastrukturalne, postęp 
techniczny, normy ekologiczne i bezpieczeństwa, taryfi kacja transportu itp.) 
nie udało się zmienić zachowań rynkowych, czego efektem jest nadal daleka od 
oczekiwanej struktura gałęziowa przewozów (dominacja ciężarowego transportu 
samochodowego i motoryzacji indywidualnej) oraz wysoki poziom kosztów 
zewnętrznych transportu. Polityka transportowa Unii Europejskiej szuka sku-
tecznych narzędzi oddziaływania na zmianę zachowań użytkowników transportu, 
uznając takie działanie za panaceum na rozwiązanie współczesnych problemów 
transportu2.

W artykule przedstawiono trendy w rozwoju ruchliwości społecznej, główne 
uwarunkowania wyboru sposobu przemieszczania się, narzędzia polityki trans-
portowej oraz oceny zagranicznych ekonomistów transportu dźwigni polityki 
transportowej. 

Samochód osobowy jako preferowany środek transportu

Przez ostatnie kilkanaście lat mobilność społeczeństwa krajów tworzących 
Unię Europejską (EU-27) wzrosła o 22%. Jest to skutek rozwoju gospodarczego, 
rozszerzenia UE, otwarcia granic, wzrostu zamożności obywateli, rozwoju 
motoryzacji, łatwiejszego dostępu do towarów i usług, zwiększenia ilości czasu 
wolnego itp. Pojawiają się nowe czynniki, które będą sprzyjać ruchliwości spo-
łecznej. Tempo wzrostu przewozów pasażerskich w UE jest na szczęście dużo 
niższe niż przewozów ładunków (w porównywalnym okresie wzrost o 31%), ale 

1 Do ogólnych przesłanek interwencjonizmu państwowego należą: występowanie dóbr pu-
blicznych, efektów zewnętrznych, monopoli naturalnych, zjawisko rujnującej konkurencji i kryzy-
sy strukturalne.

2 Zagadnieniu temu poświęcono jeden z warsztatów I Międzynarodowego Forum Transpor-
towego Transport and energy. The challenge of climate change, które odbyło się w maju 2008 r. 
w Lipsku z udziałem kilkudziesięciu ministrów transportu oraz naukowców z całego świata.
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w obu rodzajach przewozów coraz częściej jest preferowany transport samocho-
dowy. Ogólnie ujmując, 72,4% swoich potrzeb przewozowych obywatele UE-27 
zaspokajają samochodami osobowymi, ale wziąwszy pod uwagę tylko transport 
lądowy (bez transportu morskiego i lotniczego), wskaźnik ten wzrasta do 82,1%3. 
Są kraje, w których udział samochodów osobowych w przewozach lądowych 
przekroczył już 85% (dane za 2007 rok: Litwa – 91%, Wielka Brytania – 86%, 
Słowenia – 85%), a w innych zbliża się do tej granicy (Luksemburg – 84,9%, 
Niemcy – 84,4%, Finlandia – 84,3%, Francja – 83,9%). 

 Samochody osobowe stają się atrybutem wolności, dobrobytu, przynależ-
ności społecznej, a przede wszystkim środkiem transportu spełniającym postu-
lat bezpośredniości, elastyczności czy dostępności. Obywatel Europy spędza 
w podróży średnio godzinę dziennie, odbywając trzy podróże na łączną odle-
głość 36 km (Polacy należą do najmniej mobilnych obywateli wśród krajów UE, 
dziennie przemieszczają się na odległość kilkunastu kilometrów). Europejczyk 
większość czasu przeznaczonego na podróże (3/4) spędza w samochodzie osobo-
wym. W strukturze czasu podróży dominują przejazdy związane z aktywnością 
w czasie wolnym (40%), a w dalszej kolejności przejazdy do pracy (20%) oraz 
w celu edukacji, zakupów, biznesu i innym. 

Przejazdy samochodami osobowymi w UE charakteryzują się stałą tenden-
cja wzrostową. Wzrastają także przewozy komunikacją miejską (z 71 mld pkm 
w 1995 roku. do 85 mld pkm  w 2007 roku), jednak ich udział w strukturze prze-
wozów nadal utrzymuje się na bardzo niskim poziomie – 1,2%. Poziom potrzeb 
zaspokajanych motocyklami i motorowerami jest dwukrotnie wyższy niż komu-
nikacją miejską (1,5%), a udział kolei jest dużo niższy, niż się oczekuje (6,9%). 
Według studiów prognostycznych4, do 2030 roku w krajach UE nastąpi dalszy 
wzrost ruchliwości społecznej, z 12 174 km/osobę do 18 653 km/osobę, czyli 
o ponad 50%. Przy niezmienionej strukturze gałęziowej przewozów pasażerskich 
wzrost ten nie będzie obojętny ani dla przestrzeni, ani dla środowiska.

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

4 European Energy and Transport Trends to 2030, EC, Luxemburg 2003.
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Zachowania rynkowe użytkowników transportu pasażerskiego

Zachowania podróżnicze w transporcie pasażerskim są oparte na złożonych 
podstawach. Wynika to z wielości determinant kształtujących te zachowania, 
a mianowicie takich, jak poziom dochodów oraz cen dóbr i usług, ich dostęp-
ność (przestrzenna, ekonomiczna, czasowa), wolność wyboru, rodzaj potrzeb 
i preferencje, atrakcyjność oferty transportu zbiorowego, substytucja na potrzeby 
przemieszczania, wiek i stan zdrowia, status społeczny, uwarunkowania spo-
łeczno-kulturowe, tradycja, przyzwyczajenia, percepcja, świadomość ekolo-
giczna, czas wolny i inne czynniki behawioralne.

Głównym przedmiotem analizy zachowań rynkowych w transporcie pasażer-
skim jest gospodarstwo domowe, będące jednym z trzech (oprócz przedsiębiorstwa 
i państwa) uczestników procesu gospodarowania. Potwierdza to J. Burnewicz, 
stwierdzając, że „preferencje gospodarstw domowych mają decydujący wpływ 
na wielkość i strukturę zapotrzebowania na transport pasażerski”5. Wydatki na 
transport (bilety komunikacji zbiorowej, ceny usług taksówkowych, koszty naby-
cia, utrzymania i eksploatacji samochodu lub innego środka przemieszczania) są 
znaczącą pozycją w budżecie domowym. Gospodarstwo domowe charakteryzuje 
się „zdolnością do podejmowania decyzji oraz dążeniem do uzyskania maksymal-
nej satysfakcji z konsumpcji dóbr i usług za pomocą ograniczonych środków”6. 
Odzwierciedleniem satysfakcji w słownictwie ekonomicznym jest użyteczność, 
czyli pojęcie o charakterze subiektywnym. Przedmiotem oceny użyteczności są 
konkretne parametry jakościowe, ważne z jakiegoś względu dla nabywcy usługi 
transportowej lub użytkownika samochodu osobowego, a nie wszystkie cechy 
jakościowe charakteryzujące tę usługę lub przejazd samochodem prywatnym. 
Subiektywność wyborów i ocen sposobów zaspokojenia potrzeb transportowych 
gospodarstw domowych daje podstawy do twierdzenia, że nie zawsze decyzje 
wyboru sposobu zaspokojenia potrzeby transportowej są oparte na racjonalnych 
przesłankach (nagłe impulsy, chwilowy nastrój, przyzwyczajenia). 

5 Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, 
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa–Radom 2007, s. 129.

6 Zob. Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 1428.
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Liczne badania wskazują na to, że zachowania podróżnicze zmieniają się 
naturalnie i istotnie w czasie7. Wybór podróży to nie tylko wybór między samo-
chodem osobowym a transportem publicznym. Jest to akt rozważania wielu 
innych elementów decyzji wyboru, jak liczbą podróży i trasa, inne sposoby prze-
mieszczenia się (np. pieszo), dostępność samochodu, a przede wszystkim wybór 
miejsca życia, pracy czy dokonywania zakupów8. 

Sposoby zaspokajania potrzeb transportowych przez członków gospodarstw 
domowych są zróżnicowane, jednak w ogólnym ujęciu tworzą bazę umożliwia-
jącą poznanie preferencji społecznych, odzwierciedlonych (ex post) w strukturze 
gałęziowej przewozów. 

Narzędzia oddziaływania na zmiany zachowań 
użytkowników transportu

Do identyfi kowania potrzeb społecznych można zastosować dwa podej-
ścia9:
a) podejście pozytywne (zidentyfi kowanie preferencji i celów, jakie rzeczywi-

ście ma społeczeństwo w pewnym okresie);
b) podejście normatywne (zidentyfi kowanie preferencji i celów, które społe-

czeństwo powinno mieć zgodnie z pewnym etycznym lub politycznym po-
stulatem).

Podejście pozytywne, rozwijane w okresie budowania gospodarki rynkowej 
i rozpowszechniania idei marketingu, wywołała wiele pozytywnych skutków 
w transporcie, ale wystąpiły też negatywne. Jak się zauważa10, w przeszłości wła-
dze traktowały popyt na podróże jako czynnik egzogeniczny, czyli jako potrzebę, 
którą po prostu trzeba zaspokoić, co w efekcie dało serię projektów rozwoju 
infrastruktury według zasady „przewidzieć i dostarczyć”. Obecnie wzrasta prze-
konanie, że dotychczasowa polityka nie zaspokoiła potrzeb transportowych, ale 
je pobudziła. Ponadto zwraca się uwagę na to, że zaspokajanie potrzeb wówczas, 

7 Zob. m.in. P. Goodwin, S. Cairns, J. Dargay, M. Hanly, G. Parkhurst, G. Stones, P. Vythoulkas, 
Changing travel behaviour, ESRC Transport Studies, University College London, London 2004.

8 P. Goodwin, Policy incentives to change behaviour in passenger transport, I International 
Transport Forum, Leipzig 2008.

9 A. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 
s. 22.

10 Conclusion and key fi ndings, Workshop 2, Changing behaviour in passenger transport, In-
ternational Transport Forum, Leipzig 2008.
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gdy ceny są poniżej kosztów społecznych, jest ostatecznie nieefektywne. Budowa 
nowych dróg lub uwalnianie istniejących dróg od nadmiaru ruchu (zniesienie 
kongestii) przynosi z jednej strony korzyści użytkownikom w postaci skrócenia 
czasu podróży, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenia ogólnych kosz-
tów podróży, a z drugiej wyzwala ruch indukowany (częstsze podróże, odejście 
od transportu zbiorowego itp.).

Silny polityczny nacisk na konieczność zmniejszenia energochłonności 
transportu i ograniczenia kosztów zewnętrznych z tytułu jego funkcjonowania 
(zwłaszcza redukcja CO2), skłania władze publiczne do przyjęcia podejścia nor-
matywnego. W tym celu uruchamiają one na różnych szczeblach decyzyjnych 
wiele narzędzi polityki transportowej, oddziałujących na zmianę zachowań 
podróżniczych i zmniejszenie poziomu preferencji dla motoryzacji indywidual-
nej (w ujęciu globalnym, regionalnym czy lokalnym). Dotyczą one trzech nastę-
pujących obszarów:
– doskonalenie systemu przemieszczania,
– zachęcanie do redukowania ruchu drogowego, zwłaszcza przy użyciu samo-

chodów osobowych,
– optymalizowanie wykorzystania terenu oraz systemowe podejście do proble-

mu parkowania.
Szeroką gamę instrumentów z wymienionych obszarów, wykorzystywanych 
w Europie, przedstawiono w tabeli 2. 

Wielość narzędzi oddziaływania na zachowania podróżnicze nie zawsze 
gwarantuje osiągnięcie oczekiwanego efektu. Badania wskazują, że transport 
publiczny nie jest „łatwą” alternatywą dla motoryzacji indywidualnej. Najwięk-
szą zachętą do korzystania z usług transportu publicznego jest obniżenie jego cen 
(w tym przypadku o 50%), ale w następstwie mamy do czynienia z obniżeniem 
przychodów transportu publicznego, wzrostem czasu podróży czy wzrostem 
ruchu indukowanego.
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Tabela 2

Instrumenty zarządzania popytem na przewozy pasażerskie

Opcje udoskonaleń 
transportu

Bodźce do wykorzystania 
alternatywnych gałęzi 

transportu 
i redukowania ruchu

Parkingi i zarządzanie 
wykorzystaniem terenu

– Troska o bezpieczeństwo
– Alternatywne harmono-

gramy pracy
– Ruc home godziny pracy
– System szybkich połączeń 

autobusowych
– Udoskonalenia dla cykli-

stów
– Integracja: rower – trans-

port publiczny
– Usługi wynajmu samocho-

dów (carsharing)
– Zagwarantowane prze-

jazdy do domu
– Indywidualne działania 

dla wzrostu efektywności 
transportu

– Kolej miejska
– Plany dla niezmotoryzo-

wanych
– Zarządzanie urządzeniami 

dla niezmotoryzowanych
– System park & ride
– Ułatwienia dla pieszych
– Wspólne podróżowanie 

(carpooling, vanpooling)
– Usługi połączeń wahadło-

wych
– Przejazd skuterów, wóz-

ków ręcznych itp.
– Poprawa usług taksówko-

wych
– Telepraca
– Uspokojenie ruchu
– Udoskonalenie ruchu 

tranzytowego
– Uniwersalne projekty 

(planowanie bez barier)

– Zachęta do spacerów 
i jazdy na rowerze

– Finansowe bodźce dla 
pa sażerów z biletami okre-
sowymi

– Opłaty ograniczające 
kongestię

– Opłaty drogowe zależne 
od odległości

– Podatki paliwowe
– Priorytet dla pojazdów 

„zatłoczonych”
– Opłaty parkingowe
– Ubezpieczenie zależne od 

długości przejazdów
– Opłaty drogowe
– Realokacja przestrzeni 

dróg
– Ograniczenia prędkości
– Zachęty do korzystania 

z transportu publicznego
– Restrykcje dotyczące 

wykorzystania samocho-
dów,

– Parkingi dla rowerów
– Planowanie przestrzeni 

wolnych od samochodów
– Tworzenie silnych centrów 

handlowych
– Zapewnienie spójnego 

połączenia jezdni ze ścież-
kami ruchu

– Przewodnik do  wielogałę-
ziowych połączeń

– Nowa urbanizacja
– System kalkulacji  kosz-

tów, cen i przychodów 
parkingowych

– Zarządzanie parkingami
– Opłaty parkingowe
– Rozwiązywanie proble-

mów parkowania
– Efektywne wykorzystanie 

parkingów
– Właściwy rozwój społecz-

ności lokalnej
– Doskonalenie układu 

przestrzennego ulic

Źródło: P. Goodwin, Policy incentives to change behaviour in passenger transport. 
I International Transport Forum, Leipzig 2008.

Wprowadzenie opłat dla samochodów osobowych za wjazd do centrum 
miasta to problem jeszcze bardziej złożony. C. Raux, S. Suche i J. Rawls roz-
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winęli podstawy do analizy akceptacji zmian opłat w transporcie, które łączą 
efektywność ekonomiczną z trzema wymiarami równości11:
a) równością wertykalną – zwrócenie uwagi na dobrobyt grupy najbardziej eko-

nomicznie pokrzywdzonej;
b) równością horyzontalną – dzielenie obciążeń między podatników i użytkow-

ników transportu oraz między użytkowników różnych gałęzi transportu;
c) równością przestrzenną – gwarantowanie dostępu do ułatwień oraz wolność 

przemieszczania się.
Na zachowania podróżnicze największy wpływ mają narzędzia polityki 

fi skalnej, to jest podatki oraz opłaty. Z ekonomicznego punktu widzenia są one 
najbardziej efektywne, natomiast ze społecznej perspektywy nie są zbyt spra-
wiedliwe12. Interesującej informacji dostarczają wyniki badań nad elastycznością 
cenową popytu (zakup paliw, usług transportowych czy samochodu). Z uwagi na 
szeroki zakres analizy w artykule pominięto te zagadnienia, choć są one istotnym 
czynnikiem zmian zachowań podróżniczych. 

Zakończenie

Polityka transportowa ma wiele skutecznych narzędzi oddziaływania na 
zmiany zachowań podróżniczych w kierunku zgodnym z jej celami. Badania 
dowiodły, że pojedyncze rozwiązania są mało efektywne, a system transportowy 
musi być analizowany w całej swojej złożoności. Zgodne są opinie europej-
skich naukowców, że władze publiczne mają do dyspozycji kilka dźwigni, które 
pomogą wpłynąć na zachowania podróżujących w sposób najbardziej efektywny 
i gwarantujący obniżenia emisji gazów cieplarnianych po możliwie najniższym 
koszcie. Do najważniejszych dźwigni należą13:
− wybór inwestycji i fi nansowanie transportu publicznego i sieci dróg,
− stanowienie opłat za transport publiczny, parkingi i drogi,
− opodatkowanie pojazdów i paliw,
− regulacja w zakresie ruchu drogowego, dostępu i wykorzystania infrastruktu-

ry oraz zasad parkowania,

11 A. Bonnafous, Changing behaviour in passenger transport. With the view to tackle the chal-
lange of climat change, I International Transport Forum, Leipzig 2008.

12 Conclusion and key fi ndings...
13 Ibidem.
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− planowanie infrastruktury i jego koordynacja z odpowiednimi systemami 
planowania zagospodarowania przestrzennego,

− procesy oceny polityki i metodologie, które mają rzeczywisty wpływ na po-
dejmowanie decyzji w transporcie.

Zmiany zachowań podróżniczych to bardzo interesujący obszar badawczy. Kiedy 
jednak staje się przedmiotem polityki, ważne jest, by tworzyć właściwe bodźce 
skłaniające do tych zmian, a nie bezpośrednio ingerować w wolność decyzji 
wyboru sposobu przemieszczania się.
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CHANGING BEHAVIOUR IN PASSENGER TRANSPORT

Summary

Mobility and choice of traveling is an attribute of freedom. Very often travel choice 
is not fulfi lling an expectation in the context of sustainable development. In particular 
such a high preference for personal cars usage is alarming. European Union’s transport 
policy is seeking for effective instruments for changing travel behavior. In paper trends 
in mobility development were pointed out as well as conditions of modal choice and 
instruments of transport policy. Views and opinions on this subject from main European 
leaders of transport economics were also presented.

Translated by Elżbieta Załoga
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DYSTRYBUCJA – ZMIENIAJĄCE SIĘ WYZWANIA 
WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

Wprowadzenie

Celem działania przedsiębiorstw jest osiąganie określonych korzyści 
w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, a także jej rozwój. Podstawową 
kategorią ekonomiczną określającą sukces rynkowy przedsiębiorstwa jest zysk. 
Z kolei osiąganie zysku jest związane ze skutecznym sposobem działania fi rm, 
którego głównym elementem jest sprzedaż wytwarzanych dóbr i usług (genero-
wanie przychodów). Funkcją przedsiębiorstwa, które umożliwia wprowadzenie 
na rynek wyprodukowanych produktów i usług oraz ich sprzedaż, jest dystry-
bucja. Polityka dystrybucji staje się dzisiaj tym obszarem, na którym zapadają 
kluczowe dla fi rm decyzje. Obserwuje się nawet nasilenie tego zjawiska, gdyż 
właśnie od decyzji w zakresie polityki dystrybucji przedsiębiorstwa zależą jego 
efekty fi nansowe i pozycja na rynku. P. Drucker twierdzi, że często zarówno 
rynek, jak i kanał zbytu mają większe znaczenie niż sam wyrób1. Czym zatem jest 
dystrybucja i jaka jest jej rola we współczesnych realiach gospodarki rynkowej? 
Celem artykułu jest przegląd różnych defi nicji pojęcia dystrybucja i wskazanie 
zmian zachodzących w otoczeniu, które wpływają na sposób pełnienia funkcji 
dystrybucji.

1 P. Drucker, Skuteczne zarządzanie – zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, 
Czytelnik, Kraków 1994, s. 54.
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Różnorodność sposobów defi niowania dystrybucji

Pojęcie dystrybucja wywodzi się z łac. distributio, oznaczającego podział, 
oraz distribuere, tłumaczonego jako rozdzielać, rozdawać2. W literaturze spo-
tykamy zróżnicowany sposób defi niowania tego pojęcia. Dystrybucja jest 
określana przez pryzmat kryterium efektywnościowego. W polskiej literaturze 
przedmiotu stanowisko takie prezentuje A. Czubała3. Według niej, dystrybucja 
oznacza zorientowaną na osiąganie zysku działalność obejmującą planowanie, 
organizację i kontrolę sposobu rozmieszczania gotowych produktów na rynku 
oraz zaoferowanie ich do sprzedaży. Zwraca zatem uwagę na rachunek eko-
nomiczny działalności przedsiębiorstwa, którego głównym kryterium oceny 
jest zysk. Wydaje się, że defi nicja ta nie dość głęboko ujmuje rolę dystrybucji 
w przedsiębiorstwie. Pominięto tu aspekt obsługi klienta i tworzenie wartości 
dodanej, czyli to, co obecnie jest bardzo ważne miejsce zarówno w strategiach 
logistycznych jak i marketingowych. Defi nicja ta nawiązuje do koncepcji dys-
trybucji fi zycznej, którą można uznać za jeden z pierwszych etapów rozwoju 
logistyki i tylko częściowe wyjaśnienie szerokiego ujęcia dystrybucji4.

Inne, zdecydowanie popularniejsze w polskiej literaturze fachowej, spojrze-
nie na dystrybucję wiąże ją z funkcją udostępnienia produktów i usług ostatecznym 
nabywcom. Na przykład T. Kramer5 uważa, że przez proces dystrybucji rozumie 
się wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych 
różnic występujących między produkcją a konsumpcją. Podobnie określają 
dystrybucję L. Garbarski, I. Rutkowski i W. Wrzosek6, stwierdzając, że polega 
ona na doprowadzeniu i zaoferowaniu wytworzonego produktu konsumentowi 
zgodnie z jego potrzebami, a więc w odpowiedniej formie oraz we właściwym 
miejscu i czasie. Również T. Sztucki7 uważa, że głównym celem dystrybucji jest 
dostarczanie nabywcom produktów o właściwej jakości, w odpowiednim czasie 

2 Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.
3 A. Czubała, Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001, s. 13.
4 Według Amerykańskiej Rady ds. Zarządzania Dystrybucją Fizyczną (1977 r.), „Dystrybucja 

fi zyczna to integracja dwóch lub więcej działalności na przykład planowania, wprowadzania na 
rynek oraz kontroli efektywnego przepływu surowców, (...), towarów od punktu ich wytworzenia 
do punktu ich konsumpcji”. J.C. Johnson, D.F. Wood, Contemporary physical distribution and 
logistics, Macmillan Publishing Company, New York 1986, s. 5.

5 T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004, s. 115.
6 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 2008, s. 255.
7 T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 

2000, s. 13.
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i miejscach, w najbardziej dogodnych formach i warunkach dokonywania zaku-
pów, a także po możliwie najniższych kosztach ich doprowadzania z produkcji do 
pośrednich i końcowych nabywców.

Cytowani autorzy na ogół odnoszą się do podstawowych użyteczności 
tworzonych w procesie udostępniania produktów przez przedsiębiorstwo swoim 
nabywcom. W tym tradycyjnym ujęciu można wyróżnić8:
a) użyteczność czasu – umożliwia otrzymanie produktu lub usługi wówczas, 

gdy są one potrzebne konsumentowi;
b) użyteczność miejsca – produkt lub usługa są dostępne w miejscu wymaga-

nym przez konsumenta;
c) użyteczność formy – sposób i kultura obsługi oraz uatrakcyjnianie produktu 

lub usługi są takie, aby zachęcić konsumentów do ich zakupu;
d) użyteczność posiadania – wysiłki pośredników, aby pomóc nabywcom prze-

jąć na własność produkt lub usługę.
W rzeczywistości gospodarczej oczekiwania wobec użyteczności zapew-

nianych przez dystrybucję są dużo większe, co znajduje odzwierciedlenie 
w logistycznej zasadzie 7W, oznaczającej właściwy towar, we właściwym czasie, 
właściwym miejscu, właściwemu klientowi, w potrzebnej ilości, odpowiedniej 
jakości i właściwym koszcie, czego wyrazem jest cena9. Wydaje się, że to szersze 
spojrzenie logistyków na użyteczności oferowane przez dystrybucję wynikają 
z lepszego rozumienia przez nich złożoności przepływów fi zycznych i informa-
cyjnych, a tym samym wymagań klientów w tym zakresie.

Porównując defi nicje dystrybucji w literaturze polskiej i zagranicznej, odnosi 
się wrażenie, że rodzimi autorzy, prezentujący tak zwane podejście klasyczne, nie 
w pełni odzwierciedlają istotę współczesnej dystrybucji. Najprawdopodobniej 
jest to spowodowane krótszym okresem funkcjonowania w gospodarce rynkowej 
w porównaniu z państwami wysoko uprzemysłowionymi.

Spośród wielu dostępnych defi nicji w literaturze zagranicznej warto przyto-
czyć te, które prezentują ujęcie dystrybucji nawiązujące do dzisiejszych realiów 
gospodarki, a zatem do nowych wyzwań stawianych dystrybucji.

Według E.R. Corey’a10, system dystrybucji przedsiębiorstwa jest jego głów-
nym zasobem zewnętrznym. Pod względem ważności porównuje go do takich 

8 K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy 
ABC, 1988, s. 407.

9 S. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 16.
10  R. Corey, Industrail marketing: Cases and concepts, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1976, 

s. 263.
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kluczowych zasobów wewnętrznych, jak produkcja, technologia, maszyny 
i urządzenia. Kształtowanie systemu dystrybucji oznacza duże zaangażowa-
nie przedsiębiorstwa w nawiązaniu kontaktów z bardzo wieloma niezależnymi 
podmiotami zajmującymi się dystrybucją, a także z obsługiwanymi przez nich 
rynkami. Wiąże się również z podejmowaniem licznych decyzji taktycznych 
i tworzeniem procedur będących podstawową strukturą, na której budowana jest 
szeroka sieć długoterminowych kontaktów. W podejściu tym akcentuje się więc 
fakt, że budowanie dobrych relacji z podmiotami zewnętrznymi w ramach sys-
temu dystrybucji jest trudne i wymaga czasu. J.C. Tarondeau i D. Xardel11 uza-
leżniają defi nicję dystrybucji od tak zwanej perspektywy spojrzenia. Wyróżniają 
oni bowiem trzy grupy partnerów w systemie dystrybucji: producentów, dystry-
butorów i konsumentów. Dla producentów dystrybucja oznacza przede wszyst-
kim wybór struktur i środków dystrybucji najlepiej przystosowanych do rozwoju 
rynku sprzedaży gamy danych produktów, pozwalających na zdobycie klienta 
i konsumenta. Dla dystrybutora jest to sektor działalności ekonomicznej zapew-
niający funkcjonowanie pośredników między producentami i konsumentami. 
Dla konsumenta dystrybucja oznacza głównie sprzedaż detaliczną, czyli ostatnie 
ogniwo łańcucha przeobrażeń, między innymi transport i magazynowanie, które 
doprowadza dany produkt lub usługę do konsumenta. Podobnie P. Grégory12, 
który z uwagi na zmiany zachodzące na rynku francuskim wyróżnia trzy zna-
czenia pojęcia dystrybucja. W pierwszym pokazuje ewolucję pojęcia dystrybucji 
z punktu widzenia producenta od defi niowania jako funkcji do defi nicji orga-
nizacji wspomagających sprzedaż. W tym znaczeniu cytowany autor defi niuje 
dystrybucję jako struktury handlowe składające się z:
a) kanałów dystrybucji (fr. canaux de distribution, ang. marketing channels), 

czyli trasy pokonywanej przez towary od producenta do konsumenta;
b) handlu detalicznego (fr. commerce de detail, ang. retailing), który jest łączni-

kiem między kanałami dystrybucji a konsumentami.
Drugie znaczenie pojęcia dystrybucja odnosi się do wszystkich pośredników 
kanałów dystrybucji, a w trzecim wskazuje się na ciągłe przeobrażenia struk-
tur i technik dystrybucji oraz pole rozwoju nowych technologii. J.P. Helfer 
i J. Orsoni podkreślają, że dystrybucja to nie tylko zbliżenie i dopasowane podaży 
do popytu na warunkach, w których każdy z partnerów odnosi korzyść, ale współ-

11 J.C. Tarondeau, D. Xardel, Dystrybucja, „Que je sais?” Assimil Polska, Kraków 1999, s. 3.
12 P. Grégory, Marketing, Éditions Dalloz, Paris 1993, s. 118.
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cześnie dystrybucja jest przede wszystkim kreatorem wartości13. Podejście takie 
jest typowe we francuskiej literaturze przedmiotu i praktyce biznesowej. Wynika 
to z historii rozwoju francuskiej gospodarki, kiedy to w latach 50. XX wieku 
pojęciem dystrybucja zaczęto określać nowoczesne działania przedsiębiorstw, 
zarówno produkcyjnych jak i handlowych, dodających wartość do produktu 
w trakcie procesu jego udostępniania konsumentom14. Złożoność systemu dys-
trybucji przedsiębiorstwa podkreśla fakt, że tworzą go jednostki jeszcze wcho-
dzące w skład fi rmy, ale traktowane już jako „zewnętrzny” kanał dystrybucji. 
Według najbardziej rozpowszechnionej defi nicji, kanały dystrybucji, w ujęciu 
podmiotowym, mogą być postrzegane jako zbiór wzajemnie zależnych od siebie 
organizacji, współuczestniczących w procesie dostarczania produktu lub usługi 
do użytkownika lub konsumenta15.

W przytoczonych defi nicjach można zauważyć nowe aspekty pojmowania 
dystrybucji przedsiębiorstwa. Warto podkreślić tu:
– konieczność rozpatrywania dystrybucji w sposób systemowy,
– potrzebę tworzenia wartości dodanej dla klienta,
– wzrost znaczenia pośredników jako podmiotów zaangażowanych w udostęp-

nianie produktów i usług na rynku.
Warto zwrócić uwagę na pogląd M. Christophera16. W tradycyjnym ujęciu kanał 
dystrybucji jest traktowany przez niego jako środek umożliwiający fi zyczne 
przemieszczanie produktów przez system, przez który dokonuje się sprzedaż 
i akwizycja. W nowoczesnym ujęciu podkreśla natomiast strategiczne znaczenie 
kanałów dystrybucji, które służą do osiągnięcia celów organizacji.

Dystrybucja jako zintegrowany obszar logistyki i marketingu

Zarządzanie systemem dystrybucji wymaga od fi rmy koordynacji oraz 
integracji działalności marketingowej i logistycznej w sposób zgodny z strategią 
korporacji. W literaturze przedmiotu wielu autorów przychyla się do koniecz-
ności marketingowo-logistycznego podejścia do rozwiązywania problemów 

13 J-P. Helfer, J. Orsoni, Marketing, Librairie Vuibert, Paris 1998, s. 295.
14 M. Benoun, M-L. Helies-Hassid, Distribution, Acteurs et Strategies, Ed. Economica, Paris 

1993, s. 13–16.
15 L.W. Stern, A.I. El-Ansary, A.T. Coughlan, Kanały marketingowe, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2002, s. 17.
16 M. Christopher, Strategia zarządzania dystrybucją, Placet, Warszawa 1999, s. 149.
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rynkowych17. Współcześnie według marketingowo-logistycznej koncepcji, 
proponowanej przez F. Beiera i K. Rutkowskiego18 (rysunek 1), zadowolenie 
klientów przedsiębiorstwa jest osiągane z jednej strony – oprócz skoordynowa-
nych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystry-
bucji – przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu 
i miejsca. Na podstawie wyników badań przytaczanych przez H.Ch. Pfohla 
można stwierdzić, że na rynkach zbytu przedsiębiorstw przemysłowych i handlo-
wych obsługa dostawcza jest często, po jakości wyrobu, najważniejszym czynni-
kiem wpływającym na decyzję o zakupie19. Z jednej strony jest to spowodowane 
postawą nabywców, którzy dążą do przesunięcia kosztów gospodarki magazy-
nowej na dostawcę, co z kolei powoduje mniejsze zamówienia, krótsze okresy 
ich realizacji oraz wymaganie specjalnych warunków dostaw. Z drugiej strony 
wynika z substytucyjności produktów, a to z kolei implikuje konieczność różni-
cowania oferty za pomocą usług. Należy tu podkreślić, że właśnie obsługa klienta 
związana z udostępnienie produktów jest tym elementem, który pierwotnie łączy 
koncepcję marketingu i logistyki.

ZADOWOLENIE KLIENTA 
Dostawcy 
Po rednicy 
Klienci finalni 

ZYSKI PRZEDSI BIORSTWA 
Maksymalizacja zysków 
d ugoterminowych 
Najni sze koszty globalne przy 
akceptowanym poziomie obs ugi 
klienta 

ZINTEGROWANE DZIA ANIA 
MARKETINGOWO-LOGISTYCZNE 

Marketing mix (produkt, cena, 
promocja, dystrybucja) 
Logistics mix (transport, zapasy, 
sk ady, realizacja, zamówienia) 

Rys. 1. Koncepcja zarządzania marketingowo-logistycznego
Źródło: F.J. Beier, K. Rutkowski, op.cit., s. 30.

17 W 1927 roku R. Borsodi w publikacji The distribution age zdefi niował termin „logistyka” 
jako fi zyczną dystrybucję (transport i składowanie) oraz jako lepsze określenie marketingu. W la-
tach 70. XX w. zaczęto zwracać uwagę na te akcenty w badaniach, co znalazło wyraz w założeniach 
koncepcji logistyki marketingowej sformułowanej przez H. Pfohla (1972), P. Traumanna (1976), 
J. Krulis-Randy (1977). Por. M. Jedliński, Zarządzanie systemami logistycznymi, WNUS, Szczecin 
1998, s. 24.

18 F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, SGH, Warszawa 1998, s. 29–30.
19 Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne, ILIM, Poznań 1998, s. 57–58.



221Dystrybucja – zmieniające się wyzwania we współczesnej gospodarce

PRODUKT

DYSTRYBUCJA/ POZIOM 
OBS UGI KLIENTA 

PROMOCJACENA MARKETING

KOSZT  
TRANSPORTU 

KOSZT 
MAGAZYNOWANIA 

KOSZT PRZETWARZANIA 
ZAMÓWIE  I INFORMACJI 

KOSZT PARTII 
DOSTAWY

KOSZT 
UTRZYMYWANIA 

ZAPASÓW 

LOGISTYKA

Rys. 2. Tradycyjne związki logistyki i marketingu
Źródło: J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 

2002, s. 151.

Na zmieniającą się rolę logistyki w systemach dystrybucji zwracają uwagę 
J. Coyle, E.J. Bardi i C.J. Langley, wyróżniając podejście tradycyjne i tak zwaną 
nową wizję w związku logistyki z marketingiem20. W opinii autorów, w tradycyj-
nym ujęciu rola dystrybucji wynika z miejsca, jakie ona zajmuje w marketingu 
mix. W tym kontekście logistyka odgrywa rolę statyczną, polegającą na minimali-
zacji kosztu całkowitego czynności logistycznych przy danym poziomie obsługi, 
ustalanym najczęściej przez dział marketingu. Tego typu podejście powodowało 
w efekcie wzrost kosztów logistycznych w wyniku zwiększenia poziomu obsługi 
klienta (rysunek 2). Dopiero spojrzenie w inny sposób na kanały dystrybucji 
wydobyło nowe możliwości logistyki w kontekście logistycznych łańcuchów 
dostaw. Podejście takie wymaga bardziej dynamicznego, aktywnego podej-
ścia, które uwzględniałoby rosnące znaczenie logistycznych łańcuchów dostaw 
w zdobywaniu i utrzymywaniu trwałej przewagi konkurencyjnej oraz osiąganie 
rezultatów korzystnych dla wszystkich uczestników łańcucha. Zadaniem dys-

20 J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 152–
154.
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trybucji jest zatem tworzenie wartości dodanej w całym systemie lub inaczej – 
w łańcuchu dostaw. Oznacza to, że fi rma powinna stale zwiększać obsługę part-
nerów w łańcuchu dostaw, tak aby stworzyć możliwie najwyższą wartość dla 
całego łańcucha dostaw.

Zmiany w otoczeniu wpływające na system dystrybucji

Potrzeba nawiązania aktywnych relacji marketingowo-logistycznych 
w obszarze dystrybucji jest wynikiem zmian zachodzących w otoczeniu przed-
siębiorstw. Powodują one konieczność poszukiwania źródeł przewagi konkuren-
cyjnej na rynku, a omawiana koncepcja stwarza tu duże możliwości (rysunek 3). 
System dystrybucji przedsiębiorstwa jako jego najważniejszy zasób zewnętrzny 
jest podatny na zmiany zachodzące w otoczeniu. Mimo że podstawowe funkcje 
pozostają niezmienione, to jednak ulega ewolucji (przeobrażeniu) rola dystrybu-
cji jako odpowiedź na zmiany rynkowe. Do głównych kierunków rozwoju dys-
trybucji można zaliczyć21:
– nacisk na kontrolę i ograniczenie kosztów,
– nasilenie procesów integracyjnych oraz wzrost znaczenia układów interorga-

nizacyjnych, 
– wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz Internetu,
– globalizacja i internacjonalizacja aktywności gospodarczej,
– wzrost pozycji detalistów w kanale dystrybucji.

Zachodzące zmiany wymuszają działania integrujące funkcje w samych 
przedsiębiorstwach oraz współpracę z podmiotami rynkowymi. W efekcie tych 
zmian tradycyjny podział ról i sfer wpływów zostaje zaburzony. Odpowiedzią 
jest właśnie orientacja marketingowo-logistyczna, która integrując uczestni-
ków systemu dystrybucji, tworzy łańcuch wartości, opisany również przez M.E. 
Portera. Koncepcja łańcucha wartości ma bardzo duże znaczenie, ponieważ 
potwierdza, że podstawowe i wspierające operacje przedsiębiorstwa powinny 
przekształcać się łańcuch wartości dystrybucji, a następnie w łańcuch wartości 
klienta. W obrazowy sposób prezentuje zatem, jak ważne znaczenie odgrywa 
system dystrybucji. Ponadto współczesne systemy logistyczne oraz całe łańcu-
chy dostaw znajdują się pod coraz większą presją, ponieważ przy wydłużają-

21 N. Fabbe-Costes, J. Colin, G. Pache, Faire de la recherché en logistique et distribution? 
FNEGE, Vuibert, Paris 2000, p. 31–261.
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cym się dystansie, jaki przemierzają towary i materiały, gwałtownie skraca się 
czas na realizację dostaw oraz wzrastają wymagania w zakresie obsługi klienta. 
M. Christopher wprowadza pojęcie konkurowanie czasem, co wynika ze zmian 
w zachowaniach oraz postawach nabywczych klientów zarówno na rynku dóbr 
konsumpcyjnych jak i przemysłowych. Coraz większe znaczenie czynnika czasu 
wynika z faktu, że jest on bezpośrednio powiązany z poziomem kosztów, zacho-
dzi bowiem bezpośrednia zależność między długością logistycznego łańcucha 
dostaw a poziomem zapasów zamrożonych na każdym jego etapie. Każdy dzień 
przebywania produktu w obrębie łańcucha zaopatrzenia oznacza podwyższenie 
kosztów utrzymania zapasów, a wydłużanie czasu realizacji zamówienia oznacza 
obniżanie poziomu obsługi klienta. Uwrażliwienie rynków na skracanie czasu 
trwania czynności wynika ze skrócenia cyklu życia produktów, dążenia klientów 
do zmniejszania zapasów oraz zmienności klientów (rynków)22. W konsekwencji 
terminowość dostawy, czyli dostarczanie kompletnego zamówienia w terminie 
określonym przez klienta, ma decydujący wpływ na wybór dostawcy. Chodzi 
więc o zdolność do szybkiego reagowania przez kompresję czasu w łańcuchu 
dostaw. Dzięki temu nie tylko klienci mogą być szybciej obsługiwani, ale wzrasta 
stopień elastyczności, a co za tym idzie, obniża się koszt działalności z uwagi na 
skrócenie łańcucha.

Produkty innowacyjne i silne marki
Warto  marek 
Rozwi zywanie problemów 
Korzy , na której skupia si  firma 

Skuteczny a cuch dostaw 
Zarz dzanie sieci
Szybkie reagowanie 
Tani dostawca 

Relacje z klientami 
Koszty utrzymania klientów 
Relacje dodaj ce warto ci
Skupienie si  na jako ci obs ugi 

Przewaga 
konkurencyjna 

Rys. 3. Źródła przewagi konkurencyjnej
Źródło: M. Christopher, H. Peck, Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2004, s. 27.

22   M. Christopher, Logistyka i zarządzanie, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998, s. 138.
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Zakończenie

Pojęcie oraz rola dystrybucji zmienia się w ostatnich dekadach. Postrzega-
nie jej jako prostej funkcji związanej z przepływem towarów ulega przeobrażeniu 
w systemowe podejście do procesu dystrybucji oraz ogółu organizacji współpra-
cujących z przedsiębiorstwem na rzecz tworzenia wspólnej wartości dla klienta 
fi nalnego. Mimo że podstawowe funkcje dystrybucji pozostają niezmienne, to 
zmianie ulega ich sposób realizacji. 
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LA DISTRIBUTION – L’ÉVOLUTION DE DÉFIS DANS LE MARCHÉ 
CONTEMPORAIN

Resumé

L’article aborde la function de la distribution du point de vue du producteur, et la 
situe dans le context de la conception du management marketing et logistique. Il souhaite 
prendre en consideration deux dimensions complémentaires de la function de distribu-
tion: une fonction vertical, la gestion du canal de distribution, qui établit une chaîne de 
relations entre producteur et l’acheteur  fi nal; et une function horizontale, la gestion du 
commerce de detail, par laquelle le distributeur s’enfforce de construire une offre répon-
dant aux attentes des acheteurs. Ils sont été présentées les tendences majeures  infl uancant 
les cirquits de distribuitions des producteurs.
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INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWA 
NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM 
LOGISTYCZNEGO EUROTERMINAL W SŁAWKOWIE

Współczesna gospodarka światowa odznacza się tendencją do zwiększenia 
rotacji dóbr. Mimo tej tendencji nie da się wyeliminować procesów magazyno-
wania, choć nie są one już tak skomplikowane jak przed laty. Przedsiębiorcy 
mogą wyposażyć swoje magazyny w specjalistyczny sprzęt, który zdecydowanie 
ułatwia pracę i sprawia, że będzie ona bardziej efektywna. Firmy, które swoje 
magazyny wyposażyły w nowoczesne urządzenia i środki transportu, usprawniły 
sobie organizację pracy i zapewniają świadczenie usług na wysokim poziomie.

Euroterminal obsługuje wielu kontrahentów, którzy działają w różnych dzie-
dzinach. Chcąc sprostać wymaganiom klientów, musi zatem mieć odpowiednią 
infrastrukturę magazynową, dobrze zorganizowaną kadrę kierowniczą, odpowie-
dzialnych pracowników i sprawdzonych podwykonawców usług. Euroterminal 
w Sławkowie swoją dzielność opiera przede wszystkim na świadczeniu różnego 
typu usług przeładunkowych i składowania. Ponadto w zakres jego działalności 
wchodzi pilotowanie frachtów kolejowych, samochodowych oraz dokonywanie 
odpraw celnych. 

Międzynarodowe Centrum Logistyczne (MCL) Euroterminal w Sławkowie 
w obecnym kształcie tworzono dwuetapowo. W styczniu 2008 roku przekazano 
inwestycję będącą pierwszym etapem przedsięwzięcia nazwanego Budowa 
Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie. 
W rezultacie rozpoczął funkcjonowanie Magazyn Uniwersalny nr 1o całkowitej 
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powierzchni około 7000 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą, czyli składowiskiem 
zadaszonym z dwoma suwnicami o udźwigu 25 t oraz zapleczem technicznym 
(tory, parking, połączenia drogowe). Budowa Międzynarodowego Centrum 
Logistycznego Euroterminal w Sławkowie została wpisana w projekt współfi -
nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu operacyjnego Transport na lata 2004–2006. Wartość 
tego projektu (SPOT/1.3.1./141/05) – realizacja zadania numer 1 – wyniosła 
73 937 906,36 zł. Uzyskano dofi nansowanie w wysokości około 26,3 mln zł, 
z czego 13 299 303,64 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Regionalnego, 
natomiast 13 299 303,00 zł z rezerwy budżetu państwa1.

Magazyn Uniwersalny nr 1 jest dostosowany do potrzeb przeładunkowych 
jednostek paletowych na rampie w magazynie, wyrobów hutniczych na składo-
wisku zadaszonym i materiałów sypkich na odrębnym składowisku. Magazyn 
umożliwia również składowanie towarów dostarczanych lub wysyłanych z wyko-
rzystaniem torów normalnych i szerokich oraz samochodów. Obiekt odgrywa 
rolę stacji przeładunkowej z ewentualnym, tymczasowym przetrzymywaniem 
towarów. W tym czasie mogą być także wykonywane operacje konfekcjonowa-
nia, przepakowywania i etykietyzacji. Zgodnie z zaleceniami technologicznymi 
przeładowywane towary są najczęściej dostarczane do magazynu na paletach, 
a w przypadku składowiska zadaszonego – kształtowniki i pręty stalowe w wiąz-
kach o maksymalnym ciężarze 25 t, natomiast materiały sypkie luzem w wago-
nach cysternach (silosach).

Na potrzeby magazynowania palet (europalety 800 x 1200) w hali magazy-
nowej przewidziano regały paletowe i pola odkładcze. Do wykonywania operacji 
przepakowywania, etykietyzacji i konfekcjonowania zarezerwowano w magazy-
nie dwa miejsca o powierzchni 4,0 x 4,5 m. Ponadto między torami kolejowymi 
przewidziano pole odkładcze palet o wymiarach 3,00 x 40,00 m. Materiały, takie 
jak kształtowniki i pręty na składowisku zadaszonym składane są na podkładach 
drewnianych (belki drewniane 150,00 x 150,00 mm lub inne) o długości około 
4,0 m.

Magazyn Uniwersalny nr 1 składa się zasadniczo z trzech części:
a) hali magazynowej na planie prostokąta, o konstrukcji stalowej dwunawowej 

o wymiarach 54,00 x 48,00 m;
b) przybudówki socjalno-biurowo-technicznej, o wymiarach 22,00 x 25,30 m, 

zlokalizowany z jednej strony hali;
1 www.czh.pl, 17.06.2009 r.
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c) zadaszonego składowiska o wymiarach 60,00 x 60,00 m, wyposażonego 
w suwnice, nawierzchnię drogową i torowiska kolejowe – z drugiej strony 
hali.

Hala magazynowa jest budowlą parterową, jednoprzestrzenną, o wysokości użyt-
kowej 8,00 m (pod konstrukcją stalową dachu). Zewnętrzne ściany w lekkiej 
obudowie są wyposażone w szybkobieżne bramy przy wjazdach kolejowych 
i doki przy bramach dla rozładunku/załadunku samochodów ciężarowych. 

W części południowej magazynu znajdują się cztery doki załadowcze prze-
znaczone do tylnego rozładunku/załadunku samochodów ciężarowych. Poziom 
placu manewrowego został obniżony do poziomu 1,10 w stosunku do poziomu 
posadzki hali. Obok doków zlokalizowane są wyjścia ewakuacyjne z podestami 
i schodkami zewnętrznymi, wyposażonymi w balustrady stalowe. W północ-
nej części magazynu zostały doprowadzone dwa układy torowe przecinające 
poprzecznie budynek. W miejscach przejazdu zastosowano szybkobieżne bramy 
spiralne, dwie od strony zachodniej i dwie od strony wschodniej. Od strony 
wschodniej, pomiędzy torowiskami magazyn wyposażony jest w dwie kolejne 
bramy rolowane i dwie zewnętrzne żelbetowe pochylnie transportowe dla wóz-
ków widłowych. Widok z zewnątrz na Magazyn Uniwersalny nr 1 przedstawiono 
na rysunku 1.

Rys. 1. Magazyn Uniwersalny nr 1
Źródło: www.czh.pl, 20.06.2009 r.
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W magazynie jest również tak zwana przybudówka socjalno-usługowo-
-techniczna. Znajdują się w niej pomieszczenia techniczne i pomocnicze, maga-
zyn-chłodnia z agregatami i ładownia wózków akumulatorowych z bramą rozwie-
raną. Chłodnia łączy się z halą szybkobieżną bramą specjalnego przeznaczenia 
dla przemysłu spożywczego, o wysokich parametrach higienicznych i z dużymi 
różnicami temperatur. 

Od strony zachodniej przy hali magazynowej znajduje się zadaszone składo-
wisko o rozpiętości 2 x 30,00 m i długości 60,00 m, wyposażone w dwie suwnice. 
Składowisko ma utwardzoną nawierzchnię drogową na poziomie placu manew-
rowego przed magazynem i na poziomie torowisk bocznicy.

Magazyn Uniwersalny nr 1 przeznaczony jest przede wszystkim do prac 
przeładunkowych kolejowych i samochodowych. Zarówno w hali magazynowej 
jak i na terenie składowiska wyznaczone zostały miejsca oraz regały do gro-
madzenia towarów układanych przy użyciu wózków widłowych i częściowo 
suwnicy. Szczegółowe dane dotyczące podziału powierzchni na użytkową i do 
zabudowy w magazynie nr 1 przedstawiają się następująco:
a) magazyn: powierzchnia użytkowa – 2659,4 m2, powierzchnia zabudowy 

– 3373,2 m2;
b) przybudówka socjalno-biurowo-techniczna: powierzchnia użytkowa 

– 511,53 m2, powierzchnia zabudowy – 570,0 m2;
c) zadaszone skladowisko2: powierzchnia użytkowa – 3722,2 m2, powierzchnia 

zabudowy – 3722,2 m2.
Magazyn Uniwersalny nr 1 był pierwszym elementem budowy nowo-

czesnego Centrum Logistycznego w Sławkowie. Obiekt ten pozwoli na pełne 
wykorzystanie możliwości istniejącej bocznicy tak zwanego szerokiego toru oraz 
usprawni wszelkie prace związane z przeładunkiem/załadunkiem oraz składowa-
niem poszczególnych towarów i materiałów.

W kwietniu 2009 roku otwarto drugi etap budowy Międzynarodowego 
Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie. Inwestycję tę rozpoczęto 
od Magazynu Uniwersalnego nr 2 o powierzchni 4860 m2. Rozbudowano także 
płytę kontenerową o powierzchni 1,3 ha, którą wyposażono w suwnicę konte-
nerową o udźwigu 40 t. W tym samym czasie ukończono również infrastrukturę 
techniczną w postaci torów kolejowych szeroko- i normalnotorowych o długości 
2,2 km, dróg i parkingu w obrębie otoczenia płyty o łącznej powierzchni 6000 m2 
oraz sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.

2 Opracowanie własne na podstawie udostępnionych dokumentów przez CZH SA.
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Wartość zadania nr 2 (SPOT/1.3/180/07) wyniosła 37 678 015,00 zł. 
Na drugi etap inwestycji uzyskano dofi nansowanie w wysokości około 
15 mln zł, z czego 7 498 738,42 zł z Europejskiego Funduszu Regionalnego, 
a 7 740 665,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa3.

Magazyn Uniwersalny nr 2 został wybudowany między innymi po to, aby 
zwiększyć konkurencyjność tworzonego Międzynarodowego Centrum Logistycz-
nego Euroterminal w Sławkowie. W ramach tego projektu powstał obiekt maga-
zynowy z zapleczem technicznym oraz drogi, place i parkingi. Rozbudowano 
infrastrukturę kolejową, sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną. 
Poszerzono sieci gazową, energetyczną i teletechniczną. Usprawniono system 
sterowania ruchem kolejowym SRK. Inwestycja ta pozwoliła zwiększyć bezpie-
czeństwo i szybkość obsługi kolejowej nie tylko dzięki wykonaniu systemu SRK, 
ale również rozbudowie układu torowego.

W Magazynie Uniwersalnym nr 2 wykonywane są operacje przeładun-
ków oraz składowania towarów i materiałów dostarczanych w kontenerach lub 
w wagonach krytych. Ma on zwiększyć zdolności przeładunkowe MLC konte-
nerów oraz towarów paletyzowanych. Na rysunku 2 przedstawiono widok na 
Magazyn Uniwersalny nr 2 z zewnątrz oraz płytę kontenerową.

Rys. 2. Magazyn Uniwersalny nr 2 wraz z płytą kontenerową
Źródło: www.czh.pl, 21.06.2009 r.

3 Ibidem, 20.06.2009.
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Magazyn nr 2 składa się z części magazynowej z wewnętrzną rampą kole-
jową do przeładunku towarów z wagonów normalnotorowych oraz czterema 
dokami przeładunkowymi dla samochodów ciężarowych, dwukondygnacyjnej 
części socjalno-technicznej, usytuowanej wewnątrz hali, i zewnętrznej rampy 
kolejowej do przeładunku towarów z wagonów szerokotorowych. Służy do prze-
chowywania i przeładunku towarów przemysłowych między transportem kolejo-
wym (normalnotorowym i szerokotorowym) a transportem drogowym.

Środki fi nansowe na powyższe inwestycje pochodziły także z funduszy 
włas nych CZH SA oraz z kredytów. Podsumowując, łączna wartość inwesty-
cji na terenie Euroterminala, zrealizowanych w ostatnich latach z udziałem 
zarówno źródeł zewnętrznych, jak i ze środków własnych CZH SA wynosi ponad 
100 mln zł.

Należy podkreślić, że Euroterminal w Sławkowie obejmuje kilka obiektów, 
w których można składować i magazynować towary i materiały. Najważniejsze 
są dwa magazyny uniwersalne (nr 1 i nr 2). W magazynie nr 1 można składować 
towary na powierzchni 2660 m2. Obiekt może pomieścić 1780 europalet przyjąć 
12 wagonów z paletami i wydać na samochody minimum 576 palet w ciągu doby. 
Pozwala to załadować 50 samochodów ciężarowych na dobę. W magazynie nr 
2 towary można przechowywać na powierzchni około 4860 m2. Przeładunek 
i składowanie są prowadzone również na istniejącej od 2004 roku płycie kon-
tenerowej o powierzchni 5600 m2, a ponadto od 2007 roku na 6640 m2 drugiej 
płyty kontenerowej – klamrowej. Obecnie całkowita powierzchnia do składowa-
nia i przeładunku kontenerów wynosi 1,2 ha. Do przechowywania materiałów 
Euroterminal wykorzystuje także składowisko zadaszone o powierzchni 3600 m2 
z dwoma suwnicami Q = 25t oraz magazyn główny mieszczący 200 palet, jak 
również magazyn lekki – alufl ex o pojemności 350 palet.

Zakończone inwestycje na Euroterminalu w Sławkowie wraz z moderni-
zacją wewnętrznej infrastruktury są powiązane z realizacją projektów zewnętrz-
nych, sfi nansowanych ze środków fi nansowych budżetu państwa i samorządów 
lokalnych. Przebudowano połączenia drogowe, wykonano sieć wodociągową 
zaopatrującą oddział w wodę, oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją sani-
tarną oraz utworzono przyłącza do sieci gazowej.

Euroterminal w Sławkowie rozwija się po to, aby w przyszłości obsłużyć 
ruch towarowy na linii Daleki Wschód–Europa Zachodnia. Projekt Międzynaro-
dowego Centrum Logistycznego w Sławkowie został oparty na przekształceniu 
dotychczasowego terminalu, zajmującego się przede wszystkim przeładunkiem 
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rud żelaza i paliw płynnych, w Międzynarodowe Centrum Logistyczne o charak-
terze dystrybucyjno-przeładunkowym, obsługujące lądowy ruch towarowy głów-
nie na osi Wschód–Zachód. Euroterminal wciąż jest rozwijany, chodzi bowiem 
o stworzenie na tym terenie potężnego terminalu przeładunkowego dla transportu 
kombinowanego na trasie przewozów towarowych Europa–Azja. Największym 
atutem Euroterminalu jest jego dogodna lokalizacja i specyfi czna infrastruk-
tura umożliwiające prowadzenie różnego rodzaju przeładunków, kompletacji 
i dekompletacji, składowanie oraz przechowywanie towarów. Na procesy maga-
zynowania korzystnie wpływa również szybki i sprawny system informacyjny 
stosowany w fi rmie. Wymiana bieżących informacji pozwala na precyzyjne pla-
nowanie i wykorzystanie środków transportowych w magazynie.

Powstawanie centrów logistycznych, takich jak Oddział Euroterminal 
w Sławkowie, jest koniecznością, ponieważ brak dalszego rozwoju w tym kie-
runku może przyczynić się do wykluczenia naszej gospodarki z łańcucha logi-
stycznego Europy. 

Literatura
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Dokumenty udostępnione przez CZH SA.

STORAGE INFRASTRUCTURE ON THE BASIS 
OF INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRE EUROTERMINAL 

IN SŁAWKÓW

Summary

The article refers to modern solutions in handling technology. It discusses logistics 
infrastructure problems in Euroterminal in Sławków, which is an important distribution 
and handling link dealing with freight traffi c mainly in the East – West direction.

Translated by Anita Mutwil
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NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ORIENTACJĘ PROCESOWĄ 
W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

Wprowadzenie

W obliczu konkurencji i nowej technologii na globalnym rynku w przedsię-
biorstwach zachodzi wiele zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie do zarządza-
nia organizację podejścia procesowego. Zarządzanie łańcuchem dostaw oparte 
na orientacji procesowej wymaga zastosowanie różnych koncepcji i metod 
zarządzania. Procesy w łańcuchach dostaw przekraczają granice organizacji 
i coraz częściej podlegają koordynacji i integracji w przedsiębiorstwach łańcucha. 
Należy je zatem odpowiednio zaprojektować oraz zarządzać nimi z uwzględnie-
niem ich intersystemowego charakteru. Najnowszą koncepcją zarządzania proce-
sami jest BPO (Business Process Orientation), koncepcja oparta na procesowym, 
horyzontalnym, międzyfunkcjonalnym postrzeganiu elementów biznesu, takich 
jak struktura, wyniki procesów, własność procesów, klienci, tworzeniu zespo-
łów skupionych na procesach, oraz przede wszystkim na zarządzaniu procesami 
z uwzględnieniem takich miar procesów, jak jakość, czas, koszt, zmienność czy 
wyniki fi nansowe1.

1 A. Lockamy III, K. McCormack, The development of a supply chain management process 
maturity model using the concepts of business process orientation, „Supply Chain Management: An 
International Journal” 2004, Vol. 9, No. 4, s. 273.
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1. Podejście procesowe w organizacji

Podejście procesowe zakłada optymalizację działań w procesach organiza-
cji przez odejście od podziału funkcjonalnego. Proces stał się dla współczesnej 
organizacji naturalną determinantą osiągania wzrostu efektywności2. Można 
go zdefi niować jako „zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie 
oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia”3, gdzie do elementów 
wejściowych procesu zaliczyć można personel z jego kwalifi kacjami, wiedzą 
i doświadczeniem, materiały, urządzenia, zarządzanie oraz środowisko, natomiast 
do wyjściowych: produkt materialny lub usługę, informację i dokumenty4. Podej-
ście procesowe polega na systematycznej identyfi kacji procesów stosowanych 
w organizacji zarządzanie nimi, a szczególnie wzajemnymi oddziaływaniami 
między procesami5. Procesy mogą być identyfi kowane zgodnie z zapropono-
waną przez R.L. Manganelliego i M.M. Kleina procedurą, obejmującą: tworze-
nie modelu klientów, na których ma być zorientowany proces, opracowanie miar 
oceny i analizy cyklu wykonania pracy, tworzenie modelu procesu, tworzenie 
programów integracji i współpracy z dostawcami, analizę przebiegu pracy pod 
kątem działań przynoszących wartość, tworzenie mapy organizacji w celu wyzna-
czenia granic procesów, wykorzystanie metody ABC (Activity Based Costing) do 
określenia kosztów operacji w procesach oraz analizę wartości dodanej tworzo-
nej przez proces6. 

W organizacji można wyodrębnić trzy rodzaje procesów7:
a) procesy główne – podstawowe, kluczowe, decydujące o najważniejszych 

funkcjach i celach organizacji;
b) procesy pomocnicze – uzupełniające, których zadaniem jest wspieranie reali-

zacji procesów głównych (procesy takie można wyodrębnić jako samodziel-
ną działalność w osobnej fi rmie lub zlecić kooperantom8);

2 P. Grajewski, Organizacja procesowa. Projektowanie i konfi guracja, PWE, Warszawa 2007, 
s. 54.

3 PN-EN ISO 9000, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, wrzesień 2006.
4 M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difi n, Warszawa 2004, s. 97.
5 PN-EN ISO 9000..., Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, wrzesień 

2006. 
6 R.L. Manganelli, M.M. Klein, Reengineering – metoda usprawniania organizacji, PWE, 

Warszawa 1998, s. 57–58.
7 M. Urbaniak, op.cit., s.  97.
8 S. Wawak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2006, s. 110.
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c) procesy systemowe – pozwalające na planowanie, nadzorowanie, monitoro-
wanie i doskonalenie całego systemu zarządzania9; zalicza się tu procesy wy-
magane przez normy ISO: nadzór nad dokumentacją, nadzór nad zapisami, 
nadzór nad wyrobem niezgodnym, działania korygujące i zapobiegawcze, 
prowadzenie auditów10.

Do charakterystycznych cech procesów przedsiębiorstwa można zaliczyć 
skierowanie na klientów, dla których tworzy wartość, przekraczanie granic dzia-
łów przedsiębiorstwa, wykorzystanie zasobów poszczególnych działów, oparcie 
na pracy zespołowej oraz umożliwianie formułowania celów strategicznych11.

2. Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw

W łańcuchy dostaw tworzonym przez współdziałające w różnych obszarach 
funkcjonalnych fi rmy i ich klientów, między którymi przepływają strumienie 
produktów, informacji i środków fi nansowych12, wyróżnia się między innymi 
orientację procesową. M.E. Porter w modelu łańcucha wartości wymienił procesy 
podstawowe przynoszące wartość klientowi, przykładowo logistykę, produkcję, 
marketing, sprzedaż i obsługę klienta, oraz procesy pomocnicze, wspierające 
zarządzanie kadrami, infrastrukturę, badania i rozwój oraz zaopatrzenie proce-
sów podstawowych13. Zgodnie z założeniami modelu SCOR, w łańcuchu dostaw 
można wyróżnić następujące wspólne dla ogniw łańcucha procesy: planowania, 
zakupu, wytwarzania, dostarczania i zwrotów14. W modelu SCM (Global Sup-
ply Chain Forum)15 wymieniono zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie 
obsługą klienta, zarządzanie popytem, realizacja zamówień, zarządzanie prze-
pływem produkcyjnym, zarządzanie relacjami z dostawcami, rozwój produktów 
i ich komercjalizacja oraz zarządzanie zwrotami. Proces jest jednym z poziomów, 

9 J. Kowalczyk, Szef fi rmy w systemie zarządzania przez jakość ISO 9001-TQM, CeDeWu, 
Warszawa 2005, s. 84.

10 S. Wawak, op.cit., s. 110.
11 M. Christopher, H. Peck, Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005, s. 121.
12 J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003, s. 17.
13 Ibidem, s. 106.
14 Supply-Chain Operations Reference-model, SCOR Overview version 9.0, Supply Chain 

Council 2008, s. 4–5.
15 D.M. Lambert, S.J. Garcia-Dastugue, K.L. Croxton, An Evaluation of Process-Oriented 

Supply Chain Management Frameworks, „Journal of Business Logistics” 2005, Vol. 26, No. 1, 
s. 28.
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których cele, sposób zaprojektowania struktury i sposoby zarządzania wpływają 
na efektywność całego łańcucha dostaw16. Efektywność procesów powinna być 
mierzona na podstawie celów organizacji. Cele procesów powinny być oparte na 
celach organizacji, wymaganiach klientów oraz benchmarkingu, a ich efektywną 
realizację powinna zapewniać właściwie zaprojektowana struktura procesu. Aby 
właściwie zarządzać procesem, należy zarządzać celami procesu, efektywnością, 
zasobami oraz relacjami na styku między działami (organizacjami)17. Zarządzanie 
procesami przez lata ewoluowało. Zmiany w koncepcjach zarządzania procesami 
przedstawiono na rysunku 1.

Zarz dzanie procesami

           + projektowanie
+ codzienne  zarz dzanie

(day-to-day) 
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Rys. 1. Rozwój koncepcji zarządzania procesami
Źródło: R. Paim, H.M. Caulliraux, R. Cardoso, Process management tasks: a concep-

tual and practical view, „Business Process Management Journal” 2008, Vol. 14, 
No. 5, s. 695.

Zmiana podejścia funkcjonalnego na procesowe w przedsiębiorstwie 
wymaga przeprojektowania całej organizacji. Fundamentalne przemyślenie od 
nowa i radykalne przeprojektowywanie procesów umożliwia inżynieria procesów 

16 G.A. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 43–44.

17 Ibidem, s. 78–94.
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BPR (Business Process Reengineering). Usprawnieniu procesów w ramach BPR 
służą następujące narzędzia i techniki18: wizualizacja procesu, studium metod/
badań operacyjnych, technologie informacyjne, zarządzanie zmianą, benchmar-
king, inżynieria przemysłowa oraz skupienie na procesach i klientach.

Rewolucja technologiczna i globalna, powstanie gospodarki sieciowej 
i funkcjonowanie organizacji wirtualnych przyczyniło się do powstania nowego, 
przekraczającego granice między organizacjami podejścia restrukturyzacji proce-
sów w warunkach technologii informatycznej w postaci X-engineeringu. Jest on 
defi niowany jako fi lozofi a, sztuka i nauka używania technologii informatycznych 
i sterowania numerycznego, aby zapewnić procesom gospodarczym powiązanie 
jednych biznesów z innymi, a także fi rmom z ich klientami w celu osiągnię-
cia radykalnych postępów w produktywności i stworzenia nowej wartości dla 
wszystkich zaangażowanych w te procesy19. 

Reengineering jest podstawą do ewolucyjnego zarządzania procesami biz-
nesu BPM (Business Process Management), inaczej nazywanego BPO (Business 
Process Orientation). Jest to koncepcja i metoda kontroli procesów obejmujących 
nie tylko organizację, ale i cały zewnętrzny łańcuch tworzenia wartości. Koncep-
cja obejmuje defi niowanie i analizę procesów, ich wdrażanie do systemów IT, 
automatyzację, monitoring, kontrolę i mierzenie efektywności20. 

Do procesowych koncepcji i metod zarządzania można także zaliczyć Total 
Quality Management (TQM), Business Process Improvement (BPI), Activity 
Based Costing (ABC), Activity Based Management (ABM), zrównoważoną kartę 
wyników (BSC), Time Compression Management (TCM), Just-in-time, Kaizen, 
Kanban, Benchmarking, Learning Organizations21, Total Cycle Time (TCT), Six 
Sigma22.

18 M. Zairi, D. Sinclair, Business process re-engineering and process management. A survey 
of current practice and future trends in integrated management, „Business Process Re-engineering 
& Management Journal” 1995, Vol. 1, No. 1, s. 9–10.

19 J. Champy, X-engineering przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003, 
s. 8.

20 R. Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu procesów biznesowych, Difi n, Warszawa 2006, 
s. 26.

21 Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. W. Kowalczewski, J. Na-
zarko, Difi n, Warszawa 2006, s. 77–78.

22 Procesy i projekty logistyczne, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 79.
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3. Modelowanie procesów biznesowych

Jednym z elementów zarządzania procesami jest modelowanie procesów. 
Pozwala ono na zaprojektowanie lub przeprojektowanie procesów w przedsię-
biorstwie, ustalenie związków między procesami i wzajemnych relacji oraz na 
usprawnienie procesów ze szczególnym uwzględnieniem takich parametrów 
wyznaczających efektywność procesów, jak czas, terminowość, jakość, koszt 
i elastyczność23. Tworzenie modeli i optymalizację procesów wspomagają narzę-
dzia technologii informacyjnej, które można podzielić na następujące grupy24:
a) narzędzia wizualizacji grafi cznej (np. Microsoft Visio); 
b) narzędzia mapowania procesów (np. iGrafx FlowCharter); 
c) narzędzia modelowania i symulacji procesów (np. iGrafx Process 2000, Cor-

porate Modeler 8e, Aris Toolset, ProcessWise WorkBench, WorkFlow Analy-
ser); 

d) narzędzia typu CASE służące do projektowania systemów informatycznych 
(np. Select Enterprise, Rational Rose); 

e) narzędzia modelowania procesów wbudowane w systemy klasy ERP (np. IFS 
Business Modeler). 

Zarządzanie procesami wspiera architektura zorientowana na usługi 
SOA (Service-Oriented Architecture), defi niowana jako „zestaw polis, praktyk 
i bibliotek, które pozwalają wykorzystać funkcjonalność aplikacji w taki spo-
sób, by można było z niej korzystać jako z zestawu usług, opublikowanych tak, 
by poziom szczegółowości był dostosowany do potrzeb konsumenta usługi. 
Publikowane elementy są niezależne od implementacji i stosują pojedynczy, 
standardowy interfejs”25. SOA to architektura, w której są budowane, wdrażane 
i zarządzane usługi, mające zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie infrastruktury 
IT oraz pełniejsze odwzorowanie biznesu poprzez szybką reakcję na zmieniające 
się wymagania26. Opiera się na pojedynczych modułach udostępniających dane, 
informacje i usługi, które są nazywane usługami Web (Web Services). W ramach 
SOA można udostępnić usługi oferowane przez serwisy różnych producentów 

23 Ibidem, s. 51–63.
24 M. Wróbel, Modelowanie procesów biznesowych jako narzędzie doskonalenia organizacji, 

Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA, Warszawa, http://www.crm.com.pl/wiedza2.htm.
25 P. Schmidt, Modelowanie procesów w ramach systemów SOA – część 1, www.4pm.pl/artykul/

%22http://www.4pm.pl/artykul/modelowanie_procesow_w_ramach_systemow_soa_czesc_1-45-
1079.html.

26 P. Wilczek, Model dojrzałości SOA, CIO, Magazyn Dyrektorów IT, Magazyn Finansistów, 
www.4pm.pl/artykul/model_dojrzalosci_soa-58-507.html.
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oprogramowania, a serwisy te mogą być wykorzystywane do budowania aplika-
cji wspierających realizację wskazanych procesów biznesowych organizacji27.

EAI (Enterprise Application Integration) to kolejne narzędzie informa-
tyczne, służące do integrowania aplikacji komputerowych przedsiębiorstwa 
w zakresie analizy, modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przedsię-
biorstwa. Integracja aplikacji EAI obejmuje28:
a) integrację procesów biznesowych przez defi niowanie sposobów zarządzania 

procesami oraz modelowanie procesów i przepływu danych; 
b) integrację systemów informatycznych, mającą na celu automatyzację prze-

pływu oraz mapowanie danych i funkcji między systemami;
c) integrację platform systemowych, stanowiącą uzupełnienie pozostałych 

warstw o integrację infrastruktury technologicznej, czyli różnych systemów 
pracujących w odmiennych architekturach sprzętowych, sieciowych i opera-
cyjnych.

Planowanie, projektowanie, wdrażanie i kontrolowanie organizacyjnych 
procesów biznesu wspomagają także koncepcja, podejście referencyjne, zestaw 
metod i narzędzie informatyczne ARIS, Architektura Zintegrowanych Systemów 
Informacyjnych29. ARIS pozwala na symulację złożonych modeli lub grup modeli 
procesów biznesowych w dowolnym horyzoncie czasowym, analizę wąskich gar-
deł, zdarzeń losowych i problemów, w których istotna jest korelacja zdarzeń30. 

Modelowanie, projektowanie procesów oraz ich porównywanie umożliwia 
także system ADONIS. System ten ma zastosowanie przede wszystkim do31: 
a) modelowania i publikacji procesów;
b) zarządzania organizacją: tworzenie procedur i instrukcji dla pracowników, 

opis stanowisk pracy;
c) wsparcia zarządzania wersjami modeli i procedur oraz ich akceptacji; 
d) optymalizacji procesów (symulacja, porównywanie stanu obecnego z wa-

riantami stanu docelowego, benchmarking);
e) procesowego zarządzania wiedzą i kompetencjami (portale procesów);

27 P. Schmidt, op.cit.
28 www.amg.net.pl/offer/implementation/integration.
29 R. Gabryelczyk, op.cit., s. 48.
30 T. Nowicki, R. Pytlak, W. Stecz, Symulacja funkcjonowania i badanie efektywności złożo-

nych procesów biznesowych logistyki w środowisku ARIS, w: Zmiana, reengineering, elastyczność, 
jakość – wyznaczniki współczesnego zarządzania, red. M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak, 
Politechnika Poznańska, Poznań 2007, s. 81.

31 www.boc-group.com/.



242 Alicja Nerć-Pełka

f) controllingu (analiza kosztów procesu, zarządzanie wydajnością organizacji 
przez monitoring kluczowych wskaźników – KPI);

g) zarządzania kosztami (z wykorzystaniem Time-Driven Activity Based Co-
sting oraz Rachunku Kosztów Procesów);

h) zarządzania jakością i tworzenia dokumentacji na potrzeby ISO;
i) planowania zatrudnienia i wyliczania zapotrzebowania na zasoby na podsta-

wie procesów;
j) opartego na procesach zarządzania ryzykiem operacyjnym (Basel II, SOX, 

Solvency II) oraz zgodnością (compliance management);
k) specyfi kacji i rozwoju oprogramowania na podstawie procesów;
l) tworzenia architektury zorientowanej na usługi (Service Oriented Architectu-

re). 
Wśród narzędzi informatycznych używanych do symulacji i modelowania 

procesów wymienić można również SIMPROCESS, Arena Business Process 
Services, WITNESS PROCESS OPTIMIZER, Process Charter, rozwiązania 
ProModel, SIMFACTORY II.5, AutoMod II.

Wnioski

Zmiany w zarządzaniu procesowym polegają między innymi na outsourcingu 
procesów pomocniczych, dążeniu do jak najlepszego dopasowania przedsiębior-
stwa do wymagań rynku poprzez wykorzystanie koncepcji lean management, 
koncentracji na wartości dodanej do produktu, odejściu od czynników cenowych32. 
Zarządzanie procesami biznesowymi jest dla przedsiębiorstw coraz ważniejsze, 
a rozwój technologii informacyjnej stwarza w tej dziedzinie coraz więcej możli-
wości. Przyszłe standardy BPM obejmują pięć grup narzędzi informatycznych33: 
a) standardy grafi czne: BPMN (Business Process Modelling Notation), UML 

AD (Unifi ed Modelling Language AD);
b) standardy językowe: SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business 

Rules);
c) standardy wymiany: XPDL (XML Process Defi nition Language), BPDM 

(Business Process Defi nition Metamodel);

32 Instrumenty zarządzania..., s. 99–100.
33 R.K.L. Ko, S.S.G. Lee, E.W. Lee, Business process management (BPM) standards: a survey, 

„Business Process Management Journal” 2009, Vol. 15, No. 5, s. 754.
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d) standardy wykonawcze: BPEL (Business Process Execution Language for 
Web Services), BPML (Business Process Modeling Language), WSFL (Web 
Services Flow Language), XLANG (XML-based extension of Web Services 
Description Language WSDL);

e) standardy diagnostyczne: BPRI (Business Process Runtime Interface), BPQL 
(Business Process Query Language), BAML, BPATS.
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Znaczenie terminu centrum logistyczne

Krajowy system logistyczny obejmuje swoim zasięgiem całą gospodarkę 
na terenie całego kraju. Obecnie najważniejszymi elementami takiego systemu 
są centra logistyczne, będące jego organizacyjnymi i materialnymi węzłami sku-
piającymi usługi logistyczne i ich realizatorów. W literaturze pojęcie centrum 
logistyczne może być różnie defi niowane. Powszechnie używane logistyczne 
centrum dystrybucji budzi wątpliwości, ponieważ sugeruje, że mamy do czy-
nienia z częścią logistyki, ograniczającą się jedynie do dystrybucji. Takie ujęcie 
centrum logistycznego jest błędne, ponieważ jest to także miejsce, gdzie odby-
wają się operacje logistyczne na rzecz zaopatrzenia producentów. Operator logi-
styczny przyjmuje dostawy od wielu dostawców, następnie łączy je w zestawy 
lub pakiety montażowe i przekazuje zgodnie z planem i harmonogramem pro-
dukcji. Nie ma tu zatem uznać dystrybucji. Za najbardziej odpowiednią defi -
nicję centrum logistycznego można zatem następującą: centrum logistyczne to 
obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją. W nim są 
świadczone usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, 
rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące świadczone przez 
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niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze1. W celu 
zdefi niowania centrum logistycznego konieczne jest przedstawienie go nie tylko 
jako elementu systemu dystrybucyjnego, ale również jako węzła sieci transporto-
wej. W pierwszym aspekcie centrum jest rozpatrywane pod względem dystrybucji 
i wszystkich operacji związanych z dystrybucją dóbr, takich jak transport, maga-
zynowanie, obsługa zamówień2. Centra logistyczne są węzłami sieci logistycz-
nych. W nich krzyżują się łańcuchy dostaw, przepływy produktów i informacji. 
To one wyzwalają działania będące źródłem redukcji kosztów, oszczędności 
zasobów i ograniczania szkodliwego oddziaływania działalności na środowisko3. 
Centra logistyczne są także centrami gospodarczymi, w których jedno lub wiele 
przedsiębiorstw oferuje, oprócz świadczeń transportowych szerokie spektrum 
usług logistycznych. Powinny one być wyposażone w infrastrukturę do obsługi 
co najmniej dwóch gałęzi transportu4. Podstawą istnienia centrum logistycz-
nego jest proces logistyczny obejmujący proces przewozowy, transportowy oraz 
fi zyczną i administracyjną działalność logistyczną5. 

W literaturze specjalistycznej zajmującej się transportem i logistyką coraz 
częściej znajduje się wiele defi nicji centrum logistycznego, które trafnie defi niują 
tego rodzaju formę działalności. Ich autorzy często kładą nacisk na różne czyn-
niki, ale trzon defi nicji zwykle sprowadza się do takich samych bądź zbliżonych 
elementów. Według jednej z defi nicji, centrum logistyczne to samodzielny pod-
miot dysponujący wydzielonym terenem powiązanym z otoczeniem komunika-
cyjnym, odpowiednią infrastrukturą, wyposażeniem, personelem i organizacją, 
świadczący różnego rodzaju usługi logistyczne w ramach doraźnych zleceń lub 
ciągłych umów z fi rmami zewnętrznymi. Centrum logistyczne jest określane 
jako wyznaczony obszar, na którym wszelkie czynności związane z transportem, 
logistyką i dystrybucją dóbr są wykonywane przez różnych operatorów, będą-
cych bądź właścicielami dostępnej tam infrastruktury, bądź korzystającymi z niej 
w ramach umów cywilnoprawnych. Przejściową formą tworzenia centrów logi-
stycznych były zintegrowane zespoły magazynów, czyli wyodrębnione urbani-

1 I. Fechner, Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość, Biblioteka Logistyka, Poznań 
2004, s. 14.

2 S. Abt, Systemy logistyczne w gospodarowaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 
Poznań 1997, s. 103.

3 I. Fechner, op.cit., s. 13.
4 D. Kierek-Królikowska, Infrastruktura transportu wewnętrznego i zewnętrznego (logistycz-

ne centra dystrybucji). Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 107.
5 Ibidem.
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stycznie połączenie budynków i budowli magazynowych wraz z wyposażeniem 
magazynowo-transportowym na wydzielonym obszarze. Centra logistyczne są to 
międzyregionalne jednostki gospodarcze, w których koordynuje się usługi maga-
zynowania i transportu wraz z przepływem informacji i systemem kontroli tej 
działalności6. Należy jednak pamiętać, że defi nicje te odnoszą się właściwie do 
różnych przedsięwzięć, a sami znawcy przedmiotu dokonują wśród nich licznych 
rozróżnień i podziałów.

Centra logistyczne są również centrami przemysłowymi, w których jedna 
fi rma lub kilka fi rm oprócz usług transportowych świadczy całe spektrum usług 
logistycznych, takich jak przewóz, przeładunki, magazynowanie, rozdział i kom-
pletacja ładunków. Centrum logistyczne dysponuje wydzielonym terenem i infra-
strukturą (drogi, place, parkingi, budowle inżynierskie i budynki), wyposażeniem 
technologicznym, do przemieszczania i magazynowania oraz urządzeniami do 
zarządzania i wykwalifi kowanym personelem7. Centrum logistyczne jest obiek-
tem, który musi spełniać wiele różnych warunków jednocześnie, po to, aby mogło 
właściwie odgrywać swoją rolę. 

Centrum logistyczne w sieci transportowej

Doświadczenia innych państw, których gospodarka od dawna jest oparta 
na zasadach wolnego rynku, wskazują, że jednym z niezbędnych elementów 
sprawnego systemu transportowego są centra logistyczne. Centra logistyczne 
zapewniają fi rmom logistycznym dobre warunki do działalności, co znajduje 
odzwierciedlenie w niższych kosztach świadczonych usług. Zapewniają również 
większą różnorodność świadczonych przez nich usług. Panujące obecnie tendencje 
w logistyce sprzyjają sytuacji, w której rynek logistyczny mniej niż inne obszary 
gospodarki odczuwa skutki dekoniunktury gospodarczej. Jest to związane z zapo-
trzebowaniem rynku ma infrastrukturę logistyczną, które do tej pory nie zostały 
jeszcze w pełni zaspokojone. Rynek usług logistycznych, zwłaszcza w Polsce, 
ciągle jest w fazie tworzenia pełnej oferty produktów, które są dostosowane do 
lokalnych wymagań oraz nastawione na skracanie czasu dostaw i redukcję kosz-
tów. Dzięki tym czynnikom mogą one istnieć w otoczeniu konkurencyjnym. Aby 

6 E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002, s. 277.

7 K.I. Richter, J. Tarkowski, Znaczenie centrów logistycznych dla nowoczesnego gospodaro-
wania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 5, Poznań, s. 254–258.



248 Mariusz Sowa

fi rmy mogły oferować usługi spełniające stawiane im wymogi, powstają takie 
projekty, jak budowa centrów logistycznych. Konsekwencją powstania takiego 
obiektu jest pojawienie się warunków do lepszego wykorzystania transportu, 
infrastruktury i potencjału operatorów8. Istnienie centrów logistycznych ułatwia 
dystrybucję i zdobywanie rynków europejskich fi rmą z innych kontynentów. 
Są one także czynnikiem wpływającym na rozwój transportu multimodalnego, 
gdyż tego wymaga od nich ich charakter. Do centrum muszą mieć zapewniony 
dostęp co najmniej dwa różne systemy transportu (np. kolejowy i samochodowy), 
a świadczone usługi – oferowane wielu podmiotom gospodarczym. Oczywi-
ście, o tym, że jest to centrum, można mówić wtedy, gdy oferuje ono szeroki 
zakres usług i w ten sposób pełni też pewną funkcje integracyjną, dając korzystne 
warunki do współpracy przedsiębiorstw z różnych branż, czyli integrujący fi rmy 
przemysłowe, handlowe i transportowe. Wymagane jest również, aby centrum 
logistyczne spowodowało najnowsze technologie informatyczne i telekomuni-
kacyjne. Centrum logistyczne powinno też wpływać na rozwój regionu i być 
źródłem korzyści dla uczestników całego łańcucha logistycznego9. 

Cele działania centrów logistycznych

Podstawowym celem działania centrów logistycznych jest koordynacja, 
a często przejęcie od przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych i innych, 
takich samych podstawowych zadań, funkcji logistycznych, jak transport, skła-
dowanie czy czynności manipulacyjne. Centra logistyczne oferują także usługi 
konsultacyjne oraz usługi sterujące, jak na przykład zamawianie i regulowa-
nie dostaw. Jest to przejaw dalszego podziału i specjalizacji pracy, wynikający 
z postępu techniczno-organizacyjnego. Działania centrów logistycznych przyno-
szą wymierne korzyści przedsiębiorstwom, które korzystają z ich usług. Przeję-
cie bowiem od przedsiębiorstw produkcyjnych funkcji oraz zadań związanych 
z logistyką zaopatrzenia i dystrybucji umożliwia tym przedsiębiorstwom kon-
centrację na realizacji podstawowych zadań oraz zapewnia pełny profesjonalizm 
(właściwa technologia transportu i składowania) w procesach fi zycznych prze-

8 L. Piesik, Centrum tylko z nazwy – różne kryteria lokalizacji obiektów, „Gazeta Prawna” 
z 10.04.200, s. 7.

9 Ibidem, s. 8.
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pływów produktów od miejsc ich podaży do miejsc pobytu10. Centra logistyczne 
mogą być szansą rozwoju dla regionów, znajdujących się z dala od aktywnych 
ośrodków i szlaków komunikacyjnych. 

Centra logistyczne tworzone przez podmioty prywatne realizują cele biz-
nesowe, które mają pozytywny wpływ na efektywność procesów logistycznych. 
Zaangażowanie fi nansowe w rozwój centrów, rządów państw Europy Zachod-
niej, które dostrzegły pozytywny wpływ centrów logistycznych, wykorzystując 
je do realizacji polityki gospodarczej, jest zatem duże.

Rolą centrów logistycznych jest tworzenie wartości dodatkowej w prze-
pływie dóbr, łagodzenie lub eliminowanie uciążliwości, jakie działalność lo-
gistyczna wywiera na otoczenie11. Bardzo ważną funkcją centrów logistycznych 
jest również wspieranie i często inicjowanie pozytywnych tendencji i kierunków 
rozwoju działalności gospodarczej głównie w obszarze logistyki. Centra lo-
gistyczne przyczyniają się do wzrostu sprawności i efektywności procesów lo-
gistycznych, tworzenia wartości w łańcuchach dostaw, redukcji kosztów lo-
gistyki oraz poziomu obsługi klienta. Poza tym powstanie centrów logistycznych 
może mieć pozytywny wpływ na:
a) wzrost przewozów kolejowych i wodnych, czyli intermodalności transportu 

towarowego, co powinno zmniejszać uciążliwości wywołane przez nadmier-
ną liczbę przewozów świadczonych przez transport samochodowy;

b) rozwój działalności gospodarczej wokół centrów logistycznych;
c) napływ inwestycji (zarówno związanych z produkcją jak i dystrybucją);
d) rozwój regionalny. 

Powstanie centrum logistycznego wiąże się z zapotrzebowaniem na pra-
cowników, czyli daje nowe miejsca pracy. Inwestycje w centrum logistycznym 
podnoszą koniunkturę w budownictwie oraz stymulują rozwój usługi kształcenia. 
Ponadto umożliwiają
a) odzyskiwanie terenów śródmiejskich dzięki budowie centrów logistycznych 

w pobliżu aglomeracji miejskich; 
b) rozwój usług logistycznych z zakresu logistyki miejskiej (city logistics); 

skupienie zasobów dystrybucyjnych w centrum logistycznym może ułatwić 
zarządzanie dostawami na zaopatrzenie mieszkańców i przedsiębiorstw we-

10 M. Nowicka-Skowron, Podstawowe elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie, 
„Przegląd Organizacji” 2000, nr 3.

11 I. Fechner, op.cit., s. 20.
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wnątrz aglomeracji przez planowanie i optymalizowanie przewozów, tras, 
dobór środków transportu.

Funkcje centrów logistycznych są zawsze podporządkowane zadaniom 
logistyki w gospodarce i spełniają warunek dostarczenia określonych dóbr 
w pożądanej ilości oraz we właściwym miejscu i czasie. Aby spełnić kryteria 
asortymentu, ilości, miejsca i czasu, logistyka kształtuje powiązania i relacje oraz 
steruje przepływem ładunków między dostawcami a odbiorcami. Realizowane są 
przy tym główne cele centrów logistyki: świadczenie usług, zapewnienie jakości 
i obniżenie kosztów12. 

Centrum logistyczne jako czynnik rozwoju lokalnego

Działania centrum logistycznego pozwalają na balansowanie między mini-
malnym kosztem zaopatrzenia, minimalnym zamrożeniem kapitału w zapasie, 
minimalnym kosztem składowania i dystrybucji towarów a maksymalnym 
poziomem obsługi klienta. W krajowym systemie logistycznym pełni więc ono 
funkcję doradczą wobec klienta (zarówno nadawcy jak i odbiorcy), oferując 
najlepsze rozwiązania pod względem ceny, czasu i jakości13. Centra logistyczne 
przyczyniają się do lepszego wykorzystania transportu, a także umożliwiają 
znacznie lepszą obsługę procesów dystrybucyjnych, magazynowania, komple-
tacji, przeładunków i innych prac towarzyszących, mających wpływ na system 
logistyczny kraju14. Budowanie centrów logistycznych według wymienionych 
założeń wywiera korzystny wpływ na przebieg procesów gospodarczych oraz 
na użytkowaną infrastrukturę i zasoby. Inwestycje te mają korzystny wpływ na 
rozwój gospodarki i społeczeństwa. Odgrywają ważną rolę w rozwoju transportu 
intermodalnego, ponieważ są regulatorem tranzytu. Dzięki infrastrukturze prze-
ładunkowej możliwe jest przenoszenie masy towarowej przewożonej drogą na 
alternatywne, bardziej ekologiczne rodzaje transportu. Centra logistyczne pro-
wadząc swoją działalność w węzłach głównych korytarzy transportowych, gdzie 
koncentruje się popyt na usługi logistyczne, zapewniają fi rmom logistycznym 

12 J. Fijałkowski, Koncepcja centrów logistycznych, materiały konferencji naukowo-technicz-
nej, Warszawa 2003.

13 S. Abt, Zarządzanie Logistyczne w Praktyce, Infrastruktura transportu wewnętrznego i ze-
wnętrznego (logistyczne centra dystrybucji), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu nr 3, Poznań 2000, s. 111.

14 Ibidem.
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dobre warunki do działalności, co znajduje wyraz w niższych kosztach świad-
czonych usług. Zapewniają również większą różnorodność świadczonych przez 
nich usług i kompleksowość obsługi. Aktualnie coraz częściej dyskutuje się 
o potrzebie budowy ośrodków zajmujących się koordynacją logistycznych usług 
i transportu na krótkie i dalekie odległości, zapewniających zintegrowane połącze-
nie transportowe wraz z przepływem informacji między producentami, dystrybu-
torami i konsumentami oraz systemem kontroli. Niewątpliwie takimi ośrodkami 
są centra logistyczne. Ich działalność przyczynia się do rozwoju regionów mię-
dzy innymi poprzez:
− napływ nowych inwestorów,
− zjednoczenie, połączenie się inwestycji transportowo-magazynowych i wyni-

kające stąd oszczędności nakładów,
− powstanie nowych miejsc pracy,
− wpływ fi nansowy z podatków,
− rozprzestrzenianie się systemów informatycznych, które usprawniają stero-

wanie procesami transportowo-magazynowymi,
− stosowanie nowoczesnych maszyn, urządzeń, technik transportowo-magazy-

nowych,
− poprawę jakości usług transportowo-magazynowych. 

Wnioski

Centra logistyczne są jednostkami gospodarczymi, w których koordynuje 
się usługi magazynowania i transportu wraz z przepływem informacji i syste-
mem kontroli tej działalności. Centra logistyczne są przejawem ciągłej ewolucji 
logistyki, która staje się nową fi lozofi ą zarządzania, szansą i wręcz koniecznością 
w procesie współzawodnictwa fi rm na rynku dla zdobycia przewagi konkuren-
cyjnej. Centra logistyczne są obecnie najważniejszym punktem w gospodarce 
Polski i krajów zachodnich. Nowoczesne zarządzanie logistyczne jest oparte na 
centrach logistycznych. Są ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, stymu-
lują handel międzynarodowy, wpływają na obniżenie bezrobocia i rozbudowę 
infrastruktury transportowej. Wpływają na uporządkowanie przepływu dóbr 
oraz przyczyniają się do wzrostu wydajności korytarzy transportowych. Cen-
tra logistyczne tworzą materialne i organizacyjne węzły, które skupiają usługi 
logistyczne i ich realizatorów, będące miejscami, gdzie spotykają się i krzyżują 
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kierunki, drogi i środki transportu, koncentrują przepływy dóbr i informacji, 
powstaje wartość dodana. Przyczyniają się do efektywniejszego wykorzystania 
transportu i umożliwiają wydajniejszą obsługę systemu magazynowania, co ma 
wpływ na system logistyczny kraju.
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THE NATURE OF LOGISTIC CENTERS 
IN THE DOMESTIC LOGISTIC SYSTEM

Summary

In this paper there is an attempt to defi ne the signifi cance of logistic centers in the 
logistic infrastructure. The logistic networks which are created from the interpenetrating 
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various supply chains are the logistics natural environment to fl ows of information, raw 
materials, materials and fi nished product. As every network, so does the logistic network 
have its own nodes where the supply chains encounter; the changes in direction of fl ows, 
reloading, distribution or splicing of freights take place; and changes of forwarders, cargo 
owners and transportation means occur. These nodes are made of warehouses of logistic 
forwarders, distributors, reloading platforms and ports. These are logistic centers. The 
logistic centers are important factor of the economic development.  They make an impact 
on arrangement of the fl ow of goods and they increase effi ciency of the transportation 
corridors. Logistic center should also induce regional development and be a source of 
benefi ts for the participants of the entire logistic chain.

Translated by Mariusz Sowa
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W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ LOGISTYKI 
WYBRANE ASPEKTY W KSZTAŁTOWANIU KONCEPCJI

Egzystowanie człowieka to dla ziemi czas wzrostu gospodarczego, postępu 
w nauce i technice. Dzięki dostępowi do nowych technologii oraz szansom rozwi-
jania wymiany handlowej na skalę międzynarodową dochodzi do intensywnego 
eksploatowania zasobów naturalnych, a co za tym idzie, także do pojawienia się 
licznych i katastrofalnych w skutkach problemów ekologicznych. Zanikanie war-
stwy ozonowej, zmniejszanie się powierzchni lasów deszczowych, zanieczysz-
czenie wody i powietrza, niekontrolowany wzrost liczby ludności to przykłady 
raczej nieodwracalnej degradacji środowiska, które zaczęło poważnie zagrażać 
dalszej egzystencji człowieka na ziemi. Silna zależność między gospodarką 
a środowiskiem jest faktem.

Nasilający się konfl ikt między wzrostem gospodarczym a degradacją śro-
dowiska wpłynął na sformułowanie zasady zrównoważonego rozwoju, zgodnie 
z którą trzeba dążyć do osiągnięcia równowagi między dwoma głównymi celami: 
wzrostem gospodarczym i poprawą wydajności środowiska1. Wynika z niej, że 
przebieg procesów gospodarczych nie powinien w sposób istotny i nieodwracalny 
sposób naruszać środowisko naturalne, ale należy starać godzić prawa natury 
z prawami ekonomii. Skuteczność realizacji założeń zrównoważonego rozwoju 
w głównej mierze zależy od stopnia, w jakim przedsiębiorstwa reagują na zmiany 

1 M.C. Gupta, Environmental management and its impact on the operations function, „Inter-
national Journal of Operations & Production Management” 1999, Vol. 15, No. 8, s. 34–51.
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zachodzące na rynku, oraz sposobu postrzegania ekologicznej sfery działalności 
danego podmiotu.

W ostatniej dekadzie nastąpił wzrost tendencji integrujących zagadnienia 
środowiskowe z zarządzaniem fi rmą. Do najważniejszych czynników, które przy-
czyniły się do tego, można zaliczyć wzrastające zainteresowanie opinii publicz-
nej negatywnym wpływem przedsiębiorstw i produktów na środowisko, presję 
różnych grup i instytucji rządowych na polepszenie jakości ekosystemów oraz 
dostrzeżenie przez kadrę zarządczą korzyści (możliwość obniżki kosztów, chęć 
uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, konieczność odpowiadania na 
potrzeby kooperantów oraz wyróżnienie fi rmy na rynku) z adaptowania progra-
mów zorientowanych środowiskowo2. Coraz większa świadomość ekologiczna 
społeczeństwa wywołała wzrost popytu na tak zwane zielone produkty na rynku, 
rządy zaczęły wprowadzać surowsze regulacje środowiskowe, a systemy zarzą-
dzania zaczęły ewoluować w kierunku przyjaznym środowisku3. 

Inwestycje środowiskowe pozwalają na oszczędność surowców, ograni-
czenie odpadów oraz wzrost produktywności, co w rezultacie nie tylko obniża 
negatywny wpływ na środowisko, ale także podnosi efektywność gospodarowa-
nia, co zwiększa przewagę konkurencyjną4. Koszty można obniżyć także przez 
ograniczenie zużycia energii i materiałów oraz ponowne wykorzystanie zużytych 
środków i komponentów pochodzących z recyklingu. 

Stworzone ramy prawne są jednym z bodźców oddziałujących na pro-
ekologiczne decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą organizacją. Zmu-
szają one bowiem fi rmy do postępowania zgodnego z zasadami zachowania śro-
dowiska dla przyszłych pokoleń. Europejscy liderzy są przekonani, że zachęcanie 
do współpracy w tej dziedzinie przyniesie pozytywne skutki, ponieważ degrada-
cja środowiska nie kończy się na granicy państw, a nieujednolicone regulacje 
środowiskowe mogłyby zachwiać warunki konkurencji i wolnego handlu5.

Proces wdrażania zagadnień środowiskowych do zarządzania przedsiębior-
stwem jest bardzo zróżnicowany w skali kraju, kontynentu, a nawet w poszcze-
gólnych przedsiębiorstw. Stopień jego zaawansowania zależy od podejścia danej 

2 G. Azzone, G. Noci, Seeing ecology and green innovations as a source of change, „Journal 
of Organizational Change Management” 1998, Vol. 11, No. 2, s. 94–111.

3 H.J. Wu, S.C. Dunn, Environmentally responsible logistics systems, „International Journal 
of Physical Distribution & Logistics Management” 1995, Vol. 25, No. 2, s. 20–38.

4 R. van Hoek, From reversed logistics to green supply chains, „Supply Chain Management: 
An International Journal” 1999, Vol. 4, No. 3, s. 129–135.

5 G.P. Prendergast, The EC directive on packaging and packaging waste: current status and 
logistical implications, „Logistics Information Management” 1995, Vol. 8, No. 3, s. 10–17.
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organizacji do zagadnień proekologicznych, będącego wypadkową świadomo-
ści ekologicznej kadry zarządczej i pracowników, umiejętnej analizy otoczenia, 
a także właściwego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa. Przedsiębior-
stwa, które zdecydowały się podjąć wyzwanie ekologizacji swojej działalności, 
przechodzą przez kolejne etapy zaangażowania w środowiskowe zmagania6.
1. Przestrzeganie przepisów jako szansa rozwoju. Przepisy prawa nakazujące 

określone postępowanie na rynku w imię zachowania środowiska dla przy-
szłych pokoleń stają się indykatorem zmian w świadomości ludzi biznesu. 
Dążenie do działalności zrównoważonej jest szansą na bycie innowacyjnym.

2. Równoważenie łańcuchów wartości. Dążenie do równowagi środowiskowej 
w obrębie własnej organizacji zaczyna wykraczać poza jej granice i stawać 
się wspólną ideą partnerów w ramach łańcuchów dostaw. 

3. Projektowanie zrównoważonych produktów. Efektem zrównoważonych łań-
cuchów dostaw jest dostrzeżenie proekologicznego nastawienia konsumenta 
i zmodyfi kowanie istniejących lub stworzenie nowych produktów, będących 
wynikiem mniej energochłonnych procesów.

4. Rozwijanie nowych (ekologicznych) obszarów biznesowych. Rozwijanie no-
wych obszarów biznesowych to poszukiwanie alternatywnych dziedzin dzia-
łania, zbudowanych na wiedzy, o proekologicznym nastawieniu konsumenta 
oraz uwzględniających środowiskowe korzyści.

5. Tworzenie platform przyszłości (na podstawie czterech powyższych etapów). 
Przedsiębiorstwa przechodzące przez piąty etap działają w ramach platform 
przyszłości, w produkcji dóbr i świadczenia usług stosują techniki, które jesz-
cze nie są przedmiotem zainteresowania obecnych naukowców.

Większość przedsiębiorstw przechodziła (lub właśnie przechodzi) przez trzy 
pierwsze etapy. Niektóre podejmują również wyzwanie rozwijania ekologicz-
nych obszarów biznesowych. Biorąc pod uwagę obecny postęp technologiczny, 
piąty etap, choć brzmi futurystycznie, może się znaleźć w  zasięgu osiągnięć  
naukowych. Pytania dotyczące alternatywnych źródeł energii czy hodowania 
roślin odpornych na zmiany klimatyczne są już stawiane, a ludzkość jest o krok 
od odpowiedzi na nie.

Oddziaływanie różnorodnych procesów gospodarczych, wśród których 
znaczna część to procesy logistyczne, na stan środowiska naturalnego i kierunki 
jego zmian jest ważnym problemem. W praktyce zarządzania działalnością 

6 R. Nidumolu, C.K. Prahalad, M.R. Rangaswami, Why sustainability is now the key driver 
of innovation, „Harvard Business Review” 2009, September, s. 57–64.
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gospodarczą dąży się do uwzględnienia wymogów środowiskowych. Wzięcie 
pod uwagę negatywnego wpływu działań logistycznych na środowisko, a także 
konieczność minimalizowania tego wpływu spowodowały przenikanie się prze-
słanek środowiskowych i logistycznych. Procesy logistyczne mają duży udział 
w degradacji środowiskowej. Mimo że z niszczącym wpływem na otoczenie 
najczęściej kojarzony jest transport, to należy również pamiętać o negatywnym 
oddziaływaniu magazynowania i gospodarki opakowaniami6. Ponadto na każdym 
etapie działalności logistycznej pojawiają się odpady, wśród których znaczny 
odsetek to opakowania.

Związek ekologii i logistyki można rozpatrywać w dwóch aspektach. 
Pierwszym jest wykorzystanie dorobku naukowego logistyki i jej osiągnięć prak-
tycznych w ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i systemowej 
integracji procesów gromadzenia, sortowania, przetwarzania i recyklingu wszel-
kiego rodzaju odpadów7. Tak przejawia się pierwotne zastosowanie logistycznej 
teorii w praktyce, które odnosi się do pozostałości i ma na celu wywołanie eko-
nomicznie i ekologicznie skutecznego ich przepływu z jednoczesną transforma-
cją czasowo-przestrzenną, włącznie ze zmianą ilości i gatunku8. Działania te są 
określane mianem logistyki utylizacji, logistyki usuwania (niem. Entsorgunglo-
gistik)9, logistyki zwrotnej (ang. reverse logistics), logistyki poużytkowej10 czy 
logistyki powtórnego zagospodarowania. 

Wzrost zainteresowania sferą odpadów oraz potrzeba ich skutecznego zago-
spodarowania wpłynął na wydłużenie łańcucha dostaw (ang. extended supply 
chain). Identyfi kuje on środowiskowy wpływ wyrobów i procesów, zaczynając 
od momentu wydobycia surowca, przez fazę produkcji i konsumpcji produktu, 
a skończywszy na etapie zagospodarowania odpadów powstających w toku dzia-
łalności11 (por. rysunek 1). Obejmuje on także obsługę tak zwanych zwrotów, 
zaliczanych przez niektórych autorów do odpadów. Należą do nich pełnowarto-

6 D. Kisperska-Moroń, E. Płaczek, R. Piniecki, Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu 
łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 36.

7  Z. Korzeń, Ekologistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s. 8.
8 Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Witkowski, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej, Wrocław 2002, s. 118. 
9 A. Korzeniowski, M. Skrzypek, Ekologiczne i logistyczne aspekty zagospodarowywania 

poużytkowych odpadów opakowaniowych, „Opakowanie” 2000, nr 12, s. 18.
10 S. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 

Poznań 2001, s. 268.
11 B.M. Beamon, Designing the green supply chain, „Logistics Information Management” 

1999, Vol. 12, No. 4, s. 332–342.
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ściowe wyroby, które nie znalazły nabywców, uszkodzone towary podlegające 
procesowi obsługi na zasadach gwarancji, rękojmi i reklamacji oraz produkty 
będące przedmiotem sprzedaży na próbę lub w leasingu12. W zależności od 
potrzeb są one modernizowane i ponownie wracają na rynek, ulegają złomowa-
niu poprzedzonym wymontowaniem z nich użytecznych części lub trafi ają do 
klientów jako element akcji promocyjnych (np. gratisy). 

Recykling

Zaopatrzenie Produkcja

Dystrybucja Konsument

Rynek zbytu

Powtórne u ycie
lub demonta Gromadzenie

Odpady Przep yw materia ów
i wyrobów

Zwrotny przep yw odpadów, zu ytych 
lub uszkodzonych produktów

Rys. 1. Wydłużony łańcuch logistyczny
Źródło: B.M. Beamon, Designing the green supply chain, „Logistics Information Mana-

gement” 1999, Vol. 12, No. 4, s. 332–342.

W pełni zintegrowany, wydłużony łańcuch to tradycyjny (jednokierunkowy) 
łańcuch logistyczny, który konstrukcyjnie ma postać częściowo zamkniętej pętli 
(ang. semi-closed loop), obejmującej procesy utylizacji lub ponownego użycia 
produktów i/lub opakowań oraz towarzyszące temu działania13. 

Drugim, szerszym aspektem jest wykorzystanie zasad ekologii w logistyce 
i dążenie do ekologicznie zrównoważonych sposobów gospodarowania w niej. 
Podejście to znacznie wykracza poza zakres odpadów, koncentruje się bowiem 
na zapobieganiu ujemnym skutkom wszystkich działań związanych z funkcjo-

12 K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001, 
s. 133.

13 B.M. Beamon, op.cit., s. 332–342.
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nowaniem systemów logistycznych, głównie w produkcji, transporcie i magazy-
nowaniu dóbr fi zycznych. Ścisłe powiązanie całego obszaru logistyki z ekologią 
podkreśla nazwa ekologistyka14. 

Coraz większe wymogi środowiskowe i klientów spowodowały, że przed-
siębiorstwa zaczęły tworzyć zrównoważone łańcuchy dostaw, które są defi -
niowane jako proces wykorzystania zasobów przyjaznych środowisku oraz 
przekształcania ich tak, aby zmniejszyć poprawić ich właściwości uboczne lub 
dokonać recyklingu w istniejącym środowisku, bez jego naruszenia15.

Przed logistyką postawiono problem: jak zarządzać procesami logistycz-
nymi, by zachować ich dotychczasową wydajność i jednocześnie zminimalizo-
wać negatywny wpływ na środowisko.

Tablica 1 

Przykłady wpływu aspektów środowiskowych na logistykę

Obszar korzyści Wpływ aspektów środowiskowych
 na logistykę

Oszczędność kosztów – pomoc w rozpoznaniu aspektów środowiskowych w zaopatrze-
niu, produkcji i dystrybucji, szczególnie w sferze zmniejszenia 
zużycia surowców (np. gazu, wody, paliwa)

– pomoc w identyfi kacji sposobów minimalizacji odpadów, szcze-
gólnie ze względu na ilość i rodzaj stosowanych opakowań, 
użyte technologie przechowalnicze, niskoenergetyczne i bez-
emisyjne przeładunki itp.

– kontrolowanie wpływu produktów i procesów na środowisko
Przewaga konkurencyjna – umożliwienie włączenia danego przedsiębiorstwa w między-

narodowe łańcuchy dostaw (normy środowiskowe są znane 
i wymagane we współpracy na skalę międzynarodową)

– ułatwienie wyboru dostawców (posiadanie przez kooperanta 
certyfi katu środowiskowego to dowód na to, że podejmuje on 
konkretne działania proekologiczne)

– polepszenie wizerunku fi rmy w oczach ekologicznie nastawio-
nych klientów i konkurentów

Zgodność z regulacjami 
i normami

– normy środowiskowe są dostosowane do wymogów prawnych 
zakresie ochrony środowiska, a często nawet je przekraczają

– systemy zarządzania środowiskowego są atutem w ubieganiu się 
np. o stosowne pozwolenia środowiskowe na prowadzenia dzia-
łalności (także logistycznej)

Redukcja ryzyka – wszelkie zagrożenia środowiska stwarzane przez przedsiębior-
stwo są identyfi kowane, a sposób ich ograniczania podlega nie-
ustannej kontroli i poprawie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Korzeń, op.cit., s. 182–186.
14 A. Korzeniowski, M. Skrzypek, op.cit., s. 18.
15 H. Brdulak, K. Michniewska, Zielona logistyka, ekologistyka, zrównoważony rozwój w lo-

gistyce, „Logistyka” 2009, nr 4, s. 8–15.
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Efektem zarządzania środowiskowego w sterowaniu procesami logistycz-
nymi powinien być aktywny udział logistyki w ochronie środowiska. Stanie się 
to jednak wówczas, gdy osoby odpowiedzialne za to będą uwzględniać w podej-
mowanych przez siebie decyzjach aspekty środowiskowe działań logistycznych. 
W związku  z tym16:
1. Menadżerowie do spraw logistyki muszą przewidywać przyszłe zmiany 

w regulacjach dotyczących ochrony środowiska i je przestrzegać.
2. Menadżerowie do spraw logistyki są zobowiązani do zapoznania się z zało-

żeniami zielonego marketingu (np. ekoetykietowaniem) oraz jego ewentual-
nym wpływem na kształtowanie procesów logistycznych.

3. Osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie w fi rmie muszą mieć świadomość 
priorytetowego traktowania zakupu materiałów pochodzących z recyklingu 
w porównaniu z zakupem materiałów z surowców wtórnych oraz rozwijania 
współpracy z dostawcami respektującymi środowiskowe zasady.

4. Tworzone projekty powinny się skupiać na tworzeniu produktów tak zwa-
nych logistics and environmental friendly. 

5. Systemy produkcyjne powinny umożliwić minimalizację wykorzystania za-
sobów nieodnawialnych.

6. Zastosowanie koncepcji just-in-time oraz zasad lean (manufacturing, lo-
gistics), aby uniknąć tworzenia się rezerw zasobów, materiałów, surowców.

7. Osoby odpowiedzialne za organizację w systemie logistyki utylizacji muszą 
brać pod uwagę sprawne wdrażanie strategii redukcji i efektywnego zagospo-
darowania odpadów.

8. Realizacja zadań w dziedzinie szeroko rozumianej ekologizacji zarządzania 
logistycznego powinna być powierzona pracownikom, którzy mają świado-
mość negatywnego wpływu działalności logistycznej na środowisko i potrze-
by jej minimalizacji.

9. Organizowanie przewozu ładunków powinno odbywać się pojazdami o jak 
najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko (np. idea komodalno-
ści transportu, czyli współistnienia i współpracy różnych gałęzi transportu 

16 Opracowanie własne na podstawie D. Kisperska-Moroń, E. Płaczek, R. Piniecki, op.cit., 
s. 127–128; J. Szołtysek, Transport komodalny w realizacji celów zrównoważonej logistyki, „Lo-
gistyka” 2009, nr 2, s. 48–51; A. Skowrońska, Technologie logistyczne jako przykład technologii 
środowiskowych na drodze do zrównoważenia rozwoju, „Logistyka” 2008, nr 2, s. 85–90. 
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w celu uzyskania optymalnego wykorzystania istniejących zasobów infra-
strukturalnych17).

10. Planowanie tras przewozu ładunków powinno odbywać się zgodnie z syste-
mem zakładającym minimalizację liczby zatrzymań pojazdu oraz lewoskrę-
tów (zastosowanie inteligentnych systemów transportowych).

11. Konsolidacja jak największej liczby usług logistycznych w ramach centrum 
logistycznego (oszczędność czasu, przestrzeni, racjonalizacja wykorzystania 
zasobów),

12. Reengineering procesów logistycznych w kierunku tworzenia zrównoważo-
nych łańcuchów logistycznych.

W dzisiejszych czasach na dynamicznie rozwijającym się rynku obserwuje 
się wzrost wpływu czynników środowiskowych na ekologizację procesów biz-
nesowych. Zjawisko to również zachodzi w obszarze logistycznym. Reasumując 
rozważania na temat aspektów środowiskowych w logistyce, autorka chciałaby 
podkreślić, że w sytuacji wyczerpywania się zasobów oraz zmian klimatycznych 
wywołanych ekstensywną działalnością człowieka ogromne znaczenie ma roz-
wój logistyki w kierunku zrównoważonych łańcuchów logistycznych. Racjona-
lizacja procesów gospodarczych pod kątem środowiskowym to duże wyzwanie 
dla współczesnej logistyki. Każdy, kto angażuje się w zrównoważony rozwój 
działań logistycznych, powinien mieć świadomość, że określenie zrównoważony 
jest coraz częściej traktowane jako innowacyjne.
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TOWARDS SUSTAINABLE LOGISTICS SELECTED ASPECTS 
IN DEVELOPING OF CONCEPTION

Summary

We live in a mass consumption world. Year by year condition of natural environ-
ment is getting worse. It’s a fact we can’t deny. Final consumers and producers have 
something in common, they both have negative impact on our environment.  Fortunately 
more and more companies are realizing the fact we (factories, people...) have something 
crucial to do to improve this situation. Logistics has a great role to play on a stage of 
fi ghting with environmental issues. There are several reasons why Logistics earned the 
appellation: green.  First of all logistics is dealing with issues how to reduce harmful 
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impact on environment. Second area of interest is how to effectively arrange logistics 
processes of dealing with waste and packages. Such kind of activity is known as reverse 
logistics (usually concerned as the end of a pipe activities). One of the greatest challenges 
of sustainable logistical activities is to create sustainable supply chains with environmen-
tally conscious partners. Participants of nowadays business need to be aware of the fact 
that “green attitude” of doing business should be treated as a innovation that can lead to 
fi rst place on a market.

Translated by Patrycja Waśko
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W dniach 17–18 września 2009 roku odbyła się w Szczecinie IX edycja 
międzynarodowej konferencji naukowej Euro-Trans 2009, zatytułowanej Inno-
wacje w transporcie – zrządzanie, technologie, procesy, zorganizowana przez 
Katedrę Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Transportu Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Patronat honorowy objęli Minister Infrastruktury RP 
pan Cezary Grabarczyk oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej komi-
sarz ds. transportu pan Antonio Tajani.

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących krajowe 
i zagraniczne ośrodki akademickie, Parlament Europejski, władze samorządo-
we, środowisko praktyki transportowej (organizacje, związki przedsiębiorców, 
związki zawodowe pracowników transportu, fi rmy transportowe, instytucje 
działające na rzecz transportu) oraz media zajmujące się problematyką transpor-
tową.

Na konferencję Euro-Trans 2009 nadesłano ponad 80 referatów, których 
streszczenia umieszczono w materiałach konferencyjnych, a pełna treść refera-
tów, po zrecenzowaniu, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. 

Sesję plenarną konferencji otworzyła prof. Elżbieta Załoga – przewodni-
cząca Komitetu Organizacyjnego Euro-Trans 2009, kierownik Katedry Systemów 
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i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, a wprowadzenie do konferencji wygłosili jej gospodarze: 
prof. Piotr Niedzielski – dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US, 
prof. Bogusław Liberadzki – kierownik Katedry Transportu SGH w Warszawie, 
poseł do Parlamentu Europejskiego, oraz prof. Józef Perenc – prorektor ds. fi nan-
sów i rozwoju US.

Zasadnicza część konferencji miała formę dyskusji panelowych prowadzo-
nych w trzech sesjach tematycznych:
− sesja 1 – Innowacyjność w polityce transportowej (panele 1 i 2),
− sesja 2 – Nowoczesne technologie i systemy transportowe (panele 3 i 4),
− sesja 3 – Innowacyjność w procesach transportowych i logistycznych 

(panel 5).
Moderatorem pierwszego panelu był prof. Bogusław Liberadzki (SGH 

Warszawa). Do grona panelistów zaproszeni zostali:
− Sławomir Bałazy (prezes Żegluga Polska SA),
− prof. Jan Burnewicz (Uniwersytet Gdański), 
− Władysław Husejko (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego),
− prof. Mariusz Jedliński (Uniwersytet Szczeciński),
− prof. Leszek Mindur (Komitet Transportu PAN),
− prof. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński).
Dyskusja w tym panelu koncentrowała się wokół następujących zagadnień:
− programy innowacyjne,
− integracja systemów (co-modality),
− monitoring rynku,
− reakcja na kryzys i „szoki cenowe”.

Otwierając dyskusję, prof. B. Liberadzki przedstawił informacje o aktu-
alnych działaniach Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do transportu. 
Podkreślił, że trwają pracę nad nową polityką transportową UE oraz prowa-
dzona jest debata na temat regulacji unijnej mającej na celu ujednolicenie zasad 
kształtowania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. Wskazał na narzędzia 
wspierające innowacyjność w transporcie. Odniósł się również do skutków kry-
zysu gospodarczego dla branży transportowej oraz zwrócił uwagę na przyczyny 
i następstwa „szoków cenowych”. Profesor L. Mindur, odnosząc się do tematu 
sesji, podkreślił, że polityka transportowa państwa powinna aktywnie „uczest-
niczyć” w tworzeniu warunków do kreowania innowacyjności (np. tworzenie 
i umiejscowienie centrów logistycznych), a przyjęte rozwiązania powinny być 
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stabilne. W podobnym tonie wypowiedział się prof. J. Burnewicz, stwierdzając, 
że władze publiczne powinny kreować zastosowania innowacji (np. rozwiązy-
wanie problemów kongestii w miastach). Konieczne jest zarówno promowanie 
innowacyjnych rozwiązań jak i zapewnienie odpowiednich środków fi nansowych 
na takie projekty. Marszałek W. Husejko przedstawił działania podejmowane 
w województwie zachodniopomorskim na rzecz wzrostu innowacyjności w trans-
porcie, zwłaszcza w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Wskazał na rolę 
współpracy instytucji samorządowych z uczelniami, w których powstają rozwią-
zania innowacyjne. Profesor P. Niedzielski zwrócił uwagę, że należy rozdzielić 
pojęcie wynalazek od pojęcia innowacja. Innowacja ma pomóc przedsiębior-
stwu w poprawie działalności, co będzie korzystne dla klientów. Transport jest 
przede wszystkim biorcą innowacji, i jest to dla niego wyzwanie gdyż obecnie 
obserwuje się z jednej strony tendencję do atomizacji (transport samochodowy), 
a z drugiej do tworzenia coraz większych struktur (sektor TSL). Innowacje 
w transporcie powinny dotyczyć nie tylko strony techniczno-technologicznej, ale 
również organizacyjnej. Profesor M. Jedliński stwierdził, że obecnie innowacje 
w sferze organizacyjnej w transporcie są zbyt słabo chronione przepisami prawa, 
co może zniechęcać do ich tworzenia w tym obszarze. S. Bałazy przedstawił 
uwarunkowania rozwoju innowacyjności w transporcie morskim i podał przy-
kłady dobrej praktyki polskiego armatora trampowego.

W dyskusji głos zabrał Leszek Miętek (prezydent Związku Zawodowego 
Maszynistów Kolejowych w Polsce), który zauważył, że władza publiczna, pro-
mując rozwiązania innowacyjne, powinna zwracać uwagę na aspekt społeczny 
(korzyści dla społeczeństwa). Ponadto podkreślił, że ważną przesłanką wzrostu 
innowacyjności w transporcie kolejowym jest konieczność wyrównania warun-
ków konkurencji międzygałęziowej. Obecnie transport kolejowy jest w gorszym 
położeniu w porównaniu z jego głównym konkurentem, czyli transportem samo-
chodowym. Wypowiedź ta wywołała dyskusję, w której głos zabrali praktycy, 
między innymi B. Milewski, A. Jarzyński, L. Hołowacz.

Moderatorem drugiego panelu w pierwszej sesji był prof. Józef Perenc 
(Uniwersytet Szczeciński). Do panelu zaproszeni zostali:
− Andrzej Jarzyński (prezes HOYER Polska),
− Zygmunt Dziewguć (prezes PKS Gryfi ce),
− Bolesław Milewski (przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodaw-

ców Transportu Drogowego),
− dr Andrzej Montwiłł (Akademia Morska Szczecin),
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− Jan Warchoł (prezes PŻB Kołobrzeg).
W drugim panelu podjęto kwestię współpracy nauki i biznesu, fi nansowania 

badań naukowych oraz stymulowania innowacji w transporcie. Wprowadzeniem 
do dyskusji była prezentacja prof. J. Perenca, przedstawiająca zagadnienie inno-
wacji w transporcie w aktualnych polskich uwarunkowaniach. Kończąc prezen-
tację, moderator postawił panelistom następujące pytania:
− Co wspiera, a co hamuje innowacje w transporcie?
− Dlaczego fi rmy transportowe ograniczyły współpracę z nauką?
− Jak zachęcić i motywować kadrę do współpracy biznesu z twórcami innowa-

cji?
− Jak eliminować bariery (przeszkody) wzrostu innowacyjności polskich fi rm 

transportowych?
− Jak pobudzić i uaktywnić instytucje fi nansowe do wspierania innowacji trans-

portowych?
W dyskusji paneliści próbowali znaleźć odpowiedź na te pytania. Prezes 
A. Jarzyński stwierdził, że do najważniejszych czynników hamujących inno-
wacyjność można zaliczyć niestabilność przepisów prawnych, opór kadry 
menedżerskiej wobec pomysłów młodej kadry oraz oczekiwania właścicieli 
i udziałowców fi rm związane ze skutecznością wdrażanych innowacji (wiele nie-
trafi onych projektów). Dobrym rozwiązaniem, które dałoby impuls do wzrostu 
innowacyjności fi rm, jest zatrudnianie zamawianych absolwentów uczelni przez 
konkretne fi rmy (tzw. studia zamawiane). Zdaniem dra A. Montwiłła, innowacje 
hamuje krótkowzroczność zarządzających i właścicieli fi rm, którzy chcą natych-
miast osiągnąć zyski i zwrot kapitału, zatem nie chcą ryzykować (stosują tylko 
sprawdzone rozwiązania). Nie dostrzegają również znaczenia nauki w praktyce 
gospodarczej. Aby zmienić ten stan rzeczy, należy zbliżyć świat nauki z gospo-
darką. Prezes Z. Dziewguć zauważył, że innowacje może niekiedy hamować 
sam szef fi rmy, zwłaszcza jeżeli właścicielem jest państwo (silne uzależnienie 
od związków zawodowych). Powiedział, że warto również pytać pracowników 
o pomysły innowacyjne, co, niestety, w polskich fi rmach jest niezmiernie rzadkie. 
Przewodniczący B. Milewski zwrócił uwagę, że innowacje w transporcie należy 
rozpatrywać także w kategorii kosztu, a odnosząc się do współpracy branży 
z nauką powiedział, że nie służy temu obecne rozdrobnienie polskich fi rm trans-
portu samochodowego. Prezes J. Warchoł zauważył, że innowacje w fi rmach 
mogą być wymuszane przez czynniki rynkowe (konkurencja) i inne (np. zmiana 
regulacji prawnych wymuszających zaostrzenie norm ekologicznych). Hamulcem 
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innowacji jest też ich koszt. Trudno dziś znaleźć kapitał na innowacje (zarówno 
na stronę techniczną jak i odpowiednia kadra do ich wdrożenia). W związku 
z tym powinien istnieć system wspierania przez państwo dawców kapitału na 
przedsięwzięcia innowacyjne (np. w formie ulg podatkowych).

Celem trzeciego panelu była prezentacja rozwiązań innowacyjnych 
w wybranych fi rmach z branży transportowej. Moderatorem tego panelu był 
prof. Jerzy Merkisz (Politechnika Poznańska). O doświadczeniach innowacyj-
nych swoich fi rm mówili:
a) Andrzej Chańko (PKP PR – dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Prze-

wozów Regionalnych), który przedstawił zakład oraz rozwiązania związa-
ne z wprowadzeniem innowacji w postaci cen relacyjnych dla pasażerów na 
wybranych odcinkach w regionie zachodniopomorskim i wynikające z tego 
korzyści;

b) Adam Chmurski (ekspert CTL Logistics Sp. z o.o.), który mówił o efektach 
zastosowania kontenerów w transporcie lądowym;

c) Arkadiusz Dobrzyński (właściciel ANKOR Wrocław), który zaprezentował 
kolejowy wózek wagonowy 16 RS;

d) Zbigniew Zarychta (wiceprezes Zarządu PKP PLK SA), który przedstawił 
zamierzenia inwestycyjne spółki związane z budową i modernizacją linii ko-
lejowych oraz wdrażaniem ERTMS;

e) Henryk Zielaskiewicz (PKP CARGO SA), który prezentował działania spółki 
na rzecz rozwoju przewozów intermodalnych w relacjach krajowych i tran-
zytowych.

Przed rozpoczęciem panelu czwartego zaprezentowano rezolucję Forum 
Młodych Euro-Trans 2009, które odbywało się dniach 16–17 września 2009 ro-
 ku jako impreza towarzysząca konferencji. Młodzi naukowcy oraz studenci przed-
stawiali i dyskutowali problemy transportu śródlądowego, kolejowego, towaro-
wego i pasażerskiego, transportu zbiorowego w różnych aspektach technicznych, 
ekonomicznych, politycznych, społecznych. Tezy i wnioski były poparte przy-
kładami z Polski i zza granicy. W rezolucji Forum Młodych zgłosiło następujące 
postulaty:
1. Do rozwiązywania problemów transportowych konieczne jest podejście sys-

temowe. Wyrazem takiego podejścia jest na przykład integracja transportu 
publicznego, która dzięki takim rozwiązaniom, jak wspólny bilet, pozwala na 
korzystanie zarówno z transportu regionalnego jak i miejskiego, i zachęca do 
używania transportu zbiorowego.
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2. Ze względu na funkcje makroekonomiczne i społeczne transport nie powinien 
być oceniany tylko za pomocą wąskiego rachunku mikroekonomicznego. 
Uzasadnieniem dla inwestycji transportowych powinien być również wpływ 
transportu na rozwój gospodarczy i społeczny. Taki makroekonomiczny ra-
chunek powinien być przeprowadzany we wszystkich gałęziach i formach 
transportu.

3. Dobrze rozwinięty transport zarówno towarów jak i pasażerów jest ważnym 
czynnikiem poprawy wizerunku miasta czy regionu, a przez to jego promo-
cji.

4. Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, w tym nowoczesnych technologii, jest 
głównym warunkiem podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki. 
Bez nowoczesnego transportu nie ma nowoczesnego państwa.

W czwartym panelu dyskusja dotyczyła następujących zagadnień:
–  technologie informacyjne i informatyczne,
– inteligentne systemy transportowe,
–  interoperacyjność,
– bezpieczeństwo transportu,
–  nawigacja satelitarna, system Galileo.
Moderatorem dyskusji był prof. Jan Burnewicz (Uniwersytet Gdański), a do 
panelu zaproszenie przyjęli:
− prof. Jacek Januszewski (Akademia Morska Gdynia),
− prof. Elżbieta Marciszewska (SGH Warszawa),
− prof. Vlastimil Melichar (Uniwersytet Pardubice – Czechy),
− prof. Jerzy Mikulski (Politechnika Śląska),
− dr Krzysztof Woś (Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie),
− prof. Jerzy Wronka (Uniwersytet Szczeciński).
Moderator dyskusji skierował do panelistów następujące pytania:
− Jakich innowacji technologicznych najpilniej potrzebuje polski transport 

i dlaczego?
− Jakie innowacje informatyczne mogą zrewolucjonizować przyszłość trans-

portu?
− Przejawy wdrażania w Polsce innowacji z zakresu inteligentnych systemów 

transportowych (ITS). Czy CB radio jest pozytywną, czy negatywną techno-
logią informacyjną?

− Co oprócz SUW 2000 jest przejawem polskiego wkładu w innowacyjne 
wdrażanie interoperacyjności na kolei?
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− Błędne koncepcje innowacyjnej poprawy bezpieczeństwa sieci drogowej (za-
miast wysepek, małych rond, garbów na jezdni – nawierzchnie przeciwpośli-
zgowe, podgrzewane nawierzchnie mostów, bezpieczne pobocza, a nie rowy 
itp.).

− Czy dzięki innowacjom w systemie Galileo nawigacja satelitarna będzie nie-
zawodna?

− Innowacje napędowe w motoryzacji indywidualnej – czy technologie elek-
tryczne i hydrogenowe to już nie utopia?

− Najbardziej obiecujące i najbardziej oczekiwane innowacje w transporcie 
miejskim – jak odzyskać przestrzeń miejską zajmowaną przez pojazdy?

Pytania te wywołały bardzo ożywioną dyskusję. Dotyczyła ona między innymi 
kierunków rozwoju inteligentnych systemów transportowych w Polsce (prof. 
J. Mikulski), wdrażania systemu nawigacji satelitarnej Galileo (prof. J. Janu-
szewski), rozwoju system transportu małymi samolotami STMS (prof. E. Mar-
ciszewska), kwestii systemu opłat za drogi i linie kolejowe (prof. V. Melichar), 
innowacji w transporcie intermodalnym – konieczność systemowego podejścia 
(prof. J. Wronka), oraz powstania i procedur wdrażaniu w Polsce zharmonizo-
wanego systemu informacji rzecznej – RIS (dr K. Woś).

Następnego dnia w obradach uczestniczył Minister Infrastruktury Pan 
Cezary Grabarczyk. W swoim wystąpieniu przedstawił syntezę działań Mini-
sterstwa Infrastruktury w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych w polskim 
transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak opracowy-
wana strategia rozwoju inteligentnych systemów transportowych, wdrażanie 
elektronicznego systemu poboru opłat w transporcie drogowym oraz działania na 
rzecz implementowania postanowień dyrektywy o promowaniu ekologicznych 
pojazdów w transporcie drogowym. Drugą część sesji pan Minister poświęcił na 
odpowiedź na pytania z sali.

Ostatni, piąty panel obejmował kwestie innowacyjności w procesach trans-
portowych i logistycznych. Moderatorami panelu byli prof. Robert Tomanek 
(AE Katowice) oraz prof. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński). Do 
panelu zaproszeni zostali:
 – prof. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński),
– dr Grzegorz Dydkowski (AE Katowice),
–  Henryk Łepek (prezes Zarządu Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.),
 – Zbigniew Matusz (Polska Izba Spedycji i Logistyki),
 – prof. Janusz Neider (Uniwersytet Gdański).
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Moderatorzy przedstawili dwie tezy do dyskusji:
1. Na zaniedbaniach w branży TSL Polska może skorzystać przez pozyskanie 

najnowszych rozwiązań.
2. „Innowacyjność umiera, kiedy jest za dużo polityki”. Jeśli chcemy innowa-

cyjności, to trzeba nam więcej rynku. To może zdynamizować innowacje.
W trakcie dyskusji prof. J. Neider podkreślił, że innowacje należy roz-

patrywać w dwóch obszarach – w obszarze innowacji „twardych” (technologia 
i technika) i „miękkich” (organizacja, zarządzanie, nowe produkty lub usługi. 
Pierwsze wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów inwesty-
cyjnych, dlatego w Polsce raczej nie ma takich środków. Polskie fi rmy mają 
natomiast szanse odnieść sukces w obszarze innowacji „miękkich”. Profesor 
P. Niedzielski dodał, że i tu występują ograniczenia wynikające z bardzo małego 
zaufania, jakim darzą się partnerzy biznesowi w naszym kraju, a bez wzajemnego 
zaufania trudno wdrażać innowacje. Profesor W. Bąkowski zwrócił uwagę, że 
o innowacji można mówić wówczas, gdy efektem jej wdrożenia jest podniesienie 
wartości fi rmy, zarówno w ujęciu technologicznym jak i organizacyjnym.

 W trakcie dyskusji do wypowiedzi panelistów nawiązali: prof. 
M. Jedliński, prof. W. Paprocki, dr J. Figura, L. Hołowacz, prof. Merkisz, prof. 
J. Januszewski.

Po zakończeniu piątego panelu nastąpiło podsumowanie konferencji, któ-
rego dokonali prof. Elżbieta Załoga (US) oraz prof. Wojciech Paprocki (SGH 
Warszawa). W rezolucji zaproponowano przyjęcie przez uczestników konferen-
cji następujących wniosków:
1. W dyskusji stwierdzono, że innowacje są niezbędne do zwiększenia konku-

rencyjności przedsiębiorstw w sektorze TSL, a także sprawności i efektyw-
ności funkcjonowania zarządców infrastruktury.

2. Polska nie należy do liderów w dziedzinie innowacji, trzeba zatem wspierać 
działania w przedsiębiorstwach i w ich otoczeniu, które skłaniałyby do za-
chowań proinnowacyjnych.

3. W większości przypadków innowacje są związane z wprowadzaniem nowych 
rozwiązań technicznych. Coraz większe znaczenie będą miały innowacje 
o charakterze organizacyjno-menedżerskim. Absolwenci studiów ekono-
micznych mają możliwość aktywnego uczestnictwa w działaniach proinno-
wacyjnych.
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4. Proces wdrażania innowacji powinien być poprzedzony upowszechnianiem 
dobrych praktyk, czyli rozwiązań już znanych i ocenionych w ramach bench-
markingu.

5. Współpraca nauki z praktyką sprzyja upowszechnianiu rozwiązań innowa-
cyjnych;

6. Konferencja Euro-Trans 2009 potwierdza, że środowisko naukowe ma wie-
le propozycji, których zastosowanie w praktyce może przynieść oczekiwane 
rezultaty. Zadaniem stojącym przed środowiskiem akademickim jest wzmoc-
nienie marketingu własnego potencjału, aby pozyskać z praktyki więcej zle-
ceń. Ważny jest bowiem współudział pracowników nauki w zespołach przy-
gotowujących i wdrażających rozwiązania innowacyjne.

Na zakończenie ustalono, że kolejna konferencja Euro-Trans odbędzie się 
na wiosnę 2011 roku, a wiodącym tematem będzie Transport po kryzysie. Co 
dalej?





ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 601     PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 11     2010

DIE BEDEUTUNG VON TRANPORT- 
UND VERKEHRSLEISTUNGEN FÜR DAS ZULIEFERWESEN

In memoriam Prof. Dr. Hideo Kubota
(☼ 1.11.1935   † 28.11.2008)

Promemoria

Die Wissenschaft lebt von der Diskussion. Die Diskussion unterschiedli-
cher Meinungen bringt neue Erkenntnisse und kann zu neuen Theorien führen. 
Insbesondere die Erarbeitung neuer, praxisbezogener Theorien stiftet Nutzen für 
die Menschheit. Leider garantiert die Diskussion wissenschaftlicher Erkenntnisse 
nicht die Umsetzung und Anwendung in der Praxis.

Wir haben die Diskussion über viele Jahre im Rahmen verschiedener For-
schungsprojekte erleben dürfen. Die durchgeführten Workshops zur Diskussion 
der Forschungsergebnisse brachten uns neue Erkenntnisse. Ein unersetzlicher 
Diskussionspartner war uns stets unser japanischer Kollege Hideo Kubota. Er 
ließ es sich nicht nehmen für unsere Workshops, die wechselweise in Szczecin 
und Lingen stattfanden, aus Japan anzureisen. Seine Spezialgebiete waren das 
Zulieferwesen und der Außenhandel.1 Er vertrat die These, dass ein effektiv und 
effizient organisiertes Zulieferwesen die Wettbewerbsfähigkeit der großen, auf 
dem Weltmarkt anbietenden Unternehmen sichert. Der Erfolg im Außenhandel 
sichert wiederum den Wohlstand einer Nation.

Aber auch andere in Japan vertretene Thesen haben wir durch unseren 
Freund und Kollegen kennen gelernt. Wir wollen stellvertretend nur ein Beispiel 
mit starkem Bezug zur aktuellen Krisensituation herausstellen. Auf einem Work-
shop erklärte uns Hideo Kubota wie in Japan mit Hilfe dr Methode „Histori 

1 Vgl. H. Kubota, Seidoku Yushutu Kanren Chusho Shitaukekigyo no Kenkyu (Infrastruktur 
der deutschen Esportindustrie) Tokio 1992.
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Yatai Seisan Hoshiki“2 Produktionskosten durch Reduzierung der Arbeitsteilung 
gesenkt werden. Durch die aktuelle, weltweite Finanzkrise wird deutlich, dass 
viele Unternehmen, auch in der Automobilindustrie, einen hohen Produktion-
sübeschuss haben. Die Märkte sind zurzeit nicht in der Lage, die großen Produk-
tionsmengen aufzunehmen, die aufgrund des hohen Grades der Arbeitsteilung 
für eine effi ziente Produktion notwendig sind. Die Unternehmen geraten in die 
Arbeitsteilungsfalle. Eine Lösung dieses Problems bietet die Methode „Hitori 
Yatai Seisan Hoshiki“.

Wenn wir ganz ehrlich sind, so haben wir die Ausführungen von Hideo 
Kubota zur Senkung der Arbeitsteilung auf einem Workshop lange vor der Krise 
zwar wahrgenommen, aber nicht ernstgenommen.

Doch Wissenschaft ist nicht alles. Neben der Diskussion trockener wissen-
schaftlicher Themen fanden wir noch Zeit für sinnige Plaudereien in fröhlicher 
Runde bei Wein und Bier. Auch ein Whisky durfte es mal sein. Dazu wurden 
Steaks gegrillt, Fische geräuchert oder einfach  „chips and nuts“ geknabbert. 
Auch für eine Fahrradtour entlang des Dortmund-Ems-Kanals war Zeit.

Prof. Dr. hab. Hermann Witte                               prof. zw. dr. hab. Hubert Bronk
Geeste, im Mai 2009                                              Szczecin, im Mai 2009

2 Vgl.  H. Yamada, T. Kataoka, Joshiki Yaburi no Monozukuri (Produktion gegen die Mauer 
im Kopf oder Die Herstellung von Waren ohne traditionelle Arbeitsteilung), 2. Aufl ., Tokio 2002, 
S. 16–39.
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Foto: Die H-Konnexion (von rechts: Hideo Kubota, Hermann Witte, Hubert Bronk) 
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