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WPROWADZENIE 
 
 

Kiedy Dionysius Lardner w pracy zatytułowanej Railway Economy: a Tre-
atise on the New Art of Transport (Nowy Jork 1850) ogłosił zasadę, według 
której rozmiar rynku zbytu zależy od kosztów transportu, mało kto przewidywał 
globalizację rynków dóbr i usług, gdyż koszty transportu były wysokie, a rynki 
miały zasięg lokalny. W ciągu zaledwie 150 lat koszty te zmniejszyły się wielo-
krotnie. Tak dynamiczny spadek kosztów nie byłby możliwy bez rewolucji 
w zakresie innowacji w transporcie. Choć innowacyjność transportu łączy się 
zazwyczaj z wynalazkami w zakresie techniki i technologii, to trudno sobie 
wyobrazić, aby te nowe pomysły mogły znaleźć zastosowanie i miały praktycz-
ny wpływ na koszty bez zmian w zakresie organizacji i zarządzania transpor-
tem.  

Współczesny transport to obszar wdrożeń nowoczesnych rozwiązań służą-
cych organizacji łańcucha dostaw oraz zarządzania procesem transportowym. 
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na rozwiązania organizacyjne 
w zakresie integracji transportu; intermodalność staje się narzędziem poprawy 
efektywności (a więc dalszego spadku kosztów) oraz zmniejszenia negatywne-
go wpływu transportu na otoczenie poprzez zwiększenie roli transportu kolejo-
wego i zbiorowego w obsłudze potrzeb transportowych i przewozowych. Przy-
spieszenie i efektywność integracji transportu to efekt wzrostu dostępności roz-
wiązań telekomunikacyjnych i informatycznych, które pozwalają na tworzenie 
Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Ważnym procesem, który 
bardzo silnie oddziałuje na zmiany w zakresie zarządzania transportem, jest 
dyfuzja wiedzy charakterystyczna dla współczesnej e-gospodarki – innowacje 
marketingowe, koncepcje społeczne i rozwiązania prawne przenoszone są po-
między poszczególnymi gałęziami transportu, a także adaptowane w transpor-
cie, choć wywodzą się z innych dziedzin gospodarowania i życia społecznego.  

Przedstawione powyżej procesy zostały zaprezentowane w artykułach za-
wartych w niniejszej publikacji. Autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe 
w 26 opracowaniach ukazali różne aspekty innowacji w zakresie zarządzania 
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transportem i usługami transportowymi. Nowoczesne rozwiązania w zakresie 

organizacji i zarządzania odniesiono do konkurencyjności i efektywności trans-

portu. Szczególne miejsce w niniejszym opracowaniu zajmują problemy inte-

gracji transportu, które omówiono w sześciu artykułach. Poruszono także za-

gadnienia wdrożeń rozwiązań telematycznych (trzy artykuły), a ponadto m.in. 

kwestie adaptacji rynkowej usług transportowych, zrównoważonego rozwoju 

transportu oraz kwestie prawne. Autorzy poszczególnych artykułów opierali 

wnioski na badaniach przeprowadzonych w różnych systemach i gałęziach 

transportu. Wydaje się, że wieloaspektowość publikowanych prac umożliwi 

Czytelnikom szerokie spojrzenie na dynamiczne procesy innowacyjne, jakie 

zachodzą w organizacji i zarządzaniu transportem.  

 

dr hab. prof. US Piotr Niedzielski 

dr hab. prof. AE Robert Tomanek 
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SECURITY CONDITIONS OF TRANSPORT BY RAIL 

POSTAL SHIPMENTS IN THE REPUBLIC OF CROATIA 

 

 

 

Introduction 

 

Very important role in the productivity and competitiveness of postal, cou-
rier and similar enterprises that are engaged in delivery of shipments represents 
safety and security of shipments. Very often it is a crucial factor, for billions of 
senders and recipients of postal parcels around the world, whose satisfaction is 
crucial in terms of more global market competition and during the use of differ-
ent substitution in the transfer of parcels, but also the existence of more than 
five million workers employed in the postal industry under the auspices of the 
Universal Postal Union.  

In Croatia, for geographic specifics and heavy traffic, distance transporta-
tion shipments by rail proves to be more effective, either in terms of transit shi-
pments in private railroad cars, as is the case with the Croatian national postal 
operator (Croatian Post Inc.) or whether it is on transportation contracting with 
other Postal and courier services, or individual shipments through the transpor-
tation company owned by Croatian Railways.  

The law on contracts in transit in railway traffic (Official Gazette no. 
87/96), which regulates the contract of carriage or the relationship of things and 

                                                           
∗ Ivo Aščić, B.Sc., Msc. Marijan Binički – Croatian Post Inc. 
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the sender and the carrier liability for loss and damage in the transfer of a parcel 
is certainly supported in that a large number of postal operator but the individ-
ual sender decide shipments for transport by rail shipments. Responsibility of 
the sender but also the obligations of postal operators are also prescribed in the 
Law on the post office (Official Gazette no. 172/03, 15/04, 92/05 and 63/08). 
Therefore, the security conditions and the protection of shipments in the railway 
transportation of exceptional importance for the unhindered operation of postal 
traffic, not only in the inner but also in international traffic. 

Umbrella organization for postal, 191 postal administration from around 
the world and specialized United Nations agencies (UN), Universal Postal Un-
ion (UPU) was founded by a Group of postal security (PSG – Postal Security 
Group) and thus establish a postal security network among its members by link-
ing with the major international institutions.  

 
 

1. Timetable as element of safety and reliability 
 

Certainly one of the most important factor of security for transport of par-
cels is optimal planning among a fleet of vehicles, creating the material condi-
tions for its fulfillment, and duly perform traffic trains. Plan the transportation 
of packages allows consideration of the needs for transport, and on this basis, an 
allocation of funds vehicles (wagons and locomotives) by areas in which they 
appear, operation where they need to transport parcels, which affects their ra-
tional use. Good organization and realistic planning a fleet of vehicles will in-
crease the order and security in transit consignments. Also, the peak loads, es-
pecially in holidays time when a significant increase in traffic, should provide 
additional transportation capacity. Accuracy of transport and safety in transpor-
tation of shipments is dependent on good plans schedule. 

Establishing continuity of transport shipments in the Croatian national po-
stal operator in the international postal system under the authority of the UPU 
and bilateral agreements between the postal operator shall be determined by the 
structure of transport technology in the higher level. One of them is the one that 
determines the routes, means of transport and map connection between the po-
stal center of railway transportation services. Of course, timetable Croatian Post 
must be in conformity with the order contracting motor carrier apropos in Croa-
tia with Croatian Railways. 
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Table 1 

Organization of transport technologies Croatian Post in railway transport shipments 

Rn Relation 
Time 

Departure 
Arrival 

Appliance
Name 

Carter Ability Km 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Zagreb – 

Split  
22,55 06,55 train 825 HŽ 

„POST” 
train 

432 

2 
Split –  
Zagreb 

22,10 06,31 train 824 HŽ 
„POST” 

train 
432 

3 
Zagreb – 
Rijeka  

16,50 20,34 train  702 HŽ 
„POST” 

train 
229 

4 
Rijeka – 
Zagreb  

05,45 09,37 train 703 HŽ 
„POST” 

train 
229 

 

 

Plan of the transportation packages includes: 

• plan for loading and unloading of shipments by area, 

• plan trends wagons flows routes and directions, 

• plan for receipt and delivery bulked and empty wagons by border stations, 

• schedule of work pavement park, 

• schedule of work engine park, 

• the number of carriages per stripes and directions. 

Based on the plan the transportation of packages are determined by the av-

erage living standards for the operation, working the park, loading, unloading, 

receiving, handing carriages and wagons crafts. 

Basis for the design of transport packages are: 

• annual plan for the transportation of packages, 

• transport packages per month, 

• sizes of working pavement and train car park, 

• crafts wagon and its elements. 
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Fig. 1. Post wagon for the transport of parcels owned by a Croatian national postal 

operator 

 

The length of the wagon for loading and unloading shipments depends on 

the total amount of shipments that are simultaneously submitted to the unload-

ing or loading, or the number of carriages that are provided for loading. 

The length of the wagon for loading and unloading shipments can be ob-

tained: 

 Lk = Nk · tman · 1k/Tr · Y  (meters)  (1) 

where is: 

Lk =  total length, in meters, loading unloaded wagons; 

Nk = number of wagons during the day to come to the loading and unloading; 

tman = the average time required for shipping and delivery wagons, which come 

in one delivery to the loading or unloading place; 

1k = the average length of the wagon; 

Tr = time working on the loading or unloading during the day; 

Y = coefficient spatial utilization unloaded carriages; 

where is: 

 Nk = Nk1 + Nk2/Kdv  (wagons) (2) 

Kdv = dual voltage operation. 

If we have known the total quantity of shipments Q1 which is a day for lo-

ading and Q2, which is unloading, the number of wagons will be obtained: 
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 tdost or totpr = Ns · ts + (0,06 · Lman/Vman)  (minutes) (3) 
Q1 = the amount of shipments in tons during the days of loading; 
Q2 = quantity of shipments in tons to the day of unloading; 
Q = the average net weight of shipments in one car; 
Lman = length of time resource system loading to unloaded places; 
Vman = speed that is done to resource; 
Ns = the number of crossover, which is necessary to set; 
ts = the time required to set a crossover. 
 
 
2. Railway track 

 
Before the postal operator decides to transport shipments via railways, 

must be satisfied that the rail carrier meets the requirements for safety and in 
accordance with the Law on safety in railway traffic (Official Gazette no. 
40/07), for safe operation of traffic on each railroad provide or railroad network. 
Railroad (the lower and upper structure of the railroad, track geometry, quality 
and maintenance of way) has a very important role concerning the safety and 
protection of shipments, as well as the speed of train travel resources and tech-
niques. 

 

 
Fig. 2. The main railway station and the main post office of Croatia in Zagreb 



Ivo Aščić, B.Sc., Msc. Marijan Binički 12 

During the movement of vehicles at railroad tracks the static and dynamic 
loads. When loading packages in the wagon should be careful to load the wagon 
is not exceeded.  

Marginal load the wagon is a mass of a parcel which car may be weighted 
with respect to its construction and the axle load and the load by the remote 
meter, the railway line are divided into several categories. 

Table 2 

Categorization stripes with respect to the load per axle and running meters  

Categories 
rails 

The biggest ballast 
licensed for arbor 

The biggest ballast 
licensed per meter 

A 16 t 5,0 t/m 

B1 18 t 5,0 t/m 

B2 20 t 6,4 t/m 

C2 20 t 6,4 t/m 

C3 20 t 7,2 t/m 

C4 20 t 8,0 t/m 

D2 22,5 t 6,4 t/m 

D3 22,5 t 7,2 t/m 

D4 22,5 t 8,0 t/m 

Source: Croatian Railways. 

 
All works on the regular maintenance of the railroad needs to be done be-

fore it comes to endangering the security of transportation of packages, they 
introduced reduced speed, which again cause disturbances in the generally traf-
fic or threatens the safety. Decrease speed and easy driving, to a large extent, 
affect the safety and protection, on the other side and the increased effort of 
driving staff. 
 
 
3. Protective measures in the transportation of shipments 

 
Packaging of shipments that are transferred through the Croatian national 

postal operator of the global world postal network under the auspices of the 



Security conditions of transport by rail postal shipments… 13 

UPU is defined on the General Rules for the conduct of postal services (Official 
Gazette no. 151/04, 122/05, 142/08 and 37/09). Therefore, it is to protect the 
contents, shipments and other workers who deal with the sender of a parcel 
bound in accordance with the pack and shipment. Also significant role from the 
point of view of technology and transport are transport-rated devices (pallets 
and containers), which are part of transport or the entire vehicle (trailer or the 
entire vehicle as a burden), whose purpose is to improve the transport process, 
in particular currently-end shipments. 

 

3.1. Packing in the function of security and protection 
 

Packaging used to mark package shipments for transport, and today has 
a much broader meaning. Its basic purpose is to protect the shipment from ex-
ternal damage but also to provide aesthetic appearance of the package. If the 
packaging as a whole, observing that its further cycle includes the ecological 
and economic aspects, and that it is a protective and marketing function. Sender 
or the client must be sure to be content in packaging shipments to reach the 
recipient is genuine and that the environment will not affect him. 

 
  Package 

materials 
in post 
traffic  

Dockets, 
decal, 
rivets 

Applian-
ce for 
facing 
dispa-
tches 

Applian-
ce for 
at-
tachment 
dispa-
tches 

Applian-
ce for 
sealing 
dispa-
tches 

Applian-
ce for 
closing 
dispa-
tches 

 

Appli-
ance for 
leading 
and 
sealing 
dispa-
tches  

Fig. 3. Packaging materials in the postal traffic 

 
Owing to the relatively low cost and good properties in the postal traffic, 

primary packaging materials for packaging shipments is paper. Regardless of 
how we observe the consumption packaging materials, and board, the share of 
consumption in the largest packaging materials, and in the world participating 
with about 50 percent.  

The contemporary production of many products for the market has a large 
selection of materials for packaging and convenience packaging. Accordingly, 
the packaging is divided according to:  
• materials (paper, cardboard and textile packaging), 
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• shape (box and cylinder), 
• function: transport (also used for the protection of shipments during trans-

portation and storage to the destination) and commercial (used for packaging 
various consumer shipments, and the purpose of her optimal protection, the 
composition, color and overall quality of quantity of shipment). 

 
3.2. Postal bags 

 
Very important in the packaging or in the transfer of clustering several 

smaller parcels are postal bags. They are prepared for post, packet and EMS 
(Express Mail Service) and the conclusions that are still transported several 
railway or other transfer methods. According to the field of different bags for 
domestic and international postal traffic.  

Croatian postal mail bags have the following component parts: cloth, rope, 
sign, and HP sign. Work safety and protection of postal bag must be no seams 
on the bottom and sides, which applies to all types of bag except for packet and 
post (which are used for shipping form in postal traffic, or for reception and 
delivery of large shipments postal users). 

Postal bags are constructed from polyamide, polyethylene or other mate-
rial, with the proviso that for the production of bags designed for surface trans-
port of shipments used thicker material (mass of 600 g/m2) or less thinner mate-
rial for special postal sacks (masses around 150 g/m2), and to create a bag for air 
traffic SAL and EMS bags used thinner, lighter and finer material. 

 
Table 3 

Dimensions postal bags and their weight 

I. Areal transit Dimensions (mm) Weight (g) 

1. Post bag 1100×600 900 

2. Post bag 1100×600 200 

3. Package bag-bottom 550x500 130×950 1,7 

4. Package bag-small 1200×80 1,3 

II. Air transport Dimensions (mm) Weight (g) 

1. Post bag (big)  1100×300 300 

2. Post bag (small) 700×400 180 
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3. Package bag 1300×900 500 

4. EMS-bag I 1100×600 300 

5. EMS-bag II 700×400 180 

6. EMS-bag II 1300×900 500 

7. EMS-bag IV 1200×800 400 

III. S.A.L. Transit Dimensions (mm) Weight (g) 

1. Post bag 1100×600 300 

2. Package bag 1300×900 5000 

Source: Croatian Post Inc. 

 
Postal bags in normal conditions must protect postal shipments from dam-

age or theft. Should be suitable for filling the mail packages, and for quick and 
easy emptying without damage shipments. In terms of the prescribed use of 
mail-bags should be harmless for the workers that it handles, but its use must be 
at least three years. Mailing bags are for use in all weather and climatic condi-
tions, the open style and indoors, with air temperatures of -30° C to +40° C 

 
3.3. Pallets 

 
In order clustering of smaller or more of the same unit in cargo handling 

and transportation of shipments are used palettes. Used several types of pallets 
and they differ on the purpose (flat wooden pallets, box pallets and special pal-
lets, and their capacity can be up to one tonne). The use of pallets made it possi-
ble to create larger units of cargo that can be transferred in same time using 
special vehicles – forklift truck. Thus palletization is a special transport tech-
nology that is based on mechanized transport with fork lift, and the shipment is 
a comprehensive pack of unique units, sorted by range. Palette as supporting 
stand in the system of postal transportation may accept a greater number of 
postal bags, packages or bundles of newspapers, which can then be manipulated 
as a unit cargo. 

Required number of pallets (Pp) in the postal traffic, calculated by the ex-
pression: 

 

rp

p p

pp

T
P O

T
= ⋅

 

(4)
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where is:  

Trp – mass available shipments; 

Tpp – mass shipments on a pallet; 

Op – crafts palete. 

 

If the pallet board smaller parcels, and the turnaround time increases, it is 

required a greater number of pallets, and the result is the decrease in profitabil-

ity. With pallet reaches the savings on storage space because it is possible to 

sort the palette to one another without danger. Use of pallets is achieved not 

only saving on the expenditure of labor and the number of employees around 

the manipulation of the parcel, but the shipment that is transported in pallets 

sufficiently protected and does not require special transport packaging. Advan-

tages provided by use of pallets to transport shipments resulted in a special in-

ternational agreement on the use or the type of transport packaging between 

postal operators.  

 

 

4. UPU’s concern about safety 

 

Postal services connect people and elevating the quality of their life al-

most 5000 years. Given the leading role in improving the postal services of its 

members, the Universal Postal Union (UPU) is a specialized agency of United 

Nations (UN), with headquarters in the capital city of Bern Switzerland, and 

the umbrella organization for more than 190 postal authorities around the 

world. The basic task of the establishment and development of communication 

between people, which are based on the successful and unhindered perform-

ance of postal services. National postal operators who have their government 

authorized the state to provide universal postal services throughout the terri-

tory, occupy an important place in the transfer of information, but also the 

global economy. 

Important institution, was established long time ago, in 1874. year, noted 

the importance of security and safety not only of postal parcels, but also for 

more than five million postal workers, hundreds of thousands of buildings and 

vehicles. UPU is still twenty years in the framework of his Council for postal 

operational (POC – Postal Operation Council) established a group of postal 

security (PSG – Postal Security Group) in order to establish a postal security 
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network among its members and linking with relevant international institutions. 
This group of their security programs and protection of increasing competitive-
ness in the global postal market by applying effective security measures was 
that the protection of workers, facilities, and millions of shipments. Within this 
group of postal security acts and the European network of postal security  
(EPSN – European Postal Security Network). 

 

 
Fig. 4. Headquarters of the Postal Union in Bern 

 
In accordance with the Convention, the UPU, the institutions from which 

manages the processes of contemporary globalization, postal and which relates 
to the safety and security, the postal administration will seek to apply the fol-
lowing strategy:  
• increase the level of quality service, 
• to increase awareness of workers about the importance of security, 
• establish, or restructuration security departments within their system, 
• a timely exchange of operational, security and investigative information to 

companies within and between postal administrations, 
• propose to the legislature, whenever it is required, especially the laws, rules 

and measures to improve the quality and safety of the entire world's postal 
services. 
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Conclusion 
 

Problems of security and safety of postal parcels in railway traffic are nu-
merous and complex. They have a growing importance in both the national and 
international traffic. One of the factors of uncertainty meaning system is a rela-
tively large proportion of obsolete assets, equipment and technology. Slower 
recovery, inadequate standardization and modernization of railway infrastruc-
ture demand greater share of the working capacity of the organization during the 
transportation of packages and in the process of safety, ergonomics optimality 
and conduct traffic.  

The present economic position of the Croatian Railways and their technical 
state indicate that the impact of man on the safety of rail transport factor number 
one. Modernization will reduce the impact of human factors, but even the latest 
technology and modernization can not be replaced.  

Safety and security in transportation of shipments by rail is part of the problem 
of studying the railway traffic. The focus of her study are the methods and proce-
dures of transport consignments railway vehicles which are moving to the railway. 
Safety in the rail transportation of shipments represents a set of security operations 
and activities, which must be taken to service the system functioned perfectly.  

The work handled problems of security and protection of parcels in railway 
traffic in order to establish the situation and find solutions for most of their 
promotion and improvement. Also explored the protection of postal shipments 
in containers, on pallets and in postal bags and protection already package par-
cels (packages) that as such units are transported by rail.  

Technology railway traffic allows achieving great speed with a high degree 
of safety. Number of events in the railway traffic is significantly less than in 
road traffic. Rail is the safest carrier and it should focus more shipments. Re-
laxes rail roads, nature preserves and nonrenewable natural resources from de-
struction, reduce the number of traffic accidents and environmental disasters – 
respected man and nature. Comparative environmental advantages of railways is 
also becoming a market advantage. In accordance with the above facts and the 
benefits for security and protection in the transport of goods (shipments) of 
railways deserves to be a leading place in the land transport.  

Enhancing and improving the safety and protection of postal packages are 
needed and the means of servicing of postal shipments, especially to those who 
are transporting heavy and dangerous shipments. This means that ensure a safe, 
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quick and rational transport shipments, must to be harmonize the level of devel-

opment, compatibility and complementarity of all parts of the traffic system 

vertically (traffic technology, traffic technology, organization of transportation 

of packages) and horizontally (in all branches).  

Postal operators have to invest large funds in the safety and protection in 

the transfer of shipments. Selection of cheap solutions, and small investment 

can lead to greater efficiency, but also a greater threat to traffic. Certain invest-

ments contribute to increasing the level of traffic safety, but not improve the 

current economic parameters, but this happens in the long run when you gain 

a systematic technical conditions-technological unity, and the results that flow 

from it are key factors of success.  

Also, the regularity of transport and safety and the protection of postal pa-

ckages depends on the optimal plans schedule. In a broader sense, includes, 

technological process of delivery, transport and arrived shipments. Parts of the 

shipment, transportation and arriving are conditioned and determined by techno-

logical regulations for the conduct of affairs, in order to achieve efficiency and 

the continued transfer of parcels from delivery to the destination post office. 
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA W KOLEJOWYCH PRZESYŁKACH  
POCZTOWYCH W REPUBLICE CHORWACJI 

 
Streszczenie 

 
Bezpieczeństwo i ochrona odgrywają bardzo ważną rolę w produktywności i kon-

kurencyjności w dostarczaniu poczty i przesyłek kurierskich. Chorwacja mimo swojego 
specyficznego ukształtowania terenu i dużych odległości dla transportu przesyłek koleją 
wykazuje coraz większą wydajność, zarówno w odniesieniu do przesyłek dostarczanych 
przez pocztę narodową – Croatian Post Inc., jak też prywatnych kurierów czy też indy-
widualnych przewoźników, którzy są częścią Kolei Chorwackich.  

Przepisy prawa, które regulują stosunki pomiędzy nadawcą a odbiorcą przesyłek 
pocztowych, oraz odpowiedzialność za stratę lub zniszczenie przesyłki podczas trans-
portu wymagają na wielu operatorach pocztowych wybór odpowiedniej gałęzi transpor-
tu. Problemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną przesyłek jest wiele i są one 
złożone. Można do nich zaliczyć przestarzały tabor służący do transportu tych przesy-
łek, wyposażenie i technologię. Unowocześnianie, modernizacja i standaryzacja infra-
struktury kolejowej ma wpłynąć na polepszenie działania usług pocztowych, w tym na 
bezpieczeństwo i ochronę przesyłek.  

Transport kolejowy w Chorwacji nie jest tak często wykorzystywany do dostar-
czania przesyłek pocztowych, jak w krajach Europy Zachodniej. Niemniej jednak od-
grywa on znaczącą rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa. 
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BADANIA KONIUNKTURY W CIĘŻAROWYM  
TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM 

 
 

Wprowadzenie 

Koniunktura w ciężarowym transporcie samochodowym to wynik istnienia 
i oddziaływania wielu czynników, które kształtują sytuację na rynku transpor-
towym. Odzwierciedla ona okoliczności, warunki i zdarzenia mające wpływ na 
dany stan rzeczy, a charakter tego wpływu przeświadcza o tym, czy koniunktura 
jest dobra czy zła. 

Badania koniunktury polegają na rejestrowaniu zmian poszczególnych 
czynników, ich przetwarzaniu i analizie, szczególnie w odniesieniu do poziomu 
lub stopnia ich występowania, co pozwala na określanie przyczyn i przebiegu 
wahań koniunkturalnych. Długookresowe i cyklicznie przeprowadzane badania 
koniunktury dostarczają cennych informacji o zmianach, jakie zachodziły 
w poziomie aktywności badanego obszaru na przestrzeni lat, a także o przewi-
dywaniach na przyszłość. Badania koniunktury opierają się więc zarówno na 
analizie, jak i prognozie. Podstawą do opracowania prognoz jest bowiem ocena 
przeszłości, a jednocześnie badanie przeszłości pozwala na zidentyfikowanie 
mechanizmów, które determinują przyszły bieg zdarzeń.  
                                                           

∗ Doc. dr hab. Sławomir Dorosiewicz, doc. dr hab. Tadeusz Dorosiewicz, mgr Iwona Balke – 
Instytut Transportu Samochodowego. 
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Celem badania koniunktury w transporcie samochodowym jest systema-
tyczne monitorowanie bieżącej sytuacji w jednym z ważniejszych działów go-
spodarki, jakim jest transport, jak również pozyskiwanie informacji dotyczą-
cych przewidywanych zmian tej sytuacji w najbliższej przyszłości.  
 
 
1. Metoda badania koniunktury w transporcie samochodowym 

 
Badania koniunktury w krajowym transporcie samochodowym prowadzo-

ne są w Instytucie Transportu Samochodowego już od 1997 roku z wykorzysta-
niem metody testu koniunktury. Cechą charakterystyczną testów koniunktury 
jest to, że bazują one na badaniach ankietowych. Poza tym mają one charakter 
jakościowy, a nie ilościowy, czyli przedmiotem badania jest wyłącznie kieru-
nek, a nie natężenie zmian. Dane jakościowe są uznawane za swoisty wskaźnik 
prognostyczny z tego względu, że wyprzedzają informacje o rzeczywistym sta-
nie zjawisk. Testy koniunktury pozwalają na jednoczesne uzyskanie zarówno 
oceny aktualnego stanu transportu, jak i krótkookresowej prognozy, która za-
zwyczaj bardzo trafnie odnosi się do rzeczywistości ze względu na to, że przed-
siębiorstwa biorące udział w badaniu same wiedzą najlepiej, co będzie się dzia-
ło w ich branży w najbliższej przyszłości. 

Badaniami koniunktury objęty jest transport krajowy i międzynarodowy, 
ale tylko w odniesieniu do przewozów ładunków. Ankiety rozsyłane są cztero-
krotnie w ciągu roku do 1500 przedsiębiorstw transportu samochodowego. Wy-
syłana ankieta zawiera pytania o kierunek zmian, jakie zaszły w kwartale bieżą-
cym w stosunku do kwartału poprzedniego, oraz pytania o kierunek zmian 
przewidywanych w kwartale następnym w stosunku do kwartału bieżącego. 
Pytania dotyczą różnorodnych, ale jednocześnie najbardziej podstawowych 
aspektów prowadzonej działalności transportowej i zostały dobrane w taki spo-
sób, aby poprzez ich weryfikację jak najpełniej można było oddać przebieg 
procesów koniunkturalnych.  

Do podstawowych obszarów analizowanych w badaniu koniunktury zali-
czyć należy: zmiany sytuacji zarówno ogólnej, jak i finansowej w przedsiębior-
stwach prowadzących działalność transportową, zmiany w wielkości krajowych 
i międzynarodowych przewozów ładunków transportem samochodowym, 
a także zmiany w liczbie samochodów ciężarowych zaangażowanych w prze-
wozy ładunków. Ważną rolę odgrywają również zawarte w ankiecie pytania, 
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odnoszące się do następujących kwestii: zmian cen za przewozy, opóźnień 
w regulowaniu należności przez klientów, zadłużenia przedsiębiorstwa, zmian 
w poziomie skłonności do zakupu taboru ciężarowego oraz pytania o istnienie 
konkurencji w realizacji przewozów. 

Odrębną grupę pytań zawartych w ankiecie koniunktury stanowią pytania 
charakteryzujące badane przedsiębiorstwo. Wymagają one od ankietowanego 
udzielenia odpowiedzi dotyczących formy własności przedsiębiorstwa, ogólnej 
informacji o zatrudnieniu czy eksploatowanych samochodach ciężarowych, 
w przypadku prowadzenia przewozów międzynarodowych – kierunków doko-
nywanych przewozów ładunków (północny, południowy, wschodni, zachodni), 
a także określenia województwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, 
i ewentualnych rodzajów dodatkowej działalności wykonywanej przez przed-
siębiorstwo – obok działalności przewozowej.  

Odpowiedzi udzielane przez ankietowanych na omówione powyżej pytania 
są wynikiem subiektywnej oceny stanu danego zjawiska w stosunku do stanu 
uznanego przez nich za normalny. Respondenci – przedsiębiorstwa transporto-
we – dokonują jakościowej oceny zmian, które miały miejsce w kwartale bieżą-
cym oraz jakich oczekują w kwartale następnym, wskazując na poprawę, pogor-
szenie lub brak zmian. Wyniki uzyskiwane są poprzez wyliczenie procentowego 
udziału poszczególnych odpowiedzi z uwzględnieniem wag, czyli zróżnicowa-
nego znaczenia przypisywanego poszczególnym odpowiedziom ze względu na 
niejednorodność podmiotów, od których pochodzą. Badaną zbiorowość tworzą 
bowiem przedsiębiorstwa różnej wielkości, różniące się czy to pod względem 
liczby zatrudnionych osób, czy też w zależności od liczebności taboru ciężaro-
wego biorącego udział w przewozach. Faktem jest, że przedsiębiorstwa duże 
znacznie silniej niż małe oddziałują na sytuację w całej zbiorowości. Powoduje 
to konieczność przeprowadzenia kategoryzacji. Ważenie polega na tym, że re-
spondenci są podzieleni na grupy z uwzględnieniem wielkości posiadanego 
taboru (grupa I – do 5 samochodów ciężarowych; grupa II – 6 do 10; grupa III – 
11 do 50; grupa IV – 51 do 100; grupa V – powyżej 100), a każdej grupie przy-
pisuje się określoną wagę. 

Podstawą wnioskowania są statystyki opracowane na podstawie odpowie-
dzi udzielonych na poszczególne pytania zawarte w ankiecie. Odpowiedzi te 
pozwalają, po odpowiednim uogólnieniu wyników, wnioskować o dominują-
cych zachowaniach w całej populacji przedsiębiorstw transportowych. Wyniki 
prezentowane są w następujących przekrojach: w ujęciu przestrzennym (z po-
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działem na pięć regionów Polski: nadmorski, środkowy, wschodni, zachodni 
i południowy), według formy własności przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa pań-
stwowe i prywatne), według wielkości przedsiębiorstw mierzonej liczbą posia-
danego taboru (przedsiębiorstwa małe – do 5 samochodów ciężarowych i duże 
– powyżej 5 samochodów ciężarowych) oraz według obszaru świadczenia usług 
transportowych. 

 
 

2. Mierniki badania koniunktury w transporcie samochodowym 
 

Syntetyczną wielkością służącą ocenie koniunktury w ciężarowym trans-
porcie samochodowym oraz formą prezentowania wyników testu koniunktury 
są wskaźniki, m.in. wskaźnik koniunktury. 

Wskaźnik koniunktury w transporcie samochodowym wyraża istniejące 
i przewidywane tendencje w zakresie podstawowej działalności przedsiębiorstw 
transportowych, tj. wielkości przewozów ładunków. Wskaźnik koniunktury 
może przyjmować zarówno wartości dodatnie, co świadczy o istnieniu dobrej 
koniunktury, jak i ujemne, co wskazuje na tendencje negatywne. Minimalnie 
mógłby on wynosić -100 – w przypadku, gdyby wszystkie ankietowane przed-
siębiorstwa wskazały na zmniejszenie wielkości przewozów w badanym okre-
sie, natomiast maksymalnie mógłby on przyjąć wartość +100 – w sytuacji, kie-
dy wszyscy respondenci stwierdziliby wzrost wielkości przewozów. Wskaźnik 
koniunktury w transporcie samochodowym rośnie, gdy zwiększa się udział 
przedsiębiorstw, które w swoich ankietach deklarują wzrost przewozów w bie-
żącym i (lub) przyszłym kwartale, a maleje, kiedy ich udział się zmniejsza.  

Wskaźniki koniunktury obliczane są oddzielnie dla przewozów krajowych 
i międzynarodowych, ale ich konstrukcja jest analogiczna, a wynik stanowi 
średnią z ważonych sald odpowiedzi (saldo jest procentową nadwyżką liczby 
odpowiedzi stwierdzających poprawę sytuacji nad liczbą tych odpowiedzi, 
w których stwierdzono pogorszenie sytuacji) na pytania o wielkość przewozów 
ładunków w kwartale bieżącym i prognozę tej wielkości dla przyszłego kwarta-
łu, odpowiednio w odniesieniu do pytania o przewóz ładunków w transporcie 
krajowym, jak i międzynarodowym.  

Sytuacja w przewozie ładunków transportem samochodowym w I kwartale 
2009 roku została oceniona niezbyt optymistycznie, ale przynajmniej spadek 
wartości wskaźnika koniunktury okazał się nie aż tak gwałtowny jak w kwarta-
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łach poprzednich. W odniesieniu do II kwartału 2009 roku wyniki badania 
wskazały na nieznaczne polepszenie sytuacji – wskaźnik koniunktury w krajo-
wym przewozie towarów wyniósł -44,9 (dla porównania w I kwartale 2009 roku 
kształtował się na poziomie -62,0). Chociaż nie można tu jeszcze mówić 
o istnieniu dobrej koniunktury w transporcie, jednak można pokusić się 
o stwierdzenie, że wyniki badania koniunktury w transporcie samochodowym 
za II kwartał 2009 roku tchną umiarkowanym optymizmem. W stosunku do 
I kwartału 2009 roku wskaźnik koniunktury w przewozach ładunków krajowym 
transportem samochodowym polepszył się prawie o 28%, a w transporcie mię-
dzynarodowym o 19%.  

W porównaniu z I kwartałem 2009 roku nastąpiło również polepszenie 
się wskaźnika koniunktury w międzynarodowym przewozie ładunków trans-
portem samochodowym. I tak wskaźnik ten w I kwartale 2009 roku wynosił  
-61,4, a w II kwartale -49,8.  

Kolejnym ważnym miernikiem badania koniunktury jest wskaźnik kondy-
cji ekonomicznej, który jest średnią z sald odpowiedzi na temat ogólnej i finan-
sowej sytuacji przedsiębiorstwa prowadzącego działalność transportową. Wła-
sności tego wskaźnika są analogiczne do własności wskaźnika koniunktury 
i analogicznie się je interpretuje. Wskaźnik kondycji ekonomicznej w I kwartale 
2009 roku wynosił -67,8, natomiast w II kwartale wyniósł -47,9 (dla porówna-
nia w II kwartale 2008 roku kształtował się na poziomie -56,8). Sytuacja eko-
nomiczna przedsiębiorstw prowadzących przewozy krajowe i międzynarodowe 
uległa więc nieznacznemu polepszeniu. 

Pojęcie zdolności przewozowej ma ścisły związek z wielkością przewo-
zów. Wzrostowi popytu na przewozy w zasadzie powinien towarzyszyć 
wzrost zdolności przewozowej. O zdolności przewozowej decyduje między 
innymi wiek i stan taboru samochodowego będącego na wyposażeniu przed-
siębiorstwa transportu samochodowego. Wskaźnik zdolności przewozowej 
wyznaczany jest w oparciu o średnią z sald odpowiedzi na dwa pytania 
w ankiecie koniunktury. Pierwsze z nich to pytanie o zmianę liczby samocho-
dów ciężarowych zatrudnionych w przewozach ładunków, a drugie dotyczy 
zakupu samochodów ciężarowych. Dodatnia wartość wskaźnika zdolności 
przewozowej oznacza przewagę odpowiedzi stwierdzających poprawę sytuacji 
przedsiębiorstwa oraz przewagę nastrojów optymistycznych w odniesieniu do 
najbliższego kwartału, natomiast wartość ujemna oznacza pogorszenie i prze-
wagę nastrojów pesymistycznych.  
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Porównanie sposobu kształtowania się trzech podstawowych wskaźników 
badania koniunktury, tj. wskaźnika koniunktury w transporcie samochodowym, 
wskaźnika kondycji ekonomicznej oraz wskaźnika zdolności przewozowej, 
przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Wskaźnik koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym w okresie 
od I kwartału 1997 roku do II kwartału 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

Z pozostałych odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania na szczególną 
uwagę i omówienie zasługują następujące kwestie: 
• zadłużenie przedsiębiorstw transportowych, 
• opóźnienia w regulowaniu należności przez klientów, 
• działalność inwestycyjna, 
• konkurencja w krajowych i międzynarodowych przewozach ładunków. 

Procesowi pogarszającej się od połowy 2007 roku kondycji ekonomicznej 
krajowych i międzynarodowych przewoźników towarzyszył proces zadłużania 
się przedsiębiorstw transportowych. Wzrost zaciąganych kredytów był wpraw-
dzie przewidywany przez przedsiębiorstwa, jednak rzeczywisty stan zadłużania 
się przedsiębiorstw w II kwartale 2009 roku okazał się niższy niż przewidywa-
no. Wskaźnik zadłużenia w II kwartale 2009 roku kształtował się na poziomie  
-24,6, co stanowiło o korzystnej tendencji w porównaniu z I kwartałem 2009 
roku, kiedy wynosił on -38,0.  

W II kwartale 2009 roku ważone saldo odpowiedzi na pytanie o opóźnienia 
w regulowaniu przez klientów należności za przewóz wynosiło aż -60,0%. 



Badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym 27 

W porównaniu z I kwartałem 2009 roku (-69,0) nastąpiła więc niewielka po-
prawa. Ważone saldo odpowiedzi na pytanie o prowadzoną działalność inwe-
stycyjną w II kwartale 2009 roku wyniosło -13,2% (6,6% badanych przedsię-
biorstw transportowych sygnalizowało poprawę sytuacji, 29,6% – brak zmian 
w tym zakresie – działalność prowadzona na tym samym poziomie lub jej brak, 
19,7% – pogorszenie w obszarze działalności inwestycyjnej, a 44,1% badanych 
przedsiębiorstw stwierdziło, że działalność taka nie miała miejsca). 

Na wysokim poziomie utrzymuje się konkurencja w transporcie samocho-
dowym i to zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym. Respondenci skar-
żą się, że konkurencja ta nie zawsze ma charakter uczciwy. W II kwartale 2009 
roku wskaźnik konkurencji wynosił -38,0. Oznacza to, że ponad jedna trzecia 
badanych skarżyła się na nieuczciwą konkurencję i na zwiększoną ekspansję 
przewoźników zagranicznych. 

Respondenci powiadamiają o występowaniu barier ograniczających rozwój 
ich firm. Spośród barier utrudniających rozwój i sprawne funkcjonowanie przedsię-
biorstw transportu samochodowego ankietowani wymieniają przede wszystkim: 
• wysokie koszty prowadzenia działalności transportowej, 
• niedostateczny popyt na usługi przewozowe, 
• trudności w pozyskiwaniu kredytów bankowych, 
• niedobór pracowników zatrudnionych w przewozach ładunków, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem kierowców. 
 
 

Podsumowanie 
 

Dzięki badaniu koniunktury w transporcie samochodowym pozyskiwane są 
informacje trudno dostępne lub niemożliwe do zdobycia w inny sposób. Cięża-
rowy transport samochodowy towarów pełni funkcję usługową i jednocześnie 
uzupełniającą w stosunku do wszystkich innych działów gospodarki. Jest on 
czułym miernikiem koniunktury, ponieważ każdy wyrób końcowy musi być 
dostarczony odbiorcy, a jego wytworzenie wymaga zaopatrzenia producenta 
w surowce i materiały. Usługi transportowe, a tym samym wielkość przewozów 
ładunków, pozostają więc w nierozerwalnym związku z działalnością produk-
cyjną i przyczyniają się znacząco do rozwoju każdej gałęzi gospodarki. 

Potencjał przewozowy transportu powinien kształtować się na takim po-
ziomie, aby nie powodować problemów z przemieszczaniem towarów z miejsc 
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ich produkcji do miejsc konsumpcji. Dlatego powinien on przewyższać aktualną 
wielkość produkcji dóbr i usług, nawet pomimo tego, że tymczasem nie będzie 
wykorzystywany, jednak w odpowiednim momencie taka rezerwa umożliwi 
przyśpieszenie rozwoju gospodarczego.  

Aby gospodarka mogła funkcjonować prawidłowo, bardzo ważne jest, aby 
sytuacja na rynku transportowym kształtowała się korzystnie i stabilnie, a sposo-
bem na to, aby uzyskać informację o sytuacji w transporcie jest właśnie prowa-
dzenie badań koniunktury. Ponadto wyciągając wnioski z wyników badań ko-
niunktury, organy decyzyjne mogą podejmować próby oddziaływania na sytuację 
w transporcie czy też kształtować ją stosując odpowiednią politykę transportową. 
Wyniki badań koniunktury w transporcie samochodowym mogą okazać się rów-
nież pomocne w zapobieganiu negatywnym zjawiskom na rynku transportowym. 
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BUSINESS ACTIVITY IN FREIGHT TRANSPORT 
 

Summary 
 

Studies on business activity in freight transport in Poland have been made in Mo-
tor Transport Institute since 1997. The main objective of these studies is to obtain in-
formation about current situation in transport and short-time forecasts. The paper sum-
marizes the results of survey studies (especially about financial situation of firms, the 
volume of cargo freight, investment, competition, barriers in transport market develop-
ment etc.).  
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KOSZTY I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WPROWADZANIA  
BEZGOTÓWKOWYCH SYSTEMÓW PŁATNOŚCI  

ZA USŁUGI MIEJSKIE 

 

Wprowadzenie 
 

W miastach – zarówno w Polsce, jak i na świecie – wdrażane są systemy 
poboru opłat za usługi miejskiego transportu zbiorowego, wykorzystujące karty 
elektroniczne. Część wprowadzanych systemów umożliwia również płacenie za 
inne usługi miejskie (parkowanie, opłaty wnoszone w instytucjach miejskich), 
opłacanie podatku lub też dokonywanie płatności w podmiotach przyjmujących 
zapłaty kartami płatniczymi za dobra, które nie są dostarczane przez sektor pu-
bliczny. Jednak mimo poszerzania zakresu funkcji i usług, za które można do-
konywać płatności, wśród usług publicznych największy przepływ środków 
związany jest z płatnościami za usługi miejskiego transportu zbiorowego1. 

Systemy elektronicznego poboru płatności za usługi miejskie wdrażane są 
przez sektor publiczny. Są to przedsięwzięcia charakteryzujące się stosunkowo 
wysokimi nakładami podczas wdrażania, a także wysokimi kosztami związa-
nymi z ich bieżącą eksploatacją2. 

                                                           
∗ Dr Grzegorz Dydkowski – Akademia Ekonomiczna w Katowicach. 
1 Warszawska Karta Miejska na tle innych systemów karty miejskiej i biletu elektronicznego 

w Polsce, prezentacja przygotowana przez Piotra Krukowskiego, Biuro Drogownictwa i Komuni-
kacji Urzędu m.st. Warszawy, kwiecień 2008. 

2 Przykład m.st. Warszawy, gdzie w 2001 roku wdrożono system poboru opłat w oparciu  
o kartę elektroniczną, wartość kontraktu wynosiła 91 mln zł netto. 
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Przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu elektronicznego systemu pobie-
rania płatności za usługi transportu zbiorowego czy też szerzej – za usługi do-
starczane przez sektor publiczny – niezbędne jest dokonanie oceny efektywno-
ści tego przedsięwzięcia, w szczególności szacunku nakładów oraz możliwych 
do uzyskania korzyści. Należy zwrócić uwagę, że część korzyści związanych  
z wdrożeniem uzyskiwana jest w otoczeniu systemu transportu, i to zarówno  
w skali lokalnej społeczności, jak też w skali kraju. Ważne jest rzetelne doko-
nanie prognozy nakładów, gdyż bardzo często w przypadku przedsięwzięć in-
formatycznych występuje niedoszacowanie kosztów oraz czasów realizacji3. 
Często też podczas wykonywania studiów wykonalności nie identyfikuje się 
wszystkich kosztów, koncentrując się przede wszystkim na zakupie sprzętu oraz 
oprogramowania lub wydatkach mających charakter inwestycyjny. Na przykła-
dzie przygotowywanego w centralnej części województwa śląskiego przedsię-
wzięcia wprowadzenia Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) w niniejszym 
artykule przedstawione zostaną koszty oraz korzyści związane w wprowadze-
niem płatności kartami elektronicznymi za usługi miejskie. 
 
 
1. Identyfikacja kosztów związanych z wdrożeniem sytemu pobierania 

opłat z wykorzystaniem kart elektronicznych 
 
Podstawowe pozycje kosztów, które będą poniesione podczas wdrażania 

systemu poboru opłat wykorzystującego płatności elektroniczne, oraz prognozę 
ich wielkości przedstawiono w tabeli 1. W zestawieniu ujęto zarówno nakłady 
mające charakter inwestycyjny, jak i operacyjny, tak aby widoczna była całko-
wita wielkość nakładów związanych z realizacją danego przedsięwzięcia. 
Przedsięwzięcie realizowane będzie przez jednostkę samorządu terytorialnego 
(związek międzygminny), stąd pominięte zostały koszty związane z amortyza-
cją środków trwałych. Wymienić można następujące rodzaje kosztów: 
1. Koszty związane z wydaniem i obsługą kart (zakup nośnika, personalizacja, 

wydanie karty, archiwizacja dokumentacji) oraz koszty wyposażenia gmin 
w urządzenia do certyfikacji podpisu elektronicznego. Przyjęto, że jedynie 

                                                           
3 Zob. prezentacje: W. Staniszkis, Warunki sukcesu projektu informatycznego oraz B.F. Ku-

biak, Analiza i przyczyny klęsk realizacji projektów informatycznych, 3. Kongres Informatyki 
Polskiej, Poznań 2003, publikacja dostępna w Internecie: www.kongres.org.pl. 
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część osób będzie wnosiła opłaty z wykorzystaniem karty elektronicznej; 
osoby sporadycznie korzystające z miejskiego transportu zbiorowego będą 
miały możliwość skorzystania z przejazdu na podstawie biletu papierowe-
go. W okresie realizacji przedsięwzięcia oraz eksploatacji systemu przewi-
duje się wydanie 700 tys. kart (400 tys. w okresie realizacji i 300 tys. 
w okresie 5 lat po zakończeniu wdrażania przedsięwzięcia, co wiąże się ze 
zużyciem kart oraz koniecznością ich wydania z innych powodów). Zało-
żono, że proces obsługi klientów oraz wydawania kart zostanie zlecony jed-
nostce zewnętrznej. Oszacowano koszt wydania i obsługi jednej karty na 18 
zł/szt4. Do kosztów tych dodano koszty wyposażenia partnerskich gmin 
w urządzenia certyfikacji podpisu elektronicznego. 

2. Automaty służące do zasilania kart, parkomaty, urządzenia gminne, punkty 
zasilania kart (agenci płatności). Założono, że w ramach projektu w urzą-
dzenia do zasilania kart zostanie wyposażonych 800 kolektur na podstawie 
umów z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP (KZK GOP). 
Ponadto zakupionych zostanie 109 wolno stojących automatów, które będą 
miały funkcję zasilenia kart, oraz 10 urządzeń na potrzeby punktów obsługi 
pasażerów KZK GOP, 223 parkomatów, za pomocą których pobierane będą 
opłaty za parkowanie, i 405 modułów do pobierania opłat za usługi gminne. 
Łączne wydatki oszacowane zostały na podstawie liczby urządzeń, które 
planuje się zakupić, oraz ich cen jednostkowych. 

3. Urządzenia w pojazdach, zajezdniach oraz do kontroli biletowej pasażerów. 
W celu wdrożenia systemu pobierania płatności z wykorzystaniem kart 
elektronicznych konieczne będzie wyposażenie 1300 pojazdów wykonują-
cych przewozy pasażerskie na podstawie umowy z KZK GOP. W ramach 
projektu zostaną one wyposażone w moduły do pobierania opłat, komputery 
pokładowe, urządzenia do transmisji danych i inne niezbędne elementy. 
Przyjęto, że tym samym konieczne będzie wyposażenie 20 zajezdni w od-
powiednią infrastrukturę. Ustalono, że zostanie dokonany zakup 320 urzą-
dzeń do kontroli, które umożliwią elektroniczne sprawdzanie uprawnień pa-
sażera do korzystania z miejskiego transportu zbiorowego. 

                                                           
4 Obliczono na podstawie danych dotyczących kosztu zakupu jednej karty (5–9 zł) oraz na 

podstawie szacunków pracochłonności i innych czynników wpływających na koszt wydania 
i obsługi jednej karty. Dane zostały zweryfikowane w trakcie rozmów z innymi organizatorami 
transportu lokalnego w kraju (m.in. Poznań). 
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Tabela 1 

Szacunek kosztów wdrożenia systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych (zł netto) 

Okres inwestycyjny 

Lp. Pozycje kosztów 2010 rok 
(VIII-XII)

2011 rok 2012 rok 
2013 rok   
(I-VII) 

Razem koszty 
w okresie 

inwestycyj-
nym 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Koszty związane z wyda-
niem i obsługą kart oraz 
koszty wyposażenia gmin 
w urządzenia certyfikacji 
podpisu elektronicznego 

0 0 6 300 000 804 720 7 104 720 

a w tym: koszty inwestycyjne 0 0 0 174 720 174 720 

b koszty operacyjne 0 0 6 300 000 630 000 6 930 000 

2. 

Automaty do zasilania kart, 
parkometry, urządzenia 
gminne, punkty zasilania 
kart (agenci płatności) 

0 3 390 000 13 746 950 5 170 075 22 307 025 

a w tym: koszty inwestycyjne 0 3 390 000 13 648 850 5 112 850 22 151 700 

b koszty operacyjne 0 0 98 100 57 225 155 325 

3. 
Urządzenia w pojazdach, 
zajezdniach oraz do kontroli
biletowej pasażerów 

0 0 39 168 815 0 39 168 815 

a w tym: koszty inwestycyjne 0 0 39 168 815 0 39 168 815 

b koszty operacyjne 0 0 0 0 0 

4. 
Centrum przetwarzania 
danych oraz zakup sprzętu 
telekomunikacyjnego 

0 0 16 793 954 11 667 16 805 621 

a w tym: koszty inwestycyjne 0 0 16 773 954 0 16 773 954 

b koszty operacyjne 0 0 20 000 11 667 31 667 

5. 
Wynagrodzenie agenta 
rozliczeniowego 

0 0 5 300 000 3 091 667 8 391 667 

a w tym: koszty inwestycyjne 0 0 0 0 0 

b koszty operacyjne 0 0 5 300 000 3 091 667 8 391 667 

6. 
Koszty zarządzania projek-
tem 

1 065 093 1 949 400 2 020 650 1 222 353 6 257 496 

a w tym: koszty inwestycyjne 376 400 0 0 0 376 400 

b koszty operacyjne 688 693 1 949 400 2 020 650 1 222 353 5 881 096 

7. Pozostałe koszty 80 000 160 000 620 000 1 560 000 2 420 000 
a w tym: koszty inwestycyjne 0 0 0 0 0 

b koszty operacyjne 80 000 160 000 620 000 1 560 000 2 420 000 

8. Rezerwa 0 280 000 4 050 000 670 000 5 000 000 
a w tym: koszty inwestycyjne 0 280 000 4 050 000 670 000 5 000 000 

b koszty operacyjne 0 0 0 0 0 

9. Razem koszty (netto) 1 145 093 5 779 400 88 000 369 12 530 482 107 455 344 

a w tym: koszty inwestycyjne 376 400 3 670 000 73 641 619 5 957 570 83 645 589 

b koszty operacyjne 768 693 2 109 400 14 358 750 6 572 912 23 809 755 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komunikacyjnego Związku Komu-
nalnego GOP (KZK GOP). 
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4. Centra przetwarzania danych oraz zakupy sprzętu telekomunikacyjnego. 
Dokonano szacunku kosztów zakupu sprzętu telekomunikacyjnego wraz 
z jego instalacją, oprogramowania oraz wydatków związanych z utworze-
niem i wyposażeniem głównego i zapasowego centrum przetwarzania da-
nych. 

5. Wynagrodzenia agenta rozliczeniowego. Wdrożenie systemu pobierania 
opłat na zasadzie pieniądza elektronicznego wymaga dokonywania rozli-
czeń płatności przez uprawnione instytucje. Przewiduje się zlecenie wyko-
nywania tych czynności podmiotom zewnętrznym. Stąd też przewidziano 
koszty związane z wynagrodzeniem agenta rozliczeniowego (akceptanta 
transakcji płatniczych dokonywanych kartą ŚKUP) na poziomie 3%5 warto-
ści transakcji, przy założeniu rocznym obrotu środków w systemie kart 
ŚKUP na poziomie ok. 120 mln zł6. 

6. Koszty zarządzania projektem – uwzględniono koszty utworzenia i funk-
cjonowania jednostki zarządzania i rozliczania, odpowiedzialnej za realiza-
cję organizacyjną, techniczną i formalną projektu. Jednostka utworzona bę-
dzie w strukturach KZK GOP, jej siedzibą będzie KZK GOP. W związku 
z tym przewidziano konieczność dokonania prac adaptacyjno-remontowych 
w pomieszczeniach przeznaczonych dla utworzonej jednostki, wyposażenia 
pomieszczeń w meble, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy wraz 
z oprogramowaniem, zakup samochodów, zatrudnienie osób odpowiedzial-
nych za realizację i wdrożenie projektu7, ubezpieczenie infrastruktury zaku-
pionej w ramach realizacji przedsięwzięcia. 

7. Pozostałe koszty, w ramach których uwzględniono koszty szkolenia użyt-
kowników systemu, nakłady na reklamę projektu, audyt projektu, środki na 
dodatkowe zakupy lub odtworzenie elementów systemu uszkodzonych lub 
zniszczonych przez osoby trzecie, których nie obejmie ubezpieczenie (prze-
widziano stworzenie funduszu celowego).  

8. W kalkulacji założono utworzenie 5% rezerwy w wysokości ok. 5 mln zł na 
dodatkowe koszty inwestycyjne i operacyjne związane z wdrożeniem pro-

                                                           
5 Oszacowano na podstawie danych dotyczących prowizji aktualnie pobieranych przez agen-

tów rozliczeniowych, przy czym ze względu na wielkość obrotu prowizja może ulec obniżeniu. 
6 Wartość 120 mln zł ustalono na podstawie danych dotyczących dochodów taryfowych, 

uzyskiwanych od pasażerów stale korzystających z lokalnego transportu zbiorowego KZK GOP. 
7 Do szacunku kosztów przyjęto zatrudnienie 25 osób przez okres 36 miesięcy. 
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jektu (w okresie realizacji projektu). Koszty te mogą zostać przeznaczone 
np. na zakup dodatkowych urządzeń, automatów, wydanie i obsługę kart, 
koszty związane z ubezpieczeniem infrastruktury. Rezerwa może zostać 
również przeznaczona na zwiększone nakłady na utworzenie centrów prze-
twarzania danych, w przypadku zmiany cen przyjętych w kalkulacji (np. ze 
względu na zmiany kursów walut). 
Na podstawie dokonanej kalkulacji widoczne jest, że realizacja przedsię-

wzięcia wdrożenia systemu poboru opłat z wykorzystaniem kart elektronicz-
nych wymaga poniesienia wydatków na poziomie 107,46 mln zł netto. Nieza-
leżnie od nakładów, które zostaną poniesione podczas realizacji przedsięwzię-
cia, dokonano szacunku kosztów, które będą ponoszone po zakończeniu jego 
wdrażania – podczas użytkowania systemu. Dyskusyjne jest, jak długi przyjąć 
okres do analiz danego przedsięwzięcia rozwojowego; najczęściej przyjmuje 
się okres użytkowania/amortyzacji środków trwałych wchodzących w skład 
danego przedsięwzięcia. W omawianym przypadku dominują urządzenia in-
formatyczne o stosunkowo krótkim okresie amortyzacji. Do wyliczeń przyjęto 
okres 5 lat – jako minimum trwałości przedsięwzięcia, którą należy zagwaran-
tować w celu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Jednak duże systemy informatyczne, obejmujące swoim zasię-
giem wiele podmiotów oraz wymagające znacznych nakładów podczas wdro-
żenia, nie są tak szybko zastępowane kolejnymi. Dlatego też okres eksploata-
cji systemu będzie z pewnością dłuższy niż ten, który przyjęto do wykonywa-
nych ocen. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu pobierania opłat za 
usługi publiczne przedstawiono w tabeli 2. W latach 2014–2018, czyli po 
zakończeniu procesu inwestycyjnego i w trakcie normalnego funkcjonowania 
systemu, koszty te będą na poziomie 9,54 mln zł rocznie. Największe wydatki 
związane są z wynagrodzeniem agenta rozliczeniowego – 5,3 mln rocznie, 
kosztami zarządzania projektem – ok. 2,28 mln zł rocznie, wydawaniem 
i obsługą kart – ok. 1,05 mln zł rocznie. 
 
 

2. Identyfikacja korzyści związanych z wdrożeniem systemu płatności  
elektronicznych 
 

Identyfikacja korzyści uzyskiwanych w wyniku przedsięwzięć rozwojo-
wych odbywa się w układzie korzyści odnoszonych przez bezpośrednich bene-
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ficjentów (ocena finansowa przedsięwzięcia) oraz z uwzględnieniem wpływu na 
otoczenie (ocena ekonomiczna przedsięwzięcia). Z punktu widzenia KZK GOP, 
który jest liderem projektu i jednocześnie organizatorem miejskiego transportu 
zbiorowego, wdrożenie elektronicznego systemu płatności pozwoli na uzyska-
nie następujących korzyści: 
1. Zmniejszenie ponoszonych wydatków związanych z wykonywaniem 

pracy eksploatacyjnej w wyniku efektywniejszego zarządzania ofertą 
przewozową. Pobieranie opłat z wykorzystaniem systemów płatności 
elektronicznych pozwala na zbieranie danych umożliwiających bieżącą 
analizę wykorzystania pojazdów transportu miejskiego. Istotne są tu 
zwłaszcza sytuacje, gdy występują niewielkie napełnienia, jak i te, gdy 
pojazdy są przepełnione. W oparciu o posiadane informacje możliwe jest 
dynamiczne zarządzanie ofertą przewozową, zwłaszcza w zakresie 
zmian częstotliwości kursowania pojazdów oraz pojemności pojazdów 
przeznaczonych do obsługi danych linii. Szacuje się, że można uzyskać 
zmniejszenie wydatków od 1% do 2% wielkości wydatków na wykony-
waną pracę eksploatacyjną, tj. w przypadku KZK GOP od 4,6 mln zł do 
9,2 mln zł w skali roku. 

2. Zmniejszenie wydatków związanych z drukowaniem biletów papierowych  
– od ok. 25% do ok. 75% dotychczasowych wydatków, tj. od 162 tys. zł do 
487 tys. zł w skali roku. 

3. Pozyskiwanie danych z systemów płatności elektronicznych pozwoli na 
eliminację dotychczasowych wydatków związanych z prowadzonymi bada-
niami napełnień, dotychczasowe wydatki w skali roku na ten cel wynosiły 
ok. 300 tys. zł. 

4. Wdrożenie systemów poboru opłat z wykorzystaniem kart elektronicz-
nych umożliwia w większym zakresie różnicowanie cen, niż ma to miej-
sce w przypadku korzystania z biletów papierowych. Szacuje się, że 
możliwe jest uzyskanie dodatkowych przychodów z tego tytułu w wyso-
kości do 1,5% rocznych przychodów z biletów, tj. w skali KZK GOP do 
3,5 mln zł. 
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Tabela 2 

Koszty funkcjonowania systemu pobierania opłat za usługi publiczne (zł netto) 

Okres trwałości 

Lp. Pozycje kosztów 2013 rok 

(VIII - 

XII) 

2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Razem 

koszty  

w okresie 

trwałości 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Koszt wydania  

i obsługi kart 
450 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 900 000 5 670 000 

a 
w tym: koszty inwesty-

cyjne 
0 0 0 0 0 0 0 

b koszty operacyjne 450 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 900 000 5 670 000 

2. 

Obsługa automatów 

do zasilania kart, 

parkometrów, urzą-

dzeń gminnych, punk-

tów zasileń (agenci 

płatności) 

40 875 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100 531 375 

a 
w tym: koszty inwesty-

cyjne 
0 0 0 0 0 0 0 

b koszty operacyjne 40 875 98 100 98 100 98 100 98 100 98 100 531 375 

3. 

Funkcjonowanie 

centrów przetwarzania

danych 

8 333 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 108 333 

a 
w tym: koszty inwesty-

cyjne 
0 0 0 0 0 0 0 

b koszty operacyjne 8 333 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 108 333 

4. 

Wynagrodzenie agen-

ta rozliczeniowego  

(w tym przesyłanie 

danych) 

1 288 195 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 27 788 195 

a 
w tym: koszty inwesty-

cyjne 
0 0 0 0 0 0 0 

b koszty operacyjne 1 288 195 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 27 788 195 

5. 
Koszty zarządzania 

projektem 
895 409 2 040 216 2 200 746 2 287 351 2 378 286 2 473 768 12 275 776 

a 
w tym: koszty inwesty-

cyjne 
0 0 0 0 0 0 0 

b koszty operacyjne 895 409 2 040 216 2 200 746 2 287 351 2 378 286 2 473 768 12 275 776 

6. Pozostałe koszty 0 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 4 000 000 

a 
w tym: koszty inwesty-

cyjne 
0 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 4 000 000 

b koszty operacyjne 0 0 0 0 0 0 0 

7. Razem koszty (netto) 2 682 812 9 338 316 9 498 846 9 585 451 9 676 386 9 591 868 50 373 679 

a 
w tym: koszty inwe-

stycyjne 
0 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 4 000 000 

b koszty operacyjne 2 682 812 8 538 316 8 698 846 8 785 451 8 876 386 8 791 868 46 373 679 

Źródło: jak w tabeli 1. 
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Systemy elektronicznego poboru opłat stwarzają możliwości uzyskania 
wymienionych korzyści, jednak ich skala będzie zależała od tego, na ile wraz 
z nowymi technologiami zmieni się organizacja pracy w jednostkach, a także 
– na ile warunki pozwolą wykorzystać nowoczesne technologie. Miejski 
transport zbiorowy podlega regulacji zarówno w zakresie stanowienia cen, jak 
też warunków wykonywania usług przewozowych. Ponadto za pomocą cen 
miejskiego transportu zbiorowego realizuje się w dość szerokim zakresie poli-
tykę społeczną, ochrony zdrowia (przykładowo część miast w Polsce udziela 
ulg dla honorowych dawców krwi) lub związaną z zagospodarowaniem prze-
strzennym miast. Dlatego też można stwierdzić, że osiągnięcie korzyści finan-
sowych w znacznej mierze uzależnione będzie od decyzji organów stanowią-
cych ceny (rady miast), co w dużym zakresie znajduje się poza decyzjami 
jednostek zarządzających lub operatorów miejskiego transportu zbiorowego. 
Dlatego też korzyści przedstawiono w dwóch wariantach – minimalnym (tabe-
la 3) i maksymalnym (tabela 4). Widoczne jest, nawet bez przeprowadzenia 
dyskontowania, że korzyści uzyskane przez lidera projektu są niższe niż środ-
ki niezbędne na wdrożenie systemu i późniejszą jego eksploatację, zatem NPV 
jest ujemne. 

Wprowadzenie elektronicznych systemów płatności za usługi miejskie po-
zwala również uzyskać korzyści zewnętrzne. Wdrożenie elektronicznego sys-
temu poboru opłat umożliwia połączenie przejazdu z danym środkiem przewo-
zowym, a zatem może być narzędziem rozliczeń pomiędzy różnymi podmiota-
mi wykonującymi usługi przewozowe, zwłaszcza w większych miastach. Do-
tychczas istotną barierą integracji taryfowej był brak zasad rozliczeń dochodów 
z biletów wspólnych/zintegrowanych. Systemy elektronicznego poboru opłat 
pozwalają na dokonywanie takich rozliczeń, np. na podstawie liczby pasażerów 
przewożonych przez poszczególnych operatorów lub wielkości zrealizowanej 
pracy przewozowej. Pozwala to mieć nadzieję, że zwiększy się liczba przedsię-
wzięć integracji taryfowej transportu. W rezultacie ułatwień w korzystaniu 
z transportu zbiorowego można oczekiwać, że będą one jednym z czynników 
hamujących spadek udziału transportu zbiorowego w obsłudze potrzeb przewo-
zowych miast.   
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Tabela 3 

Szacunek minimalnych korzyści KZK GOP (dodatkowe przychody/zmniejszenie  
wydatków) w związku z wdrożeniem bezgotówkowych płatności za usługi publiczne  

w ramach projektu ŚKUP (zł netto) 

Okres trwałości 

Lp. Pozycje kosztów
2013 rok 

(VIII-XII)
2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok

Razem  

korzyści 

/oszczędności 

w okresie 

trwałości 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Oszczędności 

wydatków w 

wyniku efektyw-

niejszego zarzą-

dzania ofertą 

przewozową (1% 

w skali roku) 

1 916 667 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 24 916 667 

2. 

Obniżenie wy-

datków związa-

nych z drukowa-

niem biletów 

papierowych 

(25% dotychcza-

sowych wydat-

ków w skali roku)

67 500 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 877 500 

3. 

Eliminacja do-

tychczasowych 

wydatków zwią-

zanych z bada-

niami napełnień 

125 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 625 000 

4. 

Razem dodat-

kowe przycho-

dy/zmniejszenie 

wydatków 

2 109 167 5 062 000 5 062 000 5 062 000 5 062 000 5 062 000 27 419 167 

Źródło: jak w tabeli 1. 

 
Inny rodzaj korzyści zewnętrznych uzyskuje się w wyniku upowszechnie-

nia obrotu bezgotówkowego. Rozliczenia gotówkowe związane są z fizycznym 
przemieszczaniem banknotów i bilonu oraz dokonywaniem nimi płatności, 
przez co generują wysokie koszty dla podmiotów, banków (przyjęcie gotówki, 
sprawdzenie autentyczności, ustalenie wartości, transport do banku, przyjęcie 
przez bank, przewóz pomiędzy bankami itd.) oraz skutki w skali makroekono-
micznej. Wiele czynności wykonywanych jest ręcznie, niezbędna jest ochrona 
i występuje duże ryzyko. W rezultacie koszty zarządzania gotówką mogą sięgać 
nawet 4,5% jej wartości, a koszt obrotu gotówkowego w skali kraju nawet 1% 
PKB. Ponadto rozliczenia gotówkowe sprzyjają nadużyciom, omijaniu księgo-
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wania płatności, tym samym utrudniając opodatkowanie transakcji i zmniejsza-
jąc wpływy do budżetu państwa8. Stąd też dąży się do upowszechnienia obrotu 
bezgotówkowego.  

Tabela 4 

Szacunek maksymalnych korzyści KZK GOP (dodatkowe przychody/zmniejszenie 
wydatków) w związku z wdrożeniem bezgotówkowych płatności  

za usługi publiczne w ramach projektu ŚKUP (zł netto) 

Okres trwałości 

Lp. 
Pozycje  
kosztów 2013 rok 

(VIII-XII)
2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok

Razem  
korzyści 

/oszczędności 
w okresie 
trwałości 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Oszczędności 
wydatków  
w wyniku efek-
tywniejszego 
zarządzania 
ofertą przewozo-
wą (2% w skali 
roku) 

3 833 333 9 200 000 9 200 000 9 200 000 9 200 000 9 200 000 49 833 333 

2. 

Obniżenie wy-
datków związa-
nych z drukowa-
niem biletów 
papierowych 
(75% dotychcza-
sowych wydat-
ków w skali roku)

202 917 487 000 487 000 487 000 487 000 487 000 2 637 917 

3. 

Eliminacja do-
tychczasowych 
wydatków zwią-
zanych z bada-
niami napełnień 

125 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 625 000 

4. 

Wzrost docho-
dów ze sprzedaży 
biletów w wyniku
lepszego zarzą-
dzania cenami 
(1,5% w skali 
roku) 

1 458 333 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 18 958 333 

5. 

Razem dodat-

kowe przycho- 

dy/zmniejszenie 

wydatków 

5 619 583 13 487 00013 487 00013 487 00013 487 00013 487 000 73 054 583 

Źródło: jak w tabeli 1. 

                                                           
8 Prezentacje: K. Pietraszkiewicz, eKoalicja na rzecz obrotu bezgotówkowego i mikropłat-

ności oraz A. Wolski, Obrót bezgotówkowy – jako podstawa reformy systemu płatniczego w Unii 

Europejskiej, witryna internetowa Związku Banków Polskich, www.zbp.pl. 
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Upowszechnianie technologii informatycznych ułatwia korzystanie z wielu 
usług, najogólniej jest to zatem promowanie rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego, nowych technologii, telepracy, dostępności wielu usług z wykorzysta-
niem sieci komputerowych. Wdrożenie nowych technologii podczas korzystania 
usług publicznych to także poprawa wizerunku miast regionu – jako miast  
o rozwiniętych technologiach i wdrażających rozwiązania innowacyjne. 

Uwzględniając możliwe do uzyskania korzyści zewnętrzne, w tym zwłasz-
cza w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych, Komunikacyjny 
Związek Komunalny GOP – jako Lider Projektu Śląskiej Karty Usług Publicz-
nych – złoży wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 
Rozwoju Subregionu Centralnego – Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Priorytet II. Oczekuje się, że pozy-
skane zostanie dofinansowanie projektu w wysokości 78,4 mln zł. Pozostałe 
środki na realizację tego przedsięwzięcia zapewnione zostaną przez KZK GOP 
– w wysokości ok. 25,5 mln zł oraz przez gminy – w wysokości 3,5 mln zł. Po 
zakończeniu wdrożenia systemu koszty związane z funkcjonowaniem systemu 
pobierania opłat finansowane będą z uzyskanych oszczędności oraz zwiększo-
nych przychodów wymienionych wcześniej, ze środków gmin z tytułu płatności 
funkcjonowania urządzeń ŚKUP w gminach, a także, uwzględniając fakt, że 
KZK GOP jest związkiem międzygminnym, przez gminy poprzez finansowanie 
działalności  KZK GOP. 

 
 

Podsumowanie 
 

Wdrażanie bezgotówkowych form płatności za usługi publiczne, w tym 
miejski transport zbiorowy i opłaty za parkowanie, wiąże się z koniecznością 
stworzenia rozległej infrastruktury teleinformatycznej, związanej z zasileniem 
kart oraz pobieraniem opłat.  Wydanie kart elektronicznych (zakup nośnika, 
personalizacja, wydanie karty, archiwizacja dokumentacji), zakup automatów 
umożliwiających zasilanie kart, zakup urządzeń do dokonywania płatności 
w gminach, na parkingach oraz w pojazdach transportu zbiorowego, a także 
utworzenie centrów przetwarzania danych, powoduje duże koszty, zarówno te 
w okresie inwestycji, jak i po wdrożeniu rozwiązania. Dodatkowo koszty 
zwiększa konieczność skorzystania z pośrednictwa instytucji posiadających 
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uprawnienia do rozliczania płatności wnoszonych w formie pieniądza elektro-
nicznego. Wprowadzenie systemu poboru opłat generuje korzyści, można je 
rozpatrywać w układzie korzyści uzyskiwanych bezpośrednio przez benefi-
cjentów (KZK GOP i miasta) oraz korzyści zewnętrznych, identyfikowanych 
również na szczeblu lokalnym, a także krajowym. Elektroniczne systemy po-
boru opłat dostarczają danych o podróżach pasażerów, stąd w ramach korzyści 
uzyskiwanych w transporcie miejskim można wymienić korzyści uzyskiwane 
w ramach efektywniejszego zarządzania ofertą przewozową, obniżenia wy-
datków związanych z drukowaniem biletów papierowych oraz możliwego 
wzrostu dochodów z tytułu sprzedaży biletów w wyniku lepszego zarządzania 
cenami. 

Bezpośrednie korzyści uzyskiwane przez beneficjentów nie są wyższe niż 
koszty poniesione na realizację i zapewnienie funkcjonowania przedsięwzię-
cia. Wiąże się to z bardzo rozległą infrastrukturą teleinformatyczną, a także 
niewielkimi jednorazowymi płatnościami, co ma miejsce zwłaszcza w przy-
padku transportu zbiorowego lub opłat za parkowanie. Można jednak oczeki-
wać istotnych korzyści zewnętrznych, zwłaszcza związanych z poprawą kon-
kurencyjności oraz integracją transportu zbiorowego, wprowadzaniem obrotu 
bezgotówkowego oraz upowszechnianiem korzystania z technologii informa-
tycznych.  
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COSTS AND BENEFITS OF FARE COLLECTION ELECTRONIC SYSTEMS 

FOR MUNICIPAL SERVICES 

 

Summary 

 

Both in Polish and foreign cities, the fare collection electronic systems for munici-

pal mass transport are being implemented. A part of introduced systems also enables 

payment for other municipal services (parking, town offices charges), taxes, or pay-

ments made for goods not supplied by the public sector, in entities which accept pay-

ment cards.  Despite of the extension of functions and services for which payments can 

be made, the largest funds flow is linked with payments for mass transport services. 

Fare collection electronic systems for municipal services are implemented and fi-

nanced by the public sector. These are large enterprises characterized by relatively high 

financial inputs, yet they may enable many additional benefits. In order to assess the 

efficiency of the enterprises, one should identify and estimate costs evaluations and 

benefits in terms of the enterprises realization. The assessments are expected to be made 

under the criteria of financial analyses (from the point of view of the individual, intro-

ducing and using this solution) and economic analyses which will be used as confines to 

estimate external costs and benefits.  
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MOBILNOŚĆ INICJATYW KLASTROWYCH  
W KONTEKŚCIE TWORZENIA ŁAŃCUCHA DOSTAW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 

Koncepcja klastrów pojawiła się w ostatnim dziesięcioleciu jako kluczowa 
idea poprawy konkurencyjności gospodarek i planowania ich rozwoju1. W przy-
spieszenie rozwoju klastrów angażuje się coraz większa liczba podmiotów za-
równo gospodarczych, jak i społecznych2. Jednocześnie wiedza na ten temat 
wydaje się ciągle niewystarczająca. Zauważa się pilną potrzebę zrozumienia 
najlepszych praktyk klastrowych, w tym mechanizmów sprzyjających osiąganiu 
przez nie sukcesu ekonomicznego. Termin „mobilność” oznacza zdolność do 
poruszania bądź przemieszczania się. W przypadku klastrów nie chodzi jednak 
o przemieszczanie przedsiębiorstw w sensie przestrzennym. W niniejszym arty-

                                                           
∗ Dr Marzena Frankowska – Uniwersytet Szczeciński. 
1 M.E. Porter, Funkcjonowanie Gospodarki Regionów (The Economic Performance of Re-

gions), „Badania Regionalne” 2003, nr 6&7, tom 37. 
2 Nie sposób wymienić aktywności wszystkich podmiotów w tym zakresie, ale do istotnych 

przykładów można zaliczyć:  „Decision de la Commission du 22 octobre 2008 instituant un gro-
upe européen pour la politique des clusters (2008/824/CE)”, Journal officiel de l’Union euro-
péenne, 30.10.2008; Program „Wsparcie na rozwój klastra nr KLA/06”, PARP; Projekt Interreg 
IIIC WEST-CLOE-Cluster linked over Europe; badania prowadzone przez Uniwersytet Szczeciń-
ski na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w ramach projektu „Branżowe wsparcie inno-
wacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”; „Emergence d’un cluster logistique dans 
la région urbaine de Lyon – étude de benchmarking”, Alliance Logistique région urbaine de 
Lyon, Advisa, avril 2008, i inne. 
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kule poruszono temat rozprzestrzeniania działalności klastrów, czyli zwiększa-
nia ich siły oddziaływania na rynki zewnętrzne. Stąd celem opracowania jest 
wskazanie pozytywnego związku pomiędzy rozwojem inicjatyw klastrowych  
a ich uczestnictwem w łańcuchach dostaw. 
 
1. Istota inicjatyw klastrowych 

 
Historia klastrów jako geograficznie zbliżonej grupy przedsiębiorstw o po-

dobnej specjalizacji obserwowana jest od dawna3. Jednak dopiero za sprawą 
M.E. Portera koncepcja klastrów przemysłowych została spopularyzowana4 
i pobudziła do podjęcia badań organizacje oraz instytucje badawcze. Owocem 
tych badań jest coraz większa wiedza, wskazująca równocześnie na niejedno-
rodność organizacji i rozwoju klastrów. 

Pojęcia klaster (ang. cluster) oraz inicjatywa klastrowa (ang. cluster initia-
tive) stosowane są często jako synonimy, bez jasnego rozróżnienia pomiędzy 
nimi5. Istnieje wiele definicji klastra, warto jednak podkreślić, iż termin „kla-
ster” odnosi się do grupy przedsiębiorstw lub innych instytucji w powiązanych 
sektorach przemysłu, które są zlokalizowane w określonym rejonie geograficz-
nym. Nie dotyczy on określonego projektu lub rodzaju organizacji. Klastry ist-
nieją niezależnie od świadomości o nich, a także od jakiejkolwiek interwencji, 
projektu czy organizacji. Natomiast projekt rozwoju klastrów czy też organiza-
cję o charakterze klastra określa się mianem inicjatywy klastrowej6. Inicjatywa 
klastrowa to zorganizowane działania, mające na celu intensyfikację wzrostu 
oraz zwiększenie konkurencyjności klastra w regionie, przy zaangażowaniu 
firm funkcjonujących w ramach klastra, rządu i/lub środowiska badawczego 
(struktura określana mianem potrójnej helisy, ang. Triple Helix)7.  

                                                           
3 Szerzej: P. Niedzielski, P. Narękiewicz, M. Pluciński, M. Skweres-Kuchta, Innowacyjność 

i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim, Transport Spedycja Logistyka, 
WNUS, Szczecin 2008, s. 25–27. 

4  Zob. M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London 1990. 
5 Przedmiotem niniejszego artykułu są inicjatywy klastrowe, jednak jak już wspomniano, 

w literaturze przedmiotu dopuszcza się używanie pojęcia klaster jako synonimu inicjatywy kla-
strowej. 

6 O. Solvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels, Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych, Inicjatywy  

klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2007, 
s. 119–120. 

7 Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, CLOE 
– Cluster linked over Europe, Interreg IIIC WEST, PARP, Warszawa 2007, s. 13; O. Solvell, 
G. Lindqvist, Ch. Ketels, Zielona Księga…, op.cit., s. 40–41, 119–120. 
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2. Mobilność inicjatyw klastrowych  
 

Istotą skutecznego budowania inicjatywy klastrowej jest takie zorganizo-
wanie sieci powiązań, aby układ – poprzez wewnętrzną kooperację – był zdolny 
do funkcjonowania i rozwoju na poziomie konkurencji międzyregionalnej, kra-
jowej, a nawet globalnej. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład klastra są kształ-
towane przez ogólne środowisko biznesowe, jak również są one w różny sposób 
powiązane z rynkiem globalnym. Współzależność klastrów od rynków global-
nych może być znacząca. Wpływ na to mają zachodzące w gospodarce świato-
wej procesy globalizacyjne i internacjonalizacyjne. Izolujące się gospodarki, 
branże, przedsiębiorstwa, a tym samym również inicjatywy klastrowe nie mają 
szans na rozwój. Oznacza to, że inicjatywy klastrowe, podlegając różnym 
wpływom zewnętrznym, nie powinny być układem statycznym, a wręcz prze-
ciwnie – powinny odznaczać się określonym dynamizmem i mobilnością. Nale-
ży pamiętać, że globalizacja sektorów skupia się na zdolności przedsiębiorstw 
do konfigurowania i koordynowania swoich działań, zmierzających do powięk-
szenia wartości dodanej ponad granicami państw. Utrzymanie przewagi konku-
rencyjnej w skali światowej wymaga podnoszenia efektywności. Kluczem do 
tego jest dobranie optymalnej relacji między globalną integracją a ich lokalnym 
dostosowaniem8. Rynki globalne większości branż oferują firmom wiele moż-
liwości zwiększania efektywności poprzez doskonalenie na różnych etapach 
łańcucha wartości, począwszy od dostępności do źródeł surowców i komponen-
tów, poprzez produkcję po niższych kosztach, aż po dostęp do segmentów ryn-
kowych. Jednorodność rynku, niewiele (lub w ogóle brak) barier handlowych, 
niskie koszty logistyczne są czynnikami sprzyjającymi aktywności inicjatyw 
klastrowych. Poza uwarunkowaniami mikroekonomicznymi, jeżeli środowisko 
lokalne dąży do uniknięcia stagnacji, istotna jest swobodna i znacząca mobil-
ność pomiędzy klastrem a otoczeniem zewnętrznym. W celu osiągnięcia długo-
letniej witalności lokalne klastry muszą mieć zdolność przyciągania kapitału, 
umiejętności oraz innych zasobów z całego świata (tak zwany „efekt Grety 
Garbo”), bowiem dobrze funkcjonujące klastry stanowią część rynków global-
nych9. Równocześnie niezwykle ważny jest aspekt dystrybucji wytworzonych 

                                                           
8 M. Szymczak, Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, AE w Poznaniu, 

Poznań 2004, s. 27–29. 
9 Nazwa tego efektu wynika z faktu, iż Greta Gustafsson, młoda szwedzka aktorka, pojechała 

ze swoim talentem aż do Hollywood, wiodącego klastra filmowego, gdzie stała się później znana 
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efektów poprzez takie tworzenie konfiguracji inicjatywy klastrowej, aby stała 
się ona elementem łańcucha dostaw. Firmy wewnątrz klastra muszą posiadać 
wystarczający dostęp do rynków światowych, aby móc utrzymać swą efektyw-
ność oraz konkurencyjność. W związku z powyższym, dynamiczny klaster cha-
rakteryzuje się trzema odmiennymi typami dynamik10:  
• dynamiką lokalną,  
• atrakcyjnością w skali globalnej,  
• globalnym zasięgiem rynkowym.  

W tym kontekście dla rozwoju inicjatyw klastrowych szczególnego zna-
czenia nabierają umiejętności organizacji i budowy łańcuchów dostaw, które 
dzięki swoim kompetencjom zwiększają mobilność inicjatyw klastrowych 
i umożliwiają faktyczny dostęp do rynków światowych.  
 
 
3. Współzależność rozwoju inicjatyw klastrowych i łańcuchów dostaw 

 
Inicjatywy klastrowe mają szerokie możliwości usprawniania przepływów 

dóbr i informacji poza klastrem. Na poziomie podstawowym dotyczy to obsługi 
przez logistykę zewnętrzną, gdzie operatorzy logistyczni stają się ważnym źró-
dłem oszczędności kosztów oraz wzrostu sprawności procesów obsługi rynków 
zewnętrznych. Natomiast w szerokim ujęciu klastry mogą być postrzegane jako 
działające w określonym regionie grupy przedsiębiorstw, często reprezentujące 
kompletny łańcuch wartości, poczynając od dostawców po końcowych produ-
centów, powiązanych zintegrowanym przepływem dóbr i usług w ramach tego 
łańcucha. Obserwowana współzależność sukcesu w rozwoju inicjatyw klastro-
wych i łańcuchów dostaw jest na tyle istotna, iż stała się ona jednym z kierun-
ków rozwoju teorii klastrów, określanym jako teoria klastrowych łańcuchów 
dostaw (ang. theory of cluster supply chain)11. U podstaw tej teorii legła między 
innymi konstatacja, iż klastry i łańcuchy dostaw skupiają się na wspólnym celu, 

                                                                                                                        

jako Garbo. Stanowi to przykład oddziaływania klastra na dalekie rynki zewnętrzne w celu pozy-
skiwania kapitału, wiedzy, partnerów itp. O. Solvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels, Zielona Księga…, 

op.cit., s. 28–30. 
10 Ibidem, s. 29. 
11 Y. Bo, H. Yehua, Research on the Business Collaboration Model Based on Cluster Supply 

Chain, International Seminar on Business and Information Management, Wuhan Hubei, China 
2008, vol. 1. 
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jakim jest utrzymanie i zwiększanie konkurencyjności danej grupy przedsię-
biorstw, używając dostępnej wiedzy (informacji). Warto jednak zauważyć, że 
wymiar ich działalności jest stosunkowo odmienny, gdyż12: 
• klastry funkcjonują przede wszystkim na poziomie makro- i mezoekono-

micznym, gdzie skupiają się na współpracy pomiędzy partnerami z tego 
samego sektora przemysłu oraz oddziaływaniu na rynki światowe; 

• łańcuchy dostaw działają głównie na poziomie mikroekonomicznym, gdzie 
koncentrują się na efektywnym przepływie informacji i dóbr pomiędzy 
przedsiębiorstwami danego łańcucha (metasystem). 
Pomimo pewnych różnic w perspektywie spojrzenia wiele założeń funk-

cjonowania klastrów i łańcuchów dostaw jest zbieżnych. Koncepcja łańcucha 
dostaw może być postrzegana jako współpracująca sieć organizacji, pracują-
cych wspólnie, aby maksymalizować wartość produktu dla finalnego klienta. 
Aby redukować konflikty w tym kompleksowym systemie, przedsiębiorstwa 
wyznaczają wspólne cele oraz precyzyjnie definiują swoje kompetencje i obsza-
ry działalności. Łańcuchy dostaw dążą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 
poprzez skracanie cykli czasowych oraz w wyniku podnoszenia elastyczności, 
co jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów.  

Ścisła współpraca pomiędzy inicjatywą klastrową a łańcuchem dostaw jest 
obopólnie korzystna, gdyż obie organizacje koncentrują się na zwiększaniu 
przewagi nad konkurentami. W efekcie relacje pomiędzy firmami w klastrze 
zmieniają się w silne związki w ramach łańcucha dostaw, a osiągane korzyści 
ze współpracy można określić mianem efektu synergii (tabela 1). Warto tu bo-
wiem podkreślić, iż żadna organizacja, która stanowi część większego łańcucha 
dostaw, nie może osiągnąć przewagi konkurencyjnej, jeżeli ograniczy się wy-
łącznie do optymalizacji swych wewnętrznych wyników. Rzeczywista przewa-
ga konkurencyjna może być osiągnięta tylko pod warunkiem, że cały łańcuch 
dostaw stanie się bardziej wydajny i skuteczny niż inne łańcuchy13. 

                                                           
12 P. Sureephong, N. Chakpitak, L. Buzon, A. Bouras, Cluster Development and Knowledge 

Exchange in Supply Chain, The Proceeding of International Conference on Software Knowledge 
Information Management and Applications (SKIMA 2008), Katmandu 2008, w: hal-00284615, 
version 1-3 June 2008. 

13 M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, PSB, Kraków 1998, s. 242. 



Marzena Frankowska 48 

Tabela 1 

Możliwe korzyści z współpracy inicjatywy klastrowej i łańcucha dostaw 

Korzyści dla inicjatywy klastrowej Korzyści dla łańcucha dostaw 

• skracanie czasu realizacji zamówień 
(kompresja czasu) 

• zwiększenie produktywności akty-
wów 

• reiżynieria organizacji (integracja 
organizacyjna) 

• nacisk na zadowolenie klienta 

• klastrowanie może ulepszyć/po-
prawić zdolność przedsiębiorstw 
w wyborze ich partnerów w łańcu-
chu dostaw 

• współpraca w ramach klastra może 
poprawić wiedzę i informacje dzie-
lone pomiędzy partnerami łańcucha 
dostaw 

• klaster może wspierać łańcuch do-
staw poprzez integrację z instytu-
cjami naukowymi, agencjami rzą-
dowymi, stowarzyszeniami 

• klaster może wspierać innowacyjne 
rozwiązania w łańcuchu dostaw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Sureephong, N. Chakpitak, L. Buzon, 
A. Bouras, Cluster, Development and Knowledge Exchange in Supply Chain…, 
op.cit., s. 2, J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, 
Warszawa 2002, s. 41–44, M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem 

podaży, PSB, Kraków 1998, s. 28. 

 
A zatem rozwój inicjatywy klastrowej i osiąganie przewagi konkurencyjnej 

następuje w wyniku jej mobilności w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. 
 
 
4. Zwiększanie mobilności klastra na przykładzie NEPIC14 

 
Przykładem klastra definiowanego zgodnie z przytoczoną koncepcją M.E. 

Portera jest klaster chemiczny w północno-wschodniej Anglii, obejmujący sub-
regiony: Northumberland, Tyne & Wear, Durham County i Tees Valley. Na 
bazie istniejącego klastra powołano inicjatywę klastrową pod nazwą NEPIC 
(The North East Process Industry Cluster), której podstawą działalności było 
200 firm, głównie z branży chemicznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej. 

                                                           
14 Przykład opracowano na podstawie materiałów NEPIC „Growth Strategy for the Process 

Industries in North East England”, wykorzystano wyłącznie dane realizujące temat artykułu, 
więcej: www.nepic.co.uk. 
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Celem inicjatywy jest przede wszystkim koordynacja działalności dla wspólne-
go zysku oraz nadanie strategicznego znaczenia dla funkcjonującego tu przemy-
słu oraz jego łańcucha dostaw. Główną ideą NEPIC jest całkowita integracja 
zrzeszonego przemysłu i tworzonego łańcucha dostaw. Pierwszym pozytywnym 
tego efektem było zwiększenie efektywności działających przedsiębiorstw. Poza 
inwestycjami w infrastrukturę logistyczną przykładem podjętych działań było 
między innymi utworzenie wspólnej grupy zakupowej, dzięki czemu w krótkim 
okresie czasu firmy, szczególnie z sektora MŚP, zanotowały obniżenie kosztów 
zaopatrzenia. Ważnym aspektem zwiększania mobilności jest oferowana pomoc 
w zakresie udostępniania i poszerzania wiedzy rynkowej dla rozwoju nowych 
produktów oraz w poszukiwaniu nowych segmentów rynkowych. Ponadto, 
promując możliwości przemysłu i regionu, NEPIC opracował, wraz z 80 przed-
stawicielami tamtejszej nauki oraz kadr zarządzających, programy i projekty 
rozwoju dla zrzeszonych firm oraz potencjalnych inwestorów. Kolejne działania 
dotyczą pomocy, w tym finansowej, w poszukiwaniu partnerów w łańcuchu 
dostaw; odbywa się to na przykład podczas wydarzeń wewnątrz NEPIC, imprez 
branżowych lub targów międzynarodowych. Ważnym aspektem rozwoju klastra 
i jego łańcucha dostaw jest pobudzanie aktywności regionu. W ramach NEPIC 
wytwarzane jest 25% wartości całej gospodarki regionu. Działa tu dodatkowo 
około 200 przedsiębiorstw łańcucha dostaw dla przemysłu chemicznego. O ile 
w samym przemyśle zatrudnionych jest obecnie około 34 tys. osób, to na rzecz 
jego obsługi pracuje kolejne 280 tys. osób. 
 
 
Podsumowanie 

 
Inicjatywy klastrowe z samej definicji powinny określać aktywne organi-

zacje przedsiębiorstw, poszukujące szerszych powiązań rynkowych, w tym 
dostępu do rynków globalnych. Zapewnienie mobilności inicjatyw klastrowych, 
a tym samym zwiększenie ich siły oddziaływania jest możliwe w ramach zinte-
growanych łańcuchów dostaw. Działanie to jest obopólnie korzystne, a osiąga-
ny w ten sposób efekt synergii umożliwia zdobycie istotnej przewagi konkuren-
cyjnej. 
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MOBILITY OF CLUSTER INITIATIVES IN THE CONTEXT  

OF BUILDING SUPPLY CHAINS 

 

Summary 

 

The cluster concept emerged in the last ten years as a key idea for enhancing com-

petitiveness of economies and their development. The following article is focused on 

cluster initiatives which are defined as organized activities aimed at intensifying the 
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growth and increasing the competitiveness of a cluster in the region with full involve-

ment of enterprises functioning within the cluster, the government and/or of the research 

environment. By definition, cluster initiatives should denote active organizations of 

enterprises in search of wider market connections including access to global markets. 

Within integrated supply chains it is possible to ensure mobility of cluster initiatives 

whereby their impact power is heightened. Such action is profitable to all parties and 

thus achieved synergy effect enables gaining significant competitive advantage. To 

visualize the above assumptions, cluster initiative NEPIC from Great Britain was pre-

sented in the course of the article.   
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KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNO-ZARZĄDCZYCH 
 REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO  

W INNOWACYJNYM REGIONIE – ASPEKT KONKURENCYJNOŚCI 
 
 

Wprowadzenie 
 

Konieczność sprostania warunkom konkurencji na dynamicznie rozwijają-
cym się rynku pasażerskich usług transportowych oraz rozwój komunikacji 
indywidualnej powoduje potrzebę podejmowania profesjonalnych działań 
w regionalnym transporcie publicznym. Dotyczy to zarówno sfery funkcjono-
wania transportu, jak i programowania jego rozwoju. 

Wśród istotnych uwarunkowań konkurencyjności transportu publicznego 
w regionie można wymienić tworzenie zintegrowanego międzygałęziowo syste-
mu pasażerskich usług przewozowych oraz dostosowanie oferty do potrzeb wy-
nikających ze zmian rynku. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa modelowa-
nie organizacji i zarządzania regionalnym transportem publicznym w środowisku 
innowacyjnego regionu, skierowane na integrację z europejskim systemem trans-
portowym, internacjonalizację regionalnych podmiotów transportowych oraz 
doskonalenie metod zarządzania regionalnym transportem publicznym, wykorzy-
stujących inteligentne systemy transportowe i techniki informatyczne.  

Organizacja usług generowanych przez system regionalnego transportu pa-
sażerskiego tworzona z perspektywy pasażera i integracji z rynkiem europej-

                                                           
∗ Dr Bożena Grad – Politechnika Radomska. 
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skim stanowi współcześnie kluczowy czynnik kształtowania konkurencyjności 
transportu publicznego w innowacyjnym regionie. Powinna ona uwzględniać 
między innymi: w sferze zarządzania – kwestie związane z pozycją i rolą orga-
nizatora przewozów w systemie publicznego transportu regionalnego, w sferze 
jakości – doskonalenie systemu jakości i użyteczności usług, ponadto kształto-
wanie cen odzwierciedlające wymogi rynku, stosowanie nowoczesnych techno-
logii informatycznych, usprawnianie dystrybucji, promocję usług oraz – istotną 
z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju systemu transportowego 
regionu – integrację transportu regionalnego. Ta zaś stanowi ważny czynnik 
modelowania rozwiązań organizacyjno-zarządczych regionalnego transportu 
publicznego, zmierzających do tworzenia konkurencyjnego systemu transportu 
publicznego w innowacyjnym regionie.   

Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym referacie jest przedstawie-
nie uwarunkowań koncepcji rozwiązań organizacyjno-zarządczych regionalne-
go transportu publicznego w środowisku innowacyjnego regionu w aspekcie 
kształtowania jego konkurencyjności. 
 
 
1. Istotne uwarunkowania konkurencyjności rozwiązań organizacyjno- 

-zarządczych regionalnego transportu publicznego w innowacyjnym  
regionie  
 

Zagadnienia modelowania konkurencyjności regionalnego transportu pu-
blicznego wiążą się między innymi z opracowaniem i praktycznym wdrożeniem 
nowych systemowych rozwiązań w sferze organizacji i zarządzania publicznym 
transportem regionalnym. Są one istotne zarówno dla regionalnych władz pu-
blicznych, odpowiedzialnych za sferę konkurencyjności innowacyjnego regio-
nu1 – nowego atrybutu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, 
jak i regionalnych podmiotów transportowych świadczących usługi pasażerskie. 
Problem ten jest ważny zarówno dla podnoszenia konkurencyjności regionu 
i przewoźników, jak i przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego 

                                                           
1 W rozważaniach teoretycznych region innowacyjny to spójny wewnętrznie system, na któ-

ry składa się tożsamość regionalna – wyrażająca kulturę i tradycję oraz świadomość mieszkańców 
regionu, system infrastruktury technicznej i społecznej. Częścią tak rozumianego systemu regionu 
innowacyjnego jest infrastruktura transportowa oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą w  dziale PKD „Transport, łączność i gospodarka magazynowa”.    
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i eliminowania barier peryferyjności, powodowanych ograniczeniem dostępu do 
usług transportowych i integracji z europejskim systemem transportowym. 
Działania w sferze kształtowania rozwiązań w organizacji i zarządzaniu regio-
nalnym transportem publicznym winny być skierowane na pasażera, jego ocze-
kiwania i preferencje. Wskazanie roli i znaczenia regionalnego transportu pu-
blicznego jako „lokomotywy” rozwoju regionu innowacyjnego wymaga okre-
ślenia czynników, które łączą konkurencyjność regionu z konkurencyjnością 
regionalnego transportu publicznego. Wśród podstawowych transportowych 
atrybutów konkurencyjności innowacyjnego regionu wymieniana jest dostęp-
ność transportowa.  

W polityce transportowej Unii Europejskiej dostępność transportowa re-
gionu wskazywana jest jako jeden z głównych czynników determinujących 
trwały i dynamiczny rozwój gospodarki europejskiej. Wśród licznych determi-
nantów dostępności transportowej innowacyjnego regionu należy między inny-
mi wymienić:  
• jakość regionalnej infrastruktury transportowej, 
• poziom i jakość rynkowej adaptacji regionalnych podmiotów transporto-

wych, 
• innowacyjność rozwiązań w sferze organizacji i zarządzania transportem 

publicznym w regionie.  
Wymienione determinanty dostępności transportowej regionu kształtują 

konkurencyjność rozwiązań stosowanych w regionalnym transporcie publicz-
nym. Kierują one uwagę władz publicznych innowacyjnego regionu odpowie-
dzialnych za rozwój na kwestie związane z potrzebą tworzenia i praktycznego 
wdrażania rozwiązań inspirujących powstanie systemu regionalnego transportu 
publicznego. Sprawny system jest bowiem w stanie zapewnić praktyczne sty-
mulowanie wymienionych transportowych determinant dostępności transporto-
wej i konkurencyjności innowacyjnego regionu. Generuje on wartość dodaną  
w gospodarce innowacyjnego regionu, głównie poprzez wzrost poziomu inwe-
stycji skierowanych na rozwój. Odnosi się to zarówno do inwestycji dokonywa-
nych w sferze infrastruktury technicznej, w tym transportowej, jak również 
inwestycji w infrastrukturze społecznej.   

Należy zauważyć, że ważną rolę w modernizacji gospodarki innowacyjne-
go regionu i modelowaniu jego konkurencyjności odgrywają inwestorzy, którzy 
lokują swój kapitał w regionie. Dotyczy to zarówno sfery przekształceń własno-
ściowych operatorów transportowych, gdzie pojawiający się inwestorzy, loku-
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jąc swój kapitał, oczekują godziwego zwrotu z poczynionych inwestycji, jak 
również sfery organizacji i zarządzania transportem pasażerskim, która generu-
jąc wartość dla pasażera, kształtuje dostępność transportową regionu i jego 
konkurencyjność.    

Wśród wielu dylematów proponowanego systemowego podejścia do re-
gionalnych przewozów pasażerskich pojawia się zasadnicze pytanie: po co two-
rzyć rozwiązania systemowe w regionalnym transporcie publicznym i kształto-
wać system organizacji i zarządzania pasażerskimi przewozami publicznymi 
w regionie, skoro liberalizacja i deregulacja rynku pasażerskich przewozów 
regionalnych spowodowała, że funkcjonuje na nim wielu operatorów świadczą-
cych pasażerskie usługi przewozowe i zaspokajających popyt? Czy istnieje 
potrzeba tworzenia systemu regionalnych usług pasażerskich i jaki model sys-
temu wybrać, by w stopniu optymalnym spełniał on wymienione kryteria kon-
kurencyjności i stymulował dostępność transportową innowacyjnego regionu? 

Odpowiedzi na postawione pytania należy poszukiwać w podstawowych 
dokumentach programowych Unii Europejskiej. Wśród istotnych dla podnosze-
nia konkurencyjności gospodarki europejskiej założeń Traktatu Europejskiego 
i innych dokumentów programowych wymienione jest dążenie do uzyskania 
doskonałej mobilności czynników produkcji, tj. między innymi: ziemi, kapitału, 
pracy, technologii itp.   

Należy więc dostrzec, że działania regionalnych władz publicznych i in-
nych uczestników systemu regionalnych usług pasażerskich podejmowane 
w sferze organizacji i zarządzania, które kształtują dostępność transportową 
innowacyjnego regionu, winny zapewniać również skuteczne modelowanie 
konkurencyjności.   

Rozważając zagadnienia odnoszące się do sfery organizacji i zarządzania 
systemem regionalnych usług pasażerskich, należy również zastanowić się nad 
kwestią zasadności tworzenia jednostki organizatora przewozów w innowacyj-
nym regionie.  

Doświadczenia krajów Unii Europejskiej wskazują, że jednostka taka może 
skupiać wybrane i akceptowane przez uczestników systemu kompetencje, za-
pewniając im jednocześnie odrębność organizacyjno-prawną2. Będzie więc ona 
mogła zaistnieć w sposób bezkonfliktowy.  

                                                           
2 Por. B. Grad, Organizacja transportu publicznego na Mazowszu w procesie dostosowania 

do rozwiązań Unii Europejskiej, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 
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Ponadto, co istotne, organizator transportu publicznego w regionie innowa-
cyjnym wpisuje się w kontekst polityki konkurencji, która stanowi jedną 
z istotnych sfer regulacji w Unii Europejskiej. Traktat Ustanawiający Wspólnotę 
Europejską (TWE)3 określa zadania Wspólnoty w zakresie ustanowienia wspól-
nego rynku, unii gospodarczej i walutowej oraz wspólnych polityk. Ponadto trak-
tat zwraca uwagę na kwestie dotyczące harmonijnego i zrównoważonego rozwoju 
działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia, konkurencyjności  
i konwergencji dokonań gospodarczych, wysokiego poziomu ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego, podwyższania jakości życia mieszkańców 
Wspólnoty, spójności gospodarczej oraz solidarności pomiędzy państwami Unii 
Europejskiej. Reguły konkurencji w sektorze transportu, zgodnie z zapisami trak-
tatu (TWE), stosuje się do transportu kolejowego, drogowego i śródlądowego.   

Wśród istotnych przepisów wykonawczych w tym zakresie, które kształtu-
ją koncepcję organizatora transportu publicznego w regionie innowacyjnym 
zarówno w sferze reguł funkcjonowania, kompetencji, jak i zakresu regulacji, 
należy wymienić: rozporządzenie 1017/684 i nowe rozporządzenie5 w sprawie 
zlecania usług transportowych i zawierania umów na prowadzenie publicznych 
przewozów pasażerskich transportem kolejowym i drogowym w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, potocznie nazwane rozporządzeniem o kon-
kurencji regulowanej. Rozporządzenie (WE) 1370/2007 określa sposób, w jaki 
właściwe organy mogą podejmować działania w pasażerskim transporcie pu-
blicznym w celu zapewnienia świadczenia usług użyteczności publicznej, które 
miałyby bardziej masowy charakter, byłyby bezpieczniejsze, wyższej jakości, 
miałyby niższą cenę niż usługi świadczone na zasadzie swobodnej gry rynko-
wej, zachowując zasady prawa wspólnotowego w sferze konkurencji.   

                                                                                                                        

2001, nr 9; Studium powołania organizatora transportu publicznego w województwie 

mazowieckim, BCEOM, Nexel Polska, Warszawa 2001; B. Grad, Regionalny transport publiczny 

w konkurencyjnym otoczeniu, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im L. Koźmińskiego w Warszawie i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, Master 
of Business  Administration nr 6 (71), grudzień 2004 r.  

3 Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) w wersji skonsolidowanej, Dz. Urz. 
WE 2006, C 321E, 19.12.2006, s. 37–186. 

4 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1017/68 z dnia 19 lipca 1968 r. w sprawie stosowania za-
sad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej, Dz. Urz. WE 1968, 
L 175, 23.07.1968, s. 1–12. 

5 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paździer-
nika 2007 r., dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasa-
żerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/71, Dz. Urz. 
WE 2007, L 315, 3.12.2007, s. 1–13.  
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Rozporządzenie wskazuje na konieczność podjęcia interwencji w publicz-
nym transporcie pasażerskim, gdyż brak jest możliwości świadczenia licznych 
usług w zakresie pasażerskiego transportu lądowego na zasadach komercyj-
nych, a jednocześnie istnieje konieczność ich wykonania, uzasadniona ogólnym 
interesem społeczno-gospodarczym. Dlatego właśnie odpowiednie organy pu-
bliczne państw członkowskich, które są odpowiedzialne za pasażerski transport 
publiczny, muszą posiadać uprawnienia i praktyczną możliwość podejmowania 
działań w tej sferze usług publicznych, co jest zgodne z art. 16 Traktatu Usta-
nawiającego Wspólnotę Europejską (TWE).   

Rozporządzenie umożliwia stosowanie w regionalnym transporcie publicz-
nym następujących rozwiązań organizacyjno-zarządczych: 
1. Pełna liberalizacja dostępu do rynku regionalnych przewozów pasażerskich 

– w takiej sytuacji regionalne władze publiczne powstrzymują się od inge-
rencji w realnej sferze regionalnego transportu publicznego, skupiając swą 
aktywność w sferze nadzoru prawno-administracyjnego – organizator trans-
portu publicznego w regionie innowacyjnym nie istnieje. 

2. Wprowadzenie regulowanej konkurencji – w tym modelu regionalne władze 
publiczne w toku postępowania przetargowego, prowadzonego z zachowa-
niem zasad konkurencji, wybierają operatorów wykonujących przewozy 
w regionie za ustaloną cenę – organizator transportu publicznego w innowa-
cyjnym regionie nie istnieje. Odpowiedni departament w strukturze urzędu 
marszałkowskiego wykonuje kompetencje transportowe. 

3. Wprowadzenie regulowanej konkurencji – w tym modelu regionalne władze 
publiczne powołują organizatora przewozów w regionie innowacyjnym 
i powierzają mu wykonanie kompetencji organizacyjno-zarządczych doty-
czących regionalnego transportu publicznego.   

Przedstawione rozwiązania w zakresie organizacji i finansowania transportu 
publicznego zawarte w rozporządzeniu (WE) 1370/2007, mające obowiązywać 
od grudnia 2009 roku, stanowią, że właściwe organy publiczne państw członkow-
skich będą miały pełne kompetencje określania zakresu usług transportu publicz-
nego oraz zasad jego organizowania, finansowania i kontrolowania6. 

                                                           
6 Szerzej: Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej, Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 
12.05.2004, XCOM (2004) 374 final, s. 6–12. 
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2. Kierunki dostosowania rynkowego regionalnego transportu  
pasażerskiego i ich wpływ na kształtowanie koncepcji rozwiązań  
organizacyjno-zarządczych regionalnego transportu publicznego  
w innowacyjnym regionie  
 

Zmiany organizacji rynków transportu w Polsce następujące wraz z proce-
sem decentralizacji i demonopolizacji gospodarki, dokonywane w procesie trans-
formacji, spowodowały oddzielenie zlecania usług od ich wykonania, co ma 
miejsce w sferze komunikacji miejskiej oraz w regionalnych kolejowych przewo-
zach pasażerskich. Oddzielenie to polega głównie na tworzeniu jednostek zarzą-
dzających przewozami i kontraktujących przewozy w systemie umów zawiera-
nych z operatorami świadczącymi pasażerskie usługi przewozowe. Ponadto istot-
ną rolę w kształtowaniu jakości usług odgrywa postępująca restrukturyzacja wła-
snościowa publicznych przedsiębiorstw przewozowych oraz wykonywanie pasa-
żerskich usług przewozowych przez konkurencyjne podmioty prywatne.  

Jednym z podstawowych współcześnie kierunków dostosowania rynkowego 
regionalnego transportu pasażerskiego jest miedzy innymi doskonalenie organizacji 
i zarządzania systemem oraz finansowanie jego rozwoju skierowane na wzrost 
konkurencyjności. Tak więc opracowane koncepcje rozwiązań organizacyjno-
zarządczych transportu pasażerskiego w innowacyjnym regionie winny być spójne 
z polityką zrównoważonego rozwoju regionu oraz być zorientowane na pasażera.  

W systemie wolnorynkowym to klient decyduje o tym, jak wydaje pienią-
dze i dlatego przedsiębiorcy konkurują pomiędzy sobą o pozyskanie stałych 
klientów. Tak więc wśród istotnych determinant tworzenia zintegrowanego 
wewnętrznie (międzygałęziowo) i zewnętrznie systemu regionalnego transportu 
pasażerskiego w innowacyjnym regionie możemy wymienić trzy zasady podej-
ścia marketingowego, tj.: 
• pasażer wybiera dostawcę produktu lub usługi, która w jego odczuciu oferu-

je najwyższą wartość; 
• pasażera nie motywuje produkt jako taki, lecz możliwość zaspokojenia za 

jego pomocą swoich potrzeb emocjonalnych i ekonomicznych;  
• budowanie relacji z pasażerem, w rezultacie których powstaje zaufanie 

i lojalność pasażerów, którzy w konsekwencji stają się stałymi konsumenta-
mi oferowanych usług7. 

                                                           
7 P. Doyle, Marketing wartości, Wydawnictwo Delberg SJA, Warszawa 2003, s. 84–89.  
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Zrozumienie potrzeb i preferencji pasażera powoduje, że system regional-
nego transportu pasażerskiego w innowacyjnym regionie zaoferuje usługi wy-
sokiej jakości, które zaspokoją te potrzeby, satysfakcjonując pasażera. Podno-
szenie konkurencyjności pasażerskiego transportu regionalnego oraz dostarcza-
nie usług najwyższej jakości, w zestawieniu z ograniczonymi możliwościami 
budżetów publicznych partycypujących w finansowaniu systemu, powoduje 
w konsekwencji odejście od modeli opartych na monopolu na rzecz rozwiązań 
rynkowych, uwzględniających konkurencyjność. Dotyczy to zarówno rozwią-
zań stosowanych w komunikacji miejskiej, jak i rozwiązań proponowanych 
w systemie regionalnych usług pasażerskich8. 

W tworzeniu rozwiązań w organizacji i zarządzaniu regionalnym transpor-
tem pasażerskim w innowacyjnym regionie skierowanych na pasażera istotną 
rolę odgrywa pozycja organizatora – jednostki organizującej i kontrolującej 
wykonanie usług przewozowych. Z punktu widzenia konkurencyjności, bez 
względu na to z jakim typem modelu regulowanego będziemy mieć do czynie-
nia, liberalizacja rynku powinna postępować.  

Ponadto wśród zasadniczych celów kompetencyjnych organizatora winny 
znaleźć się również zagadnienia integracji regionalnego transportu pasażerskie-
go. Integracja ta powinna obejmować: usługi świadczone przez różnych prze-
woźników, tj. transport samochodowy, kolej; integrację systemów transportu 
zbiorowego o różnym zasięgu terytorialnym, w tym ponadlokalną z lokalną 
poprzez tworzenie „centrów przesiadkowych” oraz integrację transportu zbio-
rowego i indywidualnego (samochodowego, pieszego i rowerowego) poprzez 
inwestowanie w infrastrukturę transportową oraz nowoczesne systemy informa-
cji pasażerskiej i zarządzania ruchem9.  

Ważne jest, by system pasażerskiego transportu regionalnego nie był zo-
rientowany produktowo i sprzedażowo. Przekonanie, że dysponuje on odpo-
wiednim potencjałem produkcyjno-organizacyjnym i technicznym, a więc pro-
dukuje usługi o dobrej jakości, po przystępnej cenie, i w związku z tym pojawi 
się klient, jest błędne. Współczesne realia rynkowe negują tego typu podejście, 
wskazując, że podstawowym jego mankamentem jest brak odwoływania się do 

                                                           
8 R. Tomanek, Konkurencyjność transportu miejskiego, Wydawnictwo Akademii Ekono-

micznej w Katowicach, Katowice 2002. 
9 J. Bogusławski, K. Szałucki, O. Wyszomirski, Problemy integracji transportu miejskiego 

w procesie dostosowania Polski do Unii Europejskiej, w: Transport 2000, Referaty Kongresu 
SITK RP, Kraków–Zakopane, 14-16 września 2000 r., SITK RP, O/Kraków 2000. 
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opinii pasażerów lub korzystanie z tych opinii w niewielkim stopniu. Stwarza to 
ryzyko utraty pasażera. Ponadto takie podejście powoduje, że pozyskanie no-
wych pasażerów w systemie regionalnego transportu pasażerskiego odbywa się 
głównie poprzez zamrożenie lub obniżanie cen oferowanych usług, co w konse-
kwencji wpływa na obniżenie efektywności systemu. Należy pamiętać, że istot-
ną determinantą tej efektywności jest również stan budżetu publicznego, bo-
wiem budżetowe środki publiczne partycypują w finansowaniu systemu. Należy 
również zwrócić uwagę na fakt, że decyzje regionalnych władz publicznych 
w zakresie stopnia ich zaangażowania finansowego, korporacyjnego i organiza-
cyjnego w funkcjonowanie i rozwój systemu podlegają bardziej uwarunkowa-
niom społeczno-politycznym niż ekonomicznym. Skutkiem tego zjawiska może 
być obniżenie jakości usług, likwidacja linii, stawianie na rozwiązania oparte na 
monopolu przewoźnika publicznego, brak urynkowienia po stronie wykonania 
regionalnych pasażerskich usług przewozowych. W konsekwencji rzutuje to na 
nieuzasadniony wzrost wydatków na regionalny transport pasażerski z budże-
tów publicznych oraz „pozorowanie” działań w zakresie rynkowej adaptacji 
systemu, co spowalnia modernizację systemu i obniża jego konkurencyjność10. 
Dlatego ważne jest, by tworzony system pasażerskiego transportu regionalnego 
w innowacyjnym regionie był zorientowany rynkowo. Podejście rynkowe zosta-
ło w sposób schematyczny przedstawione na rysunku 1. 

Pierwszą istotną czynnością zorientowanego rynkowo regionalnego syste-
mu pasażerskiego w innowacyjnym regionie jest zidentyfikowanie możliwości 
rynkowych powstałych w wyniku istnienia niezaspokojonych potrzeb pasaże-
rów. Pomocnym narzędziem w tym przypadku jest wnikliwa obserwacja pasa-
żerów oraz zmian, które dokonują się w mikro- i makrootoczeniu systemu. Ko-
lejnym etapem jest oszacowanie posiadanych i wymaganych zdolności produk-
cyjnych i marketingowych oraz wskazanie zasobów regionalnego systemu pa-
sażerskiego, które należy zaangażować, by je osiągnąć. Należy również okre-
ślić, czy w realizacji wytyczonego celu rynkowego system nawiąże kontakty 
z otoczeniem, następnie – czy usługi oferowane w systemie pasażerskiego 

                                                           
10 Dotyczy to głównie prywatyzacji podmiotów publicznych świadczących regionalne pasa-

żerskie usługi przewozowe. Najczęściej wybieraną metodą przekształceń własnościowych 
w regionalnym transporcie publicznym jest komercjalizacja, czyli prywatyzacja pośrednia. 
W efekcie jej wdrożenia podmiot transportowy nadal pozostaje w sferze własności publicznej, 
oczekując na decyzję prywatyzacyjną Ministra Skarbu Państwa. Urynkowiona zostaje jego forma 
organizacyjno-prawna, gdyż staje się on spółką prawa handlowego. Natomiast nie może liczyć na 
zewnętrzne środki inwestycyjne od właściciela, którym jest Skarb Państwa.  
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transportu regionalnego dostosowywane są do zapotrzebowania rynku. Opisany 
proces podlega ciągłemu monitorowaniu oraz opiera się na stałej analizie ocze-
kiwań pasażerów, by w konsekwencji pasażerski system regionalny mógł aktu-
alizować stan swojej wiedzy na ich temat. Celem zasadniczym opisanych eta-
pów orientacji rynkowej regionalnego systemu pasażerskiego w innowacyjnym 
regionie jest stworzenie dobrych relacji pomiędzy dostarczycielem usług a pasa-
żerami, tak by każda ze stron była przekonana, że wzajemne długotrwałe zwią-
zanie się przyniesie jej wymierną wartość. 

 
Rys. 1.  Model pasażerskiego systemu regionalnego zorientowany rynkowo 
Źródło: opracowanie własne.  

Dla użytkowników regionalnego transportu pasażerskiego najważniejszym 
atrybutem, mającym współcześnie największe znaczenie, jest jakość dostępnych 
usług. Parametr ten jest nieporównywalnie ważniejszy niż tradycyjne parametry 
stosowane dotychczas w analizie stanu i konkurencyjności transportu, tj.: ren-
towność przedsiębiorstw transportowych, produktywność, gęstość sieci itp. 
Określenie takiego właśnie celu w modelowaniu systemu regionalnego trans-
portu pasażerskiego w innowacyjnym regionie umożliwi dokonanie faktycznej 
integracji podsystemów pasażerskiego transportu publicznego obsługujących 
potrzeby przewozowe w regionie, stawiając w jego centrum pasażera. Zdobycie 
i utrzymanie pasażerów w systemie publicznego transportu regionalnego wy-
maga zrozumienia, co dla tych pasażerów stanowi wartość, i koncentracji na 
procesach, dzięki którym tę wartość można konsekwentnie dostarczać. W tym 
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przypadku istnieje jednoczesna równość pomiędzy postrzeganą przez pasażerów 
wartością a ceną, którą są oni skłonni zapłacić. Na współczesnym rynku transpor-
towym pasażer staje się coraz bardziej wymagający w miarę zwiększania się 
oczekiwań wobec dostarczanych usług. Dlatego podmioty, by sprostać tym wy-
maganiom, muszą skupić swoje działania na określaniu sposobów zwiększania 
wartości dla pasażera poprzez stosowanie strategii marketingowych wychodzą-
cych poza tradycyjną koncentrację na markach i wizerunku.   

Koncepcja produktu poszerzonego T. Levitta odnosząca się do korzyści, 
które tak naprawdę kupują klienci, jest nadal aktualna. Zgodnie z nią nie wy-
starczy skupiać działań marketingowych tylko na cechach fizycznych produktu, 
które są naśladowane lub powielane przez konkurentów. Należy określać inne 
sposoby dostarczania klientowi wartości poza nieodłącznymi właściwościami 
samego produktu.  

Wartość dla pasażera powstaje, gdy postrzegane korzyści z transakcji prze-
wyższają całkowite koszty uzyskania tych korzyści. Kwestia wartości dla pasa-
żera jest związana z ceną, która stanowi część całkowitego kosztu uzyskania 
korzyści. Stąd istnieje zależność pomiędzy ceną naliczoną a postrzeganiem 
wartości przez pasażera. Im wyżej jest postrzegana wartość, tym wyższą cenę 
możemy naliczyć i odwrotnie. Wartość, którą klienci i konsumenci przypisują 
ofercie przedsiębiorstwa, można nazwać wartością użytkową11.   

Zrozumienie istoty tworzenia wartości dla pasażera umożliwia tworzenie 
w ramach systemu organizacji i zarządzania regionalnymi przewozami pasażer-
skimi wartości w oparciu o strategię logistyczną zorientowaną rynkowo. 
W strategii tej istotne jest zidentyfikowanie elementów wartości dla pasażera, 
co umożliwia poznanie, co nasi pasażerowie sobie cenią, następnie ustalenie 
wartości dla pasażera – a więc w jakim stopniu oferta spełnia wymagania pasa-
żerów – by z kolei zdefiniować kluczowe składniki sukcesu w oparciu o czyn-
niki determinujące sukces rynkowy regionalnego systemu przewozów pasażer-
skich. Końcowym etapem działań jest opracowanie strategii logistycznej, by  
w jej efekcie mogła powstać oferta lepsza, dająca lepsze rezultaty niż poprzed-
nia propozycja. W strategii logistycznej zorientowanej rynkowo ma miejsce 
równoczesne zarządzanie procesami, za pomocą których wartość jest dostarcza-
na do pasażera i za pomocą których wartość ta jest tworzona. W przypadku 
logistyki wartość tę tworzy lepsza obsługa.     

                                                           
11 M. Christopher, H. Peck, Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005, s. 56. 
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Podsumowanie 
 

Zaprezentowane uwarunkowania konkurencyjności koncepcji rozwiązań 
organizacyjno-zarządczych regionalnego transportu publicznego w regionie 
innowacyjnym uwzględniają kontekst określony w cytowanym w pierwszej 
części opracowania rozporządzeniu (WE) 1370/2007. Powinny być one wyko-
rzystane w praktyce. Szansą dla tworzenia w publicznym transporcie regional-
nym rozwiązań systemowych jest region innowacyjny12. Środowisko regionu 
innowacyjnego, zbudowane na tożsamości regionalnej jego mieszkańców, sta-
nowi spójny system społeczno-gospodarczy. Region innowacyjny postrzegany 
jest jako kluczowy generator programowania rozwoju i przezwyciężania barier 
peryferyjności. Region wyposażony w odpowiednie instrumenty prawno-
finansowe stanowi, obok globalizacji, jedną z podstawowych tendencji charak-
teryzujących przemiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości.  

Tworzenie i praktyczne wdrożenie rozwiązań organizacyjno-zarządczych 
w regionalnym transporcie publicznym umożliwi:  
• podjęcie współpracy pomiędzy głównymi elementami systemu regionalnego 

transportu publicznego i współpracy z innymi elementami w jego otoczeniu; 
• wykorzystanie kierunków i metod adaptacji rynkowej operatorów transportu 

publicznego, w tym głównie przekształceń przedsiębiorstw publicznych 
PPKS i spółki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., do tworzenia modelu 
organizacji regionalnym transportem publicznym odpowiadającego warun-
kom gospodarki rynkowej;  

• pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na odnowę aktywów trwa-
łych, finansowanie innowacyjnych rozwiązań w technologiach transporto-
wych i zarządzaniu transportem w regionie;  

• zmianę podejścia do kwestii inwestowania w wiedzę poprzez finansowanie  
podnoszenia kwalifikacji kadr obsługujących regionalny system transporto-
wy i pracujących w podmiotach transportowych;  

• wydzielenie zarządzania infrastrukturą dworców i przystanków autobuso-
wych, które winny spełniać funkcję regionalnych centrów przesiadkowych 
w regionie;  

                                                           
12 A. Świadek, Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej, w: Innowacje 

w dziedzinie przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 
2002. 
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• wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania usprawniających przepływ 
informacji w systemie i w jego relacjach z pasażerem;  

• tworzenie nowego wizerunku regionalnych przewozów pasażerskich. 

Wymienione kierunki dostosowania rynkowego regionalnego transportu 
pasażerskiego stanowią istotną determinantę tworzenia koncepcji rozwiązań 
organizacyjno-zarządczych w transporcie, będącym częścią innowacyjnego 
regionu. 
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A CONCEPT OF MANAGEMENT AND ORGANISATIONAL SOLUTIONS 

FOR THE PUBLIC, REGIONAL TRANSPORT IN THE INNOVATIVE  

REGION – THE ASPECT OF COMPETITIVENESS 

 

Summary 

 

The necessity to deal with the conditions of competition within the expanding 

market of passenger transport services as well as with the development of individual 

transport services results in a need for taking professional actions in order to protect the 

public, regional transport. The actions should be taken to improve not only the transport 

operating system but also the development of public, regional transport.  

There are several aspects, which are crucial for the transport competitiveness. 

Among them, one of the most important tasks is to create an integrated system of pas-

senger transport services. It is also an important matter to present an offer which is 

suitable for the needs created by the developing market. A special attention should be 

put to prepare models of organisation and management of the public, regional transport 

in the innovative region, the models which should correspond to the European transport 

system and the process of internationalisation of the regional transport entities. What is 

more, better methods of managing the public, regional transport, using intelligent trans-

portation systems and information technologies should be provided.   

The organisation of the services of the regional passenger transport system, created 

according to the standards of European transport system is currently the most important 

factor of building a competitive public transport in the innovative region.   

The aim of this paper is to present new concepts of management and organisa-

tional solutions for the public regional transport that can be helpful to improve the re-

gional transportation system’s competitiveness.    
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MIASTO JAKO PODMIOT POLITYKI TRANSPORTOWEJ 

 
 
Wprowadzenie – kontekst polityki transportowej miasta 

 
Podmioty polityki transportowej to organy i instytucje, których zadaniem 

jest praktyczne ustalanie celów polityki transportowej i ich realizacja1. Struktura 
oddziaływania podmiotów polityki transportowej na system transportowy ma 
charakter hierarchiczny, bowiem kreowana jest współcześnie na poziomach: 
międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Wobec tego lokalny 
wymiar polityki transportowej należy umieścić w kontekście podmiotów funk-
cjonujących na wyższym poziomie tej hierarchii. 

Kontekst europejski polityki transportowej miasta tworzy wspólnotowa po-
lityka transportowa. Oficjalną polityką transportową Unii Europejskiej jest Bia-

                                                           
∗ Dr Ryszard Janecki, dr Stanisław Krawiec – Politechnika Śląska. 
1 Szeroki przegląd zagadnień związanych z polityką transportową zawarto m.in. 

w następujących pozycjach: W. Grzywacz, Metodyka polityki gospodarczej, PTE, Szczecin 1995; 
W. Grzywacz, Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, WNUS, Szczecin 1998; 
W. Grzywacz, Polityka transportowa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1992; W. Grzywacz, 
Społeczno-gospodarcze problemy ekonomii i polityki gospodarczej, PTE, Szczecin 1996; 
W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994; W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, 
Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000; W. Rydzkowski, 
K. Wojewódzka-Król, Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997; 
E. Załoga, Wybrane aspekty współczesnej polityki transportowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 242, Problemy transportu nr 14, WNUS, Szczecin 1999; P. Niedzielski, Poli-

tyka innowacyjna w transporcie, Rozprawy i Studia nr 462, WNUS, Szczecin 2003, s. 104–118. 
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ła Księga Polityki Transportowej z 2001 roku2 oraz dokumenty i decyzje, które 
na jej podstawie są podejmowane. W roku 2006 dokonany został przegląd euro-
pejskiej polityki transportowej3. W dokumencie uznano, że polityka zrównowa-
żonego transportu UE zmierza do tego, aby systemy transportowe spełniały 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe potrzeby społeczeństwa. Cele polityki 
transportowej UE pozostają zatem stałe w czasie, jednak jej ogólny kontekst 
ulega ewolucji. W szczególności chodzi o zamiar zwiększenia ingerencji 
w zakresie pomocy w realizacji przez miasta zrównoważonej polityki transpor-
towej. Efektem tych zamierzeń jest poddanie pod dyskusję Zielonej Księgi 
z 2007 roku, dotyczącej mobilności w miastach4. Dokument ten formułuje licz-
ne pytania problemowe dotyczące funkcjonowania transportu w miastach oraz 
proponuje ogólne narzędzia poprawy. Dostrzega się w nim także konieczność 
wsparcia miast w realizacji zrównoważonego transportu z poziomu wspólnoto-
wego i krajowego, bowiem problemy związane z negatywnymi skutkami roz-
woju transportu najsilniej wpływają na ich funkcjonowanie. Pogarsza to warun-
ki życia mieszkańców miast oraz obniża konkurencyjność Europy, co jest 
sprzeczne z zamierzeniami strategii lizbońskiej.   

Kontekst krajowy polityki transportowej miasta tworzy głównie polityka 
transportowa państwa. W Polityce Transportowej Państwa na lata 2006–2025 
przyjętej przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 roku (w punkcie 6.8 tego do-
kumentu) została podkreślona specyfika transportu w obszarach zurbanizowa-
nych5. Wśród dziesięciu priorytetów znalazły się dwa, które bezpośrednio od-
noszą się do transportu w miastach, a są to: 
• poprawa jakości transportu w miastach, w tym poprzez wzrost konkurencyj-

ności transportu publicznego wobec indywidualnego, poprawę warunków 
ruchu pieszego i rowerowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

                                                           
2 White Paper: European Transport Policy for 2010: Time to Decide, European Commission, 

Bruxelles 2001. 
3 Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd 

średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r., Komisja 
Europejska, Bruksela 2006. 

4 Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Europejska, 
Bruksela 2007. 

5 Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warsza-
wa 2005, s. 27–30. 
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• poprawa jakości i konkurencyjności transportu publicznego w obszarach 
metropolitalnych i regionach, w tym przez wprowadzanie ułatwień i zachęt 
(współfinansowanie) dla organizowania sieci kolei aglomeracyjnych, wy-
miany taboru, rozbudowy i modernizacji stanu technicznego infrastruktury. 

W dokumencie zdefiniowano także przewidywane instrumenty polityki 
państwa w odniesieniu do transportu w miastach, wśród których należy wymie-
nić zwłaszcza takie zamierzenia, jak: 
• wprowadzenie obowiązku formułowania polityki transportowej samorządów 

terytorialnych (szczególnie dla dużych miast i obszarów metropolitarnych) 
oraz wsparcie przez rząd tworzenia strategii rozwoju miasta i powiązanego 
z nim systemu transportowego; 

• wprowadzenie obowiązku analiz ruchowych i parkingowych dla planów 
zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów oraz uzasadnień 
decyzji skutkujących istotnymi zmianami w systemie transportowym; 

• promowanie rozwiązań z zakresu integracji przestrzennej i funkcjonalnej 
podsystemów transportowych; 

• promowanie i wspomaganie w dużych miastach roli transportu szynowego 
poprzez współfinansowanie projektów modernizacji tras i wymiany taboru 
w ramach projektów rządowo-samorządowych oraz wsparcie środkami UE; 

• wspieranie demonopolizacji rynku usług przewozowych we wszystkich ro-
dzajach transportu publicznego i uruchamianie mechanizmów konkurencji 
przez wprowadzenie zasady „regulowanej konkurencji”; 

• promowanie i wspieranie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
• promowanie roweru jako ekologicznego środka transportu, w tym przez 

wspieranie rozwoju sieci dróg rowerowych;  
• promowanie rozwiązań zmniejszających uciążliwość ruchu ciężarowego 

(w tym dostawczego); 
• tworzenie warunków dla dostosowywania systemów transportowych miast 

do potrzeb osób niepełnosprawnych;  
• promowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych (w tym szeroko pojętej 

telematyki); 
• tworzenie i upowszechnianie standardów technicznych (np. w zakresie: pro-

jektowania, utrzymania dróg, ulic i parkingów w mieście, systemów infor-
macji, systemów opłat itp.); 

• wspieranie i upowszechnianie działań prowadzących do zmiany podziału zadań 
przewozowych w miastach na rzecz zrównoważonych form podróżowania. 
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Kontekst regionalny polityki transportowej miasta tworzy najczęściej poli-
tyka transportowa władz województwa6. Polityka transportowa miasta musi być 
zgodna z zasadami rozwoju regionu, w szczególności z ustaleniami strategicz-
nymi podstawowych dokumentów. Istotnym dokumentem określającym ramy 
rozwoju systemu transportowego miast znajdujących się w regionie jest zazwy-
czaj plan zagospodarowania przestrzennego województwa, a zwłaszcza okre-
ślone w tym dokumencie rezultaty polityki przestrzennej w zakresie infrastruk-
tury transportowej. 

Kontekst europejski, krajowy i regionalny uzupełnić muszą takie kluczowe 
czynniki, jak: 
• potencjał społeczny i gospodarczy miasta; 
• rola miasta w systemie transportowym regionu, kraju i Europy; 
• wola władz samorządowych do długofalowego planowania rozwoju trans-

portu, określonego np. w strategii rozwoju miasta oraz kształtowania popytu 
na transport. 

Wymienione zagadnienia umożliwiają kreację polityki transportowej 
miasta. 
 
 
1. Funkcje i cele polityki transportowej miasta 

 
Eksploatacja oraz rozbudowa systemu transportowego, efektywne plano-

wanie i projektowanie jego rozwoju wymaga prowadzenia obliczonej na długo-
falowe efekty polityki transportowej miasta. Działania w tym zakresie znacząco 
wpływają na standard życia mieszkańców, gospodarczy, kulturowy i cywiliza-
cyjny rozwój miasta, umacniają jego funkcje oraz wpływają na zachowanie 
bądź poprawę środowiska naturalnego. Polityka transportowa każdego miasta 
(szczególnie dużego) musi odpowiadać jego pozycji w układach: regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym oraz realizować oczekiwania mieszkańców. 
Musi być ona zgodna z dokumentami programowymi miasta oraz spójna z poli-
tyką transportową państwa i wpisywać się w politykę transportową Unii Euro-
pejskiej. Polityka transportowa powinna jawić się jako część strategii rozwoju 

                                                           
6 Przykładowo dla województwa śląskiego odpowiednim dokumentem jest Strategia rozwoju 

województwa śląskiego na lata 2000–2020, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2005, 
s. 71–72; 80–82. 
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lokalnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (DzU 2006, nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz nawiązywać do decyzji Rady Europejskiej z dnia 6 października 2006 
roku w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności 
(2006/702/WE).  

Merytoryczna treść polityki transportowej miasta, definiująca wybór okre-
ślonego kierunku i metody rozwoju istniejącego systemu transportowego, po-
winna ujmować zadania w następującym zakresie: 
• oddziaływanie na skalę i przestrzenny oraz czasowy układ potrzeb komuni-

kacyjnych; 
• wyznaczanie kierunków rozwoju infrastruktury transportu; 
• ustalanie zasad organizacji ruchu; 
• kształtowanie transportu publicznego; 
• gospodarka finansowa, szczególnie w zakresie ustalania opłat, taryf i dotacji. 

Zadania te powinny uwzględniać następujące przesłanki: 
• ruchliwość mieszkańców; 
• potencjał logistyczny miasta; 
• miejski układ drogowo-uliczny oraz ewentualnie infrastrukturę transportu 

szynowego; 
• stan bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
• sposób funkcjonowania transportu publicznego; 
• dostępność ruchu lotniczego; 
• ruch rowerowy i pieszy; 
• sposoby finansowania rozwoju transportu. 

Generalnym celem polityki transportowej miasta powinno być stworzenie 
warunków materialnych i organizacyjno-prawnych, umożliwiających bezpiecz-
ne i sprawne przemieszczanie osób i ładunków na obszarze miasta i w powiąza-
niach zewnętrznych. Przekształcenia, rozwój i funkcjonowanie systemu trans-
portowego miasta powinny zapewniać ograniczenie uciążliwości dla mieszkań-
ców i środowiska naturalnego oraz poprawę dostępności transportowej obszaru 
miasta w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Z celu generalnego wynikać 
powinny cele kierunkowe, dotyczące m.in. poprawy przejezdności układu dro-
gowo-ulicznego oraz kształtowania racjonalnej dostępności i podziału zadań 
przewozowych w systemie transportowym miasta. Bardzo istotnym celem bę-
dzie dla każdego zagrożonego kongestią miasta wzmacnianie roli i poprawa 
jakości usług transportu publicznego. Uszczegółowienie celów polityki trans-
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portowej miasta w kontekście ciągłości procesu rozwoju miasta wymaga ich 
sformułowania na dwóch płaszczyznach: 
• kontynuacji celów ujętych w aktualnie obowiązujących dokumentach pro-

gramowych miasta; 
• celów koniecznych dla zrównoważonego rozwoju miasta w obecnych i przy-

szłych warunkach społeczno-ekonomicznych. 
Konieczne jest także określenie dynamiki tak definiowanych celów oraz 

uwzględnienie odmiennego sposobu podejścia do celów realizowanych na dro-
dze działań ewolucyjnych oraz celów wymagających istotnych modyfikacji7. 
Dla zapewnienia realizacji celów polityki transportowej miasta należy więc 
podejmować działania w następujących obszarach: 
• podział zadań przewozowych, 
• publiczny transport miejski, 
• układ drogowo-uliczny, 
• infrastruktura parkingowa, 
• strefy ruchu pieszego i uspokojonego, 
• sieć dróg rowerowych, 
• przewozy ładunków. 

Działania powinny być zgodne z wybranymi opcjami rozwojowymi mia-
sta, a skala zaangażowania w poszczególne obszary jest przedmiotem rozważań 
merytorycznych polityki transportowej konkretnego miasta, z uwzględnieniem 
jego specyfiki8. 

 
2. Dostępność przestrzenna w kontekście celów polityki transportowej miasta 

 
Pojawienie się nowych podmiotów polityki transportowej, jakimi są mia-

sta, powoduje zmiany w ogólnopolskiej strukturze tych podmiotów, co można 
modelować, wykorzystując znane z teorii systemów typy struktur: agregacyjne, 

                                                           
7 Szerzej na ten temat: R. Janecki, S. Krawiec, Cele zrównoważonego rozwoju w projekcie 

polityki transportowej Katowic, „Transport Miejski i Regionalny” 2009, nr 7-8, s. 27–32. 
8 Dla Katowic przegląd takich zamierzeń i działań przedstawiono w dokumencie: R. Toma-

nek, R. Janecki i inni, Założenia polityki komunikacyjnej Katowic. Raport końcowy, OBR  
Orghut, Katowice 2008. Przykładowe instrumenty dla konkretnego miasta można odnaleźć np. 
w treści Uchwały nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Poli-

tyki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007–2015, „Biuletyn Informacji Publicznej Miasta 
Krakowa”, dokument dostępny w Internecie: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id 
=167&sub=uchwala&query=id%3D17041%26typ%3Du, 23.04.2008, s. 83–107. 
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interakcyjne i funkcjonalne9. W takim ujęciu można opisywać i modelować 
zmieniające się związki między podmiotami lokalnymi (miasta) a podmiotami 
regionalnej i krajowej polityki transportowej oraz związki między polityką 
transportową a kształtowanym systemem transportowym. 

Zbiór podmiotów polityki transportowej i relacji między nimi tworzy funk-
cjonalną całość, czyli zespół środków ekonomicznych, ludzkich i organizacyj-
nych, wykorzystanych do realizacji celów polityki transportowej. Struktura 
agregacyjna podmiotów polityki transportowej charakteryzuje się określonym 
potencjałem sprawczym, który powinien rosnąć wraz ze wzrostem nakładów na 
rozwój systemu transportowego. Jego wykorzystanie jest uzależnione od: 
• elementów, które go tworzą oraz ich szeroko pojętej jakości; 
• wewnętrznych i zewnętrznych relacji łączących elementy struktury agrega-

cyjnej podmiotów polityki transportowej oraz struktury systemu transporto-
wego np. miasta; 

• zasad i kryteriów doboru elementów struktur oraz wzajemnych relacji mię-
dzy nimi, a także z otoczeniem; 

• działań, które składają się na zachodzące procesy przyczyniające się do two-
rzenia przesłanek rozwoju systemu transportowego.  

Miarą wykorzystania tego potencjału dla społeczeństwa i gospodarki (np. 
miasta) może być tzw. dostępność, określana w różnych opracowaniach z przy-
miotnikiem „komunikacyjna, czasowa, terytorialna, transportowa, przestrzen-
na”10. Dostępność związana jest z celowym przemieszczaniem osób i ładunków 
z miejsc źródłowych do miejsc przeznaczenia, a więc z osiąganiem określonych 
przestrzeni, obszarów lub miejsc11. Dostępność rozumie się jako:  
• realną możliwość korzystania z sieci transportowej, odzwierciedlającą po-

ziom transportowego zagospodarowania danego obszaru12;  

                                                           
9 Szerzej na ten temat: S. Krawiec, Kształtowanie struktury ekonomicznej współczesnego sys-

temu transportowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, s. 25–32. 
10 Wyraża ona dążenie do wyboru najbardziej korzystnej możliwości zarówno dla źródła, jak 

i celu (dla nadawców, jak i odbiorców). Zob. m.in. M. Potrykowski, Z. Taylor, Geografia trans-

portu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1982, 
s. 153–158. 

11 R. Janecki, S. Krawiec, Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce 

transportowej, „Transport Miejski i Regionalny” 2009, nr 1, s. 2–12. 
12 W. Sobczyk, Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 1985; R. Tomanek, Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 35. 
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• szanse lub możliwości pozwalające na skorzystanie z różnych rodzajów 
aktywności ekonomicznej i społecznej; 

• zróżnicowane możliwości czasoprzestrzenne poszczególnych grup ludności, 
zależne od ich wieku, sytuacji ekonomicznej, roli rodzinnej i etapu cyklu ży-
ciowego13. 

Dostępność charakteryzuje zestaw różnorodnych mierników i wskaźników 
obejmujących m.in.: wyposażenie w infrastrukturę, czas podróży, koszt trans-
portu, dzienną dostępność, potencjalną dostępność, budżety czasu poszczegól-
nych kategorii społecznych (użytkowników), czas pobytu w miejscu docelo-
wym, częstość potrzeby dostępu, maksymalną odległość dojścia pieszego (do-
wozu-odwozu), limit czasu trwania podróży14. 

Ogólną postać funkcji dostępności (Dij) można wyrazić następującym wzo-
rem: 

( )
ijmjimij
kfXXaD ⋅+⋅= , 

gdzie: 

m
a  − stała charakteryzująca intensywność podróży dla realizacji motywacji m, 

i
X  − potencjał źródła podróży (np. liczba mieszkańców), 

j
X

 − potencjał absorpcyjny celu podróży, 
( )

ijm
kf

 − funkcja wyrażająca zależność liczby podróży dla motywacji m od 

ogólnych kosztów przejazdu (czas, odległość, cena itp.)15. 
 

Stosuje się ją w zależności od celu i przedmiotu analizy w zróżnicowanej 
postaci. Dla miasta problem ten występuje w sposób szczególny w przypadku 
występowania procesów metropolizacyjnych, bowiem pojawiają się potrzeby 
realizacji egzogenicznych funkcji transportowych na obrzeżach integrujących 
się obszarów miejskich. Stwarza to pole potencjalnych konfliktów w procesie 
rozwoju funkcji metropolitalnych. Pojawić się więc powinny inne formuły 
kształtowania np. dostępności przestrzennej, uwzględniające nie tylko autono-
miczny obszar, będący przedmiotem polityki transportowej wyodrębnionego 
                                                           

13 Z. Taylor, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna 

ruchliwość ludności wiejskiej, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1999, s. 8–11. 
14 K. Spiekerman, J. Neubauer,  European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models 

and Indicators, Nordregio, Stockholm 2002; Z. Taylor, Przestrzenna dostępność…, op.cit., s. 16– 
–35. 

15 A. Domańska, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 49. 
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miasta. Każda nowa formuła powoduje konieczność kreacji nowych relacji 
w sferze ekonomicznej, organizacyjnej, a często i prawnej, oraz zmianę relacji 
w strukturze podmiotów polityki transportowej. Wszystkie te innowacyjne rela-
cje między podmiotami polityki transportowej miast tworzących projekt aglo-
meracyjny powinny być przedmiotem modelowania, aby zapewnić ich efek-
tywność. Nowe relacje na poziomie współpracujących i konkurujących miast 
zachodzą w tworzącej się metropolii górnośląskiej, położonej na skrzyżowaniu 
III i VI transeuropejskiego korytarza transportowego. Podobnie jak inne metro-
polie w Europie istniejąca konurbacja górnośląska jest węzłem sieci TEN-T, 
a więc obszarem lokalizacji europejskich, krajowych i regionalnych dróg samo-
chodowych, kolei i lotnisk, ale jednocześnie zbiorem funkcjonujących niezależ-
nie miast16. W 2007 roku rozpoczął się proces metropolizacji, który przełamuje 
wcześniejsze tendencje do konkurowania pomiędzy sobą miast regionu i kreuje 
proces integracji. Powołany został Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM), 
w skład którego weszło czternaście największych miast konurbacji na prawach 
powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, 
Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 
Świętochłowice, Tychy i Zabrze17. Systemy transportowe tych miast w układzie 
metropolitalnym będą podlegały integracji, w związku z czym zmieniają się ich 
funkcje, a jednocześnie system transportowy całej metropolii trzeba będzie trak-
tować jako funkcjonalną całość. Do zadań związku należeć ma między innymi 
realizacja zadań objętych wspólną strategią rozwoju, w tym także przedsięwzię-
cia związane z utrzymaniem i rozbudową węzłów sieci TEN-T, a więc rozwój 
ilościowy i jakościowy sieci transportowych w metropolii. Strategia ta jest 
w opracowaniu, a istotnym jej elementem musi być spójna polityka transporto-
wa metropolii, niesprzeczna z polityką transportową tworzących ją miast. Jed-
nym z kryteriów poprawnego jej sformułowania może być właściwie zdefinio-
wana i kształtowana dostępność przestrzenna. 
 

                                                           
16 Szerzej na ten temat m.in. R. Janecki, S. Krawiec, G. Sierpiński, The Directions of Devel-

opment of the Transportation System of the Metropolitan Area of Upper Silesia until 2030, Pro-
ceedings of the 6th International Scientific Conference TRANBALTICA 2009, Vilnius Gediminas 
Technical University, Lithuania 2009, s. 86–87. 

17 R. Janecki, S. Krawiec, Transportowe aspekty procesu metropolizacji konurbacji górno-

śląskiej, w: Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. J. Woch, 
R. Janecki, G. Sierpiński, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 128–129. 



Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec 76 

Podsumowanie 
 

Kreacja polityki transportowej miast tworzy nowe wyzwania dla procesów 
regionalizacji, samorządności i metropolizacji. Metropolizacja tworzona w wa-
runkach samorządności jest korzystna dla rozwoju regionalnego, bowiem to 
metropolie kreują regiony. W praktyce jednak konieczna dla metropolizacji 
skłonność do kooperacji między poszczególnymi miastami oraz między mia-
stami i samorządem wojewódzkim jest ograniczona, pomimo potrzeby przewagi 
więzi kooperacyjnych nad konkurencyjnymi. Instrumentem wspomagającym 
skłonność do kooperacji może być ponownie zdefiniowana dostępność prze-
strzenna w warunkach aglomeracyjnych.  
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A CITY AS A SUBJECT OF TRANSPORTATION POLICY 

 

Summary 

 

Currently, new subjects of the transportation policy are emerging in Poland. These 

are large cities which face increasing congestions and are forced to restructure and re-

address their approach to the development of the municipal public transportation sys-

tem. This causes changes in the countrywide structures of these entities, which can be 

modelled using structures well known to the systems theory such as aggregate, interac-

tive and functional structures. Within such an approach, the changing relationships 

between the local subjects (the cities) and the subjects of regional and national transpor-

tation policies can be described and modelled. This type of a problem tends to appear in 

particular in the case of the emerging agglomeration processes. A transportation system 

of each city undoubtedly influences the functioning of the city organism and stimulates 

a need for optimization. In case of the existent agglomeration processes however, the 

needs to implement the exogenic transportation functions on the outskirts of the ag-

glomerating entities appear. This creates a space for potential conflicts within the proc-

ess of forming of the metropolitan functions. Other formulae – for example for the defi-

nition of spatial availability should be created, which should consider not only the 

autonomous area being a subject of the transportation policy of a given city. Each new 

formula though, causes a need to create new relations in the areas of economy, organi-

zation and often law. All these new innovative relationships between the subjects of the 

transportation policy of the cities entering the agglomeration project should be addition-

ally correlated with the regional transportation policy and the entity responsible for its 

shaping. This kind of situation takes place for example in the Upper Silesian region. 
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Wprowadzenie 
 

Internacjonalizacja, globalizacja czy regionalizacja oraz wzrost świadomo-
ści społecznej i ekologicznej stawiają przed podmiotami gospodarczymi coraz 
to nowe wymagania. Umiejętność sprostania wymogom nowoczesnego gospo-
darowania oraz kształtowania pozytywnych relacji z szeroko rozumianym oto-
czeniem wewnętrznym i zewnętrznym odgrywa w działalności współczesnego 
przedsiębiorstwa istotną rolę, decydując w znacznym stopniu o jego pozycji 
rynkowej. Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają również uwagę na koniecz-
ność akceptacji społecznej ich działalności.  

Proekologiczne działania stanowią istotny element społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw, wynikający ze wzrostu świadomości ekologicznej 
społeczeństw, znacznej ilości regulacji prawnych dotyczących ochrony środo-
wiska naturalnego, zwiększającego się nacisku społecznego na poprawę jakości 
środowiska oraz rosnących wymagań ekologicznych konsumentów, jak również 
podejmowanych działań mających na celu eliminację towarów, usług i opako-
wań szkodliwych dla środowiska.  

Wzrost znaczenia problematyki ekologicznej w działalności przedsię-
biorstw wynika również między innymi ze strategii zrównoważonego rozwoju, 
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przyjętej w czerwcu 2006 roku przez Radę Europejską jako Odnowiona Strate-
gia Zrównoważonego Rozwoju UE, w której jednym z celów jest ochrona śro-
dowiska wraz ze wskazanymi kluczowymi obszarami1: 
• ograniczanie zmian klimatu oraz promowanie czystszej energii; 
• zapewnienie, by systemy transportowe odpowiadały wymogom ochrony 

środowiska oraz spełniały gospodarcze i społeczne potrzeby społeczeństwa; 
• promowanie zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji; 
• lepsze zarządzanie oraz przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji zasobów 

przyrodniczych. 
W grudniu 2008 roku UE przyjęła zintegrowany pakiet działań w obszarze 

energii i zmian klimatu, zawierający ambitne cele, które mają zostać zrealizo-
wane do 2020 roku. Strategia ta ma skierować Europę na właściwe tory – ku 
przyjaznej dla środowiska przyszłości z gospodarką o niskim poziomie emisji 
CO2 i racjonalnym zużyciu energii. Cele te polegają na2: 
• zmniejszeniu ilości gazów cieplarnianych o 20% (a nawet o 30%, w przy-

padku zawarcia odpowiedniego porozumienia międzynarodowego);  
• zmniejszeniu o 20% zużycia energii dzięki lepszej efektywności energetycz-

nej;  
• zwiększeniu do 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu 

energii.  
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw charakteryzuje się prze-

obrażeniami we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Wynika to 
z procesów transformacji otoczenia gospodarczego i społecznego, które wpły-
wają na hierarchię zasobów decydujących o efektywności działania i konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa oraz na zmianę zachowań konsumentów.  
 
 
1. Istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) 

 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – Corporate Social Respon-

sibility (CSR) – związana jest z relacją między biznesem a społeczeństwem. 
W XX wieku, wraz ze zmianami społecznymi wynikającymi ze wzrostu świa-
domości społecznej i ekologicznej społeczeństw, współzależność ta ulegała 

                                                           
1 www.mg.gov.pl/Gospodarka/Zrownowazonyrozwoj/Strategia+Zrownowazonego+Rozwoju. 
2 ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_pl.htm. 
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zmianie. Przedsiębiorstwa musiały znaleźć sposób, aby odpowiedzieć na ocze-
kiwania społeczne i sprostać nowej określonej dla nich roli. 

Praktycznie brak jest jednej uniwersalnej definicji określającej istotę spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Społeczną odpowiedzialność bizne-
su określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowa-
nia strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowi-
ska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym 
nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale 
oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska 
i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie. Społeczna od-
powiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają 
swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktycz-
ny wpływ na sukces w działalności gospodarczej, należy je zatem traktować 
jako inwestycję, a nie koszt3. 

W większości definicji ujmujących w ten sposób istotę społecznej odpo-
wiedzialności pojawiają się następujące stwierdzenia4: 
• społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii przedsiębiorstwa, który uła-

twia jego zrównoważony rozwój poprzez optymalne wykorzystanie zasobów; 
• istniejąca konkurencja wymaga od przedsiębiorstw oparcia przewagi konku-

rencyjnej na czynnikach pozaekonomicznych, które w efekcie znajdują swo-
je odzwierciedlenie w sukcesie ekonomicznym przedsiębiorstwa; 

• dbanie o grupy związane z przedsiębiorstwem w sferach nie związanych 
bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa pozwala na kreowanie lojal-
ności klientów w stosunku do marki przedsiębiorstwa lub przychylności po-
tencjalnych klientów. 

Coraz większe oczekiwania społeczeństwa w zakresie odpowiedzialności 
przedsiębiorstw wynikają z5: 
• gwałtowniej degradacji środowiska naturalnego, 
• procesów globalizacji gospodarki, 
• agresywnego marketingu manipulującego klientem, 
• wzrostu świadomości konsumentów i rozwoju organizacji konsumenckich, 
• demokratyzacji społeczeństw. 

                                                           
3 www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html. 
4 J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, 

Warszawa 2008, s. 20. 
5 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 16. 
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Zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw 
dotyczą ogólnie trzech aspektów: ekonomicznego, społecznego, ekologicznego. 

Aspekt ekologiczny przejawiać się może między innymi w oddziaływaniu 
przedsiębiorstwa na środowisko naturalne w sposób możliwie jak najmniej 
uciążliwy. Do aktywności, jakie firma może podjąć w aspekcie ekologicznym 
CSR, można wliczyć: 
• opracowanie standardów obejmujących zredukowanie ilości surowców po-

trzebnych do wytworzenia produktu;  
• wykorzystywanie surowców pochodzących z recyklingu;  
• wytwarzanie produktu w sposób niegroźny dla środowiska;  
• nietestowanie produktów na zwierzętach;  
• opracowanie zasad zielonego biura, czyli racjonalnego gospodarowania pa-

pierem oraz energią. 
 
 

2. Ekologiczny wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
 

Cele ekologiczne związane są ogólnie z ochroną środowiska i poszanowa-
niem zasobów, których dostępność jest ograniczona i w związku z tym przed-
siębiorstwa zwracają uwagę na oszczędzanie zasobów oraz zmniejszanie emisji.  

Społeczna odpowiedzialność w aspekcie środowiskowym zawiera między 
innymi następujące problemy6: 
• stosowanie technologii i praktyk przyjaznych środowisku, 
• zarządzanie ryzykiem środowiskowym, 
• analizowanie działań z perspektywy cyklu życia, 
• zapobieganie zanieczyszczeniom, 
• złagodzenie i przystosowanie do zmian klimatu, 
• ochrona i rewitalizacja środowiska. 

Wiele firm, zwłaszcza międzynarodowych, dostrzega znaczenie działań 
proekologicznych dla budowania ich pozycji konkurencyjnej na rynku oraz dla 
kształtowania ich wizerunku jako nowoczesnego przedsiębiorstwa przyjaznego 
dla otoczenia, kreującego innowacyjne produkty i usługi.  

Wśród tych firm należy wymienić firmę Toyota. Toyota Motor Poland zna-
lazła się na drugim miejscu w rankingu największych przedsiębiorstw w Polsce 

                                                           
6 Ibidem, s. 186. 
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według kryteriów CSR, przeprowadzonym w 2007 roku na zlecenie „Manager 
Magazin”. Toyota jest jednym z największych producentów motoryzacyjnych 
na świecie. W 2006 roku sprzedano ponad 8,8 mln samochodów tej marki  
(w tym Hino i Daihatsu) na pięciu kontynentach. Toyota znajduje się wśród 10 
najlepszych światowych przedsiębiorstw na liście Fortune Global 500 (według 
publikacji magazynu „Fortune” z 2006 roku). Jest również jednym z najbardziej 
uznanych producentów samochodów, co zostało osiągnięte dzięki skoncentro-
waniu się na zadowoleniu klienta7.  

Wśród produkowanych modeli samochodów Toyota należy wskazać Toyo-
tę Prius, która uznana została za najbardziej ekologiczny pojazd hybrydowy, 
łączący zalety silnika spalinowego i elektrycznego (Hybrid Synergy Drive) oraz 
zapewniający oszczędność paliwa i wyjątkową dbałość o środowisko naturalne. 
Technologia hybrydowa zmniejsza zużycie paliwa o około 40% w porównaniu 
z konwencjonalnymi silnikami spalinowymi, a emisja CO2 w Priusie jest o oko-
ło 40% niższa od standardów europejskich, obowiązujących od 2005 roku8. 

W ramach oceny całego cyklu żywotności pojazdu Toyota dba na każdym 
etapie tego cyklu o to, aby jak najmniejsze było szkodliwe oddziaływanie na 
środowisko poprzez9: 
1. Projektowanie i wdrażanie – na etapie projektowania dąży się do osiągnięcia 

niższej emisji szkodliwych substancji i stworzenia samochodu bardziej przy-
jaznego dla środowiska. Dużym postępem było opracowanie technologii hy-
brydowego napędu dostępnego w modelu Prius. Opracowano również sys-
tem ekologicznej oceny pojazdu Eco-Vas, który mierzy postęp w zakresie 
ekologii, oceniając cały cykl żywotności samochodu. 

2. Produkcję – stałe działania w celu usprawnienia systemu produkcyjnego 
Toyoty znacznie zmniejszają oddziaływanie fabryk na środowisko. Certyfi-
kat zarządzania środowiskiem ISO 14001 potwierdza pełną zgodność pro-
dukcji z zasadami ochrony środowiska. 

3. Logistykę – w ramach dostarczania części i samochodów preferowane są 
najbardziej wydajne i ekologiczne metody logistyki. W każdej możliwej sy-
tuacji wykorzystuje się te środki transportu, które mają najmniejszy wpływ 
na środowisko. 

                                                           
7 www.toyota.pl/experience/the_company/index.aspx. 
8 S-Katalog-PRIUS-06, 10.2008. 
9 Ibidem. 
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4. Sprzedaż i marketing – w ramach sprzedaży i serwisowania samochodu 

informuje się kierowców o zaletach samochodów ekologicznych. Prowa-

dzone są działania podnoszące świadomość kierowców na temat odpowie-

dzialności za środowisko podczas prowadzenia samochodu i jego serwiso-

wania. Opracowano 10 porad dotyczących tego, jak ekologicznie prowa-

dzić Toyotę i zmniejszyć emisję CO2 – nawet o 30%. 

5. Recykling samochodów – na etapie wycofania samochodu z eksploatacji 

Toyota oferuje kierowcom innowacyjną możliwość zwrotu starego egzem-

plarza. 

Firma Toyota Motor Corporation od kilkudziesięciu lat jest zaangażowana 

w proces edukacji środowiskowej swoich pracowników. Jednym ze sposobów 

realizacji tej misji było ustanowienie czerwca „Zielonym Miesiącem Toyoty”. 

W czasie trwania programu firma przedstawiała oraz rozpropagowała pomysły 

różnych proekologicznych działań. Od roku 2003 również firmy zależne od 

Toyota Motor Corporation organizują u siebie „Zielony Miesiąc”, który stał się 

w ten sposób przedsięwzięciem globalnym. Projekt „Zielony Miesiąc” ma na 

celu edukację ekologiczną nie tylko pracowników Toyoty, ale także klientów. 

W 2009 roku hasłem jest „Stop zmianom klimatycznym. Twój wkład ma zna-

czenie”. Podjęte działania uświadamiają pracownikom i klientom, co można 

zmienić w codziennym postępowaniu, aby ograniczyć zmiany klimatyczne. 

Opracowane materiały informacyjne propagują idee prośrodowiskowe oraz 

wskazują właściwe zachowania (oszczędzanie energii w gospodarstwie domo-

wym, Eco-Driving jazda przyjazna środowisku – materiały Toyota Motor Po-

land)10.  

Wśród wdrażanych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska można wskazać 

nową inicjatywę Toyoty – „Karta Ziemi”, której podstawowe założenia są na-

stępujące
11

: 

• wkład w pomyślność społeczności XXI wieku – wniesienie własnego wkła-

du w pomyślność społeczności XXI wieku poprzez dążenie do wzrostu 

w zgodzie z naturą oraz zobowiązanie do zlikwidowania szkodliwego wpły-

wu na środowisko we wszystkich dziedzinach swojej działalności; 

• poszukiwanie technologii przyjaznych dla środowiska – poszukiwanie tech-

nologii nieszkodliwych dla środowiska, opracowanie i wdrażanie nowych 

                                                           

10 www.toyota.pl/about/zielonymiesiac.aspx. 
11 www.toyota.pl/about/srodowisko.aspx. 
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rozwiązań technicznych, pozwalających połączyć wymogi ochrony środowi-

ska z racjami ekonomicznymi; 

• dobrowolne działania – opracowanie i wdrażanie planu dobrowolnych 

przedsięwzięć usprawniających, obejmującego nie tylko działania zapobie-

gawcze i dostosowawcze do wymogów prawa, ale uwzględniającego rów-

nież różne aspekty ochrony środowiska naturalnego na skalę światową, kra-

jową i regionalną; 

• współpraca ze społecznościami – budowanie stałych więzi i współdziałanie 

z jak największą liczbą osób i organizacji zaangażowanych w ochronę śro-

dowiska, włączając w to rządy, lokalne samorządy, a także kooperujące fir-

my i gałęzie przemysłu. 

Podstawowe wytyczne zawarte w „Karcie Ziemi” brzmią następująco: 

• stała troska o dobro środowiska naturalnego – zobowiązanie do zerowej 

emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego na każdym etapie działań, 

tj. produkcji, eksploatacji gospodarowania odpadami, opracowanie i dostar-

czanie produktów o minimalnej szkodliwości dla środowiska, poszukiwanie 

bezodpadowych technologii wytwarzania, wdrażanie środków zapobiegaw-

czych, wspieranie i rozwijanie inicjatyw gospodarczych, które przyczyniają 

się do poprawy środowiska naturalnego; 

• partnerzy w interesach partnerami w ochronie środowiska – współpraca 

z firmami partnerskimi; 

• jako członek społeczeństwa – aktywny udział w akcjach społecznych, udział 

w tworzeniu społecznej świadomości odpowiedzialności za losy przyszłych 

pokoleń, wspieranie inicjatyw rządowych na rzecz ochrony środowiska, za-

angażowanie w działania nie nastawione na zysk; 

• w kierunku większej świadomości – aktywna polityka informacyjna i upo-

wszechnianie świadomości ekologicznej. 

Te wybrane, niektóre tylko przykłady działań wskazują na duże zaangażo-

wanie firmy Toyota w ochronę środowiska naturalnego. 

Innym przykładem międzynarodowej firmy, która również znalazła się na 

wysokim miejscu we wspomnianym rankingu, jest DB Schenker. Firma ta jest 

globalnym, sieciowym operatorem logistycznym, świadczącym usługi dla pro-

ducentów, eksporterów i importerów wiodących marek, zajmującym pozycję 

pierwszą w europejskim transporcie samochodowym i europejskim transporcie 

kolejowym, pozycję drugą w globalnym transporcie lotniczym, pozycję trzecią 
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w globalnym transporcie oceanicznym oraz pozycję szóstą w globalnej logisty-
ce magazynowej. 

Grupa DB Schenker – z roczną sprzedażą na poziomie 18 miliardów euro, 
88 000 pracowników i 2000 oddziałów na całym świecie w 130 krajach – jest 
jednym z wiodących dostawców zintegrowanych usług logistycznych. W opar-
ciu o transport lądowy, lotniczy i oceaniczny DB Schenker oferuje komplekso-
we rozwiązania logistyczne oraz zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw. 
W ramach Deutsche Bahn AG, DB Schenker jest częścią grupy firm zajmują-
cych się transportem i logistyką. Schenker Sp. z o.o. to jeden z największych 
operatorów logistycznych na polskim rynku. Firma zatrudnia 1700 pracowni-
ków, posiada 17 zintegrowanych informatycznie terminali logistycznych, ma-
gazyny celne, ponad 300 krajowych i ponad 40 międzynarodowych, codzien-
nych, regularnych połączeń samochodowych12. 

Strategiczne cele firmy Schenker wiążą się z odpowiedzialnym bizne-
sem i zrównoważonym rozwojem. Firma należy do grona wiodących firm na 
polskim rynku, realizujących koncepcję społecznej odpowiedzialności od lat  
dziewięćdziesiątych. 

W strategii firmy Schenker istotną rolę ogrywa działalność w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego. Firma realizuje wiele działań podnoszących 
świadomość i kulturę ekologiczną. Działania te na terenie Polski obejmują13: 
• System Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001; 
• sieć koordynatorów ds. ochrony środowiska; 
• szkolenia dla kierowców z zakresu ekonomicznej i ekologicznej jazdy; 
• regularne kontrole samochodów pod względem norm emisji CO2; 
• monitoring wypełnienia pojazdów; 
• roczne wskaźniki zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, wody i gazu; 
• wskaźnik redukcji odpadów (niebezpiecznych, folii, kartonu i papieru); 
• Zielony Czas Pomagania – program wspierania lokalnych inicjatyw ekolo-

gicznych pracowników firmy; 
• edukację ekologiczną – informacje na WWW, w intranecie, gazecie we-

wnętrznej; 
• współpracę z organizacjami ekologicznymi. 

                                                           
12 www.schenker.pl/abouts/dbschenkerinpoland/index.html. 
13 P. Koszewska, Społeczna odpowiedzialność w DB Schenker (prezentacja multimedialna), 

Zespół Marketingu, Schenker Sp. z o.o., Warszawa, 9.06.2009. 
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Do ważnych osiągnięć w tej dziedzinie należy m.in. zaliczyć inicjatywę 
DB Schenker w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi na świecie – Light-
house projects, która wyznacza nowe kierunki w logistyce. Elementy Programu 
Ochrony Klimatu DB 2020 przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Program Ochrony Klimatu DB 2020 
Źródło: Zielona Logistyka DB Schenker, Green Logistics Team, DB Schenker, Berlin 

2009 (prezentacja multimedialna). 

 
Inaugurując proekologiczną inicjatywę mającą na celu walkę z globalnym 

ociepleniem, DB Schenker stanie się pionierem w sektorze logistyki określanej 
jako ekologiczna czy zielona, umacniając swoją pozycję dostawcy usług trans-
portowo-spedycyjno-logistycznych, przyjaznych dla środowiska naturalnego.  

Program Lighthouse projects obejmuje cztery projekty: Zielone Produkty 
Kolejowe, Zielone Sieci Logistyczne, Zielona Droga oraz Zielone Terminale. 
Realizacja programu ma wnieść znaczny wkład do Ekoprogramu DB – progra-
mu Grupy DB mającego na celu walkę z globalnym ociepleniem, w którego 
efekcie oczekuje się ograniczenia emisji dwutlenku węgla na całym świecie 
w stosunku do wolumenu transportu o 20% w latach 2006–2020. 

Zielony Produkt Kolejowy jest nową usługą wprowadzoną na rynku euro-
pejskich przewozów kolejowych, wolną od emisji dwutlenku węgla. Na ży-
czenie klienta energia niezbędna do transportu towarów może zostać zastąpio-
na przez energię pochodzącą z odnawialnych źródeł w Niemczech. Wprowa-
dzenie energii ze źródeł odnawialnych do sieci Deutsche Bahn pozwala cał-
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kowicie uniknąć emisji dwutlenku węgla podczas transportu realizowanego 
dla klienta. Podstawę projektu Zielone Sieci Logistyczne stanowi gęsta sieć 
międzynarodowych połączeń DB Schenker, obejmująca wszystkie rodzaje 
transportu na całym świecie, w tym samochody ciężarowe, przewozy realizo-
wane drogą kolejową, morską oraz lotniczą. Łącząc zalety każdego rodzaju 
transportu, DB Schenker stara się oferować swoim klientom atrakcyjny ceno-
wo oraz jak najbardziej przyjazny środowisku produkt końcowy. Inteligentne 
rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu różnych modułów transportu, łączy 
m.in. elastyczność przewozów drogowych z konkurencyjnym cenowo i ener-
gooszczędnym transportem kolejowym. W DB Schenker kwestia ochrony 
środowiska poruszana jest przed doborem rodzaju środka transportu. Na stro-
nie www.dbschenker.com/ecotransit klienci mogą przeprowadzić analizę na 
którejkolwiek europejskiej trasie oraz przy wykorzystaniu jakiegokolwiek 
rodzaju transportu. Zielona Droga jest projektem łączącym wszystkie prowa-
dzone działania, których wynikiem ma być zrównoważony drogowy transport 
lądowy. Zanieczyszczenie środowiska na skutek przewozów drogowych może 
być ograniczone poprzez zastosowanie wielu różnych ekologicznych rozwią-
zań. Należą do nich np. szkolenia dla kierowców samochodów ciężarowych 
w zakresie energooszczędnej jazdy, zwiększenie stopnia wykorzystania prze-
wozów kolejowych w europejskim transporcie lądowym, optymalizacja wy-
pełnienia samochodów ciężarowych, stopniowa modernizacja floty pojazdów 
oraz użycie ulepszonych paliw. W ramach projektu Zielone Terminale DB 
Schenker zamierza również ograniczyć emisję dwutlenku węgla w swoich 
centrach logistycznych i terminalach. Celem projektu jest zwiększenie wydaj-
ności energetycznej oraz redukcja emisji dwutlenku węgla w już istniejących 
terminalach i magazynach, a także kontrola i wprowadzenie zrównoważonych 
rozwiązań w nowych obiektach oraz podczas modernizacji już istniejących 
budynków14.  

Podejmowane przez firmę działania o charakterze prospołecznym i pro-
ekologicznym, wspierające rozwój nauki i przedsiębiorczości, wzmacniają 
wizerunek Schenkera – jako profesjonalnego operatora logistycznego na 
świecie.  

 

                                                           
14 http://www.dbschenker.com/site/logistics/dbschenker/com/en/environmental/environmental.html. 
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Podsumowanie 
 

Procesy zachodzące we współczesnym świecie, takie jak internacjonaliza-
cja, globalizacja czy regionalizacja oraz wzrost świadomości społecznej i eko-
logicznej, stawiają przed podmiotami gospodarczymi coraz to nowe wymaga-
nia. Umiejętność sprostania wymogom nowoczesnego biznesu to między inny-
mi realizacja w praktyce koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Fir-
my, które chcą osiągnąć sukces, muszą uwzględnić w swych działaniach nie 
tylko aspekty ekonomiczne, ale również etyczne i ekologiczne. Firmy odpowie-
dzialne społecznie są nastawione na budowanie partnerskich i etycznych relacji 
z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak klienci, właściciele, pracownicy, 
dostawcy czy lokalna społeczność. Podejmowane przez firmy działania o cha-
rakterze proekologicznym wzmacniają ich wizerunek jako nowoczesnych 
przedsiębiorstw XXI wieku. 
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PRO-ECOLOGICAL ACTIVITIES AS AN ELEMENT  

OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF COMPANIES 

 

Summary 

 

Modern processes such as internationalization, globalisation or regionalization to-

gether with increasing social and ecological awareness result in new challenges emerg-

ing before organizations. The ability to live up to requirements of modern business 

environment includes, among others, the realization of conception of socially aware and 

responsible organization. Pro-ecological activities are an important aspect of social 

responsibilities of companies. They result from increasing ecological awareness of so-

cieties, law regulations concerning environmental issues, increasing pressure for im-

proving quality of environment, ecological demands of the customers and actions aim-

ing at elimination of goods, services and packaging harmful to the environment. Func-

tioning of modern enterprises is characterized by changes in all aspects of their activi-

ties. Those changes result from transformation of social and economic environment and 

they influence the hierarchy of resources, which in turn decide about effectiveness and 

competitiveness of the companies. In this paper the author presents innovative projects 

and services implemented as a part of so called “green logistics” in chosen companies. 
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1. Uwarunkowania rozwoju kompleksowych usług w transporcie  

międzynarodowym 
 
Internacjonalizacja i globalizacja działalności gospodarczej wywołuje za-

potrzebowanie na usługi podmiotów gospodarczych o dużej skali działania oraz 
dysponujących dużymi sieciami usługowymi. Globalny obrót towarowy wzrósł 
w okresie ostatniego 50-lecia ponad 10-krotnie, generując ogromne potrzeby 
transportowe. Obsługa klientów działających globalnie spowodowała koniecz-
ność właściwej adaptacji wyspecjalizowanych podmiotów funkcjonujących na 
rynku usług transportowych (spedytorów międzynarodowych i operatorów 
transportowych) do zmieniających się warunków rynku i podejmowania dzia-
łalności globalnej. Ukształtowało się pojęcie „unikatowego klienta globalnego”, 
wymagającego szczególnego typu usługi, którego wymagania jakościowe rosną. 
Mottem konkurencyjnym pośredników na rynku usług transportowych staje się: 
„oferuj kompleksowe usługi w dużym zakresie rodzajowym i przestrzennym, 
najlepiej globalne, dostosowując ich cechy do indywidualnych potrzeb klien-
tów”. Jeśli klienci oczekują usług unikatowych lub wręcz dostosowanych do ich 
indywidualnych wymagań, spedytor/operator ma szansę na pozyskanie ich 
trwałej lojalności, co może być źródłem wyraźnej przewagi konkurencyjnej na 
                                                           

∗ Prof. dr hab. Jerzy Kubicki – Akademia Morska w Gdyni. 
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rynku usług transportowych. Relacje spedytor/operator – klient powinny nawią-
zywać do koncepcji „kontraktów relatywnych”, występujących w sferze usług 
profesjonalnych. Kontrakt taki opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania 
i świadomości obu stron, iż biorą udział w grze wielokrotnie powtarzalnej1. 

W stosunku do klientów główny organizator kompleksowej usługi (spedy-
tor/operator) przejmuje zobowiązania dostawy towaru zgodnie z tzw. jakościo-
wą zasadą dostawy „9R” (ang. right) lub „9W” (polski termin „właściwy”): 
właściwy towar, właściwa ilość, właściwa jakość, właściwe opakowanie, wła-
ściwy sposób, właściwe miejsce dostawy, właściwy termin dostawy, właściwa 
osoba odbiorcy i właściwy koszt dostawy2. 

Ujęte w tej zasadzie wyróżniki jakościowe determinują zakres i strukturę 
obowiązków, kosztów, ryzyk i odpowiedzialności spedytora/operatora kom-
pleksowej usługi. Stanowią one również o wymaganiach, jakie spełnić muszą 
spedytorzy/operatorzy kompleksowych usług, dotyczące kwalifikacji kapitało-
wych, majątkowych, finansowych, organizacyjnych i kadrowych, delimitują-
cych możliwości świadczenia kompleksowych usług. Kryterium to eliminuje 
pomniejszych spedytorów/operatorów, którzy nie są w stanie sprostać wymaga-
niom realizacji kompleksowych usług. Tylko najwięksi i najsilniejsi spedyto-
rzy/operatorzy są w stanie sprostać wymaganiom rynku, wzmacniając swoją 
pozycję w wyniku zachodzących procesów koncentracji i centralizacji kapita-
łów, lub tworząc różne formy aliansów strategicznych3.  

Operator kompleksowej usługi w transporcie międzynarodowym może 
świadczyć usługi w pełnym zakresie we własnych strukturach, stając się wy-
łącznym organizatorem i realizatorem łańcucha dostawy. Swoje zadania może 
również realizować, wykorzystując w różnym zakresie formułę outsourcingu, 
wchodząc w układ powiązań umownych lub organizacyjnych z usługowcami 
zewnętrznymi (podwykonawcami). W efekcie spedytor/operator oraz podwy-
konawcy tworzą całość, oferując określony zbiór usług. Usługi te mogą składać 
się z wielu elementów, wykonywanych przez różnych partnerów w różnej kon-
figuracji czasowej, przestrzennej i organizacyjnej. Relacje operator – usługowcy 
zewnętrzni wpływają na powstanie zjawiska synergii. Połączona działalność 

                                                           
1 J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996. 
2 J. Kubicki, Jakość usług jako czynnik konkurencyjności na rynku usług transportowych,  

IV Międzynarodowa Konferencja IGWT, Gdynia 1998.  
3 J. Kubicki. I. Urbanyi-Popiołek, J. Miklińska, Transport międzynarodowy i multimodalne 

systemy transportowe, Fundacja Rozwoju WSM, Gdynia 2002. 
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wzmacnia pozycję konkurencyjną na rynku ze względu na możliwość racjonali-
zacji kosztów, jak też wzrost atrakcyjności oferty lub pakietu ofertowego. Sy-
nergia z wykonawstwa „z jednej ręki” pozwala na lepsze wykorzystanie poten-
cjału przewozowego, potencjału magazynowego i składowego, potencjału prze-
ładunkowego w terminalach, uzyskanie korzyści współdziałania przewoźników 
z różnych gałęzi transportu. Efekty te można uznać za wymiar przewagi konku-
rencyjnej na rynku usług transportowych4. 

Rynek usług transportowych – w warunkach internacjonalizacji i globali-
zacji działalności gospodarczej oraz rosnących współzależności ekonomicznych 
i handlu międzynarodowego – jest układem złożonym o wysokiej skali segmen-
tacji. Segmentacja ta odnosi się zarówno do skali operacji gospodarczych i han-
dlowych (lokalnych, regionalnych, międzynarodowych i globalnych), jak rów-
nież do poziomu jakościowego świadczonych usług o różnym zakresie kom-
pleksowości. Osobny segment tego rynku tworzą towary zjednostkowane 
w różnych formach, ze szczególnym uwzględnieniem kontenerów i jednostek 
pochodnych (naczepy wymienne, trailery, roll-trailery, bolstery) dostosowanych 
do zmodyfikowanych standardów ISO. Z segmentem tym wiążą się zasadnicze 
przemiany odnoszące się do rozwoju idei kompleksowych usług w handlu 
i transporcie międzynarodowym. Aczkolwiek w każdym momencie na rynku 
usług transportowych występuje równolegle popyt na usługi o różnym zakresie 
kompleksowości, zauważalny jest wzrost zainteresowania usługami o najwyż-
szym poziomie kompleksowości, wymuszający nowe rozwiązania i modyfika-
cje5. 

Dysponenci towarów, zarówno w handlu międzynarodowym, jak też 
w międzynarodowych i globalnych układach kooperacyjnych, wykazują zainte-
resowanie racjonalną obsługą swoich systemów zaopatrzeniowych i dystrybu-
cyjnych, uwzględniając jakość usług, racjonalizację czasu i kosztów przepływu 
towarów, jak też bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Szczególnie wielcy i śred-
ni dysponenci towarów zainteresowani są stałą, pewną i racjonalną obsługą 
swoich kanałów zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych, zapewniającą pokrycie 
ich potrzeb na ustabilizowanym poziomie kosztów. Zauważalne są rosnące pre-
ferencje usług o najwyższym poziomie kompleksowości przy rozsądnej cenie, 

                                                           
4 M. Ciesielski, Nowoczesne przedsiębiorstwa transportowe, „Przegląd Komunikacyjny” 

2000, nr 1. 
5 J. Kubicki, A. Kuriata, Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych, 

WKiŁ, Warszawa 2000. 
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ze szczególną preferencją kompleksowych usług transportowych oraz komplek-
sowych usług logistycznych. Zauważalne są na rynku dwie wiodące tendencje6: 

• wielcy i średni dysponenci towarów przejmują funkcje operatorskie i rozwi-
jają tę działalność we własnych strukturach lub strukturach grup kapitało-
wych; 

• średni i mali dysponenci towarów wchodzą w długookresowe porozumienia 
z operatorami, zapewniając sobie stałą obsługę ich potrzeb zaopatrzenio-
wych lub dystrybucyjnych. 

Operatorzy kompleksowych usług, działający na rynku w warunkach nad-
podaży usług, zmuszeni są do uatrakcyjnienia swoich ofert lub pakietów ofer-
towych. Oferowanie kompleksowych usług transportowych lub logistycznych 
wymaga spełnienia szeregu warunków7: 
• konieczność jednostkowania towarów; jednostka ładunkowa jest przedmio-

tem operacji w całym łańcuchu dostawy od punktu nadania do punktu osta-
tecznej dostawy; 

• konieczność angażowania jednego wykonawcy działającego we własnym imie-
niu, na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność w całym łańcuchu dostawy; 

• konieczność wystąpienia jednej umowy o kompleksową usługę (umowa 
spedycyjna/operatorska) oraz jednego dokumentu (konosamentu) pokrywa-
jącego cały łańcuch dostawy;  

• konieczność sformułowania, zorganizowania i realizacji łańcucha dostawy 
w odpowiedniej konwencji kompleksowej usługi (transportowej lub logi-
stycznej); 

• konieczność zapewnienia pełnej obsługi jednostek w całym łańcuchu dostawy. 
By sprostać tym wymaganiom, nasiliło się zjawisko wewnętrznej integracji 

procesów transportowych i logistycznych, przebiegających na wielu płaszczy-
znach8: 

• technicznej – dostosowanie infrastruktury transportu i logistyki, środków 
transportu, urządzeń przeładunkowych i magazynowo-składowych do obsłu-
gi zunifikowanych jednostek; 

                                                           
6 Ibidem. 
7 Facing the challenge of integrated transport services, UNCTAD Secretariat, Geneva 1996, 

Doc. SDD/MT/7. 
8 J. Kubicki. I. Urbanyi-Popiołek, J. Miklińska, Transport międzynarodowy…, op.cit.;  

J. Neider, Transport intermodalny w handlu międzynarodowym, PWN, Warszawa 2007; Trans-

port międzynarodowy, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa 2000. 
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• technologicznej – dostosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych do 
wymagań towarów i obsługi jednostek ładunkowych w całym łańcuchu do-
stawy; 

• organizacyjnej – organizacyjne przygotowanie wszelkich działań i czynno-
ści, stworzenie właściwych struktur organizacyjnych i zarządzania komplek-
sowymi usługami; 

• prawnej – stworzenie jednolitego (w skali krajowej i międzynarodowej) 
systemu regulacji obowiązków, kosztów, ryzyk i odpowiedzialności spedy-
tora/operatora kompleksowej usługi; 

• informacyjnej – stworzenie systemów kompleksowej obsługi informacyjnej; 
• dokumentacyjnej – jedna umowa spedycyjna/operatorska, jeden dokument 

regulujący cały proces dostawy, wielofunkcyjność i ułatwienia w dokumen-
tacji; 

• cenowej – jednolite zasady ustalania cen za kompleksowe usługi. 
Pełna integracja stwarza możliwość uatrakcyjnienia usług i formułowania 

ofert lub pakietów ofertowych, zdolnych do zaspokojenia zróżnicowanych po-
trzeb klientów. 
 
 
2. Rozwój koncepcji kompleksowych usług w transporcie  

międzynarodowym 
 
Doskonalenie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w poszczegól-

nych ogniwach oraz doskonalenie obsługi w punktach transportowych stało się 
podstawą rozwoju koncepcji dostaw i transportu ładunków zjednostkowanych 
w łańcuchu od magazynu producenta/dostawcy do magazynu ostatecznego od-
biorcy, która stworzyła warunki do rozwoju struktur przestrzennych i czaso-
wych procesów dostawy i transportu oraz systemów zintegrowanych usług, 
ewoluujących w kierunku kompleksowej usługi transportowej. 

Integracja głównych gałęzi transportu na płaszczyźnie technicznej, techno-
logicznej, organizacyjnej, ekonomicznej, prawnej, informacyjnej i dokumenta-
cyjnej stała się podstawą rozwoju koncepcji systemów transportowych w trans-
porcie międzynarodowym, o zróżnicowanym zakresie przestrzennym i struktu-
rze usług i poziomie wewnętrznej integracji. Towarzyszyło temu doskonalenie 
technicznych elementów systemów transportowych (rozwój środków transpor-
towych różnych gałęzi w powiązaniu z ich infrastrukturą, rozwój terminali z ich 
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infrastrukturą i suprastrukturą, rozwój infrastruktury kontenerowej), jak też 
rozwiązań organizacyjnych procesów dostawy i transportu, co wpłynęło na 
postępujący spadek ogólnych kosztów dostawy i transportu. Stymulowało to 
dalszy rozwój oferowanych na rynku koncepcji procesów dostawy i transportu, 
z pełnym wykorzystaniem efektów synergii9. 

Rynek usług transportowych cechuje obecnie szereg właściwości, które 
wpływają na rozwój idei i koncepcji kompleksowych usług: nadpodaż usług 
transportowych w segmencie przewozów ładunków zjednostkowanych, konku-
rencja spedytorów, operatorów i przewoźników, rosnący popyt na usługi o naj-
wyższej jakości, kompleksowości i najniższych kosztach. W aktualnych warun-
kach na rynku oferowane są rozwiązania oparte na koncepcji konwencjonalnej, 
kompleksowej usługi transportowej i kompleksowej usługi logistycznej10.  

Rozwój koncepcji systemowych procesów dostawy i transportu w handlu 
międzynarodowym ilustruje poniższy schemat: 

 
 
 
 
gdzie: 
K – oznacza koncepcje konwencjonalne, 
T – oznacza koncepcje kompleksowych usług transportowych, 
L – oznacza koncepcje kompleksowych usług logistycznych, 
P – oznacza niezdefiniowane jeszcze koncepcje przyszłościowe. 

Koncepcje konwencjonalne obejmują rozwiązania ofertowe usług transpor-
towych, świadczonych na rzecz ładunków w procesach dostawy i transportu, 
oparte na modelach systemowych transportu konwencjonalnego, transportu 
bezpośredniego i transportu kombinowanego w początkowym okresie jego roz-
woju. 

Koncepcje kompleksowych usług transportowych obejmują rozwiązania 
systemowe transportu kombinowanego w zaawansowanej fazie jego rozwoju, 
transportu intermodalnego oraz transportu multimodalnego w początkowym 
okresie jego rozwoju. 

Koncepcje kompleksowych usług logistycznych obejmują rozwiązania sys-
temowe transportu multimodalnego w zaawansowanej fazie jego rozwoju oraz 

                                                           
9 J. Kubicki. I. Urbanyi-Popiołek, J. Miklińska, Transport międzynarodowy…, op.cit. 
10 Ibidem. 
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usług logistycznych o różnym zakresie przestrzennym i strukturalnym i różnym 
poziomie kompleksowości. 

Niezdefiniowane jeszcze koncepcje przyszłościowe oparte są na rozwiąza-
niach systemowych usług logistycznych, opartych na koncepcjach centrów logi-
stycznych i giełd usług logistycznych; również rozwój biznesu i handlu elektro-
nicznego stanowi źródło nowych rozwiązań logistycznej obsługi procesów za-
opatrzenia i dystrybucji11. 

 
 

3. Charakterystyka koncepcji systemowych kompleksowych usług 
 
Zgodnie z preferencjami użytkowników i producentów usług w aktualnym 

stanie rynku usługowego w handlu i transporcie międzynarodowym ukształto-
wały się oferty usługowe o różnym zakresie i strukturze pakietów i różnym 
poziomie kompleksowości. Mogą być one oferowane na rynku jako opcyjne 
rozwiązania systemowe, zdolne do zaspokojenia każdej potrzeby transportowej 
i logistycznej.  

Konwencjonalny system transportowy polega na organizacji łańcucha do-
stawy opierającej się na autonomii działań i czynności wszystkich uczestników, 
którzy działają na podstawie odrębnie zawartych umów, określających zakres 
zadań, obowiązków, kosztów, ryzyk i odpowiedzialności. Łańcuch dostawy 
i transportu formowany jest przez profesjonalnego pośrednika – spedytora mię-
dzynarodowego. Na zasadzie zawartej umowy spedycyjnej podejmuje się on 
zorganizowania i spowodowania wykonania wszystkich działań i czynności obję-
tych procesem dostawy i transportu, działając we własnym imieniu, lecz na koszt, 
ryzyko i odpowiedzialność zleceniodawcy. Konwencjonalny system transportowy 
może posiadać różną strukturę przestrzenną i czasową, a łańcuch dostawy i trans-
portu może mieć dowolną liczbę ogniw i punktów transportowych. 

Za wyróżniki tego systemu można uznać12: 

• wielopodmiotowość w działaniach i czynnościach w poszczególnych ogni-
wach i punktach łańcucha transportowego; 

                                                           
11 J. Kubicki, A. Kuriata, Problemy logistyczne w modelowaniu…, op.cit.; J. Kubicki, 

I. Urbanyi-Popiołek, J. Miklińska, Transport międzynarodowy…, op.cit.; K. Bartczak, Handel 

elektroniczny a transport, „Spedycja i Transport” 2002, nr 6–7. 
12 J. Kubicki, A. Kuriata, Problemy logistyczne w modelowaniu…, op.cit.; J. Kubicki, 

I. Urbanyi-Popiołek, J. Miklińska, Transport międzynarodowy…, op.cit. 
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• wielodokumentowość operacji w procesie dostawy i transportu; 
• autonomia przewoźników i usługowców, zgodnie z umową przewozową lub 

zleceniem; 
• odpowiedzialność sieciowa, zgodnie z umową przewozową lub zleceniem; 
• cena usługi całkowitej jest sumą cen usług cząstkowych. 

Kombinowany system transportowy polega na organizacji łańcucha do-
stawy i transportu opierającej się na ograniczeniu autonomii i częściowym lub 
całkowitym podporządkowaniu uczestników celowi ogólnemu systemu – 
usprawnieniu działań i czynności oraz obowiązków, kosztów, ryzyk i odpowie-
dzialności w oparciu o jedną umowę – umowę transportu kombinowanego. 
Łańcuch dostawy i transportu formowany jest przez spedytora międzynarodo-
wego, przejmującego funkcję operatora transportu kombinowanego na zasadach 
zawartej umowy spedycyjnej. Przejmując funkcję operatora i wystawiając ko-
nosament transportu kombinowanego, staje się stroną umowy o przewóz kom-
binowany. Przejmuje wiodącą rolę w organizacji i spowodowaniu wykonania 
wszystkich zadań i czynności oraz koordynacji i kontroli wykonania całego 
zadania przez wszystkich uczestników. Mimo iż wystawia konosament trans-
portu kombinowanego, pozostaje na statusie „czystej spedycji”, stosując zasady 
odpowiedzialności sieciowej uczestników łańcucha dostawy i transportu. Wy-
różnikami tego rozwiązania systemowego są13: 

• ograniczona wielopodmiotowość, zależnie od zakresu i struktury transportu 
kombinowanego; 

• ograniczona wielodokumentowość operacji w procesie dostawy i transportu; 
• ograniczona autonomia w zakresie określonym dokumentem transportu 

kombinowanego; 
• odpowiedzialność sieciowa uczestników łańcucha dostawy i transportu; 
• cena usługi całkowitej jest sumą cen usług cząstkowych w całym łańcuchu; 
• regulacja prawna transportu kombinowanego, ujęta w konwencji o między-

narodowym transporcie kombinowanym towarów z 1973 roku z później-
szymi nowelizacjami. 

Intermodalny system transportowy polega na organizacji łańcucha do-
stawy i transportu przez operatora transportu intermodalnego, którym może być 
spedytor międzynarodowy lub jeden z przewoźników podejmujący się zorgani-

                                                           
13 J. Kubicki. I. Urbanyi-Popiołek, J. Miklińska, Transport międzynarodowy…, op.cit.; 

J. Neider, Transport…, op.cit.; Transport międzynarodowy, red. T. Szczepaniak…, op.cit. 
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zowania łańcucha transportowego. Istotą tego systemu jest podporządkowanie 
wszystkich działań i czynności w procesie dostawy i transportu regulacjom 
jednego dokumentu wystawionego przez operatora. Usługa ta może mieć więk-
szość cech transportu kombinowanego (wówczas wystawiany jest konosament 
transportu kombinowanego) lub większość cech transportu multimodalnego 
(wówczas wystawiany jest konosament transportu multimodalnego). Zakres 
i struktura usług w transporcie intermodalnym może zawierać pakiety ofertowe 
o różnym poziomie kompleksowości, zmierzając do racjonalizacji organizacji, 
czasu i kosztów dostawy. Umowa transportu intermodalnego podporządkowuje 
działania wszystkich podmiotów zaangażowanych celowi ogólnemu – uspraw-
nieniu procesu dostawy i transportu w całym łańcuchu. Operator transportu 
intermodalnego posiada zazwyczaj powiązania organizacyjne lub umowne 
z przewoźnikami różnych gałęzi transportu i usługowcami terminalowymi, co 
pozwala na ich podporządkowanie regulacjom wystawionego konosamentu. 
Operator ten może występować na statusie „czystej spedycji” lub na statusie 
częściowego realizatora łańcucha dostawy i transportu. Wyróżnikami tego sys-
temu są14: 

• zanik wielopodmiotowości w stopniu zależnym od statusu podstawowego 
dokumentu; 

• zanik wielodokumentowości, wystawiony konosament ma dominujące zna-
czenie regulacyjne w realizacji operacji intermodalnych; 

• zanik autonomii podmiotów realizujących operacje cząstkowe w łańcuchu 
intermodalnym; 

• odpowiedzialność mieszana – sieciowa w przypadku wystawienia konosa-
mentu transportu kombinowanego, jednolita operatora przy wystawieniu ko-
nosamentu transportu multimodalnego; 

• cena może być jednolita lub jako suma operacji cząstkowych; 
• brak międzynarodowej regulacji prawnej transportu intermodalnego i wła-

ściwego konosamentu transportu intermodalnego. 
Multimodalny system transportowy w swojej koncepcji polega na orga-

nizacji łańcucha dostawy i transportu na zasadzie pełnej wewnętrznej integracji 
i na świadczeniu kompleksowej usługi transportowej, ewoluującej w kierunku 
kompleksowej usługi logistycznej. Istotą tego systemu jest instytucja operatora 

                                                           
14 Ibidem. Por.: Facing the challenge of integrated transport services, UNCTAD Secretariat, 

Geneva 1996, Doc. SDD/MT/7. 
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transportu multimodalnego, który we własnym imieniu, na własny koszt, ryzy-
ko i odpowiedzialność podejmuje się organizacji i realizacji procesów dostawy 
i transportu. Zawierając umowę operatorską, staje się operator partnerem zlece-
niodawcy, zaś wystawiając konosament transportu multimodalnego, staje się 
głównym przewoźnikiem w całym łańcuchu dostawy i transportu i partnerem 
odbiorcy ładunku. Przejęcie pełnych obowiązków i jednolitej odpowiedzialno-
ści stawia przed operatorem szerokie wymagania kwalifikacyjne: odpowiedni 
kapitał i zasoby finansowe, majątek rzeczowy, dysponowanie kontenerami 
i sprzętem kontenerowym, środkami transportowymi różnych gałęzi (lub wcho-
dzenie w alianse kapitałowe i umowne z przewoźnikami i usługowcami, outso-
urcing), posiadanie rozwiniętych struktur zarządzania, posiadanie właściwych 
kadr oraz sprawnego systemu informacyjno-dokumentacyjnego. Multimodalizm 
tworzy szczególną filozofię realizacji usług dostawy i transportu, której wyróż-
nikami są15: 

• świadczenie kompleksowych usług transportowych i logistycznych; 
• zanik wielopodmiotowości, operator staje się jedynym partnerem zlecenio-

dawcy i odbiorcy, przejmując funkcje zarządzania i realizacji w całym łań-
cuchu dostawy i transportu; 

• zanik wielodokumentowości operacji, konosament transportu multimodalne-
go jest głównym dokumentem regulującym obowiązki i odpowiedzialność 
wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizacji łańcucha dostawy 
i transportu; 

• zanik autonomii podmiotów realizujących usługi i operacje cząstkowe; 
• odpowiedzialność jednolita operatora, niezależnie od miejsca, czasu i pod-

miotu winnego szkody lub straty; 
• jednolita cena za całe zlecenie, oparta na formule kosztowej lub wartościo-

wej; 
• regulacja prawna oparta na konwencji ONZ o międzynarodowym transpor-

cie multimodalnym towarów (1980), choć nie weszła w życie z powodu bra-
ku ratyfikacji, jest powszechnie stosowana. 

System usług logistycznych w swojej koncepcji polega na realizacji kom-
pleksowej usługi logistycznej w handlu międzynarodowym. Przedmiotem ope-
racji jest towar, nie ładunek, toteż kompleksowa usługa logistyczna w swoim 

                                                           
15 J. Kubicki. I. Urbanyi-Popiołek, J. Miklińska, Transport międzynarodowy…, op.cit.; 

Transport międzynarodowy, red. T. Szczepaniak…, op.cit. 
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zakresie i strukturze obejmuje usługi daleko wykraczające poza rozumienie 
samego procesu dostawy i transportu oraz kompleksowej usługi transportowej. 
Wdrażanie koncepcji logistycznych, systemów logistycznych oraz metod i na-
rzędzi logistyki do zarządzania procesami dostawy i transportu wywołało ewo-
lucję kompleksowej usługi transportowej w kierunku kompleksowej usługi lo-
gistycznej. Pełna usługa logistyczna umożliwia oferowanie i świadczenie usług 
rozszerzonych na sfery poprzedzające proces dostawy i transportu, jak również 
na sfery następujące po procesie dostawy i transportu. Zakres ten wyznacza 
ramy obowiązków, kosztów, ryzyk i odpowiedzialności podmiotu głównego, 
którym jest operator logistyczny. Zawierając umowę logistyczną, operator po-
dejmuje się zorganizowania i realizacji kompleksowej usługi logistycznej dzia-
łając we własnym imieniu, na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Ozna-
cza to jednocześnie wyższe wymagania pod względem kwalifikacji profesjonal-
nych i zasobów. Wszystkie działania podporządkowane są celowi głównemu – 
pełnej obsługi logistycznej towaru, umożliwiającej racjonalizację wszystkich 
procedur, działań i czynności oraz czasu i kosztów dostawy i transportu. 
Ukształtowały się wyróżniki kompleksowej usługi logistycznej16: 
• pełna obsługa logistyczna towarów w całym łańcuchu dostawy od punktu 

pochodzenia do punktu ostatecznego przeznaczenia; 
• pełny zanik autonomii podmiotów zaangażowanych w realizację usług logi-

stycznych; 
• operator logistyczny staje się jedynym partnerem strony umowy operator-

skiej i odbiorcy towaru; 
• jeden dokument występujący w całym łańcuchu dostawy, oparty na koncep-

cji konosamentu transportu multimodalnego lub innego dokumentu operator-
skiego; 

• jednolita odpowiedzialność operatora logistycznego za szkody i straty 
w całym łańcuchu, jednolita cena za kompleksową usługę logistyczną, opar-
ta na formule kosztowej lub wartościowej; 

• mankamentem jest brak układu regulacyjnego w skali międzynarodowej, 
opartego na międzynarodowej konwencji. 

                                                           
16 J. Kubicki. I. Urbanyi-Popiołek, J. Miklińska, Transport międzynarodowy…, op.cit.;  

J. Neider, Transport…, op.cit.; Transport międzynarodowy, red. T. Szczepaniak…, op.cit. 
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4. Przyszłość kompleksowych usług w handlu międzynarodowym 
 
Charakterystyka rozwojowa idei, koncepcji i rozwiązań systemowych 

kompleksowych usług w handlu międzynarodowym ujawnia podstawowy trend 
rozwojowy – wzrost poziomu kompleksowości usług i zasadniczą transformację 
wszystkich elementów składających się na kompleksową usługę. Zaliczyć do 
nich należy: 

• narastające rozszerzenie zakresu usługi, zmiany w strukturach przestrzen-
nych i czasowych;  

• przedmiot usługi – rosnące znaczenie usług świadczonych na rzecz towarów, 
nie ładunków, co wpływa na rozszerzenie zakresu i struktury kompleksowej 
usługi; 

• operator kompleksowej usługi, który podejmuje się we własnym imieniu, na 
własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność realizacji kompleksowej usługi; 

• operator kompleksowej usługi staje się „trzecim partnerem” stron kontraktu 
handlowego (ang. third party to the contract), aktywnym partnerem w reali-
zacji kontraktów; 

• operator kompleksowej usługi staje się „centrum zysku” (ang. profit centre), 
świadcząc usługi komercyjne zorientowane na kreowanie przychodów i zy-
sków; 

• jednolita odpowiedzialność operatora kompleksowej usługi za właściwą 
jakość usługi oraz szkody i straty; 

• jeden dokument pokrywający cały łańcuch dostawy i transportu lub łańcuch 
logistyczny, niezależnie od formy realizacji usługi i liczby uczestników; 

• usługowcy zewnętrzni podporządkowani są wspólnemu celowi komplekso-
wej usługi oraz ponoszą odpowiedzialność przed operatorem; 

• kompleksowa usługa oparta jest na kompleksowej informatyzacji zarówno 
informacji, jak i dokumentacji; 

• jednolita cena za kompleksową usługę, z której operator pokrywa wszystkie 
koszty, jak również generuje zysk z działalności gospodarczej; 

• konieczność istnienia regulacji prawnych, krajowych i międzynarodowych, 
określających obowiązki, koszty, ryzyka i odpowiedzialność podmiotów za-
angażowanych w kompleksowe usługi. 

Koncepcje kompleksowych usług transportowych i logistycznych legły 
u podstaw powstania idei, koncepcji i projektów realizacyjnych, których cele 



Koncepcje kompleksowych usług w transporcie międzynarodowym 103 

i zadania prowadzą do formułowania koncepcji przyszłościowych komplekso-
wych usług w handlu międzynarodowym. 

Według aktualnych możliwości rozpoznania kierunków rozwoju przyszło-
ściowych idei, koncepcji i rozwiązań wdrożeniowych kompleksowych usług 
w handlu międzynarodowym rozpatrywać można zasadniczo trzy kierunki: 
• transformacja kompleksowych usług transportowych w kompleksowe usługi 

logistyczne, z pełnym wykorzystaniem postępu innowacyjnego i źródeł efek-
tu synergii; 

• pełne rozwinięcie koncepcji kompleksowych usług logistycznych, z wyko-
rzystaniem instytucji centrów logistycznych, giełd usług logistycznych  
i e-logistyki; 

• transformacja kompleksowych usług transportowych i logistycznych, dosto-
sowująca je do wymagań postępu w rozwoju i wdrażaniu koncepcji biznesu 
elektronicznego (e-business), gospodarki elektronicznej (e-economy) i han-
dlu (e-commerce). 
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CONCEPTS OF COMPLEX TRANSPORT SERVICES IN INTERNATIONAL 

TRANSPORTATION 

 

Summary 

 

Internationalisation and globalisation of economic activities cause of the demand 

for services of the firms with large scale of production and disposal of large scale of 

service networks. The customers require the unique services or services fitted to their 

individual requirements and preferences, which allow the global market intermediaries 

(transport and logistic operators) to reach their permanent loyalty, which create serious 

competitive advantage on the transport service market. Such customers expect that the 

global operators are ready to produce the services in accordance to the 9R or 9W quality 

formulas, which determine the scope and structure of duties, risks and responsibilities 

within complex services in international transportation. 

To meet these requirements, it was necessary to follow the internal integration of 

transport and logistic processes, which are conducted on technique, technology, organi-

sation, legal, economic, information and documentation level. This was the source of 

development of the concepts of complex services in international transportation: con-

ventional, combined, intermodal, multimodal, complex logistic services and not finally 

defined services related to e-economy and e-commerce. 

Characteristic of these concepts and their properties allow to formulate the domi-

nating development factors and futures, which make it possible to evaluate the adapta-

tion possibilities to the factors resulting from the development policies and strategies of 

the economy and trade. 
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Wprowadzenie 

 
Transport jest działalnością mającą na celu pokonywanie przestrzeni. 

W ujęciu ekonomicznym działalność ta polega na odpłatnym świadczeniu 
usług, których efektem jest przemieszczanie osób i ładunków oraz usług po-
mocniczych bezpośrednio z tym związanych. Transport charakteryzuje większa 
niż w innych sektorach różnorodność struktur rynkowych1. 

Szczególna rola transportu w procesie rozwoju gospodarczego uzasadnia 
zatem celowość określenia kierunków polityki transportowej, narzędzi oraz 
metod jej realizacji w powiązaniu z ogólną koncepcją polityki państwa2. 

Transport w regionie to najważniejsza sieć obywatelska, na której bazują 
inne sieci obywatelskie, takie jak: sieć edukacyjna, sieć handlowa itp. Jakość 
usług transportowych w regionie ma znaczący wpływ na aktywizację życia 
społeczno-kulturalnego i gospodarczego, możliwość wyrównywania poziomu 
oświatowego i kulturalnego społeczności lokalnych poszczególnych poziomów 

                                                           
∗ Mgr Tadeusz Kusiakiewicz – doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego. 
1 M. Ciesielski, A. Szudrowicz, Ekonomika transportowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 

Poznań 2000, s. 81. 
2 W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Współczesne problemy polityki transportowej, 

Warszawa 1997, s. 10. 
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samorządności (gmina, powiat, województwo), integrację z sąsiednimi woje-
wództwami i zagranicą oraz światem. 

System transportu regionalnego składa się z podsystemów: technicznego, 
organizacyjnego i ekonomiczno-prawnego oraz ich elementów składowych, 
będących we wzajemnym związku funkcjonalnym, służącym realizacji więzi 
społeczno-gospodarczych na określonym obszarze, na rzecz którego świadczy 
usługi transportowe i z którego uzyskuje niezbędne świadczenia zasilające, np. 
zaopatrzenie w środki transportu, energię, siłę roboczą. 

Zarządzanie regionalnym pasażerskim systemem transportowym będzie 
miało na celu stworzenie podstaw systemowego zarządzania, opartego na kon-
centracji środków i potencjału wokół porozumień samorządowych w celu reali-
zacji spójnej polityki transportowej w skali lokalnej i regionalnej; wsparcie ze 
strony państwa będzie uzależnione od przyjęcia na szczeblu lokalnym i regio-
nalnym założeń zrównoważonej polityki transportowej, opartej na silnych pod-
stawach finansowych i organizacyjnych. Wsparcie to powinno polegać na dofi-
nansowaniu części inwestycyjnej przedsięwzięć modernizacyjnych według  
z góry określonych kryteriów3. 

 
 

1. Zarządzanie transportem regionalnym 
 
Model zrównoważonego systemu transportowego, realizujący konstytucyj-

ną zasadę równowagi czynników gospodarczych, środowiskowych i społecz-
nych, w odniesieniu do transportu oznacza zapewnienie systemu sprawnego, 
bezpiecznego, racjonalnego ekonomicznie i przynoszącego poprawę w sferze 
zatrudnienia w gospodarce narodowej, bez naruszania równowagi w środowisku 
naturalnym i kulturowym, to znaczy z zachowaniem zasobów nieodnawialnych 
i akceptowalnych standardów. Czynnikami oddziałującymi na zachowania 

                                                           
3 Ciekawe rozwiązanie w komunikacji zbiorowej zastosowano w regionie sztokholmskim. 

Spółka AB Storstockholms Lokaltrafik SL, zatrudniająca tylko 300 pracowników, jest spółką 
samorządu terytorialnego, a jej zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom aglomeracji (1,8 mln 
mieszkańców) atrakcyjnych możliwości zbiorowych przejazdów, przyczyniać się do wzrostu ich 
dostępności, poprawy stanu środowiska i do właściwego rozwoju regionu. Celem spółki jest 
„stworzenie najlepszej w Europie komunikacji zbiorowej”. Do zakresu jej obowiązków należy 
długofalowy rozwój i rozbudowa, planowanie i projektowanie transportu zbiorowego. Spółka 
zarządza także finansami, zajmuje się systemem biletowym oraz problemami związanymi z bez-
pieczeństwem.  
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transportowe mieszkańców i podmiotów gospodarczych są relacje kosztów 
(uwzględniające koszty zewnętrzne), podaż systemu infrastruktury i możliwości 
wyboru środka transportu. Natomiast administracja publiczna oddziałuje na te 
zachowania poprzez planowanie przestrzenne, alokację środków publicznych, 
pewne elementy regulacji rynku. Realizacja powyższych zadań administracji 
publicznej wymaga więc wielu działań organizatorskich, legislacyjnych oraz 
edukacyjnych i promocyjnych. W ramach realizowanych zadań uwzględnić też 
należy problematykę efektywności i konkurencyjności oraz połączenia polskie-
go systemu transportowego z europejskim. 

Zarządzanie transportem publicznym w regionie może występować w na-
stępujących odmianach: 
1. Zarządzanie bezpośrednie – samorząd zapewnia usługi transportowe poprzez 

własny zarząd lub przedsiębiorstwo samorządowe, które będzie odpowiadać 
zarówno za określenie zestawu usług publicznych, jak i ich wdrożenie. 

2. Deregulacja rynku – prawo rynku dyktuje formę usług, w którą samorząd nie 
ingeruje. 

3. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – to forma współpracy samorządu 
i podmiotów prywatnych w celu realizacji zadań publicznych przez podmio-
ty prywatne lub z ich udziałem, którą charakteryzuje podział ryzyk według 
zasady, że „każdy z partnerów robi to, co potrafi zrobić najlepiej”. 

Istota partnerstwa publicznego polega na tym, że prywatni inwestorzy 
uczestniczą w realizacji publicznych inwestycji lub biorą udział w świadczeniu 
usług publicznych4. 

Samorząd jest regulatorem zajmującym się planowaniem, monitorowaniem 
wykonania zadania i jego zarządzaniem, zamawia on wykonanie zadania pu-
blicznego, zapewnia realizację podpisanej umowy partnerskiej, określa warunki 
jej realizacji, określa jaki powinien być osiągnięty efekt społeczno-ekonomiczny, 
przygotowuje inwestycje, współorganizuje, finansuje wspomagająco. 

Partner prywatny wykonuje zadania publiczne, przejmuje odpowiedzial-
ność (za projektowanie, organizowanie, budowę, utrzymanie, eksploatację), 
organizuje finansowanie projektu, świadczy usługi na z góry określonym i ak-
ceptowalnym społecznie poziomie. 

                                                           
4 Bank Światowy wyróżnia następujące formy współpracy sektora publicznego i prywatnego: 

komercjalizacja i korporatyzacja, kontraktacja usług (umowy zlecenia), kontrakt menedżerski 
(umowy o zarządzanie), umowy dzierżawy, koncesjonowanie, własność prywatna. 
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Podział kompetencji przy realizacji zadań publicznych na kompetencje go-
spodarcze i polityczne oraz przypisanie ich odpowiednio partnerom prywatnym 
i władzom publicznym polega na przydzieleniu właściwych obu stronom umie-
jętności, dając tym samym szansę (przy podobnych, a czasem mniejszych na-
kładach) na zwiększenie wolumenu świadczonych usług publicznych oraz 
zwiększenie efektywności ich wytwarzania. 

W Zielonej Księdze – Sieć obywatelska (1996) Komisja Europejska propo-
nuje model zleconego zarządzania przy organizowaniu lokalnego transportu 
publicznego, aby uzyskać większą równowagę pomiędzy zaspokajaniem wy-
mogów, jakie są stawiane usługom publicznym, a środkami zachęty w dziedzi-
nie jakości i kosztów, przeprowadzanie przetargów. Zawieranie umów na usługi 
transportu publicznego pasażerów – poprzez udzielanie koncesji na czas okre-
ślony – sprzyja tworzeniu konkurencyjnego otoczenia, bez szkody dla realizacji 
wcześniej określonych celów w dziedzinie polityki transportowej5. 

Na jakość usług przewozowych świadczonych przez przedsiębiorstwa 
transportu zbiorowego należy patrzeć przez pryzmat6: 
• sformułowanych wymagań jakościowych wobec przewoźników zawartych 

w umowach o świadczenie usług przewozowych; 
• uzyskiwanych wartości kryteriów stosowanych do oceny jakości w wyniku 

kontroli realizacji usług; 
• rozpoznawania preferencji jakości usług wśród pasażerów; 
• rozpoznawania stopnia satysfakcji pasażerów z usług przewozowych; 
• działań poprawiających jakość wewnętrznych usług przez organizatora 

przewozów i przewoźników; 
• rozwój badań w zakresie stosowania metod jakościowych w doskonaleniu 

usług przewozowych. 
Zarządzanie transportem regionalnym w województwie powinno uwzględ-

niać: 
• podział administracyjny i kompetencje jego organów; 
• układ i strukturę sieci transportowej (drogowej, kolejowej, lotniczej i wod-

nej) w przekroju poszczególnych poziomów samorządowych (województwo, 
powiat, gmina); 

                                                           
5 Zielona Księga – Sieć obywatelska, Komisja Europejska, 1996, s. 11. 
6 W. Starowicz, Zarządzanie jakością przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Nowo-

czesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym, SITK, Kraków 2001, s. 238. 
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• powiązania krajowej sieci transportowej z sieciami zagranicznymi; 
• powiązania regionalnych węzłów transportowych z elementami narodowego 

systemu transportowego oraz europejskiego systemu transportowego; 
• rozmieszczenie najważniejszych sieci obywatelskich (edukacyjne, bankowe, 

służby zdrowia itp.); 
• strukturę i rozmieszczenie podmiotów gospodarczych; 
• rozmieszczenie źródeł surowcowych; 
• kształtowanie się potoków ludzi; 
• główne kierunki przewozowe; 
• powiązanie wewnętrzne wszystkich gałęzi transportu. 

 
 

2. Zasady organizacji regionalnego systemu transportowego 
 
Organizacja Regionalnego Systemu Transportowego może opierać się na 

następujących zasadach: 
• organizowanie i koordynowanie przewozów na terenie województwa przez 

wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną; 
• oddzielenie działalności organizatora transportu pasażerskiego od wykonaw-

stwa; 
• oddzielenie właściciela infrastruktury od wykonawstwa usług przewozo-

wych; 
• przejęcie infrastruktury kolejowej na funkcjonalnie spójnych odcinkach linii 

kolejowych przez samorządy terytorialne (powiaty, gminy) i utworzenie 
spółek samorządowych (np. zarządzających infrastrukturą, przewozowych); 

• protekcjonizm ekologiczny dla transportu szynowego; 
• utworzenie instytucji zajmującej się systemem informacyjnym dla transportu 

pasażerskiego oraz analizą i badaniem regionalnego rynku transportowego; 
• współpraca z europejskimi instytucjami regionalnego systemu transporto-

wego. 
System planowania w województwach oparty jest na ustawie o zagospoda-

rowaniu przestrzennym, a rozwijać się będzie w ramach nowych rozwiązań 
ustawowych i organizacyjnych (działy administracji: Gospodarka przestrzenna 
i mieszkaniowa oraz Rozwój regionalny) w powiązaniu z regulacjami obowią-
zującymi w Unii Europejskiej. Wymaga to ścisłej koordynacji działań służb 
rządowych i samorządowych dla uzyskiwania efektów synergii poszczególnych 
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przedsięwzięć. Niemniej jednak ważne jest, aby równocześnie usuwać jedną 
z największych dolegliwości układu drogowego: nakładania się różnych funkcji 
dróg – od obsługi zabudowy i lokalnych potrzeb transportowych do ruchu mię-
dzynarodowego. Służyć temu będzie wzajemne uzgadnianie rozwiązań plani-
stycznych oraz planów i programów rzeczowo-finansowych. Konieczne jest 
w tej sprawie uzyskanie elastyczności w możliwościach kształtowania przed-
sięwzięć rządowo-samorządowych, szczególnie w zasadach finansów publicz-
nych. Polityka zrównoważonego rozwoju, uwzględniająca koncepcję polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju, nie jest możliwa bez szczegółowego 
zbadania i uwzględnienia zagadnień oddziaływania transportu na otoczenie. 
Przestrzenne, ekologiczne i społeczne aspekty polityki transportowej winny być 
podniesione do rangi ważnego czynnika kształtującego i realizacyjnego. Aspek-
ty te prowadzą do stwierdzenia, że jednym z dalekosiężnych celów jest nieprze-
kraczanie tzw. „ładunków krytycznych zanieczyszczeń”, jakie polityka ekolo-
giczna w skali kraju i kontynentu dopuszcza dla sektora transportu. Jednym  
z ważnych instrumentów realizacji tego założenia jest polityka fiskalna i ceno-
wa, uwzględniająca zasadę, że „zanieczyszczający płaci”, oraz zasadę internali-
zacji kosztów zewnętrznych transportu. 

Pomimo znacznych zmian, jakich dokonywano w ciągu kilkunastu lat 
w administracji publicznej, nie udało się w pełni wprowadzić pożądanych 
nowoczesnych technik zarządzania transportem i systemów informatycznych, 
nie usprawniono też zarządzania finansami publicznymi. Bez znacznej popra-
wy sytuacji w tym zakresie stan administracji publicznej pozostanie ograni-
czeniem utrudniającym rozwój transportu regionalnego7. Realizacja zadań 
związanych ze sprawnym zarządzaniem (rysunek 1) jest możliwa przez ewo-
lucję istniejących systemów, przyjęcie nowych rozwiązań technicznych, orga-
nizacyjnych i prawnych, z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych (fi-
nanse, względy gospodarcze i społeczne, zagospodarowanie przestrzenne 
i ochrona otoczenia) i zewnętrznych (Unia Europejska). W przedstawionym 
schemacie sprawnego zarządzania transportem regionalnym zawarto tylko 
ogólne wytyczne, wskazujące na konieczne zmiany w regionalnym pasażer-
skim systemie transportowym. 

                                                           
7 Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warsza-

wa 2005. 
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Rys. 1. Instrumenty zarządzania transportem regionalnym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polityka Transportowa Państwa na lata 

2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005. 

 
Podsumowanie 

 
Stworzenie optymalnych warunków do dobrej i partnerskiej współpracy 

w ramach przygotowania i realizacji regionalnej polityki transportowej wymaga 
jasnego podziału odpowiedzialności za realizację zadań publicznych między 
szczeblami samorządu terytorialnego – województwem, powiatem i gminą, przy 
zachowaniu wiodącej roli samorządu województwa.  

Dobrze opracowana polityka transportowa regionu będzie przynosiła 
znaczne korzyści i będzie stwarzała szanse na przyszłość. Dlatego też polityka 
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transportowa regionu powinna być oparta na zasadach zrównoważonego trans-
portu, transportu odpowiadającego potrzebom i aspiracjom mieszkańców regio-
nu, rozwiniętego w sposób integrujący poszczególne gałęzie, ale z naciskiem 
kładzionym na zagadnienia związane z efektywnością funkcjonowania, bezpie-
czeństwem i ograniczeniami negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 
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A CONCEPT OF MANAGEMENT IN A REGIONAL PASSENGER SYSTEM 

OF TRANSPORTATION 

 

Summary 

 

The article deals with facets of management in a regional passenger system of 

transportation as the most essential net of the civilians. The quality of transportation 

services in the region has a considerable influence on activating a social-cultural and 

economic life, enabling the educational and cultural level of local communities (com-

mune, district, province) to be equal, integrating with neighbors from different prov-

inces, overseas countries and the world itself. 

Such a justification allows a province government, as it handles the largest initia-

tive area of creating regional transport policy, to inspire the activities which guarantee 

transportation cohesion among all provincial citizens. It also promotes some activities 

concerning the institutionalization of some elements in regional transportation system. 
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A well-prepared regional transport policy will make lots of profits and create more 

chances for the future. Therefore, the regional transport policy should be based on the 

principles of a sustainable transport, which meets the needs and aspirations of residents 

in a given region. This transport ought to be developed in such a way to integrate the 

certain modes of transport, but it must emphasize the issues connected with functioning 

efficiency, security and limitations on a negative influence on natural environment.  
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ZMIANA NATĘŻENIA PRZEWOZÓW ŁADUNKÓW  
W POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZIACH TRANSPORTU  

W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie 

 
Rosnące potrzeby transportowe sprawiają, że mamy coraz większą świa-

domość pogarszającego się stanu środowiska naturalnego. Transport, zwłasz-
cza drogowy, odpowiedzialny jest w dużym stopniu za problemy związane 
z hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza, co spowodowane jest rosnącym 
nasileniem ruchu i zwiększonym poziomem emisji dwutlenku węgla do at-
mosfery1.  

Dodatkowo coraz większe natężenie ruchu powoduje korki i przeciążenia 
na połączeniach drogowych i kolejowych oraz w portach lotniczych, co 
w konsekwencji prowadzi do wzrostu kosztów i potencjalnej utraty konkuren-
cyjności.  

Rosnąca wielkość przewozów i wzrost udziału transportu samochodowego 
zwróciły uwagę poszczególnych krajów i organizacji międzynarodowych na 
znaczenie zrównoważonego rozwoju transportu. Jest on jednym z podstawo-
wych założeń polityki transportowej Unii Europejskiej, mającej na celu stwo-

                                                           
∗ Dr inż. kpt. ż.w. Piotr Lewandowski – Akademia Morska w Szczecinie. 
1 Transport w wyniku spalania emituje do atmosfery około 30% dwutlenku węgla, z czego 

80% przypada na transport drogowy. 
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rzenie efektywnego i innowacyjnego systemu transportowo-logistycznego dla 
całego regionu, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska naturalnego. 

Osiągnięcie zakładanego spadku udziału transportu drogowego na rzecz 
innych gałęzi transportu będzie niezwykle trudne ze względu na samą specyfikę 
europejskiego rynku – szacuje się, że 85% towarów przewożonych jest na odle-
głość nie przekraczającą 150 km, co sprawia, że wykorzystanie innych środków 
transportu jest mało efektywne. Analiza danych statystycznych pokazuje, w jaki 
sposób zmienia się struktura gałęziowa transportu – rośnie rola transportu dro-
gowego, który umożliwia bezpośrednie dotarcie praktycznie do każdego miej-
sca w Europie. Gałąź ta charakteryzuje się też największą elastycznością i nie-
zawodnością przy konkurencyjnych cenach. Systematycznie spada zaś znacze-
nie przewozów kolejowych. 

Jedną z alternatyw dla transportu drogowego jest rozwój przewozów in-
termodalnych. Jednak – mimo korzyści płynących z tego rodzaju transportu – 
istnieje wiele czynników ograniczających, a w szczególności: 
• brak rozwiniętej infrastruktury przeładunkowej (terminale);  
• brak zaawansowanych technologii informatycznych dla transportu kolejo-

wego, porównywalnych z rozwiązaniami stosowanymi w transporcie dro-
gowym;  

• brak harmonizacji przepisów i regulacji pomiędzy poszczególnymi krajami;  
• brak realnej konkurencji w transporcie kolejowym w wielu krajach2. 

W ramach europejskiego programu TEN większość środków przeznacza 
się na wsparcie rozbudowy infrastruktury kolejowej (w tym jednolitego euro-
pejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym), co w pewnym stopniu mo-
że poprawić sytuację, jednak w najbliższej przyszłości znaczące zwiększenie 
roli transportu intermodalnego z udziałem kolei raczej nie nastąpi3.  

Coraz większego znaczenia nabierają krótkodystansowe połączenia mor-
skie pomiędzy krajami europejskimi, którymi przewozi się 40% wszystkich 

                                                           
2 Całkowita liberalizacja rynku przewozów towarowych (otwarcie rynków krajowych dla 

przewoźników zagranicznych) nastąpiła dopiero w 2007 roku. W roku 2005, według szacunków 
ekspertów, udział prywatnych operatorów wynosił około 10%. Głównymi barierami na drodze do 
pełnej liberalizacji, obok wysokich kosztów wejścia na rynek, są praktyki monopolistyczne kolei 
państwowych, brak rozdziału operatora od zarządcy infrastruktury oraz mało przejrzyste przepisy 
prawne. 

3 W celu wsparcia alternatywnych (dla transportu drogowego) gałęzi transportu i transportu 
intermodalnego w 2003 roku stworzony został przez Komisję Europejską program Marco Polo 
z budżetem 100 milionów euro na lata 2003–2006 i 400 milionów na lata 2007–2013. 
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towarów wewnątrz kontynentu, dlatego coraz więcej uwagi przywiązuje się do 
rozwoju portów i infrastruktury łączącej je z siecią kolejową i z systemem wod-
nych dróg śródlądowych. W ostatnich latach pojawiła się koncepcja rozwoju 
tzw. „autostrad morskich” jako uzupełnienia dla korytarzy lądowych. 
 

 

1. Rynek transportowy 
 

Nasza gospodarka – rozwijająca się w szybkim tempie w nowej rzeczywi-
stości – generuje stały wzrost popytu wewnętrznego na usługi transportowe 
i logistyczne. Od połowy lat 90. rynek transportowy w Polsce rośnie o ponad 
6% rocznie. Przyczynia się do tego stale zwiększająca się międzynarodowa 
wymiana handlowa z sąsiednimi krajami. Pomimo spadającej masy przewożo-
nych ładunków w transporcie lądowym praca przewozowa wzrasta, dzieje się 
tak w wyniku zmiany profilu naszej gospodarki (maleje udział sektora produk-
cji, a wzrasta sektor usług), oraz zwiększa się średnia odległość przewozu. 

Istotnym elementem wpływającym na rozwój rynku transportu i logistyki 
jest także rosnąca wielkość inwestycji zagranicznych, związanych między in-
nymi z przenoszeniem produkcji do Europy Środkowo-Wschodniej przez wiele 
europejskich firm (tzw. nearshoring).  

Polska – jako największy rynek w regionie – przyciąga znaczącą część te-
go strumienia. W 2006 roku wielkość inwestycji zagranicznych w Polsce osią-
gnęła rekordowy poziom – blisko 15 mld dolarów. W sumie udział naszego 
kraju w inwestycjach zagranicznych w skali całego regionu wynosi ponad 30%. 
W ostatnich latach i tu obserwujemy zmianę – zgodnie z informacjami PAIIZ 
napływ inwestycji do naszego kraju zmienia swoją strukturę, przeważają inwe-
stycje usługowe (60%) nad inwestycjami produkcyjnymi (40%), a jeszcze nie-
dawno był odwrotnie.  

Dynamicznie rośnie popyt na usługi transportowe, logistyczne i magazy-
nowe. Wyniki badań przeprowadzonych przez Capgemini i ProLogis (raport 
Warehousing space in Europe 2006) określają Polskę jako miejsce lokalizacji 
centrów dystrybucyjnych. Jednak możliwość wykorzystania swojego geogra-
ficznego położenia nasz kraj może zapewnić sobie tylko przez rozbudowę infra-
struktury transportowej. Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej daje 
możliwość przeznaczenia na ten cel nawet 150 mld zł. Jest to niebywała szansa, 
którą trzeba wykorzystać. 
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Na skutek przemian w strukturze produkcyjnej gospodarki, również 
w strukturze własnościowej i w strukturze wielkości firm, okres transformacji 
systemowej przyniósł radykalną zmianę ról rynkowych poszczególnych gałęzi 
transportu w przewozach ładunków.  

Najbardziej widoczny jest spadek znaczenia transportu kolejowego 
i wzrost roli przewozów transportem drogowym. 

Prognozy Komisji Europejskiej przewidują spadek udziału przewozów ko-
lejowych na rzecz dynamicznie rozwijającego się transportu drogowego. Pro-
gnozuje się, że w perspektywie średnio- i długookresowej transport towarowy 
będzie jednak rósł wolniej niż gospodarka mierzona wskaźnikiem PKB; będzie 
to wynikiem malejącej transportochłonności gospodarki. Zapewne nie takiego 
scenariusza oczekują krajowi przewoźnicy, którzy dopiero po roku 2002, kiedy 
zakończył się okres głębokiego kryzysu w branży, odnotowali zdecydowaną 
poprawę wyników finansowych.  

Przychody największych przedsiębiorstw rosły pomiędzy 2000 a 2005 ro-
kiem w tempie powyżej 8% rocznie do poziomu 45 mld zł; w 2004 roku wynik 
finansowy netto osiągnął 2,5 mld zł, skutkując znaczącą poprawą rentowności. 
Po przejściowym spadku zysku i rentowności w 2005 roku następny rok przy-
niósł poprawę. 

W 2006 roku przychody wzrosły o około 15%, a wynik netto podwoił się 
w porównaniu do roku 20054. 
 
 
2. Transport kolejowy 

 
Początek transformacji ustrojowej nie był dla polskiej kolei okresem 

dużych przemian. Przestarzała infrastruktura, nieefektywna organizacja oraz 
struktura przewozów, głównie towarów masowych, nie dawała szans na nawią-
zanie rywalizacji z transportem samochodowym w okresie wzrostu międzyna-
rodowej wymiany towarowej. Od początku udział przewozów kolejowych 
w transporcie systematycznie malał, osiągając w 2005 roku poziom 25% (rysu-
nek 1). Dużej redukcji uległy też przewozy tranzytowe, których udział w prze-
wozach obecnie nie odgrywa znaczącej roli. 

                                                           
4 Wyniki przedstawione w badaniu Zespołu Analiz Gospodarczych ING Banku. 
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Rys. 1.  Struktura przewozów kolejowych według kierunku w 2005 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Zapoczątkowana po roku 2000 deregulacja rynku kolejowego w Europie 

doprowadziła do wzrostu roli przewoźników prywatnych. W Polsce ich udział 
w rynku wzrósł pomiędzy 2003 a 2006 rokiem z 4% do 17% (rysunek 2). 
Z punktu widzenia udziału sektora prywatnego Polska należy do najbardziej 
zliberalizowanych rynków w Europie5

. 

W Polsce licencje posiada ponad 70 prywatnych firm, z których ok. 20 
czynnie świadczy usługi. Pięciu największych operatorów kontroluje 15% ryn-
ku, pozostali dzielą między siebie około 2%. Najwięksi prywatni przewoźnicy 
są znaczącą konkurencją dla dawnego monopolisty – PKP Cargo. Dzięki wyso-
kim nakładom inwestycyjnym stale podwyższają standard i poszerzają zakres 
oferowanych usług, odbierając państwowemu przewoźnikowi najbardziej wy-
magających i dochodowych klientów. Firmy prywatne rozwijają również dzia-
łalność w zakresie przewozów międzynarodowych (między innymi CTL Logi-
stic) i wchodzą na rynki sąsiednie, np. niemiecki i czeski. 
 

                                                           
5 W państwach Unii Europejskiej udział prywatnych przewoźników wynosi średnio 10%. 

Najwięcej – 30% – jest ich w Wielkiej Brytanii i Estonii oraz w Szwecji – 25% i w Norwegii – 
20%.  
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Rys. 2. Wzrost rynku przewozów kolejowych i udział przewoźników prywatnych 

w latach 2003–2006 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 
Wchodząc do Unii Europejskiej, Polska uzyskała 3-letni okres przejścio-

wy, związany z ograniczeniem dostępu dla wspólnotowych przedsiębiorstw 
kolejowych do polskiego rynku. 

Wynegocjowany przez Polskę okres przejściowy miał na celu dokończenie 
przemian związanych z restrukturyzacją  i procesami przekształceń własno-
ściowych narodowego przewoźnika PKP S.A. oraz stopniowe przystosowanie 
polskich operatorów kolejowych do zaistnienia w warunkach ostrej konkurencji 
w momencie pełnej liberalizacji przewozów towarowych w Unii Europejskiej.  

W ciągu okresu przejściowego licencjonowani przewoźnicy kolejowi 
Wspólnoty posiadali ograniczony dostęp do Transeuropejskiej Sieci Towarowej 
– TERFN – obejmującej główne szlaki kolejowe, służące przewozom między-
narodowym. Przewoźnicy krajowi dysponowali co najmniej 80% ogólnej rocz-
nej przepustowości tej sieci. 

Od stycznia 2007 roku nastąpiła pełna liberalizacja rynku kolejowych 
przewozów towarowych w krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, że operatorzy 
kolejowi mogą swobodnie przewozić towary na terytorium wszystkich państw 
członkowskich, także Polska na równoprawnych zasadach przyznała międzyna-
rodowym ugrupowaniom kolejowym (oraz przedsiębiorstwom kolejowym wy-
konującym międzynarodowe przewozy kombinowane) dostęp do krajowej sieci 
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kolejowej w celu dokonywania przewozów międzynarodowych oraz tranzytu. 
I chociaż analitycy i eksperci rynkowi nie przewidują masowego napływu kon-
kurencji z Unii, głównie ze względu na stan naszej infrastruktury, to wejście na 
nasz rynek planują zagraniczni przewoźnicy, m.in. Freightliner i Deutsche 
Bahn, którzy dysponują nieporównanie większymi możliwościami finansowy-
mi. Taka sytuacja dodatkowo zaostrzy konkurencję i może doprowadzić do 
dalszego spadku stawek przewozowych, które od momentu wprowadzenia libe-
ralizacji rynku obniżyły się średnio o 15–20%. 

Wzrost przewozów towarowych odnotowany w 2006 roku (zrealizowany 
głównie przez prywatnych przewoźników) wskazuje na potencjał rozwojowy 
polskiego rynku. Wraz ze wzrostem przewozów międzynarodowych, gdzie 
kolej jest szybsza i bardziej efektywna od przewozów drogowych, należy upa-
trywać szans na rozwój tej gałęzi transportu. Także rosnące znaczenie przewo-
zów intermodalnych (kontenerowych) i rozszerzanie oferty dla klientów 
z uwzględnieniem różnych środków transportu i usług logistycznych oraz roz-
wiązanie przewozów tranzytowych powinno przyczynić się do wzrostu znacze-
nia przewozów kolejowych. 

Jednak podstawowym warunkiem rozwoju przewozów międzynarodowych 
jest poprawa stanu technicznego infrastruktury transportowej oraz usunięcie 
istniejących barier, również tych, które ograniczają udział w tym rynku prze-
woźników prywatnych6.  

Jeśli chodzi o przewozy na linii wschód–zachód, to oprócz barier natury 
technicznej, jak różnice w szerokości torów, największym zagrożeniem może 
być organizowanie przewozów międzynarodowych z pominięciem terytorium 
Polski, w szczególności drogą morską (np. między Rosją a Niemcami na wzór 
rurociągu Nordgaz). 

Bardzo istotna staje się rola polskich portów morskich, gdzie wzrost prze-
ładunków będzie jednym z głównych czynników wzrostu przewozów kontene-
rowych. Ich przejęcie stworzy w najbliższych latach szansę i wyzwanie dla 
polskich kolei7

 – obecnie torami przewozi się nie więcej niż 10% ładunków 
kontenerowych. Jednak warunkiem powodzenia tego planu jest poprawa stanu 
technicznego i rozbudowa istniejącej infrastruktury (m.in. połączeń pomiędzy 

                                                           
6 Mają miejsce praktyki ustalania rozkładu jazdy przez granicę wyłącznie przez operatorów 

państwowych. 
7 Dotyczy połączeń centrum kraju z terminalami kontenerowymi w portach polskich w Gdy-

ni i Szczecinie. 
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portami a magistralami kolejowymi i terminali na granicach) oraz budowa cen-
trów logistycznych wyposażonych w specjalistyczne terminale przeładunkowe. 
Rozwój transportu intermodalnego to jeden z priorytetów polityki transportowej 
Unii – otrzymuje bowiem szczególne wsparcie w formie rządowej strategii  
i środków z funduszy unijnych8

. 

Długość linii kolejowych w Polsce wynosi około 19 tys. km, większą mają 
tylko Niemcy i Francja, natomiast średnia gęstość (około 65 m/km2) stawia nas 
na dziesiątym miejscu wśród państw Unii Europejskiej. W ostatnim okresie 
długość sieci w Polsce ulega ciągłej redukcji (od 2000 roku zmniejszenie 
o 10%). 

Infrastruktura kolejowa, w ocenie PKP PLK – spółki odpowiedzialnej za 
utrzymanie i budowę torów, jest w fatalnym stanie. Obecnie tylko 25% sieci 
jest w stanie określanym jako dobry, a aż 35% w złym i kwalifikuje się do na-
tychmiastowej wymiany nawierzchni torowej. Taki stan powoduje systema-
tyczne obniżanie parametrów eksploatacyjnych, polegające na zmniejszaniu 
dopuszczalnych nacisków na oś oraz na znacznym ograniczaniu prędkości po-
ciągów. Tylko 3% torów umożliwia rozwijanie prędkości 160 km/h lub więk-
szych. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej Polska w ubiegłej 
perspektywie finansowej przeznaczała niewielkie środki na inwestycje kolejo-
we, co poza złym stanem infrastruktury przekłada się również na wysokie, stale 
rosnące (ok. 15–20%) stawki opłat za dostęp9. 
 

 

3. Transport samochodowy  
 

Transport samochodowy jest najszybciej rozwijającym się segmentem 
przewozów towarowych. Wielkość przewozów pomiędzy 1990 a 2005 rokiem 
potroiła się. Również następne lata to kolejny okres szybkiego wzrostu. 
W 2005 roku udział transportu samochodowego w rynku mierzony pracą prze-
wozową (w tonokilometrach) wyniósł 61%, a mierzony masą przewiezionych 
ładunków 76%. 

                                                           
8 Między innymi zakończona inwestycja budowy zachodniopomorskiego centrum logistycz-

nego w porcie szczecińskim sfinansowana dzięki funduszom unijnym. 
9 Dzięki wdrożeniu systemu dofinansowania infrastruktury kolejowej z budżetu w 2006 roku 

stawki za dostęp spadły. Jednak kolejne zmiany w zasadach współpracy skutkują kolejnymi 
podwyżkami opłat dla przewoźników, szacowanymi na 15–20%. 
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Wzrost znaczenia transportu samochodowego wynika między innymi z je-
go dynamicznego rozwoju w pierwszych latach transformacji oraz z niewielkich 
barier wejścia na rynek dla nowych firm. Szybko powstające firmy przewozowe 
w walce o rynek przejmowały i przejmują klientów z innych gałęzi transportu, 
oferując im alternatywne rozwiązania, najczęściej po niższych cenach. Trans-
port samochodowy pozwala na tworzenie przyjaznej dla klienta oferty, umożli-
wiając dotarcie do każdego miejsca oraz zapewniając większą elastyczność 
i niezawodność dostaw, co w przypadku większości klientów ma kluczowe 
znaczenie. Konkurowanie z przewozami samochodowymi jest dodatkowo 
utrudnione przez powolny rozwój infrastruktury innych gałęzi transportu. 

W wyniku ostrej walki konkurencyjnej oferta przedsiębiorstw transporto-
wych jest stale doskonalona, przy jednoczesnym utrzymywaniu niskich cen. 
Skłania to przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne do wydzielania transportu 
poza struktury własnej firmy10. 

Taka  tendencja zlecania usług transportowych firmom zewnętrznym spra-
wia, że liczba wyspecjalizowanych przewoźników systematycznie rośnie, po-
wstaje silny transport zarobkowy, którego udział w rynku wzrósł do blisko 80% 
pracy przewozowej (liczonej w tonokilometrach) oraz do 52% wszystkich ła-
dunków (w tonach) przewiezionych w roku 2005. Dodatkowo stale rośnie rola 
transportu międzynarodowego, który w 2005 roku stanowił około 50% pracy 
przewozowej wykonanej przez firmy transportowe. 

Na podstawie dostępnych danych można szacować, że pomiędzy 1990 
a 2005 rokiem wielkość przewozów międzynarodowych realizowanych przez 
firmy transportowe rosła średnio o 20% rocznie (rysunek 3). Transportem za-
robkowym wykonywane są przewozy na większe odległości – średnia długość 
trasy wynosi 165 km w porównaniu do 52 km dla transportu gospodarczego11. 

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej stworzyło nowe możliwości 
dla przedsiębiorstw transportowych. Od maja 2004 roku do roku 2007 liczba 
firm posiadających uprawnienia do wykonywania przewozów międzynarodo-
wych wzrosła z ok. 9 tys. do ponad 16 tys. (wzrost o 80%), a łączna wielkość 
posiadanego przez nie taboru podwoiła się.  

                                                           
10 Outsourcing – powierzenie przewozów transportowych zewnętrznym przedsiębiorstwom 

transportowym.  
11 Według danych opracowanych przez Zespół Analiz Gospodarczych ING Bank. 
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Rys. 3. Towarowi przewoźnicy drogowi świadczący przewozy międzynarodowe 

w Polsce w latach 2002–2007 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Wielkość przewozów międzynarodowych w tym czasie wzrosła prawie 

dwukrotnie. Rola krajowych przewoźników wzrasta również na nowych ryn-
kach – udział przewozów pomiędzy innymi krajami i kabotażu (utrzymujący się 
w przeszłości na poziomie 1–2% całości przewozów międzynarodowych) 
wzrósł do 8% w 2004 i do 15% w 2005 roku. 

Wykonujący usługi transportu międzynarodowego dysponują stosunkowo 
nowym taborem, co pozwala im spełniać wszystkie wymogi obowiązujące 
w UE i poza nią. Wyczekiwanym terminem staje się data zakończenia okresu 
przejściowego, dotyczącego ograniczenia uprawiania kabotażu. Polska wynego-
cjowała pięcioletni (3+2) okres przejściowy, przy czym już po trzech latach 
zaoferowała otwarcie swoich rynków wewnętrznych dla unijnych operatorów 
na zasadzie wzajemności. Tylko Hiszpania, Irlandia i Szwecja zdecydowały się 
na współpracę po pierwszej części okresu przejściowego. Obecny rok zdecydu-
je, czy rynki wewnętrzne takich państw jak Niemcy czy Francja będą atrakcyjne 
dla naszych przewoźników. 

Rynek transportu samochodowego konsoliduje się. Proces ten jest wyraź-
nie widoczny wśród większych firm. Udział przychodów największych prze-
woźników w grupie dużych i średnich przedsiębiorstw zdecydowanie wzrósł 
pomiędzy 2000 a 2005 rokiem. Jednak rynek ten jest bardzo rozdrobniony. 
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W Polsce istnieje ok. 43 tysięcy firm transportowych12. Są to głównie małe 
przedsiębiorstwa dysponujące najwyżej kilkoma samochodami. Firmy zatrud-
niające powyżej 9 pracowników realizują niespełna 10% przewozów (102 mln 
ton w roku 2005), a ich udział w rynku mierzony wykonaną pracą przewozową 
wynosi 36% (43 mln tonokilometrów w 2005 roku). Dobrą ilustracją poziomu 
koncentracji w branży jest sytuacja, jaka występuje wśród przewoźników mię-
dzynarodowych – niespełna 1% spośród nich (niewiele ponad 100) dysponuje 
flotą liczniejszą niż 50 samochodów (rysunek 4). 
 

 

Rys. 4. Koncentracja polskich przewoźników drogowych na rynku przewozów mię-
dzynarodowych w roku 2006 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Ze względu na rozdrobnienie i słabość kapitałową oferta większości pol-

skich podmiotów ogranicza się głównie do przewozu ładunków, tj. najprost-
szych form obsługi klientów. Małe firmy transportowe wyspecjalizowały się 
w przewozach całopojazdowych, wykonywanych wysokotonażowym taborem, 
konkurując przede wszystkim ceną usług. Niewielkie możliwości finansowe 
utrudniają im inwestycje w nowy tabor oraz w technologie informatyczne 
i telekomunikacyjne. Nie są również w stanie realizować większych zamówień 

                                                           
12 Na rynku funkcjonuje także ok. 38 tys. firm wykonujących usługi transportu samochodo-

wego jako działalność uboczną (stan według bazy danych transportu samochodowego Katedry 
Badań Porównawczych Systemów Transportowych Uniwersytetu Gdańskiego). 
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od dużych zleceniodawców i prawdopodobnie będą funkcjonować przede 
wszystkim jako podwykonawcy dużych operatorów, ewentualnie wybiorą drogę 
specjalizacji w wybranych wąskich segmentach rynku. 

Firmy zajmujące się transportem drogowym odnotowały w ciągu ostatnich 
kilku lat stały wzrost przychodów, który kształtował się wyraźnie powyżej 
średniej dla całego rynku13

. Zdecydowanie poprawiały się również wyniki fi-
nansowe i rentowność (rysunek 5) – w 2004 roku zysk netto przekroczył pół 
miliarda złotych, po okresowym pogorszeniu wyników w 2005 roku (spowo-
dowanym między innymi drastycznym skokiem cen paliw, ale również spad-
kiem stawek frachtowych i wzrostem kosztów transportu, związanym z wpro-
wadzeniem MAUT w Niemczech) sytuacja finansowa przewoźników drogo-
wych w 2006 roku poprawiła się. 

 

 
Rys. 5. Wynik finansowy i rentowność przewoźników drogowych w latach 2000–2005 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Najpoważniejszą barierą utrudniającą funkcjonowanie i rozwój transportu 
samochodowego w Polsce jest stan infrastruktury. Sieć dróg wynosi 381,5 tys. 
km, drogi krajowe stanowią około 5%, czyli 18 255 km, w tym autostrady 673 
km oraz drogi ekspresowe 230 km. Polska ma najniższą gęstość sieci autostrad  

                                                           
13 Na podstawie sprawozdań FO2, składanych przez ok. 1000 przedsiębiorstw o przychodach 

powyżej 3 mln zł. 
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i dróg ekspresowych wśród krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo niejedno-
krotnie drogi krajowe przebiegają przez tereny zabudowane lub przez wiadukty 
i obiekty mostowe, nieprzystosowane do dużego natężenia ruchu. Pomimo po-
prawy, jaka nastąpiła w ciągu ostatnich kilku lat14, istniejące drogi są w złym 
stanie – według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
na koniec 2005 roku tylko 49% dróg było w stanie dobrym (łącznie z remonto-
wanymi), 26% w zadowalającym i aż 25% w złym. Szacuje się, że średnia 
prędkość samochodu ciężarowego na polskich drogach jest ponad połowę niż-
sza niż w Europie Zachodniej. 

Zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Spójności w okresie 2007– 
–2013 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z 19 mld euro dofinan-
sowania, przeznaczonych na projekty związane z transportem, ok. 11 mld przy-
padnie na drogi (z tego 9 mld na budowę autostrad i dróg ekspresowych). Środ-
ki na infrastrukturę i transport zostały również uwzględnione w regionalnych 
programach operacyjnych – w wysokości 30–40%. Pieniądze z funduszy unij-
nych mają być uzupełnione środkami pochodzącymi z Krajowego Funduszu 
Drogowego i z budżetu państwa. Plany rządowe zakładają potrojenie długości 
autostrad i wybudowanie 2000 km dróg ekspresowych do 2013 roku. Dodatko-
wo przybyć ma 2000 km dróg krajowych. Jednocześnie prowadzone będą prace 
remontowe, zmierzające do osiągnięcia sytuacji, w której 80% dróg krajowych 
będzie w dobrym stanie. 

Doświadczenia ostatnich lat nie napawają niestety optymizmem; 200 km 
autostrad i dróg ekspresowych wybudowanych w ciągu 3 lat nie świadczy naj-
lepiej o jakości przyjmowanych rozwiązań i sprawności administracji, a przede 
wszystkim od nich oraz od zapewnienia źródeł finansowania zależeć będzie 
realizacja planów. 

Na razie nie wydaje się, żeby zmiany organizacyjne zaproponowane przez 
nowy rząd miały wiele zmienić (w 2007 roku oddano tylko 6 km autostrad). 
Eksperci wskazują na konieczne zmiany przepisów w dziedzinie planowania 
przestrzennego, ochrony środowiska i zamówień publicznych, bez których 
opóźnienia w realizacji planów będą nieuniknione. Konieczne będzie również 
osiągnięcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Finansów a GDDKiA 
w sprawie sposobu dofinansowania inwestycji ze środków budżetowych. Rząd 

                                                           
14 W ciągu ostatnich lat budownictwo drogowe było jednym z najszybciej rozwijających się 

segmentów rynku budowlanego.  



Piotr Lewandowski 128 

powinien wykazać determinację i zrobić wszystko, żeby maksymalnie wyko-
rzystać możliwości związane z napływem środków unijnych dla poprawy stanu 
polskich dróg. 
 
 
Podsumowanie 

 
Wzrost gospodarczy i rosnąca w skali globalnej wymiana towarowa powo-

duje dynamiczny rozwój rynków transportowych. Zmiany, jakie nastąpiły 
w ciągu ostatnich lat w gospodarce światowej (takie jak globalizacja, deregula-
cja, rosnąca konkurencja czy szybki rozwój nowych technologii), oraz pojawie-
nie się nowych koncepcji w zarządzaniu i organizacji produkcji (lean manage-
ment) sprawiły, że zarządzanie logistyką produkcji i dystrybucji staje się coraz 
większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Spotykamy się z nieustającą presją 
na redukcję kosztów, co powoduje coraz częściej powierzanie funkcji transpor-
towych i logistycznych wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. Taka tendencja 
prowadzi do szybkiego wzrostu popytu na różnego rodzaju usługi logistyczne 
i transportowe. 

Wysoki poziom inwestycji zagranicznych oraz wzrost międzynarodowej 
wymiany handlowej to bardzo dobre perspektywy dla polskiego rynku usług 
transportowych i logistycznych. Polska – ze względu na swoje znaczenie 
w regionie i położenie geograficzne – powinna być beneficjentem tych trendów. 
W najbliższych latach możliwa jest dalsza konsolidacja rynku transportu dro-
gowego, również wzrost liczby większych operatorów, którzy będą mogli za-
oferować większy wachlarz ofert potencjalnym klientom. 

Nasze członkostwo we Wspólnocie Europejskiej oraz napływ funduszy 
unijnych daje Polsce niepowtarzalną szansę na zmniejszenie najpoważniejszej 
bariery, jaką jest obecny stan infrastruktury transportowej. Inną barierę, jaką są 
koszty działalności (zatrudnienie i cena paliwa), można łatwiej pokonać, po-
nieważ podstawowym kryterium decydującym o wyborze usługodawcy (szcze-
gólnie w okresie postępującego kryzysu) będzie stanowić cena usługi. 

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na rynkach światowych w Polsce 
powinien wystąpić okres sprzyjający inwestycjom związany z wykorzystaniem 
środków UE, także z uwagi na fakt, że krajowa waluta jest słaba, a ceny niektó-
rych komponentów, takich jak materiały budowlane, stal czy ropa naftowa, są 
niskie. 
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Zawsze o ożywieniu gospodarczym informuje nas rynek surowców. Mo-
żemy zauważyć wzrost indeksu BDI – Baltic Dry Index (indeks transportowy 
towarów masowych drogą morską), który jest wyprzedzający do sytuacji ryn-
kowej. Głosy sporej części ekonomistów wieszczą bliski koniec kryzysu i po-
wrót do koniunktury, jednak dopiero stały wzrost przewozów potwierdzi tę tezę. 
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CHANGE OF FREIGHT TRANSPORT INTENSITY IN INDIVIDUAL MODES 

OF TRANSPORT IN POLAND 

 

Summary 

 

An essential element influent on the development of the market of the transport 

and the logistics is the growing size of foreign investments. Many European firms trans-

fers her own production to countries of Europe Medially - Eastern, Poland as the great-

est market in the region attracts the third of this stream (the size of foreign investments 

in 2006. is 15 milliards euro). 

The demand on services forwarding, logistic and of warehouse grows dynamically 

and for the profitable bearings our country becomes one of greatest incumbents of these 

trends. 

The forwarding market in Poland driven with the economic rapid growth and the 

commercial exchange since the year 1994 grows in time approx. 6,5% a year. 
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In the road service in the period from 1990 to the year 2005 the size of transports 

tripled. 

As result of the sharp competitive struggle the offer of transporters is constantly 

perfected, at the simultaneous support of minor prices. Opening borders after the entry 

to the European Union created new possibilities for transporters. 

From the beginning of years 90 – these the participation of railway-transports in 

the transport systematically grew smaller. Begun after the year 2000 deregulating of the 

railway market in Europe caused the height of the meaning of private transports. Poland 

belongs to most liberalized markets. The entry on our market of European logistic op-

erators the resoluteness changed standards, the use from services of specialized firms 

becomes more and more general. 

As result of growing more intense competition of the enterprises have more and 

more greater difficulties with the maintenance of the hitherto existing market position. 

A best answer on this situation is the specialization.  
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PODSTAWOWE PROBLEMY WYKORZYSTANIA  
NARZĘDZI CENOWYCH W KSZTAŁTOWANIU EFEKTYWNOŚCI 

RYNKU TRANSPORTOWEGO 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

We współczesnej gospodarce transport stanowi bardzo ważny obszar ak-
tywności (np. jako rynek pracy, generator PKB), a także nośnik rozwojowy 
dla innych dziedzin gospodarowania (m.in. przemysłu, rolnictwa). Z tego 
względu dążenie do wzrostu efektywności jego działania jest kluczowym ele-
mentem dla wzrostu zarówno na poziomie krajowym, europejskim, jak i glo-
balnym. Podstawowym pytaniem jest więc kierunek zmian, jaki należy obrać, 
aby tę efektywność poprawiać, a w efekcie uzyskać największe korzyści 
z działalności transportowej. Wreszcie konieczne byłoby określenie najlep-
szych narzędzi, które można byłoby wykorzystać do kształtowania systemu 
transportowego. Jednym z tych narzędzi, często wskazywanym jako poten-
cjalnie przydatne, jest cena. W niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia 
niniejszego zagadnienia, wskazując na podstawowe problemy i pytania zwią-
zane z wykorzystaniem ceny w procesie kształtowania efektywności rynku 
transportowego. 

                                                           
∗ Dr Maciej Matczak – Akademia Morska w Gdyni. 
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1. Wyzwania oceny efektywności transportu 

Podstawowym wyzwaniem przy analizie efektywności, niezależnie od 
obiektu czy zjawiska zainteresowania, jest dokładne określenie badanego 
przedmiotu. W przypadku systemu transportowego zadanie to okazuje się nie-
zmiernie trudne. Wynika to z dwóch podstawowych czynników. Z jednej strony 
sam system jest wysoce skomplikowanym układem elementów i występujących 
pomiędzy nimi powiązań, z drugiej – trudno jednoznacznie określić, jaki jest cel 
funkcjonowania systemu, a w zasadzie – z jakiego punktu widzenia można, czy 
raczej należałoby system ten oceniać. Co więcej, istnieje silne powiązanie po-
między systemem transportowym a otoczeniem, co z jednej strony kształtuje 
jego wnętrze, z drugiej zaś – wpływa na definiowanie jego celów.  

Posługując się jedną z dostępnych definicji, można stwierdzić, że system 
transportowy to uporządkowany przestrzennie, organizacyjnie, technologicznie 
i funkcjonalnie układ składników materialnych produkcji transportowej, two-
rzących pewną całość, służącą zaspokajaniu potrzeb transportowych na danym 
obszarze1. Można więc w ramach systemu wyróżnić jego podstawowe elemen-
ty, takie jak: 
• podsystem techniczny, 
• podsystem organizacyjny, 
• podsystem ekonomiczno-prawny. 

Struktura systemu jest zatem bardzo złożona, co wymaga zapewnienia od-
powiedniej integracji, tak technicznej, jak i ekonomicznej, oraz harmonizacji 
działalności poszczególnych podsystemów (m.in. układ gałęziowy). Tylko 
wówczas system ten zachowa wymaganą spójność w układzie wewnętrznym 
oraz w ramach swych rozlicznych relacji z otoczeniem2.  

Dodatkowym problemem w analizie są różnice występujące pomiędzy sys-
temami transportowymi poszczególnych państw, co uniemożliwia wypracowa-
nie uniwersalnej formuły. Różnice te dotyczą takich aspektów, jak: 
• geograficzno-przestrzenne, 
• instytucjonalno-organizacyjne,  
• społeczno-kulturowe, 
• gospodarczo-handlowe3. 

                                                           
1 Ekonomika transportu, red. J. Burnewicz, Wyd. UG, Sopot 1993. 
2 A. Grzelakowski, M. Matczak, A. Przybyłowski, Polityka transportowa Unii Europejskiej 

i jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich, Wyd. AM w Gdyni, Gdynia 
2009, s. 12. 

3 Opracowanie własne na podstawie: Transport Benchmarking. Methodologies, Applications 

& Data Needs, „Annex IV”, ECMT, Paryż 1999, s. 77. 
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Ważną cechą systemu transportowego jest także jego ograniczona zdolność 
do samoregulacji, przez co potrzebuje stałego nadzoru i kontroli, aby funkcjo-
nować spójnie i bez zakłóceń. Tym samym znaczenie mechanizmu rynkowego 
w funkcjonowaniu transportu jest ograniczane w imię realizacji określonych 
nadrzędnych celów. Można więc stwierdzić, iż regulacja sprowadza się do „wy-
paczania” systemu rynkowego w transporcie. 

Drugim źródłem problemów jest samo pojęcie efektywności. Z natury jest 
ono pojęciem bardzo trudnym do zdefiniowania. Zjawisko to jest dodatkowo 
wzmagane poprzez odniesienie efektywności do tak złożonego obszaru, jakim 
jest system transportowy. Efektywność jest najogólniej definiowana jako rezul-
tat podjętych działań, opisany relacją poniesionych nakładów do uzyskanych 
efektów.  

Jeśli zechce się odnieść powyższe czynniki (koszt i efekt) do systemu 
transportowego, po stronie kosztowej pojawić się musi pojęcie kosztu spo-
łecznego, który – obok kosztów samych przedsiębiorstw działających na ryn-
ku – uwzględnia także kategorie kosztów zewnętrznych. Przykładem 
uwzględniania niniejszego podejścia jest „modne” w ostatnich latach w Unii 
Europejskiej hasło internalizacji kosztów zewnętrznych4. Niestety do dziś, 
pomimo zaawansowania prac, nie wypracowano metodologii precyzyjnego 
oszacowania całości kosztu społecznego, zatem wskazanie efektywności sys-
temu musi opierać się na pewnych uogólnieniach, stanowiąc duże wyzwanie 
analityczne. Z drugiej strony należy zadać pytanie, jakich efektów powinno 
się oczekiwać od systemu transportowego. W najszerszym podejściu można 
mówić o trzech poziomach analizy: 
• makroekonomicznym, 
• mikroekonomicznym, 
• użytkownika. 

W pierwszym przypadku głównym celem funkcjonowania systemu trans-
portowego będzie poprawa konkurencyjności gospodarki. Może być on rozpa-
trywany zarówno na poziomie regionu, państwa czy ugrupowania krajów (np. 
UE). W drugim uwaga skupiona zostaje na przedsiębiorstwach działających 
w transporcie. Ich „powodzenie” staje się głównym celem funkcjonowania sys-
temu transportowego. Oczywiście działalność usługodawców jest uzależniona 
od strony popytowej rynku. Ostatnim poziomem, często pomijanym w anali-

                                                           
4 Por. Handbook on estimation of external costs in the transport sector, CE Delft, luty 2008. 
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zach, a mającym jednak kluczowe znaczenie, jest poziom użytkownika, który 

stanowi ostatecznego odbiorcę usług transportowych (tzw. popyt pierwotny). 

Jego zadowolenie staje się tym samym zasadniczym celem działania systemu. 

W europejskiej rzeczywistości ważnym elementem przy ocenie efektywno-

ści systemu transportowego będzie rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami po-

szczególnych państw członkowskich (problemy wewnętrzne) a celami definio-

wanymi na poziomie UE. Opierając się na podstawowych kierunkach rozwojo-

wych definiowanych na poziomie polityki transportowej, można zauważyć, że 

w przypadku oceny narodowej jako priorytety stawiane są takie zagadnienia, 

jak redukcja liczby ofiar i ciężko rannych w wypadkach drogowych oraz pro-

mocja intermodalizmu, natomiast w układzie europejskim priorytetowo trakto-

wana jest promocja interoperatywności i harmonizacja podatkowa5. 

Mówiąc o efektywności, należy wspomnieć także o koncepcji efektywno-

ści w rozumieniu Pareta (tzw. efektywności ekonomicznej). Mówi ona, iż dane 

rozwiązanie jest efektywne w chwili kiedy nie ma żadnego alternatywnego, 

które zapewniłoby każdemu co najmniej takie samo położenie, a niektórym po 

prostu lepsze6. Odnosząc powyższe do funkcjonowania transportu, wzrost efek-

tywności ekonomicznej nastąpiłby jedynie w takiej sytuacji, gdy poprawiając 

działanie poszczególnych elementów systemu, nie wpływalibyśmy negatywnie 

na inne jego części. W tym przypadku na przykład postulat redefinicji podziału 

gałęziowego7
 staje się nieefektywny, gdyż wspieranie określonych gałęzi trans-

portu powodować będzie straty w innych (konkurencyjnych).   

Jak wynika z powyższych rozważań, ocena efektywności systemu trans-

portowego jest rzeczą bardzo trudną, która wymaga precyzyjnego określenia 

przedmiotu, skali oraz założeń analizy. Z drugiej strony niewątpliwa jest moż-

liwość, a raczej konieczność wpływania na działanie systemu transportowego. 

Najczęściej realizowane jest to poprzez narzędzia polityki transportowej, wśród 

których wyróżnia się narzędzia: ekonomiczne, pozaekonomiczne, prawne, in-

formacyjne i moralne. Bezpośredni wpływ na ceny usług transportowych wy-

wierać będą narzędzia ekonomiczne, natomiast w przypadku pozostałych kate-

gorii można mówić o działaniu pośrednim.   

                                                           

5 Euro-Tenassess, Final Report, „Annex II Summaries of National Transport Policies”, Ko-

misja Europejska, Bruksela 1999, s. 29. 
6 H.R. Varian, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1997, s. 45. 
7 White Paper. European Transport Policy for 2010: time to decise, Komisja Europejska, 

Bruksela 2001, s. 23. 
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2. Cena jako element rynku transportowego 
 
Cena nierozerwalnie związana jest z pojęciem rynku, na którym spotyka się 

strona popytowa i podażowa, wyznaczając zarówno ilość, jak i wartość dóbr 
podlegających wymianie. Cena będzie więc określoną liczbą jednostek pienięż-
nych niezbędnych dla nabycia danego produktu lub usługi8. Odpowiedzialny za 
określenie tych wielkości jest mechanizm rynkowy, na który składa się cało-
kształt oddolnych procesów dostosowawczych między zgłaszającymi zapotrze-
bowanie a występującymi z ofertą towarową czy usługową. Ważnym czynni-
kiem jest ponadto fakt, że dla pełnej sprawności mechanizmu istotne jest dzia-
łanie wszystkich rynków z nim powiązanych, jak: produktów i usług, pracy, 
ziemi, kapitałowy czy walutowy9. Mechanizm taki dotyczy również działalności 
transportowej oraz wielu powiązań występujących pomiędzy transportem a jego 
otoczeniem. 

Sam rynek transportowy jest definiowany jako całokształt stosunków han-
dlowo-gospodarczych, obejmujących działania firm transportowych (podaż) 
i zachowania użytkowników (popyt) oraz funkcjonowanie struktur organizacyj-
nych ułatwiających kontakt stron w celu zawarcia umów na usługi transporto-
we10. Można więc stwierdzić, że stanowi on „trzon” systemu transportowego. 
Należy jednak podkreślić, że pojęcie „rynku” związane jest z wolną konkuren-
cją. Mamy z nim do czynienia jedynie wówczas, gdy istnieje pełna swoboda 
zawierania umów, a jakość i użyteczność usługi weryfikowana jest przez jej 
odbiorcę. Z drugiej strony można traktować takie funkcjonowanie rynku jako 
swoisty „chaos”11, który wymaga określenia pewnych ram działania (m.in. ze 
względów bezpieczeństwa, zapewnienia równości praw, kwestii socjalnych). 
Poziom ingerencji państwa w działanie rynku będzie zaś odwrotnie proporcjo-
nalny do znaczenia mechanizmu rynkowego w funkcjonowaniu transportu. 
W skrajnym przypadku można spodziewać się przejścia na tzw. ręczne stero-
wanie, które zastąpi rynek. 

                                                           
8 J. Hawlena, Determinanty kształtowania cen usług transportowych, Prace Naukowe AE 

w Katowicach, Katowice 2004, s. 14. 
9 T. Kamińska, B. Kubska-Maciejewicz, J. Laudańska-Trynka, Teoria podejmowania decyzji 

przez podmioty rynkowe. Wyd. UG, Sopot 1995, s. 21. 
10 Ekonomika transportu..., op.cit., s. 121. 
11 W. Downar, System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, WNUS, 

Szczecin 2006, s. 72. 
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Można więc powiedzieć, że istnieją dwie skrajności, z jednej strony trans-

port doskonale konkurencyjny (regulowany w pełni przez mechanizm rynko-

wy), z drugiej natomiast – system sterowany ręcznie/odgórnie. W praktyce 

współczesny transport znajduje się na kontinuum, gdzieś pomiędzy wskazanymi 

zewnętrznymi położeniami. Jednocześnie punkt, w którym określony system 

transportowy będzie się znajdował, determinowany będzie celami, jakie są mu 

stawiane, oraz poziomem oceny realizacji założonych rezultatów (makro, mi-

kro, użytkownika). Niezależnie od wskazanych elementów na rynku transpor-

towym pojawić się musi cena, a punktem wyjściowym dla analizy jest tzw. cena 

równowagi rynkowej, powstała w punkcie, w którym potencjalny popyt równy 

jest potencjalnej podaży na usługę. 

Zmiana ceny na rynku może być efektem dwojakiego działania. Z jednej 

strony może być skutkiem funkcjonowania mechanizmu rynkowego, który bę-

dzie reagował na czynniki zewnętrzne, z drugiej zaś – wynikiem odgórnie na-

rzuconych poziomów cenowych (interwencja publiczna). W tym drugim przy-

padku cena stanowić będzie narzędzie regulacji rynku transportowego, a tym 

samym – będąc w zgodzie z powyższym – transportu. 

W pierwszym przypadku zmiana ceny może mieć swoje źródło w zjawi-

skach zachodzących po stronie popytu lub podaży rynkowej. Głównymi czyn-

nikami wpływającymi na zmianę wielkości popytu będą: ceny dóbr substytu-

cyjnych lub komplementarnych, dochody nabywców oraz ich gusty i preferen-

cje12. Odnosząc to do rynku transportowego, mówić można o cenie usług 

w poszczególnych, substytucyjnych gałęziach lub formach transportu, cenach 

paliwa lub dostępu do infrastruktury czy też modach panujących w przewozach 

(m.in. zachowania proekologiczne). W przypadku strony podażowej czynnika-

mi takimi będą: wykorzystywana technika i technologia, koszty produkcji oraz 

interwencje państwa o charakterze pozacenowym13
. Wprowadzenie technologii 

zunifikowanych, charakteryzujących się wyższą wydajnością czy też oszczęd-

niejszy tabor przewozowy to transportowe przykłady niniejszych czynników. 

Podobne efekty (zmiana podaży) przynosić będzie wprowadzanie nowych, 

ostrzejszych norm bezpieczeństwa lub przepisów regulujących sprawy socjalne 

w transporcie. Jak więc widać, szereg czynników, jak na przykład koszty pali-

wa, będzie oddziaływać na obydwie strony rynku, kształtując ceny usług sub-

                                                           

12 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Tom 1, PWE, Warszawa 1994, s. 89. 
13 Ibidem, s. 94. 
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stytucyjnych oraz poziom kosztów usługodawców. W wyniku działania mecha-
nizmu rynkowego uzyskana zostanie więc nowa cena równowagi.  

To, w jakim stopniu będzie się ona różnić od poziomu wyjściowego, zale-
żeć będzie od elastyczności cenowej podaży, a zwłaszcza popytu. W tym dru-
gim przypadku poziom elastyczności będzie powiązany z rodzajem potrzeb, 
jakie usługa transportowa będzie realizować. Można relację tę scharakteryzo-
wać w następujący sposób: 

• popyt doskonale nieelastyczny (podstawowe potrzeby transportowe, np. 
dojazd do szkoły, na zakupy); 

• popyt nieelastyczny (potrzeby na usługi niższego rzędu oraz te, które nie 
mogą być w pełni regulowane, m.in. komunikacja zbiorowa dla posiadacza 
samochodu osobowego oraz dojazd limuzyną na ślub); 

• popyt elastyczny (potrzeby rutynowe, wybieralne – dojazd do kina); 

• popyt nadelastyczny (potrzeby wyższego rzędu, jak np. przelot samolotem 
w klasie business); 

• popyt doskonale elastyczny (potrzeby prestiżowe – lot w kosmos)14.   

W przypadku strony podażowej elastyczność cenowa będzie miała dużo 
prostszą strukturę, ponieważ w większości przypadków spadek cen będzie skut-
kował ograniczeniem oferty usługowej. 

Zewnętrzna ingerencja w poziom ceny będzie natomiast skutkowała odej-
ściem od ceny równowagi, przez co pojawić się może nadwyżka po stronie 
popytu lub podaży. Skutkiem tego będzie zaś ograniczenie efektywności działa-
nia rynku, ponieważ albo nie będzie on w stanie zaspokoić potrzeb użytkowni-
ków, albo nadmiernie podniesione zostaną koszty (nadpodaż).  

Podsumowując niniejsze rozważania, można stwierdzić, iż cena jest istot-
nym elementem rynku transportowego, a tym samym będzie mieć wpływ na 
funkcjonowanie całego systemu. Pozostaje jednak pytanie, czy jest ona narzę-
dziem regulacji transportu, czy jej efektem? Odnosząc się do powyższej czę-
ści pracy oraz nawiązując do jej tytułu, stwierdzić można, że chcąc podnosić 
efektywność systemu transportowego, należy cenę traktować raczej jako 
efekt, ponieważ jej zewnętrzna regulacja prowadzi do oczywistych nieefek-
tywności.   
 

                                                           
14 J. Hawlena, Determinanty kształtowania cen…, op.cit., s. 17. 
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3. Kształtowanie cen usług a efektywność systemu transportowego  
 
Patrząc na praktyczne działanie systemu transportowego, wskazać można, 

że istnieją dwie grupy czynników, które będą wpływać na wysokość ceny za 
usługę transportową. Z jednej strony będą to decyzje usługodawców (cenotwór-
stwo), z drugiej – tworzenie odgórnych regulacji cenowych.    

Proces cenotwórstwa związany jest poziomem mikro, na którym przedsię-
biorcy, wykorzystując różnego rodzaju strategie (m.in. przetrwania, maksymali-
zacji zysków, maksymalizacji przychodów, wzrostu sprzedaży, skimmingu czy 
najwyższej jakości15), kształtują wysokość cen za swoje usługi. Cena traktowa-
na jest zatem jako element marketing-mix, narzędzia prowadzącego do realizacji 
celów strategicznych przedsiębiorstwa. Abstrahując od sytuacji, kiedy przedsię-
biorstwo jest podmiotem publicznym lub państwowym, stwierdzić można, że 
obszar ten podlega bezpośredniemu wpływowi mechanizmu rynkowego. Przed-
siębiorstwa, obserwując rynek (nabywców i konkurentów), starają się zaofero-
wać odpowiedni poziom cen. 

Trzeba jednak pamiętać, że bardzo istotnym elementem rachunku kosztów 
firm będą wszystkie zewnętrzne obowiązkowe obciążenia finansowe oraz regu-
lacje prawne powodujące wzrost kosztów. Narzędzia regulacji rynku, takie jak: 
podatki, akcyza, opłaty rejestracyjne, winiety czy też subsydia i dotacje będą 
więc wpływać na decyzje cenowe przedsiębiorcy. Stanowią one narzędzie poli-
tyczne, które wykorzystywane jest dla osiągnięcia określonego celu (wzrost 
efektywności w ujęciu makroekonomicznym). Pomimo stosowania tego typu 
narzędzi przedsiębiorcy mogą próbować i tak realizować własne strategie, do-
stosowując się elastycznie do narzuconych ram działania. Czynnikiem sprzyja-
jącym będzie tutaj konkurencja rynkowa, która w sposób naturalny wymusza 
proefektywnościowe podejście do działalności. Tym samym zakładane efekty 
polityczne mogą nie nastąpić, co będzie oznaczało porażkę w walce z mechani-
zmem rynkowym.  

Silny wpływ na funkcjonowanie mechanizmów rynkowych, a tym samym 
na ograniczoną efektywność cenowych narzędzi regulacji we współczesnym 
transporcie mają także zjawiska komplementarności i substytucyjności. 
W pierwszym przypadku tendencja do integrowania łańcuchów dostaw, two-
rzenie interoperacyjnych układów transportowych w ramach hasła co-modality, 

                                                           
15 P. Kotler, Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 450. 
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a także dążenie do realizacji usług w systemie one stop shopping, gdzie jednym 
z postulatów jest jedna cena za cały proces transportowy, co prowadzi do dewa-
luacji ceny jako istotnego narzędzia w kształtowaniu rynków transportowych. 
Dobrym przykładem może być tutaj również hasło „przywrócenia równowagi 
pomiędzy gałęziami transportu”, co sprowadza się do ograniczenia znaczenia 
transportu drogowego. Przy formułowaniu tego typu celów pomija się bardzo 
istotny fakt komplementarnego znaczenia transportu samochodowego wzglę-
dem innych gałęzi transportu. Wynika to z jego większej elastyczności,  
a zwłaszcza dostępności. Trudno jest bowiem zastąpić go inną formą przewozu, 
co z kolei odnosi się do substytucyjności podaży. Jeżeli uwzględni się jedno-
cześnie duże zróżnicowanie ładunkowe (odmienna podatność transportowa 
ładunków), wykorzystywane technologie, a także rozkład geograficzny miejsc 
nadania i odbioru, okaże się, iż zastąpienie jednej gałęzi inną możliwe jest na 
niewielkim fragmencie rynku transportowego, a co za tym idzie wpływ tego 
faktu na ogólną sytuację jest także ograniczony. Wszystkie wymienione czynni-
ki prowadzą do wniosku, że współczesny popyt na transport ma charakter do-
skonale elastyczny, co powoduje ograniczony wpływ wysokości ceny na jego 
rozmiar. 

 
 

Podsumowanie 
 
Przedstawiona powyżej analiza wskazuje na szczególne trudności w reali-

zacji procesu kształtowania systemu transportowego. Związane jest to zarówno 
ze strukturą samego systemu, jak i ograniczonym wpływem narzędzi regulacji 
na jego działanie. Zmiana poziomu cen za usługi transportowe z jednej strony 
może być efektem definiowania ram funkcjonowania transportu (cenowe narzę-
dzia pośrednie), jak i bezpośredniego kształtowania wysokości cen. Z punktu 
widzenia rynku transportowego efektywny, czyli prowadzący do ustalenia się 
ceny równowagi, może być tylko pierwszy ze sposobów. W drugim przypadku 
efektem sztucznej ingerencji w rynek będzie jedynie ograniczenie efektywności 
systemu w wyniku powstania nadwyżek lub niedoborów.  
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THE CRUCIAL CHALLENGES OF THE PRICING UTILIZATION  

AS THE TOOL OF CREATION OF EFFICIENCY OF TRANSPORT MARKET 

 

Summary 

 

Transport constitutes one of the main area of contemporary economy, so efficient 

operation of transport is the basic element of the future development of economy and 

society. Similarly, transport could be regarded as a market. This market, unfortunately is 

not self-regulated. For that reason, the creation of proper transport policy is necessary. 

Because of complexity of transport with huge number of elements and inner or outer 

interrelation, the process of regulation is extremely difficult and not effective enough. 

Utilization of the proper methods and tools of regulation seems to be crucial. One of the 
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tools are transport prices. The concept of internalization of external costs of transport is 

the best example of that activity. On the other hand, an important question concern the 

transport regulation process is the final effect, we would like to achieve. The efficiency 

of transport could be assessed on different levels (macro, micro, stakeholder, etc.) or 

different scopes (e.g. economic, social, environmental). At the same time, the creation 

of proper measures, obtaining a reliable data or indication of best practices is not easy. 

Utilization of pricing tools in transport is therefore very interesting but complicated 

issue. Identification of main obstacles, challenges and chances become a crucial ques-

tion.   
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DOKUMENTY TRANSPORTOWE  
W AKREDYTYWIE DOKUMENTOWEJ 

 
 

Wprowadzenie 
 

Zarządzanie procesem transportowym w obsłudze międzynarodowej wy-
miany towarowej wymaga znajomości wielu zagadnień, w tym zasad i form 
rozliczeń między kupującym i sprzedającym. Zastosowanie bowiem w kontrak-
cie uwarunkowanych form zapłaty, w tym akredytywy dokumentowej, powodu-
je, że dokonanie płatności uzależnione jest od spełnienia określonych warunków 
przez eksportera. Należy do nich warunek przedstawienia w banku określonych 
w treści akredytywy dokumentów. Jednym z tych dokumentów jest najczęściej 
dokument transportowy. Jego rodzaj, sposób i termin wystawienia, a także ter-
min prezentacji w banku może decydować o uzyskaniu zapłaty przez eksporte-
ra. Stąd znajomość tych zagadnień jest niezbędna przewoźnikom i spedytorom, 
aby mogli oni – w szczególności zaś spedytor – służyć pomocą i poradnictwem 
w zakresie właściwego przygotowania dokumentów transportowych, a tym 
samym spełnienia wymogów wynikających z zastosowania jako formy zapłaty 
akredytywy dokumentowej. 

W przypadku akredytywy bank – na zlecenie importera – podejmuje nie-
odwołalne zobowiązanie do honorowania tzw. zgodnej prezentacji, czyli do 
dokonania zapłaty eksporterowi, w zamian za złożenie przez niego, w przewi-

                                                           
∗ Prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider – Uniwersytet Gdański. 
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dzianym terminie, ustalonych w treści akredytywy dokumentów, dotyczących 
realizacji danej transakcji. Spełnienie wymogów akredytywy bank bada tylko na 
podstawie przedstawionych mu dokumentów1.    

Dla banku, przy sprawdzaniu dokumentów, wiążące są przede wszystkim 
postanowienia akredytywy. Natomiast jeśli zawiera ona nieprecyzyjne lub 
ogólne sformułowania, względnie nie ujmuje pewnych szczegółowych posta-
nowień, to banki odwołują się do: 
1. Jednolitych zwyczajów i praktyki dotyczących akredytyw dokumentowych 

(Uniform Customs and Practice for documentary credit – UCP); ich ostatnia 
nowelizacja (szósta od 1933 roku, kiedy opracowano je po raz pierwszy), 
opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlową (MIH), obowiązująca 
od 1 lipca 2007 roku, to UCP 6002; ich uzupełnienie stanowi Suplement do 
UCP 600 dla elektronicznej prezentacji (eUCP), który ma zastosowanie 
w sytuacji, gdy dokumenty prezentowane są przez eksportera wyłącznie 
w formie elektronicznej lub też część z nich w formie elektronicznej, a część 
jako dokumenty papierowe. 

2. Międzynarodowych standardów praktyki bankowej. Jeśli chodzi o między-
narodowe standardy praktyki bankowej, to głównie zastosowanie mają opra-
cowane przez MIH Międzynarodowe Standardy Praktyki Bankowej dla ba-
dania dokumentów w ramach akredytyw dokumentowych (International 
Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Docu-
mentary Credits – ISBP z 2007 roku; po raz pierwszy opublikowano je 
w 2002 roku), które są dostosowane do UCP 6003. Jednak ISBP nie obejmu-
ją wszystkich praktyk stosowanych przez banki działające na skalę globalną. 
Choć starano się w nich ująć te warunki, które najczęściej występują w co-
dziennej praktyce bankowej, jak również te dokumenty, które są zazwyczaj 
prezentowane w ramach akredytywy, to nie są to jedyne praktyki stosowane 

                                                           
1 Szerzej: D. Marciniak-Neider, Płatności w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Gdańskiego, Gdańsk 2008. 
2 ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 revision, UCP 600. 

Supplement to UCP 600 for electronic presentation, eUCP version 1.1., ICC Paris, Publication 
2006, No. 600. Warto dodać, że ukazała się też polska wersja UCP, wydana wspólnie przez ICC 
Polska oraz Związek Banków Polskich. 

3 International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Docu-

mentary Credits - ISBP, 2007 Revision for UCP 600, ICC Publication No. 681. Ukazała się też 
ich polska wersja: Międzynarodowe Standardy Praktyki Bankowej dla badania dokumentów 

w ramach akredytyw dokumentowych, wersja 2007 dla UCP 600, Publikacja MIH nr 681, ICC 
Polska, Związek Banków Polskich, Warszawa 2008. 
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przy sprawdzaniu dokumentów. Stąd autorzy ISBP podkreślają, że nie nale-
ży włączać i powoływać się na ISBP (tak jak na UCP 600) w treści akredy-
tywy dokumentowej, gdyż UCP 600 już inkorporują w art. 2 międzynaro-
dowe standardy praktyki bankowej, w tym również ISBP, ale nie tylko. 
ISBP stanowią swego rodzaju poradnik dla bankowców, wyjaśniający jak in-
terpretować poszczególne zapisy UCP w codziennej praktyce, a tym samym 
sprzyjający ujednoliceniu ich interpretacji w skali światowej. Zebrano 
w nich i udokumentowano praktyki bankowe nieobjęte UCP lub uszczegó-
ławiające zapisy UCP 600. Jednocześnie MIH zastrzega, że regulacje praw-
ne niektórych krajów mogą powodować, iż nie wszystkie przyjęte w ISBP 
zasady będą mogły być zastosowane w każdej sytuacji. Podobny efekt może 
wystąpić w przypadku, gdy akredytywa wyraźnie zmienia czy wyłącza sto-
sowanie określonej zasady zawartej w UCP 600. Należy podkreślić, że choć 
ISBP stanowią swego rodzaju pomoc w ocenie dokumentów przez banki czy 
stanowią one zgodną prezentację, to istotna jest też ich znajomość przez 
spedytorów, gdyż ułatwi im właściwe przygotowanie dokumentów, co do 
których banki nie będą zgłaszały zastrzeżeń. 

 
 
1. Regulacje dotyczące dokumentów transportowych w UCP 600 i ISBP 
 

Łącznie UCP 600 składają się z 39 artykułów, z których siedem poświęco-
no dokumentom transportowym (art. 19-25), a ISBP łącznie zawierają 185 
punktów dotyczących sprawdzania dokumentów, w tym 91 dotyczy dokumen-
tów transportowych (pkt. 68-169). 

W UCP 600 poszczególne artykuły dotyczą: 
• art. 19 dokumentu transportowego, pokrywającego przewóz środkami co 

najmniej dwóch różnych gałęzi transportu – dokumentu transportu multimo-
dalnego (Transport Document Covering at Least Two Different Modes of 
Transport); 

• art. 20 konosamentu (Bill of Lading); 
• art. 21 morskiego listu przewozowego (Non-Negotiable Sea Waybill); 
• art. 22 konosamentu czarterowego (Charter Party Bill of Lading); 
• art. 23 dokumentu transportu lotniczego (Air Transport Document); 
• art. 24 dokumentów transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądo-

wej (Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents); 
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• art. 25 poświadczeń wysyłki przesyłek kurierskich i pocztowych (Courier 
Receipt, Post Receipt or Certificate of Posting). 

Natomiast w ISBP dotyczą:  
• dokumentu transportu multimodalnego (pkt. 68-90); 
• konosamentu (pkt. 91-114); 
• konosamentu czarterowego (pkt. 115-133); 
• dokumentu transportu lotniczego (pkt. 134-156);  
• dokumentu transportu drogowego, kolejowego i śródlądowego (pkt. 157– 

–169). 
UCP 600 (art. 14) i ISBP (pkt. 1-42) zawierają też pewne ogólne zasady 

obowiązujące przy analizie zapisów ujętych w sprawdzanych dokumentach.  
Jeśli chodzi o nazwy dokumentów transportowych, to regulacje MIH ich 

nie specyfikują (np. list przewozowy CMR czy CIM). Jednak pewne odniesie-
nia występują. I tak: 
• zgodnie z pkt. 68 ISBP, jeśli akredytywa wymaga prezentacji dokumentu 

obejmującego przewóz środkami co najmniej dwóch gałęzi transportu, to 
winien on wyraźnie na taki przewóz wskazywać, choć użycie nazwy multi-
modal transport document nie jest niezbędne, nawet jeśli akredytywa takie-
go dokumentu wymaga; ponadto pkt. 69 wskazuje, że obie nazwy – doku-
ment transportu multimodalnego, jak i kombinowanego są na równi akcep-
towane; 

• pkt. 92 ISBP określa, że jeśli akredytywa wymaga konosamentu pokrywają-
cego wyłącznie transport morski, to przedstawiony dokument ma pokrywać 
transport z portu do portu, lecz nie musi być zatytułowany marine, ocean, 
port-to-port czy podobnie; 

• pkt. 135 ISBP stwierdza, że jeśli akredytywa wymaga dokumentu transportu 
lotniczego – air waybill, air consigment note, to przedstawiony w banku do-
kument ma pokrywać przewóz z portu do portu lotniczego, ale nie musi za-
wierać wymienionych nazw. 

Ze względu na to, że dokumenty transportowe stanowią dowód wysyłki 
towaru, treść art. 19-24 UCP 600 jest zbliżona i wyraźnie określa, co dany do-
kument musi zawierać, w tym: 
• nazwę przewoźnika i podpis podmiotu wystawiającego dokument; 
• wymienione w akredytywie miejsce/port przyjęcia towarów w pieczę lub 

załadunku na środek transportu; 
• miejsce/port wydania/przeznaczenia towaru; 
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• liczbę oryginalnych egzemplarzy prezentowanych dokumentów; 
• nazwę statku (przy przewozach morskich). 

W przypadku dokumentów transportowych w handlu drogą morską (kono-
samenty, morskie listy przewozowe) muszą one wskazywać, że towary zostały 
załadowane: 
• na pokład wymienionego z nazwy statku – może to być w formie sformuło-

wania wydrukowanego wcześniej na formularzu konosamentu (w tym przy-
padku za datę wysyłki będzie uważana data wystawienia dokumentu) lub 
naniesionej potem adnotacji shipped on board z datą załadowania na statek 
(wówczas ta data będzie uważana za datę wysyłki, bez względu na to, czy 
data ta będzie wcześniejsza czy późniejsza od daty wystawienia konosamen-
tu), pkt. 74 ISBP wyrażenia shipped in apparent good order, clean on board, 
czy inne zawierające wyrazy shipped lub on board mają taki sam skutek, jak 
shipped on board; 

• w porcie załadunku wymienionym w akredytywie; jeśli akredytywa nie spe-
cyfikuje portu załadunku tylko wskazuje określony rejon geograficzny lub 
strefę, np. any European port czy range ARA – Amsterdam lub Rotterdam 
lub Antwerpia, to konosament musi wskazywać rzeczywisty port załadunku 
z danego obszaru (dotyczy to również portu przeznaczenia, choć w konosa-
mencie czarterowym port przeznaczenia może być określony tak jak w akre-
dytywie, jako rejon lub strefa).  

Podobnie jest w przypadku dokumentu transportu lotniczego, gdy akredy-
tywa określa obszar geograficzny czy rejon portów lotniczych odlotu i przezna-
czenia, dokument musi wskazywać rzeczywiste nazwy portów (pkt. 142 ISBP). 
Warto dodać, że zgodnie z pkt.  141 identyfikacja portów lotniczych przez uży-
cie kodów IATA zamiast pełnej nazwy portu (np. LHR zamiast London He-
athrow) nie jest rozbieżnością, a zatem nie może być powodem odrzucenia do-
kumentu przez bank. 

Dokument transportowy musi być podpisany, a może to być podpis: 
• przewoźnika albo agenta działającego w imieniu lub na rzecz przewoźnika;  
• kapitana statku albo agenta działającego w jego imieniu lub na jego rzecz 

(agent nie musi wskazywać nazwiska kapitana); 
• w przypadku konosamentu czarterowego – kapitana, armatora, czarterujące-

go lub ich agentów. 
Jednocześnie każdy podpis musi wskazywać, w jakim charakterze wystaw-

ca go złożył – przewoźnika, kapitana, agenta, armatora czy czarterującego. 
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Agent musi zidentyfikować, na czyją rzecz podpisuje, chyba że przewoźnik jest 
zidentyfikowany w innym miejscu, np. na formularzu konosamentu określone-
go przewoźnika jego nazwa na nim figuruje, a zatem agent może wpisać as 
agent of above carrier. 

W przypadku dokumentu transportu multimodalnego wyeliminowano 
w UCP 600 możliwość podpisania go przez operatora transportu multimodalne-
go, gdyż ta możliwość w praktyce nie była wykorzystywana. UCP 600 określa, 
że dokument ten winien być podpisany przez przewoźnika, kapitana lub ich 
agentów.  

Pkt. 77 ISBP określa, że konosament wystawiony na zlecenie lub na zlece-
nie załadowcy, musi być przez niego indosowany, a pkt. 78 stwierdza, że jeśli 
akredytywa nie określa strony do powiadomienia w konosamencie (notify par-
ty), to pole to może pozostać puste lub wypełnione w dowolny sposób. 

Dokument transportowy może wskazywać, że towary będą albo mogą 
być przeładowane w drodze, pod warunkiem, że cały przewóz jest pokryty 
jednym dokumentem transportowym. Taki dokument zostanie zaakceptowany 
przez bank, nawet jeśli akredytywa zabrania przeładunku. Ponadto jeśli kono-
sament i morski list przewozowy wskazują, że przeładunek wystąpi, albo mo-
że wystąpić, to nawet jeśli akredytywa zabrania przeładunku, zostaną one 
przez bank zaakceptowane, o ile z tych dokumentów wynika, że towary zosta-
ły załadowane do kontenera, naczepy (trailera) lub barki LASH (Lighter Abo-
ard Ship). 

Jeśli akredytywa wymaga przedstawienia oryginału dokumentu transpor-
towego, jednego z opisanych w art. 19-25 UCP 600, to należy to zrobić nie 
później niż 21 dni kalendarzowych po dacie wysyłki (ale oczywiście nie później 
niż w ostatnim dniu upływu ważności akredytywy). Oznacza to, że oryginał 
dokumentu transportowego, który będzie prezentowany później, np. 24 dni po 
dacie wysyłki, mimo że dokonano tego w okresie ważności akredytywy, nie 
zostanie przez bank zaakceptowany (art. 14c UCP 600). Termin ten nie ma za-
stosowania, jeśli wymagane jest przedłożenie tylko kopii dokumentu lub doku-
mentów innych niż transportowy (np. zaświadczenia spedytorskiego FCR, FCT, 
kwitu sternika, gdyż w świetle art. 19-25 UCP 600 nie są one uznawane za do-
kumenty transportowe). Należy zwrócić uwagę, że w przypadku krótkich odle-
głości przewozowych, gdy towar w porcie przeznaczenia może być już po kil-
kunastu dniach, termin prezentacji dokumentów w treści akredytywy jest często 
skrócony, np. do 10-14 dni, i wówczas on obowiązuje (chodzi o uniknięcie sy-
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tuacji, że towar jest już w porcie przeznaczenia, a nie można go odebrać, gdyż 
konosament jeszcze nie dotarł do odbiorcy).  

Szerzej wyjaśniono w UCP 600 pojęcie oryginałów dokumentów i kopii 
(original documents and copies). Jest to bardzo istotne, wziąwszy pod uwagę, 
że angielskie copies można rozumieć zarówno jako kopie, jak i egzemplarze, co 
powoduje nieporozumienia. Art. 17 określa, że musi być prezentowany przy-
najmniej jeden oryginał każdego dokumentu określonego w akredytywie, wska-
zując jednocześnie, jaki dokument bank może uznać za oryginał4. Jeśli akredy-
tywa wymaga prezentacji kopii, to mogą być prezentowane zarówno kopie, jak 
i oryginały. Jeśli w akredytywie ustalono, że dany dokument należy przedstawić 
w kilku egzemplarzach, np. in duplicate, in two fold, in two copies, to wystar-
czające będzie przedstawienie co najmniej jednego oryginału i pozostałej liczby 
w formie kopii, z wyjątkiem sytuacji, gdy sam dokument wskazuje co innego, 
np. w konosamencie wskazano, że został on wystawiony w trzech oryginalnych 
egzemplarzach. 

Dokument transportowy nie może wskazywać, że towar został lub będzie 
załadowany na pokład (on deck); natomiast dokument zawierający klauzulę, że 
towar może być załadowany na pokład, będzie przez bank akceptowany, po-
dobnie jak dokumenty zawierające klauzule: „załadowane i policzone przez 
załadowcę” (shipper’s load and count) i „według załadowcy zawiera” (said by 
shipper to contain) (art. 26 UCP 600).  

Bank akceptuje tylko czyste dokumenty transportowe, które nie zawierają 
klauzul wyraźnie stwierdzających wadliwy stan towaru lub opakowania. Słowo 
clean nie musi widnieć na dokumencie, nawet jeśli akredytywa zawiera wymóg, 
że dokument ma być clean on board. Ten zapis w UCP 600 winien spowodo-
wać, że banki nie będą już domagały się, jak to często się zdarzało, słowa clean 
na czystym konosamencie. Jednocześnie zwrócono uwagę bankowców na to, że 
nie każda klauzula powoduje zabrudzenie konosamentu, np. klauzula „opako-
wanie może nie być wystarczające dla transportu drogą morską” nie powoduje 
zabrudzenia konosamentu. Natomiast B/L z klauzulą: „opakowanie nie jest 
dostosowane do transportu drogą morską” nie będzie akceptowany. Pkt. 83 

                                                           
4 Jako oryginał będzie uznany dokument posiadający oryginalny podpis, znak, pieczęć lub 

etykietę wystawcy dokumentu, a także taki, który wydaje się być napisany, wydrukowany na 
maszynie, perforowany lub ostemplowany własnoręcznie przez wystawcę, lub wydaje się być 
sporządzony na oryginalnym papierze firmowym wystawcy (chyba że sam dokument wskazuje, 
że nie jest oryginałem). 
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ISBP stwierdza też, że jeśli umieszczony na dokumencie wyraz clean został 
skreślony, to dokument ten nie zostanie uznany za zaklauzulowany/brudny, 
chyba że będzie zawierał wyraźną klauzulę stwierdzającą wadliwy stan towaru 
lub opakowania. 

Zgodnie z pkt. 6 ISBP powszechnie używane skróty zamiast pełnych nazw 
nie będą powodowały odrzucenia dokumentów jako niezgodnych – dotyczy to 
też skrótów często używanych w dokumentach transportowych, jak np. kgs, kos 
(kilos), mt (metric tons).  

Pkt. 21 ISBP zawiera też interpretację wyrażeń, które nie występują 
w UCP, ale pojawiają się w akredytywie i wskazane jest, jak bankowcy mają je 
rozumieć: 
• dokumenty wysyłkowe (shipping documents) – wszystkie wymagane doku-

menty (nie tylko transportowe), z wyjątkiem trat dokumentowych; 
• dokumenty przeterminowane są akceptowalne (stable documents are accepta-

ble) – dokumenty prezentowane później niż 21 kalendarzowych dni po wysył-
ce towaru są akceptowane, ale w ramach terminu ważności akredytywy. 

 
 
2. Dokumenty wystawiane przez spedytora 
 

W UCP 600 zrezygnowano w ogóle z artykułu dotyczącego dokumentów 
wystawianych przez spedytorów, co nie oznacza, że dokumenty przez nich wy-
stawiane nie mogą być prezentowane w ramach akredytywy5.  

W praktyce możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami: 
a) akredytywa stwierdza, że dokument wystawiony przez spedytora będzie 

akceptowany; 
b) akredytywa nie odnosi się do dokumentu wystawionego przez spedyto-

ra. 
W pierwszym przypadku, zgodnie z pkt. 72 ISBP, gdy akredytywa stwier-

dza np., że Freight Forwarders’ multimodal transport document jest akcepto-
walny, to będzie mógł być podpisany przez spedytora, bez potrzeby identyfika-
cji go jako przewoźnika lub agenta działającego w imieniu przewoźnika. W ta-
kim przypadku podanie nazwy przewoźnika nie jest konieczne. Do tego typu 

                                                           
5 Szerzej: Podręcznik spedytora, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, Polska Izba Spedycji 

i Logistyki, Gdynia 2009, s. 180–189. 
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dokumentów, które muszą być wyraźnie w treści akredytywy wymienione, na-
leżą też wystawiane przez spedytora zaświadczenia spedytorskie, takie jak For-
warder’s Certificate of Receipt, FCT – Forwarder’s Certificate of Transport, 
Forwarder’s Certificate of Shipment, Forwarder’s Cargo Receipt (w których 
spedytor nie występuje w roli przewoźnika), gdyż tego typu dokumenty w świe-
tle art. 19-25 UCP 600 nie są uznawane za dokumenty transportowe. 

Do nich można odnieść art. 14 f UCP 600, który mówi o zasadach spraw-
dzania przez bank dokumentów innych niż dokumenty transportowe (co do tych 
ostatnich wymogi zostały sformułowane w art. 19–25). W tym przypadku, jeśli 
akredytywa nie wskazuje, przez kogo ten dokument ma być wystawiony, lub 
jakie dane powinien zawierać, banki zaakceptują dokument, który zostanie 
przedstawiony, jeżeli jego treść będzie wydawała się spełniać funkcję wymaga-
nego dokumentu, a dane w nim zawarte nie będą sprzeczne z danymi w akredy-
tywie i innych dokumentach.  

W drugim przypadku zastosowanie znajdą zapisy art. 14.l. UCP 600, który 
stwierdza, że dokument transportowy może być wystawiony przez każdą stronę 
(osobę) inną niż przewoźnik, armator, kapitan lub czarterujący i zostanie zaak-
ceptowany przez bank, pod warunkiem że dokument ten spełnia wymogi okre-
ślone w artykułach 19-24 UCP. Na tej podstawie są akceptowane dokumenty 
wystawione przez spedytora, w tym FBL – FIATA Multimodal Transport Bill of 
Lading, jednak z przedstawionego dokumentu musi wynikać m.in., że: 
• spedytor, który go wystawił, występuje w roli przewoźnika – a więc wskazanie 

nie tylko nazwy firmy, ale i określenie as carrier (tak np. w przypadku FBL); 
• spedytor występuje jako agent określonego z nazwy przewoźnika. 
 
 
Podsumowanie 

 
Regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej UCP dotyczące akredytywy 

dokumentowej co kilka lat są nowelizowane i dostosowywane do bieżącej prak-
tyki obrotu gospodarczego, w tym do zmian zachodzących w organizacji 
i technice transportu. Izba publikuje też nowe zasady, mające w zamierzeniu uła-
twiać praktykę międzynarodowego obrotu. Przykładem tych ostatnich są ISBP. 
Opublikowane w 2007 roku UCP 600 oraz druga wersja ISBP, zawierające wiele 
istotnych uregulowań, w tym tych dotyczących dokumentów transportowych, 
winny lepiej służyć uczestnikom obrotu niż ich wcześniejsze wersje. 
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TRANSPORT DOCUMENTS IN DOCUMENTARY CREDITS 

 

Summary 

 

The paper presents the regulations of ICC Uniform Customs and Practice for 

Documentary Credits 2007 revision, called UCP 600 and International Standard Bank-

ing Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits – ISBP, 

2007 revision, relating to transport documents. 

Accordingly to UCP 600 documentary credit means any arrangement that is ir-

revocably and constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a comply-

ing presentation. Complying presentation means a presentation that is in accordance 

with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of the UCP 600 

and international standard banking practice. Transport documents are subject to articles 

19–25 UCP 600 and points 68–169 ISBP. 

The knowledge of these regulations is necessary in management of transport, es-

pecially international transport. The carriers, their agents and freight forwarders could 

help the clients/exporters to fulfill conditions of documentary credit and prepare, in 

right way, transport documents. 
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SYSTEM TRANSPORTU MAŁYMI SAMOLOTAMI W POLSCE –  
ZAŁOŻENIA MODELOWE I KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA 

 
 
 

Rozwój transportu lotniczego uwarunkowany jest wieloma czynnikami na-
tury technicznej, ekonomicznej, organizacyjnej i politycznej. Sektor lotniczy 
zawsze był postrzegany jako nośnik postępu, innowacyjności i poprawy jakości 
życia ludności. Pogłębiające się procesy integracji europejskiego rynku trans-
portowego i narastająca konkurencja na rynku globalnym stwarzają nowe wy-
zwania i oczekiwania w stosunku do tego sektora.  

W transporcie lotniczym Polski procesy dostosowywania sektora trans-
portu lotniczego do poziomu europejskiego rozpoczęły się dużo wcześniej niż 
w innych sektorach. Rozwój polskiego rynku lotniczego po 2004 roku jest 
bardzo dynamiczny i dotyczy nie tylko ruchu lotniczego, ale i portów lotni-
czych, które rozszerzają siatkę połączeń i konkurują o nowych operatorów 
lotniczych. Ciągle jednak niski jest poziom mobilności lotniczej ludności, 
a także dostępność usług lotniczych mierzona zarówno wskaźnikami dostęp-
ności przestrzennej, jak i demograficznej. Na mapie lotniczej naszego kraju 
jest wiele regionów pozbawionych dostępu do szybkiego środka transportu. 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu zawartą w Białej Księdze Komisji 

Europejskiej podkreśla się potrzebę godzenia celów gospodarczych i rozwo-

                                                           
∗ Prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, mgr Adam Hoszman – Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie. 
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jowych oraz wyrównywania różnic społecznych, które wyraźnie występują 
w dostępie do usług lotniczych. 

Transport lotniczy jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodar-
ki i jest nośnikiem postępu nie tylko w sektorze transportu, ale także w regio-
nach, zarówno w wymiarze techniczno-technologicznym, jak i organizacyjno- 
-ekonomicznym. W sektorze tym podejmuje się wiele badań i projektów zmie-
rzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, szczególnie w aspektach 
społecznym i ekologicznym. Obok tradycyjnej komunikacji lotniczej rozwijają 
się usługi o charakterze niszowym, które stwarzają szansę na zwiększenie do-
stępności do rynku lotniczego większemu gronu potencjalnych klientów. 

Parlament Europejski 4 lutego 2009 roku przyjął rezolucję w sprawie planu 
działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korporacyjnego. 
Zobowiązuje ona Komisję Europejską do realizacji badań w zakresie General 
Aviation w ramach 7. Programu Ramowego. Działania te są zbieżne z prowa-
dzonymi obecnie w Polsce i Europie pracami w zakresie utworzenia systemu 
transportu małymi samolotami. 

Idea systemu transportu małymi samolotami w Polsce została oparta na 
koncepcjach rozwijanych w Stanach Zjednoczonych (Small Aircraft Transpor-
tation System – SATS) oraz Unii Europejskiej (European Personal Air Trans-
portation System – EPATS). Oba systemy zakładają wykorzystanie niewielkich 
samolotów do transportu pasażerskiego na średnich dystansach (powyżej 250 
km). Istnieje jednak wiele różnic pomiędzy wymienionymi koncepcjami rozwo-
ju tego segmentu rynku lotniczego. Głównym zadaniem SATS jest przede 
wszystkim obsługa klientów biznesowych, którzy korzystali dotychczas z usług 
tradycyjnych przewoźników lotniczych na trasach przez nich obsługiwanych, 
czyli przede wszystkim w relacjach między dużymi miastami. W ramach SATS 
usługi transportowe świadczone mają być w oparciu o 4–7-miejscowe samoloty 
z silnikami tłokowymi i odrzutowymi, wykonujące operacje lotnicze zarówno 
na małych lotniskach, jak i w dużych portach lotniczych. Zakłada się, że więk-
szość samolotów stanowić będzie własność prywatną. EPATS natomiast został 
pomyślany jako system publiczny, z którego korzystać będzie społeczeństwo 
jako ogół i który znacząco wpłynie na wzrost mobilności ludności poprzez 
zwiększenie dostępności do szybkiego środka transportu. Zakłada się jednocze-
śnie, że jedną z najważniejszych grup klientów będą jednak stanowili klienci 
biznesowi. W ramach EPATS przewozy możemy podzielić na dwie grupy. 
Pierwszą z nich stanowią usługi na żądanie i taksówki powietrzne. Do realizacji 
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tych przewozów mają być wykorzystywane przede wszystkim 4–7-miejscowe 
samoloty tłokowe i turbośmigłowe. Ten segment przewozów ma być nakiero-
wany przede wszystkim na klientów podróżujących w celach służbowych. Na-
tomiast usługi w ramach drugiego segmentu mają być dostępne dla szerszego 
grona potencjalnych klientów, z których część będzie podróżować w celach 
prywatnych. Przewozy te będą realizowane na zasadzie międzyregionalnych 
lotów rozkładowych z wykorzystaniem 9–19-miejscowych samolotów turbo-
śmigłowych. Przewozy te mają stanowić szybki środek transportu między re-
gionami o relatywnie niskich potokach pasażerów, gdzie uruchomienie regular-
nej komunikacji kolejowej czy tradycyjnej lotniczej jest nieopłacalne, w związ-
ku z czym większość ruchu realizowana jest obecnie w ramach transportu dro-
gowego (głównie motoryzacji indywidualnej). Inaczej niż w przypadku SATS 
w systemie EPATS zakłada się, że operacje lotnicze będą się odbywać w opar-
ciu o lokalne i niewielkie regionalne porty lotnicze. Wprowadzony w Polsce 
model STMS ma być zbliżony do modelu opracowanego w ramach EPATS 
i ma stanowić publiczny system transportu.  

Zgodnie z założeniami STMS system ten ma stanowić uzupełnienie istnie-
jącego systemu transportu lotniczego, opartego przede wszystkim na lotach 
rozkładowych z regionalnych portów lotniczych (głównie do Warszawy) oraz 
na komunikacji General Aviation, w przypadku której wykorzystywane są rów-
nież mniejsze, lokalne porty lotnicze. Usługi te nie mają jednak charakteru po-
wszechnego i są realizowane na żądanie (tzw. air-taxi). Co więcej, oczekuje się, 
że upowszechnienie tego typu usług i zwiększenie ich dostępności pociągnie za 
sobą obniżenie kosztów (a zatem i cen) pasażerokilometra. Obecnie wysokie 
ceny usług air-taxi są związane z małym nasyceniem rynku polskiego samolo-
tami realizującymi tego typu połączenia oraz ich zbazowaniem często poza 
miejscem rozpoczęcia wykonywania usługi. Dodatkowym problemem jest ni-
skie wykorzystanie miejsc w samolotach General Aviation, przekraczające 
średnio nieco ponad dwóch pasażerów na samolot (bez względu na jego wiel-
kość). 

Należy zauważyć, że wdrożenie systemu STMS nie pozostaje bez znacze-
nia dla społeczności lokalnych. Wciąż mieszkańcy wielu obszarów Polski po-
zbawieni są szybkiego1 dostępu do lotnisk regionalnych. System STMS jest 

                                                           
1 W przypadku znacznych obszarów północnej i wschodniej Polski czas dotarcia do najbliż-

szego lotniska regionalnego przekracza dwie godziny. 
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szansą na zwiększenie dostępności transportowej tych regionów w oparciu 

o lotniska regionalne i lokalne. 

Rola transportu lotniczego jest ściśle skorelowana ze wzrostem wartości 

czasu, który jest szczególnie cenny w podróżach biznesowych. Stąd też w ra-

mach projektu badawczo-rozwojowego, finansowanego ze środków KBN, pt. 

System transportu małymi samolotami – analizy i opracowania – STMS, reali-

zowanego przez Instytut Lotnictwa we współpracy ze Szkołą Główną Handlo-

wą i Politechniką Warszawską, podjęto próbę opracowania systemu transportu 

lotniczego, obejmującego lotniska lokalne i mniejsze regionalne, przy wykorzy-

staniu małych 6–19-osobowych samolotów (taksówki powietrzne). Badania te 

są też kontynuowane przez Katedrę Transportu w ramach badań statutowych 

obejmujących problematykę konwergencji realnej w sektorze transportu. Po-

dobne projekty realizowane były w ramach europejskich badań ESPON2
 

i EPATS, które dotyczyły rynku europejskiego i obejmowały opracowanie mo-

deli transportowych i programowanie wymagań i popytu na Interaktywny Sys-

tem Transportu Małymi Samolotami. Podobny system – SATS – opracowano 

także dla rynku amerykańskiego, a jego koncepcja opiera się na małych samolo-

tach (do 10 osób), operujących na istniejącej infrastrukturze lotniskowej3. Stany 

Zjednoczone mają najbardziej nasyconą przestrzennie infrastrukturę lotniskową 

– istnieje tam ponad 5400 małych lotnisk i ok. 18 tys. obiektów infrastruktury 

lotniskowej. Ponad 93% populacji w ciągu 30 minut jazdy samochodem ma 

dostęp do najbliższego lotniska. Głównym założeniem SATS jest redukcja cza-

su podróży o ok. 50% w ciągu 10 lat i o 70% w ciągu 25 lat. Koszty podróży 

powinny być porównywalne do kosztów transportem samochodowym (10%–

15% wyższe). Z szacunków amerykańskich wynika, że rozwój SATS wpłynie 

na rozwój lokalny – jeden mały samolot daje w regionie ok. 10 miejsc pracy. 

Celem STMS w Polsce jest udostępnienie szybkiego środka transportu we 

wszystkich regionach, a w szczególności zapewnienie możliwości podróży służ-

bowej tam i z powrotem z dowolnego regionu do innego dowolnego regionu  

w ciągu jednego dnia, przy kosztach podróży nie przekraczających kosztów 

podróży samochodem osobowym. 

                                                           

2 ESPON – European Spatial Planning Observation Network. 
3 Patrz szerzej na system SATS: A. Jaroszewicz, W. Wróblewski, System transportu małymi 

samolotami, w: Infrastruktura transportowa – szansą i barierą rozwoju regionalnego, red. 

J. Łacny, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008. 
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Minimalne wymagania odnoszące się do lotnisk, które mogłyby być wyko-
rzystane w STMS, to także jeden z celów realizacji tego projektu badawczo- 
-rozwojowego. 

W przyjętej wizji rozwoju STMS zakłada się, że w najbliższych dziesięciu 
latach każde z 16 województw (region NUTS-2 liczący powyżej 800 tys. miesz-
kańców) będzie posiadało co najmniej jedno małe lotnisko dla zaspokojenia 
potrzeb małych potoków pasażerskich, poniżej 100 tys. rocznie, natomiast 
w kolejnych 10 latach także każdy z 46 podregionów (NUTS 3 – od 150 do 800 
tys. mieszkańców). Aktualnie wszystkich lotnisk i lądowisk jest w Polsce od 
120 do 240, w zależności od źródeł informacji. Według Urzędu Lotnictwa Cy-
wilnego w rejestrze lotnisk mamy 53 lotniska cywilne (w tym 12 licencjonowa-
nych) oraz 39 zewidencjonowanych lądowisk. Zarządzający tymi lotniskami to 
głównie Aeroklub Polski, PPL i spółki portowe portów funkcjonujących obec-
nie w sieci komunikacji lotniczej. Można zatem stwierdzić, że w każdym woje-
wództwie istnieje substancja infrastrukturalna, która może być wykorzystana na 
potrzeby STMS. Oczywiście w dłuższej perspektywie czasowej należy także 
uwzględnić możliwości budowy nowych lotnisk i lądowisk na potrzeby organi-
zacji komunikacji lotniczej opartej na STMS. 

Jedną z najważniejszych determinant określających potencjalny popyt na 
usługi transportu lotniczego małymi samolotami jest skłonność do podróżowa-
nia. W przypadku podróży lotniczych możemy mówić o mobilności lotniczej. 
Wskaźnik ten jest definiowany jako łączna liczba przewiezionych pasażerów 
w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców4. 

Mobilność lotnicza w Polsce wciąż jest bardzo niska w porównaniu do in-
nych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Podczas gdy wartość wskaźnika 
dla UE-15 przekracza obecnie 2, w Polsce wynosi jedynie ok. 0,5. Należy jed-
nak oczekiwać, że wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, spadkiem cen 
usług lotniczych (czyli wzrostem dostępności ekonomicznej tych usług) oraz 
zwiększeniem dostępności przestrzennej i czasowej mobilność lotnicza polskie-
go społeczeństwa będzie dynamicznie wzrastać. Proces zmniejszania dystansu 
w tym zakresie, w porównaniu do rozwiniętych krajów europejskich, już trwa. 
Zgodnie z danymi zawartymi w Programie rozwoju sieci lotnisk i lotniczych 

                                                           
4 Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Ministerstwo Transportu, 

Warszawa 2007, s. 18. 
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urządzeń naziemnych mobilność lotnicza w Polsce była kilka lat temu aż jede-
nastokrotnie niższa niż w UE-155. 

Przełożenie popytu potencjalnego na rzeczywisty uzależnione jest głównie 
od poziomu dochodów, wartości czasu, cen usług substytucyjnych i skłonności 
do podróżowania transportem lotniczym. Syntetycznie problem ten ilustrują 
w ujęciu ilościowym wskaźniki elastyczności. Przegląd dotychczasowych badań 
w zakresie elastyczności cenowych popytu na usługi transportu lotniczego 
wskazuje na dwie podstawowe zależności: 
1. Osoby podróżujące w celach służbowych charakteryzują się niższą elastycz-

nością popytu na usługi transportu lotniczego niż osoby podróżujące w ce-
lach prywatnych. Wynika to z mniejszej możliwości dostosowania w podró-
żach służbowych. Osoby podróżujące w celach prywatnych są bardziej 
skłonne do zmiany daty podróży, przewoźnika lub nawet środka transportu, 
jeśli wiąże się to z niższą ceną oferowanej usługi. 

2. Elastyczności cenowe dla podróży krótkodystansowych są niższe niż 
w przypadku podróży na duże odległości. Należy tłumaczyć to tym, że 
w przypadku podróży na niewielkie odległości wzrasta możliwość substytu-
cji intermodalnej (tj. pasażer może być skłonny do zmiany środka transportu 
na przykład na pociąg lub samochód osobowy). Ponadto w przypadku po-
dróży długodystansowych możliwość takiej substytucji prawie nie istnieje 
(np. w lotach transatlantyckich i transpacyficznych). 

Wnioski te niosą ważne implikacje dla systemu transportu małymi samolo-
tami. Biorąc pod uwagę, że większość podróży realizowanych w ramach STMS 
będzie miała charakter służbowy, należy się spodziewać, iż popyt na te usługi 
będzie stosunkowo mało wrażliwy na cenę. Ważniejsza będzie dostępność cza-
sowa i przestrzenna tego środka transportu. Co więcej, na wzrost zainteresowa-
nia podróżami lotniczymi powinno wpłynąć skrócenie całkowitego czasu po-
dróży, prowadzące również do mniejszych kosztów pozatransportowych (takich 
jak diety, konieczność wynajęcia pokoju hotelowego, dodatkowy nieproduk-
tywny czas spędzony w podróży itd.). Z drugiej jednak strony, większość relacji 
będzie należała do segmentu przewozów na krótkich dystansach (tj. do 1500 
mil), na które popyt charakteryzuje się wyższą elastycznością. Wciąż jednak 
mediana elastyczności cenowych popytu w tym przypadku wynosi jedynie -0,7 
(czyli jest stosunkowo niska). Należy jednocześnie pamiętać o tym, że system 

                                                           
5 Ibidem, s. 19. 
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ten będzie wdrażany na bardzo konkurencyjnym rynku europejskim, zatem 
rację bytu będą miały jedynie te połączenia małymi samolotami, które nie będą 
miały bliskich substytutów. Stąd uzasadniony staje się postulat objęcia tym 
systemem jedynie tych relacji, które pozbawione są obecnie szybkiego środka 
transportu. 

Interesujące badania dotyczące dochodowej elastyczności popytu w zależ-
ności od stopnia zagregowania funkcji, długości trasy oraz stopnia rozwoju 
gospodarczego kraju przeprowadziła firma doradcza InterVISTAS6. Uzyskane 
wyniki wskazują, że o ile poziom zagregowania funkcji popytu ma znacznie 
mniejszy wpływ na wartość współczynnika elastyczności dochodowej niż 
w przypadku elastyczności cenowej, zauważyć można ciekawe zależności wy-
nikające z długości trasy czy poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Wraz ze 
wzrostem PKB, a co za tym idzie (w większości przypadków) wzrostem za-
możności społeczeństwa, elastyczność popytu na usługi transportu lotniczego 
spada. Popyt jednak pozostaje elastyczny (ε > 1), nawet w przypadku krajów 
wysoko rozwiniętych. Wyższa elastyczność dochodowa, charakteryzująca rynek 
amerykański w porównaniu do rynków innych krajów wysoko rozwiniętych 
wynika prawdopodobnie z faktu postrzegania podróży lotniczej przez pasażera 
amerykańskiego jako dobra stosunkowo wysoko cenionego. Drugą zależnością 
wynikającą z przeprowadzonych przez InterVISTAS badań jest wzrost ela-
styczności dochodowej popytu wraz ze wzrostem długości trasy. Podróże na 
długich dystansach są postrzegane jako dobro bardziej wyjątkowe niż podróże 
krótkodystansowe. Również badania przeprowadzone na rynku australijskim 
wskazują, że elastyczność dochodowa popytu na usługi transportu lotniczego 
rośnie wraz ze wzrostem długości trasy7. 

Biorąc pod uwagę powyższe zależności, można wyciągnąć interesujące 
wnioski. Abstrahując od elastyczności cenowych na rynku przewozów lotni-
czych oraz innych czynników wpływających na popyt, rozwój gospodarczy 
Polski powinien prowadzić do około dwukrotnie szybszego wzrostu popytu na 
usługi transportu lotniczego, w tym STMS. 

Z kolei na poziom elastyczności krzyżowych wpływa możliwość wzajem-
nej substytucji usług. W przypadku transportu lotniczego możemy mówić za-

                                                           
6 Estimating Air Travel Demand Elasticities, InterVISTAS Consulting Inc. 2007. 
7 Demand for Australian Domestic Aviation Services Forecasts by Market Segment, Occa-

sional Paper 79, AGPS, Canberra 1986, s. xiv. 
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równo o substytucyjności w obrębie sektora, jak i substytucji intermodalnej8. 
Wzrost cen biletów kolejowych lub kosztów użytkowania samochodu osobo-
wego może stymulować wzrost popytu na usługi transportu lotniczego. Im krót-
sza jest długość relacji, tym większa będzie skłonność konsumenta do substytu-
cji intermodalnej. Ponadto w przypadku podróży lotniczych w celach turystycz-
nych substytutem mogą być inne formy wypoczynku (na przykład zamiast wy-
cieczki lotniczej konsument może zdecydować się na kurs nurkowania) lub 
nawet konsumpcja innych dóbr (konsument zamiast wycieczki lotniczej kupuje 
nowy telewizor). 

Poza opisanymi powyżej przykładami dóbr substytucyjnych, w przypadku 
których elastyczności krzyżowe są dodatnie, dla podróży lotniczych istnieje 
szeroka gama dóbr komplementarnych, w przypadku których elastyczności 
krzyżowe przyjmują wartości ujemne. Negatywny wpływ na wielkość popytu 
na usługi pasażerskiego transportu lotniczego mogą zatem mieć ceny hoteli, 
ceny transportu naziemnego (obsługującego ruch dowozowo-odwozowy do/z 
portów lotniczych), koszty utrzymania w miejscowości docelowej itp. 

W przypadku usług oferowanych w ramach systemu transportu małymi 
samolotami możliwości substytucji z punktu widzenia klienta docelowego (tj. 
głównie pasażerów podróżujących w celach służbowych) są ograniczone. Ze 
względu na niskie parametry techniczne sieci kolejowej w Polsce kolej nie sta-
nowi praktycznie żadnego substytutu dla STMS w układach międzyregional-
nych. Podobnie transport drogowy, ze względu na długi czas podróży, jest sub-
stytutem dalekim. Nawet regularny pasażerski transport lotniczy, funkcjonujący 
obecnie w Polsce, w związku z kształtem siatki połączeń może być postrzegany 
jako substytut jedynie w ograniczonym zakresie. 

STMS oparty ma być głównie na wykorzystaniu lotnisk lokalnych, szcze-
gólnie na obszarach o słabo rozwiniętej infrastrukturze drogowej i kolejowej, 
nie zapewniającej możliwości szybkiego i bezpiecznego podróżowania. Projekt 
zakłada, iż system STMS będzie obsługiwał zarówno ruch biznesowy, jak  
i turystyczno-rekreacyjny. Bogacenie się społeczeństwa będzie powodować 
wzrost potrzeb także w zakresie lotnictwa rekreacyjno-sportowego, lotów wi-

                                                           
8 Obliczenia dotyczące elastyczności krzyżowych pomiędzy transportem lotniczym a kole-

jami dużych prędkości przedstawiono w: D.A. Hensher, A Practical Approach to Identifying the 

Market Potential for High Speed Rail: A Case Study in the Sydney–Canberra Corridor, Institute 

of Transport Studies, University of Sydney, Sydney 1996, s. 17. 
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dokowych i szkoleniowych. Lotniska lokalne umożliwiają też sprawne prowa-
dzenie akcji ratunkowych i sanitarnych. 

Obserwujemy także zainteresowanie w Polsce usługami medycznymi 
i lecznictwem sanatoryjnym ze strony klientów zagranicznych, co stanowi do-
datkowy czynnik aktywizacji ruchu lotniczego na lotniskach lokalnych w regio-
nach dysponujących bazą sanatoryjno-leczniczą i przyrodoleczniczą. Ważnym 
aspektem rozwoju lotnisk lokalnych jest też ich powiązanie komunikacyjne 
z obszarem ciążenia. Z reguły lotniska te są oddalone od centrów miast i komu-
nikacja dojazdowa jest słabo rozwinięta, głównie opiera się na taksówkach lub 
środkach motoryzacji indywidualnej. W wielu regionach kraju, gdzie funkcjo-
nują lotniska regionalne, tworzy się projekty uruchomienia lotnisk lokalnych, 
które odciążyłyby te porty i spełniały określone funkcje w obsłudze poszcze-
gólnych segmentów rynku lotniczego (ruch czarterowy, ruch niskokosztowy, 
przewozy cargo, lotnictwo ogólne). Rozwój portów lokalnych, tj. modernizacja 
i rozbudowa infrastruktury lotniskowej lotnisk sportowych, usługowych lub 
byłych wojskowych z dostosowaniem ich do obsługi komunikacji lotniczej, 
uzależniony będzie od zainteresowania władz lokalnych wykorzystaniem tych 
lotnisk, opracowania realnej koncepcji technicznej rozbudowy, z określeniem 
celów, jakim ma służyć, formuły pozyskiwania partnerów i kapitału do realiza-
cji zakładanych przedsięwzięć lotniskowych9. Nowe regulacje prawne w Polsce 
umożliwiają szybsze i efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury portowej, 
w tym wielu lotnisk wojskowych, dla celów komunikacyjnych. 

Na etapie prac projektowych realizowanych w ramach grantu STMS pro-
wadzono szeroko zakrojone badania umożliwiające identyfikację potoków pa-
sażerskich, dotychczas realizowanych przez motoryzację indywidualną, które 
mógłby przejąć STMS. Wśród zadań badawczych niezwykle ważne było prze-
prowadzenie analiz dotyczących rozwoju demograficznego i socjoekonomicz-
nego regionów, następnie określenie potoków podróżnych w układach między-
regionalnych, ich struktury w funkcji wartości czasu, dochodów i odległości. 
Kolejne zadania badawcze dotyczyły infrastruktury transportu i środków trans-
portu, analizy porównawczej parametrów techniczno-eksploatacyjnych i ekolo-
gicznych środków transportu osobowego, opłat za korzystanie z publicznych 
środków transportu dalekobieżnego oraz kompleksowych kosztów podróży 
służbowych, przy wykorzystaniu różnych środków transportu. Zbudowano tak-

                                                           
9 Program rozwoju…, op.cit. 
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że modele kosztów operacyjnych samolotu i samochodu, określono ogólne 
wymagania dotyczące samolotów STMS oraz minimalne wymagania dotyczące 
lotnisk STMS. W końcowym etapie prac badawczo-projektowych sformułowa-
no zadanie transportowe i kryteria wyboru środka transportu, w efekcie czego 
obliczono zapotrzebowanie na samoloty dla obsługi STMS, na przykładzie wy-
branych regionów. Dla zabezpieczenia funkcjonowania STMS stworzono także 
wizję rozwoju systemu kontroli i zarządzania ruchem powietrznym (ATM- 
-ATC) w Polsce (w oparciu o europejski program SESAR). W rezultacie reali-
zacji tego grantu opracowano ostatecznie Koncepcję funkcjonowania Systemu 

Transportu Małymi Samolotami w Polsce10, obejmującą zasady organizacji 
i funkcjonowania tego systemu, podmioty odpowiedzialne za jego działanie 
oraz procedury związane z technicznym jego zabezpieczeniem. Wydaje się, że 
realizowany projekt badawczy STMS objął swym zakresem kompleksowo 
wszystkie zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem takiego sys-
temu w Polsce. Najtrudniejszym zadaniem było określenie międzyregionalnych 
potoków pasażerskich w transporcie samochodowym (motoryzacji indywidual-
nej), które potencjalnie mogłyby być przejęte przez STMS. Przeprowadzono 
w tym zakresie badania bezpośrednie (metoda CATI) na reprezentatywnej pró-
bie społeczeństwa. 

Rezultaty i doświadczenia zespołu badawczego mogą być użyteczne dla 
innych podmiotów, które podejmują próby opracowania podobnego systemu 
komunikacji lotniczej, opartego na lokalnych i regionalnych lotniskach obsłu-
giwanych przez małe samoloty. 

Wdrożenie koncepcji STMS w Polsce przybliży transport lotniczy w na-
szym kraju i jego ofertę usługową do poziomu unijnego, umożliwiając polskie-
mu społeczeństwu korzystanie z szybkiej, relatywnie taniej i optymalnej – 
z punktu widzenia wartości czasu – komunikacji. Wyrównane zostaną szanse 
dostępu do tej komunikacji w układzie przestrzennym poprzez wykorzystanie 
małych lotnisk regionalnych i lokalnych, które dotychczas nie pełniły funkcji 
komunikacyjnych. Niewątpliwie system STMS wpłynie na rozwój regionów 
i innowacyjność ich gospodarek. System ten sam w sobie jest innowacyjny nie 
tylko w obszarze zastosowanych technologii, lecz również w aspekcie organiza-
cyjnym i koncepcyjnym. Podkreśla się tu także konieczność oparcia funkcjo-

                                                           
10 Koncepcja funkcjonowania Systemu Transportu Małymi Samolotami w Polsce (draft), In-

stytut Lotnictwa, Warszawa 2008. 
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nowania tego systemu na najnowszych rozwiązaniach zarówno w zakresie tech-
nologii, jak i zintegrowanego zarządzania (w tym SWIM – System Wide Infor-
mation Management). Taka koncepcja funkcjonowania systemu STMS stanowi 
o jego innowacyjności i sprawia, że staje się on nośnikiem rozwoju nowocze-
snej gospodarki w regionach, w których zostanie wdrożony. 
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SMALL AIRCRAFT TRANSPORTATION SYSTEM IN POLAND –  

MODEL ASSUMPTIONS AND THE CONCEPT OF FUNCTIONING 

 

Summary 

 

The paper presents model assumptions of small aircraft transportation system in 

Poland based upon research done within a grant of Institute of Aviation along with 

Warsaw School of Economics and Warsaw Institute of Technology as well as research 
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within the EPATS (European Personal Air Transportation System) programme. The 

final aim of this system is to provide a fast means of transport to all Polish regions, 

especially the provision of business trips to/from any region in Poland within one day at 

the cost comparable to travelling by car. 

The paper describes basic assumptions of SATS in Poland, including infrastructure 

and aircraft requirements. Comparisons to other means of transport are presented and 

the lack of any close substitute is stressed. 

Within the research on SATS there was a series of investigation on intra-regional 

mobility, passenger flows estimation based on income distribution, travel time value 

and intra-regional mobility statistical database. By combining the results of the above 

with the conclusions from the studies on air transport demand elasticities the authors 

come to a conclusion that there is considerable potential demand for SATS services. 

A draft concept of SATS functioning in Poland is also provided.  

The system is innovative itself not only in terms of technology but also concept-

wise. Similarly, organizational aspects should be considered innovative as well. Thus, 

SATS will be one of the factors contributing to the development of modern and innova-

tive economy. 
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH 
W POJAZDACH OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Poprawa bezpieczeństwa w transporcie wiąże się z wysokimi nakładami fi-
nansowymi, a jednocześnie z ciągłym procesem wyposażania pojazdów 
w układy, których zadaniem jest ograniczanie ryzyka wypadku lub informowanie 
o nim kierowcy (rysunek 1). Powyższe działanie jest zazwyczaj sprzeczne z tymi, 
które służą osiągnięciu korzystnych wskaźników ekonomicznych i z dążeniem do 
skracania czasu transportu. W rachunku tym należy jednak uwzględnić również 
koszty społeczne. Koszty te obejmują straty uczestników wypadku, koszty ra-
townictwa medycznego i innych służb ratowniczych, koszty rehabilitacji i le-
czenia, interwencji policji, prokuratury, a w dalszym ciągu postępowania sądo-
wego, ale także moralne straty ofiar i ich rodzin. Po uwzględnieniu tych kosz-
tów bardziej racjonalne (nawet jeśli pod uwagę weźmie się tylko ocenę ekono-
miczną) jest zapobieganie niebezpieczeństwu niż ponoszenie nadal kosztów 
związanych z aktualnym systemem transportowym1. Zapewnienie bezpiecznego 

                                                           
∗ Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – Politechnika Poznańska. 
1 L.M. Arvon, The Future Role of Portable Data Storage Technology in Environmental Pro-

tection Agency Office of Transportation and Air Quality, SAE Government, New Conversations 

on OBD, 2005. 
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transportu jest obowiązkiem państwa i prawem wszystkich obywateli, stąd też 

wszelkie działania w tym kierunku powinny być uznane za priorytetowe.  

Pojazd, który zwiększa wygodę użytkownika, zapewnia zwiększenie stop-

nia wymagań oraz uzyskiwanie nowych, nazywany jest pojazdem inteligent-

nym. Może to być osiągane przez stosowanie bardziej zaawansowanych technik 

i technologii, które przez sam proces produkcyjny nie zagrożą środowisku natu-

ralnemu oraz zapewnią produkt finalny, niewpływający niekorzystnie na oto-

czenie, bowiem nieograniczony wpływ rozwoju motoryzacji może zagrażać nie 

tylko życiu na Ziemi, ale także jej istnieniu. 

 

Rys. 1.  Podział systemów bezpieczeństwa instalowanych w samochodach 
Źródło: www. eu.goodyear.com.pl, www.europa.eu, www.fleetsafety.pl. 

 

Zbudowanie pojazdu inteligentnego wymaga wprowadzenia nowych roz-

wiązań w budowie pojazdu. Jest to możliwe dzięki szerokiemu wykorzystaniu 

elektroniki, począwszy od procesu projektowania, przez produkcję, do zmian 

w samej budowie. Podstawowe elektroniczne układy sterujące, które mogą być 

montowane w pojeździe i bezpośrednio ingerują w działanie jego głównych ukła-

dów konstrukcyjnych, oddziałują na: silnik, układ napędowy, układ hamulcowy, 

układ kierowniczy oraz zawieszenie. Znaczną liczbę układów sterowania stano-

wią te, które wpływają na urządzenia zapewniające komfort jazdy oraz mające 

wpływ na ochronę użytkowników pojazdu podczas kolizji.  

Układy sterowania w obecnych rozwiązaniach są z reguły układami nieza-

leżnymi od siebie, tzn. każdy z nich śledzi i nadzoruje tylko wybrane elementy 
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pojazdu bądź jego ruchu, bez współdziałania z pozostałymi. Niezależność dzia-
łania układów sterowania ułatwia ich rozwiązanie od strony samej koncepcji, 
jednak powoduje zwielokrotnienie tych samych funkcji wykonywanych przez 
poszczególne układy, zwiększenie zużycia materiałów itd.  

Unowocześnianie pojazdów jest ściśle związane z rozwojem sieci infor-
matycznych. Ciągłe zaostrzanie norm emisji, wymagań niezawodnościowych 
i w zakresie bezpieczeństwa powoduje, że w pojazdach samochodowych po-
jawiają się coraz bardziej udoskonalone podzespoły, zazwyczaj sterowane 
i kontrolowane elektronicznie (rysunek 2). Duża liczba czujników i sterowni-
ków mikroprocesorowych wymaga dużych prędkości wymiany informacji. 
Takie wymagania spełniają jedynie magistrale cyfrowe, które w nowocze-
snych pojazdach przeważają nad sieciami analogowymi2. 

 

Rys. 2.   Powiązanie sieci informacyjnych w pojeździe  
Źródło: P. Christidis, I. Hidalgo, A. Soria, Dynamics of the Introduction of New Pas-

senger Car Technologies, European Commission, Joint Research Center, Re-
port EUR 20762 EN, 2003. 

 
 
1. Inteligentne samochody osobowe – iCar  

 
Pojęcie „inteligentny samochód” odnosi się do szerokiej gamy samodziel-

nych lub współpracujących ze sobą systemów, opartych na nowych technolo-

                                                           
2 P. Klee, G. Driedger, M. Willimowski, S. Keller, M. Bir, New OBD Requirements and De-

velopment Trends in Motronic & EDC Systems, On-Board Diagnostic Symposium: Light and 

Heavy Duty, Lyon–Villeurbanne 2007. 
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giach. Niektóre z nich znalazły już powszechne zastosowanie, inne są nadal  
w fazie rozwoju lub wdrażania. Wśród nich wyróżnić można: 
• układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,  
• adaptacyjną regulację prędkości jazdy, 
• reflektory adaptacyjne,  
• układ wykrywania martwych punktów (asystenta zmiany pasa ruchu),  
• systemy monitorująco-ostrzegawcze, które wykrywają senność kierowcy, 
• dynamiczne zarządzanie ruchem drogowym,  
• informację o wypadkach drogowych (tzw. eCall),  
• elektronicznie sterowany system hamulcowy,  
• elektroniczny system stabilizacji,  
• zaawansowany system informacji o otoczeniu,  
• sygnalizator zmiany biegów, 
• asystenta jazdy przez skrzyżowanie (niedostępny jeszcze na polskim rynku),  
• system rozpoznawania pasa ruchu,  
• ostrzeżenie o lokalnym niebezpieczeństwie,  
• systemy noktowizyjne,  
• układ ostrzegania przed przeszkodami i zderzeniem,  
• system ochrony pieszych, 
• oznaczenia prędkości, 
• system monitorowania ciśnienia w oponach, 
• bezprzewodowy system ostrzegania o lokalnym niebezpieczeństwie. 

Potwierdza się znacząca rola, jaką mogą odegrać układy elektroniczne, 
których zadaniem jest interwencja w razie nieuwagi kierowcy. W powyższych 
rozwiązaniach położono nacisk na systemy, które będą ostrzegać kierowcę lub 
czynnie wpływać na sposób, w jaki jest prowadzony pojazd, aby uniknąć wy-
padku. Przykładem może być system adaptacyjnej regulacji prędkości jazdy, 
w którym wykorzystano czujniki radarowe. System umożliwia utrzymanie bez-
piecznej odległości pojazdu od innych pojazdów. W ten sposób odciążono kie-
rowcę od ciągłego analizowania warunków na drodze, a nawet zastąpiono go 
w chwilach nieuwagi. System elektroniczny szybciej analizuje dane i może 
bardziej precyzyjnie niż człowiek zareagować na zmianę prędkości innych po-
jazdów. Zadaniem elektronicznego systemu bezpieczeństwa jest zapobieganie 
wypadkom. W celu realizacji tego zadania niezbędne jest zastosowanie funkcji 
pozwalających na rozpoznanie oznak zbliżającego się niebezpieczeństwa. Ak-
tywne rozwiązania charakteryzują się tym, że rozpoczynają działanie w chwili, 
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w której nastąpi sytuacja zagrożenia. W takim przypadku decydujący jest 
przede wszystkim czas reakcji. Wykrycie potencjalnego zagrożenia musi wy-
stąpić co najmniej na kilka sekund przed zdarzeniem. W celu interwencji, ade-
kwatnie do sytuacji, program sterujący musi interpretować zachowanie kierow-
cy w odpowiedni sposób. 

W celu uzyskania wysokiej dokładności układy elektroniczne w pojazdach 
pobierają dane z wielu czujników różnego typu. Wykorzystując różne rodzaje 
czujników i odpowiedni sposób przetwarzania odbieranych sygnałów, system 
jest w stanie podjąć bardziej miarodajną decyzję. Stosuje się różne przetworniki 
analizujące otoczenie, w tym radarowe, LIDAR (ang. Light Detection And Ran-

ging), podczerwieni, ultradźwiękowe i wideo. Informacje pochodzące z prze-
tworników wykorzystujących opisywane technologie często pokrywają się, 
mimo że rozmieszczane są w różnych częściach pojazdu (rysunek 3). Pozostałe 
czujniki rejestrują informacje o zachowaniu pojazdu. Wymienić warto takie 
urządzenia, jak żyroskopy, przetworniki drgań, detektory położenia kierownicy 
i pedałów oraz czujniki obrotów kół.  
 

 

 
Rys. 3. Widok wykorzystania czujników do obserwacji otoczenia: 1 – system obser-

wacji wstecznej (czujnik podczerwieni, detektory ruchu: a – czujnik dalekiego 
zasięgu, b – czujnik ultradźwiękowy 48 GHz), 2 – system obserwacji przedniej 
(czujnik obserwacji pasa ruchu, czujnik podczerwieni, detektory ruchu: c – ra-
dar dalekiego zasięgu 77 GHz, d – radar krótkiego zasięgu 24 GHz, e – czujnik 
obserwacji zasięgu lusterek wstecznych) 

Źródło: www.motofocus.pl, www.mojeauto.net. 
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Komisja Europejska zarezerwowała jednolity, obowiązujący na terenie ca-
łej Unii Europejskiej zakres częstotliwości przeznaczony na potrzeby koopera-
tywnej komunikacji międzypojazdowej. Zastrzeżono obszar o szerokości 30 
MHz w paśmie 5,9 GHz. Decyzja ta związana jest z powołaną w 2006 roku 
inicjatywą pod nazwą Inteligentny pojazd, której celem jest wspieranie wyko-
rzystania w nowoczesnych samochodach technik informacyjnych i komunika-
cyjnych. Dzięki temu ma być stworzona podstawa dla wzajemnej komunikacji 
między pojazdami (V2V – ang. Vehicle to Vehicle) oraz dla komunikacji mię-
dzy pojazdami a elementami infrastruktury drogowej (V2I – ang. Vehicle to 

Infrastructure), takiej jak np. sygnalizacja uliczna. Jako typowy przykład zasto-
sowania komunikacji między samochodami Komisja Europejska podaje wza-
jemne ostrzeganie się aut przed oblodzoną nawierzchnią na danym odcinku 
trasy. Jeżeli inteligentny pojazd przejedzie oblodzony odcinek drogi, może 
wówczas drogą radiową ostrzec jadące za nim pojazdy o występującym oblo-
dzeniu. Poza tym wyposażone w odpowiednie odbiorniki pojazdy samochodo-
we mogłyby z centrali zarządzania ruchem drogowym pobierać informacje na 
temat zablokowanych dróg, tras alternatywnych bądź ograniczeń prędkości 
(rysunek 4). 
 

   
Rys. 4. Możliwość wykorzystania komunikacji między pojazdami do informowania 

o sytuacjach niebezpiecznych, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy 
Źródło: J. Merkisz, S. Mazurek, J. Pielecha, Możliwości implementacji systemu OBD III 

w pojazdach samochodowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Transport XXI wieku”, Stare Jabłonki, 18-21.09.2007. 

W ramach programu e-safety, inicjatywy Unii Europejskiej, wdrażany jest 
obecnie system eCall, który zmodernizuje proces powiadamiania o wypadkach 
drogowych na terytorium całej Unii Europejskiej. Przed kilkoma laty w usta-
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wodawstwie europejskim wprowadzono wymóg ustanowienia jednolitego nu-
meru alarmowego 112 we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. 
Numer ten musi być obsługiwany z taką samą sprawnością i efektywnością jak 
pozostałe numery alarmowe w poszczególnych krajach członkowskich, a obsłu-
ga centrów alarmowych powinna być zdolna do przyjęcia zgłoszenia w kilku 
językach. 

Rozwój technologii spowodował dalszą modyfikację systemu jednolitego 
numeru alarmowego 112 – powstanie funkcjonalnie rozszerzonej wersji syste-
mu powiadamiania kryzysowego, nazywanej E112 (ang. Location-Enhanced 
112). Umożliwia ona centrum ratunkowemu automatyczne ustalenie pozycji 
wzywającego pomocy abonenta, co jest szczególnie ważne dla osób przebywa-
jących za granicą, gdy poszkodowani często nie są w stanie precyzyjnie podać 
miejsca, gdzie się znajdują, a czas przybycia zespołu ratunkowego może decy-
dować o życiu ofiar wypadku (lub obniżyć stopień kalectwa w jego następ-
stwie). 

Następnym etapem rozwoju jest system eCall, rozszerzający możliwości 
technologiczne numeru E112, dzięki któremu pojazdy fabrycznie wyposażone 
w czujniki wypadku i moduły komunikacyjne, w chwili wykrycia zdefiniowa-
nych warunków wypadku, automatycznie nawiązują połączenie z centrum ra-
tunkowym. Przekazują one dokładną informację o miejscu zdarzenia, dane 
identyfikacyjne pojazdu, jego typ oraz umożliwiają połączenie głosowe z cen-
trum zarządzania, pomocne w zgromadzeniu dodatkowych informacji o wypad-
ku, a także podjęcie decyzji o wysłaniu odpowiednio wyposażonej i licznej 
ekipy ratunkowej. 

System eCall składa się z trzech głównych podsystemów, które muszą być 
spójnie zaprojektowane i kompatybilne. Pierwszym podsystemem są urządzenia 
montowane w samochodzie, zawierające:  
• zespół czujników inercyjnych do wykrywania wartości przyspieszeń (opóź-

nień hamowania, uderzenia w przeszkodę lub inny pojazd), służących do 
wykrywania wypadku; 

• moduł GPS do lokalizacji położenia pojazdu, kierunku ruchu i prędkości 
jazdy bezpośrednio przed wypadkiem; 

• moduł GSM do wykonania automatycznie (lub ręcznie) zainicjowanego 
połączenia z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR). 

Kolejnym podsystemem jest infrastruktura: telekomunikacyjna operatorów 
GSM oraz segmentu nawigacyjnych systemów satelitarnych. Infrastruktura 
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operatorów GSM powinna umożliwić połączenie głosowe z modułu wypadko-
wego zamontowanego w pojeździe, także wtedy, gdy pojazd znajduje się poza 
zasięgiem rodzimej sieci operatora komórkowego. Na obecnym etapie prac nie 
zapadła jeszcze decyzja, czy w samochodach konieczne jest instalowanie kart 
SIM. Rozważane jest rozwiązanie systemu bez ich zastosowania, jednak wyma-
ga to unifikacji prawa we wszystkich krajach unijnych, aby powiadamianie 
ratunkowe było również możliwe bez identyfikacji dzwoniącego (rysunek 5). 

a) b) 
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Rys. 5. Schematyczne rozwiązania systemu eCall: a) z wykorzystaniem telefonu kie-
rowcy lub pasażera, b) kompletne rozwiązanie autonomiczne 

Źródło: J. Merkisz, J. Pielecha, R. Grzeszczyk, R. Sosnowski, Techniczne aspekty 

wdrożenia eCall – zautomatyzowanego systemu powiadamiania o wypadkach, 
VI Konferencja Naukowo-Techniczna LOGITRANS „Logistyka, systemy 
transportowe, bezpieczeństwo w transporcie”, Szczyrk, 15-17.04.2009. 

Prowadzone są prace nad udoskonaleniem systemów diagnostycznych 
(OBD – ang. On-Board Diagnostics) zainstalowanych w pojazdach; stopniowo 
wprowadza się wymóg automatycznego powiadamiania drogą radiową central-
nego systemu o zaistniałej niesprawności pojazdu (OBD III – rysunek 6)3. Nie-
zależnie od sposobu przekazywania informacji nowy system miałby w założe-
niach doprowadzić do sytuacji, w której kierowcy nie mogliby ignorować wy-
krytej przez system pokładowy niesprawności. Obecnie o naprawie decyduje 
często przymus w postaci terminu obowiązkowego przeglądu.  
                                                           

3 K. Almstadt, Trends for OBD Threshold Limits in Europe and the US, Onboard-Diagnose 

II, Expert Verlag, Renningen 2007; P. Greening, European Light-Duty & Heavy Duty OBD – 

Legislative Update, On-Board Diagnostic Symposium: Light and Heavy Duty, Lyon– 

–Villeurbanne 2007. 
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Rys. 6. Możliwości przesyłu danych z pojazdów osobowych 
Źródło: J. Merkisz, J. Pielecha, R. Sosnowski, Wykorzystanie danych z systemu EOBD 

do określenia drogi i profilu prędkości w badaniach pojazdów jako zamiennika 

systemu GPS, Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna KONMOT-
AUTOPROGRES, „Motoryzacja w dobie zrównoważonego rozwoju świata”, 
Szczawnica, 9-11.10.2008. 

 
System OBD III mógłby tę sytuację zmienić przez rejestrację odległości 

lub czasu od zaistniałej usterki, co pozwalałoby na karanie finansowe właścicie-
li. Dodatkowo mógłby wpływać bezpośrednio na moc użyteczną bądź maksy-
malną prędkość obrotową silnika, w celu zwiększenia motywacji użytkownika 
do dokonywania naprawy w krótszym okresie. Poza statutowymi obowiązkami 
OBD taki system mógłby przyczynić się do znacznego spadku kradzieży pojaz-
dów. Możliwe byłoby też wprowadzanie automatycznego wykrywania i powia-
damiania o wypadkach drogowych. Obecne systemy pokładowe są odpowie-
dzialne za uruchomienie w razie wypadku elementów takich jak poduszki po-
wietrzne, czyli poprawiających bierne bezpieczeństwo pasażerów. Możliwe jest 
zaimplementowanie rozwiązań opartych na miniaturowych przetwornikach 
drgań. Wraz z informacją o miejscu wypadku taka wiadomość mogłaby pozwo-
lić operatorowi w centrum reagowania na natychmiastowe działanie (program 
eCall). Dodatkowo dane z czujników na temat zajścia zidentyfikowanego jako 
wypadek mogłyby być zachowane w „czarnej skrzynce” i posłużyć do symula-
cyjnego odtworzenia trajektorii ruchu pojazdu.  
 

2. Inteligentne samochody ciężarowe – iTruck 

Tachograf jest jednym z najważniejszych urządzeń kontrolno-pomiaro-
wych w pojazdach ciężarowych i autobusach. Stosowanie i posiadanie tachogra-
fów dla tych pojazdów jest obowiązkowe, co określają odpowiednie przepisy 
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prawne. Wymuszenie stosowania tachografów spowodowane było dążeniem do 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym wyżej wymienione 
pojazdy i ich kierowcy mają istotny udział4. 

Tachograf cyfrowy rejestruje m.in. czas jazdy, prędkość pojazdu, przeby-
tą drogę oraz dane dotyczące wszystkich kierowców prowadzących pojazd  
w ciągu ostatniego roku. Ważniejsze jest to, że urządzenie funkcjonuje 
w oparciu o cztery rodzaje kart chipowych – przeznaczonych odpowiednio 
dla: kierowcy, przewoźnika, służb kontrolnych oraz warsztatu serwisowego. 
W karcie kierowcy – zawierającej m.in. zdjęcie i dane personalne – są prze-
chowywane informacje o 28 dniach jego pracy (prędkość, droga, czas jazdy 
i odpoczynku) we wszystkich pojazdach wyposażonych w tachograf cyfrowy. 
Karta przedsiębiorcy jest używana w celu przenoszenia danych z tachografu 
do komputera w przedsiębiorstwie transportowym. Karta serwisowa – otrzy-
mują ją tylko autoryzowane warsztaty – służy do kalibracji i napraw tachogra-
fów.  

Z kolei karta kontrolna ma być wystawiana dla służb sprawdzających 
samochody (policja, inspekcja transportu). Urządzenia i karty są zabezpieczo-
ne przed próbami manipulacji dotyczącej informacji w nich zawartych. 

Przyrząd rejestrujący powinien składać się z następujących elementów 
(rysunek 7): jednostki przetwarzającej, pamięci danych, zegara czasu rzeczy-
wistego, dwóch czytników kart inteligentnych (dla kierowcy i współkierow-
cy), drukarki, wyświetlacza, ostrzeżenia wizualnego, gniazda do kalibra-
cji/wczytywania danych i urządzeń do wprowadzania danych przez użytkow-
nika. 

Tachograf cyfrowy jest wyposażony w dodatkowe złącza, dzięki którym 
może być połączony z urządzeniami zewnętrznymi. Zazwyczaj jest to złącze 
umożliwiające podłączenie do sieci pokładowej pojazdu (CAN – ang. Control 

Area Network, rysunek 8). Należy zaznaczyć jednak, że urządzenia podłącza-
ne do tych dodatkowych interfejsów nie mogą narażać bezpieczeństwa urzą-
dzenia rejestrującego. 
 

                                                           
4 J. Merkisz, M. Rychter, W. Gis, S. Mazurek, Harmonizacja funkcji i technologii systemu 

tachografu cyfrowego ze współczesnymi systemami telematycznymi transportu drogowego, pokła-

dowymi sieciami informatycznymi oraz systemem GPS, „Transport Samochodowy” 2006, nr 2 

(12). 
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Rys. 7. Schemat blokowy typowego tachografu cyfrowego (przyrządu rejestrującego)  

Źródło: jak pod rys. 6, www.its.home.pl.  

 
 

 
Rys. 8. Przykład wykorzystania różnych magistrali danych w pojeździe 
Źródło: J. Merkisz, J. Pielecha, R. Grzeszczyk, R. Sosnowski, Techniczne aspekty…, 

op.cit.; J. Merkisz, J. Pielecha, R. Sosnowski, Wykorzystanie danych z systemu 

EOBD…, op.cit. 
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jowych, zmierzających do modernizacji systemu tachografu cyfrowego w takim 
kierunku, aby – zachowując wymagania dotyczące jego charakterystyk funk-
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zwiększyć dokładność jego kalibracji. Taki kierunek był możliwy w zharmoni-
zowaniu funkcjonowania tachografu cyfrowego z pracą dwóch podstawowych 
systemów telematycznych transportu drogowego: pokładowej sieci informa-
tycznej (wykorzystującej standard diagnostyki pokładowej lub SAE J1939) oraz 
systemu nawigacji satelitarnej. Oba systemy są obecnie stosowane zarówno 
w transporcie samochodowym, jak i w autobusach, w związku z tym system 
tachografu cyfrowego może być docelowo z nimi zintegrowany. Dotyczy to 
odczytu przez urządzenie rejestrujące tachografu cyfrowego wartości prędkości 
i przebytego dystansu z magistrali CAN. Połączenie tachografu cyfrowego 
z siecią pojazdu jest ułatwione, gdyż tachografy cyfrowe są wyposażone w złą-
cza CAN. Korzyści ekonomiczne tego rozwiązania są znaczne: koszt wyelimi-
nowanego czujnika ruchu oraz koszt jego montażu. 

Obecny etap rozwoju systemu GPS charakteryzują następujące parametry: 
pomiar prędkości z dokładnością ±0,1 km/h, z częstotliwością 20 Hz w zakresie 
0,1–185 km/h; pomiar dystansu z rozdzielczością 1 cm i dokładnością ±0,5% 
oraz pomiar przyspieszenia do 20 g z rozdzielczością 0,01 g i dokładnością 
±0,5%. Jednocześnie ceny modułowych odbiorników GPS, pozwalających na 
konstruowanie takich systemów, są relatywnie niskie. W związku z tym pojawi-
ła się szansa pomiarów bezwzględnej prędkości pojazdów (tzn. prędkości 
względem drogi), a także przyspieszenia. Jednakże podstawową wadą syste-
mów nawigacji satelitarnej jest brak zasięgu sygnałów lub zmniejszona dokład-
ność odczytu prędkości jazdy w terenach zabudowanych, gęsto zalesionych lub 
górzystych. W związku z powyższym do kalibracji tachografu cyfrowego wy-
korzystuje się dane z pokładowego systemu diagnostycznego (OBD lub SAE 
J1939) oraz z systemu nawigacji satelitarnej GPS do odczytu informacji o pręd-
kości i przejechanym dystansie oraz do kalibracji wewnętrznej. Powyższa kali-
bracja może przebiegać cyklicznie na obszarach, w których jakość sygnału GPS 
jest zadowalająca i pozwala na rejestrowanie prędkości z dokładnością do 
1 km/h w każdych warunkach drogowych – niezależnie od wymiaru opon, ci-
śnienia w oponach i stopnia obciążenia pojazdu. System taki pozwala całkowi-
cie wyeliminować próby zafałszowania pomiaru prędkości – procedura kalibra-
cji wewnętrznej jednocześnie sprawdza prawidłowość pracy toru pomiarowego.  

Obecnie wiele pojazdów jest wyposażonych w systemy GPS, służące do 
zarządzania flotą, a informacje z nich są udostępnianie za pośrednictwem magi-
strali CAN. System taki można zrealizować bez udziału kosztów, osiągając 
zamierzony cel, tj. bezobsługowy tachograf cyfrowy z kalibracją wewnętrzną. 
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Przewiduje się dalsze prace w tym zakresie, m.in.: opracowanie procedur i algo-
rytmów obliczania prędkości przebytego dystansu na podstawie parametrów 
dostępnych w różnych systemach diagnostycznych, a także opracowanie metod 
kalibracji wewnętrznej tachografu cyfrowego z wykorzystaniem różnych sys-
temów nawigacji (GPS, Galileo, Glonass) i dobranie najlepszej platformy sprzę-
towej (rysunek 9)5.  
 

 
Rys. 9.   Możliwości przesyłu danych z pojazdów ciężarowych 
Źródło: J. Merkisz, J. Pielecha, R. Grzeszczyk, R. Sosnowski, Techniczne aspekty…, 

op.cit. 
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Rozwój telemetrycznych systemów diagnostycznych, wymuszony ciągłym 
unowocześnianiem pojazdów, a także dążeniem do minimalizacji skutków eko-
logicznych, wywiera znaczny wpływ na standaryzację wszystkich elementów 
wykorzystywanych w pojazdach. Do przedsięwzięć mających wpływ na rozwój 
systemów diagnostycznych można zaliczyć: dążenie do wprowadzenia jednego 
standardu przesyłu danych diagnostycznych (od 2008 roku jest to magistrala 
CAN, jednakże ze względu na wyczerpującą się możliwość przesyłu dużej ilo-
ści danych będzie ona zastąpiona innym protokołem transmisyjnym, np. Blu-
etooth lub FlexRay), możliwość połączeń systemów bezpieczeństwa czynnego 
i biernego pojazdu z siecią diagnostyczną za pomocą bezprzewodowych połą-
czeń Bluetooth, wprowadzenie zintegrowanych baz danych o uszkodzeniach 
pojazdów i ich lokalizacji, mających na celu zmniejszenie kosztów weryfikacji 
i naprawy pojazdów, wykorzystanie danych diagnostycznych i położenia pojaz-
dów (GPS) do oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów, 

                                                           
5 J. Merkisz, M. Rychter, W. Gis, S. Mazurek, Harmonizacja funkcji i technologii…, op.cit. 

OBD II 

lub 

OBM 

Rejestrator 

GPS 

OBD III 

samochód ciężarowy z naczepą lub autobus 

SAE 

J1939 

Tachograf 

cyfrowy 

GPRS 

Łączność 

satelitarna 



Jerzy Merkisz 178 

a także informowanie jednostek nadrzędnych o sytuacjach krytycznych, wyko-
rzystanie sieci neuronowych ze sprzężeniem zwrotnym do identyfikacji uszko-
dzeń zespołu napędowego (silnika), a także podzespołów podwozia i nadwozia, 
mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. 

Od pewnego czasu również firmy będące potentatami na rynku informa-
tycznym (m.in. Microsoft) są zainteresowane dostarczaniem produktów dla 
przemysłu motoryzacyjnego. W 2008 roku powyższa firma podpisała umowę 
z koncernem Ford, dotyczącą wprowadzenia do standardu wyposażenia niektó-
rych modeli samochodów tego producenta systemu operacyjnego Microsoft 
Sync. Aplikacja ta ma na celu umożliwienie bezpośredniego dostępu do Interne-
tu, zarządzania pocztą elektroniczną, sterowania nawigacją satelitarną, wyko-
nywania rozmów telefonicznych bez potrzeby użycia słuchawki, a także ma 
umożliwić bezprzewodowy transfer danych. Pierwszymi modelami samocho-
dów wyposażonych w system Sync są Ford Focus i Five Hundred. Podobną 
umowę Microsoft podpisał z południowokoreańskim koncernem Hyundai. 
W 2010 roku zostaną wprowadzone na rynek kompleksowe systemy elektroniki 
samochodowej, które mają ułatwić odtwarzanie sygnałów audio i video oraz 
wewnętrzną nawigację. Kierowcy – za pomocą głosu – będą mogli również 
sterować częścią urządzeń zainstalowanych w pojeździe, m.in. systemem audio. 
Hyundai Motor Group planuje zainwestować w całe przedsięwzięcie 166 mln 
dolarów, Microsoft natomiast przeznaczy 113 mln dolarów. 

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej zagadnienia, wydaje się, że inte-
ligentne systemy samochodowe mogłyby w znacznym stopniu przyczynić się 
do rozwiązania niektórych spośród obecnych problemów związanych z trans-
portem. Niestety, pomimo swojego potencjału, większość z tych systemów inte-
ligentnych nie jest jeszcze dostępna w ofercie handlowej, a urządzenia telema-
tyki i systemy bezpieczeństwa czynnego nowej generacji instalowane są przede 
wszystkim w samochodach luksusowych, stanowiących niewielki udział w ryn-
ku pojazdów. W przypadku niektórych systemów bezpieczeństwa czynnego, 
które wykazały swoją skuteczność i przydatność, wprowadzenie na dużą skalę 
wiązało się z licznymi problemami i trwało bardzo długo. Tak właśnie było 
z rozpowszechnieniem systemów ABS (20 lat), ESP (osiągnięcie penetracji 
rynku na poziomie 40% zajęło 10 lat) oraz ACC (bardzo małe rozpowszechnie-
nie pomimo upływu ponad 25 lat od rozpoczęcia prac rozwojowych). Do głów-
nych przyczyn takiego stanu rzeczy należą przeszkody prawne, niezwykle ostra 
konkurencja w przemyśle motoryzacyjnym, wysokie koszty systemów inteli-
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gentnych i wynikający stąd brak popytu ze strony nabywców, brak informacji 
w społeczeństwie o potencjalnych korzyściach ze stosowania tych systemów 
oraz brak wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego. 
 
 
Spis skrótów i oznaczeń 
 
ABS Anti-Lock Braking System – system zapobiegający blokowaniu się kół pojaz-

du podczas hamowania 

ACC Adaptive Cruise Control System – system adaptacyjnej regulacji prędkości 

Airbag poduszka powietrzna 

CAN Control Area Network – magistrala systemowa umożliwiająca wzajemną 

komunikację pomiędzy modułami elektronicznymi 

CPR Centrum powiadamiania ratunkowego 

EBD Electronic Brakeforce Distribution – elektroniczny rozdział sił hamowania 

eCall Informacja o wypadkach drogowych 

ECU Electronic Control Unit – elektroniczna jednostka sterująca 

ESP Electronic Stability Program – układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy 

pojazdu podczas pokonywania zakrętu 

GPS Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej 

GPRS General Packet Radio Service – technologia stosowana w sieciach GSM do 

pakietowego przesyłania danych 

GSM Global System for Mobile Communications – standard telefonii komórkowej 

umożliwiający transmisję danych w formie tekstowej lub multimedialnej 

iCar „Inteligentne” samochody osobowe wyposażone w systemy informatyczne 

iTruck „Inteligentne” samochody ciężarowe wyposażone w systemy informatyczne  

LIDAR Light Detection And Ranging – radarowe przetworniki analizujące otoczenie 

OBD On-Board Diagnostics – pokładowy system diagnostyczny 

OBD II On-Board Diagnostics II – pokładowy system diagnostyczny II generacji 

OBD III On-Board Diagnostics III – pokładowy system diagnostyczny III generacji 

OBM On-Board Measuring – pokładowy system pomiarowy 

SIM Subscriber Identity Module – karta elektroniczna z wbudowaną pamięcią, 

identyfikująca abonenta i umożliwiająca przechowanie danych 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System – system telekomunikacji 

ruchomej dla telefonii komórkowej trzeciej generacji 

V2I Vehicle to Infrastructure – komunikacja między pojazdem a elementami 

infrastruktury drogowej 

V2V Vehicle to Vehicle – komunikacja między pojazdami 
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INTELLIGENT SOLUTIONS OF COMMUNICATORY SYSTEMS  

IN PASSENGER CARS AND HEAVY DUTY VEHICLES 

 

Summary 

 

The paper presents the latest solutions for informative systems being used in 

automotive vehicles. The advanced communicatory and computer science systems for 

passenger and truck vehicles are described and the definitions of iCar and iTruck, accor-

ding to the specified group of vehicles, have been used. The specified systems solutions 

concerning the each group of vehicles and these that match both of them and make them 

be intelligent vehicles have been presented as well.  
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Wprowadzenie 
 

W pierwszej dekadzie XXI wieku nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji poli-
tyczno-gospodarczej na świecie. Akty terroryzmu, mające miejsce 11 września 
2001 roku w Nowym Jorku, a następnie 11 marca 2004 roku w Madrycie i 7 lipca 
2005 roku w Londynie, spowodowały śmierć ponad 3000 osób oraz ogromne 
straty materialne. Przytoczone tragiczne wydarzenia wpłynęły także na pogorsze-
nie wskaźników ekonomicznych, zahamowanie tempa rozwoju gospodarczego 
oraz zwiększenie wydatków państw na działalność profilaktyczną.   

Uświadomienie zagrożeń wynikających z działalności organizacji terrory-
stycznych oraz ich szkodliwego oddziaływania na handel międzynarodowy spra-
wiły, że wnikliwej uwadze poddana została problematyka związana z konieczno-
ścią podnoszenia międzynarodowych standardów bezpieczeństwa w łańcuchach 
dostaw. Zagadnienie to zajmuje szczególne miejsce w polityce celnej Unii Euro-
pejskiej. Istnienie wspólnego rynku wewnętrznego, utworzonego przez 27 
państw, skutkuje powstaniem gigantycznego centrum międzynarodowego prze-
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pływu towarów. Postępujące procesy globalizacji oraz liberalizacji zapewniły 
uczestnikom wymiany międzynarodowej ułatwienia związane z szybką odprawą 
towarów (ważne szczególnie dla dostaw just-in-time), a jednocześnie przyczyniły 
się do sformułowania nowych zadań służb celnych, polegających na zagwaranto-
waniu odpowiednich warunków, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
wszelkim operacjom związanym z transportem towarów. 

Lata 1968–2008 to czterdzieści lat istnienia Europejskiej Unii Celnej, sta-
nowiącej jeden z fundamentów UE. Wśród zadań, jakie stawiane są przed no-
woczesną służbą celną, wymienia się m.in.: 
• zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom; 
• ochronę UE przed nieuczciwym i nielegalnym handlem, przy równoczesnym 

wspieraniu legalnej działalności gospodarczej; 
• dbałość o interesy finansowe Unii i państw członkowskich; 
• oddziaływanie na zwiększanie konkurencyjności europejskich przedsię-

biorstw, dzięki nowoczesnej obsłudze celnej.  
 

1. Podstawowe instrumenty celne w zakresie ochrony i bezpieczeństwa  
towarów w łańcuchach dostaw 

Podnoszenie standardów bezpieczeństwa stanowi jedną z najważniejszych 
funkcji cła we współczesnych realiach międzynarodowej obsługi podmiotów 
gospodarczych. Implementacja regulacji celnych w zakresie norm bezpieczeń-
stwa przez poszczególnych uczestników łańcuchów dostaw może stanowić istot-
ny element w walce konkurencyjnej między podmiotami rynku TSL (rysunek 1). 

 
Rys. 1.  Miejsce obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw  
Źródło: opracowanie własne. 
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Najważniejszym instrumentem celnym, mającym bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo sprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw, jest niewątpliwie 
europejskie prawo celne. Bardzo istotne zmiany na tej płaszczyźnie odnotowano 
zarówno we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, jak i w Rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku, 
ustanawiającym WKC1. Artykuł czwarty rozporządzenia definiuje m.in. zna-
czenie ryzyka, podejmowanie działań z nim związanych, a także określa zasady 
monitorowania procesów bezpieczeństwa. Analizę i ocenę ryzyka mają uła-
twiać, obowiązujące od dnia 1 lipca 2009 roku, zasady bezpieczeństwa UE 
w obrocie towarowym z krajami trzecimi (tzw. safety and security), których 
podstawowym założeniem jest wprowadzenie obowiązku uprzedniej notyfikacji 
przywozu i wywozu2. Przedsiębiorcy zobligowani zostali, poprzez wdrożenie 
tych rozwiązań, do przesyłania drogą elektroniczną wywozowych i przywozo-
wych deklaracji skróconych oraz zgłoszeń przywozowych, wywozowych lub 
tranzytowych, rozszerzonych o dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
w aspekcie przeciwdziałania światowemu terroryzmowi. Składanie deklaracji 
skróconych, poprzedzających przywóz towarów na obszar celny Wspólnoty, 
różni się zdecydowanie od dotychczasowej deklaracji skróconej, która składana 
była dopiero po wprowadzeniu towaru na obszar celny Wspólnoty. Poprzedza-
jąca deklaracja skrócona ma być sporządzana w przypadku niemal wszystkich 
towarów wprowadzonych na obszar celny UE (do wyjątków należą m.in. ener-
gia elektryczna, towary wprowadzane za pośrednictwem rurociągów, towary 
będące bagażem osobistym, pojazdy transportujące, listy i karty pocztowe, to-
wary objęte karnetem ATA i CPD). Głównym podmiotem odpowiedzialnym za 
dopełnienie formalności związanych z deklaracją poprzedzającą przywóz jest 
podmiot importujący towar na obszar celny Wspólnoty.  Czynność ta może być 
również dopełniana przez wyznaczonego do tego celu przedstawiciela.  

Zupełnie nowym instrumentem jest wywozowa deklaracja skrócona po-
przedzająca. Stanowi ona jednak, w odróżnieniu od deklaracji przywozowej 
poprzedzającej, pewien wyjątek, gdyż dotyczy głównie towarów wywożonych 

                                                           
1 Dz. Urz. UE nr L 145 z dnia 4 czerwca 2008 r. 
2 Rozporządzenie 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.04.2005 r. zmienia-

jące rozporządzenie Rady nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporzą-

dzenie Komisji WE nr 1875/2006 z dnia 18.12.2006 r. i rozporządzenie Komisji WE nr 312/2009 

z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu 

wykonania rozporządzenia Rady nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. 
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czasowo podczas procedury uszlachetniania biernego oraz procedury tranzytu 
wewnętrznego3. Terminy przesyłania danych związanych z bezpieczeństwem 
przewozów zostały uzależnione od rodzaju transportu. Również zakres przesy-
łanych danych może różnić się w zależności od rodzaju dostawy (inne informa-
cje dotyczą np. zaopatrzenia statków powietrznych i morskich, inne przesyłek 
pocztowych i kurierskich), jak również posiadanego przez danego przedsiębior-
cę statusu. 

Skuteczna analiza ryzyka może być realizowana dzięki wprowadzaniu roz-
budowanych systemów dotyczących elektronicznego cła (e-customs). Głównym 
dokumentem dotyczącym funkcjonowania tej formy cła jest MASP (Multi-
Annual Strategic Plan – Wieloletni Plan Strategiczny)4, który określa zarówno 
strategię informatyzacji unii celnej, jak i poszczególne działania, ich harmono-
gram oraz czas na implementację.  

Stworzenie korzystnych warunków działania dla wszystkich uczestników 
łańcuchów dostaw, m.in. poprzez elektroniczną wymianę dokumentów pomię-
dzy urzędami celnymi Wspólnoty a zgłaszającymi, scentralizowanie odprawy 
celnej, wspólne kryteria dla analizy ryzyka są możliwe dzięki wdrożeniu okre-
ślonych systemów informatycznych. Jednym z pierwszych systemów cła elek-
tronicznego jest system elektronicznej kontroli tranzytu NCTS5. Począwszy od 
1 lipca 2004 roku wszystkie przewozy tranzytowe przez obszar Wspólnoty pod-
legają rejestracji, co umożliwia m.in. stałe monitorowanie towarów tranzyto-
wych. Od 1 lipca 2005 roku wdrożony został również projekt NCTS-TIR, któ-
rego celem stało się objęcie właściwym nadzorem wszystkich przewozów tran-
zytowych w granicach dopuszczonych konwencją TIR. Z kolei w ostatnich 
miesiącach 2007 roku rozpoczęto eksploatację Systemu Kontroli Eksportu 
(ECS), którego następna faza – Automatyczny System Eksportu – stworzy moż-
liwość przyjmowania, jak i przetwarzania zgłoszeń celnych związanych z wy-
wozem towarów poza obszar celny Wspólnoty. System ten zapewnia wymianę 
informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie całej 
unii celnej. Dzięki jego działaniu możliwe jest analizowanie danych o przywo-
zie towarów do urzędu celnego granicznego, ale również przesłanie zwrotne 

                                                           
3 WKC, art. 145 i art. 161. 
4 TAXUD/447/2005 Rev.7. 
5 System NCTS zastąpił w znacznej mierze działający od 1 maja 2004 roku system Celina. 

Warto zauważyć, iż obecnie czas dokonywania odprawy celnej przy wykorzystaniu procedury 

uproszczonej oraz systemu NCTS wynosi około 30 minut. 
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informacji z urzędu celnego eksportu o wyprowadzeniu towarów z obszaru 
celnego Wspólnoty. W ten sposób likwidacji uległa dotychczasowa karta 
3 SAD, zaś potwierdzeniem wyprowadzenia towarów stał się elektroniczny 
komunikat, pozwalający przedsiębiorcom otrzymać zwrot podatku VAT z tytu-
łu eksportu w krótszym terminie6.   

Kolejnym przedsięwzięciem skutecznej realizacji wdrażania systemu e-cło, 
a w konsekwencji nowych standardów bezpieczeństwa, jest wprowadzenie ICS 
– Systemu Kontroli Importu, którego następnym etapem będzie Automatyczny 
System Importu. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku ECS – system ten 
pozwoli na składanie zgłoszeń celnych zarówno standardowych, uproszczo-
nych, jak i deklaracji przed przybyciem towaru oraz ich przetwarzanie. System 
ten zapewni również wymianę elektroniczną komunikatów pomiędzy urzędami 
celnymi w WE. Dla systemu ICS w całej Wspólnocie wprowadzono okres 
przejściowy do dnia 31.12.2010 roku, w czasie którego zawieszony zostaje 
obowiązek przekazywania danych dotyczących bezpieczeństwa w przywozie7. 

Systemem mającym umożliwić efektywne wykorzystanie danych przesyła-
nych zarówno przez ECS, jak i ICS ma stać się interfejs SEAP (Single Electro-
nic Access Point), służący do kontaktów elektronicznych ze wszystkimi admi-
nistracjami celnymi we Wspólnocie. Pojedyncze Punkty Dostępu Elektronicz-
nego dają możliwość składania wniosków, deklaracji celnych drogą elektro-
niczną za pomocą wybranego interfejsu przez poszczególnych uczestników 
łańcucha dostaw.  

Kompleksowy dostęp do wszystkich przepisów oraz regulacji związanych 
z wymogami dotyczącymi przywozu oraz wywozu towarów przez granice, wy-
nikających z przepisów zarówno celnych, jak i rolnych, środowiskowych czy 
też weterynaryjnych, ma w przyszłości zapewniać ECIP – Europejski Informa-
cyjny Portal Celny. Wykorzystanie tego narzędzia przez przedsiębiorców po-
zwoli także na znaczne zredukowanie kosztów związanych zarówno ze specjali-
stycznymi szkoleniami pracowników, jak i z opłacaniem firm doradczych. 

SEAP i ECIP to instrumenty celne, których budowa i udoskonalanie roz-
poczęte zostało w 2007 roku, zaś pełne wdrożenie powinno zakończyć się 
w roku 2010. Warto określić także już funkcjonujące narzędzia, które – oprócz 

                                                           
6 Zastąpienie karty 3 dokumentu SAD komunikatem elektronicznym stało się rozwiązaniem 

znacznie bezpieczniejszym dla potrzeb potwierdzenia faktu uiszczenia należności z tytułu podat-

ku VAT (karty przesyłane dotychczas tradycyjnie drogą pocztową często ulegały zaginięciu). 
7 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. 
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NCTS, ECS i ICS – wzmacniają standardy bezpieczeństwa podmiotów biorą-
cych udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw, stając się jednocześnie 
czynnikiem wzmacniającym konkurencyjność na rynku TSL. 

 
 

2. Certyfikat AEO jako instrument konkurencyjności na rynku TSL 
 
W znowelizowanym prawie celnym UE wprowadzono instytucję upoważ-

nionego przedsiębiorcy  (AEO – Authorised Economic Operator). Regulacje 
dotyczące AEO weszły w życie dnia 1 stycznia 2008 roku, stanowiąc ważny 
instrument polityki celnej w kwestii osiągnięcia wysokich standardów bezpie-
czeństwa przez podmioty biorące udział w łańcuchu dostaw. Podmioty gospo-
darcze posiadające świadectwo AEO przejmują część ryzyka i odpowiedzialno-
ści za przewożone ładunki w zakresie przeprowadzanych kontroli celnych 
w zamian za uzyskane udogodnienia i uproszczenie procedur.  

Podmioty ubiegające się o przyznanie statusu upoważnionego przedsię-
biorcy mogą wnioskować o wydanie świadectwa AEO w odniesieniu do: 
uproszczeń celnych (świadectwo AEOC), bezpieczeństwa i ochrony (świadec-
two AEOS) oraz uproszczeń celnych/bezpieczeństwa i ochrony (świadectwo 
AEOF). 

Otrzymanie certyfikatu AEO łączy się bezpośrednio ze spełnieniem przez 
przedsiębiorstwo następujących kryteriów: 
• przestrzeganie wymogów celnych i podatkowych, 
• zadowalający system zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowy-

mi, 
• udowodniona wypłacalność, 
• spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych pracowników bezpośrednio związanych z prowadzoną działal-
nością, 

• zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony8. 
Liczba wydanych dotychczas w Polsce certyfikatów AEO nie jest duża. 

Ma to m.in. związek z niewystarczającym rozpoznaniem zakresu korzyści i uła-
twień wynikających z posiadania świadectwa AEO przez przedsiębiorców. Nie 

                                                           
8 Por. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwiet-

nia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Zmodernizowany Kodeks Celny), art. 14. 
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bez znaczenia jest również fakt wnikliwej analizy przez organy celne złożonych 
wniosków i długiego okresu procedury kontrolnej przed wydaniem świadectwa. 
Starania o uzyskanie statusu AEO spowodowały konieczność znaczącego pod-
niesienia bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej działalności. Niejednokrotnie 
polegało to na wdrożeniu w działających organizacjach systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO 27001. Traktowanie in-
formacji jako największego zasobu współczesnych czasów, poprzez zachowanie 
atrybutu integralności, poufności i dostępności, stało się jednocześnie kluczem 
do dopracowania procedur związanych m.in. z funkcjonowaniem firm, nie tylko 
w ich własnych strukturach, ale również jako odrębnych uczestników łańcu-
chów dostaw. Mimo wielu trudności, już obecnie można wskazać korzyści, 
które wiążą się bezpośrednio z pozyskaniem statusu AEO. Warto więc zwrócić 
uwagę, iż jest to jedyny certyfikat: 
• wydawany przez władze celne danego kraju, w celu identyfikacji danego 

podmiotu jako bezpiecznego partnera handlowego; 
• honorowany we wszystkich krajach członkowskich UE; 
• ułatwiający dostęp do uzyskania uproszczeń celnych i skrócenia czasu kon-

troli celnych towarów oraz dokumentów; 
• pozwalający na priorytetowe traktowanie podmiotu w przypadku wytypo-

wania do kontroli i umożliwiający wnioskowanie o dokonanie kontroli w in-
nym miejscu niż urząd celny; 

• dający możliwość ograniczenia liczby danych w deklaracjach bezpieczeń-
stwa. 

Wymienione korzyści dotyczą głównie pozycji przedsiębiorstwa wśród in-
nych ogniw uczestniczących w łańcuchach dostaw. Ważny jest także fakt, że 
uwzględnienie w strukturze organizacji dodatkowych wymagań związanych 
z normami bezpieczeństwa sprawia, iż certyfikat ten jest potwierdzeniem wyso-
kiego profesjonalizmu i poziomu jakości oferowanych usług. Przedsiębiorcy, 
którzy posiadają status AEO, określani są mianem zaufanego i godnego partne-
ra, którego gwarantem są władze celne państwa członkowskiego. Tak więc 
świadectwo AEO jest narzędziem celnym, dzięki któremu jego posiadacze mo-
gą osiągać znaczną przewagę na rynku TSL9.       

                                                           
9 H.M. Wolfgang, B. Mankowicz, Wpływ zmiany w kontroli bezpieczeństwa oraz zmoderni-

zowanego Kodeksu Celnego na rozwój prawa celnego – AEO i zmodernizowany Wspólnotowy 

Kodeks Celny, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2008, nr 3, s. 84. 
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Przedsiębiorcy, od momentu otrzymania certyfikatu AEO, zobligowani są 
do podania numeru świadectwa, m.in. w zgłoszeniach celnych. Od dnia 1 lipca 
2009 roku podmioty gospodarcze zostały również zobowiązane do posługiwa-
nia się w czynnościach dotyczących formalności celnych numerami EORI10. 
Słusznie uznano, iż środki bezpieczeństwa będą bardziej skuteczne w momen-
cie, gdy możliwa stanie się łatwiejsza identyfikacja podmiotów na podstawie 
jednego, niepowtarzalnego numeru, ważnego w całej Wspólnocie. Numer EORI 
nadawany jest przez organ celny lub inny organ do tego celu wyznaczony 
w danym państwie członkowskim i składa się z 17 znaków. Przykładowo dla 
podmiotów krajowych ma on następującą strukturę: „PL” + numer NIP + sufiks 
REGON. Numer EORI został nadany automatycznie tym polskim przedsiębior-
com, którzy dokonywali czynności celnych w 2008 roku. Podmioty te zostały 
jedynie zobligowane do uzupełnienia niektórych danych na właściwym wniosku 
do końca 2009 roku. Podmioty prowadzące międzynarodową działalność han-
dlową, mające zamiar dokonywać czynności związanych z wysyłką czy też 
odbiorem towarów z krajów trzecich, są zobowiązane do dokonania takiej reje-
stracji w systemie najpóźniej w momencie pierwszej odprawy celnej. 

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę syntetycznego określenia klu-
czowych bezpośrednich instrumentów celnych w zakresie podnoszenia standar-
dów bezpieczeństwa, których implementacja przez podmioty działające na ryn-
ku TSL powoduje wzrost ich konkurencyjności. Warto także zwrócić uwagę, iż 
istnieje wiele systemów, które pośrednio mają związek z narzędziami celnymi, 
zaś ich znaczenie w rozwoju międzynarodowego obrotu towarowego nabiera 
we współczesnym świecie bardzo dużej wagi. Istotną rolę odgrywa tu na przy-
kład system dotyczący wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów11. 
Wspieranie wspólnej odpowiedzialności oraz współpracy w międzynarodowym 
przepływie niebezpiecznych chemikaliów w celu ochrony zdrowia ludzkiego 
i środowiska oraz przyczynianie się do stosowania niebezpiecznych chemika-
liów w sposób przyjazny dla środowiska – to niektóre cele, których osiągnięcie 
jest możliwe między innymi poprzez uzyskanie odpowiedniego poziomu bez-
pieczeństwa. Od dnia 1 listopada 2008 roku organami odpowiedzialnymi za 

                                                           
10 System ten został ustanowiony w celu wdrożenia środków bezpieczeństwa wprowadzo-

nych rozporządzeniem EWG nr 2913/92 zmienionym rozporządzeniem WE nr 648/2005 Parla-

mentu Europejskiego i Rady. 
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 

2008 r. 
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kontrolę obrotu niebezpiecznymi chemikaliami stały się organy celne, zobowią-
zane do weryfikacji w bazie danych EDEXIM statusu numerów identyfikacyj-
nych wywożonych chemikaliów (rysunek 2). 
 

 
Rys. 2. Etapy postępowania w celu uzyskania numerów referencyjnych w bazie 

EDEXIM  
Źródło: opracowanie własne. 

 
Podmioty uczestniczące w obrocie materiałami niebezpiecznymi powinny 

respektować unormowania zawarte w treści rozporządzenia REACH12. W regu-
lacjach REACH dokonano rozróżnienia na substancje w ich postaci własnej, 
występujące jako składniki preparatów, lub też zawarte w wyrobach związa-
nych z działalnością przedsiębiorstwa. Podmiot gospodarczy może być zarówno 
importerem danych substancji, jak i dalszym użytkownikiem substancji naby-
wanych od przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej. Jeżeli firma spełnia rolę pro-
ducenta, mogą ciążyć na niej również inne obowiązki w odniesieniu do przeka-
zywanych informacji w łańcuchu dostaw. Pojawia się tu także pojęcie wyłącz-
nego przedstawiciela – jako osoby reprezentującej przedsiębiorstwo spoza 
Wspólnoty, która przygotowuje dokumentację rejestracyjną preparatu w celu 

                                                           
12 Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 

2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH). 
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ułatwienia eksportu i pozyskania towaru przez odbiorców. Rejestracja wstępna 
w zakresie chemikaliów obejmowała okres od 1 czerwca 2008 roku do 1 grud-
nia 2008 roku i dotyczyła substancji, które są produkowane lub importowane 
w ilości co najmniej jednej tony rocznie. Zgodnie z art. 5 rozporządzenia  
REACH substancje w postaci własnej jako składniki preparatów lub w wyro-
bach, które nie zostały zarejestrowane, nie będą mogły być wprowadzane do 
obrotu we Wspólnocie. Jeżeli zainteresowana strona nie dokonała rejestracji 
wstępnej do 1 grudnia 2008 roku, nie jest możliwe skorzystanie z okresów 
przejściowych i istnieje konieczność pełnej rejestracji danej substancji, aby móc 
kontynuować produkcję. Przedstawione wyjaśnienia miały na celu jedynie za-
sygnalizowanie wagi i znaczenia problemu. Należy zauważyć, iż rejestracja 
preparatów nie jest procedurą prostą, wiąże się bowiem nie tylko ze zgroma-
dzeniem i selekcją dostępnych danych oraz uzupełnieniem brakujących infor-
macji potrzebnych do dossier rejestracyjnego, ale przede wszystkim z ponie-
sieniem ogromnych kosztów przeprowadzenia koniecznych badań. Tak więc 
i w tym przypadku dostosowanie się przez przedsiębiorców do wymogów 
systemu stwarza możliwość osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej 
na rynku materiałów niebezpiecznych. 

 
 

Podsumowanie 
 

Praktyczne wdrożenie rozbudowanych systemów dotyczących współcze-
snego cła skutkuje ich szybką implementacją przez uczestników międzynaro-
dowych łańcuchów dostaw. Procesy te sprawiły, iż znacznie ułatwione zostały 
procedury celne, a wiele dotychczasowych obowiązków celnych zostało ograni-
czonych jedynie do sprawozdawczości statystycznej. Przywileje związane 
z pozyskaniem przez podmioty rynku TSL statusu upoważnionego przedsię-
biorcy, takie jak priorytetowe traktowanie, ułatwienia w dostępie do uproszczeń 
celnych, mniejsza liczba kontroli celnych, ograniczona ilość danych w deklara-
cjach bezpieczeństwa, to tylko niektóre pozytywne aspekty nowoczesnej obsłu-
gi celnej. Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż istotnym 
wyznacznikiem trwałego miejsca na rynku TSL, pozwalającym na uzyskanie 
pozycji lidera międzynarodowych łańcuchów dostaw, jest wykorzystanie nowo-
czesnych instrumentów celnych. 
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CUSTOMS INSTRUMENTS IN THE RANGE OF SECURITY STANDARDS  

AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS ON THE TSL MARKET 

 

Summary 

 

The main aim of this paper is to identify the customs instruments that can guaran-

tee improvement of security standards in the international transports.  

In the situation of developing globalization and liberalization processes, improving 

security standards constitutes one of the most important tasks of customs. Implementa-

tion of customs regulations in the range of security rules is an essential factor of achiev-

ing competitive advantage between particular companies in TSL market. 
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The paper presents tasks of each member of supply chain, relating to the new rules 

of security control in the international exchange. There has been done an analysis of the 

most significant legal regulations relating to security rules. Especially noticeable are: 

the risk analysis system as a legal tool of customs control, regulations refering to 

Authorised Economic Operator (AEO), Export Control System (ECS), Import Control 

System (ICS), Economic Operators’ Registration and Identification (EORI), Registra-

tion Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and European 

Database Export Import of Dangerous Chemicals. 
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MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA MODELI JAKO NARZĘDZIA  
OPTYMALIZACJI W LOGISTYCE I TRANSPORCIE 

 
 

Wprowadzenie 
 
Podejmowanie decyzji w sferze logistyki wymaga zidentyfikowania relacji 

łączących procesy logistyczne. Jako narzędzie ułatwiające podejmowanie decy-
zji proponowane są różnego rodzaju modele, które mają odzwierciedlać funk-
cjonowanie systemów logistycznych oraz pozwalać na uniknięcie eksperymen-
towania na „żywym organizmie”. Ponieważ jednak powiązania między proce-
sami logistycznymi są często bardzo skomplikowane, musi być spełniony jeden 
z następujących warunków: albo model będzie bardzo dokładnie odwzorowy-
wał modelowaną rzeczywistość, albo uproszczenia w nim stosowane (w celu 
uproszczenia procesu decyzyjnego) nie będą miały dużego wpływu na uzyskane 
wyniki. W literaturze z zakresu ekonomi i zarządzania (w tym również logi-
stycznej) znaleźć można wiele modeli w postaci formuł matematycznych, które 
są tworzone w celu ujęcia skomplikowanych relacji procesów. Alternatywą są 
modele, które pozwalają odtworzyć w sposób prawie dosłowny dynamikę tych 
procesów i znaleźć optymalne rozwiązanie. 

Istnieje tu bowiem istotny problem wykorzystania języka matematyki do opisu 
bardzo skomplikowanych procesów gospodarczych, które są powiązane nie tylko 
między sobą w ramach danego organizmu gospodarczego, ale także z otoczeniem. 

                                                           
∗ Dr Dariusz Milewski – Uniwersytet Szczeciński. 
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1. Relacje między procesami logistycznymi 
 

Do podstawowych decyzji strategicznych w logistyce przedsiębiorstw na-
leży zaliczyć: 

• wyznaczenie standardów jakości logistycznej obsługi klientów, 

• ustalenie liczby i przestrzennej konfiguracji miejsc produkcji i magazyno-
wania, 

• określenie pojemności, rozplanowania wewnętrznego i wyposażenia tech-
nicznego magazynów, 

• uzgodnienie gestii transportowej i wybór środka transportu, 

• określenie zakresu samoobsługi logistycznej, 

• wybór modelu zarządzania zapasami, 

• określenie zasad funkcjonowania systemu logistyki utylizacji. 

Przy podejmowaniu powyższych, ale też i innych decyzji logistycznych 
powinno się uwzględniać powiązania systemowe, które są powodem tego, że 
skutki zmiany parametrów procesów w jednym miejscu systemu będą miały 
konsekwencje dla procesów w innych miejscach systemu, a może nawet w ca-
łym systemie. Można ten problem wyjaśnić na podstawie przykładów dwóch 
decyzji podejmowanych w dwóch oddalonych od siebie sferach systemu przed-
siębiorstwa, a mianowicie: 

1. Wybór zawodnego pod względem czasu dostawcy może spowodować opóź-
nienia w dostawach, a następnie zakłócenia w sferze produkcji, co może 
przełożyć się na problemy w sferze dystrybucji i sprzedaży wyrobów goto-
wych, a w końcowym efekcie spowodować obniżenie poziomu obsługi 
klienta i wymierne straty finansowe. 

2. Zmniejszenie wielkości jednorazowego zamówienia oraz skrócenie czasu 
realizacji tego zamówienia przez punkty obsługujące bezpośrednio klientów 
może spowodować zakłócenia w punktach je obsługujących (skład central-
ny, magazyn produkcyjny lub bezpośrednio zakład produkcyjny), które mo-
gą zostać przeniesione na sferę zaopatrzenia. Konsekwencje mogą więc być 
odczuwane nawet przez dostawców. 

Bardzo ważnym czynnikiem utrudniającym podejmowanie decyzji jest nie-
liniowa relacja między efektywnością procesów a ich parametrami. Zjawisko to 
jest spotykane w zasadzie we wszystkich sferach systemów logistycznych. 
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Koszty utrzymania zapasów mogą zmieniać się skokowo, w zależności od 
poziomu zapasów. W jednym z polskich przedsiębiorstw przemysłowych poja-
wił się problem magazynowania produktów gotowych, na które nie było zbytu 
z powodu globalnego kryzysu1. Ponieważ zawarte były umowy długoterminowe 
na dostawy surowców, surowce te musiały być przetwarzane (ograniczona prze-
strzeń magazynowa), a produkty gotowe magazynowane we wszelkich możli-
wych miejscach. Pojawił się więc nowy problem i nowe koszty utrzymania 
zapasów, wynikające z dodatkowych manipulacji, w tym przemieszczania, 
uszkodzeń produktów oraz strat wynikających z mniejszej wydajności czynno-
ści manipulacyjnych. Dwa ostatnie wynikały z ograniczonej przestrzeni. Przy-
padek ten jest dowodem, że gdy wykorzystanie przestrzeni magazynowej zbliża 
się do 100%, koszty zmieniają się skokowo. Skokowa zmiana kosztów dotyczy 
zresztą właśnie samych kosztów magazynowania, ponieważ przy pewnym po-
ziomie zapasów pojawia się konieczność rozbudowy magazynu. Zmienić się 
może wyposażenie, technologia magazynowa i – co się z tym wiąże – organiza-
cja pracy magazynu. 

Poziom kosztów procesów transportowych również wynika w dużym stop-
niu ze zjawiska nieliniowości. Ograniczenia czasu pracy kierowców czy ograni-
czenia przejazdu po określonych drogach w określone dni, ograniczenia doty-
czące gabarytów pojazdów, masy całkowitej, opłaty za przejazd po określonych 
drogach oraz inne powodują, że nie istnieje prosta zależność między odległością 
a kosztami2. Przykładowo w Polsce przyjmuje się3, że średnia prędkość prze-
jazdu pojazdu ciężarowego po polskich drogach to 50 km/h. Przy takiej prędko-
ści można w ciągu jednego dnia zrealizować zlecenie przewiezienia ładunku na 
odległość 220 km i wrócić. Oznacza to, że wpływ skali produkcji usług trans-
portowych na efektywność nie jest jednoznaczny – z jednej strony uzyskiwane 
są korzyści skali, z drugiej pojawiają się dodatkowe koszty wynikające z usta-
wowego przestoju środka transportu i kierowcy4. Przewóz ładunku na takich 

                                                           
1 Przypadek ten dotyczy roku 2008. 
2 Konwencja europejska z dnia 1 lipca 1970 r. dotycząca pracy załóg pojazdów wykonują-

cych międzynarodowe przewozy drogowe, DzU 1999, nr 94, poz. 1087 (Konwencja AETR); 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r. w spra-

wie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat, DzU z dnia 19 stycznia 

2004 r.; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, DzU 2004, nr 92, poz. 879. 
3 Informacje podawane przez spedytorów. 
4 Koszt ten był szacowany przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 

w 2008 na poziomie 200 zł/dobę. 
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samych odległościach, ale w różnych relacjach może się charakteryzować róż-
nym poziomem kosztów na przykład ze względu na stan infrastruktury, konge-
stię, możliwość pozyskania ładunków powrotnych z danego kierunku, odprawy 
celne itd. 

Koszty postoju powinny być również brane pod uwagę w planowaniu 
przewozów całopojazdowych, które mają być przyporządkowane do realizacji 
zadań przewozowych. Pojazdy, które są wolne, mogłyby być wysłane do miejsc 
położonych najbliżej, aby ograniczyć koszty przejazdu. Ponieważ jednak na 
koszt całkowity transportu ma wpływ nie tylko odległość, ale również czas, 
istotne jest to, w którym momencie dany pojazd jest gotowy do realizacji kolej-
nych zadań. Pojazd znajdujący się blisko miejsca, z którego ma być podjęty 
towar, może tam znaleźć się dużo wcześniej, podczas gdy mógłby ten czas po-
święcić na realizację innych zadań5. 

Nawet najprostsza decyzja logistyczna dotycząca ustalenia wielkości partii 
dostawy towaru do magazynu może wymagać przeprowadzenia złożonego ra-
chunku ekonomicznego. Klasyczny model Ekonomicznej Wielkości Zamówie-
nia (EWZ) uwzględnia tzw. „konflikt celów” między kosztami zapasów a kosz-
tami ich uzupełniania6. Model ten jest dość prosty, jednak jeśli jako koszty two-
rzenia zapasów zastosowane zostaną koszty transportu, pojawi się właśnie pro-
blem nieliniowości. Na rysunku 1 przedstawiono zależność kosztów transportu 
w zależności od wielkości przewożonego ładunku w sytuacji, gdy transport jest 
wynajmowany. 

Aby znaleźć optymalną partię dostawy towaru, należałoby w formułę EWZ 
wbudować model odzwierciadlający relację między kosztami transportu a wiel-
kością partii dostawy. Już więc nawet prosty przypadek, jakim zdawać by się 
mogło jest określenie wielkości partii dostawy jednego produktu do jednego 
magazynu, wiązać się może z uwzględnieniem skomplikowanych relacji. Sto-
pień skomplikowania wzrasta, jeśli problemy te będziemy rozpatrywali w łań-
cuchach i sieciach logistycznych. 

 

                                                           
5 D. Milewski, Problematyka optymalizacji przewozów całopojazdowych, „Logistyka” 2007, 

nr 3, s. 37–41.  
6 K. Niestrój, Wybrane metody ustalania wielkości i częstotliwości dostaw w planowaniu po-

trzeb materiałowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2004, nr 10, s. 5–8; Cz. Skowronek, 

Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999, s. 146–158 oraz 214– 

–227; D. Milewski, Modele logistyczne jako narzędzie optymalizacji złożonych problemów logi-

stycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2008, nr 7–8, s. 16–21. 
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Stawka za tkm 

 
Rys. 1. Stawka za wynajem środka transportu w przeliczeniu na 1 tonę 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z rynku usług transpor-

towych. 

 
 

2. Problem wyznaczania optymalnej wielkości partii dostawy w sieci  
dystrybucji 

 
Przeanalizujmy ten problem  na przykładzie następującego przypadku: 

• produkty dystrybuowane są do odbiorców poprzez sieć magazynów lokal-
nych; 

• magazyny lokalne są zaopatrywane przez magazyn centralny; 
• magazyn centralny jest zaopatrywany przez zewnętrznego dostawcę. 

Kryterium optymalizacyjnym jest minimalny koszt przy założonym po-
ziomie tzw. logistycznej obsługi klienta, mierzonej w tym przypadku dostępno-
ścią zapasów w składach lokalnych obsługujących zamówienia klientów7. Może 
być zastosowane również jedno kryterium, a mianowicie koszt całkowity 
uwzględniający tzw. „koszt utraconej sprzedaży”, który wynika właśnie z po-
ziomu logistycznej obsługi klienta (LOK). Celem jest wyznaczanie takiej Wiel-

                                                           
7 M. Jedliński, Zarządzanie systemami logistycznymi, Rozprawy i Studia (CCCLVII) 283, 

WNUS, Szczecin 1998, s. 175–212; M. Christopher, Strategia zarządzania dystrybucją. Praktyka 

logistyki biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996, s. 48; D. Kisperska-Moroń, 

Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 

Katowice 2000, s. 32. 
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kości Dostaw (WD) i Punktu Ponownego Zamówienia (PPZ)8, przy których 
koszty całkowite są najmniejsze. 

Wpływ wielkości partii dostawy do magazynów lokalnych na efektywność 
ekonomiczną całej sieci dystrybucji przedstawiono w tabelach 1 i 2. 

 
Tabela 1 

Koszty całkowite systemu dystrybucji przy optymalnych parametrach wyliczonych  
dla przypadku „1 magazyn” 

Nr  

składu 

lokalnego 

Koszty 

trans-

portu 

[zł] 

Koszty 

zapasów 

[zł] 

Koszty 

magazy-

nowania

[zł] 

Koszt 

utraconej 

sprzedaży 

[zł] 

Koszt  

logistyki 

[zł] 

WD 

[palety]

PPZ 

[kg] 
LOK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 66 350 22 887 150 000 59 637 298 874 34 637 98% 

2 36 720 25 852 150 000 4 206 216 778 24 570 100% 

3 18 975 15 799 150 000 7 781 192 555 16 104 99% 

4 44 580 18 040 150 000 35 390 248 010 16 378 98% 

5 29 700 24 971 150 000 6 574 211 245 24 316 100% 

Suma 196 325 107 550 750 000 113 587 116 7462    

Centralny 450 450 407 957 700 000 1 558 407 68 10 83,58% 

Koszt logistyki całej sieci 2 612 282    

Źródło: opracowanie własne. 

 
Koszty systemu ujęte w tabeli 1 zostały wyliczone dla WD i PPZ obliczo-

nych dla sytuacji „1 magazyn – 1 produkt”. Są to więc parametry dostaw opty-
malne dla prostych układów logistycznych. Zastosowanie ich w sieci dystrybu-
cji powoduje jednak, że efektywność przepływów strumieni logistycznych jest 
inna od obliczonej z wzorów matematycznych i okazuje się, że optymalne są 
mniejsze wielkości dostaw (tabela 2)9. Przyczyną jest to, że większe partie do-
staw do składów lokalnych (lokalnych centrów dystrybucji, hurtowni, sklepów) 
mogą być optymalne z punktu widzenia tych składów, jednak mogą powodo-
wać bardzo duże problemy na poziomie zaopatrującego je składu centralnego, 
który musi tworzyć duże zapasy, aby obsłużyć duże zamówienia, szczególnie 
jeśli napływają one nieregularnie. W przeciwnym razie zamówienia składów 
                                                           

8 S. Krzyżaniak, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, ILiM Poznań 2002, s. 88– 

–100. 
9 D. Milewski, Optymalizacja dostaw w sieci dystrybucji, „Gospodarka Materiałowa i Logi-

styka” 2007, nr 6, s. 23–27. 
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lokalnych nie będą mogły być obsłużone w wystarczającym stopniu – skład 
centralny musi je dzielić pomiędzy poszczególne składy lokalne, co powoduje 
obniżenie poziomu obsługi. Paradoksalnie więc ustalanie WD i PPZ na pozio-
mie tych składów w wysokości, która ma gwarantować uzyskanie odpowied-
niego poziomu obsługi logistycznej, w rzeczywistości może prowadzić do po-
gorszenia tej obsługi. 

Tabela 2 

Koszty całkowite systemu dystrybucji przy optymalnych parametrach wyliczonych  
dla sieci dystrybucji 

Nr składu 

lokalnego 

Koszty 

trans-

portu 

[zł] 

Koszty 

zapasów 

[zł] 

Koszty 

magazy-

nowania 

[zł] 

Koszt 

utraconej 

sprzedaży 

[zł] 

Koszt 

logistyki 

[zł] 

WD 

[palety]

PPZ 

[kg] 
LOK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 72 120 17 955 150 000 91 539 331 614 24 820 97,15% 

2 42 570 31 241 150 000 33 790 257 601 24 917 98,64% 

3 22 500 16 128 150 000 - 188 628 16 179 100% 

4 53 100 20 164 150 000 11 870 235133 16 598 99,31% 

5 43 800 20 809 150 000 - 214 609 16 493 100% 

Suma 72 120 17 955 150 000 91 539 331 614 24 820 97,15% 

Centralny 452 405 269 648 500 000  1 222 053 34 10 75,44% 

 Koszt logistyki całej sieci 2 312 440 
   

Źródło: opracowanie własne. 

 
Oczywiście jeszcze bardziej skomplikowane relacje mogą być obserwowa-

ne, gdy rozpatrywany jest cały łańcuch logistyczny od sfery zaopatrzenia do 
sfery dystrybucji poprzez podsystem produkcji. Nawet jeśli zastosowano jedno 
kryterium, to czynniki, które mają wpływ na efektywność procesów, znajdują 
się w różnych miejscach systemu logistycznego. Przykładowo na poziom logi-
stycznej obsługi klienta mierzonej dostępnością zapasów w lokalnych centrach 
dystrybucji wpływ mają zarówno parametry dostaw (wielkość partii dostawy, 
punkt ponownego zamówienia) na poziomie tych centrów, jak i podobne para-
metry procesów na poziomie centralnym oraz w zaopatrzeniu materiałowym 
produkcji, jak również decyzje podejmowane w sferze produkcji. Efekt w po-
staci odpowiedniego poziomu obsługi może więc być uzyskany poprzez różne 
kombinacje parametrów procesów, co znacznie utrudnia uzyskanie rozwiązania 
optymalnego. Co więcej relacje wiążące procesy mają charakter wielokierun-
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kowy. Przykładowo od elastyczności podsystemu produkcji zależy możliwość 
obsługi zamówień podsystemu dystrybucji. Z drugiej strony właśnie procedury 
składania zamówień przez sferę dystrybucji mają wpływ na procesy produkcyj-
ne.  

Bez wsparcia procesu decyzyjnego w postaci odpowiedniego modelu uzy-
skanie optymalnych rezultatów jest bardzo utrudnione, a w niektórych przypad-
kach nawet niemożliwe, biorąc pod uwagę pracochłonność tego procesu. Trud-
no jest w chwili obecnej stwierdzić, czy tak skomplikowane relacje, jak opisy-
wane w niniejszym referacie, mogą być opisane za pomocą formuł matema-
tycznych. Wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest to, że optymalizacja 
decyzji jest możliwa poprzez budowanie modeli, które w sposób dość dokładny 
odzwierciedlają modelowaną rzeczywistość. Takim modelem jest przykładowo 
komputerowy model opracowany przez autora w ramach projektu badawczego 
pt. Model systemu logistyczno-produkcyjnego przedsiębiorstwa (grant badaw-
czy finansowany ze środków Ministerstwa Nauki), za pomocą którego przepro-
wadzono powyższe symulacje. Model pozwala również na odzwierciedlenie 
relacji między procesami logistycznymi i produkcyjnymi w całym przedsiębior-
stwie produkcyjnym. Mogą w nim być zmieniane następujące parametry 
w następujących sferach: 
• sprzedaż – potencjalny popyt na produkty i odchylenie standardowego 

dziennego popytu w centrach dystrybucji oraz bezpośrednie wysyłki towa-
rów do klientów; 

• centra dystrybucji – Wielkość Partii Dostawy (WD), Punkt Ponownego Za-
mówienia (PPZ), potencjał wyładunkowy; 

• zakład produkcyjny – wielkość potencjału produkcyjnego, wielkość poten-
cjału załadunkowego, pojemność magazynu produktów, wielkość produkcji 
w poszczególnych dniach; 

• zaopatrzenie – Wielkość Partii Dostawy (WD), Punkt Ponownego Zamó-
wienia (PPZ), potencjał wyładunkowy. 

Funkcjonowanie modelu oparte jest na następujących założeniach: 
• zakład produkcyjny zaopatrywany jest w surowce kupowane od zewnętrz-

nych dostawców; 
• produkty są produkowane na kilku liniach produkcyjnych; 
• na każdej z linii można produkować więcej niż jeden produkt, ale zmiana 

produkcji na linii powoduje powstawanie kosztów przestawienia produkcji 
oraz stratę czasu; 
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• produkty wytworzone w tym zakładzie są rozprowadzane poprzez sieć dys-
trybucji składającą się z dwóch stopni: 
- magazyn centralny zaopatrywany przez zakład produkcyjny, 
- magazyny lokalne zaopatrywane przez magazyn centralny; 

• sprzedaż uzależniona jest od potencjalnego popytu oraz poziomu obsługi 
mierzonej dostępnością zapasów w magazynach lokalnych; 

• występuje sezonowość, która może być niwelowana przez politykę cenową; 
• transport – zarówno w sferze zaopatrzenia materiałowego, jak i w sferze 

dystrybucji produktów gotowych – jest realizowany przez zewnętrznych 
operatorów transportowych; 

• koszt transportu jest wypadkową stawki za wynajem pojazdu o odpowiedniej 
ładowności oraz odległości, na jaką ma być przewożony ładunek. 

Model pozwala badać wpływ następujących decyzji na wszystkie sfery 
funkcjonowania przedsiębiorstw: 
• sposób uzupełniania zapasów na poszczególnych szczeblach łańcucha logi-

stycznego, 
• strategia „ciągnienia” (ang. PULL) lub „tłoczenia” (ang. PUSH),    
• strategia produkcji – produkcja na skład, produkcja na zamówienie, częstsze 

lub rzadsze przestawienie produkcji. 
Wyniki uzyskane przy pomocy tego modelu dowodzą, że istotnie powiąza-

nia procesów systemu logistycznego mogą dotyczyć nie tylko procesów, które 
mają ze sobą bezpośredni związek, ale wszystkich procesów tego systemu. 

Funkcjonowanie tego modelu uwzględnia dynamikę procesów co najmniej 
w dwóch układach: 
• oddziaływanie wzajemne procesów, 
• zmiany procesów w czasie. 

Model odtwarza bowiem dzień po dniu zmiany poziomu zapasów, składa 
zamówienia, realizuje dostawy, produkuje produkty zgodnie z zamówieniem, 
ale też i planem produkcyjnym, rejestrując uzyskane wyniki i przeliczając je na 
wielkości ekonomiczne, takie jak: koszty, przychody, zysk. Jest to metoda al-
ternatywna w stosunku do modeli stosujących dane zagregowane i uśrednione, 
która ponadto stwarza możliwość porównania wyników uzyskanych obiema 
metodami i stwierdzenia, czy stosowanie tak dokładnych modeli jest uzasadnio-
ne. Chodzi o to, czy wysiłek poświęcony ich tworzeniu i symulacjom rzeczywi-
ście jest opłacalny dzięki dokładniejszym wynikom. 



Dariusz Milewski 204 

Podsumowanie 
 

Wyniki uzyskane z modelowania wskazują, że przynajmniej w niektórych 
przypadkach dokładne modelowanie jest jak najbardziej uzasadnione. Nie ozna-
cza to, że modele wykorzystujące dane zagregowane nie mają racji bytu. Po 
pierwsze w chwili obecnej jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, które modele 
lepiej się nadają do rozwiązywania takich problemów. Po drugie – istnieje po-
trzeba prowadzenia badań nad takim kształtem tych modeli, aby mogły one 
uwzględnić skomplikowane zależności występujące w praktyce. Być może mo-
głyby to być modele ekonometryczne, które na podstawie danych statystycz-
nych pozyskanych od różnych podmiotów gospodarczych pozwolą na wycią-
gnięcie wniosków o charakterze ogólnym dotyczącym relacji między procesami 
logistycznymi. 
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THE POSSIBILITIES OF USING MODELS AS A OPTIMIZATION TOOL  

IN LOGISTICS AND TRANSPORT 

 

Summary 

 

The author of the paper presents the decision – making problem in complex logis-

tics systems. The decisions should reflect the system relations of logistics processes. 

Since looking for optimal solutions can be very difficult the models application can be 

very helpful. These models should accurately describe the studied reality what is not 

easy, because in practice the relations are of non-linear character. Because of that mod-

els in form of mathematical formulas if are to have practical implementation should take 

into account conditions under which the economic processes are accomplished. 
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STRATEGIA KORPORACJI I STRATEGIE RELACYJNE  

JAKO NOWE NARZĘDZIA DŁUGOFALOWEGO ZARZĄDZANIA 

POLSKIMI PORTAMI MORSKIMI 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Współczesne porty morskie tworzą swoistą przestrzeń społeczno-gospo-

darczą o wielopłaszczyznowym i wielopodmiotowym charakterze. Z tego też 

tytułu strategia określona i realizowana przez zarządzające nimi podmioty 

musi prowadzić do uporządkowania nie tylko własnej organizacji, ale rów-

nież uporządkowania całej przestrzeni, jaką tworzy port morski. Strategia ta 

musi być nakierowana na jednoczesny rozwój podmiotu zarządzającego oraz 

na rozwój portu. Tym samym podmiot zarządzający winien posługiwać się 

takimi narzędziami zarządzania, które umożliwiają realizowanie powyższe-

go. Podstawowym narzędziem zarządzania, spinającym wszelkie działania, 

jest zarządzanie strategiczne, a w ramach tegoż – wybrane strategie cząst-

kowe. 
 

                                                           
∗ Dr inż. Andrzej Montwiłł – Akademia Morska w Szczecinie. 
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1. Zarządzanie strategiczne 
 
Zarządzanie strategiczne w przypadku podmiotów zarządzających portami 

morskimi (rysunek 1), jak już zapisano we wprowadzeniu, musi wybiegać poza 
ich własną strukturę. Wyrażony powyżej dogmat ma swoje konsekwencje, wią-
żąc się między innymi z problemem rozdziału sfer zarządzania i eksploatacji 
w polskich portach morskich oraz miejscem i zakresem działania podmiotu 
zarządzającego. 

Port morski to układ przestrzenno-funkcjonalny, składający się z seg-
mentu przestrzennego i segmentu funkcjonalnego, w którym działa wiele 
instytucji i przedsiębiorstw powiązanych ze sobą zależnościami prawnymi 
(przepisy) i cywilnoprawnymi (umowy). Łącznie tworzą przestrzeń społecz-
no-gospodarczą, w której segment funkcjonalny jest nastawiony na zwięk-
szanie swojej wartości w oparciu o segment przestrzenny. Taki układ może 
się rozwijać tylko w przypadku spójnej strategii i nastawienia regulatorów 
oraz zarządzającego portem na stwarzaniu segmentowi funkcjonalnemu 
możliwości rozwoju w oparciu o klarowne, długofalowe plany, zrozumiałe  
i akceptowane przez środowisko portu. Stworzenie długoletniej możliwości 
generowania nadwyżek finansowych i przeznaczania ich na inwestowanie w 
obszarze portu daje efekt szybkiego rozwoju poszczególnych jego funkcji 
oraz przyjęcia przez port morski funkcji bieguna wzrostu regionalnego. Wa-
runkiem dojścia do powyższego jest przyjęcie strategii rozwoju, która po-
zwoli na koncentrację środków zarówno sfery zarządzania, jak i eksploatacji 
w wybranych sektorach wzrostowych rynku, przynoszących sukcesywnie 
nadwyżki finansowe możliwe do zainwestowania w kolejnych sektorach  
z podobnym efektem. 

Autor – na podstawie wieloletnich badań pozycji konkurencyjnej polskich 
portów, zasobów sfer zarządzania i eksploatacji, analizy dziedziny działania – 
uznał, że dla podmiotów zarządzających portami w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie 
i Świnoujściu podstawą budowania własnych strategii winna być strategia kor-
poracji z jej analizą portfela, zwaną również macierzą BCG1, oraz strategie re-
lacyjne.  

 

                                                           
1 Boston Consulting Group. 
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Rys. 1. Proces zarządzania strategicznego dla polskich portów morskich o podstawo-
wym znaczeniu dla gospodarki  

Źródło: opracowanie własne.  

 
2. Strategia korporacji 
 

„Strategię korporacji można traktować jako koncepcję wzajemnego oddzia-
ływania w czasie ludzi w danej organizacji z ludźmi w innych organizacjach. Jest 
więc bardzo ważne, aby zrozumieć, że strategia korporacji w znaczący sposób 
wytycza na dłuższy czas kierunek działalności ludzi w ich codziennej pracy”2. 
Generalnie strategię korporacji stosują organizacje prowadzące więcej niż jeden 
rodzaj działalności. I tak jest de facto w przypadku podmiotów zarządzających 
portami morskimi. Ich działalność koncentruje się na kilku płaszczyznach przy 
założeniu długiego czasu dochodzenia do zamierzonych efektów. Do tego docho-

                                                           
2 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr., Kierowanie, przekład A. Ehrlich, PWE, War-

szawa 1998. 
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dzą różnego typu powiązania z regulatorami, klientami i dostawcami. W tej sytu-
acji tworzona strategia, koncentrując się na fundamentalnej zasadzie rozwoju 
portu jako przestrzeni społeczno-gospodarczej, musi równocześnie stworzyć takie 
ramy działania podmiotu zarządzającego, aby elementy jego strategii pozwalały, 
w połączeniu ze strategiami określonych użytkowników portu, na osiąganie efek-
tu synergii. Strategia korporacji pozwala na tworzenie bazujących na niej, 
a współgrających z różnorodnymi celami i planami klientów podmiotu zarządza-
jącego, planów strategicznych i planów operacyjnych.   

Strategia korporacji wykorzystuje metodę portfelową, zwaną też macierzą 
BCG, „do określania następujących kwestii: 
• problemów wzrostu, tzn. potrzeb w zakresie płynności (nakłady inwestycyj-

ne, zapotrzebowanie na środki obrotowe), generowanych przez poszczególne 
segmenty; 

• problemów relatywnego udziału w rynku, tzn. poziomu rentowności (pozycji 
na krzywej doświadczenia), czyli tych samych wielkości środków genero-
wanych przez poszczególne segmenty”3. 

Oceniając przydatność macierzy BCG – jako jednego z narzędzi budowa-
nia zarządzania strategicznego polskimi portami – należy wyraźnie stwierdzić, 
że opiera się ona na takich kryteriach analitycznych, jak względny udział 
w rynku oraz stopa wzrostu sprzedaży. Otoczenie polskich portów morskich jest 
otoczeniem, w którym istotną rolę odgrywa długofalowe planowanie rozwoju 
infrastruktury oraz wszelkich strategii rządowych, nakierowanych na osiąganie 
celów w wieloletniej perspektywie czasowej. Z tego tytułu działania portów 
morskich muszą się charakteryzować oceną pozycji konkurencyjnej na rynku  
w aspekcie stopnia udziału w nim i możliwego wzrostu sprzedaży w długiej 
perspektywie czasu. „Model BCG jest najpraktyczniejszy, ponieważ podstawo-
we znaczenie nadaje się tu relatywnemu udziałowi danego przedsiębiorstwa w 
rynku i stopie wzrostu analizowanej dziedziny działalności. Nie ma potrzeby 
prowadzenia skomplikowanych i szczegółowych badań. Określenie stopy wzro-
stu dziedziny i dokonanie oceny udziału w rynku zarówno badanego przedsię-
biorstwa, jak i jego konkurentów, to operacje proste i łatwe do wykonania  
w większości zdywersyfikowanych przedsiębiorstw”4. 

                                                           
3 Strategor, Zarządzanie firmą – Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość, PWE, Warszawa 

2001. 
4 Strategor, Zarządzanie firmą…, op.cit., s. 139. 
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Rys. 2.  Schemat macierzy BCG (macierzy wzrostu/udziału w rynku) 
Źródło: J.A.F. Stoner , R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr. op.cit. 

 

Polskie porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej potrze-
bują takiego systemowego podejścia, które pozwoli im na wzrost znaczenia na 
zapleczu i przedpolu portu, do czego metoda portfelowa idealnie się nadaje 
(rysunek 2). Należy stwierdzić, że w jakimś sensie podmioty zarządzające pol-
skimi portami morskimi stosują elementy opisywanej metody portfelowej za-
rządzania zasobami5. Po pierwsze – specyficzny zespół zadań podmiotu zarzą-
dzającego portem w połączeniu ze szczupłością posiadanych zasobów finanso-
wych wymusza na nim koncentrację na określonych wycinkach zakresu, gdzie 
macierz BCG jest metodą pewną i z punktu widzenia finansowego bezpieczną. 
Po drugie – podmiot zarządzający portem musi w swoich działaniach uwzględ-
niać wymagania rynku i związanych z nim klientów, poszukując współpartne-
rów do inwestowania w określone terminale, które mogą w przyszłości przy-
nieść znaczne dochody (strategie relacyjne). 

Dostosowując nazewnictwo stosowane w macierzy BCG do realiów portu 
morskiego, pod pojęciem segmentów działalności przedsiębiorstwa należy ro-

                                                           
5 Szczególnie działania Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. wskazują, że stosowanie opi-

sywanej metody przez dłuższy czas pozwala zasilać nadwyżkami finansowymi generowanymi 

przez Bałtycki Terminal Kontenerowy inne obszary portu i terminale, podnosząc ich konkuren-

cyjność i udział w rynku. 
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zumieć poszczególne terminale portowe (w tym również: centra dystrybucyjne 
lub logistyczne czy też przemysł przyportowy), których podstawą działania jest 
infrastruktura zbudowana przez podmiot zarządzający portem, a użytkowana 
przez klientów działających w sferze eksploatacji (tabela 1). Trzy aspekty dzia-
łających terminali stają się w tym momencie elementem oceny ich efektywności 
i decyzji co do zasadności ich utrzymania, rozwoju czy też dywersyfikacji. Są 
to:  

• wielkość udziału terminalu w rynku ładunków czy usług branży TSL, czyli 
jego pozycja konkurencyjna,  

• wzrost rynku ładunków i usług w branży TSL, czyli wzrost sprzedaży,  

• strumienie finansowe – dodatnie czy ujemne.  

Metoda portfelowa (macierz BCG) jest narzędziem analizy pozwalają-
cym podmiotom zarządzającym, na poziomie planowania strategicznego, 
określić kierunki działania, które mają doprowadzić do stworzenia nadwyżki 
finansowej w sytuacji funkcjonowania terminali zarówno potrzebujących, jak 
i generujących gotówkę. Daje to możliwość działania według zasady wspie-
rania rozwoju słabszych ogniw pieniędzmi z ogniw je generujących celem 
stałego podnoszenia konkurencyjności portu, jego obrotów i pozycji na ryn-
ku. Niezbędne jest tym samym określenie, które elementy układu przestrzen-
no-funkcjonalnego portu morskiego są podstawą jego rozwoju i które pełnią 
kluczowe role, mając duży lub mały udział w rynku, które funkcjonują na 
rynku stabilnym lub o dużym wzroście, wreszcie które generują dodatnie,  
a które ujemne strumienie finansowe oddziałujące w znaczny sposób na ogól-
ną sytuację finansową podmiotu zarządzającego. Powyższe pokazuje sposób 
dzielenia terminali portowych na cztery grupy. Zakwalifikowanie do odpo-
wiedniej grupy jest efektem analizy pozycji przeładowcy czy operatora ter-
minalu na określonym rynku ładunków i usług branży TSL. Istotą tego po-
działu musi być jednak traktowanie wszystkich elementów struktury portu 
jako wzajemnie powiązanych w sensie ekonomicznym składowych, rzutują-
cych jako całość na efekt gospodarczy podmiotu zarządzającego i możliwości 
rozwoju portu, gdzie decydującymi są powiązania sektora przeładunkowo- 
-składowego z sektorem spedycji i transportu oraz ich wspólna pozycja na 
rynku branży TSL. 
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Tabela 1 

Elementy macierzy BCG w układzie terminali portowych 

Gwiazda Terminal o wysokim udziale w szybko rosnącym rynku –  
wysoka rentowność, ale wymaga skokowych nakładów mogących 
niwelować spodziewane zyski, niezbędnych jednak celem zwiększe-
nia zdolności usługowych pozwalających na utrzymanie lub zwięk-
szenie udziału w rynku.  
Przykłady: 
Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) w Gdyni, 
Baza Promów Morskich w Świnoujściu, 
Wolny Obszar Celny w Gdańsku, 
Euro Terminal w Świnoujściu. 

Dylemat
∗ 

(Znak  

zapytania) 

Terminal o stosunkowo niewielkim udziale w szybko rosnącym ryn-
ku, a w przypadku portów morskich również terminale o wysokim 
udziale w malejącym rynku; niska rentowność, przedsięwzięcie nie-
pewne i kosztowne, generujące ujemne strumienie finansowe i wy-
magające szybkich decyzji typu: rozwój czy reorientacja działalności. 
Przykłady: 
Tymczasowa Baza Kontenerowa w Szczecinie, 
Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia: w roku 1998 – po decyzji 
o reorientacji działalności – w konsekwencji zainwestowania prze-
kształca się w Gwiazdę, 
Port Północny w Gdańsku, 
Baza Węglowa w Świnoujściu, 
Baza Rudowa w Świnoujściu. 

Dojna  

krowa 

Terminal o wysokim udziale w wolno rosnącym rynku –  
jest rentowny i generuje dodatnie strumienie finansowe, gdyż nie 
wymaga wysokich nakładów na zwiększanie zdolności usługowych. 
Przykłady: 
Fast Terminals Sp. z o.o. w Szczecinie, 
Bałtycka Baza Masowa w Gdyni. 

Balast
*
 

(Piesek) 

Terminal o małym udziale w wolno rosnącym rynku – 
generuje niskie ujemne lub dodatnie strumienie finansowe; w okre-
ślonej perspektywie czasowej wymaga decyzji typu: likwidacja czy 
przekształcenie w Dojną krowę poprzez zainwestowanie i zwiększe-
nie udziału w rynku. 
Przykłady: 
pozostałe uniwersalne terminale masowe eksport/import, 
terminale drobnicowe konwencjonalne w Szczecinie (2) i Gdań-
sku (1). 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
∗ W literaturze przedmiotu używa się różnego nazewnictwa do opisania elementów macierzy 

BCG, stąd zaprezentowanie obu najczęściej stosowanych. 
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3. Strategie relacyjne 
 
Przestrzeń portu morskiego jest miejscem współistnienia, współdziałania 

i konkurowania wielu przedsiębiorstw. Powodzenie funkcjonowania każdego 
z nich zależy od wzajemnych relacji pomiędzy nimi.  

 
Tabela 2 

Źródła przychodów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w latach 2005 i 2006 

2005 2006 
Lp.  

kwota zł udział % kwota zł udział % 

A Przychody ze sprzedaży usług: 110 507 828 91,3% 110 830 288 88,1% 

1. opłaty portowe 43 703 836 36,1% 42 327 366 33,6% 

2. opłaty za korzystanie  

z infrastruktury 
8 132 583 6,7% 5 813 784 4,6% 

3. opłaty za odprowadzanie  

odpadów 
249 601 0,2% 322 971 0,3% 

4. przychody z tytułu sprzedaży 

mediów 
21 154 387 17,5% 22 192 254 17,6% 

5. przychody z tytułu dzierżawy 

majątku 
36 892 212 30,5% 39 623 315 31,5% 

6. pozostałe przychody  

ze sprzedaży usług 
375 209 0,3% 550 598 0,4% 

B Pozostałe przychody 10 570 617 8,7% 15 001 553 11,9% 

 Przychody ogółem (A+B) 121 078 445 100,0% 125 831 841 100,0% 

Źródło: materiały wewnętrzne Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

 
W tabeli 2 przedstawiono źródła przychodów Zarządu Morskiego Portu 

Gdańsk S.A. w latach 2005 i 2006. Przychody te – w zakresie przychodów ze 
sprzedaży – generowane są przez klientów podmiotu zarządzającego portem.  
W roku 2006 przychody uzyskane od dzierżawców z tytułu dzierżawy majątku  
i inne z tego wynikające (media, korzystanie z infrastruktury) wyniosły prawie 
68 mln zł. Zrealizowany przez dzierżawców obrót ładunkowy w wysokości 22,4 
mln ton przyniósł ZMP Gdańsk S.A. z tytułu opłat portowych od przewoźników 

przychód rzędu 42 mln zł, co stanowiło 62% łącznych dochodów od dzierżaw-
ców. Przykład ten pokazuje, jak istotna dla poziomu przychodów podmiotu 
zarządzającego jest wielkość obrotów ładunkowych w zarządzanym porcie,  
a tym samym – jak istotne jest współdziałanie i budowanie określonych relacji 
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pomiędzy podmiotem zarządzającym a jego klientami. Z drugiej strony, pre-
zentując w tym miejscu jako przykład port w Gdańsku, należy wskazać, że 
równie istotne dla podmiotu zarządzającego są relacje z regulatorami. Budowa 
od podstaw (łącznie z infrastrukturą) terminalu kontenerowego (DCT) przez 
kapitał angielski wymagała wieloletniej umowy dzierżawy dla przeładowcy, 
na którą zgodę musiało wydać Ministerstwo Skarbu Państwa, czyli właśnie 
regulator.  

Problematykę powiązań i korzyści z tego tytułu dla przedsiębiorstw opisują 
właśnie strategie relacyjne, które mogą przybierać różne formy. Krzyżując ro-
dzaje partnerów (państwo, konkurenci, klienci i dostawcy, grupy nacisku) 
z obszarami relacji (strategie: rynkowa, technologiczna, finansowa, społeczna), 
można skonstruować siatkę umożliwiającą pogrupowanie strategii relacyjnych 
i wyodrębnienie różnych ich typów. Najczęściej spotykane to6: 
• protekcjonizm państwowy, 
• porozumienia, 
• alianse strategiczne, 
• kluby dostawców dla państwa,  
• strategie polityczno-technologiczne, 
• strategie polityczno-związkowe. 

Podmioty zarządzające polskimi portami morskimi muszą w swoich dzia-
łaniach, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym, stosować stra-
tegie relacyjne, które poszerzają strategie korporacji posługujące się macierzą 
BCG o trzeci wymiar. Szczególnie dotyczy to strategii typu: porozumienia 
z klientami, dostawcami i konkurentami, alianse strategiczne z klientami i wy-
branymi konkurentami, strategie polityczno-społeczne z regulatorami i siłami 
społecznymi.  

„Planowanie strategiczne jest procesem określania głównych celów organi-
zacji, lokowania kapitału, a następnie postępowania zmierzającego do osiągnię-
cia tych celów. Polega ono na wyznaczeniu kierunku działania organizacji go-
spodarczej, przewidywaniu przyszłości i przygotowaniu się do niej. Koncentru-
je się ono na mocnych stronach organizacji i tych jej elementach otoczenia, 
które są dla niej istotne i mogą kreować szansę sukcesu”7.  

                                                           
6 Strategor, Zarządzanie firmą…, op.cit., s. 261. 
7 Za B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, 

procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000. 
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Planowanie strategiczne podmiotów zarządzających polskimi portami mor-
skimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej musi opierać się na 
pięciu filarach wykorzystujących strategię korporacji i strategie relacyjne. Połą-
czenie tych strategii w zarządzaniu portem daje trójwymiarowy model zarzą-
dzania, gdzie jednym z wymiarów jest bezpieczeństwo – rozumiane jako ogra-
niczenie konkurencji, drugim – wartość dziedziny działalności, a trzecim – 
kompetencje, rozumiane jako zdolność portu i jego terminali do realizacji 
w wymiarze organizacyjnym, kapitałowym i techniczno-technologicznym zapo-
trzebowania na istniejące i przyszłe usługi, łącznie z tymi wywołanymi przez 
przestrzeń portu morskiego.   

Pięć filarów zarządzania polskimi portami to: 
1. Przyjęcie przez podmiot zarządzający i jego klientów zasady, że port morski 

jest elementem systemu transportu i branży TSL, a nie samoistnym tworem 
gospodarczym.  

2. Przyjęcie strategii działania wykorzystującej wyróżniające się zdolności 
organizacji portowej w poszczególnych segmentach rynku prowadzącej do 
koncentracji zasobów na tych właśnie segmentach, co doprowadzi do zwięk-
szenia znaczenia polskich portów w branży TSL. 

3. Zbudowanie przez podmiot zarządzający relacji z regulatorami, klientami 
i dostawcami, skutkujących zgodnością celów działania każdej z wymienio-
nych grup w zakresie realizacji określonych przez podmiot zarządzający ce-
lów strategicznych i podstawowych. 

4. Zwiększanie udziału terminalu portowego w rynku ładunkowym danego 
sektora ładunkowego i inwestowanie tylko w terminale działające na wzro-
stowych rynkach ładunkowych i usługowych branży TSL. 

5. Likwidacja terminali generujących ujemne strumienie finansowe i inwesto-
wanie w terminale dające niewielkie (wybrane Dylematy i Balasty) i znacz-
ne dodatnie strumienie finansowe (Gwiazdy).  

Konsekwencją przyjętych pięciu filarów zarządzania polskimi portami jest 
określona sekwencja inwestowania przez podmiot zarządzający. Sekwencja ta 
(rysunek 3) wskazuje na sposób koncentrowania wydatków finansowych na 
wybranych elementach portu, skutkujący wzrostem wartości całego układu 
portu. Inwestowanie nadwyżek finansowych z jednostek je generujących 
w jednostki o wzrostowym potencjale zwiększa w efekcie udział całego portu 
w rynku usług portowych. Obroty przestrzeni portu wzrastają, co prowadzi do 
zwiększenia zasobów finansowych jej uczestników i możliwości koncentrowa-
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nia finansowania na kolejnych Dylematach, które po zwiększeniu udziału 
w rynku przekształcają się w Gwiazdy, a po stabilizacji rynku w kolejnym eta-
pie przekształcą się w Dojne krowy, ponownie generując znaczne strumienie 
finansowe. W ten sposób pojawia się efekt synergii, pozwalający podmiotowi 
zarządzającemu – działającemu wespół z klientami – na zwiększanie udziału 
w rynku usług portowych i maksymalizację wartości układu, co jest realizacją 
podstawowego celu działania każdej struktury gospodarczej. 
 

 
Rys. 3. Sekwencja inwestowania w terminale portowe, zgodna z przyjętymi filarami 

zarządzania portami i metodą portfelową macierzy BCG  
Źródło: opracowanie własne na podstawie J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert 

jr., Kierowanie…, op.cit. i Strategor, Zarządzanie firmą…, op.cit. 

 
Przykładem wykorzystania strategii korporacji i strategii relacji w plano-

waniu strategicznym są realizowane od roku 2000 przez Zarząd Morskich Por-
tów Szczecin i Świnoujście S.A. działania związane z przystosowaniem infra-
struktury portowej do obsługi ładunków transportowanych w systemie intermo-
dalnym i kombinowanym. Nakierowanie na tworzenie takiej infrastruktury wy-
nikało z analizy rynkowej, która wskazywała na istnienie dużych strumieni 
ładunków w układzie północ–południe, transportowanych przede wszystkim 
w systemie intermodalnym i kombinowanym, oraz na niskie skonteneryzowanie 
polskiej gospodarki i konieczność znacznego zwiększenia stopnia tej kontene-
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ryzacji w latach 2000–2015, a tym samym znacznego wzrostu transportu ładun-
ków w kontenerach w prognozowanych latach. Dlatego też główne działania 
inwestycyjne skoncentrowane były na takich zagadnieniach, jak: 
1. Poprawa funkcjonowania połączenia promowego ze Świnoujścia do połu-

dniowej Skanii poprzez zwiększanie potencjału Bazy Promów Morskich 
w Świnoujściu. Pierwszym krokiem był zakup bazy od Polskiej Żeglugi Bał-
tyckiej S.A., dzięki czemu nabrała ona charakteru ogólnodostępnego, jaki 
musi cechować infrastrukturę portową. Kolejnym było zwiększanie jej mo-
bilności i możliwości obsługi promów, samochodów i wagonów poprzez 
zmiany organizacji obsługi, szeroki zakres modernizacji i remontów oraz 
zakup w 2006 roku od Agencji Mienia Wojskowego nabrzeża promowego 
(stanowisko nr 6), stanowiącego wydzielony element bazy promowej. Za-
sadność decyzji o zakupie i przemodelowaniu funkcjonowania Bazy Pro-
mów Morskich w Świnoujściu potwierdzają dwa następujące fakty: w latach 
2002–2006 armatorzy podwoili zdolności przewozowe operujących w opar-
ciu o bazę promów, w latach najbliższych Zarząd Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście S.A. będzie musiał zbudować kolejne stanowisko promowe, 
bo obecnie zdolności przyjmowania promów są na granicy możliwości eks-
ploatacyjnych terminalu. Dzisiaj Baza Promów Morskich to Gwiazda, która 
za kilka lat przekształci się w Dojną krowę. 

2. Budowa infrastruktury portowej dla Zachodniopomorskiego Terminalu Kon-
tenerowego i Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego. ZMPSiŚ S.A. 
podjął w roku 2000 decyzję o kontynuowaniu inwestycji w infrastrukturę 
portową bazy kontenerowej. Przesłanki były podobne jak w przypadku Bazy 
Promów Morskich w Świnoujściu, tyle że z wyszczególnieniem problematy-
ki kontenerowej oraz konieczności tworzenia przez podmiot zarządzający 
warunków technicznych do rozwoju przez sferę eksploatacji funkcji dystry-
bucyjno-logistycznej. Szereg działań podmiotu zarządzającego podjętych 
w latach 2000–2004 pozwoliło na przygotowanie terenów pod budowę infra-
struktury bazy kontenerowej, ale również infrastruktury centrum logistycz-
nego umiejscowionego bezpośrednio w sąsiedztwie planowanego terminalu 
kontenerowego. Rozszerzenie planów inwestycyjnych o tę drugą inwestycję 
to efekt możliwości jej finansowania ze środków UE. Tymczasowa Baza 
Kontenerowa w Szczecinie, która była terminalem typu Dylemat przekształ-
ci się w Gwiazdę, a w ciągu następnych kilku lat w Dojną krowę.  
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Podsumowanie 
 

Zaprezentowane w pracy narzędzia zarządzania portem morskim jako ele-
menty realizacji strategii rozwoju portu nie są stosowane w Polsce. Autor uwa-
ża, że warunkiem przejścia portów polskich z portów I i II generacji do III jest 
konieczność zastosowania nowych narzędzi w zarządzaniu nimi, pozwalających 
między innymi na rozwój ich funkcji logistyczno-dystrybucyjnej. Stąd zapre-
zentowanie możliwości strategii korporacji i strategii relacyjnych jako podstaw 
budowania i realizacji samej strategii rozwoju portu morskiego, jak i konstruk-
cji wynikających z niej planów długookresowych i średniookresowych. Obie 
zaprezentowane w pracy grupy strategii są na tyle nieskomplikowane, że za-
równo ich elementy analityczne, jak i realizacyjne są możliwe do realizacji 
przez same podmioty zarządzające, bez konieczności sięgania do kosztownych 
firm doradczych i konsultingowych.  
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CORPORATE AND RELATIONSHIP STRATEGIES AS A NEW WAY  

OF A LONG-TERM MANAGEMENT OF SEAPORTS 

 

Summary 

 

Strategic management of seaports goes beyond their authorities’ structure and cov-

ers their social and economical surroundings. The port authority should concentrate its 

potential on activities aimed on increasing the position of the port that creates space for 

growth for the functional segments. 



Andrzej Montwiłł 220 

An analysis prepared by the author indicates that Polish sea port authorities should 

base their strategies on a corporate strategy containing BCG analysis with elements of 

relationship strategy.  

The port area is a place where many companies coexist, cooperate and compete. Its 

authority should implement relationship strategies on both strategic and operational 

level which will add a third dimension to the companies strategies. It particularly ap-

plies to the following strategies: agreement between clients, suppliers and competitors, 

strategic alliances with clients and selected competitors, political and union strategies 

and also political and economical with regulators and social groups.  
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KLASTRY SIECIOWE W TRANSPORCIE  
JAKO STRATEGIA BUDOWANIA KONKURENCYJNOŚCI  

PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 

 
 
Wprowadzenie 
 

Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy sytuacji prze-
woźników drogowych w warunkach funkcjonowania na rynku europejskim. 
Dynamiczny wzrost branży transportowej po integracji Polski z Unią Europej-
ską oraz zwiększona aktywność inwestycyjna przewoźników przyczyniły się do 
znacznego wzrostu ich potencjału przewozowego, co – wzmocnione konkuren-
cją zagranicznych przewoźników – wpłynęło na nadpodaż usług transportowych 
skutkującą niskimi stawkami przewozowymi i w ostateczności prowadzącą do 
upadłości najsłabszych przedsiębiorców.  

Sposobem na przetrwanie i poprawę pozycji konkurencyjnej polskich 
przewoźników mogą stać się zawierane pomiędzy nimi porozumienia w formie 
klastrów sieciowych. Klastry uznaje się bowiem za czynnik rozwoju gospo-
darczego oraz budowania konkurencyjności i zwiększania wartości dodanej 
podmiotów wchodzących w ich ramy.  

Podstawą do wyciągnięcia opisanych w artykule wniosków stały się bada-
nia empiryczne prowadzone w formie wywiadu bezpośredniego oraz case study 
pośród przewoźników drogowych z województwa pomorskiego. 

                                                           
∗ Dr Jagienka Rześny-Cieplińska – Uniwersytet Gdański. 
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1. Analiza funkcjonowania przewoźników drogowych w warunkach  
spowolnienia gospodarczego 
 
Akcesja Polski do Unii Europejskiej najsilniej wpłynęła na przewozy dro-

gowe (zmiany wywołane w tym sektorze były najszybciej odczuwalne). Zmiany 
te, a także wzrost wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej w branżach 
naturalnie ciążących do wykorzystywania transportu samochodowego ugrunto-
wały dominację tej gałęzi na rynku przewozów towarów w polskim handlu 
zagranicznym. Uwarunkowania te bezsprzecznie wpłynęły na dynamiczny roz-
wój polskiego transportu samochodowego. Polskie firmy przewozowe, z jednej 
strony korzystając z dobrych stron funkcjonowania na wewnętrznym rynku Unii 
Europejskiej, zostały również wystawione na ostrą konkurencję zagranicznych 
przewoźników w przewozach na terytorium Polski. Wyrazem rosnącej konku-
rencji był duży spadek stawek przewozowych oraz gwałtowny wzrost podaży 
potencjału przewozowego, przekraczający wyraźnie wzrost tonażu wymiany 
towarowej między krajami członkowskimi Unii. Te czynniki oraz ogólnoświa-
towe spowolnienie gospodarcze znacząco wpłynęły na pogorszenie sytuacji 
przedsiębiorców z branży transportowej. 

Obecnie (w połowie 2009 roku) skutki spowolnienia gospodarczego wyda-
ją się być nieco mniej odczuwalne dla polskich przewoźników, niemniej jednak 
poprawy w tej branży można się spodziewać w nieco dłuższym horyzoncie 
czasowym w wyniku odpowiednio prowadzonej przez państwo polityki trans-
portowej. Jej elementem powinno być, zmierzające do wyjścia z recesji i zwięk-
szania konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym, wspieranie ini-
cjatyw przedsiębiorców w kierunku kooperacji oraz wdrażania projektów kla-
strowych.  

Podobne inicjatywy byłyby szczególnie ważne w przypadku małych i śred-
nich przedsiębiorstw transportowych. Konieczność rozpoczęcia współpracy 
dostrzegają bowiem sami przedsiębiorcy, dla których większe możliwości pro-
dukcyjne oznaczają korzystniejsze i stabilniejsze kontrakty. 
 
 
2. Definicja i typologia klastrów 

 
Klastry są geograficznie skoncentrowanymi grupami powiązanych przed-

siębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców dóbr i usług, firm związanych 
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z danym przemysłem i innych instytucji (np. uniwersytetów, stowarzyszeń han-
dlowych)1.  

Klastry uznaje się również za lokalne skupiska powiązanych horyzontalnie 
lub wertykalnie przedsiębiorstw, działających w pokrewnych sektorach wraz 
z innymi instytucjami wobec nich komplementarnymi2. 

Podstawowym wyznacznikiem konkurencyjności klastrów są powiązania 
między różnymi podmiotami, tj. zarówno między przedsiębiorstwami, jak 
i organizacjami otoczenia, a także powiązania klastra z szerszym otoczeniem 
zewnętrznym. Charakter tych powiązań jest unikatową cechą każdego klastra.  

Klastry można zatem uznać za struktury formalnie i nieformalnie współ-
pracujących przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które – poprzez realiza-
cję wspólnych przedsięwzięć – przynoszą wiele korzyści, także dla całego re-
gionu. Pomiędzy podmiotami struktury istnieją powiązania pionowe i poziome. 
Klaster charakteryzuje się intensywnymi przepływami informacji i wiedzy oraz 
wysokim poziomem jednoczesnej konkurencji i kooperacji. Podmioty funkcjo-
nujące w ramach klastra dzięki wzajemnej współpracy i bliskiej koncentracji 
geograficznej korzystają z efektu synergii, co pozwala osiągnąć lepsze efekty 
ekonomiczne i w rezultacie przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami 
działającymi na rynku. Taka sytuacja jest możliwa, gdy koncentracja specyficz-
nych w danym sektorze zasobów i kompetencji osiągnie masę krytyczną, przy 
której klaster staje się atrakcyjnym ośrodkiem i przyciąga dalsze zasoby3. 

Biorąc pod uwagę powyższe definicje klastra będącego systemem, który 
jako całość przyczynia się do wytworzenia większej wartości dodanej niż suma 
pojedynczych przedsiębiorstw, należy wskazać następujące zalety klastra dla 
funkcjonujących w jego ramach firm4: 
• możliwość większej efektywności działania, spowodowaną geograficzną 

bliskością dostawców/odbiorców, oszczędnością na transporcie, przepływem 
siły roboczej, korzystaniem ze wspólnej infrastruktury technicznej; 

• możliwość większej innowacyjności przedsiębiorstw, spowodowaną współ-
pracą z centrami naukowymi, laboratoriami czy uniwersytetami powiązany-

                                                           
1 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 253. 
2 Rozwój gospodarki i zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Klastry gospodarcze: promocja 

przedsiębiorczości w Europie Środkowej i Wschodniej, dokument ODCE, ODCE 2005. 
3 Regulamin Programu „Wsparcie na rozwój klastra”, PARP, www.parp.gov.pl, 2.09.2009.   
4 B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, Rola klastrów w podnoszeniu konkurencyjności i innowa-

cyjności przedsiębiorstw. Przykład klastrów japońskich, w: Fundusze unijne i przedsiębiorstwa 
w rozwoju nauki i gospodarki, IV Konferencja Naukowa z cyklu „Wiedza i innowacje”, Uniwer-
sytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 3. 
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mi z klastrem; szybszym przepływem wiedzy i informacji; większą presją na 
innowacyjność; niższymi – bo rozproszonymi między uczestnikami klastra – 
kosztami eksperymentowania; możliwością uzyskania dofinansowania od 
władz lokalnych, promujących innowacyjność; 

• zmniejszeniem barier wejścia na rynek.  
Powiązania typu klastrowego mają więc wpływ na większą innowacyjność 

i produktywność organizacji gospodarczych, niższe koszty transakcyjne i logi-
styczne oraz większe szanse sukcesu na globalnym rynku.  
Zgodnie z podstawowym podziałem klastrów należy wymienić: 
• klastry technologiczne, 
• klastry tradycyjne. 

Klastry technologiczne powiązane są łańcuchem wartości dodanej, silnie 
nastawione na wysokie technologie, a podstawą ich działania jest silna współ-
praca z ośrodkami naukowo-badawczymi. Klastry tradycyjne z kolei oparte są 
na know-how i wiedzy wypracowanej przez wiele pokoleń, ich powiązania 
technologiczne i współpraca z ośrodkami badawczymi są ograniczone. 

Innym powszechnym podziałem klastrów jest ich klasyfikowanie na5: 
• klastry sieciowe, 
• klastry koncentryczne, 
• klastry satelitarne, 
• klastry instytucjonalne.  

Klastry sieciowe składają się z małych przedsiębiorstw zajmujących się tą 
samą lub podobną gałęzią produkcji (niekiedy usług). Mogą szybko reagować 
na zmieniającą się koniunkturę, adaptując się do zmieniającego się rynku 
i zróżnicowanych wymagań odbiorców. Ważną cechą wyróżniającą klastry typu 
sieciowego jest brak jednego centralnego punktu, wokół którego skupiają się 
organizacje – istnieje raczej zróżnicowana grupa podmiotów. 

Klastry koncentryczne z kolei powstają wokół wielkich organizacji gospo-
darczych. Małe podmioty są tu związane z przedsiębiorstwem dominującym, 
wykonując dla niego dostawy lub usługi. Duża organizacja korzysta z pracy 
małych, mobilnych podmiotów, a te zyskują na istnieniu w sąsiedztwie „gigan-
ta”. Częściej w takim przypadku chodzi o powiązanie w ramach dostaw niż 
o dzielenie się innowacyjnością. Układ taki jest mniej elastyczny, w głównej 
mierze zależy od podmiotu dominującego. 

                                                           
5 A. Markusen, Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts, „Economic 

Geography” 72 n3, July 1996, s. 293–313. 
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Klastry satelitarne to takie, w których dominujący jest udział przedsię-
biorstw MSP uzależnionych od przedsiębiorstw zewnętrznych, a które mają 
przewagę lokalizacyjną opierającą się z reguły na niższych kosztach 

Klastry instytucjonalne skupione są wokół instytucji publicznych, takich 
jak np. laboratoria badawczo-rozwojowe, uczelnie, systemy obronne lub admi-
nistracja publiczna. Duże instytucje przyciągają grono dostawców nastawionych 
na zaspokajanie ich potrzeb. W tym przypadku instytucja ma dominującą rolę 
w klastrze. Byt tego rodzaju klastrów z reguły okazuje się zależny od źródła 
finansowania instytucji.     

W Polsce od kilku, a nawet kilkunastu lat również można zaobserwować 
tendencję do tworzenia klastrów, najczęściej inicjowanych i promowanych 
przez władze publiczne. Obecnie ich działalność może być także wspierana ze 
środków unijnych. Należy zwrócić uwagę, że sytuacja kraju związana z napły-
wem środków z funduszy europejskich, szczególnie w latach 2007–2013, stwa-
rza niespotykane wcześniej szanse na dalszy ich rozwój i udoskonalanie. Ro-
snące perspektywy wsparcia klastrów w Polsce rodzą konieczność poszukiwa-
nia nowych wzorców oraz koncepcji funkcjonowania tej formy organizacji 
i powiązań przedsiębiorstw. 
 
 
3. Klastry sieciowe w transporcie  

 
Jako przejaw zawiązywania porozumień pomiędzy przedsiębiorcami trans-

portowymi w postaci klastrów można uznać sieci zawierane przez małe i śred-
nie przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne. Istotą tego typu powiązań jest 
kompleksowa współpraca w zakresie współwykonawstwa usług, jak również 
w sferze pozyskiwania zleceniodawców i kontroli całego procesu transportowo-
spedycyjnego6. 

Sieci, w ramach których działają przedsiębiorstwa transportowo-spedy-
cyjne, można sklasyfikować ze względu na7: 

                                                           
6 A. Szulc, Międzynarodowe sieci spedycyjne jako alternatywa dla ponadnarodowych przed-

siębiorstw z branży TSL – na przykładzie CFN Alliance, w: Nowa jakość polskiego transportu 
i logistyki po akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. D. Rucińska, E. Adamowicz, Fundacja 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 442. 

7 K. Tyc, Możliwości funkcjonowania polskich firm spedycyjnych w sieciach spedycyjnych, 
w: Globalizacja wyzwaniem dla środowiska spedytorów, II Kongres Spedytorów, Sopot 2001, 
s. 113. 
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• własność, 
• warunki uczestnictwa, 
• obszar działania, 
• rodzaj działalności. 

Biorąc pod uwagę pierwsze kryterium, największe znaczenie pośród tego 
typu sieci  w transporcie mają sieci własne, które składają się z biura centralne-
go oraz biur terenowych. Szczególnie rozbudowane sieci własne posiadać mogą 
jeszcze ogniwa pośrednie pomiędzy biurem centralnym i biurami terenowymi, 
a mianowicie tzw. biura regionalne. Charakteryzują się one wysoką efektywno-
ścią działania, budowa sieci własnej jest jednak przedsięwzięciem bardzo kosz-
townym i wymagającym długiego czasu.  

Modelem pośrednim są sieci mieszane. W sieciach tego typu część organi-
zacji sieciowej składa się z sieci własnej podmiotu dominującego, pozostała zaś 
część z przedsiębiorstw współpracujących w oparciu o umowy sieciowe. Sieci 
tego typu mogą mieć charakter stabilny w długim okresie czasu bądź charakter 
przejściowy – w przypadku gdy podmiot dominujący dąży do zbudowania 
kompletnej sieci własnej.  

Ostatnim typem sieci są sieci zwane wspólnymi bądź neutralnymi. Cechą 
tego rodzaju sieci jest brak dominującego partnera i znaczne rozproszenie wła-
sności infrastruktury sieciowej, aczkolwiek nazwa handlowa sieci może stano-
wić własność pojedynczego przedsiębiorstwa bądź ograniczonej grupy podmio-
tów. Sieci wspólne mogą powstawać bądź jako inicjatywa jednej lub kilku or-
ganizacji stanowiących członków założycieli sieci, bądź też jako inicjatywa 
pomysłodawcy, który sam nie będąc członkiem sieci, przyjmuje rolę tzw. admi-
nistratora sieci. Główną przesłanką powstawania i rozwoju tego typu sieci jest 
wspólny interes członków, którzy, aczkolwiek doceniają korzyści układu sie-
ciowego, to nie są w stanie (bądź też nie chcą) budować sieci własnej. Sieci 
neutralne mogą również wykazywać wysoką efektywność działania, jednakże – 
z uwagi na brak mechanizmu centralnego planowania i zarządzania działalno-
ścią – stopień korzyści osiąganych przez poszczególnych członków może być 
bardzo różny8. 

Drugim z podstawowych kryteriów są warunki uczestnictwa w sieci. W tej 
kategorii można wyróżnić sieci zamknięte oraz sieci otwarte. Do sieci zamknię-
tych należą sieci własne. Członkostwo w sieci określa w tym przypadku przyna-
leżność do organizacji własnej właściciela sieci.  

                                                           
8 Ibidem. 
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Sieci mieszane oraz sieci wspólne należą natomiast (z reguły) do sieci 
otwartych, aczkolwiek warunki przynależności do sieci mogą być tak bardzo 
restrykcyjne, że czynią z nich w wielu przypadkach sieci zamknięte. Sieci znaj-
dujące się we wczesnej fazie rozwoju będą zazwyczaj sieciami otwartymi na 
przyjmowanie nowych członków.  

Istotnym kryterium klasyfikacji sieci jest natomiast obszar ich działania. 
Można w tej kategorii wyróżnić następujące typy sieci:  
• sieci globalne, 
• sieci regionalne, 
• sieci krajowe. 

Istnienie sieci o różnym zasięgu geograficznym umotywowane jest zazwy-
czaj rodzajem ich działalności. Sieci działające w zakresie spedycji lotniczej 
bądź morskiej najczęściej mają zasięg globalny lub ponadregionalny. Natomiast 
sieci działające w zakresie spedycji lądowej mają (ze zrozumiałych względów) 
mniejszy zasięg, stąd w tej kategorii występują sieci regionalne bądź krajowe.  

Podział ze względu na rodzaj prowadzonej działalności wyróżnia nieco 
szerszą paletę rodzajów sieci. Przede wszystkim – obok specjalizacji w określo-
nych gałęziach spedycji bądź ich kombinacji – istnieją również sieci o węższym 
zakresie specjalizacji, np. w obsłudze ładunków high tech, przesyłek ekspreso-
wych lub e-commerce. Bardzo silnym bodźcem dla tworzenia sieci jest obsługa 
przesyłek drobnicowych lotniczych i morskich, ale również i samochodowych9. 
 
 
4. Uwarunkowania powstawania klastrów sieciowych w transporcie –  

podsumowanie 
 
W związku ze światową recesją oraz znacznym jej wpływem na branżę 

transportową konieczne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań, pozwalają-
cych na utrzymanie się przewoźników drogowych na konkurencyjnym rynku. 
W szczególności dotyczy to małych i średnich przedsiębiorców transportowych, 
one bowiem najdotkliwiej odczuły skutki spowolnienia gospodarczego. Wyko-
rzystując dynamiczny rozwój gospodarki, przedsiębiorstwa transportowe inten-
sywnie inwestowały, finansując nowe inwestycje głównie ze źródeł zewnętrz-
nych. Spowodowało to gwałtowny wzrost zdolności przewozowych branży, co, 

                                                           
9 Ibidem, s. 114. 
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wpływając na nadpodaż usług transportowych, skutkowało obniżeniem stawek 
przewozowych i w ostateczności prowadziło do osłabienia pozycji, a w skraj-
nych przypadkach nawet do upadłości najsłabszych przedsiębiorców. 

Z badań empirycznych10 przeprowadzonych pośród małych i średnich 
przewoźników drogowych z województwa pomorskiego wynika, iż sami przed-
siębiorcy odczuwają potrzebę umacniania swoich pozycji konkurencyjnych 
przez zwiększenie zdolności przewozowych w wyniku zawierania porozumień  
z innymi przedsiębiorstwami z branży. Powiązania takie mogłyby być zawią-
zywane w formie klastrów sieciowych tworzonych przez kilku do kilkunastu 
małych przewoźników oraz przedsiębiorstwa spedycyjne. Pozwoliłoby to zbu-
dować bardziej konkurencyjną pozycję przewoźników, którzy – dysponując 
większym, wspólnym potencjałem przewozowym – byliby bardziej konkuren-
cyjni na rynku, jeżeli chodzi o oferowanie usług zleceniodawcom. Wśród ko-
rzyści, jakie przynosiłoby uczestnictwo w klastrze sieciowym, należy również 
wymienić:  
• budowę wspólnej sieci sprzedaży; 
• możliwość wspólnej sprzedaży oraz oferowania kompleksowych usług glo-

balnym klientom; 
• dostęp do niszowych, zamkniętych rynków; 
• udział we wspólnych projektach, inwestycjach; 
• bezpieczeństwo i wiarygodność wzajemnych transakcji; 
• dostęp do taryf specjalnych czy rabatów partnerów; 
• lepszą kontrolę całego procesu transportowo-spedycyjnego. 
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NETWORK CLUSTERS IN THE TRANSPORT AS THE STRATEGY  

OF BUILDING THE COMPETITIVENESS OF ROAD CARRIERS 

 

Summary 

 

Polish accession to the European Union structures has given the Polish transport 

enterprises a lot of possibilities to grow and develop. These changes made the carriers to 

function on global European Union market, and in the same moment to rival with for-

eign transport companies. Effects of world recession responsed in worse economic 

situation in transport and came about looking for good solution in transport policy to 

better the carriers position. One of the ways is supporting cooperation between compa-

nies in shape of net clusters. They give the possibility of great innovation, productivity 

and great chances of success on global market. 
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Wprowadzenie 
 
W Polsce istnieje uzasadniona potrzeba rozwoju technologii i technik 

transportu paliw, a w szczególności gazu, uwzględniając różnorodność kierun-
ków oraz technologii odbioru ładunku. Pokrycie rosnącego zapotrzebowania na 
energię stało się jednym z niezbędnych warunków utrzymania zrównoważonego 
rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego państwa. 

Do lat 90. ubiegłego wieku sektor energetyczny uważany był przez więk-
szość państw europejskich za sektor o znaczeniu strategicznym i jako taki pod-
legał ścisłej kontroli ze strony władz1. Obecne trendy prywatyzacji i liberaliza-
cji tego sektora ekonomiki spowodowane są wzrostem poczucia bezpieczeństwa 
poszczególnych krajów. Posiadanie przez dany kraj zaopatrzenia w energię lub 
brak takiego zaopatrzenia – to ważny czynnik wyznaczający suwerenność 
i międzynarodową pozycję międzynarodową tegoż kraju. Stąd zapis w art. 1 ust. 2 
Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych: 

                                                           
∗ Prof. dr hab. inż. Iouri N. Semenov, mgr inż. Wojciech Ignalewski – Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny. 
1 D. Staško, Model of energy safety evaluation, Acta Montanistica Slovaca Ročník 11, Mi-

moriadne číslo 1, 2006, s. 183–188. 
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„Dla osiągnięcia swoich celów wszystkie narody mogą swobodnie dyspo-
nować swymi bogactwami naturalnymi i zasobami naturalnymi, bez uszczerbku 
dla zobowiązań, które wynikają z międzynarodowej współpracy gospodarczej, 
opartej na zasadzie wzajemnych korzyści oraz z prawa międzynarodowego. 
W żadnym przypadku naród nie może być pozbawiony swoich własnych środ-
ków egzystencji”. 

Polski system gazowniczy posiada ok. 17,4 tys. km gazociągów oraz ok. 
93 tys. km sieci dystrybucyjnej, 20 tłoczni gazu oraz ok. 4000 stacji redukcyj-
no-pomiarowych. System ten zasila łącznie ok. 4000 miejscowości (w tym po-
nad 520 miast), w których z gazu korzysta 6,5 mln odbiorców domowych, 
w tym 5,9 mln w miastach i 0,6 mln na wsi. Prognozy zużycia gazu w roku 
2010 dla Polski kształtują się w granicach od 16,5 do 19 mld m3. Ocenia się, że 
struktura dostaw tego surowca będzie wówczas następująca:  
• 6,5 mld m3 – kontrakt jamalski (ok. 39% całego zapotrzebowania),  
• 5,5-6 mld m3 – wydobycie własne (ok. 33% zapotrzebowania), 
• 4,5-5 mld m3 – kontrakty dywersyfikacyjne (ok. 28% zapotrzebowania), 
• 0,25 mld m3 – inne kontrakty (np. spotowe). 
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Rys. 1.  Struktura importu gazu ziemnego do Polski 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PGNiG.  

 
W chwili obecnej całkowite odcięcie dostaw gazu do Polski z Rosji przy-

niosłoby negatywne skutki dla gospodarki krajowej z uwagi na uzależnienie się 
energetyczne od Rosji (rysunek 1). Odcięcie dostaw energii zablokowałoby 
także polski eksport (rysunek 2), który w 2007 roku wart był 6,4 mld dolarów 
i nadal wykazuje tendencję wzrostową.  
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W momencie zaprzestania dostaw ropy naftowej z Rosji Polska – dzięki 
naftoportowi gdańskiemu – może importować ropę z innych regionów świata. 
Jednak w przypadku gazu sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ nie 
posiadamy żadnego strategicznego dla kraju terminalu gazowego. Przez rosyj-
skie gazociągi importujemy 63% rocznego zużycia gazu, 8,6 mld m3 z Rosji 
oraz z Azji Środkowej, przy czym z własnych źródeł możemy wydobyć nie 
więcej niż 100 mln m3 w ciągu roku. Możemy także importować gaz z Norwe-
gii, od której do 2006 roku odebraliśmy 500 mln m3. Polskie Górnictwo Nafto-
we i Gazownictwo SA (PGNiG), dominująca Spółka Akcyjna w Polsce branży 
energetycznej, posiada określone rezerwy gazu w przypadku ewentualnego 
odcięcia się od głównego dostawcy ze Wschodu, jednak zbyt małe, aby zapew-
nić bezpieczeństwo energetyczne kraju. 
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Rys. 2.  Struktura polskiego eksportu do Rosji w 2007 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS; M. Oniszczuk, Anatomia 

rynków wschodnich, 2008. 

 
We wrześniu i październiku 2009 roku użyliśmy w Polsce 700–800 mln m3 

gazu. Przy takim poziomie zapasy PGNiG wystarczyłyby na dwa miesiące 
w okresie letnim i jesiennym. W okresie zimowym podobne zapasy wystarczy-
łyby jedynie na 10 dni, ponieważ zużycie gazu rośnie do 1,5 mld m3 miesięcz-
nie. Polskie prawodawstwo wskazuje, że w przypadku zakłóceń w dostawach 
gazu w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dostawy odbiorcom indywi-
dualnym. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, wówczas rząd Polski mógłby 
zredukować dostawy gazu do podmiotów gospodarczych nawet o 80%, co 
w praktyce oznaczałoby w większości brak możliwości prowadzenia produkcji 
i zaprzestanie działalności (np. zakłady azotowe, huty itp.). W 2006 roku 
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w Polsce wystąpiły okresowe przerwy w dostawach gazu, stąd część firm zain-
westowała i zabezpieczyła się na przyszłość, np. firma Kronospan zainwestowa-
ła we własny terminal do importu metanolu, dzięki czemu w razie sytuacji kry-
zysowej będzie mogła zabezpieczyć płynność produkcji płyt drewnianych. Za-
grożenie odcięcia dostaw gazu z Rosji może być prawdopodobne już w 2011 
roku, kiedy zakończona zostanie budowa gazociągu bałtyckiego. Zamknięcie 
gazociągu ze wschodu odetnie Polskę nie tylko od 6,3 mld m3 gazu z Rosji, ale 
także od 2,3 mld m3 gazu z Azji Środkowej. Komisja Europejska w zapowiada-
nej Strategii rozwoju europejskiej polityki energetycznej dokonała przeglądu 42 
projektów energetycznych, które UE uznała za priorytetowe.   

 
 

Tabela 1 
Projekty dywersyfikacji dostaw gazu 

Lp. Projekt Słabe strony projektu Silne strony projektu 

1. 

Terminal LNG 
(Świnoujście) 

Ceny LNG są wyższe od 
cen gazu ziemnego z Ro-
sji. Światowy wzrost po-
pytu na LNG może w 
znacznym stopniu utrudnić 
kontraktowanie gazu 

Terminal pozwala: 
– zdywersyfikować źródła 

dostaw gazu; 
– dostosować zdolności 

odbioru metanu do rze-
czywistych potrzeb (od 2,5 
do 7,5 mld m3 rocznie) 

2. 

Gazociąg Baltic 
Pipe (z Danii do 
Polski) 

Wysokie koszty budowy 
rurociągu podmorskiego. 
Współzależność z budową 
gazociągu Skanled, dzięki 
któremu norweski gaz  
z Morza Północnego do-
trze do Szwecji i Danii 

Dywersyfikacja źródeł do-
staw gazu ziemnego (ok.  
3 mld m3 rocznie) 

3. 

Gazociąg Nabucco 
(z Turcji przez 
Bułgarię, Rumunię 
i Węgry do Austrii) 

Dużo krajów tranzyto-
wych. Znaczna długość 
gazociągu (ok. 3400 km). 
Ze względu na opłaty 
tranzytowe możliwa wy-
soka cena surowca 

Bogate złoża surowca  
u źródeł (rejony Morza Ka-
spijskiego, Azji Środkowej  
i Środkowego Wschodu), 
(dla Polski 3 mld m3/rok) 

4. 

Gazociąg Bernau–
Szczecin (z Niemiec 
do Polski) 

Tani koszt budowy (ok. 
320 mln zł). Mała wydaj-
ność (2 mld m3). Polska 
mogłaby otrzymywać  
z niego ok. 1,5 mld m3 
gazu  

Gazociąg zwiększyłby liczbę 
połączeń międzysystemo-
wych 



Model optymalizacji zintegrowanego łańcucha logistycznego... 235 

5. 

Gazociąg Sarmacja 
(od złóż w Iranie 
dalej po dnie Morza 
Czarnego, przez 
Ukrainę, Polskę do 
Europy Zachodniej) 

Wysokie koszty budowy 
rurociągu podmorskiego. 
Gaz z rejonów niestabil-
nych politycznie. Brak 
bezpieczeństwa dostaw.  
Ze względu na opłaty 
tranzytowe możliwa wy-
soka cena surowca 

Wysoka przepustowość (ok. 
25 mld m3, z czego 5 mld m3 
dla Polski). Dywersyfikacja 
źródeł dostaw gazu ziemne-
go 

6. 

Gazociąg Ustilug – 
Zosin – Moroczyn 
(z Ukrainy do Pol-
ski) 

Znaczenie lokalne, przesył 
niewielkich ilości gazu 
(0,2 mld m3). Brak dywer-
syfikacji źródeł 

Rozbudowa zwiększająca 
przepustowość do 0,8 mld 
m3 może pomóc w przypad-
kach awaryjnych 

7 

Gazociąg Amber  
(z Danii do Litwy,  
a w dalszej perspek-
tywie również do 
Finlandii, Łotwy  
i Estonii) 

Miałby przebiegać na 
północy Polski i pozwalać 
na dwukierunkowy przesył 
gazu, najpierw duńskiego, 
a następnie rosyjskiego,  
w związku z czym niska 
skala dywersyfikacji 

Spośród 30 mld m3/rok cał-
kowitej przepustowości dla 
Polski miałoby przypaść 
tylko 2 mld m3  

Źródło: opracowanie własne na podstawie W.S. Michałowski, S. Trzop, Rurociągi 
dalekiego zasięgu, Warszawa 2005; Bezpieczeństwo dostaw gazu, „Energia & 
Przemysł”, maj 2007; I.N. Semenov, Węzeł logistyczny gazoportu LNG 
w Świnoujściu, Sympozjum „Lokalizacja gazoportu LNG w Świnoujściu”, 
Szczecin, 5.09.2006. 

 

Priorytetem jest przede wszystkim budowa drugiej nitki gazociągu jamal-

skiego i gazociągu północnego z Rosji do Niemiec pod dnem Morza Bałtyc-

kiego. Polska i kraje bałtyckie mogą być pełne obaw, że taki sposób poprowa-

dzenia rurociągu umożliwi w przyszłości odcięcie dostaw dla Polski: 

„(...) projekt gazociągu bałtyckiego stanowi poważną konkurencję dla 

projektu drugiej nitki gazociągu jamalskiego, wspieranego przez Polskę i kra-

je bałtyckie, i w który Komisja Europejska jest zaangażowana”; „(...) z euro-

pejskiej perspektywy, każda z możliwych nowych dróg dostaw (...) pozostaje 

najwyższym priorytetem”
2
.  

KE zauważa, że gazociąg bałtycki, którego budowa już się rozpoczęła, 

ma o wiele większe szanse realizacji niż o wiele tańsza druga nitka magistrali 

Jamał–Europa, która miała być ułożona do końca 2001 roku, potem do 2010, 

                                                           
2 M. Kot, Gazociąg bałtycki lepszy od jamalskiego?, http://www.money.pl/gospodarka/, 

2009 r. 
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jednak nie zaczęto jej nawet projektować. Aktualnie datę realizacji projektu 

wartości ok. 1,5 mld euro KE przewiduje nie wcześniej niż po 2013 roku –  

z braku, jak tłumaczy, rzeczywistego poparcia zainteresowanych rządów i ich 

przedsiębiorstw gazowych. Tymczasem pierwsza nitka gazociągu bałtyckiego 

ma zacząć działać już w roku 2011. Docelowo, po wybudowaniu drugiej nitki 

w latach 2013–2015, przepustowość połączenia ma sięgnąć 55 mld m3. Cał-

kowity koszt inwestycji to ponad 5 mld euro. Projekty dywersyfikacji dostaw 

gazu przeanalizowane zostały w tabeli 1. Do głównych barier realizacji należą 

koszty realizacji projektów3.  

Gaz do Europy Południowej, Środkowej i Zachodniej tłoczony jest z te-

rytorium Rosji trzema magistralami: 

1. Magistrala Drużba (Przyjaźń) – roczny przesył ok. 100 mld m3 gazu do-

starczanego na Ukrainę, Słowację, Węgry do Austrii, Czech i Niemiec; 

2. Magistrala Jamał – Europa Zachodnia (gazociąg jamalski) – roczny przesył 

gazociągu to 21 mld m3 gazu, gazociąg ma swój początek w zachodniej 

części Syberii i przebiega przez Białoruś do Polski i Niemiec;  

3. Magistrala przez Ukrainę, Rumunię, Bułgarię do Turcji, roczny przesył 

gazociągu to ok. 21 mld m3 gazu.  

W planach inwestycyjnych właściciel całej sieci wyżej wymienionych ga-

zociągów, tj. rosyjski Gazprom, przeznaczył w roku 2008 duże środki finanso-

we na poziomie 170 mld rubli na modernizację magistral. Głównym powodem 

takiego działania jest 57-procentowe zużycie rurociągów, co w perspektywie 

może realnie zakłócić regularność dostaw dla zagranicznych odbiorców. Scena-

riusz dystrybucji gazu w Polsce w przypadku braku importu tego surowca ze 

wschodu przedstawiono na rysunku 3.  
 
 

                                                           
3 I.N. Semenov, The Multidimensional Approach to Development Strategy of Marine Indus-

try. Part I. Obstacles and willingness to the EU marine industry reengineering, „Polish Maritime 
Research” 2008, No. 3. 
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Rys. 3. Scenariusz dystrybucji gazu w Polsce w przypadku braku importu surowca ze 
Wschodu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, PGNiG. 

 
Na przykład gazociągi eksploatowane w północnych regionach Rosji są 

wyeksploatowane w 90%. Dlatego tak ważne jest dążenie takich państw jak 
Polska do dywersyfikacji dostaw gazu, aby zachować ciągłość dostaw na wypa-
dek ich nagłych przerw4. Szybko zachodzące zmiany w strukturze użytkowania 
gazu, wynikające ze zwiększonych dostaw tego surowca, spowodowały wzrost 
potrzeb magazynowych systemu przesyłowego (tabela 2). 

                                                           
4 Minister Gospodarki i Pracy RP, Zespół do spraw polityki energetycznej, Polityka Energe-

tyczna Polski do 2025 r., Warszawa,  4.01.2005. 
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Tabela 2 
Istniejące zbiorniki PMG w Polsce 

Lp. Lokalizacja PMG 
Pojemność czynna 

[mln m3] 
Rok oddania  

do eksploatacji 

1. Brzeźnica 65 1979 

2. Swarzów 95 1979 

3. Strachocina 100 1982 

4. Husów XII 400 1987 

5. Morcinek 0,40 1990 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podziemne magazyny gazu, 
www.gazoprojekt.com.pl. 

 
W związku z tym realizowany jest Program rozbudowy podziemnych ma-

gazynów gazu (PMG) w Polsce, zakładający zabezpieczenie zapasów gazu wy-
starczających na pokrycie 90-dniowego zużycia gazu (tabele 3–4). PMG mogą 
być wykorzystane do: 
• pokrycia nierównomierności poborów gazu w systemie krajowym, 
• wyrównania zdolności wydobywczych gazu ze złóż, 
• tworzenia rezerw handlowych i strategicznych. 
 

Tabela 3 

Zbiorniki PMG w trakcie realizacji 

Lp. 
Lokalizacja 

PMG 

Pojemność 
czynna 

[mln m3] 

Pojemność 
docelowa
[mln m3] 

Komentarz 

1. Mogilno 150 1153 
Osiągnięta pojemność czynna  
w 2000 roku – około 150 mln m3, 
a docelowo – 1153 mln m3 

2. Wierzchowice 600 1200 

Obecnie prowadzi się eksploata-
cję tzw. etapu zerowego PMG  
o maks. pojemności zatłaczania 
do magazynu – 600 mln m3 

3. Kosakowo 250 450 
Istnieje możliwość budowy 20 
kawern o łącznej pojemności 
czynnej ok. 450 mln m3  

4. Jaśniny 15 20 
Zatłaczanie gazu do PMG rozpo-
częto 13.10.1995 roku 

Źródło: jak pod tabelą 2. 
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Obecnie – przy niewystarczającej pojemności magazynowej istniejących 
zbiorników – sezonowe nierównomierności zapotrzebowania na gaz pokrywane 
są pojemnościami dzierżawionymi w zbiornikach gazu na Ukrainie i Białorusi. 

 
Tabela 4 

Zbiorniki PMG w fazie koncepcyjnej 

Lp. 
Lokalizacja 

PMG 
Pojemność 
docelowa 

Komentarz 

1. Kałuszyn 600 mln m3 

Struktura zawodniona zlokalizowana w pobliżu 
Warszawy. 
Planowana jest realizacja magazynu o pojemności 
ok. 600 mln m3 zapewniającego utrzymanie  
90-dniowych zapasów gazu dla systemu przesy-
łowego. 

2. Daszewo 3 mln m3 

W ropno-gazowym złożu Daszewo w miejscowo-
ści Krzywopłoty planuje się budowę podziemne-
go zbiornika gazu, przeznaczonego do pokrywa-
nia nierównomierności zużycia gazu w rejonie 
Koszalin-Kołobrzeg. 

3. Chabowo 500 mln m3 

Struktura zawodniona w okolicach Szczecina 
przeznaczona pod budowę magazynu. Posiada 
dogodną lokalizację w pobliżu nowego kierunku 
dostaw gazu z Norwegii (Niechorze) i planowa-
nych dużych odbiorców gazu (Elektrownia Dolna 
Odra, EC Szczecin). 

Źródło: jak pod tabelą 2. 

 

Sukcesywne tworzenie pojemności czynnej PMG pozwoli na pełniejsze 
wykorzystanie zdolności wydobywczych złóż krajowych oraz rezygnację 
z dzierżawionych pojemności czynnych w zbiornikach zagranicznych5. Uzy-
skanie w dalszej kolejności pojemności czynnych przekraczających potrzeby 
ruchowe umożliwi utrzymanie wymaganych 90-dniowych zapasów, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.04.1998 roku. 

 

                                                           
5 M. Kaliski, D. Staśko, Rola krajowej infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu 

bezpieczeństwa energetycznego Polski, Warszawa 2003. 
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1. Rozwój regionalny poprzez dywersyfikację dostaw gazu ziemnego 
 
Gospodarka potrzebuje energii, lecz konkurencyjna gospodarka potrzebuje 

bezpieczeństwa energetycznego6. Szczecin jest zaopatrywany wyłącznie w gaz 
ziemny. Istniejący układ magistrali gazowych, źródła i system zaopatrywania 
w gaz sprawiają, że Szczecin, położony na końcu systemu przesyłowego gazu, 
jest najbardziej narażony na różnego rodzaju wahania dostaw. Niepewność do-
staw jest podstawowym uwarunkowaniem zewnętrznym, na jakie narażony 
może być system gazowniczy miasta. W 2005 roku zużycie gazu ziemnego 
wyniosło 123 152,3 tys m3 . Około 99% gospodarstw domowych posiada insta-
lację gazową. W 2005 roku liczba odbiorców gazu wynosiła 122 556 gospo-
darstw. Długość sieci gazowej na terenie miasta Szczecina w 2005 roku wynio-
sła 774 624 m, w tym długość sieci gazowej średniego ciśnienia wynosiła 
266 929 m, a sieci gazowej niskiego ciśnienia – 507 695 m. Uwarunkowania 
związane z infrastrukturą techniczną systemu gazowniczego to:  
• znaczny udział, zwłaszcza w przypadku sieci magistralnych, starej stalowej 

sieci gazowej;  
• układ sieci gazowej magistralnej wynikający z poprzednich kierunków zasi-

lania Szczecina w gaz (dawniej z gazowni miejskiej, potem ze stacji gazowej 
„Sąsiedzka”, a aktualnie z trzech stacji: „Płonia”, „Sąsiedzka” i „Kredowa”);  

• lokalizacja znacznej części stacji redukcyjno-pomiarowych II stopnia niedo-
stosowana do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu.  

Ograniczenia w wykorzystaniu gazu do celów grzewczych występują jedy-
nie na obszarze Śródmieścia, gdzie duża kubatura zabudowy na stosunkowo 
niewielkim obszarze wymagałaby zastosowania nowych gazociągów o znacznie 
większej przepustowości.  

Z uwagi na liczne źródła produkcji energii elektrycznej w mieście i bli-
skość elektrowni „Dolna Odra”, występuje nadmiar energii, co nie przekłada się 
na jej dostępność. W systemie sieci elektroenergetycznych brak jest, zwłaszcza 
w Śródmieściu i w północnych dzielnicach miasta, stacji zasilających wysokie-
go napięcia. Ze względu na istniejące zagospodarowanie tych obszarów winny 
one być zasilane liniami kablowymi wysokiego napięcia. Rozwiązania wymaga 
też problem stacji transformatorowych na terenach śródmiejskiej zabudowy 

                                                           
6 N. Hall, C. Taylor, Emerging supply-side energy technologies, Ministry of economic devel-

opment, report  150337-REPT-001.doc,  New Zealand, July 2006.  
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mieszkaniowej. Sprzedaż energii elektrycznej na koniec 2003 roku dla 178 054 
odbiorców  wynosiła 1 142 471 MWh, a na terenie miasta znajduje się tylko 12 
stacji WN/SN o łącznej mocy zainstalowanych transformatorów ok. 493 MVA. 
Sytuacja panująca na energetycznym rynku paliw w Polsce wymaga poszuki-
wania alternatywnych kierunków i technologii ich dostarczania, z wykorzysta-
niem systemów transportu surowców energetycznych, co pozwoli zrealizować 
zapotrzebowanie odbiorców województwa zachodniopomorskiego na dywersy-
fikację dostaw tego surowca. 

 
 

2. Charakterystyka technologii transportu gazu ziemnego 
 

Zapotrzebowanie na surowce energetyczne stale rośnie, a większość eks-
ploatowanych złóż ropy, gazu, pokładów węgla, miedzi i minerałów znajduje 
się w rejonie pustyń, łańcuchów górskich, dżungli, bagien, na dnie mórz i oce-
anów. Wydobycie ich na powierzchnię ziemi jest bardzo skomplikowane, jed-
nak jeszcze trudniejszym przedsięwzięciem jest przesył milionów i miliardów 
metrów sześciennych tych surowców do oddalonych o tysiące kilometrów stacji 
odbiorczych. 
 

 

Rys. 4. Schemat struktury podmiotów gospodarczych zajmujących się przesyłem energii 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Najpopularniejszym rozwiązaniem jest ich transport za pomocą podziemnych 

magistrali przesyłowych złożonych z rur stalowych, nazywanych powszechnie 
rurociągami bliskiego lub dalekiego zasięgu. Przy czym te ostanie wykorzystywane 
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są głównie do przesyłania ropy naftowej i gazu ziemnego. To wszystko wymaga 
ścisłej współpracy różnych podmiotów gospodarczych (rysunek 4). 

Głównymi eksporterami gazu ziemnego skroplonego są: Indonezja, Algie-
ria i Malezja. Największym importerem jest Japonia, której udział w świato-
wym imporcie wynosi ponad 65%. Odnotowuje się także zastosowanie nowo-
czesnych technologii transportu gazu, takich jak np. technologia transportu gazu 
skompresowanego CNG (Compressed Natural Gas), której wykorzystanie może 
być bardziej opłacalne od innych technologii (rysunek 5)7. Jednym z ważniej-
szych ogniw dostaw LNG oraz CNG są porty morskie8. 

 

 
Rys. 5. Koszty transportu gazu a obszar podejmowania decyzji o systemie przewozo-

wym 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Standardowy model rynku energii na świecie to model rozproszony (nieza-

leżny). W tym systemie można wyróżnić pięć niezależnych struktur przesyłu 
energii. Model taki zapewnia pełną niezależność systemu. Taki model realizuje 
kalifornijska Cal-PX. W polskich warunkach funkcjonuje OS, WS i KB połą-
czone w Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), natomiast GE pozostaje od 
niego niezależna. 

                                                           
7 I.N. Semenov, M. Kaup, Korytarz dystrybucji LNG w kierunku północ-południe według lo-

kalizacji terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu, Sympozjum „Lokalizacja gazoportu LNG 
w Świnoujściu”, Szczecin 2006. 

8 I.N. Semenov, Innovative development models of port services, Polish Academy of Sci-
ences, „Marine Technology Transactions” 2003, Vol. 14, s. 249–270. 
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3. Technologia transportu gazu ziemnego skompresowanego 
 

Nowa technologia transportu sprężonego gazu ziemnego drogą morską za-
początkowana była w latach 60. ubiegłego wieku do przewozu gazu ze złóż 
marginalnych lub towarzyszących wydobyciu ropy, do których budowa gazo-
ciągów jest ekonomicznie nieuzasadniona. Technologia ta może być stosowana 
nie tylko do nieregularnych zadań, ale – podobnie jak technologia LNG – może 
być stosowana z powodzeniem do regularnych zadań. 

Na początku do transportu gazu technologią CNG wykorzystywano butle, 
takie jak do magazynowania tlenu, połączone w baterie, stanowiąc część maga-
zynową statku lub barki. Jednostki transportowe przystosowane do transportu 
gazu sprężonego pod ciśnieniem do 200 barów nie znalazły szerszego zastoso-
wania. Pionierem wśród nowych technologii masowego przewozu CNG jest 
kanadyjska firma Coselle (Coiled Carousel). 
 

 
Rys. 6. Model łańcucha dostaw sprężonego gazu ziemnego 
Źródło: opracowanie własne. 

Przy współpracy z innymi instytucjami i armatorem opracowała ona proto-
typowy statek „Coselle CNG Carrier” o wyporności 60 000 DWT i wymiarach 
260 m długości, 41 m szerokości dla pojemności magazynowej 16,1 mln m3 
gazu. Magazyn do transportu gazu zbudowany jest z modułów z postaci krąż-
ków ze zwiniętych rur o średnicy 6,25 cala, grubości 0,25 cala i długości około 
17 km. Pojemność użytkowa magazynu regulowana jest ilością modułów i ci-
śnieniem sprężania gazu w przedziale 200–248 barów9.  

                                                           
9 N. Hall, C. Taylor, Emerging supply-side energy technologies, op.cit. 
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Nowe technologie transportu CNG wykonywane są zgodnie ze schematem 
przedstawionym na rysunku 6. Wśród zalet tej technologii należy wymienić 
następujące10: 
• statki CNG nie wymagają instalacji skraplania gazu i pionowej regazyfikacji 

ani też drogich zbiorników magazynowych w wykonaniu kriogenicznym; 
• można prowadzić eksploatację złóż marginalnych lub złóż nieosiągalnych 

dla innych sposobów transportu; 
• krótka droga od punktu wydobycia do środka transportu; gaz po wydobyciu, 

oczyszczeniu i obróbce zostaje przesłany rurociągiem kopalnianym do ter-
minalu wysyłkowego, gdzie jest załadowywany na statek do magazynu gazu 
i sprężany przy pomocy kompresorów do odpowiedniego ciśnienia celem 
dalszego transportu; 

• szybki rozładunek gazu z magazynu do terminalu odbiorczego; w terminalu 
importowym gaz jest rozładowywany do PMG lub bezpośrednio do sieci 
przesyłowej gazu po przejściu przez instalacje wewnętrzne terminalu od-
biorczego; 

• istnieje możliwość rozładunku statku do terminalu odbiorczego bezpośred-
nio z morza, bez konieczności budowania pirsu rozładunkowego, ponieważ 
system STL (Submerged Turret Loading) umożliwia podwodne połączenie 
króćca wylotowego statku z króćcem podmorskiego kolektora, połączonego 
z terminalem odbiorczym. 

Przy wyborze technologii dystrybucji modułu CNG należy rozwiązać dwa 
problemy. 

Problem pierwszy dotyczy optymalizacji przewozów modułów CNG do 
odbiorców końcowych w województwie zachodniopomorskim (rysunek 7). 
Problem ten zostanie zdefiniowany zgodnie ze schematem przedstawionym na 
rysunku 8.  

Mamy jeden punkt (port w Świnoujściu) dostarczenia modułów CNG oraz 
n odbiorców tego ładunku w województwie zachodniopomorskim11.  
 

                                                           
10 I.N. Semenov, W. Ignalewski, Nowoczesne technologie w intermodalnych przewozach ga-

zu skompresowanego do Polski, Materiały VII Konferencji naukowej „Porty morskie 2007”, 

Szczecin 2007. 
11 I.N. Semenov, W. Ignalewski, Metodyka racjonalizacji dystrybucji gazu ziemnego w rela-

cjach intermodalnych do odbiorców końcowych województwa zachodniopomorskiego, Materiały 

II Konferencji naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego”, WHSZ, 

Słupsk 2008. 
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Rys. 7.  Wyjście barki z modułem CNG z portu Świnoujście 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rys. 8.  Schemat planowanych przewozów modułów CNG 
Źródło: opracowanie własne. 
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Oprócz tego: 
A – ogólna ilość CNG w modułach, która jest dostarczana do portu w Świnouj-

ściu, tj. podaż ładunku; 
B – ogólna ilość zamówionego CNG w modułach, tj. popyt na ładunek; 
ai – ilość CNG w modułach, która jest składowana w i-tym magazynie portu 

w Świnoujściu; 
bj  – zapotrzebowanie w CNG j-tego odbiorcy w łańcuchu dostaw; 
Yz – zaopatrzenie w CNG z-tego odbiorcy poza łańcuchem dostaw. 
Niech: 
xk

ij – ilość modułów CNG, która jest transportowana z i-tych magazynów do  
j-tych odbiorców k-tym rodzajem transportu, k=1÷3, przy czym: 

x1

ij – ilość modułów CNG, która jest transportowana z i-tych magazynów portu 
w Świnoujściu do j-tych odbiorców transportem śródlądowym j=1÷n ; 

x2

ij – ilość modułów CNG, która jest transportowana z i-tych magazynów portu 
w Świnoujściu do j-tych odbiorców transportem kolejowym j=1÷n ;  

x3

ij – ilość modułów CNG z i-tych magazynów portu w Świnoujściu do j-tych 
odbiorców transportem drogowym dowozowym j=1÷n ; 

ck
ij – koszt przewozu jednego modułu CNG z i-tego magazynu portu w Świnouj-

ściu do j-tego odbiorcy k-tym rodzajem transportu, k=1÷3. 
Przy czym: 
c1

ij – koszt przewozu jednego modułu CNG z i-tego magazynu portu w Świnouj-
ściu do j-tego odbiorcy transportem śródlądowym j=1÷n ; 

c2

ij – koszt przewozu jednego modułu CNG, który jest transportowany z i-tego 
magazynu portu w Świnoujściu do j-tego odbiorcy transportem kolejo-
wym; 

c3

ij – koszt przewozu jednego modułu CNG, który jest transportowany z i-tego 
magazynu do j-tego odbiorcy transportem drogowym dowozowym j=1÷n . 
Trzeba znaleźć taką technologię przewozu modułu CNG, aby popyt na nią 

był zaspokojony w 100%, a koszty transportowe były minimalne12. Wtedy pro-
blem optymalizacji przewozów modułu CNG może być przedstawiony następu-
jąco: 

 

k

ij

ij

k

ij xcC ∑ ×=min

 
(1) 

                                                           
12 I.N. Semenov, Inland waterways as the powerful tool for the further development of Inter-

modality, Proc. of International Conference „Coastal Ship & Inland Waterway”, RINA, London 
2006, s. 15–25. 
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gdzie: xk – trasa przewozu modułów CNG z i-tego magazynu portu w Świnouj-
ściu pokonywana k-tym rodzajem transportu. 
Problem zdefiniowany w taki sposób musi być rozwiązany przy spełnieniu na-
stępujących ograniczeń: 
A. Ilość modułów CNG dostarczanych do odbiorców nie jest większa niż ilość 
modułów dostarczanych do portu w Świnoujściu statkiem CNG, czyli:  

 
∑ ≤<

j

k

ij Ax0

 
(2)

 

gdzie 
 

( )miaAAA

i

i
÷==+= ∑ 1

1max ;
 

∑=
i

iaA  – ilość modułów dostarczanych statkiem CNG do portu w Świnoujściu, 

A1 – ogólna ilość modułów CNG, znajdujących się w porcie w Świnoujściu 
w momencie zawinięcia do niego następnego statku CNG, 

m – ogólna liczba magazynów w porcie w Świnoujściu przystosowanych do 
przechowywania modułów CNG. 

 
B. Ilość modułów CNG dostarczanych do odbiorców województwa zachodnio-
pomorskiego całkowicie zaspokaja ich popyt na gaz, czyli:  
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C. Warunek pozytywnej wydajności prac przewozowych, czyli warunek, iż 
barki śródlądowe mają moduły do załadowania i nie mają rejsów próżnych:  

 
0>

k

ijx  
(4)

 

D. Warunek zbilansowania popytu i podaży na CNG w województwie zachod-
niopomorskim, co gwarantuje spójność ograniczeń (2) i (3), czyli: 

 BbbaA

i j

jji
=Δ+==∑ ∑ , nj ÷=1 ; (5) 

gdzie ∆b – awaryjny zapas gazu ziemnego;  
n – ogólna liczba odbiorców modułów CNG w województwie zachodniopo-

morskim. 
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Rozwiązanie ujętego problemu optymalizacji technologii przewozu CNG 
w modułach wyróżnia się następującymi cechami. Ponieważ z reguły wartości 
ai oraz bj są liczbami całkowitymi, można wnioskować, iż: 

• ilości kupowanych, przechowywanych oraz transportowanych modułów 
CNG również są liczbami całkowitymi; 

• rozwiązanie problemu musi być mierzone tylko w liczbach całkowitych. 
 

Problem drugi dotyczy kreowania łańcuchów dostaw modułów CNG do 
odbiorców w województwie zachodniopomorskim. Problem zostanie zgodnie 
ze schematem zaprezentowanym na rysunku 9.  

 

 

Rys. 9. Model łańcucha dostaw modułów CNG do odbiorców województwa zachod-
niopomorskiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Niech łańcuch dostaw modułów CNG składa się z trzech ogniw: 
1. Ogniwo dostarczenia modułów CNG od sprzedawców do terminalu CNG 

w Świnoujściu. Wykonuje się transportem morskim. 
2. Ogniwo dostarczenia modułów CNG od portu w Świnoujściu do przystani 

rzecznej (lub stacji kolejowej) w okolicach miasta Szczecina. Wykonuje się 
transportem wodnym śródlądowym lub kolejowym. 



Model optymalizacji zintegrowanego łańcucha logistycznego... 249 

3. Ogniwo dostarczenia modułów CNG do przystani rzecznej w Nowym Czar-
nowie lub stacji kolejowej. Wykonuje się transportem wodnym śródlądo-
wym lub kolejowym.  

Ewentualnie możliwy jest przewóz modułów CNG z wykorzystaniem 
transportu drogowego, ale nie bierzemy takiego wariantu pod uwagę, ponieważ 
drogi województwa obciążone są dużym ruchem tranzytowym. 

Każde z ogniw łańcucha dostaw modułów CNG przedstawionych na ry-
sunku 9 może być: 

• charakteryzowane poprzez wejściowe oraz wyjściowe strumienie modułów 
CNG;  

• realizowane poprzez współdziałanie tych ogniw, ponieważ wyjścia z każde-
go ogniwa są wejściami do następnych ogniw strumienia modułów CNG.  

Każdy strumień modułów CNG przebiegający od jednego ogniwa do dru-
giego może być opisany zmienną Xi, odzwierciedlającą ilość modułów CNG 
przewożonych w tym ogniwie z i-ego magazynu. Zmienne Yz opisują ilości 
modułów, które nie są transportowane do następnego ogniwa, a odbierane przez 
z-tych odbiorców, nie włączonych w analizowany łańcuch dostaw modułów 
CNG, ponieważ ten łańcuch przewiduje dowóz modułu CNG tylko do odbior-
ców w mieście Szczecinie oraz w Nowym Czarnowie. Wtedy pod zmienną: 

• Y1 będziemy rozumieli pewną ilość modułów CNG, które będą odbierane 
przez ewentualnych dodatkowych odbiorców w okolicach miasta Świnouj-
ścia;  

• Y2 będziemy rozumieli pewną ilość modułów CNG, które będą odbierane 
przez ewentualnych dodatkowych odbiorców, np. w mieście Gryfinie;  

• Y3 będziemy rozumieli pewną ilość modułów CNG, które będą odbierane 
przez ewentualnych dodatkowych odbiorców, np. w mieście Stargardzie 
Szczecińskim.  

Natomiast – jak to pokazano wyżej – pod zmienną ai ; bj będziemy rozu-
mieli ilość wewnątrzogniwowych magazynów modułu CNG. Wtedy mamy trzy 
wewnątrzogniwowe zmienne sterujące: 

( )maaaA ,,,
211
K=  (6) 
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212  
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433
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gdzie: 
a1 – ilość modułów CNG zgromadzonych na przystani rzecznej portu w Świno-

ujściu i przygotowanych do przewozu transportem śródlądowym; 
a2 – ilość modułów CNG zgromadzonych przy portowej stacji kolejowej portu 

w Świnoujściu i przygotowanych do przewozu transportem kolejowym; 
a3 – ilość modułów CNG zgromadzonych w magazynach portowych i goto-

wych do przewozu transportem drogowym dowozowym; 
Bj – zmienna sterująca, charakteryzująca ilość przystani na rzece Odrze na tere-

nie województwa zachodniopomorskiego, przystosowanych do przeładun-
ku modułów CNG;  

B2 = (b1, b2, ∆b) – charakteryzuje ilość odbiorców przedostatniego ogniwa łań-
cucha dostaw; 

gdzie: 
∆b – ilość modułów zgromadzonych w magazynach zapasu awaryjnego CNG, 

np. w dystrybucyjnym centrum w ramach infrastruktury portowej na Pół-
wyspie Katowickim; 

b1 – ilość modułów zgromadzonych w magazynach centrum dystrybucji CNG 
w mieście Szczecinie, np. w logistycznym centrum dystrybucyjnym; 

b2 – ilość modułów zgromadzonych w magazynach centrum dystrybucji CNG 
w mieście Szczecinie, np. w dystrybucyjnym centrum terminalu kontene-
rowego na Ostrowie Grabowskim. 

 
Tabela 5 

Wejściowy i wyjściowy strumieni modułu CNG 

Strumień wejściowy 
modułu CNG w poszczególne ogniwa 

łańcucha dostaw 

Strumień wyjściowy modułu CNG 
z poszczególnych ogniw 

łańcucha dostaw 

Pierwsze ogniwo łańcucha dostaw modułu CNG 
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Drugie ogniwo łańcucha dostaw modułu CNG 
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Trzecie ogniwo łańcucha dostaw modułu CNG 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Przedstawiony łańcuch transportowy, składający się z trzech ogniw, może 
być przekształcony w łańcuch z dwóch ogniw, jeżeli pierwsze ogniwo bezpo-
średnio połączyć z trzecim ogniwem, organizując strumień przewozów modu-
łów CNG X4 bezpośrednio z terminali portu w Świnoujściu do miejsc dystrybu-
cji w Nowym Czarnowie. W celu kreowania modelu matematycznego wyżej 
wymienionego łańcucha zostaną wprowadzone definicje dwóch zbiorów stru-
mieni modułu CNG, które zostały zdefiniowane w tabeli 5: 

WE – zbiór wejściowych strumieni modułów CNG w poszczególnych ogni-
wach łańcucha dostaw; 

Wy – zbiór wyjściowych strumieni modułów CNG w poszczególnych ogni-
wach łańcucha dostaw. 

Zdefiniowany problem kreowania łańcucha dostaw modułu CNG.  
Niech: 

• Qi – wektor opisujący wszystkie wejściowe strumienie modułu CNG 
w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw;  

• fi(Qj) – funkcja opisująca wszystkie wyjściowe strumienie modułu CNG 
w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw.  

Wtedy problem kreowania łańcucha dostaw modułu CNG może być zdefi-
niowany w następujący sposób: 
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co oznacza, że zdolność przepustowa łańcucha dostaw powinna być maksymal-
na przy spełnieniu następnych ograniczeń: 
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Rozwiązanie ujętego problemu wyróżnia się następującymi cechami:  

• rozwiązanie problemu musi być mierzone tylko w liczbach całkowitych;  

• ewentualnie możliwy jest przewóz modułów CNG z wykorzystaniem trans-
portu drogowego, ale taki wariant jest obarczony wysokim ryzykiem niepo-
wodzenia. 
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Podsumowanie 

 

1. Pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię stało się jednym z niezbęd-
nych warunków utrzymania zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. 

2. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie gazu ziemnego dla gospodarki Polski 
i pozostałych krajów UE, dywersyfikacja dostaw tego surowca jest strate-
gicznym celem Wspólnoty, zwłaszcza w warunkach powstającego jednolite-
go rynku energetycznego UE. 

3. Osiągnięcie pożądanego stopnia uniezależnienia się od jednego dostawcy, 
z reguły o dominującej pozycji, jest priorytetem polityki energetycznej Pol-
ski.   

4. Sukcesywna realizacja w Polsce Programu rozbudowy podziemnych maga-

zynów gazu pozwoli na pełniejsze wykorzystanie zdolności wydobywczych 
złóż krajowych oraz rezygnację z dzierżawionych pojemności czynnych 
w zbiornikach zagranicznych. 

5. Równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców koń-
cowych – w powiązaniu z osiągnięciem znaczącej poprawy jakości ich ob-
sługi w zakresie dostaw paliw i energii – jest jednym z priorytetów polityki 
UE. 

6. Warunek opłacalności dystrybucji gazu wymaga zarówno przeprowadzenia 
precyzyjnych symulacji funkcjonowania alternatywnych systemów przewo-
zów tego surowca, jak i badań dotyczących koncepcji jednostek przewozo-
wych tego systemu. 

7. Przeprowadzone badania spośród różnych gałęzi transportu wskazały na 
transport śródlądowy jako najbardziej efektywny ekonomicznie i ekologicz-
nie sposób przewozu modułów CNG do przedsiębiorstw energetycznych 
i odbiorców końcowych Polski Zachodniej. 
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THE OPTIMIZATION MODEL OF INTEGRATED LOGISTIC CHAIN  

ACCORDING TO DIVERSIFICATION OF GAS DELIVERIES  

BY EXAMPLE OF THE WESTERN POLAND 

 

Summary 

 

In energy policy of the Poland, stable alleviating of customers needs in energy is 

recognized as a one from condition, which increase state’s competitiveness. Possible 

solution concerning diversification supply of this raw material is taking advantage of 

new transport technology, the so-called CNG (Compressed Natural Gas) transport. 
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There are two problems to solve at choice of distribution technology of CNG. First 

problem concerns optimization of CNG-modules transportation to final regional end-

users, and second problem – optimization of CNG-modules chain supply. The article 

shows that the condition of distribution profitability requires conducting precise simula-

tion of function of alternative transportation of gas resources using inland waterways, 

roadways or railroad transport. 
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KARTY ELEKTRONICZNE W TRANSPORCIE MUNICYPALNYM  
I TURYSTYCE MIEJSKIEJ 

 
 
 

Wprowadzenie 
 

Systemy transportowe obsługujące wielkie metropolie i aglomeracje coraz 
częściej prezentują złożone, a zarazem wyrafinowane rozwiązania. Rozwój 
jednostek osadniczych sprawia, że funkcjonujące układy komunikacji miejskiej 
ewoluują. Przeobrażeniom ulegają modele organizacyjne transportu municypal-
nego, zmieniają się również wykorzystywane technologie. Postępujący rozwój 
cywilizacyjny umożliwia i jednocześnie wymusza permanentne udoskonalenia.  

Wykorzystywane coraz powszechniej w wielu różnych sferach życia karty 
elektroniczne znalazły zastosowanie również w transporcie. Z roku na rok 
wzrasta liczba zintegrowanych systemów poboru opłat w publicznym transpor-
cie pasażerskim. Proces ekspansji międzysektorowych, bezkontaktowych smart 
cards intensyfikuje dodatkowo rozwój turystyki miejskiej. 
 

1. Idea technologii smart cards w zintegrowanych systemach poboru opłat 

Zintegrowane systemy poboru opłat, wykorzystujące technologię smart 
cards, stanowią kolejne, ostatnie na dzień dzisiejszy, stadium ewolucji instru-
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mentów biletowych. Co ciekawe, w obecnych czasach możemy wciąż obser-
wować funkcjonowanie niemalże wszystkich spotykanych w historii typów 
systemów. W dalszym ciągu spotykane sposoby uiszczania opłaty za przejazd 
środkami transportu to: zapłata gotówką kierowcy, wrzucanie monet do kasow-
ników, bilety papierowe, bilety papierowe z paskiem magnetycznym, karty 
plastykowe z paskiem magnetycznym, karty mikroprocesorowe kontaktowe, 
karty mikroprocesorowe bezkontaktowe oraz oczywiście ich najbardziej za-
awansowana – zyskująca coraz większą popularność forma – smart cards. 

Określane terminem smart cards karty elektroniczne mają wymiary 86 na 
54 mm i grubość 0,86 mm i wykonane są z polichlorku winylu lub politerefta-
lanu etylenu. Bilet spełnia szereg standardów ISO, określających wytrzymałość 
mechaniczną (np. odporność na zginanie, skręcanie, łamanie) i chemiczną (np. 
odporność na pot, tłuszcz, benzynę, alkohol). Wewnątrz karty wtopiony jest 
układ scalony z mikroprocesorem i kością pamięci. Komunikacja pomiędzy 
nośnikiem a terminalami odbywa się bezkontaktowo, dostarczenie wymaganego 
napięcia następuję drogą indukcji elektromagnetycznej. Kartę wystarczy zbliżyć 
do czytnika na odległość ok. 10 cm, a operacje ładowania biletu – kredytowania 
karty i pobierania opłaty – debetowania karty przeprowadzane są wewnątrz 
chipu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcje są kodowane. Czas jed-
norazowej operacji wynosi ok. 100 ms, co uzależnione jest od parametrów 
technicznych systemu, jednak w głównej mierze od struktury przesyłanych da-
nych i od zainstalowanych aplikacji. Systemy wyposażone są w mechanizmy 
antykolizyjne, dzięki czemu w pobliżu kasownika może znajdować się jednora-
zowo wiele różnych kart jednego, jak i różnych użytkowników. Powierzchnia 
karty, dzięki możliwości dokonania wysokiej jakości nadruku i pokryciu war-
stwą bezbarwnego lakieru, wykorzystywana jest jako atrakcyjny nośnik przeka-
zów reklamowych, promujących – w zależności od potrzeb – przewoźnika lub 
inny podmiot partycypujący w programie, nierzadko cały region turystyczny. 
Znaczna liczba kart imiennych posiada nadrukowane zdjęcie użytkownika. Ży-
wotność karty, a dokładniej bezawaryjne jej funkcjonowanie, gwarantowana 
jest na okres 10 lat. Działające obecnie zintegrowane systemy poboru opłat 
w znakomitej większości składają się z następujących elementów: kart elektro-
nicznych, terminali, czytników, kasowników, serwera – jednostki centralnej.  

Użyteczność systemu w dużej mierze determinuje zainstalowane oprogra-
mowanie, które – w zależności od wykorzystywanych aplikacji i konfiguracji – 
pozwala na pozyskiwanie i przetwarzanie danych dotyczących: 
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• wyemitowanych kart elektronicznych (np. liczba i rodzaj skasowanych bile-
tów, wykorzystanie, obciążenia, doładowania, operacje, kwoty, czas); 

• realizowanych przepływów pieniężnych związanych z konkretnym środkiem 
transportu (np. nr pojazdu, prowadzącego, czas, wysokość i struktura wpły-
wów); 

• świadczonej pracy przewozowej (np. liczba przewiezionych pasażerów, 
obciążenie konkretnych linii i pojazdów, przebyta droga, średnia prędkość, 
zużycie paliwa, praca kierowcy); 

• funkcjonowania organu kontroli (np. nr kontrolera, środka transportu, linii, 
karty, ujawnione przejazdy bez biletu, wysokość pobranych opłat dodatko-
wych); 

• użytkowników kart (np. czas i kwota zdeponowana w elektronicznej port-
monetce, czas i struktura płatności, realizowane podróże i korzystanie 
z usług uczestników systemu).  

Statystyki pozwalają na szczegółowe opracowanie potoków pasażerskich 
i więźby podróży. Dzięki gromadzonemu materiałowi możliwe jest pełniejsze 
poznanie potrzeb użytkowników systemu i zapewnienie wyższego poziomu 
jego sprawności. Z pewnością wart podkreślenia jest fakt, że analizy i opraco-
wania znajdują swoje źródło w rzeczywistych, zbieranych na bieżąco danych, 
a nie w toku przeprowadzanych szacunków czy badań ankietowych1.  

 

2. Przegląd wybranych instrumentów biletowych stosowanych  
w transporcie municypalnym i turystyce miejskiej 

Dokonując poglądowej analizy porównawczej dostępnych rozwiązań bile-
towych, można sformułować następujące wnioski (tabela 1). Zdecydowanie 
najniższym poziomem bezpieczeństwa, warunkującym odporność systemu po-
boru opłat na akty fałszerstwa, charakteryzuje się tradycyjny bilet papierowy, 
który najłatwiej jest podrobić i najprościej wprowadzić w obieg. Oczywiście 
możliwe są zabezpieczenia, np. typu: wykorzystywanie do druku biletów papie-
ru wodnego, umieszczanie w fakturze papieru pasków zabezpieczających bądź 
nadruków widocznych w świetle UV, stosowanie numeratorów w technologii 

                                                           
1 Szerzej na ten temat: T. Taraszkiewicz, Próba oceny zastosowania biletów elektronicznych 

w komunikacji miejskiej Trójmiasta, „Problemy Ekonomiki Transportu”, nr 3–4, Ośrodek Badaw-
czy Ekonomiki Transportu, Warszawa 2001, s. 95–104. 
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mikrodruku. Plastykowe karty z paskiem magnetycznym również mogą być 
wyposażone w zabezpieczenia typu: hologramy, znaki wodne, materiały rozpo-
znawalne, znaki ukryte. Jednak należy pamiętać, że wszelkie tego typu rozwią-
zania podnoszą koszt funkcjonowania systemu biletowego i obniżają jego opła-
calność. Najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki zaawansowanym rozwiąza-
niom zabezpieczającym, prezentują smart cards.  

Najniższym kosztem produkcji charakteryzuje się jednorazowy bilet papie-
rowy. Zważywszy jednak na fakt, że instrument ten służy do jednokrotnego 
użycia, w konsekwencji stanowi on rozwiązanie nieekonomiczne i jego dalsza 
ekspansja nie jest zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju. Z papieru wykona-
ne są również stosowane bilety okresowe. Ich cykl życia na ogół jest znacznie 
dłuższy (np. kiedy na bilecie użytkownik dokleja kolejne naklejki, przedłużając 
o następne okresy jego żywotność). Mając na uwadze gwarantowany dziesięcio-
letni okres bezawaryjnej eksploatacji, ekonomiczne rozwiązanie stanowią smart 
cards. Jeśli chodzi o żywotność, to wyższość rozwiązań bezkontaktowych 
w porównaniu do innych kart elektronicznych wynika z wyeliminowania kon-
taktu fizycznego i ograniczenia mechanicznego zużycia materiału w toku użyt-
kowania karty i wykonywania powtarzających się operacji2. 

Bardzo ciekawie prezentują się porównania pod względem szybkości ka-
sowania biletu, co ma bardzo istotne znaczenie dla sprawnej obsługi potoków 
pasażerskich (zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego), a co za tym 
idzie – prędkości komunikacyjnej pojazdów i jakości obsługi ruchu turystycz-
nego. Pomiary średnich czasów wykonywania operacji wskazują, iż kasowanie 
trwa najdłużej w przypadku biletów z paskiem magnetycznym, które należy 
albo przeciągnąć w czytniku i poczekać na zrealizowanie transakcji, albo nawet 
umieścić przy wejściu w urządzeniu wyposażonym w taśmociąg i odebrać przy 
wyjściu, jak ma to miejsce przy różnego rodzaju bramkach i turnikietach. Cza-
sochłonne jest również kasowanie kart kontaktowych, które wymaga umiejsco-
wienia na pewien czas biletu w szczelinie kasownika, podobnie zresztą jak  
w przypadku zwykłych jednorazowych biletów papierowych, na których wyko-
nywana jest trochę mniej czasochłonna operacja nadruku. Natomiast bezstyko-
we karty elektroniczne, dzięki zjawisku sprzężenia indukcyjnego częstotliwości 
radiowej, kasowane są w czasie kilkudziesięciu milisekund. 

                                                           
2 Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 138. 
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Tabela 1 

Wyniki analizy porównawczej smart cards i innych wybranych systemów poboru opłat 

Kryterium 

oceny 

Bilet 

papierowy 

Bilet 

papierowy

z paskiem 

magnet. 

Karta 

plastykowa

z paskiem 

magnet. 

Karta 

mikropro-

cesorowa

kontaktowa

Karta 

mikropro-

cesorowa 

bezkontakt. 

Smart 

card 

Bezpieczeństwo

systemu 
1 5 7 10 10 10 

Koszt 

cyklu życia 
1 2 6 8 10 10 

Długość 

cyklu życia 
1 4 7 8 10 10 

Szybkość  

kasowania 
4 1 1 2 10 10 

Elastyczność 

systemu 
1 2 8 8 10 10 

Funkcjonalność

systemu 
1 1 7 7 8 10 

Zaawansowanie

technologiczne 
1 2 3 6 8 10 

Możliwości 

i zastosowania 
1 1 1 8 8 10 

SUMA 11 18 40 57 74 80 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Najstarsze i najprostsze technologicznie rozwiązanie cechuje systemy po-

boru opłat oparte na jednorazowych biletach papierowych. Najbardziej wyrafi-
nowaną myśl techniczną wykorzystano w bezkontaktowych kartach elektro-
nicznych typu smart cards. Spotykane obecnie rozwiązania charakteryzują się 
wysoką dynamiką rozwoju. Wciąż trwają intensywne prace nad udoskonale-
niem tej technologii. W zasadzie można skonstatować, iż wzrost zaawansowa-
nia technologicznego biletów elektronicznych typu smart cards jest proporcjo-
nalny do obserwowanego w dzisiejszych czasach rozwoju informatyki, mikro-
elektroniki i nanotechnologii. Tempo zachodzących zmian jest tak szybkie, że 
moc obliczeniowa procesorów ulega podwojeniu co półtora roku. W 2001 roku 
w Berlinie na OMNICARD – odbywających się cyklicznie targach poświęco-
nych technologii smart cards – zaprezentowano kartę elektroniczną o parame-
trach porównywalnych ze specyfikacją centralnych jednostek stacjonarnych – 
mikrokomputerów osobistych klasy PC 286 i 386, wprowadzonych przez firmę 
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IBM w 1983 roku i mających na lata wytyczyć standard we współczesnej in-
formatyce.  

Mając na uwadze takie czynniki, jak: bezpieczeństwo systemu, całkowity 
koszt wdrożenia i utrzymania systemu, koszt cyklu życia biletu i całego syste-
mu, elastyczność, funkcjonalność, szybkość kasowania, wygodę posługiwania 
się, zaawansowanie technologiczne, możliwości modyfikacji i rozwoju, należy 
uznać supremację smart cards nad innymi rozwiązaniami wykorzystywanymi 
w systemach poboru opłat.  

Intensyfikacja postępu technologicznego w ostatniej dekadzie pozwoliła 
podmiotom odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu transportu zbiorowe-
go wyeliminować konieczność wdrażania kolejno po sobie poszczególnych 
rozwiązań. W wielu przypadkach w transporcie municypalnym z jednorazo-
wych i okresowych biletów papierowych przechodzi się od razu na bezkontak-
towe karty elektroniczne typu smart cards. Decydujących argumentów, poza 
tymi wynikającymi z analizy ekonomicznej, dostarcza multisektorowy charakter 
technologii. 

Spotykane w dzisiejszych czasach systemy transportu zbiorowego stano-
wią bardzo złożone układy. Niejednokrotnie mamy do czynienia z funkcjono-
waniem obok siebie bardzo różnych podmiotów transportowych, o zróżnicowa-
nej formie organizacyjno-prawnej i własności, operujących w różnych gałęziach 
transportu, różnymi typami środków, wykorzystujących własne rozwiązania 
taryfowe. Z uwagi na oferowane funkcje właśnie karty elektroniczne mogą peł-
nić rolę instrumentu integrującego cały system transportu municypalnego. 
Można się poruszać po całym układzie komunikacji miejskiej, korzystając 
z usług wszystkich oferentów, dokonując opłat za przejazd jednym instrumen-
tem płatniczym. Rozwiązanie to stanowi ułatwienie nie do przecenienia, 
zwłaszcza dla przyjezdnych turystów, nie obeznanych szczegółowo z uwarun-
kowaniami stosowanych systemów taryfowych. Co więcej, za sprawą szerszych 
możliwości, takich jak funkcja elektronicznej portmonetki, smart cards prede-
stynowane są do dalszej ekspansji na pozatransportowe sektory aktywności 
ludzkiej na obszarach zurbanizowanych. Z uwagi na fakt, iż turystyka miejska 
stanowi ostatnimi czasy segment charakteryzujący się dynamicznym rozwojem, 
instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie transportu municypalnego coraz 
większą wagę przywiązują do jakości obsługi ruchu turystycznego, traktując 
przyjezdnych jako ważny subrynek usług przewozowych. Wiele zintegrowa-
nych systemów poboru opłat opartych na bilecie elektronicznym ewoluowało 
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z obsługi początkowo wyłącznie transportu w kierunku zastosowań międzysek-
torowych.  
 
 
3. Wybrane aspekty funkcjonowania systemu Smart Card Octopus  

w Hongkongu oraz integracja w Europie w ramach Smart Card Calypso  
 
Za pierwszy zintegrowany systemem poboru opłat oparty na bezkontakto-

wej karcie elektronicznej uznawany jest – wprowadzony w 1997 roku 
w Hongkongu – Smart Card Octopus. W 1994 roku, jeszcze za czasów wpły-
wów brytyjskich, w celu implementacji nowoczesnej technologii do transportu 
municypalnego przedsiębiorstwa transportowe Mass Transit Railway Corpora-
tion Limited, Kowloon-Canton Railway Corporation, Citybus i Yaumati Ferry 
zawiązały porozumienie i utworzyły spółkę Creative Star Limited (od 2001 
roku działającą jako Octopus Cards Limited), powierzając jej rolę operatora 
systemu3. Rozwiązania techniczne zostały dostarczone przez Sony i AES Pro-
Data Ltd. spółkę koncernu Energy Research Group. W 2000 roku Hong Kong 
Monetary Authority udzieliło Octopus Cards Limited autoryzacji – system za-
czął pełnić rolę depozytariusza, wprowadzono elektroniczną portmonetkę, co 
zapoczątkowało ekspansję na inne pozatransportowe zastosowania. Jeszcze 
w tym samym roku do systemu, jako pierwsza instytucja spoza branży transpor-
towej, weszła sieć kiosków 7-Eleven Convenience Store4.    

Dziś w przedsięwzięciu uczestniczy ponad 2000 instytucji akceptujących 
karty Octopus. W wielu hotelach gościom wręczane są wraz z elektronicznymi 
kluczami do pokoju nieodpłatnie smart cards Octopus z kwotą na przetestowa-
nie systemu. Kartę bez najmniejszego problemu można oczywiście również 
nabyć, a potem doładować w wyznaczonych punktach, przez Internet, telefo-
nicznie, przelewem, w sieci bankomatów 19 banków. W projekcie uczestniczą 
restauracje, bary, kawiarnie, dyskoteki, centra rozrywki, obiekty sportowe, wy-
pożyczalnie samochodów, firmy parkingowe, butiki, supermarkety, kioski, 
punkty robiące zdjęcia, z automatami z napojami, bazary i uliczne stoiska oraz 
obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Stanowi to ogromne ułatwie-
nie dla ruchu przyjezdnego w konsumpcji usług turystycznych i rekreacyjnych. 

                                                           
3 Hong Kong Smart Card System, www.worldbank.org. 
4 www.octopuscards.com/eng/general/about/history.jsp. 
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Dla turystów, jako grupy szczególnie narażonej na oszustwa, ważny jest fakt, iż 
nie muszą oni posiadać znajomości banknotów i monet hongkońskich dolarów 
oraz umiejętności rozpoznawania środków fałszywych. O bezpieczeństwie sys-
temu świadczy dodatkowo fakt, iż ludność miejscowa wykorzystuje również 
swoje smart cards Octopus jako klucze do apartamentów. 

Obecnie w systemie funkcjonuje ponad 17 milionów kart elektronicznych 
i 50 tysięcy czytników, a korzysta z niego blisko 95% populacji hongkończy-
ków w wieku 16-65 lat. Liczba dziennie przeprowadzanych operacji przekracza 
10 mln, a ich wartość wynosi 85 mln HK$. Podstawowe źródło przychodów, 
pobierana od każdej transakcji prowizja jest rekordowo niska i wynosi 0,95%5. 
Octopus charakteryzuje się najszerszym obecnie obszarem zastosowań, a jedna 
na cztery operacje zawierana jest poza transportem. Smart Card Octopus sta-
nowił pierwowzór dla wprowadzanego w 2007 roku pierwszego ogólnokrajo-
wego systemu w Holandii, planowane jest również wdrożenie bliźniaczego 
systemu w Dubaju. 

Twórcy największego pod względem zasięgu Smart Card Calypso (Contact 
And contactLess environments Yielding a citizen Pass integrating urban Servi-
ces and financial Operations) za cel nadrzędny postawili sobie kompatybilność 
z funkcjonującymi obecnie na świecie systemami opartymi na bilecie elektro-
nicznym i portmonetce elektronicznej6. W 1998 roku na EXPO – 98 OTLIS 
(Lisbon Transport Oparators Federation), a w 2000 roku przy okazji Giubileo – 
2000 Wenecja wdrożyły system elektronicznej portmonetki do obsługi zmaso-
wanego ruchu turystycznego. Dotychczas system Smart Card Calypso znalazł 
zastosowanie w ponad 40 miastach lub regionach w 14 krajach. Listę tworzą 
m.in.: Nowy Jork, Montreal, Quebec, Meksyk, Monterrey, Cancun, Guadalaja-
ra, Caracas, Pereira, Guaruja, Fortaleza. Zdecydowanie najwięcej partycypują-
cych znajduje się w Europie: Lizbona, Porto, Madera, Bretania, Calais, Nor-
mandia, Akwitania, Paryż, Amiens, Nicea, Florencja, Capri, Mantua, Brescia, 
Mediolan, Neapol, Piemont, Perugia, Ateny, Skopje, Bruksela, Alzacja, Ma-
astricht, Glasgow. Obecnie w użyciu znajduje się ponad 10 mln kart bezkontak-
towych i 30 tys. terminali. W przedsięwzięcie zaangażowane jest całe konsor-
cjum współczesnych potentatów rynku elektronicznego, m.in: Ascom, Gemalto, 

                                                           
5 www.octopuscards.com/corporate/why/statistics/en/index.jsp. 
6 Everybody Local Everywhere, Electronic Ticketing Interoperability and Fare Management 

Cooperation, UITP, Brussels 2007, s. 2. 
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ERG, IBM, Transway, Thales, Samsung, Texas Instruments, NEC, Sharp, Sa-
gem. Dystrybucją urządzeń zajmuje się 17 licencjonowanych dostawców z 11 
różnych państw. Prace nad ekspansją systemu trwają7. 

W 2003 roku – z inicjatywy operatorów transportu zbiorowego – powstało 
Calypso Networks Association (CNA), promujące ideę nowego standardu sys-
temu poboru opłat na arenie międzynarodowej. CNA dostarcza swoim człon-
kom operacyjną platformę techniczną dla systemów poboru opłat i było odpo-
wiedzią na potrzeby operatorów transportu miejskiego. Stowarzyszenie zajmuje 
się gromadzeniem wiedzy, umożliwia partycypującym wymianę doświadczeń 
i umiejętności. Jest instytucją non profit i finansuje swoją działalność z docho-
dów od licencjobiorców-dostawców, rocznych składek członkowskich i partner-
skich oraz różnego rodzaju subsydiów. Ostatnimi czasy w ramach CNA wy-
kształtowały się trzy grupy robocze: 
• „Rozwój specyfikacji i rozwój techniczny” – zajmująca się definiowaniem 

ram standardu, ciągłym rozwojem i udoskonaleniami wynikającymi z ewo-
lucji potrzeb uczestników systemu; 

• „Kompatybilność i współoperatywność” – koncentrująca się na pracach do-
tyczących schematu certyfikacji zapewniającego funkcjonalność bezkontak-
towych kart Calypso we wszystkich systemach poboru opłat, jak i działająca 
na rzecz integracji systemu poboru opłat z sektorami pozatransportowymi; 

• „Promocja i standaryzacja” – współdziałająca w różnego rodzaju inicjaty-
wach krajowych i międzynarodowych w celu prowadzenia polityki marke-
tingowej upowszechniającej Smart Card Calypso8.  

 
 
Podsumowanie 

 
Analiza komparatywna spotykanych systemów biletowych dowodzi, iż 

w każdym przypadku możliwe jest stosowanie dowolnego rodzaju taryfy. 
Z uwagi na najniższe koszty i największą prostotę bilety papierowe stanowić 
będą podstawę systemu poboru opłat jedynie w mniejszych jednostkach osadni-
czych. Natomiast w innych przypadkach znajdywać będą zastosowanie wyłącz-

                                                           
7 J.G. Verity, Report on the organizational structures and differences of the existing IFM sys-

tems, ITSO, Birmingham 2009, s. 23. 
8 Standard bezkontaktowy dla nowej wizji transportu, Calypso Networks Association, Bruk-

sela 2005, s. 3. 
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nie jako uzupełnienie sytemu elektronicznego, stanowiąc jako bilet jednorazo-
wy instrument dla osób korzystających z usług publicznego transportu zbioro-
wego sporadycznie. Karty plastykowe z paskiem magnetycznym stanowią roz-
wiązanie zdecydowanie bardziej wyrafinowane technologicznie, jednak z uwagi 
na wysoki koszt implementacji i eksploatacji, porównywalny z systemami 
smart cards, a zdecydowanie mniejszą od bezkontaktowych kart elektronicz-
nych żywotność i funkcjonalność, nie znajdują wzrastającej liczby zastosowań. 
Bez wątpienia instrumentem stopniowo wypierającym inne rozwiązania będą 
zintegrowane systemy poboru opłat, oparte na bezkontaktowych kartach elek-
tronicznych wykorzystujących technologię smart cards.  

Na początku 2009 roku w naszym kraju została zapoczątkowana inicjatywa 
wspólnego, ogólnopolskiego systemu poboru opłat opartego na technologii 
smart cards. W dniu 23 lutego 2009 roku Związek Banków Polskich zorgani-
zował w ramach Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności 
konferencję na temat możliwości utworzenia w Polsce systemu Ogólnokrajowej 
Karty Miejskiej. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Krajowej Izby 
Rozliczeniowej, MasterCard Europe, operatorów transportu zbiorowego i od-
powiedzialnych za komunikację miejską samorządów. System wzorowany na 
rozwiązaniach funkcjonujących już w Holandii, Belgii czy Szwajcarii umożli-
wiałby turystom swobodne przemieszczanie się środkami transportu municy-
palnego po polskich miastach i korzystanie z szerokiego wachlarza usług na 
podstawie jednego instrumentu płatniczego. W świetle światowych tendencji, 
szczególnie dynamicznych i widocznych na przestrzeni ostatniej dekady, per-
spektywa pożądanego rozwoju i integracji, uchodzących w Polsce za nowocze-
sne, de facto prostych i skromnych rozwiązań funkcjonujących od niedawna 
w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Poznaniu czy Rybniku, może się wyda-
wać wcale nie tak odległa. 
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ELECTRONIC CARDS IN MUNICIPAL TRANSPORT AND CITY TOURISM 

 

Summary 

 

The integrated payment systems based on smart card technology are with no doubt 

the most advanced type of ticket instruments. Definitely worth deeper analysis are: the 

oldest, the most technologically advanced system The Smart Cards Octopus in Hong 

Kong and Smart Card Calypso, which is distinguished by the largest number of exam-

ples functioning in the world. Over ten years of the system’s exploitation allows precise, 

multiaspect analysis of the efficiency and enables drawing many different conclusions, 

significant for institutions considering implementing this still rarely used system in 

Poland. This innovative technology is particularly predestined to be implemented in 

complex transport systems, shaped by many independent companies with different 

forms of ownership, different organizational and legal forms, using own fare solutions. 

The international practice shows that, it is possible to identify a distinct trend 

based on intensification of the meaning of integration and interoperation of smart cards 

systems in transport. Entities dealing with tourist traffic, next to the public transport and 

other municipal service sectors, more over become a participant. Due to the key role of 

municipal transport in urban tourism, it is worth analyzing the possibilities of develop-

ing the payment systems based on electronic cards, combining the functions of a ticket 

and a tourist card. 
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INNOWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA  

EUROPEJSKĄ PRZESTRZENIĄ LOTNICZĄ 

 

 

Wprowadzenie 

Transport lotniczy odgrywa istotną rolę we współczesnym świecie. Wpły-

wa w sposób bezpośredni oraz pośredni na rozwój gospodarczy poszczególnych 

krajów. Generuje on ok. 400 mld USD przychodu rocznie, przyczynia się do 

powstania 1,4–2,5% PKB1
. W krajach Unii Europejskiej przewozy lotnicze są 

źródłem ok. 70 mld EUR rocznego budżetu.  

W transporcie lotniczym wykorzystuje się wszelkie możliwości nowocze-

snego potencjału technologicznego oraz innowacyjnego. Lotnictwo jest po-

strzegane jako nośnik nowych technologii, zachęt do inwestycji kapitałowych, 

a także jako element rozwoju innowacji o charakterze regionalnym2
. 

 

1. Stan obecny europejskiej przestrzeni powietrznej 

W europejskiej przestrzeni powietrznej z roku na rok wykonywana jest co-

raz większa liczba lotów. W roku 2008 wykonano w Europie ponad 10 mln 

                                                           

∗ Dr Dariusz Tłoczyński – Uniwersytet Gdański. 
1 IATA Fact Sheet, Industry Statistic, September 2006; E. Marciszewska, D. Kaliński, 

Transport lotniczy – ekspertyza, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2004. 
2 E. Marciszewska, D. Kaliński, Port lotniczy jako czynnik rozwoju regionalnego, w: Rozwój 

lotnictwa w regionach, red. A. Barski, W. Fabirkiewicz, Cz. Jarosz, Wyd. A. Marszałek, Toruń 

2009, s. 11. 
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lotów, średnio ok. 28 tys. lotów dziennie. W Europie obserwujemy zróżnicowa-
ny wzrost natężenia ruchu lotniczego, wzrasta on w rejonach stosunkowo słabo 
skomunikowanych, m.in. takich jak Polska, Bałkany. Wzrost natężenia ruchu 
w transporcie lotniczym – średnio na poziomie 5% w stosunku rocznym – spo-
woduje, że w 2010 roku europejska przestrzeń powietrzna będzie potrzebowała 
przepustowości o 75% więcej niż w roku 2005 (rysunek 1). 
 

 
Rys. 1. Wzrost ruchu lotniczego w krajach należących do EUROCONTROL w roku 

2008 w stosunku do roku 2007 
Źródło: Eurocontrol, Performance Review Report 2009, s. 6. 

 
Obecnie w Europie istnieje 67 Centrów Zarządzania Ruchem Lotniczym 

stanowiących połączenie cywilnych i wojskowych zasad zarządzania przestrze-
nią powietrzną oraz wiele systemów operacyjnych3.   

Różnorodność przepisów prowadzi do sytuacji, w której samolot lecący 
nad kilkoma europejskimi krajami musi dostosować się do krajowych przepi-
sów o nawigacji lotniczej. Może powodować to kilkakrotną zmianę parametrów 
lotu (rysunek 2), np. samolot operujący na trasie Wielka Brytania–Francja musi 
lecieć na dwóch wysokościach – nad Wielką Brytanią na wysokości 24 tys. 
stóp, a nad Francją – na wysokości 18 tys. stóp.    

                                                           
3 D. McMillan, Implementing the Single European Sky: Achievements to date and challenges 

to Overcome, ICAO Journal 2008, nr 2, s. 8. 



Innowacyjne metody zarządzania europejską przestrzenią lotniczą 269 

 

Rys. 2. Przykład zorganizowania przestrzeni powietrznej w dwóch państwach 
Źródło: Strategia lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu 

Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 56. 

 

2. Program SESAR – innowacja w zarządzaniu przestrzenią powietrzną 

Istotą zarządzania przestrzenią powietrzną jest praktyczne podejście sys-
temowe do ruchu lotniczego, taboru lotniczego, portów lotniczych oraz naziem-
nych i pokładowych urządzeń i systemów nawigacyjnych wraz z odpowiednią 
organizacją obszarów kontrolowanych lotnisk4. 

W roku 2000 powstała koncepcja Unii Europejskiej w zakresie Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, która zakładała m.in. wzrost bezpieczeń-
stwa, zlikwidowanie rozbieżności w kontroli ruchu lotniczego, zapewnienie 
współpracy z wojskiem w zakresie kontroli ruchu lotniczego, zwiększenie prze-
pustowości przestrzeni powietrznej oraz ułatwienia w zakresie wprowadzania 
nowych technologii5. Program SESAR stanowi techniczną część programu Jed-
nolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, w wyniku której do roku 2020 
Wspólnota ma dysponować odpowiednią infrastrukturą do zapewnienia opty-
malnie funkcjonującej kontroli ruchu lotniczego.  

Projekt SESAR jest koordynacją działań badawczo-rozwojowych podejmo-
wanych do tej pory w Unii Europejskiej i obejmuje także kraje sąsiadujące ze 
Wspólnotą w zakresie stworzenia systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej 
                                                           

4 M. Malarski, Inżynieria ruchu lotniczego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2006, s. 16. 

5 www.ulc.gov.pl, 30.04.2009. 
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generacji, który ma zapewnić bezpieczeństwo i efektywność transportu powietrz-
nego na najbliższe 30 lat. Podstawą programu jest SESAR Master Plan, który 
został przedstawiony do zatwierdzenia Radzie UE jako wstępny ATM6 Master 
Plan w marcu 2009 roku. Program SESAR będzie realizowany w trzech etapach: 
1. Etap I – faza planowania (do roku 2008) dotyczyła sytuacji europejskiego 

i światowego rynku transportu lotniczego, planowania modernizacji systemu 
zarządzania ruchem lotniczym, określenia warunków niezbędnych dla 
wprowadzenia jednolitego systemu ATM nowej generacji oraz opracowania 
centralnego systemu zarządzania ruchem lotniczym w Europie (koszt ok. 60 
mln EUR). 

2. Etap II – faza rozwoju (2009–2013) dotyczy rozwinięcia i opracowania 
technologii, nowych urządzeń, systemów, standardów oraz wzajemnego do-
stosowania, które ma doprowadzić do całkowicie interoperacyjnego systemu 
ATM w Europie (koszt ok. 2,1 mld EUR). 

3. Etap III – faza rozmieszczenia (2014–2020) dotyczy instalacji systemów 
ATM nowej generacji opracowanych w fazie II, utworzenia i wdrożenia no-
wej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym, która ma zapewnić opty-
malizację działań lotnictwa w Europie7. 

Zasadniczym elementem programu SESAR jest techniczna i operacyjna wi-
zja strategii działania przyszłego ATM. Obecna infrastruktura techniczna nie jest 
w stanie nadążyć za zmianami w wielkości ruchu, ale także nie sprosta w najbliż-
szym czasie wyzwaniom związanym z rozwojem europejskiego ruchu lotniczego. 
Koncepcja operacyjna SESAR skupia się wokół następujących kwestii: 
• działań opartych na najlepszych prognozach, 
• utworzenia sprawnej sieci telekomunikacyjnej, 
• optymalnego wykorzystania portów lotniczych, 
• zwiększenia automatyzacji kontroli ruchu lotniczego. 

Obecnie system kontroli ruchu lotniczego działa głównie na zasadzie re-
agowania – naziemny kontroler ruchu lotniczego ma zbyt małą wiedzę na temat 
rzeczywistego toru lotu samolotu, by skutecznie przewidywać problemy. Pro-
gram SESAR umożliwi przewidywanie problemów oraz zapobieganie im dzięki 
następującym elementom: 

                                                           
6 Jednolity system zarządzania ruchem powietrznym. 
7 Rozporządzenie Rady nr 219/2007 z dnia 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przed-

sięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej 
generacji (SESAR), s. 1–2 oraz SESAR Master Plan, SESAR Consortium, s. 31–35. 
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• współpracy przy podejmowaniu decyzji wymagających wymiany informacji; 
• zorganizowanym negocjacjom pomiędzy podmiotami – portami lotniczymi, 

agencjami kontroli ruchu lotniczego, użytkownikami przestrzeni powietrz-
nej. Pozwolą one precyzyjnie przypisywać ruch lotniczy do infrastruktury 
powietrznej, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, względy gospodarcze i śro-
dowiskowe; 

• polepszeniu znajomości prognoz meteorologicznych, których obecny cha-
rakter jest jednym z czynników zakłócających prawidłowe przewidywanie 
tras lotu. Samoloty będą mogły samodzielnie zbierać informacje meteorolo-
giczne, a co za tym idzie dostarczać dokładnych informacji o warunkach at-
mosferycznych na danej wysokości – w znaczącym stopniu poprawi to wia-
rygodność prognoz meteorologicznych; 

• połączeniu niejednolitych obrazów trasy lotu w obraz obliczony przez kom-
putery pokładowe. W ustalaniu trasy lotu zostaną wzięte pod uwagę wyma-
gania przewoźników lotniczych – dokładnie określone godziny lądowania, 
koszt i czas lotu; 

• precyzyjnemu monitorowaniu przewidywanej trasy – w głównej mierze 
przez nawigację satelitarną Galileo, pozwalającą statkom powietrznym na 
precyzyjniejsze ustalanie swojej pozycji. 

Program SESAR ma za zadanie usprawnić system wymiany danych po-
między kontrolą naziemną i kabiną pilotów. Nowoczesna sieć telekomunikacyj-
na pozwala również zainteresowanym podmiotom na równoczesny i skuteczny 
dostęp do informacji o wszystkich parametrach lotu. Pozwoli to liniom lotni-
czym lepiej zorganizować proces lotu i obsługi danego samolotu na lotnisku. 
Przewoźnicy będą w stanie doskonale określić miejsce położenia swoich samo-
lotów i stan w tzw. kolejce samolotów oczekujących na podejście do lądowania. 
Porty lotnicze będą w stanie określić z bardzo dużą dokładnością, w jakiej fazie 
są operacje na lotnisku – np. przygotowania do lotów, czy i w jakiej fazie bę-
dzie wolny „rękaw”. Wszystkie informacje operacyjne będą udostępniane dla 
celów bezpieczeństwa, przez co przewidywanie sytuacji potencjalnie niebez-
piecznych będzie o wiele łatwiejsze, a reakcje na zaistniałe sytuacje będą szyb-
kie i właściwe.  

System SESAR wprowadza procedury operacyjne i technologie, które uła-
twią zarządzanie operacjami startu i lądowania na lotniskach: 
• smooth approaches – płynny dolot oraz podejście do lądowania pozwala 

zmniejszyć hałas i emitowane zanieczyszczenia gazowe przy lądowaniu; 
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• możliwość zbliżania samolotów podczas lotu dzięki skuteczniejszym pro-

gnozom i wykrywaniu zjawisk turbulencji w śladzie aerodynamicznym sa-

molotów; 

• nowoczesne systemy planowania startu lądowania dla lotniska – łącznie 

z przydzielaniem miejsca w kolejce do startu oraz lądowania. Ograniczy to 

liczbę wtargnięć na drogi startowe, skróci czas oczekiwania z włączonymi 

silnikami (koszty dla przewoźników i środowiska); 

• technologie, które pozwolą odtworzyć nominalne warunki widoczności – tak 

aby było możliwe prowadzenie operacji nocą, a także przy złej pogodzie; 

• procedury, które pozwolą na wdrożenie i upowszechnienie technik oraz pro-

cedur wzorowanych na najlepszych rozwiązaniach, sprawdzonych w wielu 

miejscach na świecie8. 

Koncepcja SESAR zakłada także obecność człowieka w centrum podej-

mowanych decyzji, a automatyzacja pozwoli na zmniejszenie presji wywieranej 

na kontrolerów i pilotów. Pomoże im zarządzać natężeniem ruchu lotniczego. 

Technologie i procedury opracowane w ramach SESAR pozwalają na rów-

nomierne rozłożenie zadań pomiędzy kontrolerem naziemnym i pilotem. Na-

rzędzia i systemy, które powinny być zautomatyzowane, to przede wszystkim: 

• wszystkie narzędzia planowania i uzgadniania trasy lotu; 

• narzędzia służące modyfikacji trasy lotu – łącznie z systemem wykrywania 

i rozwiązywania konfliktów; 

• systemy pomocnicze wspomagające zarządzanie ruchem naziemnym i wspo-

magające operacje startu/lądowania; 

• instrumenty wizualizacji sytuacji ruchowej w kokpicie; 

• narzędzia służące monitorowaniu zgodności pozycji obecnej z zaplanowaną 

trasą lotu9
. 

W dniu 12 czerwca 2009 roku Komisja Europejska i Eurocontrol podpisa-

ły umowy zobowiązujące do podjęcia prac badawczych programu SESAR na 

kwotę 1,9 mld EUR, które pomogą zmniejszyć zatory w ruchu lotniczym na 

obszarze Europy. Jako źródła finansowania wskazano Siódmy Program Ramo-

wy i środki pochodzące od Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej (TEN-T EA). 

                                                           

8 Work Programme for 2009–2013 D6, SESAR Consortium. 
9 Stopień zaawansowania projektu z zakresie opracowania europejskiego systemu zarządza-

nia ruchem lotniczym nowej generacji SESAR, Komisja wspólnot Europejskich, Bruksela 2007, 

s. 3–4. 
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Zawarto 16 nowych umów z usługodawcami z sektora nawigacji lotniczej 
(m.in. DSNA we Francji, DFS Deutsche Flugsicherung w Niemczech, ENAV 
we Włoszech, AENA w Hiszpanii), przedsiębiorstwami produkującymi urzą-
dzenia nawigacyjne, producentami samolotów oraz lotniskami. 
 

4. Koncepcja SESAR w Polsce 

Obecnie Polska nie jest formalnym członkiem SESAR Consortium, mimo 
to polskie przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć w programie samodzielnie 
lub poprzez powoływane na potrzeby konkretnego projektu konsorcja i spółki, 
w których będą współpracować partnerzy europejscy. Zakłada się, iż do roku 
2013 prace w Polsce będą miały charakter głównie rozwojowy – zgodnie z za-
łożeniami programu. Natomiast w trzeciej fazie polskie przedsiębiorstwa będą 
mogły aktywnie uczestniczyć w fazie instalacji systemów zarządzania ruchem 
lotniczym nowej generacji, wypracowanych w fazie rozwoju. Na dzień dzisiej-
szy nie wiadomo, jaki będzie mechanizm planowania i wdrażania nowych roz-
wiązań. W trakcie prac nad Master Plan SESAR zagadnienie to zostało 
uwzględnione. Ponadto zapisy rozporządzenia UE o SESAR nie definiują jed-
noznacznie fazy rozmieszczania. Nie została określona odpowiedzialność Ko-
misji Europejskiej za ten etap. Jeśli proces dotyczący SESAR w Unii Europej-
skiej będzie wzorowany na Galileo UE, to po etapie rozwoju nastąpi etap roz-
mieszczenia, zlecony przez konsorcjum firm na zasadzie umowy PPP. 
 

Podsumowanie 

Program SESAR jest niezbędnym elementem rozwoju bezpieczeństwa 
i ruchu lotniczego w Europie. Zdaniem Komisji Europejskiej przyczyni się on 
do dziesięciokrotnej poprawy wskaźników bezpieczeństwa, a negatywny wpływ 
na środowisko zostanie zredukowany o ok. 10%. Nastąpi także obniżenie o 50% 
kosztów zapewnienia służb ruchu lotniczego dla użytkowników przestrzeni 
powietrznej.  

Zakończona już faza planowania spełniła wyznaczone zadania i przynosi 
zadowalające rezultaty, zyskując dla projektu akceptację całego sektora lotni-
czego, który wyraził poparcie i chęć uczestnictwa w tworzeniu projektu i dosto-
sowania swojej działalności do SESAR. Jest to ważny krok w kierunku skoor-
dynowania procesu unowocześnienia kontroli ruchu lotniczego w Europie. 
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INNOVATIVE METHODS OF THE EUROPEAN ATM 

 

Summary 

 

In the article were introduced innovative methods of the European ATM. Due to 

increasing air traffic and limited air space it was necessary to elaborate the conception 

of the rearrangement of air traffic. 

The main goal of the program SESAR is to coordinate the searchingly-

developmental actions undertaken until now in UE – including neighbour countries of 

UE – focusing on development of the new generation ATM system, which has to assure 

the safety and the effectiveness of air transportation for the next 30 years.  
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STRATEGIE INTEGRACJI POZIOMEJ TRANSPORTU 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Podstawowe korzyści integracji transportu (rozumianej jako zróżnicowa-
na co do formy i obszaru koordynacja działań podmiotów funkcjonujących na 
rynkach transportowych) to skrócenie czasu przewozu oraz obniżenie kosztów 
transportu.  Nie można jednak zakładać, że zawsze i w każdych warunkach 
korzyści te wystąpią, gdyż jak każdy proces w gospodarce także integracja ma 
swoją cenę, a ściślej – efektywność ekonomiczną. Zależy ona nie tylko od 
skutków integracji, ale też od jej wpływu na konkurencję na danym rynku, 
bowiem kooperacja będąca efektem integracji jest substytutem konkurencji. 
Zależnie od przyjętej metodologii obliczeń efektywność integracji może 
przyjmować różne wartości, zawsze jednak jest wymierna i zależy od uwa-
runkowań rynkowych oraz przyjętej strategii integracji. Rynek, jego struktura 
i specyfika procesu transportowego mają kluczowy wpływ na strategię inte-
gracji. Choć strategie integracji determinują uwarunkowania rynkowe, to jed-
nak pewne czynniki mogą zmieniać zastany stan rzeczy – w szczególności 
rozwój telematyki można uznać za czynnik zwiększający możliwości wyboru 
strategii integracji transportu.  

                                                           
∗ Prof. dr hab. Robert Tomanek – Akademia Ekonomiczna w Katowicach. 
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1. Korzyści i koszty integracji oraz jej wpływ na konkurencję na rynkach 
transportowych 

 
Integracja jest procesem prowadzącym do uzyskania oczekiwanych (poli-

tycznie lub biznesowo) więzi kooperacyjnych na rynkach transportowych. Do 
najważniejszych korzyści integracji transportu można zaliczyć1: 
• niższe koszty przewozów na większe odległości, 
• krótszy czas dostawy, 
• redukcję kongestii transportowej, 
• mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego, 
• redukcję zużycia paliwa i większą efektywność jego wykorzystania, 
• bezpieczniejszy transport ładunków niebezpiecznych. 

Wśród podstawowych kosztów integracji transportu należy wymienić 
koszty związane z2: 
• planowaniem zintegrowanej sieci transportowej, 
• przygotowaniem kontraktów i porozumień pomiędzy podmiotami zaintere-

sowanymi integracją, 
• systemami informacyjnymi, 
• zarządzaniem dyspozytorskim na wypadek zakłóceń w ruchu, 
• personelem obsługującym klientów zintegrowanego systemu (zarówno dla 

ruchu normalnego, jak i w przypadku zakłóceń). 
Integracja oznacza koordynację działań firm i może prowadzić do zmniej-

szenia (a w niektórych przypadkach nawet do całkowitego zaniku) konkurencji na 
rynkach transportowych. Zależy to między innymi od zaawansowania współpracy 
podmiotów rynkowych. Znane są przykłady współdziałania konkurujących firm – 
współpraca ta ogranicza się jednak do niektórych sfer działalności i bywa nie-
trwała. Współpracę taką nazywa się kooperacją3. Współistnienie kooperacji 
i konkurencji opisuje się w literaturze za pomocą teorii koopetycji4. Koncepcja ta 
nie daje jednak zadowalającej odpowiedzi na pytanie – jak zwiększać integrację 
w transporcie przy zachowaniu konkurencji na rynku. A właśnie poszukiwanie 

                                                           
1 D. Lowe, Intermodal freight transport, Elsevier 2006, s. 3. 
2 J. Viegas, Integrated transport systems: public-private interfaces, w: K.J. Button & 

D.A. Henscher, Handbook of transport strategy, policy and institutions, Elsevier 2005, s. 139. 
3 D. Velde, Coordination, integration and transport regulation, w: K.J. Button & D.A. Hen-

scher, op.cit, s. 127–128. 
4 F. Prévot, Coopétition et management des competences, „Revue Française de Gestion” 

2007, nr 176, s. 184. 
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równowagi pomiędzy integracją z jednej strony i konkurencją z drugiej, w wa-
runkach liberalizacji i deregulacji rynków transportowych, jest kluczowym pro-
blemem teoretycznym i praktycznym ekonomiki i polityki transportu. 

Na rynkach transportowych można znaleźć liczne przykłady wskazujące na 
to, że – pomimo koordynacji – konkurencja nie ulega osłabieniu, a nawet się 
zwiększa. Chodzi w szczególności o integrację przewozów ładunków w ramach 
intermodalnego procesu transportowego. W przypadku transportu intermodal-
nego wiele podmiotów rynkowych musi ściśle kooperować w ramach jednego 
procesu transportowego, a jednocześnie utrzymuje się konkurencja pomiędzy 
organizatorami procesów transportowych, a także nie ulega osłabieniu konku-
rencja poszczególnych operatorów intermodalnego procesu transportowego. 
Przykładem jest konkurencja przewoźników kolejowych i samochodowych, 
choć w przypadku intermodalnego procesu transportowego mogą oni stanowić 
ogniwa jednego łańcucha dostaw. Odmienna sytuacja występuje w zbiorowym 
transporcie miejskim – tu w przypadku integracji dochodzi do koordynacji na 
danym obszarze, dotyczy ona wszystkich procesów transportowych skoordy-
nowanych systemów – w ten sposób integracja dotyczy całego systemu trans-
portowego miasta (lub przynajmniej kilku podsystemów).  

Można zatem mówić o dwóch odmiennych strategiach integracji transpor-
tu, a mianowicie: 
• procesów transportowych, 
• systemów transportowych. 

Pierwsza z wymienionych strategii jest typowa dla integracji przewozów 
ładunków oraz (w nielicznych przypadkach) pasażerskich przewozów daleko-
bieżnych (głównie lotniczych – w ramach sojuszy lotniczych). Natomiast druga 
występuje powszechnie w zbiorowym transporcie pasażerskim – właśnie w tym 
przypadku najbardziej widoczne jest ograniczanie przez integrację konkurencji. 
Wybór strategii w dużym stopniu zależy od technologii przewozu i organizacji 
rynku, jednakże nie można twierdzić, że czynniki te jednoznacznie wyznaczają 
strategię integracji.  
 
 
2. Integracja procesów transportowych 
 

Transport intermodalny łączy procesy przewozowe różnych gałęzi transpor-
tu. Pojęcie transportu intermodalnego stosuje się zazwyczaj do przewozów ła-
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dunków. Jednakże wydaje się, że jest to zawężanie faktycznego znaczenia tego 
terminu. Problem ten dostrzega Komisja Europejska, która dąży się do efektyw-
nego wykorzystania różnych gałęzi transportu w obsłudze potrzeb przewozo-
wych, w tym do ograniczenia przewozów wykonywanych tylko za pomocą sa-
mochodów osobowych5. Dlatego coraz częściej termin intermodalność stosowany 
jest także do transportu pasażerskiego: „intermodalność transportu pasażerskiego 
to priorytet polityki i planowania transportu, który umożliwia zastosowanie róż-
nych gałęzi transportu w jednym procesie przewozowym”6.   

Rolę integratora w intermodalnym procesie transportowym pełnią firmy 
spedycyjne (w transporcie pasażerskim może to być organizator podróży – biu-
ro turystyczne lub operator, który w imieniu pasażera organizuje dalszy prze-
wóz), które nazywane są operatorami transportu intermodalnego lub kombino-
wanego. Integracja może też następować w wyniku czynności podjętych przez 
jednego z operatorów, który w takim przypadku realizuje czynności spedycyjne.  

Ideę strategii integracji procesu transportowego pokazano na rysunku 1. 
W intermodalnym procesie transportowym dochodzi do kooperacji przewoźni-
ków – konkurujące podmioty wspólnie realizują czynności związane z prze-
mieszczeniem ładunku. A co najważniejsze – integrowanie przewozów jest 
realizowane przez jeden podmiot tylko i wyłącznie w odniesieniu do danego 
procesu przewozowego. Tym samym możliwa jest konkurencja pomiędzy inte-
gratorami. Co więcej, konkurują oni nie tylko pomiędzy sobą o usługę transpor-
tową, ale także o wybranych operatorów usług przewozowych. W warunkach 
deregulacji transportu obserwuje się także wzrost liczby operatorów przewozów 
intermodalnych, co prowadzi do wzrostu konkurencji na rynku7. Tym samym, 
pomimo integracji, na rynku transportowym możliwa jest konkurencja. To także 
dzięki operatorom intermodalnym zwiększa się konkurencyjność gałęzi trans-
portu o naturalnej, niskiej dostępności transportowej (kolejowego i żeglugi 
śródlądowej). A jednocześnie przewoźnicy samochodowi uczestniczący w zin-
tegrowanym procesie transportowym zwiększają swoją konkurencyjność – tym 
samym mogą rozwijać działalność, pomimo regulacji ograniczających rozwój 
transportu samochodowego.  

                                                           
5 J. Karsten, Passengers, consumers, and travellers: The rise of passenger rights in EC 

transport law and its repercussions for community consumer law and policy, „Journal of Con-
sumer Policy” 2007, No. 30 (2), s. 120. 

6 Towards Passenger Intermodality in UE, Report 3 for DG TREN, Dortmund 2004. 
7 B. Slack, Intermodal transportation, w: A.M. Brewer, K.J. Button & D.A. Henscher, 

Handbook of logistics and supply-chain management, Elsevier 2001, s. 151. 
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Rys. 1. Integracja procesu transportowego 
Źródło: R. Tomanek, Organizacja transportu jako instrument integracji, w: M. Mi-

chałowska, Integracja systemów transportowych w warunkach gospodarki ryn-
kowej. Procesy, mierniki, modele. III etap badań statutowych, Akademia Eko-
nomiczna, Katowice 2007 (materiał niepublikowany). 

Przedstawiona strategia stosowana jest głównie w przewozach ładunków. 
Na rynku przewozów pasażerskich organizatorzy przewozów (integratorzy) są 
znacznie rzadziej spotykani – wyjątkiem są rynki miejskiego i (rzadziej) regio-
nalnego transportu zbiorowego, jednakże organizatorzy ci integrują całe rynki, 
a nie poszczególne procesy transportowe. Strategię integracji procesu transpor-
towego czasami stosują poszczególni przewoźnicy, oferując organizację dowo-
zów i odwozów dla swoich pasażerów (podobnie biura podróży). Na szerszą 
skalę tak zintegrowane usługi przewozowe dla indywidualnych pasażerów 
świadczą alianse lotnicze (ale w ramach jednej gałęzi – transportu lotniczego). 
Jednak już linie niskokosztowe postrzegają integrację jako źródło kosztów. 
A koszty te łatwiej można przenieść na pasażera, który w takiej sytuacji przyj-
muje na siebie rolę integratora i sam ponosi związane z tym koszty (i ryzyko).  

 

3. Integracja systemów transportowych 

W warunkach przewozów masowych (charakterystycznych dla transportu 
zbiorowego) integracja prowadzona jest inaczej. Następuje ona poprzez łączenie 
się systemów transportowych obsługujących potrzeby przewozowe danego rynku. 
Tym samym integracja procesu transportowego następuje w ramach systemu 
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i dotyczy wszystkich procesów realizowanych przez dany system. Jeśli proces 
wykracza poza zintegrowany system, wówczas integracja nie jest pełna. Przykła-
dowo zintegrowany (systemowo) transport miejski na obszarze aglomeracji nie 
gwarantuje możliwości zintegrowanej podróży poza obszar działania organizatora 
przewozów. Łączenie się systemów transportowych następuje na płaszczyźnie 
wytwarzania usług albo ich sprzedaży – są to dwie alternatywne podstrategie 
omawianej tu strategii integracji transportu8. W pierwszym przypadku powstaje 
skoordynowany system wytwarzania usług, a w drugim ich sprzedaży.  

Integracja systemów transportowych na poziomie wytwarzania usług pole-
ga na integracji (poziomej) operatorów świadczących usługi w najbardziej za-
awansowanej postaci, tj. w drodze fuzji lub przejęć (rysunek 2). W ten sposób 
na danym rynku działa jeden operator – umożliwia to świadczenie usług zinte-
growanych (aczkolwiek nie musi oznaczać pełnej integracji; znane są przypad-
ki, kiedy nawet oferta usługowa jednego przewoźnika nie jest zintegrowana,  
a nawet występuje konkurencja pomiędzy poszczególnymi oddziałami). Strate-
gia ta zazwyczaj prowadzi do poważnego ograniczenia konkurencji, ponieważ 
możliwa jest jedynie konkurencja „o rynek”, a ta w warunkach dużych miast, 
chroniących swoich komunalnych usługodawców, jest praktycznie niemożliwa, 
choć trzeba zauważyć, że w Europie możliwości konkurencji „o rynek” stale się 
zwiększają9.  

Integracja na poziomie sprzedaży może opierać się na koordynacji sprze-
daży przez operatorów, ale jest też możliwa w warunkach konkurencji pomię-
dzy operatorami usług. W pierwszym przypadku polega ona na łączeniu przez 
operatorów kanałów dystrybucyjnych, a w drugim przypadku – na powstaniu 
jednostki (zarządu transportu), która kupuje usługi operatorów w celu sprzedaży 
tych usług pasażerom (koordynacja dotyczy w tym przypadku popytu na usługi 
przewozowe). Jednostka ta musi być niezależna od operatorów – jest zatem 
tworzona lub zatrudniana przez odbiorców usług, zwłaszcza przez władze od-
powiedzialne za organizację transportu zbiorowego. Schemat ideowy integracji 
systemów transportowych na poziomie sprzedaży usług przedstawiono na ry-
sunku 3. 

                                                           
8 R. Tomanek, Konkurencyjność transportu miejskiego, AE, Katowice 2002, s. 115–117. 
9 Niestety, obecnie obserwuje się w Polsce próby tworzenia tzw. podmiotów wewnętrznych, 

które będą miały zagwarantowany monopol świadczenia usług w danym mieście – zob. Rozpo-
rządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 roku dotyczą-
ce usług publicznych w zakresie transportu kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego 
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.  
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Rys. 2. Integracja systemu transportowego na poziomie wytwarzania usług 
Źródło: R. Tomanek, Strategie integracji i ich wpływ na konkurencję na rynkach 

transportowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 495, 
WNUS, Szczecin 2008, s. 282. 

 
 

 
Rys. 3. Integracja systemu transportowego na poziomie sprzedaży usług 
Źródło: jak pod rys. 2, s. 283. 
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Integracja na poziomie sprzedaży usług nie musi prowadzić do zmniejsze-
nia konkurencji. Gdy pośrednikiem jest podmiot niezależny od operatorów, 
zwany w transporcie miejskim zarządem transportu miejskiego, możliwe jest 
utrzymanie konkurencji pomiędzy operatorami. Jest to konkurencja „na rynku” 
– wymaga rynku o odpowiedniej wielkości (nie może to być rynek prowadzący 
do powstania monopolu naturalnego). Zarząd transportu jest dystrybutorem 
usług powoływanym tam, gdzie silne regulacje lub wysoki poziom dofinanso-
wania usług (niezbędny do ich prowadzenia) upoważnia władze publiczne do 
wprowadzenia na rynek takiego akceptowanego przez operatorów podmiotu, 
oznacza to też powstanie monopsonu. Takie rynki spotyka się w pasażerskim 
transporcie regionalnym i miejskim. Zarządy transportu ułatwiają integrację, 
jeżeli rynek jest na tyle duży, że możliwa jest konkurencja „na rynku”, to wy-
stępują warunki do wzrostu efektywności spowodowanego konkurencją. Tym 
niemniej operatorzy na takim rynku zdani są na jednego nabywcę, który jest 
monopolem czystym (monopsonem), ze wszystkimi wadami takiej sytuacji. Co 
więcej,  zarządy transportu zazwyczaj są podmiotami publicznymi. Niesie to ze 
sobą wiele negatywnych konsekwencji ekonomicznych.  
 
 
Podsumowanie 
 

Obserwacja zmian zachodzących w ciągu ostatnich 20 lat w transporcie na 
świecie i w Polsce pozwala na określenie korzyści ekonomicznych, które są 
wynikiem poszerzenia zakresu konkurencji w transporcie. Doceniając korzyści 
integracji transportu, należy mieć świadomość, że jednym z poważnych kosz-
tów tego procesu może być osłabienie oddziaływań konkurencyjnych. Dlatego 
należy zwracać uwagę na to, aby w prowadzonych procesach integracji ograni-
czać ich negatywny wpływ na konkurencję na rynkach transportowych. 

Spośród strategii właściwych dla integracji zbiorowego transportu w mia-
stach relatywnie niski ujemny wpływ na konkurencję ma integracja sprzedaży 
usług przez zarząd transportu, jednakże w mniejszych miastach, gdzie można 
doprowadzić do konkurencji „o rynek”, także strategia integracji na poziomie 
wytwarzania usług może zapewnić odpowiedni poziom konkurencji. Zatem 
każdorazowo konieczne jest indywidualne potraktowanie przypadku danego 
miasta (aglomeracji). Niezależnie od tego warto zwrócić uwagę na fakt, że roz-
wój technologii telematycznych czyni realnymi rozważania o zastosowaniu  
w transporcie zbiorowym strategii integracji procesów transportowych.    
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STRATEGIES OF HORIZONTAL INTEGRATION OF TRANSPORT 

 

Summary 

 

Transport integration can limit the competition it transport markets. It’s serious 

problem of the transport policy. Depending the market, it’s possible to apply different 

strategy of the integration. However, it’s possible it detail: integration of the transport 

process and integration of transport systems. The first strategy is being applied in the 
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combined transport, second: in the public transport. The second strategy is curbing the 

competition shoe it’s possible it reduce this negative influences replacing the competi-

tion “on the market” with the competition “for the market” or the competition regulated 

in order to the transport authority. 
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PRZEWOZY SPRĘŻONEGO GAZU ZIEMNEGO CNG  
TRANSPORTEM MORSKIM 

 
 

Wprowadzenie 

Rozwój gospodarczy poszczególnych państw związany jest ze wzrostem 
zapotrzebowania na surowce energetyczne, przede wszystkim ropę naftową 
oraz gaz. Gaz ziemny jest paliwem alternatywnym, które na przestrzeni lat 
znajduje coraz większe zastosowanie, m.in. w motoryzacji. Szacuje się, że po-
pyt na ten surowiec wzrasta średnio 2,5% rocznie. Przyczyny większego zainte-
resowania gazem wynikają m.in. z relatywnie niższych kosztów, mniejszej emi-
sji gazów cieplarnianych, istniejącej infrastruktury oraz jego globalnej podaży. 
Złoża gazu rozmieszczone są nierównomiernie i najczęściej w znacznej odle-
głości od miejsca jego konsumpcji. Wywołuje to określone potrzeby przewo-
zowe, które na dalsze odległości mogą być zaspokajane albo transportem prze-
syłowym (rurociągami), albo transportem morskim.  
 
 
1. Technologia przewozu sprężonego gazu ziemnego CNG 

 
W transporcie morskim podstawową technologią jest przewóz gazu w po-

staci skroplonej LNG (Liquefied Natural Gas). W ostatnich latach na szlakach 

                                                           
∗ Dr Ilona Urbanyi-Popiołek – Akademia Morska w Gdyni, Wyższa Szkoła Gospodarki 

w Bydgoszczy. 
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morskich została wprowadzona nowa technologia przewozu gazu – CNG 
(Compressed Natural Gas), inaczej PNG (Pressure Natural Gas) – czyli sprę-
żonego gazu ziemnego. CNG od wielu lat przewożony jest w transporcie lądo-
wym. Natomiast w transporcie morskim stał się alternatywną technologią dla 
tradycyjnego przewozu gazu płynnego, w tym przypadku nie występuje w po-
staci skroplonej. W pewnych uwarunkowaniach CNG jest najtańszą lub też 
jedyną możliwością przewozu tego surowca.  

Gaz sprężany jest w specjalnych zbiornikach – GCT (Gas Containment 
Tanks) pod ciśnieniem 200–248 barów. Ich pojemność uzależniona jest od obję-
tości zbiornika, ciśnienia, temperatury oraz składu gazu.  Zbiorniki GCT mogą 
mieć różny kształt, np. cylindryczny, różnią się średnicą i długością, wykonane 
są ze stali lub lekkich kompozytów. W tym systemie gaz jest przechowywany 
z reguły w temperaturze otoczenia w zbiornikach – rurach na statku, które peł-
nią jednocześnie rolę magazynu. 

Statki do przewozu gazu sprężonego wyposażone są w systemy ochrony 
ładunku gazu GCS (Gas Containment System) obejmujące zbiorniki GCT zain-
stalowane w kadłubie. System może obejmować wiele tysięcy zbiorników do 
ponad 30 metrów długości. W zależności od konstrukcji statku mogą być prze-
wożone pionowo – rury-zbiorniki są zakotwiczone i połączone w moduły – lub 
poziomo na podporach. Inne systemy GCS obejmują spiralne rury (krążki) lub 
spiralne rurociągi1. Statki nie wymagają zaawansowanego procesu technolo-
gicznego w celu przechowywania gazu podczas podróży morskiej (np. nie jest 
wymagana specjalna izolacja termiczna). Ze względów bezpieczeństwa jed-
nostki do przewozu sprężonego gazu mają podwójny kadłub, natomiast zbiorni-
ki podlegają zasadom i wymogom reguł dla gazowców CNG towarzystwa kla-
syfikacyjnego Det Norske Veritas2.  

Europejskim reprezentantem zaangażowanym w transport CNG jest nor-
weski Knutsen OAS Shipping. Na jego statkach do transportu i magazynowania 
zastosowano zbiorniki cylindryczne (Cargo Containment Cylinders), które po-
sadowione są pionowo i połączone w moduły (rysunek 1). Rury o średnicy 
1 metra mają długość od 19 do 38 metrów, wykonane są ze stali, a ścianki mają 
grubość 33,5 mm. Gaz przewożony jest pod ciśnieniem 250 barów w tempera-
turze otoczenia. System bezpieczeństwa GCS zgodny jest z regułami klasyfika-
cyjnymi DNV dla gazowców CNG3. 

                                                           
1 A. Thom, From shore to ship – CNG maritime transportation, „Gas Today”, luty 2009. 
2 CNG solution for offshore gas transportation, JPT, kwiecień 2006. 
3 Pressure Natural Gas – PNG, Workshop Offshore Gas Solution, Oslo, luty 2006. 
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Rys. 1. Statek do przewozu CNG armatora Knutsen OAS Shipping 
Źródło: Pressure Natural Gas – PNG, Workshop Offshore Gas Solution, Oslo, luty 

2006. 

 
Jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które zastosowały technologię CNG 

w transporcie morskim, jest kanadyjska firma Williams – Coselle. Technologia 
transportu bazuje na modułach, które określane są jako „Coselle”. Pojedynczy 
moduł jest to krążek ze zwiniętych rur o długości 17 km i średnicy 168 mm 
(rysunek 2). Gaz utrzymywany jest w rurach pod ciśnieniem ok. 220 barów, 
a każdy krążek może pomieścić ok. 94 tys. metrów sześciennych gazu w tempe-
raturze otoczenia. Moduły są ułożone w kadłubie statku w stosy i zabezpieczone 
specjalnym systemem łączników. Jednostki eksploatowane przez przewoźnika 
są różnej wielkości i przystosowane są do transportu 16, 25 lub 84 modułów – 
krążków4.  

 

 
Rys. 2. Moduły „Coselle” stosowane przez armatora Williams – Coselle 
Źródło: www. coselle.com, 10.08.2009. 

                                                           
4 www.coselle.com, 10.08.2009. 
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Z kolei amerykański EnerSea wykorzystuje na swoich statkach jako zbior-
niki  stalowe pionowe rury, w których gaz przewożony jest pod ciśnieniem 130 
barów w temperaturze minus 30 st. Celsjusza. Zastosowanie takiej technologii 
powoduje, iż ściany zbiorników GCT mają mniejszą grubość niż zbiorników dla 
gazu przewożonego pod wyższym ciśnieniem i w temperaturze otoczenia, co 
zmniejsza ich ciężar i wpływa na parametry eksploatacyjne gazowców. 

Inną technologię stosuje kanadyjski Trans Ocean Gas. Przedsiębiorstwo 
eksploatuje gazowce ze zbiornikami ciśnieniowymi wykonanymi z plastiku 
wzmocnionego włóknami (FRP). Zaletą tej technologii jest znaczne zmniej-
szenie wagi zbiorników GCT, co ma wpływ na parametry eksploatacyjne stat-
ków, odporność na korozję i bezpieczeństwo. System zabezpieczenia GCS 
składa się ze zbiorników pionowych, które są połączone systemem łączników 
w górnej i dolnej części rur i posadowione na stalowej kasecie. Rama kasety 
zabezpiecza zbiorniki przed wibracjami i ruchami hydrodynamicznymi. Po-
nadto zastosowanie kaset daje możliwość wizualnej kontroli zbiorników pod-
czas transportu5. 

Inną technologią przewozu gazu CNG jest użycie do przewozu zbiorników 
GCT jednostek intermodalnych, a więc umieszczenie ich w kontenerze 40` lub 
standardowym korpusie (rysunek 3). Takie rozwiązanie daje możliwość prze-
wozu zbiorników bezpośrednio do finalnego odbiorcy przy użyciu transportu 
drogowego, kolejowego lub wodnego śródlądowego na podstawie jednej umo-
wy. Zaletą takiego rozwiązania jest skrócenie czasu dostawy, obniżenie kosz-
tów transportu oraz podniesienie jakości dostawy. 

 

    

Rys. 3. Kontenery do transportu zbiorników CNG 
Źródło: www.transoceangas.com, 10.08.2009. 

                                                           
5 www.transoceangas.com, 10.08.2009. 
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2. Łańcuch dostaw gazu CNG 
 

Morski łańcuch dostaw gazu CNG obejmuje trzy główne ogniwa: 
• punkt załadunkowy – usytuowany na lądzie lub pozaprzybrzeżny (off- 

-shore), 
• przewóz morski wahadłowy między punktami przeładunkowymi, 
• punkt wyładunkowy – usytuowany na lądzie lub pozaprzybrzeżny (off- 

-shore). 
W punktach przeładunkowych znajdują się urządzenia załadunkowe, gdzie 

gaz jest skompresowany, oraz urządzenia wyładunkowe, gdzie następuje jego 
dekompresja (rysunek 4). Jednostki mogą być obsługiwane w konwencjonal-
nych terminalach portowych (np. przy pirsie) lub też przy dedykowanych bo-
jach. W przypadku załadunku dokonywany jest on także przy platformach wy-
dobywczych.  

Do terminalu załadunkowego (konwencjonalnego lub usytuowanego przy 
boi) gaz, po wydobyciu i oczyszczeniu, jest przesyłany rurociągiem. Jeśli zała-
dunek następuje przy platformie, jednostka cumuje przy specjalnym stanowi-
sku. Następnie następuje załadunek na statek, do zbiorników – magazynów 
i jego sprężenie przy użyciu kompresorów do odpowiedniego ciśnienia. Drugim 
ogniwem jest transport morski gazu CNG do punktu wyładunku. W terminalu 
wyładunkowym gaz jest przeładowywany wyspecjalizowanymi urządzeniami 
portowymi do specjalnych zbiorników lub bezpośrednio do rurociągu przesy-
łowego.  

W przypadku transportu intermodalnego w porcie przeznaczenia jednostka 
intermodalna ze zbiornikami jest wyładowywana na plac składowy terminalu 
i następnie wybraną gałęzią transportu odwożona do ostatecznego odbiorcy. 
 

 

Rys. 4.  Schemat dostawy gazu CNG w transporcie morskim 
Źródło: opracowanie własne. 
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3. Determinanty rozwoju morskich przewozów gazu CNG 
 

Podstawowe złoża gazu obsługiwane są transportem przesyłowym lub 
morskim przy użyciu technologii LNG. Uważa się, iż ok. 1/3 światowych zaso-
bów gazu ma charakter „stranded”, co oznacza złoża, które są nieopłacalne do 
transportu rurociągami lub gazowcami LNG i są niewykorzystywane. Ponad 
połowa światowych złóż „stranded gas” położona jest na obszarze morskim, 
większość w głębinach morskich oraz w środowisku trudno dostępnym. Trans-
port z wykorzystaniem rurociągu, który wydaje się najbardziej ekonomiczny dla 
przesyłu gazu, posiada jednak pewne ograniczenia, zwłaszcza przy tego typu 
złożach. Z kolei transport gazu ciekłego LNG jest wysoce kapitałochłonny, 
przede wszystkim ze względu na wysokie koszty budowy infrastruktury – insta-
lacji skraplania gazu, koszty magazynowania, koszty uzyskania gazu naturalne-
go z gazu skroplonego (tzw. regazyfikacji) oraz wysokie koszty eksploatacyjne 
zbiornikowców – gazowców LNG, co ma swoje odzwierciedlenie w kosztach 
transportu.  

Technologia CNG uznawana jest za alternatywną dla przewozów gazu 
skroplonego właśnie ze złóż określanych jako „stranded”, a więc marginalnych 
lub nieosiągalnych dla innych sposobów transportu. Uważa się, iż stanowi ona 
niszę rynkową między transportem LNG i transportem przesyłowym. Zaletą 
morskiego transportu gazu sprężonego jest niewymagalność kosztochłonnych 
instalacji do skraplania i regazyfikacji, co powoduje, że jest on znacznie tańszy 
niż technologia LNG. Gazowce PNG mogą być zatrudniane na różnych ryn-
kach, w zależności od zapotrzebowania, np. kontraktów handlowych krótko- 
i średnioterminowych, sezonowości czy wyczerpania się złóż. Koszty przewozu 
gazu sprężonego na odległość do 2000 mil morskich są niższe niż gazu skro-
plonego, natomiast powyżej tego zasięgu bardziej ekonomiczne są przewozy 
LNG, które mają charakter globalny i odnoszą się do dużych ilości i kontraktów 
długoterminowych. Przykładowo koszty przewozu gazu CNG ze złóż na Morzu 
Północnym do Wielkiej Brytanii na odległość ok. 550 Mm wynoszą ok. 0,45 
koron duńskich za metr sześcienny, natomiast z Morza Norweskiego do Wiel-
kiej Brytanii (ok. 900 Mm) ok. 0,30 NOK za tę jednostkę6.  

Przewozy sprężonego gazu ziemnego drogą morską do Polski są obecnie 
sporadyczne. Transport z wykorzystaniem technologii CNG ma charakter oka-

                                                           
6 Pressure Natural Gas – PNG…, op.cit. 
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zjonalny i dokonywany jest głównie z Norwegii w oparciu o przewozy intermo-
dalne, np. w relacji Bergen–Świnoujście, gdzie na terminalu następuje wyładu-
nek jednostek intermodalnych i ich załadunek na wagony kolejowe.  
 
 
Podsumowanie 
 

Morskie przewozy CNG są ekonomiczną alternatywą dla eksploatacji złóż 
marginalnych oraz dla przewozu gazu na krótsze dystanse. Mogą one stanowić 
również wstępne rozwiązanie dla dostaw gazu, ze względu na szybką możli-
wość wprowadzenia projektów w życie, bowiem nie wymagają takich inwesty-
cji infrastrukturalnych, jak technologia LNG czy rurociągi. Zaletą transportu 
gazu sprężonego jest ponadto możliwość wykorzystania jednostek intermodal-
nych do transportu zbiorników, co daje korzyści w postaci skrócenia czasu do-
stawy i obniża koszty transportu.  
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MARITIME TRANSPORT OF COMPRESSED NATURAL GAS 

 

Summary 

 

Compressed Natural Gas – CNG – has been used as a method of transportation gas 

in land modes of transport for years. Now a CNG technology has been applied to mari-

time transportation. Before the only way to carry gas by sea was to liquefy it. Still the 

LNG technology is predominant. CNG technology can be used for land reserves as well 

as for off-shore, especially in this case when pipeline or LNG solution is uneconomical.  
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In CNG technology natural gas is compressed for the purpose of simplified car-

riage and storage. Gas is compressed into special gas containment tanks (GCTs) which 

are predominantly cylindrical. CNG ships have gas containment system GCS compris-

ing GCTs which are installed in vessel’s hull. The system can include tanks up to 30 m 

length arranged horizontally or vertically. The maritime CNG supply chain includes 

three main elements: loading and discharging points and carriage between them.  

Different way of CNG carriage is intermodal transport. The tanks with compressed 

gas are transported in intermodal unit. The most common is 40-foot ISO container. In 

this system tanks in containers after discharging from the ship are transported in this 

unit to consumer. Intermodal transport has an advantage both in cost and time in com-

pared with conventional transport. Container improve also the safety of carriage. 
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ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU KOLEI JAKO DZIAŁANIE  
W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU 

 
 
 

Wprowadzenie 
 

Nowe uwarunkowania polityczne i gospodarcze w Europie XXI wieku po-
ciągnęły za sobą szereg istotnych zmian w warunkach funkcjonowania europej-
skiego transportu. Zmiany te stworzyły potrzebę ponownego określenia miejsca 
poszczególnych gałęzi transportu w obsłudze potrzeb przewozowych gospodar-
ki i społeczeństwa. Szczególny wpływ wywarły takie zjawiska, jak globalizacja 
i integracja oraz ograniczenia ekologiczne. Pod ich wpływem generowane są 
nowe potrzeby i nowe wymagania w stosunku do systemu transportowego. Ge-
neralne trendy globalizacji i integracji oznaczają potrzebę szybszych i bez-
pieczniejszych przemieszczeń dóbr oraz ludzi i to na dalekie odległości. Nowe 
technologie w procesach produkcyjnych, np. just in time, głównie w relacjach 
B2B oraz zmiany w strukturach łańcuchów dostaw (np. koncentracja międzyna-
rodowego handlu w centrach logistycznych i terminalach) wymagają większej 
elastyczności i koordynacji poszczególnych gałęzi transportu. Producenci po-
trzebują systemów dostaw skorelowanych z wymaganiami klientów, które za-
pewnią im dostarczenie właściwych towarów do właściwych miejsc i w odpo-
wiednim czasie. Z kolei ograniczenia ekologiczne wypromowały zasadę zrów-
noważonego rozwoju, która staje się nakazem determinującym rozwój wszel-
                                                           

∗ Prof. dr hab. Stanisława Zamkowska – Politechnika Radomska. 
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kich dziedzin działalności człowieka, w tym przede wszystkim transportu – jako 
jednego z największych „trucicieli” środowiska. 

Powyższe uwarunkowania dla rozwoju europejskiego systemu transporto-
wego wskazują na konieczność lepszego wykorzystania potencjału transportu 
szynowego, głównie kolejowego, zarówno w odniesieniu do systemów już ist-
niejących, jak też w stosunku do nowych generacji tego transportu.  

Niniejszy artykuł stanowi zatem omówienie uwarunkowań, które powinny 
przyczynić się do wzrostu potencjału transportu kolejowego na europejskim 
rynku transportowym, co sprzyja działaniom na rzecz zrównoważonego rozwo-
ju transportu i podnoszenia jakości usług kolei. 
 
 
1. Zalety ekologiczne transportu szynowego oraz inne uwarunkowania  

zwiększające jego znaczenie w systemie transportowym  
 
Harmonijny rozwój Europy wymaga wykorzystania szerokiej gamy in-

strumentów promujących środki transportu przyjazne dla środowiska (zwłasz-
cza na długich trasach, w strefach zurbanizowanych i w relacjach silnie obcią-
żonych). Priorytetem jest maksymalne wykorzystanie każdego środka transpor-
tu i energii oraz pozostałych zasobów. Takie podejście daje gwarancję jedno-
czesnego podniesienia poziomu mobilności i ochrony środowiska.    

W periodyzacji dziejów transportu kolejowego przełom XX i XXI wieku 
postrzegany jest jako okres renesansu kolei; podejmowane są próby zdefinio-
wania nowego miejsca kolei w systemie transportowym i nowych zadań, 
uwzględniających w większym stopniu zalety tej gałęzi transportu. Jest wiele 
argumentów przemawiających za odrodzeniem kolei. Jednym z nich jest fakt, że 
rozwój kolei pozwala w większym stopniu respektować zasady zrównoważone-
go rozwoju, który stał się obecnie pilnym i niezbędnym wymogiem w aktualnej 
sytuacji ekologicznej świata. Ważnym obszarem, gdzie zasady zrównoważone-
go rozwoju muszą być w szybkim tempie wprowadzone, jest transport spełnia-
jący komplementarną rolę w stosunku do wszystkich rodzajów aktywności go-
spodarczej i społecznej. 

O walorach ekologicznych kolei świadczy fakt, że jest ona uważana za naj-
bardziej przyjazny dla środowiska środek przewozu, co związane jest m.in. 
z mniejszą emisją spalin w porównaniu do transportu samochodowego. Ponie-
waż dotychczasowa polityka dotycząca klimatu koncentruje się na głównych 
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emitentach CO2, porównanie to wygląda następująco: emisja CO2 z samocho-
dów osobowych wynosi średnio 143 gramy na jeden pasażerokilometr, kolej 
natomiast emituje o połowę mniej, tj. 75 g/pkm. W transporcie towarowym 
różnica ta jest jeszcze bardziej wyraźna – w transporcie drogowym ponad 
100 g/tkm, a w transporcie kolejowym 27 g/tkm1. Udział transportu w ogólnej 
emisji CO2 w Europie wynosi 25%, przy czym na transport kolejowy przypada 
1% emisji CO2, stąd też kolej ma duży potencjał w zmniejszeniu szkodliwych 
emisji w sektorze transportu2. 

Ograniczenia ekologiczno-energetyczne stawiają kolej nie tylko na pozycji 
przewoźnika o najmniejszym stopniu zagrożenia dla środowiska naturalnego 
w porównaniu z innymi środkami transportu, ale także – wyróżniającego się 
większą oszczędnością w wykorzystaniu energii. Bilans energetyczny w krajach 
rozwiniętych wykazuje, że transport pochłania 30% całości zużytej energii, przy 
czym szczególnie duża energochłonność dotyczy transportu drogowego. 

Oprócz ewidentnych walorów natury ekologicznej transport kolejowy cha-
rakteryzuje także niska terenochłonność, co sprawia, że w celu uzyskania takiej 
samej zdolności przewozowej kolej potrzebuje prawie trzy razy mniej po-
wierzchni niż transport drogowy.  

Ponadto walorem kolei jest duża niezawodność eksploatacyjna i mniejsze 
ryzyko wypadków kolejowych, ze względu na wydzielony tor ruchu oraz od-
powiednie konstrukcje pojazdów i system sterowania.  

Przeniesienie ciężaru przewozów na kolej ma także swoje uzasadnienie 
w tym, że dysponuje ona dość dużym majątkiem w zakresie infrastruktury 
i taboru (linie normalnotorowe, zelektryfikowane), odziedziczonym z przeszło-
ści, który po modernizacji i rozbudowie stwarza możliwości zaoferowania usług 
o nowej, podwyższonej jakości. W dyspozycji kolei jest obecnie wiele nowych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, obalających argument o jej przesta-
rzałości, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. Pozwalają one na 
zwiększenie prędkości, bezpieczeństwa i komfortu jazdy, wzmacniając pozycję 
konkurencyjną transportu szynowego wobec transportu samochodowego 
i lotniczego. Dodatkowym walorem kolei jest fakt, że pociągi dojeżdżają do 
centrów wielkich miast, czego nie spełnia transport lotniczy. 

                                                           
1 R. Pörner, Innovative Bahntechnik stärkt den Klimavorteil der Schiene, „Eisenbahntechni-

sche Rundschau” 2008, nr 9, za „Biuletyn Informacyjny Infrastruktury” 2008, nr 12, s. 18. 
2 Szerzej: Strategien zur Minderung der CO2 – Emissionen im Verkehrssektor, „Straβe und 

Autobahn” 2008, nr 9–10, za „Biuletyn Informacyjny Infrastruktury” 2008, nr 11, s. 4, 6. 
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Jeszcze innym argumentem na rzecz wzmocnienia pozycji kolei jest duże 
zatłoczenie sieci drogowej, wywołujące szereg problemów komunikacyjnych 
w ważnych relacjach wewnątrzkrajowych i międzynarodowych oraz w mia-
stach, dla których alternatywą staje się transport szynowy naziemny i podziem-
ny. Z drugiej strony wzrost  ruchu samochodowego napotyka nie tylko na barie-
ry przestrzenne (brak możliwości rozbudowy sieci drogowej), ale także na gra-
nice psychologiczne, przy których człowiek posługujący się własnym samocho-
dem nie jest już w stanie spędzać więcej czasu w zatorach drogowych. 

Obecne wymagania rynku dotyczą zapewnienia intermodalności pomię-
dzy różnymi środkami transportu, a także z innymi rodzajami usług. Również 
i w tym aspekcie następuje otwarcie kolei na współpracę z innymi środkami 
transportu – w zakresie bezpośredniości przewozu, lepszej informacji, uła-
twień dokumentacyjnych, biletowych itp. 

Jak już wcześniej wspomniano, procesy integracyjne i globalizacja wpły-
wają na wydłużenie odległości przewozu w transporcie lądowym, co również 
ma istotny wpływ na wzrost zaangażowania kolei oraz na poprawę jej efektyw-
ności. 

Unia Europejska stawia sobie za cel ograniczenie negatywnego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, co znajduje odzwierciedlenie w przyję-
tych kierunkach jej polityki transportowej, sprzyjających rozwojowi kolei. 
Czynione są też starania, aby usuwane były wszelkie bariery polityczne i tech-
niczne, które powstrzymują istniejący do niedawna regres kolei unijnych oraz 
udzielane jest wsparcie finansowe na inwestycje kolejowe. Istnieje także spo-
łeczna akceptacja działań politycznych wspierających rozwój systemów kole-
jowych w połączeniach międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokal-
nych miejskich. 

Transport szynowy ma także wpływ na rozwiązanie problemów komunika-
cyjnych w dużych miastach, dając możliwość szybkiego przewozu dużej liczby 
pasażerów. Na całym świecie są obecnie rozbudowywane lub reaktywowane 
systemy kolei miejskiej. Według UITP w fazie budowy lub projektowania jest 
obecnie około 100 takich systemów.   

Wymienione wyżej uwarunkowania dla rozwoju kolei mają głównie cha-
rakter zewnętrzny. Ich wykorzystanie jest jednak możliwe tylko wtedy, kiedy 
same przedsiębiorstwa kolejowe podejmą wysiłek sprostania wymogom rynko-
wym. Oznacza to, że w centrum ich działań powinno zostać usytuowane zaspo-
kojenie potrzeb i wymagań klienta, co związane jest z aktywnym poszukiwa-
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niem nisz rynkowych i innowacyjnością w kreacji ofert, zarówno przewozo-
wych, jak i towarzyszących.  

 
 

2. Obszary innowacyjności kolei umacniające jej wizerunek jako  
ekologicznego środka transportu oraz udział w rynku transportowym  
 
Rosnące zapotrzebowanie na przewozy towarowe i pasażerskie, w tym 

w relacjach międzynarodowych, wymusza zatem na kolei poszukiwanie no-
wych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, ponieważ nie może to być 
renesans na tym samym poziomie jakościowym, w znacznej mierze pochodzą-
cym sprzed kilku dziesięcioleci.  Przenoszenie ciężaru przewozów na ekolo-
giczne środki transportu, w tym na kolej, może być realizowane dzięki zmia-
nom zachodzącym w jej sferze technicznej i ekonomicznej, w tym m.in. po-
przez: 
• rozbudowę sieci infrastruktury kolejowej  w relacjach dalekich, regionalnych 

i lokalnych; 
• zastosowanie najbardziej nowoczesnych konstrukcji taborowych i wyposa-

żenia taboru oraz systemów sterowania ruchem; 
• wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w sferze usług, pozwalających na 

zaoferowanie nowej jakości w przewozach towarów i pasażerów, w tym in-
termodalnych oraz dodatkowych; 

• sprawiedliwe obciążanie poszczególnych środków transportu kosztami ze-
wnętrznymi; 

• wpływ na zmiany zachowań w wyborze sposobu przewozu poprzez wpro-
wadzanie systemu zachęt dla zwiększenia udziału przyjaznych dla środowi-
ska środków transportu.  

Rozwiązanie tych problemów jest sprawą bardzo pilną, ponieważ wszyst-
kie prognozy przewidują znaczny wzrost przewozów pasażerskich i towaro-
wych w przyszłości, i aby można było zwiększyć transfer przewozów pasażer-
skich i towarowych z transportu drogowego na kolejowy, należy usilnie pra-
cować nad umocnieniem wizerunku kolei jako ekologicznego środka trans-
portu. 

Podstawowym postulatem – stawianym wobec kolei ze strony podróż-
nych – jest skrócenie czasu podróży, zwłaszcza na długodystansowych tra-
sach, w tym międzynarodowych. Aby to uzyskać, potrzebne są działania 
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związane z możliwościami osiągania wysokich prędkości jazdy, jak i z usu-
waniem barier związanych z różnorodnością techniczną europejskich syste-
mów kolejowych. Osiąganie wysokich prędkości, np. w systemach konwen-
cjonalnych, wymaga przede wszystkim modernizacji sieci, przystosowującej 
ją do ruchu pociągów z prędkością 160–250 km/h, oraz budowy taboru umoż-
liwiającego osiągnięcie tych prędkości. Prędkości powyżej 250 km/h wyma-
gają budowy nowych linii kolejowych o zmienionych parametrach geome-
trycznych i odpowiednich zabezpieczeniach. Rozbudowa sieci kolei szybkich 
ma duży wpływ na popyt na przewozy w transporcie kolejowym. Od czasu 
uruchomienia w 1964 roku pierwszej linii z Tokio do Osaki, po której kurso-
wały pociągi z prędkością 210 km/h, znacznie wzrosła oferta pociągów du-
żych prędkości, również w Europie, gdzie z powodzeniem funkcjonują we 
wszystkich najbogatszych krajach, w tym: we Francji, w Niemczech, Hiszpa-
nii, Włoszech, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji. Istotnym kierun-
kiem rozwoju szybkich połączeń jest internacjonalizacja, umożliwiająca two-
rzenie międzynarodowej sieci szybkich połączeń między największymi aglo-
meracjami w tych krajach3. Ekologiczna kolej szybka wygrywa w konkurencji 
z komunikacją lotniczą, zwłaszcza w dobie ciągłego wzrostu cen paliw (przy-
kład Francji). Poza Japonią i Europą nowe linie kolei szybkich powstają m.in. 
w Chinach, Argentynie, Indiach oraz w Maroku. Ponadto również w USA, 
w ramach programu ożywienia gospodarczego, w kwietniu 2009 roku ogło-
szono program rozwoju linii kolejowych dużych prędkości. Projekt ten prze-
widuje wyznaczenie dziesięciu korytarzy, budowę nowych linii kolejowych 
oraz modernizację sieci kolei tradycyjnych wraz z reaktywacją wielu połączeń 
między wielkimi aglomeracjami.   

Ponieważ pociągi szybkie zużywają tylko niewielką ilość energii w po-
równaniu z samochodami osobowymi i samolotami, to zwiększenie przewozów 
kolejowych jest także ważnym elementem zrównoważonej mobilności. 
W aspekcie powyższych wymagań najnowsze tendencje w zakresie konstrukcji 
taboru dotyczą: 

• zmniejszenia ich masy poprzez zastosowanie odpowiednich stopów metali 
lekkich i wysokowytrzymałych tworzyw sztucznych; 

                                                           
3 Szerzej: A. Żurkowski, Pociągi dużych szybkości, Kongres Eurailspeed 2005 we Włoszech, 

„Rynek Kolejowy” 2005, nr 11.  



Zwiększenie potencjału kolei jako działanie... 299 

• zwiększenia mocy napędu – mniejsza masa pociągów i jednocześnie mocniej-
szy napęd pozwalają na skuteczniejsze hamowanie i większe przyspieszenia, 
co umożliwia dotrzymanie wymaganych dróg hamowania przy dużych pręd-
kościach oraz obsłużenie wielu przystanków przy jednoczesnym krótkim cza-
sie przejazdu całej trasy, minimalizując tym samym zużycie energii; 

• produkcji lokomotyw wielofunkcyjnych, interoperacyjnych, nadających się 
do eksploatacji w kilku krajach, dostosowanych do różnych systemów sy-
gnalizacji i kontroli ruchu pociągów, odpowiadających rozmaitym kryteriom 
bezpieczeństwa, a także produkcji lokomotyw uniwersalnych, znajdujących 
zastosowanie zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych; 

• zastosowania techniki przechylnego nadwozia, co pozwala na pokonywanie 
łuków na trasie z większą prędkością i tym samym na skrócenie czasu prze-
jazdu; 

• wykorzystania energii hamowania do zasilania niektórych urządzeń elek-
trycznych lokomotywy oraz do ogrzewania składu pociągu, co przyczynia 
się również do oszczędzania zużycia energii; 

• wyposażania w nowoczesne urządzenia sterujące i komputery pokładowe, 
dzięki którym np. maszynista uzyskuje informacje dotyczące optymalnej 
prędkości na każdym odcinku trasy, a także przyspieszenia i hamowania po-
ciągu, tak aby minimalizować zużycie energii potrzebnej do prowadzenia 
pociągów zgodnie z rozkładem jazdy; 

• zmniejszenia hałasu, drgań i wibracji, a także zwiększenia odporności na 
zderzenia, co staje się szczególnie istotne wobec zwiększenia szybkości 
prowadzenia ruchu kolejowego.   

Ważne stało się również nadanie pojazdom aerodynamicznego kształtu, co 
wpływa na ich nowoczesny wygląd, starannie wykorzystywany w strategii mar-
ketingowej przedsiębiorstw kolejowych. Dalsze ważne zmiany w konstrukcji 
pojazdów są nakierowane na poprawę komfortu podróżowania. Podstawą do 
projektowania zmian jest zbadanie oczekiwań podróżnych w poszczególnych 
segmentach rynku. Inne są wymagania dla podróży odbywanych w komunikacji 
miejskiej i aglomeracyjnej, gdzie wagony kolejowe muszą posiadać cechy ko-
nieczne do obsługi dużych mas podróżnych na krótkie odległości, a inny kom-
fort musi być zapewniony w segmencie przewozów regionalnych czy między-
narodowych. Każdy z obsługiwanych segmentów wymaga także innego 
ukształtowania przestrzeni dla pasażerów i odpowiedniego do potrzeb wyposa-
żenia wagonów. Wyciszenie pojazdu i wytłumienie drgań, ciepła kolorystyka 
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i nowoczesne wzornictwo znacznie podwyższają indywidualne odczucie kom-
fortu podróżujących. Coraz częściej pociągi są wyposażane w urządzenia klima-
tyzujące. Na przykład w pociągach obsługujących przewozy dalekobieżne – 
klasy InterRegio i wyższej – oferta w zakresie ukształtowania przestrzeni dla 
podróżnych jest bardziej zróżnicowana niż w przewozach regionalnych i zawie-
ra również elementy umożliwiające wykorzystanie czasu podróży, np. na pracę. 
Pasażer ma możliwość wyboru przedziału, w którym chce jechać, może to być 
wagon bez podziału na przedziały lub z podziałem na przedziały, gdzie normą 
jest umieszczenie tylko sześciu miejsc. Proponuje się również przedziały wielo-
funkcyjne z grupą miejsc wokół stolika, jak i miejsc umieszczonych w szeregu, 
a także miejsc pojedynczych. Oddzielenie siedzeń tylko szklanymi taflami daje 
wrażenie intymności, ale nie wyizolowania. Dla dzieci instalowane są specjalne, 
podwyższone fotele przy oknach. Obok siedzeń umieszczone są oddzielne wie-
szaki na ubrania, umożliwiające wygodne powieszenie nawet dużych sztuk, bez 
konieczności uszczuplania miejsca na fotelu. W pociągach znajdują się zamy-
kane schowki na bagaż podręczny, fotele wyposażone są w rozkładane stoliki 
i regulację nachylenia, na pokładzie pojazdu istnieje możliwość skorzystania 
z telefonu i wagonu restauracyjnego lub baru. 

W niemieckich pociągach wysokiej prędkości ICE w oparciach foteli za-
montowane są moduły audio, które poprzez słuchawki umożliwiają odbiór pro-
gramów radiowych. Istnieje także możliwość oglądania filmów wideo, zakupie-
nia aktualnych gazet i wykonania połączenia telefonicznego, ponieważ pociąg 
ma swój numer telefoniczny. Ponadto w pociągu wyższej generacji ICE 2 znaj-
duje się przedział familijny, umieszczony obok wagonu restauracyjnego, 
w którym są miejsca na wózek, do raczkowania dla niemowlaków, a nawet 
zainstalowany podgrzewacz do butelek. We wszystkich wagonach wyświetlane 
są na specjalnych ekranach informacje o przebiegu jazdy, aktualna prędkość, 
czas, następny postój i numer wagonu. Istnieje możliwość skorzystania z prze-
działu-klubu, gdzie można obejrzeć także filmy. Wszystkie pociągi nowej gene-
racji wyposażone są w toalety zamkniętego obiegu, przystosowane do korzysta-
nia przez osoby na wózkach i posiadające stół do przewijania niemowląt. Rów-
nież pociągi nocne – a więc InterCityNight (ICN) lub CityNightLine (CNL) – 
podwyższają komfort jazdy, zbliżając warunki podróży do tych, które są ofero-
wane przez hotele. Przedziały sypialne są wyposażone w dwa łóżka, prysznic 
i własną toaletę, dodatkowo śniadanie w przedziale lub wagonie restauracyj-
nym. W przedziałach kuszetkowych miejsca do leżenia są usytuowane wzdłuż 
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kierunku jazdy, a na dzień są składane. Fotele są ukształtowane ergonomicznie, 
mają możliwość regulacji nachylenia i zamontowane  podnóżki4.  

Tendencje w ukształtowaniu przestrzeni podróżnej zmierzają do tego, aby 
czas spędzony w podróży nie był dla podróżnych czasem straconym. Stąd też 
pojawiają się koncepcje przedziałów pojedynczych, umożliwiających pracę 
przy komputerze i prowadzenie rozmów, przedziałów konferencyjnych, a także 
przedziałów klubowych, gdzie można poznać nowych ludzi i spędzić czas na 
miłej rozmowie przy napojach. Postęp w konstrukcji i wyposażeniu taboru 
umożliwia przygotowanie bardzo urozmaiconych i komfortowych ofert podró-
ży, uzupełnionych nowoczesną informacją i obsługą o wysokiej jakości. 

Nowatorskie podejście dotyczy nie tylko nowych elementów wyposażenia 
pociągów, ale także konstrukcji i wyposażenia dworców kolejowych z nowo-
czesnymi poczekalniami, przejściami i nowymi układami komunikacji pasażer-
skiej oraz pomieszczeniami indywidualnymi i usługowymi. Specjalne konstruk-
cje i wyposażenie powinny być przygotowane dla obsługi osób niepełnospraw-
nych (m.in. dojścia do peronów, urządzenia peronowe, różne sposoby czytelne-
go przekazywania informacji). 

Ważnym kierunkiem kształtowania nowych ofert jest rozwijanie intermo-
dalności, czyli współpracy kolei z innymi gałęziami transportu. Najnowszą 
tendencją w rozwoju takiej współpracy jest opracowanie oferty wspólnej obsłu-
gi pociąg–samolot. Polega ona na połączeniu szybkimi liniami kolejowymi 
centrów dużych miast z portami lotniczymi, co często wymaga budowania no-
wych odcinków sieci kolejowej. Organizacja takiej komplementarnej podróży 
wymaga dostosowania rozkładów jazdy koleją do rozkładu lotów oraz właści-
wego systemu biletowego. Wiele kolei europejskich podpisało porozumienia z 
liniami lotniczymi, dotyczące wspólnego biletu oraz odprawy podróżnego i jego 
bagażu już na dworcach kolejowych, a następnie transferu na lotnisko specjal-
nym połączeniem kolejowym.  

 
 

Podsumowanie 
 

Obecnie obserwujemy dwa bardzo poważne kryzysy: paliwowy i ekolo-
giczny, które zbiegają się w tym samym czasie. Okoliczności te stwarzają szan-

                                                           
4 Materiały informacyjne kolei niemieckich DB AG. 
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se dla perspektyw dalszego rozwoju kolei europejskich i na świecie. Kolej jest 
i pozostanie środkiem transportu lądowego o największych zaletach ekologicz-
nych, a także jest to jedyny system transportu, który może korzystać z dowolnej 
formy energii. Istnieją nadal rynki, na których kolej jest najważniejszym środ-
kiem transportu, ze względu na swoje zalety systemowe i ofertę nastawioną na 
potrzeby klientów. Jako przykład mogą posłużyć koleje dużych prędkości 
i koleje miejskie, a także reaktywowane koleje regionalne. Kolej jest niezastą-
piona w przewozach towarowych zblokowanymi pociągami, a restrukturyzacja 
globalnych potoków towarowych stwarza tu nowe szanse, np. w kontynental-
nych przewozach na kierunku wschód–zachód lub w przewozach towarowych 
z dużych portów morskich na zaplecze lądowe. Kolej jest w stanie przewozić 
bardzo duże partie towarów. 

Zarówno w przewozach pasażerskich, jak i w przewozach towarowych ist-
nieją nowe możliwości wykorzystania kolei w łańcuchach intermodalnych, 
gdzie samochody należy wykorzystywać na „ostatniej mili” przewozu. Nowe 
technologie kolejowe w zakresie informatyki stwarzają wiele możliwości zasto-
sowania funkcji związanych z obsługą klientów (informacja, dystrybucja, racjo-
nalna gospodarka zasobami). Nowe uwarunkowania prawne umożliwiają sil-
niejsze oparcie organizacji przewozów na strukturach rynkowych i procesach 
produkcyjnych (usługi).   

Aby móc sprostać nowym wyzwaniom, trzeba przede wszystkim zwięk-
szyć zdolność przewozową sieci kolejowej i stworzyć lepszą ofertę dla klien-
tów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że głównym zadaniem kolei jest realizacja 
wymagań klientów, którzy zdecydują, czy kolej w Europie ma przyszłość. Po-
zycja kolei w konkurencji z innymi przewoźnikami zależy jednak w większej 
mierze od jej produktywności niż od decyzji politycznych. Kolej ma bardzo 
duży potencjał dla zapewnienia europejskim społeczeństwom wysokiego po-
ziomu mobilności, przy minimalnym negatywnym oddziaływaniu na środowi-
sko. Od charakteru eksploatacji będzie zależeć, czy kolej wykorzysta ten poten-
cjał. Zadaniem eksploatacji kolei jest zatem określenie i realizacja głównych 
kierunków innowacji pod kątem maksymalizacji korzyści dla klientów. Równo-
legle należy wprowadzać technologie i procesy eksploatacyjne umożliwiające 
interoperacyjność, aby stare i nowe technologie mogły tworzyć jednolitą sieć 
europejską, z możliwością ruchu pociągów na odcinkach o różnych standar-
dach.  
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THE INCREASE OF THE RAILWAY POTENTIAL AS AN ACTION  

TOWARDS SUSTAINABLE TRANSPORT DEVELOPMENT  

 

Summary 

 

The harmonious development of the European Union requires a wide range of in-

struments promoting environmentally friendly means of transport, especially on long 

routes, in urbanized areas and busy connections. As it appears from the EU policy 

documents and the direction of action proposed by international organizations, sustain-

able transport development can be achieved by the increase in the share of railway haul-

age, a reasonable management of haulage demand, and the introduction of new tech-

nologies that would improve transport service. These types of programmes place high 

demands on railway: not only should it increase its haulage capacity but also improve 

its image.  

The article presents the conditions and factors of the increase of the share of rail-

way in the European transport market that foster the actions for the sustainable transport 

development, with the simultaneous improvement of the quality of the railway’s trans-

port offer due to the introduced innovations.  
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INNOWACYJNOŚĆ USŁUG LOGISTYCZNYCH  
A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU TSL 

 
 

Wprowadzenie 

W warunkach globalizacji gospodarki, silnej konkurencji na rynkach kra-
jowych i międzynarodowych, zdolność do kreowania innowacji staje się coraz 
ważniejszym czynnikiem determinującym długookresową efektywność gospo-
darowania. Innowacje przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności towarów 
i usług, co decyduje o pozycji przedsiębiorstwa na rynku, a tym samym ma 
wpływ na jego konkurencyjność. 

Innowacyjność usług logistycznych w prostym ujęciu sprowadza się do 
oferowania klientom nowych usług i do poszerzania zakresu usług dotychczas 
świadczonych. W zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa, na który 
wpływ mają umiejętności i kwalifikacje pracowników, zasoby rzeczowe i wy-
posażenie techniczne, oferuje ono klientom standardowe usługi logistyczne lub 
kompleksowe pakiety usług.  

Uwzględniając zasadnicze cele innowacji, wśród których szczególnie istot-
ny jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, w artykule przeana-
lizowano związek innowacyjności usług logistycznych świadczonych przez 
firmy TSL z dynamiką ich przychodów. Jakkolwiek dynamika przychodów jest 
tylko jednym z czynników wskazujących na wzrost konkurencyjności, to o jego 
wyborze przesądziła syntetyczna forma artykułu. 

                                                           
∗ Dr Beata Zagożdżon – Politechnika Radomska. 
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1. Innowacyjność usług logistycznych 
 

Jeśli weźmie się pod uwagę tematykę konferencji i przygotowanego arty-
kułu, zasadne wydaje się syntetyczne odwołanie do samego pojęcia „innowacji” 
oraz do znaczenia i roli innowacji w rozwoju gospodarczym.  

W teorii ekonomii jako pierwszy istotne znaczenie innowacji dla gospo-
darki dostrzegł Joseph Schumpeter. Twierdził on, że innowacja to ważna zmia-
na funkcji produkcji, polegająca na odmiennym niż uprzednio kombinowaniu, 
tzn. łączeniu ze sobą czynników produkcji. Schumpeter wyodrębnił określone 
cechy świadczące o innowacji, które sformułował następująco1: 

• innowacja powstaje w wyniku decyzji i działania przedsiębiorcy, prowadząc 
do ukształtowania nowej funkcji produkcji;  

• u podstaw innowacji leżą zmiany techniczne, społeczne i organizacyjne;  

• podstawową cechą innowacji jest nieciągłość;  

• w ramach każdej funkcji produkcji występują z różnym natężeniem korygu-
jące jej kształt subinnowacje, mające charakter ciągły. 

Podkreślał on rolę innowatora – wynalazcy przedsiębiorcy, który inicjuje 
udoskonalenia  i potrafi wprowadzić je w życie. Uważał ich za dynamicznych 
aktorów kapitalizmu, którzy jednak królują tylko jeden dzień, ponieważ tracą 
zyski na rzecz naśladujących ich konkurentów. 

Można jeszcze przywołać bardziej uproszczoną interpretację innowacji Pe-
tera Druckera. Rozumiał on innowacje jako narzędzie przedsiębiorców, za po-
mocą którego ze zmiany czynią oni okazję do podjęcia nowej działalności lub 
do świadczenia nowych usług.  

Poszukiwanie nowych kombinacji czynników wytwórczych jest siłą napę-
dową postępu gospodarczego. Dla przedsiębiorstw umiejętność dostosowania 
własnej zmienności do zmienności otoczenia jest podstawowym warunkiem 
funkcjonowania i rozwoju. Innowacje dają przedsiębiorstwom wymierne korzy-
ści w postaci szeroko pojmowanych oszczędności, poprawy jakości oferowa-
nych produktów czy usług, co w konsekwencji tworzy nową orientację rynko-
wą, w której innowacje, a nie ceny są głównym elementem konkurencyjności 
i wzmacniania pozycji rynkowej. 

                                                           
1 J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm i demokracja, PWN, Warszawa 1995. 
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Na tym tle potrzeba wprowadzania innowacji staje się istotnym czynni-
kiem konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku TSL. Innowacyj-
ność ta dotyczy usług logistycznych oferowanych klientom. Zasadniczo usługa 
logistyczna obejmuje system działań – czynności i operacji, które polegają na 
zorganizowaniu przez firmę zewnętrzną, z udziałem wielu podmiotów, procesu 
przepływu produktów i informacji wraz z pełną obsługą formalnoprawną 
w sposób uwzględniający żądania i oczekiwania klienta, zgodnie z zasadą 7W. 
W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery podstawowe grupy działań stano-
wiące przedmiot usługi logistycznej, a mianowicie2: 

• transportowanie i obsługę ładunku,  

• magazynowanie i obsługę zapasów,  

• badanie rynku i tworzenie marketingowego systemu informacji, 

• finansowanie transakcji, obsługę bankową oraz ubezpieczeniową kontrak-
tów. 

W aspekcie innowacyjności usług logistycznych zasadnicze znaczenie ma 
zakres działań oferowanych w ramach poszczególnych grup podstawowych. 
Przedsiębiorstwa mogą realizować tylko przewozy krajowe bez obsługi spedy-
cyjnej lub magazynowanie towarów bez usług kompletacji czy cross-dockingu. 
Natomiast inni operatorzy logistyczni świadczą bogaty pakiet usług obejmują-
cy3: 

• funkcje dyspozycyjne, takie jak: doradztwo, analizy, planowanie i organiza-
cja przewozów, kontrola przewozów; 

• funkcje transportowe i przeładunkowe, takie jak: realizacja przewozu dale-
kiego (krajowego, międzynarodowego) i bliskiego (lokalnego), organizacja 
i wykonanie przeładunku, zarządzanie terminalami; 

• funkcje magazynowe, takie jak: przyjmowanie i wydawanie towarów, ich 
składowanie, kompletacja, manipulacje, zarządzanie zapasami, jak również 
doradztwo i dobór opakowań transportowych, pakowanie i rozpakowanie, 
znakowanie; 

• funkcje informacyjne, takie jak: obsługa zamówień, tworzenie i obsługa 
łańcuchów informacyjnych. 

                                                           
2 Por.: Kompendium wiedzy o logistyce, red. E. Gołembska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa–Poznań 1999. 
3 Por.: Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazyno-

wania, Poznań 2009. 
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W szerokim ujęciu usługa logistyczna obejmuje czynności transportowo- 
-spedycyjne, usługi terminalowe – cross-docking, magazynowanie, kompletację 
oraz czynności uszlachetniające – metkowanie, polonizację, re-packing, folio-
wanie, drobne naprawy, tworzenie zestawów promocyjnych i inne. Najważniej-
sza grupa czynności dotyczy przewozu i spedycji. Wykonanie przewozu polega 
na przemieszczeniu towaru w relacji źródło – cel oraz na ograniczonym doradz-
twie odnośnie organizacji procesu przewozowego. Pełny zakres organizacji 
procesu podlega bowiem spedycji, która zajmuje się także ubezpieczeniem to-
waru, przygotowaniem dokumentacji czy obsługą celną. Operatorzy logistycz-
nie zarządzają zapasami swoich klientów, organizują kompleksowy system 
dystrybucji, zajmują się doradztwem logistycznym. Podstawą realizacji usługi 
logistycznej jest rozległa sieć informatyczna, która może być powiązana z siecią 
klienta. Zapewnia ona sprawny i szybki przepływ informacji. 

Można zatem uznać, i nie jest to dużym uproszczeniem, iż o innowacyjno-
ści usług logistycznych świadczy zakres usług oferowanych w ramach poszcze-
gólnych grup działań podstawowych.  

W praktyce gospodarczej innowacyjność usług logistycznych na rynku 
TSL w Polsce można prześledzić, opierając się na badaniach prowadzonych 
przez Halinę Brdulak, których wyniki są publikowane na łamach „Rzeczpospo-
litej”. Zostały w nich wyodrębnione następujące grupy podstawowych działań 
logistycznych: 

• transport, 

• spedycja, 

• usługi celne, 

• magazynowanie,  

• usługi kurierskie, 

• usługi logistyczne. 

Jakkolwiek dyskusyjne może być określenie poszczególnych grup działań, 
zwłaszcza w kontekście wcześniejszych uwag teoretycznych, to przedmiotem 
dalszej analizy będą tylko usługi transportowe i usługi logistyczne. Wybór tych 
grup usług wynika z tematyki niniejszego artykułu oraz z jego syntetycznej 
formy edytorskiej.  

I tak działalność transportowa, we wspomnianych badaniach, została 
uszczegółowiona, m.in. ze względu na obszar, na którym oferowane są usługi. 
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Wyróżniono następujący zasięg obsługi: krajowy, europejski oraz międzykon-
tynentalny. Uwzględniono również wykorzystywane środki i technologie trans-
portowe, wśród których wyodrębniono: transport samochodowy, kolejowy, 
morski i kombinowany. 

Natomiast w stosunku do usług logistycznych rozróżnione zostały cztery 
tzw. podgrupy usług, które podlegały dalszemu uszczegółowieniu, a mianowi-
cie: 

• logistyka terminalowa, która obejmuje: magazynowanie przyzakładowe, 
kompletację palet, co-packing, co-manufacturing, inwentaryzację zapasów; 

• logistyka zaopatrzenia i dystrybucji, która obejmuje: kompleksową obsługę 
dystrybucji, obsługę supermarketów, sklepów internetowych, obsługę w sys-
temie JiT, obsługę dostaw w systemie VM, inwentaryzację stanu zapasów 
sieci dystrybucyjnej, logistykę zwrotną; 

• doradztwo logistyczne, które obejmuje: wybrany proces logistyczny, kom-
pleksowe rozwiązania logistyczne;  

• e-logistyka, która obejmuje: track & trace, e-fulfillment, one stop shopping. 

Spośród powyższych podgrup usług logistycznych dalszej analizie będzie 
podlegać logistyka terminalowa oraz logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. 

Zakres działań oferowanych przez przedsiębiorstwa TSL w ramach usług 
transportowych i logistycznych w latach 2002–2008 zestawiono w tabeli 1. 
Analizie poddane zostało 15 firm, które w publikowanych „Rankingach firm 
TSL według wielkości przychodów z działalności podstawowej” w wybranych 
latach klasyfikowały się na miejscach od 1 do 30, oraz 10 firm zajmujących 
miejsca od 40 do 70. Zatem pierwsza grupa to największe przedsiębiorstwa TSL 
w Polsce, w znacznej części o kapitale zagranicznym lub mieszanym, wykorzy-
stujące strategię działania swoich firm-matek, o ugruntowanej pozycji na rynku 
międzynarodowym. Natomiast drugą grupę stanowią przedsiębiorstwa sektora 
MSP, głównie z polskim prywatnym kapitałem, o których można powiedzieć, 
że cały czas jeszcze walczą o ugruntowanie swojej pozycji na rynku. Względnie 
mała liczba firm drugiej grupy wynika z faktu, iż w tej grupie udział firm 
w badaniach był nieregularny, w związku z czym istnieje ograniczona liczba 
firm, dla których można prześledzić oferty we wszystkich latach podlegających 
analizie. 
 



Beata Zagożdżon 310 

Tabela 1 

Struktura usług świadczonych przez wybrane grupy przedsiębiorstw TSL w latach 2002–2008 

Przedsiębiorstwa grupy I 
[w % ogółem] 

Przedsiębiorstwa grupy II 
[w % ogółem] Wyszczególnienie 

2002 2004 2006 2008 2002 2004 2006 2008 
Grupy podstawowych działań logist.:

- transport 
- spedycja 
- celne 
- magazynowe 
- kurierskie 
- logistyczne 

 
100 
100 
86 
93 
26 

100 

 
100 
100 
77 
92 
38 

100 

 
100 
100 
b.d. 
93 
13 

100 

 
100 
100 
91 
91 

b.d. 
100 

 
100 
100 
60 
70 
10 
90 

 
100 
100 
60 
70 
10 
90 

 
100 
100 
b.d. 
70 
10 

100 

 
100 
100 
55 

100 
b.d. 
100 

Transport wg rodzajów i technologii:
- samochodowy 
- kolejowy 
- morski 
- kombinowany 

Transport wg obszaru obsługi: 
- krajowy 
- europejski 
- międzykontynentalny 

 
93 
60 
53 
53 

 
100 
100 
b.d. 

 
100 
46 
53 
38 

 
100 
100 
92 

 
100 
46 
60 
53 

 
100 
100 
86 

 
100 
75 
58 
66 

 
100 
100 
91 

 
100 
40 
40 
60 

 
100 
100 
b.d. 

 
100 
30 
30 
60 

 
100 
100 
40 

 
100 
30 
40 
30 

 
100 
100 
40 

 
100 
33 
44 
44 

 
100 
100 
44 

Usługi logistyczne 

Logistyka terminalowa: 
- magazynowanie przyzakł. 
- kompletacja palet 
- co-packing 
- co-manufacturing 
- naprawy 
- inwentaryzacja zapasów 

b.d.  
 

61 
77 
69 
23 
23 
69 

 
 

53 
80 
86 
46 
33 
73 

 
 

50 
83 
91 
66 
33 
83 

b.d.  
 

50 
60 
20 
20 
10 
40 

 
 

50 
60 
50 
10 
10 
30 

 
 

55 
33 
33 
11 
11 
22 

Usługi logistyczne 

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji:
- kompleksowa obsługa dystr. 
- obsługa supermarketów 
- obsługa sklepów internet. 
- obsługa w systemie JiT 
- obsługa dostaw w syst. VM 
- inwent. stanu zap. sieci dystr. 
- logistyka zwrotna 

b.d.  
 

77 
92 
0 

77 
38 
23 
77 

 
 

80 
86 
6 

80 
40 
46 
80 

 
 

66 
75 
41 
58 
33 
50 
75 

b.d.  
 

20 
40 
20 
30 
20 
20 
40 

 
 

30 
20 
10 
20 
20 
10 
20 

 
 

22 
22 
11 
11 
11 
11 
11 

Certyfikat ISO 80 100 100 100 30 80 80 88 

Źródło: opracowanie własne na podst.: H. Brdulak, Rynek usług transportowo- 
-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, „Rzeczpospolita” – dodatek „LTS 
Logistyka Transport Spedycja” 2003, nr 2/5, 26 czerwca 2003; H. Brdulak, 
Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, „Rzecz-
pospolita” – dodatek „LTS Logistyka Transport Spedycja” 2005, nr 2, 23 
czerwca 2005; H. Brdulak, Rynek usług transportowo-spedycyjno-logi-
stycznych (TSL) w Polsce, „Rzeczpospolita” – dodatek „LTS Logistyka Trans-
port Spedycja” 2007, nr 2, 14 czerwca 2007; H. Brdulak, Rynek usług trans-
portowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, „Rzeczpospolita” – dodatek 
„LTS Logistyka Transport Spedycja” 2009, nr 2, 19 czerwca 2009. 
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Analizując dane zawarte w tabeli 1, można zauważyć, że problemem nie są 
grupy oferowanych podstawowych działań logistycznych, lecz zakres usług 
świadczonych w ramach poszczególnych grup. Wszystkie badane przedsiębior-
stwa, bez względu na pozycję rynkową, oferują usługi transportowe, spedycyj-
ne, logistyczne oraz, w zdecydowanej większości, magazynowe. Firmy oferują 
usługi, które powszechnie są uznawane za kluczowe dla logistyki. Usługi celne 
realizuje już mniej przedsiębiorstw, szczególnie w drugiej grupie, a działalność 
kurierską prowadzi bardzo niewiele firm.  

Organizując przewozy, przedsiębiorstwa oferują głównie transport samo-
chodowy, który umożliwia obsługę towarów w relacjach krajowych oraz na 
obszarze Europy. Oferta ta jest bardzo charakterystyczna dla firm drugiej grupy. 
Większość średnich i małych przedsiębiorstw nie organizuje przewozów koleją 
czy żeglugą morską. Wykorzystują one jedynie transport kombinowany w rela-
cjach europejskich, jakkolwiek udział tej technologii przewozów w ostatnich 
latach był mniejszy aniżeli w 2002 czy 2004 roku. Natomiast oferta przewozo-
wa dużych przedsiębiorstw TSL swoim zasięgiem obejmuje cały świat. Jest to 
logiczna konsekwencja wykorzystywanych środków transportu oraz ugrunto-
wanych powiązań handlowych na międzynarodowym rynku TSL. 

Przechodząc do analizy usług określonych jako logistyczne, daje się za-
uważyć pewna prawidłowość, a mianowicie: im większy zakres oferowanych 
działań, im szerszy pakiet czynności, tym mniej przedsiębiorstw je realizuje. 
Zależność ta jest szczególnie widoczna w grupie małych i średnich firm. Maga-
zynowanie przyzakładowe świadczy większość przedsiębiorstw, ale już kom-
pletację palet, co-packing zdecydowanie mniej, zwłaszcza w 2008 roku. 
W ramach logistyki zaopatrzenia i dystrybucji poszczególne usługi wykonują 
tylko pojedyncze firmy.  Na tym tle oferta przedsiębiorstw pierwszej grupy 
przedstawia się jako szeroki pakiet usług logistycznych, ponieważ jedynie usłu-
gi takie jak: naprawy, obsługa dostaw w systemie VM czy obsługa sklepów 
internetowych realizuje stosunkowo niewiele firm.  

Konstatując, można uznać, że innowacyjność usług logistycznych na rynku 
TSL jest cechą charakterystyczną dla grupy największych przedsiębiorstw. 
Podmioty te wprowadzają na rynek nowe usługi logistyczne, które jednak 
w bardzo małym stopniu są adaptowane, naśladowane przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa. 
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2. Wpływ innowacyjności usług logistycznych na konkurencyjność  
przedsiębiorstw 

 
Najważniejszym celem innowacji, jak już wcześniej podkreślano, jest po-

prawa konkurencyjności i wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. 
Sama konkurencyjność jest pojęciem złożonym, na które składają się takie ele-
menty, jak4: 
• potencjał konkurencyjności, czyli ogół zasobów materialnych i niematerial-

nych przedsiębiorstwa; 
• przewaga konkurencyjna będąca efektem wykorzystania potencjału konku-

rencyjnego przedsiębiorstwa w postaci atrakcyjnej oferty rynkowej; 
• instrumenty konkurowania, którymi są środki wykorzystywane przez przed-

siębiorstwo w celu pozyskania klientów; 
• pozycja konkurencyjna, która stanowi wynik konkurowania przedsiębior-

stwa, osiągnięty w porównaniu do innych firm danego sektora gospodarki. 
W kontekście tak szeroko rozumianej konkurencyjności przedmiotem dal-

szej analizy będzie tylko jeden z jej składników, a mianowicie pozycja konku-
rencyjna przedsiębiorstw. Najczęściej jest ona oceniana poprzez udział firmy 
w rynku oraz wskaźniki odnoszące się do sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 
a w szczególności poprzez wskaźniki rentowności. Zarówno udział w rynku, jak 
i poziom rentowności analizowane są w ujęciu dynamicznym, za pomocą anali-
zy porównawczej z innymi firmami danego sektora. Elementami uwzględnia-
nymi w analizie rentowności przedsiębiorstwa są takie parametry, jak: wielkość 
sprzedaży, wartość przychodów czy poziom kosztów.  

Poziom przychodów z działalności podstawowej był głównym wyznaczni-
kiem hierarchizacji badanych przedsiębiorstw TSL. Można zatem uznać, iż 
pozycja konkurencyjna firm została ustalona. Natomiast problemem badaw-
czym jest raczej wpływ instrumentów kreowania konkurencyjności na pozycję 
konkurencyjną oraz możliwość generowania przez te instrumenty dalszego 
rozwoju przedsiębiorstw.  

Względem pierwszego z postawionych problemów należy zauważyć, iż in-
nowacyjność usług logistycznych daje zdecydowanie lepsze wyniki konkuro-

                                                           
4 Por.: M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 
2002. 
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wania w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami TSL. Jak wynika z danych 
zestawionych w tabeli 1, firmy oferujące pełny zakres usług logistycznych zaj-
mują najwyższe pozycje rankingowe (od miejsca 1 do 30).  

Kolejny problem – wpływ instrumentów konkurowania na rozwój przed-
siębiorstwa, można prześledzić, analizując dynamikę przychodów z działalności 
podstawowej. Jest to tylko jeden z parametrów świadczących o rozwoju firmy, 
jednakże daje on uproszczony ogląd zagadnienia. 

Uśredniony poziom dynamiki przychodów dwóch grup przedsiębiorstw 
TSL w latach 2002–2008 został zaprezentowany w tabeli 2. Podmioty poddane 
analizie zostały już uprzednio scharakteryzowane – obszar badań empirycznych 
stanowią dwie grupy przedsiębiorstw, z których pierwsza obejmuje kilkanaście 
największych firm, a do drugiej zaliczono małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 

Tabela 2 

Średnia dynamika przychodów z działalności podstawowej wybranych grup  
przedsiębiorstw TSL w latach 2002–2008 (%) 

Wyszczególnienie 2002 2004 2006 2008 

Przedsiębiorstwa grupy I 119,0 119,8 122,7 102,8 

Przedsiębiorstwa grupy II 111,0 114,2 112,6 98,8 

Źródło: opracowanie własne na podst.: H. Brdulak, Rynek usług transportowo- 
-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, „Rzeczpospolita” – dodatek „LTS 
Logistyka Transport Spedycja” 2003, nr 2/5, 26 czerwca 2003; H. Brdulak, 
Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, „Rzecz-
pospolita” – dodatek „LTS Logistyka Transport Spedycja” 2005, nr 2, 23 
czerwca 2005; H. Brdulak, Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycz-
nych (TSL) w Polsce, „Rzeczpospolita” – dodatek „LTS Logistyka Transport 
Spedycja” 2007, nr 2, 14 czerwca 2007; H. Brdulak, Rynek usług transporto-
wo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, „Rzeczpospolita” – dodatek 
„LTS Logistyka Transport Spedycja” 2009, nr 2, 19 czerwca 2009. 

 
W całym badanym okresie większa dynamika przychodów z działalności 

podstawowej cechuje pierwszą grupę przedsiębiorstw. Największe firmy na 
rynku TSL wykazywały ciągły wzrost przychodów, co świadczy o aktywizacji 
i rozwoju prowadzonej działalności. Także w 2008 roku przedsiębiorstwa te 
zanotowały wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem.  

Jakkolwiek drugą grupę przedsiębiorstw również cechuje wzrost dynamiki 
przychodów trwający do 2008 roku, to jednak tempo wzrostu było mniejsze 
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aniżeli w pierwszym przypadku. Firmy małe i średnie rozwijają się wolniej, ich 
przychody z działalności podstawowej nie rosną tak szybko jak w największych 
przedsiębiorstwach TSL. Charakterystyczny jest również fakt, iż to właśnie tę 
grupę firm jako pierwszą dotknął kryzys gospodarczy. Załamanie gospodarki 
w drugiej połowie 2008 roku poskutkowało spadkiem dynamiki przychodów 
o 1,2%. Spadek jest wprawdzie niewielki, zniwelowany przez wielkość przy-
chodów w pierwszym półroczu, ale przecież to był dopiero początek stagnacji 
i recesji gospodarki. Można się spodziewać, że obecny rok – 2009 da pełniejszy 
obraz zmian na rynku. 

W nawiązaniu do postawionego wcześniej problemu badawczego można 
sformułować wniosek, że przedsiębiorstwa oferujące innowacyjne usługi logi-
styczne rozwijają się szybciej, bardziej dynamicznie niż te, które świadczą pod-
stawowy zakres usług.  
 
 
Podsumowanie 
 

Wszystkie przedsiębiorstwa na rynku TSL, zarówno te największe, jak i te 
określane jako małe i średnie, oferują usługi logistyczne. O ile jednak duże fir-
my świadczą pełny pakiet usług, różnymi środkami transportu, na obszarze 
Europy oraz na innych kontynentach, o tyle mniejsze podmioty realizują prze-
wozy głównie transportem samochodowym po krajach UE. Zakres szczegóło-
wych usług oferowanych przez przedsiębiorstwa w obszarze logistyki jest bar-
dzo zróżnicowany i zależy od pozycji zajmowanej w rankingu firm TSL. Pod-
mioty o wysokiej pozycji w rankingu, a tym samym wysokiej pozycji konku-
rencyjnej, cechuje innowacyjność usług. W sferze logistyki zaopatrzenia i dys-
trybucji większość z nich realizuje działania takie jak: kompleksowa obsługa 
dystrybucji, obsługa supermarketów i sklepów internetowych, obsługa w sys-
temie JiT oraz VM, inwentaryzacja stanu zapasów sieci dystrybucyjnej, logisty-
ka zwrotna. Natomiast w grupie małych i średnich firm TSL czynności te oferu-
ją pojedyncze przedsiębiorstwa. 

Innowacje, w myśl założeń teoretycznych, stanowią siłę napędową postępu 
gospodarczego, a dla przedsiębiorstw są niezmiernie istotnym czynnikiem wa-
runkującym ich funkcjonowanie i rozwój. Przeprowadzone analizy, jakkolwiek 
syntetyczne, potwierdzają tę tezę. Firmy TSL wprowadzające innowacyjne 
usługi na rynek cechuje szybsze tempo rozwoju w porównaniu do przedsię-
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biorstw oferujących tylko ich podstawowy zakres. Innowacyjność usług przy-
czynia się do utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej oraz do dynamicz-
nego rozwoju przedsiębiorstwa.  
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INNOVATION OF LOGISTIC SERVICES AND COMPETITIVENESS  

OF ENTERPRISE ON TSL MARKET 

 

Summary 

 

In conditions of globalization the ability to create innovation becomes more and 

more important factor determining effectiveness of economic processes. Enterprises for 

better fitting for requirements of markets and changing environment must introduce 

innovations. They contribute to incrementation of attractiveness of commodity and 
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favor, which decide about position of firm in the environment and so has an influence 

on its competitiveness.  

Innovative of logistical favor is going to offer clients a new favors and widen 

range showed so far. This, what differentiates logistical favor and simultaneously shows 

their innovative is a range of operation offered is within the confines of basic favor – 

transport and storage. Innovative of logistical favor has been followed on example of 

TSL enterprise. taking into consideration purposes of innovations among which is in-

crementation of competitiveness of enterprise on market, they analyzed the relation of 

innovative of logistical favor with the dynamics of income of researched firms. Dynam-

ics of income is just one of factor showing incrementation of competitiveness, about its 

choice decided a synthetic form of this article.  
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DETERMINANTY WDRAŻANIA INNOWACJI W PORTACH 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wdrażanie innowacji, rozumiane jako implementacja nieistniejących 
wcześniej w danym przedsiębiorstwie technologii czy metod organizacji pra-
cy, wiąże się z koniecznością rozwiązania szeregu problemów, takich jak: 
zainicjowanie innowacji, przekonanie do niej kadry menedżerskiej i pracow-
ników, często uzyskanie zgody władz oraz dostępu do źródeł finansowania. 
W przypadku polskich portów morskich czynnikiem, którego nie można po-
minąć przy rozważaniach na temat funkcjonowania i rozwoju (w tym innowa-
cyjności) portów, jest wyraźny podział na podmioty zarządzające i eksploata-
cyjne. W ustawie o portach i przystaniach morskich1 zarządzanie gruntami 
i infrastrukturą portową powierzono spółkom Skarbu Państwa – zarządom 
morskich portów. Komercyjne usługi portowe są świadczone przez niezależne 
podmioty, które nie mają prawa własności wykorzystywanych terenów i ele-
mentów infrastruktury, lecz jedynie dzierżawią je od właściciela. Rozwiązanie 
to, ze względu na rolę portów w gospodarce kraju oraz bezpieczeństwo, stosu-
je się powszechnie na całym świecie. 

                                                           
∗ Mgr Monika Żaboklicka – doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego. 
1 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, DzU 1997, nr 9, poz. 

44 z późniejszymi zmianami.  
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1. Wewnętrzne czynniki proinnowacyjne 
 

Innowacje mogą być inicjowane wewnątrz portu – przez zarząd portu, fir-
my przeładunkowe lub oba te podmioty jednocześnie. Inicjatywa wewnętrzna 
świadczy o dużej innowacyjności i odwadze we wprowadzaniu zmian, gdyż 
zazwyczaj ludzie mają skłonność do trzymania się rozwiązań, które uważają za 
słuszne lub takich, do których się przyzwyczaili. Dodatkowym czynnikiem 
hamującym inicjatywę wewnętrzną często bywa sama wielkość przedsiębior-
stwa – zarządy portu i duże spółki przeładunkowe zatrudniają zwykle od 200 do 
ponad 500 osób i podzielone są na wiele działów. Nowe inicjatywy muszą więc 
być najczęściej skonsultowane pod kątem zgodności z działaniami innych jed-
nostek, których pracownicy zazwyczaj reagują bardziej niechętnie na nowe 
pomysły. Niemniej jednak można podać przykłady skutecznych innowacji ini-
cjowanych wewnątrz portu. Klasycznym przykładem była konsolidacja małych 
spółek przeładowczych, czyli odwrót od rozdrobnienia podmiotów eksploata-
cyjnych, które nastąpiło na początku lat 90. ubiegłego wieku (lata 1991– 
–1992). Na terenie zespołu portowego Szczecin-Świnoujście funkcjonowało 
wówczas 17 spółek przeładunkowych. Po kilku latach, ze względu na brak moż-
liwości rozwoju i zdobycia środków na inwestycje w tak małych podmiotach, 
zarzucono ten pomysł i w 1994 roku wprowadzono rozwiązanie, które sprawdza 
się do chwili obecnej – podział portu pomiędzy trzy duże spółki o różnych pro-
filach: terminal drobnicowy, masowy i głębokowodny. Podobne rozwiązania 
organizacyjne wprowadzono w Antwerpii – połączono trzy odrębne spółki, 
eksploatujące odcinki jednego nabrzeża, tworząc terminal PSA. W tym przy-
padku jednak nie obyło się bez problemów, gdyż pierwotnie każda z mniejszych 
spółek miała swoje wyposażenie do przeładunków, a w celu uniemożliwienia 
wjazdu ciężkiego sprzętu konkurentów z bezpośredniego sąsiedztwa w każdej 
ze spółek wykorzystywano inny rozstaw torów poddźwigowych2. Mimo dodat-
kowych trudności, konsolidacja terminalu okazała się sukcesem. Innym przy-
kładem skutecznych innowacji inicjowanych wewnątrz jest bardzo szybka 
przemiana terminalu Petrolesport w St. Petersburgu z dysponującego niedosta-
teczną infrastrukturą i oferującego usługi relatywnie niskiej jakości przedsię-
biorstwa przeładowującego produkty drewnopochodne (głównie bale drewnia-
ne) w nowoczesny, uniwersalny terminal, który obsługuje – oprócz drewna 

                                                           
2 Materiały wewnętrzne PSA Antwerp. 



Determinanty wdrażania innowacji w portach 319 

(ponad 1 mln cbm w 2008 roku) – ładunki ro-ro, kontenery (ponad 550 tys. 
TEU), złom, towary mrożone, konstrukcje i sztuki ciężkie oraz drobnicę kon-
wencjonalną, dysponując najnowszymi rozwiązaniami teleinformatycznymi3. 
Było to możliwe dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom – najpierw akcjona-
riuszy, a potem nowego właściciela – holdingu Severstaltrans4.  

Innowacje wewnętrzne inicjowane są zazwyczaj przez zarząd lub kierow-
nictwo i mogą mieć na celu poprawę organizacji pracy w spółkach przeładun-
kowych, a co za tym idzie – zmniejszenie kosztów zmiennych, jak również 
podniesienie jakości usług i tym samym zwiększenie konkurencyjności portu. 
Minimalizacja kosztów zmiennych przypadająca na jednostkę przeładowanego 
towaru może być osiągnięta poprzez zmniejszenie pracochłonności, zakup no-
wego wyposażenia czy poprawę organizacji pracy. 

Istotnym czynnikiem kosztotwórczym w przeładunkach portowych w wa-
runkach polskich (oraz w całej Unii Europejskiej) są wynagrodzenia sztauerów 
i operatorów sprzętu, zwłaszcza zatrudnionych w nadgodzinach. Każde rozwią-
zanie zmniejszające pracochłonność przeładunku jest więc pożądane z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa portowego. Jeżeli przeładowca nakłoni klientów do 
dostarczania mu towarów łatwiejszych w obsłudze (np. spaletyzowanych), musi 
liczyć się z koniecznością udzielenia dużych rabatów gestorom, którzy się do 
tego wymogu dostosują, oraz utratą renomy portu uniwersalnego, wychodzące-
go naprzeciw potrzebom klienta. Rozwiązaniem jest więc minimalizacja kosz-
tów wewnętrznych, np. poprzez kierowanie do danej pracy robotników bardziej 
efektywnych5 lub stosowanie prostych i tanich metod przyspieszania przeładun-
ku – na przykład wykorzystanie zmontowanych sposobem gospodarczym kra-
townic do przenoszenia za jednym ruchem dźwigu większej ilości towaru ze 
statku na nabrzeże czy skierowanie robotnika do „wytrząsania” z wagonu sa-
mowyładowczego opornie wysypującego się ładunku. 

Nowy sprzęt wpływa znacząco na efektywność pracy, a czynnikami ogra-
niczającymi jego zastosowanie jest najczęściej wysoki koszt zakupu lub leasin-
gu oraz niedostosowanie do posiadanych urządzeń. Przykładowo niektóre no-

                                                           
3 Materiały wewnętrzne OAO Petrolesport. 
4 St. Petersburg Stevedore Snapped Up, The St. Petersburg Times, 

http://petersburgcity.com/news/business/2007/03/14/stevedore, 9.03.2007, 
5 Na przykład doświadczony sztauer jest w stanie przeładować w ciągu godziny dwukrotnie 

więcej 60-kilogramowych worków niż pracownik bardziej sprawny fizycznie, ale nie mający 
doświadczenia. Dodatkowo, niedoświadczony robotnik zazwyczaj jest w stanie pracować krócej, 
co dla organizatora przeładunku wiąże się z koniecznością wystawienia i opłacenia zmiennika. 
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woczesne zawiesia do szybkiego przeładunku towaru są poruszane hydraulicz-
nie, co wyklucza ich wykorzystanie na starszych typach dźwigów, które w nie-
doinwestowanych przez lata portach polskich stanowią znaczną część parku 
maszynowego. Zdarza się również, że posiadany sprzęt ma zbyt słaby udźwig, 
by opłacało się kupować do niego nowoczesne zawiesia6. Bywa jednak, że no-
watorskie rozwiązania są bardzo proste i tanie, a jednocześnie wpływają dodat-
nio na jakość usług i zmniejszenie kosztów. Przykładem mogą być kratownice, 
które są używane w porcie gdańskim jako swoiste wycieraczki przed bramami 
wjazdowymi do magazynów. Konstrukcje te wychwytują kamienie przyczepio-
ne do opon ciężarówek i sprzętu przeładunkowego, zapobiegając tym samym 
zabrudzeniu magazynu, co podnosi bezpieczeństwo ładunku i znacznie zmniej-
sza koszt sprzątania. 

Dodatkowe koszty, nie pokrywane zazwyczaj przez zleceniodawcę, wiążą 
się z przewożeniem towaru od miejsca przeładunku do miejsca składowania. 
Umiejscowienie ładunku w tzw. „pierwszej linii”, czyli wprost na nabrzeżu, 
znacznie zmniejsza owe koszty, lecz w przypadku zatłoczonych terminali może 
być trudne do zrealizowania. Na przykład w PCC Port Szczecin zastosowano 
dwa takie rozwiązania: 
• budowa nowego terminalu kontenerowego na nabrzeżu Fińskim ma, między 

innymi, na celu uwolnienie nabrzeży Czeskiego i Słowackiego od kontene-
rów i umożliwienie składowania tam konstrukcji i sztuk ciężkich bez ko-
nieczności odwożenia ich w inne miejsce; 

• dopuszczenie ciężkiego sprzętu (dźwigów samobieżnych Gottwald) do prze-
ładunku na nabrzeżu Polskim do przeładunku oraz umożliwienie przejazdu 
tychże z nabrzeży Czeskiego i Słowackiego poszerzyło znacznie możliwości 
bezpośredniego (bez odwożenia) przeładunku ponadgabarytów.  

Zmiana organizacji pracy, mająca na celu ograniczenie kosztów wewnętrz-
nych, może być jednak odebrana przez klientów jako pogorszenie jakości usług. 
Żądanie, by spedytorzy awizowali z wyprzedzeniem podstawianie samochodów 
pod przeładunek, co ułatwia portowi zaplanowanie pracy, dla spedytorów ozna-
cza konieczność wcześniejszego znajdowania pojazdów i uniemożliwia przysy-
łanie ich w ostatniej chwili. Praktyka wykazuje, że firmy spedycyjne zawsze 
próbują reagować na to poprzez awizowanie większej liczby ciężarówek, niż 

                                                           
6 W 2008 roku spółka PCC Port Szczecin oddała miastu nabrzeże Starówka wraz ze znajdu-

jącymi się na nim dźwigami. Najstarszy pochodził z 1924 roku i miał udźwig 6 ton. 
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spodziewają się podstawić. Porty czasem reagują na to wprowadzaniem kar za 
niezrealizowane awizacje. Na przykład terminal Petrolesport w St. Petersburgu 
obciąża spedytorów karą w wysokości 100 USD za każdy samochód, który nie 
zostanie podstawiony w wyznaczonym okresie, choć biorąc pod uwagę możli-
wość wystąpienia przypadków losowych, dopuszcza się możliwość zamiany 
auta na inne. Pomimo początkowych stanowczych protestów zdołano zdyscy-
plinować spedytorów, którzy obecnie nie zgłaszają już zastrzeżeń do tego typu 
praktyk, zapewne dlatego, że im również ułatwiają one organizację pracy. Porty 
polskie do tej pory nie zdecydowały się na wprowadzenie tej innowacji, z oba-
wy, że nie przyczyniłoby się to do poprawy ich wyniku finansowego, lecz jedy-
nie skłoniło spedytorów do skierowania potoków ładunkowych do innych prze-
ładowców. 

Poza wyżej wymienionymi, celem wprowadzania nowych rozwiązań, 
zwłaszcza z zakresu informatyki, może być dążenie do lepszej kontroli kosztów 
przedsiębiorstwa czy ułatwienie pracy działów kontrolingu i księgowości. 
 
 
2. Zewnętrzne czynniki proinnowacyjne 

 
Innowacje mogą być też wynikiem presji otoczenia, czyli władz lub konku-

rencji. Do głównych determinant innowacji inicjowanych przez urzędy należy 
zaliczyć chęć ograniczenia kosztów zewnętrznych. Unia Europejska, nie mogąc 
jak dotąd, wobec sprzeciwu Francji i Niemiec7, wypracować innych niż bardzo 
ogólnikowe wytycznych rozwoju portów, promuje rozwiązania proekologiczne, 
kładąc jednocześnie nacisk na konieczność ujednolicenia zasadniczych reguł 
konkurencji na poziomie światowym8. Zdarza się, że władze miasta lub regionu, 
dążąc do ograniczenia kosztów zewnętrznych funkcjonowania terminali przeła-
dunkowych, zmuszone są do zastosowania rozwiązań daleko bardziej drastycz-
nych niż wydawanie zaleceń. Przykładem tego jest posunięcie administracji St. 
Petersburga, gdy wskutek złej organizacji pracy na głównym terminalu kontene-

                                                           
7 H. Klimek, Strategia rozwoju polskich portów morskich, w: Studia Gdańskie, tom V, red. 

S. Ciesielski, Z. Machaliński, Wyd. Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2008, 
s. 241, www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl, 24.08.2009. 

8 Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r., Ko-
munikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 21.01.2009, s. 2 i nast., www.mi.gov.pl, 
30.08.2009. 
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rowym tego miasta – First Container Terminal (FCT) – powstawały kilometro-
we kolejki pojazdów oczekujących na załadunek, tak długie, że blokowały ob-
wodnicę miasta. W obliczu perspektywy zatamowania ruchu na terenie całej 
metropolii gubernator St. Petersburga Walentina Matwijenko zdecydowała się 
na wymuszenie zmian, grożąc operatorowi portu zamknięciem terminalu, o ile 
nie zostaną przedsięwzięte kroki zmierzające do rozładowania kongestii9. Za-
rząd holdingu NKK, będącego właścicielem terminalu, w tej sytuacji podjął 
decyzję o wdrożeniu systemu komputerowego, umożliwiającego awizację 
i podstawianie samochodów na określoną godzinę. Po implementacji systemu 
czas oczekiwania na załadunek skrócił się do około 40 minut i problem konge-
stii ustał całkowicie. Należy dodać, że kierownictwo FCT uważa obecnie, że ów 
system komputerowy jest jednym z jego największych sukcesów, ze względu na 
poprawę funkcjonowania terminalu i obniżenie kosztów własnych. 

W Unii Europejskiej dobrym przykładem inicjowania przez urzędy pu-
bliczne działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach jest promowanie przez 
urząd celny programu nadawania podmiotom statusu upoważnionego przedsię-
biorcy (Authorised Economic Operator, AEO)10. Dla podmiotów gospodarczych 
posiadanie tego statusu oznacza „mniejszą liczbę kontroli fizycznych i doku-
mentów, priorytetowy sposób przeprowadzania kontroli, wcześniejsze powia-
damianie o wytypowaniu przesyłki do kontroli, uprawnienie do składania prze-
wozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeń-
stwa, możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu 
niż urząd celny”11. Uzyskanie tego statusu wiąże się z pokonaniem wielostop-
niowej procedury, począwszy od kilkugodzinnego szkolenia, poprzez dostoso-
wanie zabezpieczeń systemu informatycznego przedsiębiorcy, liczne kontrole 
w firmie, aż po zaakceptowanie wypracowanych wraz z przedsiębiorstwem 
rozwiązań przez urząd celny. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że 
przyznając konkretnej spółce status AEO, urząd celny ceduje na nią część swo-
ich uprawnień do kontroli towaru, co jednak w żadnym stopniu nie może wią-
zać się z ograniczeniem kontroli urzędowej nad przepływem ładunków przez 
porty i pozostałe granice Unii Europejskiej. Dla przedsiębiorcy ubiegającego się 
o status AEO oznacza to konieczność odpowiedniego przeszkolenia pracowni-

                                                           
9 Według materiałów wewnętrznych FCT.  
10 AEO Course, ec.europa.eu, 28.08.2009. 
11 www.spedycje.pl, 28.08.2009. 
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ków i bardzo często zmodernizowania działających w danej firmie systemów 
informatycznych, gdyż – zgodnie z wymaganiami – przedsiębiorca winien speł-
nić m.in. następujące warunki12: umożliwiać organom celnym elektroniczny 
dostęp do ewidencji celnych i transportowych; posiadać system kontroli we-
wnętrznej zdolny do wykrywania transakcji nielegalnych lub nieprawidłowych 
oraz mieć odpowiednie procedury archiwizacji, a także procedury ochrony 
przed utratą danych. 

Innowacje mogą też wiązać się ze zmianą sposobu kontroli portu, ładun-
ku lub przeładunku. Na przykład wprowadzone przez urząd celny skanery do 
prześwietlania kontenerów mogą być, za zgodą naczelnika lub kierownika 
izby celnej, wykorzystywane również do kontrolowania innych jednostek 
ładunkowych, w tym tych, o których prześwietleniu nie zdecydował urząd 
celny. W porcie szczecińskim skaner celny może być wykorzystany na przy-
kład do prześwietlania ładunków tocznych na prośbę innych firm lub instytu-
cji zamiast kłopotliwej, kosztownej i czasochłonnej procedury rozformowy-
wania jednostki ładunkowej.  

Innowacje mogą być inicjowane również przez klientów wymuszających 
bardziej sprawną obsługę ich towaru – na przykład wdrożenie skutecznego sys-
temu raportowania  stanu i statusu ładunku, czytników do skanowania przesyłek 
itp. Zdarza się, że gestor towaru wprowadza całkowicie nową technologię 
przewozu (a co za tym idzie przeładunku) swojego towaru. Dobrym przykładem 
jest tu skandynawski producent papieru – firma Stora Enso, która wprowadziła 
do przewozu własnych wyrobów specjalne kontenery – jednostki ładunkowe 
Stora Enso (Stora Enso Cargo Unit, SECU). Kontenery te mają wymiary 
13,8 × 3,6 × 3,6 m i można w nie załadować nawet 80 ton towaru13. Ze względu 
na optymalne wymiary z punktu widzenia przewozu papieru w rolach, SECU 
używane są do transportu między głównymi terminalami Stora Enso w Skandy-
nawii (porty w Kotce i Göteborgu) a tzw. portami bazowymi (base ports), będą-
cymi integralną częścią łańcucha logistycznego Stora Enso i centrami dystrybu-
cji papieru na Europę. Pierwszym i najważniejszym z tych portów jest Zee-
brugge w Belgii, gdzie papier rozformowywany jest z SECU, a następnie łado-
wany do jednostek, które mogą poruszać się po drogach kontynentalnej Europy, 

                                                           
12 Świadectwo AEOC – uproszczenia celne, ec.europa.eu, 4.09.2009. 
13 Za: C. Jewitt, Stora Enso Charts out New Shipping Links, www.risiinfo.com, 2.05.2009. 

Standardowe kontenery 40’ mają wymiary 12,2 x 2,43 x 2,6 m i maksymalne obciążenie 30 ton. 
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czyli o masie ładunku nie przekraczającej norm. Ze względu na specyfikę tej 
jednostki ładunkowej, konieczność skrócenia czasu rozładunku SECU oraz 
znaczną masę towarową, w Zeebrugge zastosowano jeszcze jedno nowoczesne 
rozwiązanie – automatyczny system przeładunkowy. Do jego obsługi potrzeb-
nych jest dwóch ludzi, a ryzyko uszkodzenia towaru zostało zmniejszone prak-
tycznie do zera. 

Ważnym czynnikiem decydującym o podjęciu działań innowacyjnych jest 
działalność konkurencji, której przeładowcy próbują dotrzymać kroku w zakre-
sie obniżania kosztów, podnoszenia jakości usług czy przyspieszenia przeła-
dunku. Armatorzy preferują te terminale, gdzie ich statki zostaną obsłużone 
najszybciej. Wskutek tego przedsiębiorstwa portowe, chcąc zapewnić sobie 
masę towarową, starają się doprowadzić do zwiększenia raty przeładunkowej 
i uzyskania przewagi konkurencyjnej, podejmując inwestycje w bardziej wy-
dajny sprzęt bądź wprowadzając zmiany w organizacji pracy. Istotnym czynni-
kiem determinującym innowacyjność w spółkach przeładunkowych są obecne 
i spodziewane potoki ładunkowe.  Przykładem jest rozpoczęta budowa nowo-
czesnego magazynu zbożowego obok istniejącego Elewatora „Ewa” w Szczeci-
nie, budowa terminalu do obsługi ładunków tocznych w Petrolesporcie w St. 
Petersburgu czy wspomniany specjalistyczny terminal do obsługi papieru 
w Zeebrugge. 

 
 

3. Czynniki ograniczające innowacyjność 
 

Jak wcześniej wspomniano, w portach polskich kluczową rolę pełnią 
dwie kategorie podmiotów: spółki Skarbu Państwa, które zarządzają terenami 
portowymi, oraz prywatni operatorzy, którzy eksploatują powierzony im ma-
jątek. Rozdzielenie sfery właścicielskiej i eksploatacyjnej utrudnia obu stro-
nom podejmowanie działań proinnowacyjnych. W przypadku podmiotów 
zarządzających majątkiem najważniejsze innowacje wdrażane przez nie 
przyjmują postać inwestycji w infra- i suprastrukturę.  Zarządy portu, odsunię-
te od bezpośredniej działalności przeładunkowej, przy opracowywaniu bieżą-
cych planów inwestycyjnych i innowacyjnych z konieczności powinny opie-
rać się, przynajmniej częściowo, na wnioskach i sugestiach operatorów, które 
muszą zostać poddane krytycznej analizie pod kątem interesu właściciela 
(Skarbu Państwa) oraz zrównoważonego rozwoju portu jako całości. Zrozu-
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miałe jest, że poszczególni przeładowcy niechętnie widzą finansowanie inwe-
stycji im niepotrzebnych lub wręcz wspomagających konkurencję. Z drugiej 
strony – całkowite zignorowanie zdania operatorów może doprowadzić do 
błędnej alokacji środków i powstania inwestycji chybionej, nikomu niepo-
trzebnej. Konieczność uzgadniania planów, badania ich zasadności i ustalanie 
priorytetów wobec często sprzecznych oczekiwań zainteresowanych podmio-
tów, a także prowadzenie negocjacji związanych z późniejszym – zazwyczaj 
zwiększonym – obciążeniem operatora za wykorzystanie nowego lub ulepszo-
nego elementu infrastruktury wydłużają proces decyzyjny, a co za tym idzie 
i wdrażanie każdego nowego projektu. 

Głównym czynnikiem ograniczającym możliwość wdrożenia innowacji 
jest przede wszystkim dostępność źródeł finansowania. Zastosowanie innowa-
cyjnych rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych wiąże się z ko-
niecznością zabezpieczenia znacznych środków. Na przykład koszt zakupu 
i wdrożenia nowoczesnego programu komputerowego do obsługi kontenerów to 
około 4 mln EUR14. Wprowadzenie nowych technologii przeładunkowych może 
być zarówno relatywnie tanie, jak i niezwykle kosztowne. Na przykład zasto-
sowanie bezpiecznych zawiesi do przeładunku papieru typu core-probe wiąże 
się z bardzo umiarkowanym wydatkiem około 4000 EUR za sztukę. Z drugiej 
zaś strony, budowa nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego terminalu do 
przeładunku i dystrybucji papieru to koszt rzędu 34 mln GBP15.  

Tradycyjnie rozwój portów finansowany był ze środków własnych przed-
siębiorstw, pożyczek bankowych (relatywnie drogich i trudno dostępnych) oraz 
środków publicznych. W Niemczech i Belgii administracja publiczna zapewnia 
nawet 40% kapitałów potrzebnych na inwestycje, uznając, że wydatki te zostaną 
zwrócone w formie podatków, wzrostu zatrudnienia itp. W Stanach Zjednoczo-
nych, według danych za 2006 rok16, granty rządowe i finansowanie z obligacji 
emitowanych przez władze federalne i lokalne wynosiły ponad 33% funduszy 

                                                           
14 Teoretycznie programy te, np. JADE czy Modality, są tańsze – cena wyjściowa wynosi 

około 250 000 EUR, ale obejmuje tylko podstawowe funkcje programu, bez koniecznych rozsze-
rzeń, wyposażenia, kosztu wdrożenia, szkoleń i opłat za użytkowanie rzędu 1 EUR/kontener, co 
przy przeładunkach kilkuset tysięcy TEU rocznie jest kwotą znaczącą i utrudniającą zaoferowanie 
konkurencyjnych stawek. 

15 Terminal ten nosi nazwę Enterprise Distribution Centre i mieści się w porcie w Tilbury 
w Wielkiej Brytanii; www.cimcorp.com, 30.08.2009; www.worldcargonews.com, 30.08.2009. 

16 U.S. Public Port Development Expenditure Report, U.S. Department of Transportation, 
Maritime Administration, 2009, www.marad.dot.gov, 24.04.2009. 
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wydatkowanych na rozwój i modernizację portów17. W Polsce pojawienie się 
możliwości finansowania najpierw z funduszy Banku Światowego, a następnie 
z Unii Europejskiej ułatwiło pozyskanie funduszy na innowacje. W Strategii 
rozwoju portów morskich do 2015 roku18 przewidziano wykorzystanie środków: 
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 698,8 mln EUR 

przeznaczone na infrastrukturę portową oraz na poprawę dostępu do portów; 
• Regionalnych Funduszy Operacyjnych – łącznie do 3,4 mld EUR; 
• Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007–2013 – do 750 mln EUR; 
• Funduszu TEN-T (łącznie 212,3 mln EUR na budowę autostrad morskich 

w regionie Bałtyku) oraz programu Marco Polo II, którego celem jest prze-
niesienie potoków ładunkowych z transportu towarowego na inne gałęzie, 
w tym żeglugę morską bliskiego zasięgu; 

• budżetu państwa – 32,7 mln złotych w 2007 roku na utrzymanie i rozwój 
portów i wodnych dróg podejściowych oraz pokrycie udziału własnego 
w inwestycje współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. 

Z punktu widzenia przedsiębiorstw przeładunkowych wykorzystywanie 
środków unijnych jest problematyczne, gdyż Unia Europejska przy rozdziale 
funduszy preferuje inwestycje, które: 
• podejmowane są przez podmioty będące właścicielami terenów, na których 

prowadzona ma być budowa; ze względu na fakt, że właścicielem terenów 
są zarządy portów, a nie przeładowcy, stawia to tych ostatnich w niekorzyst-
nej sytuacji; 

• dysponują wolnymi środkami na wkład własny – Unia Europejska zapewnia 
20-85% niezbędnych funduszy; ze względu na wysoką kapitałochłonność 
inwestycji zgromadzenie pozostałej kwoty jest trudne; 

• gwarantują, że od momentu złożenia wniosku do zakończenia inwestycji 
plany nie ulegną zmianie; dotrzymanie tego warunku jest szczególnie trudne 
w przypadku wdrażania nowatorskich rozwiązań informatycznych, które 
muszą być na bieżąco korygowane i dostosowywane do konkretnych wyma-
gań danego przedsiębiorstwa; 

                                                           
17 Jest to wartość minimalna; 19,6% (209,4 mln USD) wszystkich funduszy pochodzi ze źró-

deł określonych jako „pozostałe”, do których należą m.in. granty administracji lokalnej, zwolnie-
nia z podatków itp.; U.S. Public Port…, op.cit., s. 17. 

18 Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, 
Warszawa 2007, www.mi.gov.pl, 30.06.2009. 
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• tworzą nową infrastrukturę na terenie dotychczas niewykorzystanym – 
w przypadku, gdy część gruntu jest zabudowana i przynosi dochód z czyn-
szu, ów dochód odliczany jest z przydzielanych funduszy; w praktyce wiąże 
się to z dostatecznie dużymi komplikacjami, by opłaciło się wyłączyć zabu-
dowany teren z projektu inwestycji19. 

W najlepszej sytuacji są te podmioty, które mogą sięgnąć po finansowanie 
z funduszy inwestycyjnych. Przykładem na to jest spółka Gdynia Container 
Terminal, która została dofinansowana przez grupę Hutchinson Port Holdings 
w wysokości 90 mln zł, czy terminal Petrolesport w St. Petersburgu, w który 
holding Severstaltrans inwestuje prawie 980 mln USD. 

Kolejnym istotnym czynnikiem, który wpływa na wdrażanie innowacji, 
może być postawa pracowników. Zdarza się często, że robotnicy portowi są 
niechętni wprowadzanym innowacjom, które mają na celu ułatwienie im pracy 
(przykładem tego jest stanowczy sprzeciw pracowników ówczesnego PCC Port 
Szczecin wobec zamiaru wprowadzenia do eksploatacji zawiesi hydraulicznych 
do przeładunku papieru). Reakcja taka spowodowana jest przede wszystkim 
lękiem przed redukcją zatrudnienia, choć istotnym czynnikiem jest również 
niechęć do zapoznawania się z nowymi rozwiązaniami technicznymi i specy-
ficzny konserwatyzm, wyrażający się w niechęci do wprowadzania jakichkol-
wiek zmian. Problem ten można rozwiązać poprzez zacieśnienie współpracy 
zarówno ze związkami zawodowymi, jak i poszczególnymi robotnikami. Zdarza 
się jednak również, że to robotnicy są motorem innowacji, sugerując wprowa-
dzenie nowych (zazwyczaj mniej pracochłonnych) rozwiązań. Często spotyka-
nym problemem jest brak otwarcia na nowe idee – część menedżerów średniego 
i wysokiego szczebla proszona o poszukiwanie nowych rozwiązań nie jest 
w stanie wyjść poza rozważania o zmianach już stosowanych schematów i za-
proponować zupełnie nowych koncepcji. Rozwiązaniem jest zapoznawanie ich 
z systemami przeładunków i organizacji pracy funkcjonującymi w innych por-
tach. Czynnikami o dużym znaczeniu są też istniejące rozwiązania prawne, 
kontakty międzyludzkie – w tym dostęp do know-how bardziej rozwiniętych 
firm lub instytucji – oraz czynniki geograficzne, na przykład takie, jak warunki 
hydrotechniczne w porcie, mające istotny wpływ na spektrum dostępnych moż-
liwości inwestycyjnych. 

                                                           
19 Z tego powodu zmodyfikowano plany budowy Zachodniopomorskiego Centrum Logi-

stycznego, które w pierwotnym kształcie zakładały włączenie do niego terenu, budynków i bu-
dowli przy ul. Hryniewieckiego 1, źródło: materiały wewnętrzne ZMPSiŚ SA. 
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Najbardziej efektywne (pod względem kosztowym) są innowacje organi-
zacyjne, natomiast nowe technologie przeładunku czy przekazywania danych 
łączą się na ogół z dużymi kosztami i obciążone są sporym ryzykiem. Praktycz-
nie każda zmiana w strukturze organizacyjnej lub funkcjonowaniu firmy budzi 
opór w szeregach pracowników, należy jednak podkreślić, że gaśnie on w mo-
mencie przekonania załogi o zasadności ekonomicznej bądź operacyjnej podej-
mowanych działań. W przypadku wdrażania nowych technologii przeładunku 
należy, oprócz kapitałochłonności, wziąć pod uwagę szereg innych czynników, 
zaczynając od stanu istniejącej infra- i suprastruktury, a kończąc na dostępności 
serwisu. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wiąże 
się – oprócz znacznych nakładów finansowych – z koniecznością stworzenia 
systemu zabezpieczeń, zarówno przed ingerencją osób nieupoważnionych, jak 
i przed skutkami błędów osób pracujących na danych programach oraz utratą 
danych. Rozwiązania teleinformatyczne wprowadzane przez przeładowców 
powinny być spójne z systemami armatorskimi, by umożliwić transfer danych, 
choć nie jest to konieczne. 

 
 

Podsumowanie 
 

Reasumując powyższe rozważania, należy zauważyć, że głównymi inicja-
torami innowacji w portach są przedsiębiorstwa przeładunkowe, odpowiedzial-
ne za zrównoważony rozwój zarządy portów, organy administracji publicznej, 
zleceniodawcy i konkurenci. Głównym problemem we wdrażaniu nowych roz-
wiązań jest pozyskanie środków na inwestycje. Dostęp do funduszy Unii Euro-
pejskiej, choć niełatwy, znacznie przyczynił się do poprawy sytuacji. Tradycyj-
nie dobrym sposobem na uzyskanie środków pieniężnych jest znalezienie inwe-
stora skłonnego do zaangażowania się w rozwój portu. Bardzo istotna jest kwe-
stia dostępu do know-how innych przeładowców – tu należy podkreślić, że wy-
miana informacji z przedsiębiorstwami portowymi z zagranicy jest relatywnie 
prosta, natomiast trudniej je uzyskać na rynku lokalnym, ze względu na ostrą 
konkurencję w ramach jednego regionu.  

Do rozwoju portu w każdym przypadku potrzebne są: proinnowacyjne na-
stawienie kierownictwa i pracowników, wiedza, pomysłowość oraz kapitał. 
Porty polskie, pomimo wieloletnich zaniedbań, dobrze radzą sobie w ostrej 
konkurencyjnej walce o przyszłe ładunki. 
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DETERMINANTS OF IMPLEMENTING INNOVATIONS IN PORTS 

 

Summary 

 

Innovations in stevedoring companies can be instigated by administration, compe-

tition and clients, the impulse for new solutions can also come from the inside. Given 

that port investments are very capital-intensive, financing is the key problem for imple-

mentation of modern techniques. Other important factors are: ownership of means of 

production, attitude of employees, contacts and access to know-how, geographical loca-

tion etc. Organisational innovations are usually the cheapest. New reloading technolo-

gies and IT solutions require large amounts of money and solution of broad range of 

other problems before successful implementation. 
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