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WSTĘP 
 
 
 

Innowacyjność jest miarą poziomu nowoczesności gospodarowania. Jej cel 
to poszukiwanie rozwiązań, które niosą ze sobą udogodnienia dla człowieka, 
poprawę efektywności gospodarowania oraz ochronę środowiska naturalnego. 
Wśród rodzajów innowacji należy wyróżnić cztery podstawowe grupy: produk-
towe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Współcześnie te rodzaje coraz 
bardziej zazębiają się i przenikają. 

Wyższy poziom złożoności procesów gospodarczych, będący następstwem 
globalizacji, podkreśla istotną rolę transportu w tworzeniu rynkowej wartości 
produktu. Wszelkie innowacje i postęp naukowo-techniczny w transporcie są 
ważnym czynnikiem wzrostu bezpieczeństwa infrastruktury i środków transpor-
tu oraz rozwoju koncepcji logistycznych. Powiązania sieciowe podmiotów go-
spodarczych zwiększają wymagania wobec operatorów transportowych i logi-
stycznych w zakresie zarządzania procesami. W literaturze przedmiotu zauważa 
się, że innowacje dotyczące tradycyjnych procesów wertykalnych niejednokrot-
nie okazują się mniej efektywne niż w podejściu horyzontalnym, angażującym 
uczestników procesu logistycznego. Tworzenie sieci relacji jest więc współcze-
snym wyzwaniem praktyki transportowej. 

Wśród ogólnych celów innowacji w transporcie wyróżnia się przysparzanie 
korzyści użytkownikowi. Właśnie to zagadnienie stało się myślą przewodnią 
niniejszego zeszytu naukowego. Przedstawione opracowanie jest dorobkiem 
międzynarodowej konferencji EURO-TRANS 2009, poświęconej problemom 
innowacji w transporcie. Zgromadzono tutaj 21 artykułów eksponujących za-
gadnienia ważne z punktu widzenia użytkownika transportu, w tym odnoszące 
się do rozwoju infrastruktury transportu, usług transportowych i logistycznych, 
preferencji klientów transportu czy też rozpowszechniania najlepszych praktyk 
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w zakresie innowacji. Zakres merytoryczny zaprezentowanych w tym zbiorze 
artykułów wskazuje na dwa podejścia Autorów do tematu: teoretyczno-poznaw-
cze i aplikacyjne. Wyrażamy nadzieję, że to zróżnicowanie zwiększa wartość 
naukową publikacji i spotka się z zainteresowaniem środowisk naukowych oraz 
praktyki gospodarczej w obszarze transportu. 
 

Elżbieta Załoga i Bogusław Liberadzki 
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WOJCIECH BĄKOWSKI* 

 
 
 
WPŁYW WARTOŚCI FIRMY PRZEWOZOWEJ NA WARTOŚĆ 

USŁUG PRZEWOZOWYCH 
 
 
Wprowadzenie 

 
Rozwój metod ekonomicznych i teorii organizacji spowodował zmianę po-

dejścia do wielu rozważań w zakresie popytu i podaży, wyceny przedsiębior-
stwa, celów przedsiębiorstwa, elementów tworzących podstawy trwałości istnie-
nia przedsiębiorstwa na rynku, roli, jaką przedsiębiorstwo przypisuje klientowi, 
oraz wiedzy, jaką posiadają zatrudnieni ludzie. We współczesnej ekonomii uzna-
je się, że popyt można kształtować poprzez dostarczanie w procesie podaży no-
woczesnych produktów o wyższej wartości niż te, które znajdują się na rynku1. 

Podobnie uległo zmianie znaczenie kapitału i majątku; rzeczowe zasoby 
w postaci nowoczesnego wyposażenia technicznego i dobrej kondycji ekono-
micznej nie stanowią gwarancji, że wytwarzane produkty znajdą nabywców na 
konkurencyjnym rynku. A to z uwagi na asortyment i jakość wytwarzanych 
produktów, zbyt ubogi kapitał ludzki, który opierałby się na doświadczeniu, 
niewielką wiedzę o „własnych klientach” i potencjalnych klientach, ich prefe-
rencjach co do występującego zapotrzebowania na produkty w zakresie cen 
i realizowanej jakości usług. Identyfikowanie popytu poprzez dostarczanie pro-
duktów o wartości przewyższającej konkurentów jest zadaniem sfery niemate-
rialnej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powinno więc dokonywać ciągłych 
                                                           

* Prof. dr hab. Wojciech Bąkowski – Uniwersytet Szczeciński. 
1 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 24. 
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zmian w projektowaniu produktów, technologii, procesach, aby realnie tworzyć 
warunki do wytwarzania produktów o zwiększonej wartości (dodanej zarówno 
w stosunku do tego, co produkowało, jak i w stosunku do produktów konkuren-
cji). 

Po stronie popytowej uznaje się współcześnie klienta za podstawowe źródło 
dopływu gotówki zarówno w działalności operatywnej, jak i inwestycyjnej. Fir-
ma dzięki sprzedaży swoich produktów uzyskuje znaczącą płynność pieniądza, 
dzięki czemu z łatwością pokrywa zobowiązania zarówno bieżące, jak i długo-
terminowe (spłata inwestycji). Klient dostarcza gotówki na płace i na zakupy 
bieżące oraz na zwrot zobowiązań. Wszystko, co jest po stronie przedsiębior-
stwa, generuje koszty, a poza przedsiębiorstwem znajduje się strefa pozyskania 
pieniądza. Lapidarnie wyraził to P. Drucker: „Wewnątrz organizacji mamy tylko 
centra powstawania kosztów, a jedynym centrum zysku jest wypłacalny klient”2. 
Dlatego tak wiele uwagi poświęca się relacjom zachodzącym pomiędzy przed-
siębiorstwem wytwarzającym produkty a klientem i pozostałymi elementami 
otoczenia przedsiębiorstwa. Zachodząca relacja pomiędzy przedsiębiorstwem 
a otoczeniem wywołuje spójność (integrację) pomiędzy dostarczanymi produk-
tami (ich wartością) a wartością, jakiej oczekuje klient.  

 
 

1. Elementy składowe tworzące rzeczową wartość firmy przewozowej 
 
Każda firma transportowa składa się z zasobów: rzeczowych, finansowych, 

ludzkich i informacyjnych. Do rzeczowych zalicza się aktywa majątku trwałego. 
W skład tych aktywów wchodzą środki przewozowe, jakimi realizowane są pro-
cesy przewozowe przy zastosowaniu odpowiedniej technologii. Współcześnie 
w każdej branży i gałęzi transportowej wykorzystuje się na coraz szerszą skalę 
telematykę, z pomocą której można dokładnie prowadzić kontrolę realizowa-
nych procesów, ale również, co jest bardziej istotne, sterować procesami trans-
portowymi i pomocniczymi (w praktyce sterowanie to nazywa się zarządzaniem 
flotą transportową). Istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa spełniają 
procesy. Od ich jakości działania uzależniona jest sprawność bieżącej działalno-
ści przewoźnika. Rodzaj tych procesów (takich jak kompleksowa obsługa prze-
wozowa klienta i uczestniczenie w obsłudze logistycznej; procesy pomocnicze, 

                                                           
2 P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002, s. 166. 
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takie jak: prowadzenie napraw, remontów, planowanie, sprzedaż biletów, infor-
mowanie klienta itp.) stanowi o jakości oferowanych produktów. Procesy pod-
stawowe tworzą produkty podlegające sprzedaży, a pomocnicze pozwalają wy-
konywać prawidłowo działalność podstawową. W nieodległej przeszłości przed-
siębiorstwa transportowe posiadały na własność wszystkie zasoby (poza zaso-
bami ludzkimi) i technologie, jakie uznawało za niezbędne do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo transportowe mogło wykonywać proce-
sy dzięki posiadaniu na własność zasobów, posiadaniu technologii i zatrudnianiu 
pracowników o odpowiedniej wiedzy. Potocznie można powiedzieć, że przed-
siębiorstwa posiadające nowoczesny majątek (szczególnie tabor, zaplecze tech-
niczne, systemy komputerowe), powiększające kapitał, zatrudniające przedsię-
biorczą kadrę kierowniczą o dużej wiedzy i zaangażowanych pracowników li-
niowych mają znaczącą wartość. Natomiast podobne pod względem wielkości 
przedsiębiorstwo z tej samej branży dysponujące zużytym taborem, przestarza-
łymi systemami komputerowymi, znikomo powiększające swój kapitał, zatrud-
niające zachowawczą kadrę kierowniczą i pracowników liniowych wykonują-
cych polecenia przełożonych ma znacznie mniejszą wartość.  

Obecnie w niektórych branżach można spotkać przedsiębiorstwa, które nie 
posiadają na stanie wielu elementów wymienionych zasobów i nie zatrudniają 
wielu pracowników, którzy uczestniczą w działalności gospodarczej. Można tu 
wymienić takie elementy zasobów, jak: pracownicy zatrudnieni w działalności 
pomocniczej, wydzierżawione lub użyczone czy też będące w leasingu opera-
cyjnym środki przewozowe, zlecenie wielu procesów pomocniczych zewnętrz-
nym dostawcom, są to np.: usługi rachunkowo-księgowe, gospodarka magazy-
nowa, naprawy, obsługa techniczna, system informacyjny dla klienta. Wiele 
elementów (zarówno ze sfery materialnej, jak i niematerialnej) nie należy do 
przedsiębiorstwa transportowego, a pomimo tego generuje ono znaczące zyski 
i powiększa swój kapitał materialny. Na wstępie rozważań zwracam uwagę na 
różnorodność struktury własności w dysponowanym majątku rzeczowym przed-
siębiorstw transportowych działających skutecznie i racjonalnie na rynku prze-
wozowym. Te różnice strukturalne mają istotny wpływ na ustalenie wartości 
firmy przewozowej. Znany mi jest przewoźnik autobusowy, który posiada 
w majątku około 50 autobusów, ale nie ma własnego zaplecza technicznego do 
wykonywania napraw i obsług technicznych. To rozwiązanie przyczynia się 
według jego oceny do obniżki kosztów i konkurowania kosztowo z innymi 
przewoźnikami. Pojawia się jednocześnie pytanie, czy takie przedsiębiorstwo 
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ma mniejszą wartość w porównaniu do innego, posiadającego nie tylko tabor, 
ale pełne zaplecze techniczne i wykonującego wiele procesów pomocniczych we 
własnym zakresie, np. obsługę techniczną, naprawy bieżące, a nawet remonty? 
Czy na konkurencyjnym rynku „odchudzone” przedsiębiorstwo transportowe 
zaoferuje usługi „lepsze”, o wyższej jakości i niskiej cenie w stosunku do przed-
siębiorstwa klasycznie wyposażonego w zasoby i technologię? Praktyka odpo-
wiada na te pytania pozytywnie, a w teorii ekonomiki transportu powinniśmy 
znaleźć zależności, które pozwolą ustalić prawidłowości wskazujące, dlaczego 
„odchudzone” przedsiębiorstwo transportowe może działać i być na dodatek 
innowacyjne, a także oferować produkty o coraz większej wartości (wartości 
dodanej) dla klienta. 

 
 

2. Elementy składowe tworzące wartości niematerialne firmy przewozowej 
 
W konkurencyjnym otoczeniu posiadanie nowoczesnych środków przewo-

zowych, zaplecza technicznego, magazynów, dworców pasażerskich i wyposa-
żenia technicznego nie stanowi o sile ekonomicznej konkretnego przewoźnika. 
Jednocześnie z tymi zasobami i technologią zawarta jest wartość niematerialna 
przewoźnika. Silna pozycja przewoźnika pod względem majątku i finansów nie 
zawsze się przekłada na przewagę konkurencyjną. Elementy takie jak innowa-
cyjność we wprowadzaniu nowych usług (logistyka, przewozy kurierskie, mię-
dzynarodowe przewozy pasażerskie, logistyka sprzedaży biletów na przewozy 
pasażerskie, wdrożenie powiązań internetowych z klientami itp.) oraz umiejęt-
ność odkrywania nowych rynków (szybkie przewozy tzw. busami, nowe powią-
zania w sieci komunikacyjne), automatyzacja procesów przetwarzania informa-
cji – telematyka, elastyczność dostosowania do wymagań klientów, podnoszenie 
jakości usług to cechy niematerialne, które budują walory przewagi konkuren-
cyjnej na rynku przewozowym. Podstawowe źródła tworzenia wartości dla 
klienta przesunęły się od aktywów materialnych do niematerialnych3. 

Najogólniej rzecz ujmując, wartością niematerialną każdego przedsiębior-
stwa jest kapitał intelektualny, w którego skład wchodzi kapitał ludzki i kapi-
tał strukturalny. Każdy z nich dzieli się na mniejsze części składowe. Na ry-

                                                           
3 J. Low, P.C. Kalafut, Niematerialne wartości firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,  

s. 32. 
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sunku 1 zaprezentowano całość wartości niematerialnych w ujęciu znanej duń-
skiej firmy eksperckiej Skandia. 

 
Rys. 1. Wartości materialne i niematerialne przedsiębiorstwa 
Żródłó: B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI 

wieku, Difin, Warszawa 2002. 
 

Obok tego do kategorii niematerialnych wartości zalicza się uzyskane sukce-
sy w zakresie jakości produktów, wyposażenie w systemy komputerowe (opro-
gramowanie), pozycję na rynku, doświadczenie we wprowadzaniu zmian, ela-
styczność dostosowania do popytu czy wdrożenie procesowego podejścia do za-
rządzania, a także podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej. J. Low i P. Ka-
lafut w swojej książce wymieniają aż 12 kategorii niematerialnych, które wpływa-
ją na przewagę konkurencyjną firmy, a są to: przywództwo, realizacja strategii, 
komunikacja i jawność, wartość marki, reputacja, sieci i sojusze, technologie 
i procesy (chodzi głównie o przetwarzanie informacji i organizację czynnościowo 
pojmowaną), kapitał ludzki, organizacja i kultura w miejscu pracy, innowacyj-
ność, kapitał intelektualny, elastyczność. Te dwa przykłady klasyfikacji świadczą 
o naukowej słabości definiowania, klasyfikowania i identyfikowania wartości 
niematerialnej przedsiębiorstwa-korporacji. W odniesieniu do wartości niemate-
rialnych zaczęto nawet prezentować pogląd dość rozpowszechniony, że wiedza, 
jaką posiadają zatrudnieni ludzie, oraz wiedza ulokowana w pozostałych elemen-
tach firmy (zbiory informacji zawarte w systemach komputerowych, instrukcjach, 
realizowanych procesach) jest istotnym wyznacznikiem wartości firmy i jej poten-
cjału do konkurowania (patrz np. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt)4. 
                                                           

4 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2002. 
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Od kilku lat w literaturze na temat nauki o zarządzaniu wskazuje się, że po-
ziom sprawności działania organizacji-przedsiębiorstwa uzależniony jest od 
poziomu kultury organizacyjnej. Podnoszenie sprawności działania wymaga 
dostosowania kultury organizacyjnej i struktury do strategii firmy. To dostoso-
wanie łączy się ze zmianą struktury (restrukturyzacją przedsiębiorstwa – nowym 
układem władzy) i zaakceptowaniem nowych wzorców zachowań pracowników. 
„Kultura organizacyjna wpływa na wybrane wyniki pracy jednostek, wydajność 
organizacyjną, satysfakcję z pracy i zaangażowanie, na strategię planowania 
i realizację zadań, na rekrutację i selekcję pracowników oraz ich adaptację 
w firmie, na siłę oporu wobec zmian i nasilenie konfliktów organizacyjnych, na 
innowację i rozwój nowych produktów, na marketing i sprzedaż”5. 

Wymieniony zakres tak szerokiego wpływu kultury organizacyjnej na po-
ziom sprawności działalności gospodarczej wskazuje na jej istotną rolę w two-
rzeniu niematerialnej wartości przedsiębiorstwa, a nawet całej branży transpor-
towej. Wypracowana kultura organizacyjna, niegdyś oparta na doświadczeniu, 
wartościach z minionego czasu, zachowaniach kadry kierowniczej, które w prze-
szłości przynosiły sukcesy gospodarcze, sprawowaniu władzy organizacyjnej, 
braku innowacyjnego podejścia do zmieniającego się otoczenia, to cechy nale-
żące do tzw. słabej kultury organizacyjnej (patrz przykład PKS). 

Jednym z elementów umożliwiających sprostanie wyzwaniom, jakie niesie 
konkurencja na rynku transportowym, są przeobrażenia w kulturze organizacyj-
nej firm transportowych i podnoszenie wiedzy zatrudnionego personelu, ale 
także wprowadzanie nowej wiedzy do infrastruktury technicznej i organizacyj-
nej. Powiększanie niematerialnej wartości przewoźników jest wynikiem czasów, 
jakie niesie nie tylko gospodarowanie, ale oparta na wiedzy współczesna cywili-
zacja.  

 
 

3. Procesowe podejście do działalności przedsiębiorstwa transportowego 
 
Wartość przedsiębiorstwa transportowego wyznacza sposób zorganizowa-

nia. W przeszłości dla doskonalenia działalności gospodarczej poszukiwano 
najlepiej dostosowanej struktury organizacyjnej, uwzględniającej specyfikę dzia-
łalności (spedycja, logistyka, przewozy międzynarodowe itp.), wielkość poten-

                                                           
5 E. Masłyk-Musiał, Organizacja w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 119. 
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cjału gospodarczego, zasięg działania (przewozy krajowe, zagraniczne), stoso-
waną technologię przewozów. Współcześnie każde rozwiązanie organizacyjne 
podporządkowane jest tworzeniu wartości dodanej dla klienta. Spośród wymie-
nianych działań istotnym kierunkiem są zmiany organizacyjne, które prowadzą 
bezpośrednio do obniżki kosztów działalności i podnoszenia jakości produktów.  

Aby skutecznie sprostać takim wymaganiom, należy organizację statyczną 
przedsiębiorstwa, opartą na podziale pracy i hierarchicznie powiązanych funk-
cjach, przeorientować w powiązania dynamicznie zachodzących procesów. „O ile 
w przeszłości struktury te służyły z powodzeniem przedsiębiorstwom, z czasem 
stały się elementem spowalniającym i utrudniającym reakcje na wyzwania dzisiej-
szego świata konkurencji”6. Podział pracy dokonany przez Adama Smitha i sto-
sowany od ponad 200 lat stracił na znaczeniu w zwiększaniu wydajności i produk-
tywności w każdej działalności gospodarczej. Idea procesowego podejścia polega 
na zastępowaniu prostych zajęć-czynności i złożonych procesów procesami pro-
stymi i złożonymi zajęciami7. W przedsiębiorstwach transportowych realizuje się 
wiele procesów, które są zarządzane i kontrolowane przez komórki-działy funk-
cjonalne. Takimi procesami są na przykład: proces transportowy, proces obsługi 
technicznej i napraw bieżących, proces zaopatrzenia materiałowego, ewidencji  
i obliczania kosztów, sprzedaży usług, planowania. 

Podstawowym procesem w przedsiębiorstwie transportu jest, najogólniej 
rzecz ujmując, przemieszczanie osób i ładunków. W nich tkwi istota tworzenia 
wartości dla klienta, za którą on płaci, dając pieniądze na funkcjonowanie przed-
siębiorstwa, zdolności inwestowania i wynagradzania pracowników. Pozostałe 
procesy nietworzące wartości dla klienta są finansowane z dopływu gotówki 
uzyskanej z działalności podstawowej. Dlatego pierwszym krokiem w przecho-
dzeniu na nową organizacje jest wyróżnienie procesów według trzech kryteriów: 
1) praca tworząca wartość z punktu widzenia klienta (za którą klient płaci, np.: 

spedycja, organizacja całego cyklu transportowego, przewóz); 
2) praca nietworząca wartości dla klienta (ale potrzebna do realizacji pracy two-

rzącej wartość dla klienta, np. obsługa techniczna pojazdów, naprawa bieżąca 
pojazdów, mycie pojazdu, prace administracyjne); 

                                                           
6 J. Peppard, P. Rowland, Re-engineering, Gebethner & Ska, Warszawa 1997, s. 25. 
7 Jednym z twórców podejścia procesowego był Michael Hammer, którego publikacja Beyond 

reengineering ukazała się w języku polskim pt. Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 
1999. 
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3) praca bezużyteczna (np. prowadzenie magazynu części zamiennych, gdy 
może to realizować dostawca w systemie just in time lub powtórzenie tej sa-
mej naprawy bieżącej z uwagi na złą jakość pracy naprawczej).  

Nowe podejście wymaga, aby poszczególni kierownicy i pracownicy reali-
zujący dowolny proces w firmie byli w swoich umiejętnościach bardziej uniwer-
salni, a więc każdy z kierowników, który pozostanie po przeprowadzanych 
zmianach, był profesjonalistą. Z tego względu wymagana jest nie tylko duża 
umiejętność, ale także wiedza, która staje się kapitałem ludzkim, tak niezbęd-
nym w nowoczesnym przedsiębiorstwie transportowym. Podejście procesowe 
powoduje, że poprzez analizy ekonomiczne i organizacyjne rozważa się możli-
wość wyprowadzenia procesów nieprzynoszących wartości dla klienta na ze-
wnątrz przedsiębiorstwa. Wyprowadzanie procesów pomocniczych z własnej 
firmy, nietworzących wartości dodanej dla klienta, określone zostało jako out-
sourcing. To podejście powoduje „odchudzenie” majątku, kapitału, zatrudnienia 
i prowadzi do uproszczenia całej struktury przedsiębiorstwa. Cały wysiłek inte-
lektualny profesjonalistów posiadających znaczny potencjał wiedzy prowadzi do 
realizacji usług o dużej wartości dla klienta, a jednocześnie powoduje obniżenie 
kosztów działalności przewozowej. 

 
 

4. Wartość usługi przewozowej oferowana klientowi 
 
Przedsiębiorstwo transportowe posiadające znaczącą wartość materialną 

i niematerialną, dysponujące nowoczesną technologią i zorganizowane w sposób 
procesowy jest w stanie oferować usługi o dużej wartości dla klienta. Każde 
przedsiębiorstwo ustala wartość, jaką zaoferuje potencjalnemu klientowi w trzech 
zasadniczych obszarach8: atrybutów produktu, wizerunku, jaki to przedsiębior-
stwo posiada, oraz relacji, jakie zachodzą z klientami. Producenci doskonalą swoje 
produkty poprzez tworzenie tzw. nowej wartości dodanej, aby na rynku ich pro-
dukty były wyżej oceniane przez klientów niż produkty konkurentów. Natomiast 
klient dokonuje zakupu na podstawie wartości postrzeganej, tj. ceny i jakości 
w porównaniu do produktów oferowanych przez konkurentów9.  

                                                           
8 Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 

2007, s. 107. 
9 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, op.cit., s. 54. 
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Oferowanie wartości produktów po stronie wytwórców generujących podaż 
z reguły różni się od wartości satysfakcjonującej klientów po stronie popytowej. 
W skład wartości zarówno oferowanej przez producenta, jak i postrzeganej przez 
klienta wchodzi jakość produktu. Kategoria jakości na rynku konkurencyjnym 
nabiera szczególnego znaczenia. Staje się narzędziem walki konkurencyjnej 
producentów. Tu z kolei modernistyczne podejście w teorii organizacji wskazuje 
na potrzebę procesowego podejścia do doskonalenia wartości produktów. Lapi-
darnie wyraża to M. Hammer: „Wartość dla klienta jest tworzona przez proce-
sy”, a więc sukces w każdej działalności gospodarczej uzależniony jest od 
pierwszorzędnych procesów, a te, jak wiadomo, są istotą transportu. 

Kategoria jakości nie jest jednoznacznie mierzalna, w 1988 roku David 
Garvin z Harvard Business School zidentyfikował osiem istotnych wymiarów 
jakości produktu rzeczowego. Natomiast w zakresie produktów-usług identyfi-
kacja jest bardziej rozbudowana i dostosowana do specyfiki danej usługi (ga-
stronomia, bankowość, transport itp.). Według Lin Fitzgerald i innych identyfi-
kacja jakości obejmuje aż 12 wymiarów, w skład których wchodzi dostęp do 
usługi i dostępność usługi10. Te kategorie stanowią o fundamencie jakości usłu-
gi przewozowej. W każdej chwili pasażer czy nadawca ładunku mogą skorzystać 
z usługi transportowej (dostęp), a usługa zostanie wykonana w czasie, jaki okre-
śli w swym wymaganiu klient (dostępność dowozu na wyznaczony czas). Ty-
powym przykładem jakości wyrażającej dostęp i dostępność dla przewozu ła-
dunków są przesyłki kurierskie, a dla transportu pasażerskiego – niewielka odle-
głość dojścia do przystanku/dworca i duża częstotliwość kursowania środków 
transportowych, np. autobusów w sieci transportowej. 

 
 

Podsumowanie  
 
Wartość usługi przewozowej akceptowana przez klienta, a następnie ofero-

wanie wartości dodanej („lepszej” od poprzedniej), a co ważniejsze – przewyż-
szającej wartość usług konkurentów – jest możliwe tylko wtedy, gdy przedsię-
biorstwo transportowe podnosi swoją wartość. Elementami składowymi podno-
szenia wartości przewoźnika są klasyczne wartości materialne, takie jak: kapitał, 
pieniądz, zysk, i wartości niematerialne, takie jak: kapitał ludzki, kultura organi-

                                                           
10 Za: J. Peppard, P. Rowland, Re-engineering, op.cit., s. 61. 
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zacyjna, podejście procesowe do działalności gospodarczej, procesowe kalkulo-
wanie kosztów. Zawarty potencjał stwarza warunki do poszukiwania innowacji, 
która pozwoli przedsiębiorstwu na zwiększenie popytu poprzez wysoką wartość 
podaży, co z kolei zapewni trwałość działalności transportowej na konkurencyj-
nym rynku przewozowym. 
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THE INFLUENCE OF THE VALUE OF TRANSPORT FIRM ON THE VALUE 
OF TRANSPORT SERVICES 

 
 

Summary 
 
Contemporary transport companies focus on principle of increasing their value. This 

value is expressed by ability of increasing material capital, modern sources like technology 
and knowledge including efficient processes in order to offer services of new customer 
added value. Transport customers (passengers and cargo) try to find such services on the 
competitive market, which fulfill their expectations in terms of price and quality. Value of 
the transport company is reflected in ability of offering services of greater customer value, 
which assures company’s stable existence on the transport market.  
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WZROST GOSPODARCZY A POPYT  
NA PRZEWOZY TOWAROWE W POLSCE 

 
Wprowadzenie 

 
Związki między transportem a rozwojem gospodarczym są wielokierunko-

we, złożone, dynamiczne i zmieniają się wraz z przekształceniami w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym. Jednym z przyjętych kierunków badań tych związków 
jest analiza siły, rodzaju i zakresu zależności występujących między wzrostem 
gospodarczym a tempem, kierunkami i zakresem rozwoju przewozów towaro-
wych. Wynika to z faktu, że wzrost gospodarczy prowadzi do rozwoju działal-
ności gospodarczej w postaci zwiększonej produkcji i konsumpcji dóbr.  

Popyt na usługi transportowe jest z kolei popytem pochodnym, wtórnym 
względem zapotrzebowania na przemieszczane dobra zaopatrzeniowe, kapitałowe 
i konsumpcyjne. Przyjęto, że między makroekonomicznymi wskaźnikami obrazu-
jącymi rozwój działalności gospodarczej a zrealizowanymi na rynku przewozami 
towarowymi (popytem efektywnym na przewozy) występują określone zależności 
przyczynowo-skutkowe. Analizy relacji między wzrostem gospodarczym a efek-
tywnym popytem na przewozy towarowe dokonano na poziomie makroekono-
micznym, poczynając od zależności ogólnych związanych z dynamiką i strukturą 
produktu krajowego brutto, znaczeniem popytu krajowego (w tym konsumpcji 
indywidualnej i inwestycji) i zewnętrznego, rozwojem sektorów gospodarki naro-
dowej, po czym uszczegółowiano zależności dla produkcji przemysłowej, prze-
mysłu przetwórczego i wymiany towarowej z zagranicą. Jednocześnie na po-
                                                           

* Dr Dariusz Bernacki – Akademia Morska w Szczecinie. 



Dariusz Bernacki 

 

18 

szczególnych poziomach analizy starano się wskazać na znaczenie koniunktury 
gospodarczej w kształtowaniu zapotrzebowania na transport towarowy.  

 
 

1. Zmiany w popycie efektywnym na przewozy towarowe 
 
Wielkość wykonanej pracy przewozowej i wolumenu przewozów dla czte-

rech gałęzi transportu (transport kolejowy, samochodowy, rurociągowy i żeglu-
ga śródlądowa) w Polsce w okresie 1995–2007 wzrosły z 134,7 mld tkm do 
238,6 mld tkm (+77,2%) i z 1354,8 mln ton do 1521,3 mln ton (+12,3%)1.  
 

 
Rys. 1. Struktura międzygałęziowa przewozów towarowych w Polsce w okresie 1995– 

–2007 (tkm, proc.) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport – wyniki działalności w 1995– 

–2007, GUS, Warszawa 1996–2008. 
 
Praca przewozowa w transporcie kolejowym skurczyła się o 21,5%  

(o 14,9 mld tkm), podczas gdy w transporcie samochodowym wzrosła ponad trzy-
krotnie. Przewozy towarowe (w tonach) w transporcie kolejowym wzrosły o 8,9%, 
w transporcie samochodowym powiększyły się o 11,6%. Średnia odległość przewo-
zu tony ładunku w transporcie kolejowym zmniejszyła się z 307 km w 1995 roku do 
221 km w 2007 roku, tj. o 28%, z kolei w transporcie samochodowym wzrosła bli-
sko trzykrotnie – z 47,1 km do 131,5 km. Rezultatem zmian były przekształcenia w 
strukturze międzygałęziowej przewozów (rysunek 1). Udział transportu samocho-
dowego w pracy przewozowej ogółem wzrósł w latach 1995–2007 do 66,9%  

                                                           
1 Transport – wyniki działalności w 1995–2007, GUS, Warszawa 1996–2008. 
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(o +28,9 pkt proc.), natomiast transportu kolejowego zmniejszył się do 22,7% (spa-
dek o -28,6 pkt proc.) przy niewielkich zmianach znaczenia w przewozach towaro-
wych transportu rurociągowego i żeglugi śródlądowej. 

 

2. Relacje między PKB a popytem na przewozy towarowe 

Relacje między wzrostem gospodarczym mierzonym dynamiką realnego 
produktu krajowego brutto (w cenach stałych z 1995 roku) a popytem na prze-
wozy towarowe wyrażonym dynamiką wielkości wykonanej pracy przewozowej 
i rozmiarami przewozów zobrazowano na rysunkach 2–4 i w tabeli 1. 

 

 
Rys. 2. Dynamika PKB i popytu na przewozy towarowe w Polsce w okresie 1995–2008 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport…, op.cit.; Polska – wskaźniki ma-

kroekonomiczne (roczne mierniki gospodarcze – część IV), GUS, Warszawa 2009. 
 

 
Rys. 3. Dynamika PKB i popytu na przewozy towarowe transportem samochodowym 

w Polsce w okresie 1995–2008 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport…, op.cit.; Polska – wskaźniki..., 

op.cit.; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa 2009. 
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Rys. 4. Dynamika PKB i popytu na przewozy towarowe transportem kolejowym w Pol-

sce w okresie 1995–2008 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport…, op.cit.; Polska – wskaźniki…, 

op.cit.; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008..., op.cit. 
 
 

Tabela 1 
 

Zależności między wzrostem gospodarczym a rozwojem  
przewozów towarowych w Polsce w okresie 1995–2008 

Lata Przyrost (%) 

 PKB Ogółem
tkm 

Ogółem
tony 

Kolej 
tkm 

Kolej 
tony 

Samochód 
tkm 

Samochód 
tony 

1995–2007(8) 71,8  
(80,2) 77,2 12,3 -21,5  

(-24,7) 
8,9 

(10,4) 
311,6 

(340,3) 
11,6 

(23,3) 

2000–2005 16,4 29,9 10,2 -8,6 24,4 59,6 7,3 

2005–2007(8) 13,4 (18,9) 21,6 10,5 9,0 (4,5) 5,4 (6,9) 33,2 (45,5) 12,4 (24,1) 

Średnioroczne tempo wzrostu (%) 

1996–2007(8) 4,63 (4,65) 5,0 1,06 (-1,98) (1,29) (10,1) (1,78) 

2000–2005 3,28 5,18 0,97 -1,60 4,62 9,57 0,38 

2005–2007(8) 5,53 (5,38) 8,13 6,4 (0,08) (0,48) (12,13) (8,83) 

Wskaźniki elastyczności wzrostu produkcji transportowej  
(względem średniorocznego tempa wzrostu) 

1996–2007(8) x 1,08 0,23 (-0,43) (0,28) (2,17) (0,38) 

2000–2005 x 1,56 0,30 -0,49 1,41 2,92 0,12 

2005–2007(8) x 1,47 1,16 (0,01) (0,09) (2,25) (1,64) 

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Transport…, op.cit.; Polska – wskaźniki…, 
op.cit.; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa 
2009. 
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Rozwój gospodarczy Polski dokonuje się przy zmniejszającym się tempie 
wzrostu wielkości przemieszczanych towarów (tony) i jednoczesnym powięk-
szaniu odległości, na jakie są przewożone ładunki. Przy średnim rocznym tem-
pie rozwoju gospodarczego w okresie 1996–2007 wynoszącym 4,63% praca 
przewozowa ogółem wzrastała w tempie 5,0%, natomiast wolumen przewozów 
towarowych przyrastał średniorocznie w tempie zaledwie 1,06%. Wskaźniki 
elastyczności rozwoju przewozów towarowych względem wzrostu produktu 
krajowego brutto kształtowały się w dłuższym okresie (1995–2007) średnio 
dla pracy przewozowej na poziomie 1,08 dla wielkości przewozów 0,23. 
Oznaczało to, że przy wzroście PKB o 1% odpowiednie średnie roczne przyro-
sty pracy przewozowej wynosiły 1,08%, natomiast wielkości przewozów 
0,24%. Dla transportu samochodowego długookresowe (1995–2008) średnie 
wskaźniki elastyczności pracy przewozowej i wielkości przewozów wyniosły 
2,17 i 0,38, dla towarowych przewozów kolejowych odpowiednio (-0,43) 
i 0,28.  

Rozwój przewozów towarowych następował przede wszystkim w wyniku 
wzrostu popytu na przewozy transportem samochodowym, w tym zwłaszcza 
pracy przewozowej. Średnioroczne tempo wzrostu przewozów transportem sa-
mochodowym w okresie 1996–2008 wyniosło w pracy przewozowej 10,1%, 
w przewiezionych tonach 1,78%. W transporcie kolejowym praca przewozowa 
zmniejszała się w rocznym średnim tempie (-1,98%), przy wzroście wolumenu 
przewozów na poziomie 1,29%. Zmieniające się relacje między wzrostem go-
spodarczym a aktywnością przewozową ogółem i wyróżnionych gałęzi transpor-
tu znalazły swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu się transportochłonności 
polskiej gospodarki (rysunki 5–6). Wzrost gospodarczy wymaga coraz więk-
szych nakładów produkcji transportowej wyrażonej pracą przewozową. Współ-
czynnik transportochłonności tworzenia produktu krajowego brutto, wyrażony 
relacją między wielkością pracy przewozowej a realną wielkością PKB, wzrasta 
w polskiej gospodarce od 2002 roku, głównie na skutek dynamicznego wzrostu 
pracy przewozowej wykonywanej transportem samochodowym. W okresie 
1995–2007 współczynnik transportochłonności ogółem polskiej gospodarki 
wzrósł o 3,1%, w tym dla transportu samochodowego zwiększył się o 81,4%, 
natomiast dla pracy przewozowej wykonanej transportem kolejowym zmniejszył 
się o 54,3%.  
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Rys. 5. Transportochłonność polskiej gospodarki względem pracy przewozowej – ogó-

łem, transportu samochodowego i kolejowego (tkm/1 tys. PKB) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport…, op.cit.; Polska – wskaźniki…, 

op.cit.; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008…, op.cit. 
 
 

 
Rys. 6. Transportochłonność polskiej gospodarki względem przewozów towarowych – 

ogółem, transportu samochodowego i kolejowego (tony/1 mln PKB) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport…, op.cit.; Polska – wskaźniki…, 

op.cit.; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008…, op.cit.  
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Z kolei współczynnik transportochłonności PKB mierzony ilością prze-
transportowanych ton ulegał systematycznemu zmniejszeniu do 2004 roku, po 
czym ukształtował się na względnie stałym poziomie. W okresie 1995–2007 
zmalał on dla przewozów ogółem o 34,6%, w tym dla przewozów towarowych 
transportem samochodowym o 35%, a dla przewozów towarowych koleją 
o 36,7%.  

Generowany przez otoczenie gospodarcze popyt na przewozy towarowe 
wykazywał zasadniczo odmienną wrażliwość na wahania koniunktury gospodar-
czej. Spowolnienie rozwoju gospodarczego, jakie w Polsce wystąpiło w okresie 
2000–2005 (średnioroczne tempo PKB wyniosło w tym okresie 3,28%, kon-
sumpcja indywidualna 2,78%, a nakłady inwestycyjne obniżały się średnio  
o -0,08% rocznie), wpłynęło przede wszystkim na ograniczenie wolumenu 
przewozów, zwłaszcza w transporcie samochodowym. Średnioroczne tempo 
wzrostu przewozów towarowych w okresie 2000–2005 zmniejszyło się do 
0,97%, w tym w przewozach samochodowych do 0,38%, przy wzroście przewo-
zów towarowych koleją średnio w okresie spowolnienia gospodarczego do 
4,62%. Praca przewozowa w transporcie kolejowym w dalszym ciągu ulegała 
ograniczeniu, natomiast w transporcie samochodowym wzrastała w wysokim 
tempie, niewiele odbiegającym w tym względzie od zmian długookresowych.  

W okresach przyspieszonego wzrostu gospodarczego – dla Polski przyjęto 
lata 2005–2007(8), kiedy to średnie tempo wzrostu PKB wyniosło 5,53% 
(5,38% do 2008 roku), konsumpcja indywidualna wzrastała w tempie 4,28% 
rocznie, a inwestycje zwiększały się średniorocznie o 11,8% – w szybkim tem-
pie, tak co do masy przewozów, jak i pracy przewozowej, rozwijały się przewo-
zy towarowe transportem samochodowym, znacznie przewyższając w dynamice 
wzrost PKB. Z kolei popyt na towarowe przewozy kolejowe wykazuje niską 
elastyczność względem przyspieszonego rozwoju gospodarczego w otoczeniu. 

 
 

3. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wzrostu gospodarczego a popyt 
na przewozy towarowe  

 
Rozwój gospodarczy następuje w wyniku wzrostu dwóch podstawowych 

agregatów makroekonomicznych, a mianowicie popytu krajowego (wewnętrz-
nego) i popytu zewnętrznego (zagranicznego). Analiza zależności między zmia-
nami w popycie krajowym a rozwojem przewozów towarowych pozwala wska-
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zać na znaczenie wewnętrznych, a pośrednio i zewnętrznych czynników gospo-
darczych w kształtowaniu przewozów towarowych. Zależności zostały uszcze-
gółowione o analizę dwóch podstawowych składników popytu krajowego, 
a mianowicie konsumpcji indywidualnej i inwestycji (rysunek 7). 

 
 

 
Rys. 7. Dynamika popytu krajowego, konsumpcji indywidualnej, nakładów inwesty-

cyjnych i przewozów towarowych w Polsce w okresie 1995–2008 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport…, op.cit.; Polska – wskaźniki…, 

op.cit.; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008…, op.cit.  

 
Popyt wewnętrzny był czynnikiem decydującym o rozwoju przewozów to-

warowych w Polsce do 2004 roku. Wskazuje na to zbliżona dynamika wzrostu 
popytu krajowego, jak i jego głównych składników (inwestycji i konsumpcji 
indywidualnej) oraz pracy przewozowej transportu samochodowego. Po tym 
okresie wzrosło znaczenie popytu zewnętrznego w kształtowaniu zapotrzebowa-
nia na przewozy, w tym przede wszystkim na przewozy towarowe transportem 
samochodowym. Udział pracy przewozowej transportu samochodowego zwią-
zanej z obsługą polskiego handlu zagranicznego (eksport i import) w przewo-
zach ogółem wzrósł z 13,5% w 2001 roku do 33,1% w roku 2005 i do 39,1% 
w 2007 roku. 

Wiele czynników – o różnej sile i kierunkach oddziaływania – przyczyniło 
się do omawianych zmian, a jako najważniejsze należy wymienić: 
− przeobrażenia w strukturze wzrostu gospodarczego polegające na szybszym 

rozwoju popytu krajowego niż produktu krajowego brutto; zaspokojenie dy-
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namicznie rosnącego popytu wewnętrznego wymagało wzrostu wymiany 
handlowej z zagranicą, głównie importu, i zwiększonych przewozów dóbr 
konsumpcyjnych trwałego użytku i dóbr inwestycyjnych; 

− rozwój produkcji w przemyśle przetwórczym i wzrost konkurencyjności ja-
kościowej i cenowo-kosztowej towarów przemysłowych spowodowane na-
pływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, co w powiązaniu 
z wysokim uzależnieniem tego rodzaju inwestycji i produkcji od wymiany 
handlowej z zagranicą (duży import wyposażenia, maszyn i urządzeń, korzy-
ści skali w produkcji wynikające z rozszerzenia zbytu gotowych produktów 
przemysłowych o rynki zewnętrzne) indukowało popyt na przewozy zagra-
niczne, zwłaszcza towarów inwestycyjnych i towarów konsumpcyjnych trwa-
łego użytku; 

− ułatwienia w wymianie handlowej z zagranicą i w dostępie polskich prze-
woźników do rynków zewnętrznych wynikające z przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. 

Inwestycje to najbardziej podatny na zmiany koniunktury gospodarczej 
składnik popytu wewnętrznego. Nakłady inwestycyjne wykazują również duże 
zróżnicowanie w kształtowaniu popytu na przewozy towarowe. Poza cyklicz-
nymi dynamicznymi zmianami poziomu wydatków inwestycyjnych, czynnikami 
różnicującymi popyt na usługi transportowe są przede wszystkim: rodzaj inwe-
stycji i struktura techniczna nakładów inwestycyjnych. Wzrost nakładów na 
budynki i budowle powoduje rozwój produkcji budowlano-montażowej związa-
nej z przygotowaniem terenów pod budowę, wznoszeniem obiektów inżynieryj-
nych, wykonywaniem instalacji budowlanych i robót budowlanych wykończe-
niowych. Wymaga to zwiększonych przepływów strumieni materiałów budow-
lanych, przede wszystkim krajowych i od lokalnych dostawców. Tego rodzaju 
działalność inwestycyjna wpływa na wzrost popytu na wolumen (w tonach) 
krajowych przewozów towarowych koleją i transportem samochodowym. 
Z kolei nakłady polegające na zakupach maszyn i urządzeń oraz środków trans-
portu zwiększają przewozy dóbr kapitałowych z rynków zagranicznych i rynku 
krajowego, przez co wzrasta praca przewozowa wykonywana transportem sa-
mochodowym. Analiza wskazuje na rosnące znaczenie w generowaniu przewo-
zów towarowych (zwłaszcza pracy przewozowej wykonywanej transportem 
samochodowym) inwestycji w przemyśle przetwórczym realizowanych przez 
podmioty krajowe oraz zagraniczne i związanych z zakupami dóbr kapitało-



Dariusz Bernacki 

 

26 

wych2. Niższą zdolność do indukowania popytu na przewozy towarowe wykazu-
ją natomiast inwestycje dokonywane w pozostałych dziedzinach gospodarki 
(usługi, rolnictwo). Zmiany w transportochłonności nakładów inwestycyjnych 
w Polsce przedstawiono na rysunku 8. 

Konsumpcja indywidualna – drugi podstawowy agregat makroekonomicz-
ny wzrostu gospodarczego – oddziałuje na popyt na przewozy towarowe po-
przez: 
−  zmiany w poziomie i w strukturze spożycia dóbr, 
− zmiany preferencji konsumentów dotyczących sposobu realizacji zakupów, 

pożądanego stopnia dostępności towarów konsumpcyjnych i ich asortymentu. 
Wraz ze zwiększaniem się dochodów realnych gospodarstw domowych 

wzrasta (jakkolwiek w odmiennym tempie) poziom konsumpcji i zmienia się 
struktura spożycia (w tym rośnie popyt na dobra trwałego użytku oraz usługi). 
Konsumenci preferują w coraz większym stopniu zakupy w sklepach wyspecja-
lizowanych i/lub w sklepach wielkopowierzchniowych, oferujących szeroki 
asortyment artykułów do kompleksowego zaspokojenia określonych potrzeb. 
Wymaga to wzrostu i przyspieszenia obrotu towarowego w sferze zbytu, skupu, 
rozwoju specjalizacji i kooperacji w handlu detalicznym i hurtowym zarówno 
wewnętrznym, jak i zagranicznym. Rozwój obrotu towarowego dobrami kon-
sumpcyjnymi przyjmuje nowe formy organizacyjne, oparte na logistycznych 
systemach dystrybucji/dostaw, w których transport jest jednym z elementów. 
W tych warunkach rozwój konsumpcji indywidualnej prowadzi do wzrostu wie-
lokrotności przewozów towarowych transportem samochodowym. Transporto-
chłonność spożycia indywidualnego w Polsce wzrasta (rysunek 8), co ma swoje 
konsekwencje w kształtowaniu popytu na samochodowe przewozy towarowe. 
W okresach gospodarczego ożywienia/spowolnienia popyt na przewozy trwa-
łych dóbr konsumpcyjnych zmienia się wolniej, ale wzrasta/spada w większej 
skali niż wynikałoby to ze zmian tempa wzrostu konsumpcji indywidualnej. 
Zjawisko to należy wiązać z cyklem obniżania i wzrostu zapasów dóbr finalnych 

                                                           
2 Udział nakładów inwestycyjnych w przemyśle przetwórczym w inwestycjach ogółem 

(w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących jest wyższa niż 49 osób) wzrósł w okresie 
2000–2007 z 28,3% do 37,5%, jednocześnie udział wydatków na zakup maszyn i urządzeń oraz 
środków transportu zwiększył się z 57,5% do 63,3%. Z ogólnej wartości nakładów podmioty 
z kapitałem zagranicznym w roku 2005 poniosły 42%, z czego ponad połowa nakładów zrealizo-
wana została w jednostkach przetwórstwa przemysłowego. Zob. Raporty o stanie gospodarki – 
Polska 2006, 2008, Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2006, 
2008.  
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w obrocie towarowym i w produkcji oraz rozróżnieniem między konsumpcją 
a wydatkami konsumpcyjnymi. W pierwszym przypadku w fazie wychodzenia 
z fazy spowolnienia gospodarczego najpierw są uruchamiane zapasy nagromadzo-
ne na określonych szczeblach obrotu towarowego, a dopiero po ich wyczerpaniu 
występuje zapotrzebowanie na przewozy nowych strumieni dóbr, co opóźnia po-
czątek wzrostu przewozów. Odwrotnie jest w okresach spowolnienia gospo-
darczego, kiedy spadek przewozów jest odczuwalny dopiero po czasie, w którym 
nastąpi wzrost zapasów w handlu detalicznym i hurtowym3. W drugim przypadku 
w okresach spowolnienia/ożywienia gospodarczego następuje obniżenie/wzrost 
wydatków konsumpcyjnych (spada/wzrasta sprzedaż towarów trwałego użytku), 
podczas gdy konsumpcja dóbr trwałego użytku rozciąga się w czasie i jej przebieg 
jest łagodniejszy niż przebieg wydatków konsumpcyjnych4.  

 
Rys. 8. Dynamika transportochłonności ogółem popytu krajowego, konsumpcji indy-

widualnej i inwestycji w Polsce w okresie 1995–2007 (tkm ogółem/wartości ka-
tegorii ekonomicznych w cenach stałych z 1995 roku) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport…, op.cit.; Polska – wskaźniki…, 
op.cit.; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008…, op.cit. 

                                                           
3 Na tego rodzaju zależności w transporcie wskazywano już w: P. Małek, Ekonomika trans-

portu, PWE, Warszawa 1977, s. 572; w kontekście cyklów składowania: A. Grzelakowski, Wpływ 
koniunktury gospodarczej na rynki usług portowych (aspekty metodologiczne), w: Koniunktura 
w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe, red. H. Salmonowicz, Szczecin 2009, 
s. 229. Na tego rodzaju zależności w świetle mechanizmów powstawania nierównowagi gospodar-
czej i jej asymetrii wskazywano w: W. Balicki, Makroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Bankowej, Poznań 1996, s. 77–82. 

4 Zob. R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie, polityka, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 277. 
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4. Wielkość i struktura produkcji a popyt na przewozy towarowe 
 
Rozwój gospodarczy następuje poprzez wzrost produkcji towarów i usług. 

Poszczególne sektory gospodarki cechują się różną transportochłonnością i ela-
stycznością wzrostu produkcji transportowej. Niską zdolność do indukowania 
popytu na przewozy towarowe wykazuje sektor I – rolnictwo. Wynika to nie tyle 
z poziomu jego towarowości, który w Polsce w analizowanym okresie wzrósł 
istotnie, co z niewielkiego udziału tego sektora w tworzeniu PKB – w 2007 roku 
wyniósł on zaledwie 3,9%. Sektor III gospodarki, na który składają się usługi 
rynkowe i nierynkowe, stanowi dominujący składnik PKB, a jego znaczenie 
tworzeniu PKB wzrasta; w 2007 roku jego udział w PKB wzrósł do 56,5%. Re-
lacje w rozwoju sektora III względem zapotrzebowania na przewozy towarowe 
różnią się zasadniczo, w zależności od grupy usług poddanych analizie. Usługi 
nierynkowe (edukacja, ochrona zdrowia, administracja publiczna i obrona naro-
dowa itp.) w 2007 roku tworzyły 12,5% PKB i nie wymagają w świadczeniu 
istotnego wkładu przewozów towarowych. Usługi rynkowe (handel i naprawy, 
hotele i restauracje, transport – gospodarka magazynowa – łączność, pośrednic-
two finansowe, obsługa nieruchomości i firm, usługi komunalne itd.) w 2007 
roku tworzyły 44% PKB i uznawane były tradycyjnie za niewiele znaczące  
w stymulowaniu rozwoju przewozów towarowych. Nie jest to pogląd prawdzi-
wy, zwłaszcza w odniesieniu do sekcji handlu (hurtowego i detalicznego). Dy-
namiczny rozwój obrotu towarowego – tak pod względem wolumenu, jak i form 
organizacyjnych – przyczynił się do wzrostu transportochłonności cyrkulacji 
dóbr konsumpcyjnych. Rozwój handlu przyczynia się do dynamicznego wzrostu 
popytu transportowego, szczególnie na pracę przewozową w transporcie samo-
chodowym. 

Przemysł jako II sektor gospodarki, z udziałem w tworzeniu PKB wynoszą-
cym w 2007 roku 27,2%, uznawany jest za najważniejszy rodzaj działalności 
gospodarczej z punktu widzenia kształtowania efektywnego popytu na usługi 
transportowe, gdzie rozwój produkcji rzeczowej generuje zapotrzebowanie na 
przewozy strumieni towarów – od zaopatrzeniowych (surowce, paliwa, smary, 
półfabrykaty, części i akcesoria do dóbr inwestycyjnych i środków transportu, 
towary zaopatrzeniowe dla przemysłu, żywność i napoje przetworzone i nieprze-
tworzone dla przemysłu), po towary konsumpcyjne trwałego (towary przemy-
słowe, środki transportu) i nietrwałego (żywność i napoje dla gospodarstw do-
mowych, towary konsumpcyjne) użytku. 
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W rozwoju produkcji przemysłowej w Polsce zachodzą istotne zmiany 
z punktu widzenia kształtowania wielkości i struktury strumieni towarów będą-
cych przedmiotem cyrkulacji i przewozów. Najważniejsze z nich to5: 
− spadek energochłonności produkcji; w okresie 1995–2007 wskaźnik energo-

chłonności PKB mierzony sumą wartości zużycia pięciu podstawowych ro-
dzajów energii: węgla, elektryczności, ropy naftowej, gazów naturalnych 
i odnawialnych źródeł energii przypadający na 1000 euro PKB (w cenach sta-
łych z 1995 roku) obniżył się o 42,5%; 

− spadek produkcji w górnictwie (w okresie 1995–2007 produkcja sprzedana 
w cenach stałych zmalała o 37%), spadek wydobycia węgla kamiennego 
i brunatnego odpowiednio o 48,7 mln ton (-35,5%) i o 6 mln ton (9,4%), 
zmniejszenie produkcji stali surowej, siarki rodzimej o 1,3 mln ton (-10,9%) 
i o 1,6 mln ton (-65,6%); 

− dynamiczny wzrost produkcji w przemyśle przetwórczym (w okresie 1995– 
–2007 produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym wzrosła w ce-
nach stałych blisko 2,5-krotnie).  

W rezultacie zmniejsza się zapotrzebowanie na przemieszczanie masy su-
rowców i półfabrykatów do produkcji (ładunków masowych przewożonych 
przede wszystkim transportem kolejowym), rozwijają się natomiast procesy 
kooperacji przemysłowej, specjalizacji w produkcji, rośnie konkurencyjność 
dóbr finalnych, co w łącznym efekcie oddziałuje na wzrost popytu na przewozy 
ładunków drobnicowych (części zamiennych i komponentów do produkcji, wy-
robów gotowych) w obrocie krajowym i zagranicznym, wykonywanych trans-
portem samochodowym. 

Na omawiane zależności wskazuje pośrednio zbliżona dynamika rozwoju 
produkcji górnictwa i przemysłu przetwórczego oraz pracy przewozowej wyko-
nanej transportem kolejowym i samochodowym (rysunek 9). 

 

                                                           
5 Obliczenia na podstawie: Polska – wskaźniki…, op.cit.; Polska – podstawowe wielkości 

i wskaźniki w latach 1995–2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2008, Rocznik 
statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008…, op.cit. 



Dariusz Bernacki 

 

30 

 
Rys. 9. Dynamika produkcji w górnictwie i w przemyśle przetwórczym (WDB w ce-

nach stałych) i przewozów towarowych (tkm) w Polsce w okresie 1995–2008 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport…, op.cit.; Polska – wskaźniki…, 

op.cit.; Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008…, op.cit. 
 

5. Zależności między obrotami towarowymi z zagranicą a popytem  
na przewozy towarowe  

Zmiany, do jakich doszło w zagranicznej wymianie handlowej Polski 
w kontekście wpływu na przewozy towarowe, są następujące6: 
1. Nastąpił istotny wzrost znaczenia wymiany towarowej w rozwoju gospodar-

czym Polski, tempo wzrostu obrotów towarowych phz przewyższało dyna-
mikę PKB; w rezultacie udział eksportu w produkcie wzrósł (w zł i w euro) 
w 2007 roku do 34,1% (wobec 21,9% w 2001 roku), importu do 37,8% 
(w 2001 roku odpowiednio 25,9%). 

2. Od początku obecnej dekady obserwuje się spadek bezpośredniej zależności 
polskiego eksportu od popytu wewnętrznego (obecnie blisko 50% wzrostu 
eksportu jest uzależnione od sytuacji na rynkach zagranicznych), z kolei po-
pyt krajowy w dalszym ciągu pozostaje największą siłą (ponad 60%) stymu-
lującą import7. 

3.  Spółki z kapitałem zagranicznym decydują o obrotach phz; w 2006 roku ich 
udział w wartości eksportu i importu towarów wyniósł 62,4% i 55,4%; w im-

                                                           
6 Obliczenia na podstawie: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2008, GUS. Warszawa 

2008, Polska – podstawowe wielkości i wskaźniki..., op.cit.  
7 Polska 2008 – raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Departa-

ment Analiz i Prognoz, Warszawa 2008.  
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porcie są to głównie surowce materiały i półfabrykaty przeznaczone na cele 
produkcyjne (51,1% wartości importu spółek zagranicznych 2006 roku) oraz 
dobra inwestycyjne (zakupy wyposażenia związanego z realizowanymi 
w Polsce bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi), w eksporcie są to 
przemysłowe towary trwałego użytku. 

4. W strukturze towarowej (określonej wartościowo w cenach bieżących) 
w imporcie nastąpił wzrost udziału środków transportu oraz maszyn i urzą-
dzeń, sprzętu elektrycznego i elektronicznego (łącznie 35,8% wartości impor-
tu w 2007 roku) przy utrzymującym się udziale w przywozach produktów 
mineralnych (24,4%); w eksporcie zmniejszył się udział produktów mineral-
nych do 4,1% (spadek eksportu węgla) przy dynamicznym wzroście udziału 
w wywozie maszyn i urządzeń, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
sprzętu transportowego (łącznie 41,5% wartości eksportu w 2007 roku). 

Przeobrażenia w wymianie handlowej z zagranicą doprowadziły do istot-
nych zmian w wielkości i strukturze towarowych przewozów polskiego handlu 
zagranicznego. Przewozy towarowe czterech gałęzi transportu (samochodowy, 
kolejowy, morski i żegluga śródlądowa)8 w okresie 1995–2007 wzrosły ze 109,6 
mln ton do 170,8 mln ton (+55,8%), odpowiednio w eksporcie z 70,4 mln ton do 
79,6 mln ton (+13,1%), w imporcie z 39,2 mln ton do 91,2 mln ton (+232,4%). 
W 2007 roku po raz pierwszy wielkość przewozów towarowych w imporcie była 
większa (o 11,6 mln ton) od przewozów w eksporcie. 

W strukturze gałęziowej przewozów (w tonach) udział transportu samo-
chodowego wzrósł w 2007 roku do 37,1% (+19,8 pkt proc.), zmniejszył się 
natomiast udział przewozów koleją do 34% (-8,3 pkt proc.), transportu mor-
skiego do 27,8% (-9 pkt proc.) i żeglugi śródlądowej do 1,1% (-2,4 pkt proc.). 
Średnia odległość przewozu towarów phz transportem samochodowym w eks-
porcie i w imporcie wydłużyła się do 988 km i 984 km (wzrost o 4,4 i 3,7 ra-
zy), w transporcie kolejowym uległa skróceniu odpowiednio do 251 km i 242 
km (spadek o -22,5% i -27,1%).  

Zależności w relacjach wzrost gospodarczy – zagraniczna wymiana towa-
rowa – popyt na przewozy towarowe w Polsce określić można następująco: 

                                                           
8  W przypadku transportu samochodowego i kolejowego przewozy przez granice lądowe, 

w transporcie morskim przewozy wykonywane przez przewoźników polskich i zagranicznych. 
Obliczenia na podstawie: Roczniki statystyczne gospodarki morskiej 2000, 2004, GUS, Warszawa– 
–Szczecin 2000, 2004, Transport…, op.cit.  
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1. Tempo rozwoju gospodarczego wyprzedza dynamikę wzrostu wielkości (w to-
nach) obrotów towarowych w wymianie handlowej. Wskaźnik intensywności 
polskiego handlu zagranicznego wyrażający syntetycznie popyt na przewozy 
towarowe phz9, określony liczbą ton przewozów ładunków przypadających na 
1 mln PKB (w cenach stałych z 1995 roku) zmniejszył się w okresie 1995– 
–2007 z 325 ton do 295 ton (-9,2%), przy czym w odniesieniu do eksportu 
i importu nastąpiło odwrócenie kierunku zmian; popyt na przewozy masy ła-
dunków w eksporcie zmniejszył się o 34,4%, podczas gdy w imporcie wzrósł 
o 36,2% (rysunek 10). Bezpośrednią przyczyną wskazanych zmian były prze-
kształcenia w strukturze towarowej wymiany handlowej. Nastąpił wzrost zna-
czenia w eksporcie towarów przetworzonych o większej wartości/mniejszej 
masie oraz spadek wywozu towarów masowych (zwłaszcza węgla), z kolei 
w imporcie na niezmienionym poziomie pozostał duży udział w przewozach 
produktów mineralnych przeznaczonych do zaopatrzenia przemysłu.  

 
 

 
Rys. 10. Wskaźniki intensywności przewozów towarowych phz ogółem, w eksporcie 

i w imporcie w Polsce w okresie 1995–2007 (tony/1 mln PKB, ceny stałe 
1995 roku) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Roczniki statystyczne gospodarki morskiej 
2000–2007, GUS, Warszawa-Szczecin 2000–2007; Transport…, op.cit.; Polska 
– wskaźniki…, op.cit.  

                                                           
9  J. Burnewicz, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze 

szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu. Ekspertyza dla Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego, Sopot, listopad 2007, s. 9. 
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2. Popyt na przewozy towarowe w eksporcie i imporcie jest bezpośrednio 
i w dużym stopniu powiązany z napływem bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych do Polski i z rozwojem w kraju produkcji przemysłowej spółek za-
granicznych. W imporcie jest to zwiększony strumień dóbr inwestycyjnych 
(importowanych praktycznie w całości z krajów Unii Europejskiej) przywo-
żonych transportem samochodowym i, w mniejszej części, transportem mor-
skim. Szacuje się, że skumulowana wartość importu związanego z zagra-
niczną inwestycją o wartości 1 mld euro wynosi w polskich warunkach pra-
wie 2,5 mld euro. Z kolei ocenia się, że inwestycja o tej wartości przynosi 
w dłuższym okresie wzrost eksportu łącznie o wartości 3,3 mld euro10. Towa-
ry przemysłowe (głównie trwałego użytku) wywożone są z kraju transportem 
samochodowym i transportem morskim. Wzrost konkurencyjności polskich 
towarów przemysłowych oraz swoboda w ich przepływie przyczyniły się do 
rozszerzenia zagranicznych rynków dostaw/zbytu, co wydłużyło średnią od-
ległość przewozu w transporcie samochodowym i zwiększyło zapotrzebowa-
nie na pracę przewozową. 

3. W fazie ożywienia gospodarczego w pierwszym rzędzie rośnie popyt na 
przywóz ładunków masowych transportem kolejowym i morskim z przezna-
czeniem na cele zaopatrzeniowe przemysłu (związane jest to ze wzrostem 
wykorzystania rezerw w mocach produkcyjnych w przemyśle), w dalszej ko-
lejności rośnie import dóbr inwestycyjnych (jako wynik rosnących nakładów 
inwestycyjnych na rozwój mocy produkcyjnych w gospodarce) i popyt na 
przewozy transportem samochodowym, w mniejszym stopniu transportem 
morskim (ładunki skonteneryzowane i ro-ro), następnie wzrasta (spowodo-
wany wzrostem spożycia w kraju) przywóz transportem samochodowym to-
warów konsumpcyjnych trwałego użytku. 

Wzrost proeksportowej produkcji w przetwórstwie przemysłowym stymu-
luje popyt na wywóz trwałych dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych (części 
i akcesoria) transportem samochodowym i transportem morskim (ładunki skon-
teneryzowane i ro-ro), którego znaczenie w tego rodzaju przewozach wzrasta. 

 
 

                                                           
10  Polska 2008..., op.cit., s. 13. 
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Podsumowanie 
 
1. Rozwój gospodarki narodowej dokonuje się przy zmniejszającym się 

tempie wzrostu masy przewożonych towarów i jednocześnie przy powiększaniu 
odległości, na jaką są one transportowane. Wzrost gospodarczy wymaga coraz 
większych nakładów produkcji transportowej wyrażonej pracą przewozową. 
Wzrasta znaczenie popytu zewnętrznego (zagranicznego) w kształtowaniu zapo-
trzebowania na przewozy towarowe. Zmiany w relacjach między rozwojem go-
spodarczym a aktywnością w przewozach wyrażają się przede wszystkim we 
wzroście popytu na przewozy ładunków transportem samochodowym. 

2. W generowaniu popytu na przewozy towarowe coraz większą rolę od-
grywa makroekonomiczny czynnik wzrostu gospodarczego, jakim jest kon-
sumpcja indywidualna. Zmiany w poziomie i w strukturze spożycia, a także 
zmiany preferencji konsumentów przyczyniają się do rozwoju obrotu towarowe-
go tak krajowego, jak i zagranicznego oraz wzrostu transportochłonności cyrku-
lacji dóbr konsumpcyjnych i popytu na pracę przewozową, głównie transportu 
samochodowego.  

3. Drugim obok obrotu towarowego najważniejszym rodzajem działalności 
gospodarczej generującym popyt na przewozy towarowe jest produkcja przemy-
słowa. Maleje na znaczeniu produkcja przemysłu ciężkiego jako źródła popytu 
na przewozy towarowe, wzrasta natomiast dynamicznie rola przemysłu prze-
twórczego, który stymuluje zapotrzebowanie na przewozy krajowe i zagraniczne 
dóbr finalnych, części zamiennych i komponentów do produkcji. 

4. Towarowa wymiana z zagranicą spełnia rolę samoistnego czynnika roz-
woju przewozów w przypadku, gdy dochodzi do zniesienia/ograniczenia barier 
w wymianie handlowej i w dostępie przewoźników do zagranicznych rynków 
transportowych. W rozwoju gospodarczym kraju warunki dla rozszerzenia ryn-
ków zbytu/dostaw towarów i zwiększonej swobody w wykonywaniu przewozów 
międzynarodowych wystąpiły po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
W innych okolicznościach popyt na przewozy towarowe w eksporcie i w impor-
cie jest uzależniony przede wszystkim od konkurencyjności jakościowej i kosz-
towo-cenowej towarów przemysłowych i poziomu importochłonności produkcji 
przemysłowej. Czynnikiem, który, jak dotychczas, decyduje w gospodarce naro-
dowej o wielkości i strukturze przewozów towarowych w eksporcie i w impor-
cie, są bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i rozwój produkcji prze-
mysłowej spółek zagranicznych. 
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5. Podjęta próba określenia wpływu koniunktury gospodarczej na kształto-
wanie popytu na przewozy towarowe dowodzi wyjątkowej złożoności zagadnie-
nia i, jak się wydaje, wymaga analizy przeprowadzanej każdorazowo w kontek-
ście fazy cyklu gospodarczego, a także źródeł i struktury wahań w rozwoju go-
spodarczym. Relacje, jakie udało się określić, to: 
− popyt na przewozy towarowe transportem samochodowym charakteryzuje się 

większą elastycznością względem zmian w koniunkturze gospodarczej niż 
przewozy kolejowe; 

− w fazie spowolnienia wzrostu gospodarczego w pierwszym rzędzie zmniejsza 
się popyt na przewozy dóbr w sferze obrotu towarowego, z kolei w fazie 
ożywienia gospodarczego wzrasta zapotrzebowanie na przewozy indukowane 
przede wszystkim przez produkcję przemysłową; 

− w przewozach zagranicznych w fazie ożywienia gospodarczego wzrasta po-
pyt na przywóz dóbr zaopatrzeniowych (ładunków masowych) dla przemy-
słu, w dalszej kolejności rośnie zapotrzebowanie na przewozy w imporcie 
dóbr inwestycyjnych i towarów konsumpcyjnych trwałego użytku, po czym 
zwiększają się przewozy w eksporcie trwałych dóbr konsumpcyjnych i inwe-
stycyjnych. 
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THE ECONOMIC GROWTH AND FREIGHT TRANSPORT DEMAND  

IN POLAND 
 
 

Summary 
 
It is widely accepted that economic growth fosters growth in transport demand. 

This is a consequence of the fact that economic growth means an increase in economic 
activity – so more goods are being produced and consumed. In turn, demand for trans-
port is mainly derived by growth, structure and directions of economic activity develop-
ment. 

The paper is concerned with analysis of the relations between economic growth and 
freight transport demand in Poland in the period of 1995–2007 (8) and outlines the fol-
lowing subjects: 
– shifts in freight transport demand by transport performance and volume also modal 

split, 
– relations between real GDP and freight transport demanded also analysis of elasticity 

and transport intensity, including transport overall but also haulage and rail modes, 
– influence of the economic aggregates as domestic demand, private consumption and 

investments on freight transport development and transport intensity, 
– relations between economic sectors of GDP (I-III) and demand for freight transport 

with analysis extended on manufacturing industry, 
– brief analysis in the following relations: economic growth – Polish trade goods flows 

– development and shifts in freight transport export & import. 
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INNOWACYJNOŚĆ PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO  
W ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W EUROPIE 

 
 
Wprowadzenie 

 
W obliczu ogromnych wyzwań związanych z koniecznością uzupełnienia 

luk w rozwoju infrastruktury publicznej partnerstwo publiczno-prywatne staje 
się coraz bardziej popularnym mechanizmem prowadzenia, finansowania i eks-
ploatacji inwestycji infrastrukturalnych w większości krajów europejskich. Bez-
konkurencyjnym liderem we włączaniu sektora prywatnego w dziedzinę do tej 
pory zarezerwowaną dla sektora publicznego jest Wielka Brytania. Również 
w innych krajach, po wprowadzeniu koniecznych zmian w przepisach prawnych, 
formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) dynamicznie się rozwija.  

Zwiększony nacisk na środki budżetowe oraz wymagająca finansowania 
znacząca luka infrastrukturalna w Europie stanowią asumpt dla władz krajów 
europejskich do zwiększenia stosowania PPP w celu dostarczenia najbardziej 
potrzebnej infrastruktury transportu i infrastruktury społecznej1. Ważnym czyn-
nikiem przyśpieszenia rozwoju PPP są także tzw. kryteria z Maastricht w zakre-
sie proporcji między deficytem budżetowym a PKB i długiem publicznym. 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, w jaki sposób regulacje 
prawne stymulują lub spowalniają implementację PPP, jakie podejście mają 

                                                           
* Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska – Uniwersytet Szczeciński. 
1 A Practical Guide to PPP in Europe, 2nd ed., M. Button (ed.), City & Financial Publishing, 

Surrey 2008, s. 1. 
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kraje UE do PPP ze wskazaniem rzeczywistych i potencjalnych efektów stoso-
wania formuł PPP w poszczególnych krajach członkowskich UE.  

 
 

1. Innowacyjność PPP 
 
Innowacyjność obejmuje działania, których ostatecznym celem ma być 

wprowadzenie zmian w organizacji, na rynku, w technologii, zwyczajach itp.2. 
Według GUS działalność innowacyjna dotyczy wielu przedsięwzięć o charakte-
rze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, 
których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych 
produktów i procesów, przy czym produkty te i procesy są nowe przynajmniej  
z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa3. 

Biorąc pod uwagę przytoczone definicje, można założyć, że innowacyjność 
PPP polega na wejściu przez sektor prywatny w dziedzinę zarezerwowaną do tej 
pory dla sektora publicznego. Wejście takie nie jest nieograniczone. Sektor pu-
bliczny nadal pozostaje odpowiedzialny wobec społeczeństwa za dostarczanie 
usług infrastrukturalnych na satysfakcjonującym społeczność lokalną poziomie 
i z tej odpowiedzialności nie może zostać zwolniony. Z tego też powodu wejście 
sektora prywatnego w każdym przypadku nosi znamiona współpracy publiczno- 
-prywatnej, a dla zagwarantowania publicznej użyteczności świadczonych przez 
sektor prywatny usług infrastrukturalnych podjęcie takiej współpracy jest uwa-
runkowane bezwzględnym spełnieniem wielu kryteriów stawianych przez wła-
dze publiczne na mocy obowiązującego prawa.  

Udana implementacja PPP powinna przynieść korzyści trzem stronom:  
− społeczeństwu jako odbiorcom końcowym korzystającym z usług infrastruk-

turalnych,  
− podmiotom publicznym odpowiedzialnym za dostarczanie usług publicznych,  
− zaangażowanym podmiotom prywatnym, zainteresowanym uzyskaniem in-

dywidualnych nadwyżek dla siebie. 
Wdrażanie PPP nie jest łatwym zadaniem. Oprócz udanych przypadków za-

angażowania sektora prywatnego w tę sferę występują liczne przypadki, gdzie 

                                                           
2 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.  
3 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2008, Departament Przemysłu, 

GUS, Warszawa 2007, s. 1.  
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PPP się nie sprawdziło lub nie przyniosło satysfakcjonujących rezultatów dla 
zainteresowanych stron.  

Jednym z głównych problemów jest niedopasowanie przepisów prawnych, 
zabezpieczających zarówno interesy sektora publicznego, jak i sektora prywat-
nego. Na przykład brytyjskie regulacje dotyczące wdrażania PPP w ramach pro-
gramu Private Finance Initiative podlegały kilkakrotnym zmianom i uzupełnie-
niom, aż zaczęły przynosić zakładane efekty. W Polsce PPP nadal pozostaje 
problemem nie do końca rozwiązanym, mimo podejmowanych w ostatnich la-
tach prób stworzenia odpowiednich ram prawnych i nawet uchwalenia ustawy 
o PPP. Można podać także przykłady niedopasowania warunków cenowych 
(taryfowych) do oczekiwań użytkowników infrastruktury – np. tunel Warnow-
querung w Rostocku czy autostrada A-2 w Polsce, gdzie kierowcy zaczęli omi-
jać nowoczesne połączenia, zapewniające szybkie przemieszczanie, i wybierać 
dużo gorszej jakości połączenia bezpłatne.  

 
 

2. Prawo w zakresie PPP na terenie Europy 
 
Istotą współpracy w ramach PPP jest dostarczanie przez podmioty sektora 

prywatnego kapitału oraz obciążenie ich obowiązkiem realizacji projektu w za-
kładanym terminie, przy jednoczesnym zachowaniu przez sektor publiczny od-
powiedzialności za dostarczenie obywatelom usług publicznych w zakresie i na 
poziomie zapewniającym rozwój gospodarczy i podnoszenie jakości życia. Ele-
mentami wyróżniającymi PPP są: długoterminowa (nawet do ponad 30 lat) re-
alizacja projektów, transfer ryzyka do sektora prywatnego, różnorodność form 
kontraktów stanowiących podstawę współpracy między sektorem publicznym 
i prywatnym4. 

Wzrost zainteresowania ze strony i sektora publicznego, i sektora prywat-
nego możliwościami włączania zasobów finansowych Unii Europejskiej do fi-
nansowania inwestycji realizowanych w ramach PPP spowodował konieczność 
ujednolicenia regulacji na szczeblu unijnym, które, jak pokazuje doświadczenie, 
mogą ułatwiać lub utrudniać rozwój PPP.  

                                                           
4 United Nations Economic Commission for Europe, Guidebook on Promoting Good Govern-

ance in Public-Private Partnerships, New York – Geneva 2007, s. 1; za: Co zmienić, by rozwinąć 
PPP w Polsce, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2008, s. 6. 
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Ważnym czynnikiem wspierającym PPP są naciski budżetowe wywoływa-
ne niedoborem wolnych środków na finansowanie kapitałochłonnych inwestycji 
publicznych, ale także zapisami Traktatu z Maastricht, które niejako nakazują 
„wyprowadzenie” finansowania inwestycji infrastrukturalnych poza budżet. 
Zgodnie z Traktatem z Maastricht z 1996 roku Komisja Europejska nadzoruje 
budżety krajów członkowskich w celu wykrycia błędów w zarządzaniu długiem 
publicznym, na podstawie5: 
− kryterium stosunku między planowanym a rzeczywistym deficytem finansów 

publicznych a PKB, który nie może przekroczyć wartości bazowej na pozio-
mie 3%; 

− kryterium stosunku między długiem publicznym a PKB, który nie może być 
wyższy niż 60% PKB. 

Postawione kryteria przyczyniły się w wielu krajach europejskich (na przy-
kład w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech) do dynamicznego rozwoju PPP, a głów-
nie form związanych z kapitałowym zaangażowaniem sektora prywatnego. Wy-
korzystanie formuły PPP pozwala państwom niespełniającym kryteriów lub 
stojącym na granicy ich przekroczenia na realizację inwestycji infrastruktural-
nych ważnych w aspekcie oczekiwań społecznych poprzez „wyprowadzenie” 
wydatków inwestycyjnych poza budżet państwa i tym samym ograniczenie roz-
miarów długu publicznego, nie narażając się na ryzyko przekroczenia proporcji 
ustalonych w Traktacie z Maastricht6.  

Wspólne przedsięwzięcia publiczno-prywatne zainicjowano w Wielkiej 
Brytanii w 1992 roku w ramach koncepcji PFI (Private Finance Initiative). Po 
kilku latach funkcjonowania PFI nie jest już postrzegane przez rząd jako nie-
konwencjonalne finansowanie, ale staje się preferowaną metodą zarządzania 
                                                           

5 D. Hall, PPPs in the UE – a critical appraisal, October 2008, www.psiru.org, s. 7. 
6 Z drugiej strony stanowisko Urzędu Statystycznego UE EUROSTAT z 2004 roku na temat 

ewidencjonowania transakcji PPP jako aktywów niepublicznych wyłącznie w przypadku jedno-
czesnego spełnienia dwóch następujących warunków: partner prywatny ponosi ryzyko budowy 
oraz partner prywatny ponosi ryzyko dostępności lub ryzyko popytu albo oba rodzaje ryzyka, 
może wpływać na osłabienie zainteresowania wdrażaniem projektów PPP. Takie podejście z góry 
eliminuje część projektów PPP, ponieważ dla samorządów terytorialnych, mających kłopoty 
z utrzymaniem w rozsądnych granicach deficytu budżetowego i długu publicznego, z uwagi na 
rosnące wydatki budżetowe przy stagnacyjnym poziomie dochodów budżetowych jakikolwiek 
wzrost zobowiązań przyczyni się do powiększenia obu mierników. W konsekwencji władze pu-
bliczne będą bronić się przed aplikowaniem projektów PPP i tym samym ważne z punktu widzenia 
społecznego projekty inwestycyjne albo nie zostaną zrealizowane, albo ich realizacja będzie opóź-
niana, głównie z uwagi na brak wolnych środków budżetowych na finansowanie inwestycji pu-
blicznych w systemie tradycyjnym.  
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nowymi aktywami i związanymi z nimi usługami. Modele PFI znajdują zasto-
sowanie również w projektach infrastruktury transportowej. Inne kraje europej-
skie, które prowadziły do niedawna bardziej zachowawczą politykę w zakresie 
roli sektora publicznego w rozwoju i finansowaniu infrastruktury, coraz aktyw-
niej podejmują działania partnerskie. Wyrazem aktywnego podejścia do PPP są 
regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów 
członkowskich.  

Najbardziej znaczący krok w kierunku ujednolicania przepisów prawnych 
UE stosowanych w PPP i ustanowienia generalnego zakresu PPP w Europie 
został zrobiony w kwietniu 2004 roku, kiedy przyjęto pakiet zmian mających 
na celu uproszczenie i ulepszenie reżimu UE w zakresie zamówień publicz-
nych (pakiet ten zawiera dwie dyrektywy zmieniające dwie poprzednie i kon-
solidujące trzy poprzednie dyrektywy dotyczące dostaw, usług i robót w jed-
ną), a Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę dotyczącą „PPP 
i unijnego prawa dotyczącego umów publicznych i koncesji” w celu poznania 
opinii publicznej na temat tego, jak obowiązujące zasady i przepisy działają 
w praktyce i czy są one wystarczająco klarowne i dopasowane do imperaty-
wów i cech charakterystycznych PPP. Zielona Księga miała ukazać zakres 
stosowania regulacji UE7.  

W listopadzie 2005 roku na bazie wyników konsultacji społecznych KE 
wydała komunikat dotyczący PPP i prawa unijnego w zakresie zamówień pu-
blicznych i koncesji. Komunikat ten określa, że obecne prawo unijne nie zapew-
nia wystarczającej pod względem prawnym pewności i kompleksowości w za-
kresie PPP i wskazuje na konieczność zwiększenia jego klarowności. W komu-
nikacie zidentyfikowano problemy, które wymagają rozwiązania, głównie na 
polu procedur dialogu konkurencyjnego, udzielania koncesji i tworzenia zinsty-
tucjonalizowanego PPP8. 

Następnie w 2006 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą 
PPP i prawa unijnego w zakresie zamówień publicznych i koncesji. Rezolucja 
odnosi się do zagadnień podniesionych przez KE w Zielonej Księdze i komuni-
kacie z listopada 2005 roku. Parlament sprzeciwia się tworzeniu oddzielnego 

                                                           
7 K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, 

Warszawa 2006, s. 150.  
8 Ibidem. 
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prawa dla PPP, ale przyjmuje inicjatywy legislacyjne w zakresie koncesji i wy-
klarowania zagadnień związanych ze zinstytucjonalizowanym PPP9.  

Należy mieć na uwadze, że przepisy i zalecenia UE nie stanowią zestawu 
obligatoryjnych zapisów obowiązujących kraje członkowskie. Niektóre kraje 
członkowskie dla umożliwienia rozwoju PPP ustanawiają odrębne prawo po-
zwalające na wdrażanie PPP albo korzystają z przepisów prawa już istniejących; 
niektóre zaś bazują na istniejącym prawie krajowym z delegacją do przepisów 
unijnych. W tabeli 1 schematycznie zaprezentowano stan prawny dotyczący 
regulacji PPP w krajach członkowskich UE. 
 
 

Tabela 1 
 

Zakres legislacji w zakresie PPP w krajach członkowskich UE 

Państwo Regulacje prawne 

Austria Nie ma oddzielnych przepisów prawa dotyczących polityki PPP. Prawo zamó-
wień publicznych wymaga dostosowania do dyrektyw unijnych, a także przepi-
sów dotyczących stosowania dialogu konkurencyjnego. 

Bułgaria  Nie ma specjalnej ustawy w zakresie PPP. Obowiązują dwa akty: ustawa o konce-
sjach z 2006 roku oraz prawo zamówień publicznych z 2004 roku. Wprowadzono 
także metodologiczne wytyczne dot. PPP, opracowane przez Ministerstwo Finan-
sów, które zwięźle opisują proces podejmowania decyzji w PPP bez klarownych 
zasad wyboru i procedur. 

Czechy W 2006 roku uchwalono ustawę o umowach koncesyjnych i projektach koncesyj-
nych. Projekty autostrad są regulowane ustawą o drogach. W 2006 roku zmienio-
no także ustawę o zamówieniach publicznych. 

Dania Rozporządzenie rządu nr 1394 z 1994 roku w zakresie stosowania PPP zobowią-
zujące wszystkie organy centralne do oceny efektywności ekonomicznej projek-
tów przy zastosowaniu publiczno-prywatnego komparatora. Przy projektach PPP 
powinny być uwzględniane także przepisy podatkowe, prawa dzierżawy, finan-
sów publicznych, warunków uzgodnionych dokumentów i prawa zamówień 
publicznych. 

Finlandia Projekty PPP podlegają regulacjom prawa kontraktowego, prawa przedsiębiorstw 
i ustawie o rynku kapitałowym. Ponadto pod uwagę są brane przepisy o ochronie 
środowiska, podatkowe, o zamówieniach publicznych. 

Francja W roku 2004  wydano rozporządzenie rządu wprowadzające koncepcję kontrak-
tów partnerstwa (contrats de partenariat) zawierające różne techniki zamówień 
publicznych (tradycyjne, jak i instrumenty PPP) stosowane przy projektach. 

Grecja W roku 2005 uchwalono tymczasowe prawo o PPP.  Prawo to odnosi się głównie 
do małych i średnich projektów. 

 
                                                           

9 A Practical Guide to PPP…, op.cit., s. 18. 
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Hiszpania Prawo Ogólne Publicznych Kontraktów z 2007 roku dotyczące zawiązywania 
współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. 

Holandia Nie ma specjalnych regulacji prawnych dotyczących PPP. Regulacje dotyczące 
PPP są zawarte w holenderskim prawie cywilnym, prawie europejskim, prawie 
budowlanym, prawie o ochronie środowiska, prawie planowania i gospodarki 
przestrzennej, prawie gospodarczym, prawie podatkowym, prawie zamówień 
publicznych, pomocy publicznej i różnych branżowych przepisach. 

Irlandia Od roku 2002 działa ustawa o PPP. Wraz z nią działają inne akty, takie jak ustawa 
o drogach, ustawa o transporcie (infrastruktura kolejowa). 

Niemcy W 2005 roku uchwalono ustawę o przyśpieszeniu PPP w Niemczech, która zmie-
niła niektóre zapisy innych ustaw odgrywających ważną rolę w implementowaniu 
projektów PPP (prawo zamówień publicznych, prawo podatkowe, prawo inwe-
stycyjne, prawo budżetowe, ustawa federalna o finansowaniu prywatnych dróg).  

Norwegia  Nie ma specjalnego prawa regulującego PPP i nie przewiduje się uchwalenia 
takich przepisów w przyszłości. Zastosowanie znajdują przepisy o zamówieniach 
publicznych. 

Polska Ustawa o PPP z 2005 roku oraz ustawa o PPP z roku 2008, ustawa o koncesjach 
i robotach budowlanych, prawo zamówień publicznych. 

Portugalia Dekret nr 86/2003 zawierający wiele instrumentów prawnych regulujących PPP. 
Państwowa spółka holdingowa Parpublica sprawuje nadzór nad rozwojem projek-
tów PPP, zgodnie z rozporządzeniem 35/2003. Następnym aktem prawnym jest 
Kodeks Postępowania Administracyjnego zawierający przepisy odnoszące się do 
kontraktów publicznych oraz dekret nr 69/2000 dotyczący oceny wpływu projek-
tu na środowisko. 

Rumunia Rozporządzenie rządu nr 16/2002 dotyczące PPP, zezwalające na stosowanie 
nowych możliwości finansowania lokalnego rozwoju, uzupełnione rozporządze-
niem nr 34/2006 dotyczącym kontraktów koncesyjnych oraz rozporządzeniem 
rządu nr 94/2007.  

Słowacja Nie ma oddzielnego prawa regulującego PPP. Kwestie PPP podlegają przepisom 
prawa zamówień publicznych, ustawy o zarządzaniu nieruchomościami pań-
stwowymi, ustawy o infrastrukturze drogowej, ustawy o spółce ds. państwowych 
autostrad. 

Szwecja Nie ma specjalnych regulacji odnośnie do projektów PPP. 
Węgry Ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o koncesjach, ustawa o lokalnych 

władzach. 
Wielka  
Brytania 

Nie ma specjalnych regulacji odnoszących się do PPP. Generalnie obowiązuje 
model tworzenia spółki SPV oraz przygotowania dokumentacji obejmującej 
kontrakt koncesyjny, umowę udziałowców, umowy wykonawcze, umowy finan-
sowe. 

Włochy Prawo nr 119 z 1994 roku zwane prawem Merloniego. Kolejne obowiązujące 
regulacje to: prawo nr 443 z 2001 r. zwane prawem celowym, dotyczące wdraża-
nia dużych projektów infrastrukturalnych, dekret nr 190 z 2002 roku dotyczący 
stosowania schematu DBFT oraz dekret nr 163 z 2006 roku obejmujący regulacje 
zamówień publicznych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Practical Guide to PPP in Europe, 2nd ed., 
M. Button (ed.), City & Financial Publishing, Surrey 2008, s. 29–610.  
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Z jednej strony w wielu przypadkach decyzję o stanowieniu oddzielnego 
prawa regulującego procesy i procedury PPP podejmowały kraje, które mają 
mniejsze doświadczenie w implementowaniu sektora prywatnego w sferę dzia-
łania sektora publicznego, a jednocześnie odczuwały stosunkowo mocno skutki 
występowania luki infrastrukturalnej w stosunku do innych, bardziej rozwinię-
tych państw. Dotyczy to takich krajów jak: Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Wło-
chy. Z drugiej strony dla wysoko rozwiniętych krajów (Francji, Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii) głównym impulsem do zwiększenia zainteresowania wdrażaniem 
PPP stały się ograniczenia Traktatu z Maastricht i rosnąca niemożność dalszego 
powiększenia deficytu i długu publicznego. 

Jednak wydaje się, że w ostatnich latach najważniejszym bodźcem do coraz 
szerszego stosowania PPP (trudnego do prowadzenia, zabezpieczenia i nadzo-
rowania) stała się dostępność funduszy unijnych, łatwiejszych do uzyskania pod 
warunkiem zaangażowania sektora prywatnego przy finansowaniu i prowadze-
niu inwestycji o charakterze publicznym. 

 

3. Przegląd inwestycji PPP w zakresie infrastruktury transportu w krajach UE 

Rozwój PPP w poszczególnych krajach jest zróżnicowany w zależności od 
wpływu czynników politycznych, prawnych, ekonomicznych i kulturowych. 
Najważniejsze zmiany dotyczą Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii, gdzie PPP 
rozwija się dynamicznie w ostatnich latach. W nowych krajach członkowskich 
UE, tak jak i w innych państwach znajdujących się na porównywalnym etapie 
rozwoju, potrzeby w zakresie inwestycji infrastruktury gospodarczej są ogrom-
ne. Proces prywatyzacji infrastruktury w niektórych krajach jest bardziej za-
awansowany, w innych pojawiają się pierwsze oznaki prywatyzacji. Wśród tych 
krajów największym zaangażowaniem w kierunku wdrażania PPP odznacza się 
Polska, następnie, mimo nieudanego startu przed kilku laty, Czechy oraz Węgry. 
Badania przeprowadzone w 2004 roku przez Pricewaterhouse Coopers, a później 
przez City & Financial wykazały, że rozwój PPP w zakresie infrastruktury go-
spodarczej, a głównie transportowej w poszczególnych krajach europejskich jest 
bardzo zróżnicowany. Potwierdzają to wyniki przeglądu przeprowadzonego 
przez City & Financial w każdym kraju europejskim. Dla zobrazowania skali 
zrealizowanych do końca 2007 roku i planowanych projektów PPP w zakresie 
infrastruktury transportowej oraz oceny etapu zawansowania formuł PPP w tabe-
li 2 przedstawiono wykaz inwestycji w podziale na poszczególne kraje.  
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Tabela 2 
 

Zrealizowane i planowane projekty PPP w zakresie infrastruktury transportu 

Państwo 
Zrealizowane projekty PPP  
w infrastrukturze transportu  

w latach 2000–2007 

Planowane projekty 
PPP w infrastrukturze transportowej 

Austria 

Autostrada Ebelsberger Umfahrung  
A5 Ostregion.  
 

W fazie negocjacji: projekt kolejowy 
Liefkenshoekspoortunnel, 
kolej podmiejska Brabo, 
BAM Oosterweel, 
Spartacus–DBFM na linii kolei podmiej-
skich i tramwajowych w regionie Limburg. 

Bułgaria  

Zarządzanie lotniskami w Warnie 
i Burgas na bazie koncesji, 
budowa niezakończonej części 
autostrady z Sofii do Burgas na 
odcinku Stara Zagora – Karnobat. 

Ukończenie drogi szybkiego ruchu z Sofii 
do Warny na odcinku Jablanica–Soumen 
oraz drogi Kalotina–Sofia–Plowdiw– 
–Swilengrad (część E80) oraz odcinków 
z Kalotiny do Sofii i z Plowdiw do Swilen-
gradu. 

Czechy 

 Przebudowa dróg R7, R10, i R4 oraz bu-
dowa nowych odcinków dróg R6, R52, 
R55 i D3 na trasie Praga–południowe 
Czechy. 

Dania 

 Autostrada w południowej Jutlandii, 
IV faza budowy metra w Kopenhadze – 
linia Circle, 
tunel w porcie w Kopenhadze, 
most lub tunel łączący południową Danię 
z Femern w Niemczech, 
most nad Kattegatem łączący Kalundborg 
z Aarhus, 
most lub tunel na fiordach Roskilde 
i Odense 
nowa obwodnica w mieście Naestved, 
tunel w Aarhus, 
droga w Aalborg. 

Finlandia 

Autostrada E18 Muurla–Lohja, 
centrum Kamppi składające się 
z centralnego dworca autobusowego 
oraz centrum handlowego. 

Budowa odcinka autostrady E18 między 
Koskenkyla i Kotka, 
dwutorowe połączenie kolejowe między 
Kokkola i Ylivieska. 

Francja 

Szybkie międzynarodowe połącze-
nie kolejowe Perpignan–Figueras, 
A41 droga płatna blisko Annecy 
z 3-kilometrowym tunelem pod 
Mont Sion, 
płatne drogi A65 między Pau i Lan-
gon, A88 w Normandii, A63 w Gi-
ronde i A355 blisko Strasburga. 

Lokalne projekty kolejowe, takie jak 
Mulhouse „tramwaj-pociąg”, 
wydłużenie linii metra w Marsylii, 
budowa nowych linii metra w Lyonie, 
kanał Seine–Europa północna łączący 
Compiegne/Paryż z Aubencheul-au-Bac 
/Calais, 
międzynarodowe połączenie kolei szybkiej 
Lyon–Turyn. 
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Grecja 

 Koncesja na budowę i eksploatację tunelu 
w Salonikach, 
koncesja na budowę odcinka drogi Malia-
kos–Kleidi, 
koncesja na budowę drogi Ionian, 
koncesja na budowę odcinków drogi Ko-
rynt–Tripolis–Kalamata i Lefkro–Sparta, 
koncesja na budowę centralnej greckiej 
autostrady, 
koncesja na budowę odcinka drogi Elefsi-
na–Patra–Pyrgos. 

Hiszpania 

Autostrada de los Vinelos w Castilla 
la Mancha, 
Autostrada del Camino między 
Pamploną i Logrono w Navarze, 
autostrada M45 w Madrycie, 
płatna autostrada Autopista de 
Levante Ocana–La Roda, 
płatna autostrada Toledo–Madryt, 
płatna droga Ibiza–San Antonio, El 
Burgo–Villafranca, Alto de las 
Pedrizas–Torremolinos, 
płatna autostrada wokół Alicante, 
płatna autostrada Cartagena–Vera, 
płatna droga Macanet–Platja de Aro, 
autostrada Santiago–Brion, 
autostrada płatna Oviedo–Gijon, 

Linia kolei podmiejskiej z Colonia Jardin 
do Pozuelo i Boadilla oraz z Pinar de Cha-
martin do San Chinarro–Las Tablas, 
szybkobieżna kolej (AVE) na terytorium 
Hiszpanii, 
autostrada CV-60 odcinek l’Olleria–
Gandia, 
droga CV-95 na odcinku Orihuela–Costa 
w Walencji,  
droga na odcinku Villena–Muro de Alcoi 
w Walencji, 
droga do Segura na odcinku Orihuela– 
–Uardamar, 
droga Viario na odcinku Novelda–Ahost– 
–Alacant w Walencji. 

Holandia 
Lotniska w Groningen, Doetinchem 
i Rotterdamie, 
tunel Tweede Coentunnel, 

Modernizacja A12,  
modernizacja A15 MaVa między Maasv-
lekte a Vaanplein. 

Irlandia 

Droga N4 Kilcock–Kinnegad, 
droga N1/M1 Dundalk przejście 
zachodnie, 
most West-Link na autostradzie 
M50, 
przejścia na drodze N8 Rathcormac–
–Fermoy, 
 

Budowa  przejścia N25 Waterford, 
południowa obwodnica Limerick N7 – faza II, 
tunel Limerick, 
autostrada M3 Clonee–Kells, 
droga N6 Galway do East Ballinsloe, 
autostrada M7 Portaoise–Castletown I M8 
Portaoise–Culahill, 
modernizacja autostrady M50, 
obszar obsługi autostrad, 
Metro Północne w Dublinie łączące Dublin 
z lotniskiem, 
Metro Zachodnie z Tallaght do Ballymun, 
linia kolei podmiejskiej Lucan Luas z Du-
blina do Lucan. 

Niemcy 

Wydłużenie, eksploatacja i utrzymanie 
autostrady A8 na odcinku Augsburg–
Monachium (model A ukończony); 
rozbudowa, eksploatacja i utrzyma-
nie odcinka autostrady A4 przy 
przejściu Horselberge; 
utrzymanie systemu drogowego 
w Hesji na odcinku Gross–Umstadt.  

Autostrada A1 na odcinku Bremer Kreuz– 
–Buchholz; 
autostrada A5 na odcinku Malsch– 
–Offenburg; 
budowa, finansowanie i eksploatacja przez 
okres 30 lat tunelu płatnego Weserqu-
erung–Model F. 
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Norwegia  

Odcinek drogi E39 z Klett do Bards-
haug, 
odcinek drogi E39 z Lyngdal do 
Flekkefjord. 

Odcinek drogi E18 z Kristiansand do 
Grimstad. 

Polska 

Autostrada A-1 Gdańsk–Toruń, 
Autostrada A-4 Kraków–Katowice, 

Autostrada A-1 na odcinku Stryków– 
–Pyrzowice o długości 180,55 km, 
autostrada A-2 na odcinku Stryków– 
–Konotopa o długości 95,24 km. 

Portugalia 

Most Vasco da Gama, 
płatna autostrada w zachodniej 
Portugalii, 
płatna autostrada w północnej Por-
tugalii, 
program opłat dualnych (shadow 
tolls) obejmujący siedem koncesji, 
obsługa kolei podmiejskiej Fertagus, 
płatna autostrada Litoral Centro. 

Kolej szybkiego ruchu na trasie Lizbona–  
–Oporto oraz Lizbona–Madryt, 
nowe międzynarodowe lotnisko w Alco-
chete, koło Lizbony. 

Rumunia 

Ochrona i rozbudowa systemu wod-
nego na autostradzie w Transylwa-
nii, 
ochrona i rozbudowa systemu wod-
nego na odcinkach 2B i 3C autostra-
dy Brasov–Bors, 
modernizacja drogi krajowej nr 7, 
reaktywacja telekomunikacji i kon-
troli ruchu na autostradzie A2, 
usprawnienie płynności ruchu na 
krajowej drodze nr 1, 
budowa autostrady Bukareszt–Brasov 
na odcinku Bukareszt–Ploesti, 
prace modernizacyjne na moście na 
rzece Dambovita na drodze krajowej 
nr 72A. 

 

Słowacja 

 Budowa odcinków autostrady D1 Dubna 
Skala–Ivechnova, Janovce–Jablonov, 
Fricovce–Svinia (razem ok. 75 km), 
budowa odcinków autostrady R1 Nitra– 
–Tekovske Nemce oraz przejście Banska 
Bystrica (razem ok. 53 km). 

Szwecja 

 Droga NH 50 odcinek Mjolby–Motala 
o długości 28 km, 
droga E22 odcinek Huva–Kristiansand 
o długości 16 km, 
droga E4 odcinek Sundsvall o długości 22 
km, 
droga Lv259 odcinek Sodertornsleden 
o długości 9 km. 

Węgry 

Autostrada M5 – faza III, 
autostrada M6 – faza I. 

System elektronicznego pobierania opłat 
od samochodów ciężarowych na określo-
nych drogach publicznych, 
połączenie kolejowe miedzy lotniskiem  
Ferihegy z centrum Budapesztu. 
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Wielka  
Brytania 

Modernizacja dróg M1 i M2 w ra-
mach DBFO. 
 

Budowa drogi M80 Stepps–Haggs, 
budowa drogi M8 Baillieston–Newhouse, 
zachodnia droga w Aberdeen, 
modernizacja  drogi M74, 
modernizacja drogi M7, 
dwupasmowa droga Dungabbon–Bally-
Gawley, 
odcinek drogi A1 Beech Hill–Cloghgue. 

Włochy 

Linia metra nr 5 w Mediolanie 
o długości 5,5 km.  

Połączenie Prato Signa w Toskanii, 
płatna autostrada Bre.Be.Mi, 
autostrada Asti–Cuneo, 
płatna droga Pedemontana Veneta w pół-
nocnych Włoszech, 
obwodnica Mestre, 
autostrada Quadrilatero Marche–Umbria, 
schemat autostrad Termoli–San Vittore 
w regionie Molise, Caianello–Benevento 
w Kampanii, Ragusa–Catania na Sycylii, 
połączenie z portem w Anconie, 
droga płatna Cispadana z Ferrary do Reg-
giolo Rolo, 
autostrada Broni–Montara, 
projekt dróg Pedemontana w Lombardii, 
wschodnia obwodnica w Mediolanie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Practical Guide to PPP…, op.cit., s. 29– 
–610.  

 
Z zaprezentowanego zestawienia wyraźnie wynika, że część krajów euro-

pejskich czyni pierwsze kroki w kierunku rozpowszechniania PPP, natomiast 
część posiada już spore doświadczenie we współpracy sektora publicznego 
z sektorem prywatnym na niwie inwestycji publicznych. Do pierwszej grupy 
krajów należałoby zaliczyć: Austrię, Bułgarię, Czechy, Danię, Finlandię, Grecję, 
Holandię, Norwegię. Polskę, Słowację, Szwecję. Natomiast trzon drugiej grupy 
tworzą: Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Irlandia, 
Francja. Zwraca uwagę fakt, że w pierwszej grupie znalazły się także kraje za-
możne, takie jak: Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia, w których występuje 
silna opozycja przeciwko włączaniu sektora prywatnego i nastawienie wyłącznie 
na takie projekty, których realizacja zapewni wartość dodaną na poziomie wyż-
szym niż w przypadku ich realizacji przez sam sektor publiczny.  
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Podsumowanie 
 
Ogromne potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury, wywołane 

zmianami technologicznymi i technicznymi, a także koniecznością odnowienia 
istniejących sieci i obiektów, spowodowały „odnowienie” koncepcji partnerstwa 
publiczno-prywatnego.  

Europa obecnie znajduje się na etapie propagowania PPP i rozszerzania 
skali inwestycji realizowanych w tej formule. Wyrazem pozytywnego nasta-
wienia na rozwój PPP jest legislacyjne podejście w skali UE w wielu krajach 
członkowskich, jak i zwiększająca się skala takich projektów zarówno 
w krajach „starej” Unii, jak i w nowych krajach członkowskich, a nawet 
w krajach, które do niedawna prowadziły konserwatywną politykę w tym 
względzie. 
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INNOVATIONS OF PPP IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE  
DEVELOPMENT IN EUROPE 

 
 

Summary 
 

Enormous investment needs in infrastructure, caused by technological and techni-
cal changes and necessity of modernization of existing objects and networks, have 
evolved an approach to PPP concept.  

At present Europe is on stage of propagation and extension of PPP project scale. 
A positive attitude to PPP developments has been seen at legislative changes, both in EU 
level and EU countries, as well as in growing number of PPP projects in advanced EU 
countries and new member countries.  

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  603 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  59 2010 
 
 
 
 
JAN BURNEWICZ* 
 
 
 

PERSPEKTYWA INNOWACYJNA TRANSPORTU I LOGISTYKI1 
 
 
1. Innowacje zamiast ekstensywnego rozwoju transportu 
 

Pojawiające się co jakiś czas kryzysy powinny sygnalizować ludzkości, że 
trwały wzrost gospodarczy służący poprawie ogólnego dobrobytu nie może od-
bywać się za pomocą coraz intensywniej wykorzystywanych tych samych tech-
nologii. Kolejne przyrosty bogactwa narodów są możliwe pod warunkiem two-
rzenia koncepcji radykalnie zwiększających sprawność i efektywność systemów 
produkcji i dystrybucji. O ile trudno określić granice wielkości konsumpcji okre-
ślonych dóbr, o tyle już obecnie gospodarka wywołuje tak ogromne potrzeby 
transportowe, że tradycyjne inwestowanie w transportowe czynniki produkcji 
nie gwarantuje ich zaspokojenia w satysfakcjonujący sposób. Pojawia się groźba 
dojścia do granicy intensywności ruchu i przewozów, po przekroczeniu której 
zatory drogowe i uliczne będą miały charakter chroniczny, pojawi się brak prze-
strzeni dla nowych obiektów infrastrukturalnych oraz wyczerpią się zasoby 
energii, na których bazuje większość technologii transportu zmechanizowanego. 

Skoro dalsze ekstensywne inwestowanie w tradycyjną infrastrukturę i środ-
ki transportowe wydaje się poważnie zagrożone, konieczne staje się stworzenie 
i upowszechnienie nowych technologii i nowej organizacji ruchu w ograniczonej 

                                                           
* Prof. dr hab. Jan Burnewicz – Uniwersytet Gdański. 
1 Niniejsze opracowanie jest syntezą analiz przedstawionych w monografii Innovative Per-

spective of Transport and Logistics pod redakcją Jana Burnewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2009. 
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przestrzeni gospodarczej, przyrodniczej i społecznej. Innowacje, które temu 
mogą służyć, polegają na zwiększeniu sprawności i funkcjonalności systemów 
transportowych, zmniejszeniu zapotrzebowania energetycznego, rozwoju trans-
portu lądowego na różnych poziomach (naziemny, podziemny, napowietrzny), 
powszechnym stosowaniu inteligentnych systemów sterowania ruchem, rozwoju 
nowej generacji logistyki skuteczniej selekcjonującej i optymalizującej powsta-
wanie potrzeb transportowych.  

Potrzeba tworzenia i wdrażania nowych koncepcji i nowych środków 
w transporcie wynika z wciąż niskiej sprawności wielu jego elementów tech-
nicznych i występujących w nim procesów, co jest widoczne w niezadowalającej 
wydajności, przepustowości, zawodności, powstawaniu strat czasu i środków 
oraz zawyżaniu kosztów działalności. Motywem poszukiwania nowych rozwią-
zań w transporcie jest także konieczność poprawy jego relacji z otoczeniem 
przez zwiększenie dostępności przestrzennej i czasowej, podniesienie jakości 
usług i zmniejszenie uciążliwości ekologicznej. Perspektywę rozwoju transportu 
determinuje świadomość, że za 40–50 lat wyczerpią się zasoby opłacalnej 
w wydobyciu ropy naftowej. Innowacje muszą iść w kierunku rozwoju alterna-
tywnych paliw i alternatywnych rodzajów napędu. Poziom jakości życia społe-
czeństwa przestaje się podnosić po przekroczeniu wysokich wskaźników moto-
ryzacji indywidualnej (ponad 400 samochodów na 1000 mieszkańców), co zmu-
sza do innowacji stanowiących alternatywę dla tradycyjnego używania samo-
chodów osobowych powodujących chroniczne zatory drogowe i uliczne. Naj-
większą bolączką społeczną jest niewydolność lądowych systemów transportu 
ładunków, będąca w dużej mierze konsekwencją separatyzmu technicznego 
transportu kolejowego i samochodowego, a także ograniczona sprawność oraz 
efektywność znanych dotychczas rozwiązań intermodalnych. Dla przyszłego 
rozwoju systemów transportowych największe znaczenie będzie miało wdroże-
nie najbardziej obiecujących innowacji przełomowych, nad którymi trwają prace 
w wielu ośrodkach naukowych i przemysłowych na świecie. 

 
 

2. Innowacyjna eliminacja ułomności istniejących form transportu 
 
Na ogół uważa się, że innowacje mają charakter postępowy, ale należy też 

zauważać przypadki kreowania innowacji szkodliwych, które pojawiają się nie 
tylko w sferze wojskowości i produkcji używek, ale także w transporcie w celu 
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zneutralizowania pewnych mechanizmów regulacyjnych i zakazów (antyradary, 
CB radio, szkodliwe dodatki do paliw) lub jako chęć urozmaicenia form roz-
rywki ruchowej (quady2, minipoduszkowce). Perspektywę innowacyjną sektora 
transportu i logistyki należy rozumieć i programować na podstawie dotychcza-
sowych wieloletnich doświadczeń (sukcesów i niepowodzeń) w zakresie rozwo-
ju cywilizacji techniczno-organizacyjnej tego sektora, którą tworzyły odkrycia, 
wynalazki i innowacje. Innowacje ważne dla sektora transportu i logistyki po-
wstają w dużej mierze nie w obrębie niego samego, lecz w sektorach zaopatrują-
cych go w czynniki produkcji (głównie w przemyśle). Wdrożenie innowacji 
zależy jednak od zdolności absorpcyjnej szeroko pojętej sfery transportu i logi-
styki, kierującej się zarówno bieżącymi, jak i długofalowymi racjami oraz róż-
norodnymi motywacjami podejmowania decyzji.  

Ryzyko tworzenia i lansowania chybionych innowacji transportowych wią-
że się z takimi czynnikami, jak:  
− wąski zakres zastosowania (mały popyt, ograniczony rynek);  
− wysoka kapitałochłonność prac badawczych, wdrożeniowych i realizacji 

inwestycji użytkowych; 
− obciążenie trwałymi wadami (uciążliwość dla otoczenia, zawodność, energo-

chłonność); 
− szybkie starzenie się pomysłu (duża liczba potencjalnych substytutów);  
− niska konkurencyjność w stosunku do istniejących technologii tradycyjnych. 

Potrzeba innowacji istnieje zarówno w zakresie całych systemów transpor-
towych (kraju lub miasta), jak i w zakresie poszczególnych gałęzi oraz form 
transportu. W pierwszym przypadku efektem innowacji powinno być zaofero-
wanie użytkownikowi transportu nowej generacji usługi, w drugim przypadku – 
udana innowacja to środek transportu nowej generacji, infrastruktura nowej ge-
neracji, nowe techniki sterowania ruchem, nowe środki poprawy bezpieczeń-
stwa, nowe sposoby zmniejszania uciążliwości ekologicznej i społecznej. Istnie-
jące mankamenty systemowe i gałęziowe współczesnego transportu skłaniają do 
badań i innowacji zarówno w zakresie środków transportu i ich napędu, jak 
i w zakresie infrastruktury liniowej i punktowej, z której muszą korzystać. Tren-
dy innowacyjne w tym zakresie mają trojaki charakter, a mianowicie:  

                                                           
2 Zob.: eMoto – http://www.emoto.com.pl/1078_quady_atv.html; All-terrain vehicle – 

http://www.all-terrain-vehicle.info.  
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1) tworzy się innowacje dostosowujące środki transportu do ograniczonych 
w sposób naturalny lub techniczny parametrów infrastruktury;  

2) tworzy się infrastrukturę transportową nowej generacji bardziej dostosowaną 
do parametrów i możliwości eksploatacyjnych środków transportu;  

3) tworzy się od podstaw nowe podsystemy transportowe złożone z nieznanych 
dotychczas rozwiązań zarówno ruchowych, jak i stacjonarnych. 

W najintensywniej wykorzystywanej gałęzi transportu – transporcie samo-
chodowym – głównym motywem innowacji jest zastąpienie aktualnie eksplo-
atowanej floty pojazdów samochodowych pojazdami czystymi ekologicznie, 
bardziej funkcjonalnymi, bezpieczniejszymi i zajmującymi mniej przestrzeni. 
Bogata gama innowacji obserwowanych w zakresie pojazdów samochodowych 
i ich wyposażenia jest ukierunkowana głównie na nowe rodzaje napędu oraz 
alternatywne paliwa. Na wachlarz tych innowacji składają się obecnie samocho-
dy całkowicie elektryczne, samochody napędzane ogniwami, hybrydowe po- 
jazdy samochodowe, samochody napędzane sprężonym powietrzem, drogowe  
pojazdy prowadzone automatycznie, konstrukcje samochodów osobowych  
o zwiększonej przedniej widoczności. Wśród innowacji organizacyjnych i socjo-
logicznych ważną rolę w zmniejszaniu kongestii będzie miało przekonanie użyt-
kowników samochodów osobowych do zaakceptowania koncepcji współużyt-
kowania przez mieszkańców wspólnych samochodów osobowych (fr. partage de 
véhicule lub autopartage, ang. carsharing)3 lub użytkowania tych samych samo-
chodów w ciągu dnia przez wiele osób (fr. covoiturage, ang. carpool)4, będą-
cych systemami bardziej uniwersalnymi niż rent-a-cars. 

Powszechnie występujące we wszystkich krajach mankamenty transportu 
kolejowego zmuszające do poszukiwania nowych koncepcji i technologii jego 
funkcjonowania to: 
− mała dostępność przestrzenna zdeterminowana istnieniem utrzymywanych 

w eksploatacji torów na danym terenie; 
− skomplikowana mozaika zróżnicowanych narodowo i regionalnie systemów 

techniki kolejowej wymagająca działań interoperacyjnych5; 

                                                           
3 Carsharing – http://en.wikipedia.org/wiki/Carsharing.   
4 Carpool – http://en.wikipedia.org/wiki/Carpool oraz WspólneDojazdy.Pl – http://www.wspol 

nedojazdy.pl.  
5 Integracja techniczna transportu kolejowego jest szczególnie ważna w Unii Europejskiej, 

gdzie istnieją niespójne ze sobą narodowe systemy kolejowe, różniące się rozstawem torów, ro-
dzajami trakcji elektrycznej, systemami sygnalizacji, techniką sprzęgu wagonów, techniką hamo-
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− hermetyczność sieci kolejowej dostępnej tylko dla określonych pojazdów 
szynowych; 

− niska adaptacyjność urbanistyczna widoczna w aglomeracjach miejskich. 
Transport wodny śródlądowy należy do sfer najtrudniejszych pod wzglę-

dem możliwości poszukiwania i wdrażania nowych koncepcji technologicznych 
lub innowacji eksploatacyjnych. Wady tego transportu skłaniające do poszuki-
wania innowacji to:  
− powolność żeglugi i z tego względu mała przydatność w systemach logi-

stycznych; 
− wysoka zależność od warunków hydrologicznych żeglugi; 
− ograniczona dostępność przestrzenna szlaków i portów wodnych. 

Transport morski jest żywiołem stanowiącym bardzo duże wyzwanie w za-
kresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Jego największe mankamenty 
to:  
− zawodność nawet największych statków w konfrontacji z groźnym żywiołem 

morskim (wciąż brak idei niezatapialnego statku)6; 
− powolność żeglugi morskiej;  
− dostęp usług żeglugowych ograniczony do punktów na wybrzeżach wyposa-

żonych w złożoną technicznie i kapitałochłonną infrastrukturę portową; 
− uciążliwy charakter pracy ludzi morza. 

Symbolem najbardziej zaawansowanego poziomu techniki w transporcie 
jest lotnictwo, które również ma szereg „wrodzonych” wad. Należą do nich:  
− skomplikowane i ryzykowne operacje startów i lądowań samolotów;  
− duże zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów w przypadku załamania warun-

ków atmosferycznych (wichury, mgły, śnieżyce);  
− zagrożenie oblodzenia samolotów;  
− silna zależność napędu samolotów od paliw płynnych;  
− duża zależność od wysoce zaawansowanego systemu technicznego;  

                                                                                                                         
wania. Przełamaniu tych barier ma służyć wspólnotowa koncepcja interoperacyjności kolei (za-
równo dużej prędkości, jak i konwencjonalnych) oraz technicznych specyfikacji interoperacyj- 
ności (TSI). 

6 W latach 1966–1985 tonęło na świecie rocznie ponad 300 statków, a od 1990 roku liczba ta 
obniżyła się do poniżej 200, by w roku 2006 zatrzymać się na poziomie około 120. Zob.: Interna-
tional Shipping and World Trade. Facts and figures. International Maritime Organization. Mari-
time Knowledge Centre, http://194.196.162.45/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D21996/ 
InternationalShippingandWorldTrade-factsandfigures-printableversionmay2008.pdf. 
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− dostępność przestrzennie ograniczona do miejsc obsługiwanych przez dobrze 
wyposażone lotniska. 

 
 

3. Innowacje oznaczające bliski przełom technologiczny w transporcie 
 
W ostatnich latach skrystalizowała się wielka szansa dokonania przełomu 

technologicznego w transporcie samochodowym w oparciu o dojrzałą koncep-
cję i udane prototypy samochodów elektrycznych. Największa potrzeba upo-
wszechniania bateryjnego samochodu elektrycznego (BEV) jako substytutu tra-
dycyjnego samochodu spalinowego istnieje w aglomeracjach i dużych miastach. 
Nieco bardziej odległa jest perspektywa upowszechnienia elektrycznych samo-
chodów w ruchu pozamiejskim. Aby do tego ruchu bateryjne samochody elek-
tryczne przystosować, należy zapewnić im wystarczająco duży zasięg jazdy na 
jednym szybkim ładowaniu. Na początku 2009 roku istniało już na świecie po-
nad 100 modeli i prototypów samochodów elektrycznych różnych marek przy-
gotowanych do wprowadzenia na rynek w najbliższych latach. Wszystkie znane 
koncerny motoryzacyjne przyjęły za punkt honoru przygotowanie własnego 
modelu samochodu elektrycznego dostosowanego albo do ruchu miejskiego, 
albo do ruchu pozamiejskiego. 

Drugą przełomową technologią w transporcie samochodowym staje się na-
pęd wodorowy. Samochody napędzane ogniwami paliwowymi (Fuel Cell Vehic-
les – FCV) są innowacją technologiczną opracowaną z myślą o ograniczeniu 
emisji spalin do atmosfery przez silniki samochodowe. Istnieją różne sposoby 
wykorzystywania wodoru jako paliwa do samochodów. Może on być spalany 
w tradycyjnym silniku o spalaniu wewnętrznym lub wykorzystywany w ogni-
wach paliwowych do wytworzenia energii napędzającej silnik. Optymistyczna 
perspektywa wodorowego napędu samochodów wiąże się z faktem, iż od kilku 
lat cały przemysł motoryzacyjny na świecie testuje udane prototypy tych pojaz-
dów. Na świecie w latach 1994–2009 zostało skonstruowanych i przetestowa-
nych około 105 modeli samochodów wodorowych lub wodorowo-spalinowych. 

Obiecującą odświeżoną innowacją są także koncepcje związane z rozwojem 
technologii samochodów napędzanych sprężonym powietrzem (Air Powered 
Car). Z uwagi na żmudny proces techniczny sprężania i gromadzenia sprężone-
go powietrza w celu jego dystrybucji będzie to technologia mniej konkurencyjna 
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niż samochody elektryczne i wodorowe, ale mająca dużą wartość ekologiczną 
w miastach wyposażonych w infrastrukturę dystrybucji sprężonego powietrza. 

Istnieje pilna potrzeba innowacji w transporcie kolejowym, służąca po-
prawie wizerunku tej gałęzi transportu w oczach społeczeństwa i wzmocnieniu 
jej pozycji na rynku. Wśród opisywanych w publikacjach i źródłach interneto-
wych nowych koncepcji i innowacyjnych technologii kolejowych na szczególną 
uwagę zasługują następujące z nich: 
− pasażerskie dwupoziomowe pociągi dużej prędkości (Double-Deck High-

Speed Trains);  
− tramwaj dwusystemowy (Tram-Train);  
− systemy optymalizacji rozkładów jazdy pociągów (Train Scheduling Optimi-

zer); 
− telematyczne systemy sterowania kolejowymi przewozami ładunków;  
− nowoczesne systemy bimodalne i podziemne przewozów ładunków w mia-

stach;  
− energooszczędne systemy napędu pojazdów szynowych (Hybrid Train). 

Najwięksi producenci taboru kolejowego na świecie priorytetowo traktują 
poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych, prezentując prototypy nowej generacji 
pociągów przystosowanych do ruchu dalekobieżnego, regionalnego lub miej-
skiego. Istnieją jednak poważne bariery w kreowaniu kolejowych procesów in-
nowacyjnych tkwiące w zmonopolizowanym modelu tego sektora, politycznym 
charakterze decyzji dotyczących zmian strukturalnych i technicznych, niedostat-
ku własnych funduszy firm kolejowych na inwestycje, niskich kwalifikacjach 
personelu, narodowej orientacji spółek kolejowych i inne. 

Transport lotniczy jest przykładem sektora transportu, który w całej swej 
historii wywoływał „efekt ciągniony” w zakresie procesów innowacyjnych. Pre-
sja tego sektora na dalsze innowacje wciąż trwa, gdyż istniejące systemy lotni-
cze są jeszcze dalekie od doskonałości, czego dowodzą następujące co jakiś czas 
szokujące katastrofy lotnicze. Wśród opisanych w literaturze i źródłach interne-
towych innowacji w tej gałęzi za najważniejsze można uznać: 
− koncepcje i prototypy samolotów pionowego startu o zmiennej geometrii skrzy-

deł (Rotorcraft, Tiltrotor), takich producentów jak: Textron, Erica i innych;  
− sterowce towarowe nowej generacji (Airship, Dirigeable);  
− konstrukcje samolotów przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji hałasu 

i CO2 (eco-friendly planes), a przykładem jest koncepcja samolotu Cryoplane 
napędzanego wodorem;  
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− samoloty nowej generacji typu „latające skrzydło” (bez tradycyjnego kadłu-
ba); 

− bardzo duże samoloty pasażerskie (typu Airbus 380, prototyp 1000-miej-
scowego Boeinga 797 Blended Wing, eksperymentalny samolot Boeinga 
i NASA X-48B) dla zmniejszenia liczby startów i lądowań na lotniskach 
i ograniczenia na nich kongestii; 

− lotniska nowej generacji (w tym Smart Automated Airports, Highway in the 
Sky, Off-Shore Air Stations); 

− fuzje wielkich lotnisk z miastami i przekształcanie ich w centra logistyczne 
(Aéropolis);  

− samoobsługowe terminale obsługi pasażerów;  
− technologie zautomatyzowanego bezpiecznego sterowania ruchem lotniczym 

(ATS). 
Mimo intensywnych prac naukowych i wdrożeniowych w żegludze i por-

tach morskich procesy innowacyjne nie mają zbyt spektakularnego charakteru. 
Wśród opisywanych w publikacjach nowych rozwiązań w tej gałęzi zwraca 
uwagę: 
− projektowanie i budowa szybkich statków pasażerskich (HSC – High Speed 

Craft) o prędkości 35–45 węzłów i superszybkich statków kontenerowych 
(Super High Speed Container Ship – HTH) o prędkości powyżej 50 wę-
złów; 

− wdrażanie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa żeglugi morskiej 
(Automatic Identification Systems – AIS, Ship Security Alert Systems and 
Long-Range Tracking – SSAS, US Container Security Initiative – CSI); 

− koncepcje przyjaznych dla środowiska statków napędzanych sprężonym ga-
zem ziemnym (np. concept vessel E/S Orcelle); 

− zautomatyzowane operacje kontenerowe w portach (Automated Container 
Handling Technology); 

− koncepcje zautomatyzowanych systemów logistycznych w portach morskich 
(w tym virtual deep-sea terminals) i nowej generacji kontenerów (kontene-
rów składanych – foldable container).  

Rysuje się coraz jaśniejsza perspektywa stosowania alternatywnych napę-
dów statków morskich (wodorowego, elektrycznego), pozwalających zmniej-
szyć zużycie energii, emisję CO2, obniżyć hałas maszynowni, poprawić komfor-
tu podróżnych. Ważnym celem pozostaje proces innowacyjny, pozwalający 
stworzyć statki całkowicie niezatapialne. 
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W żegludze śródlądowej można wprawdzie zastosować te same wyna-
lazki energetyczne co w transporcie samochodowym (napęd wodorowy, elek-
tryczny), ale radykalna zmiana jakościowych parametrów statków śródlądo-
wych i parametrów dróg wodnych jest bardzo utrudniona. Nie można bowiem 
zwiększyć ani prędkości, ani gabarytów statków z uwagi na ochronę strefy 
brzegowej dróg wodnych. Mimo istniejących ograniczeń procesy innowacyjne 
mają miejsce i w tej gałęzi transportu. Na uwagę zasługują następujące z nich: 
− koncepcje nowej generacji statków śródlądowych (w tym kontenerowych 

statków śródlądowych energooszczędnych i czystych pod względem ekolo-
gicznym, statków typu ro/ro catamaran lub articulated container vessel with 
pivot system);  

− statków przystosowanych do żeglugi na płytkich drogach wodnych typu  
INBAT7);  

− rozwiązania promujące przeniesienie ładunków z transportu samochodowego 
do wodnego śródlądowego; 

− nowoczesne systemy i technologie informacji rzecznej (River Information 
Services – RIS); 

− nowe technologie eksploatacji dróg wodnych wydłużające okres nawigacji 
w warunkach zimowych (istotne w krajach północnych). 

Tworzenie skutecznych innowacji służących uzdrawianiu miejskich syste-
mów transportowych wymaga czasu i cierpliwości. Mimo niepowodzeń lub 
wątpliwych efektów wdrażania nowych koncepcji i środków w niektórych 
aglomeracjach zaczyna się tworzyć większy ład i harmonia w sposobach prze-
mieszczania mas mieszkańców. Perspektywiczny pozytywny charakter mogą 
mieć następujące kierunki kreowania nowej organizacji i nowych technologii 
transportu miejskiego: 
− radykalne przestawienie ruchu miejskiego na transport zbiorowy przez reor-

ganizację i przebudowę urbanistyczną dzielnic miast;  
− czyste ekologicznie pojazdy miejskie (napęd elektryczny, gazowy, wodoro-

wy, hybrydowy, na sprężone powietrze); 
− systemy automatycznych pojazdów miejskich typu PRT (Personal Rapid 

Transit), będących specyficznymi zindywidualizowanymi pojazdami poru-

                                                           
7 Zob.: INBAT – Innovative barge trains for effective transport on inland shallow waters. Pro-

jekt koordynowany przez DST z Duisburga w ramach V Programu Ramowego UE – 
http://www.vbd.uni-duisburg.de/inbat/index.htm.  



Jan Burnewicz 

 

60 

szającymi się po własnych drogach, oddzielonych wielopoziomowo od trady-
cyjnych ulic;  

− tworzenie stref o niskiej emisji spalin (The Low Emission Zone – LEZ), funk-
cjonujących w zaostrzonym reżimie wjazdu i parkowania pojazdów spalino-
wych;  

− usługi współużytkowania transportu indywidualnego w miastach (Urban Lift-
sharing Services nazywany także Car-Pooling, Car-Sharing lub Ride-
Sharing); 

− systemy zamawianych przewozów mikrobusowych (Call-a-Bus Services 
nazywany także Demand Responsive Transport – DRT) i inne. 

Bardzo ważnym obszarem innowacji transportowych jest ogół działań 
związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury transportowej. W zakre-
sie infrastruktury drogowej największe perspektywicznie znaczenie mają nastę-
pujące kierunki innowacyjnych zmian: 
− stosowanie materiałów alternatywnych wobec tradycyjnego kruszywa skal-

nego (alternative materials in road construction, recycling materials in road 
construction);  

− nowe materiały uzupełniające tradycyjny asfalt, beton lub beton asfaltowy 
(geotekstylia, geosyntetyki, kompozyty, polimery i inne);  

− bezpoślizgowe nawierzchnie (skid-resistant road surfaces); 
− kolektory energii słonecznej służące podgrzewaniu nawierzchni dróg i usu-

waniu lodu (de-icing the road surface in winter); 
− nawierzchnie dróg absorbujące hałas w osiedlach (new noise-absorbing road 

surfaces);  
− systemy nawigacji satelitarnej i kontroli ruchu drogowego;  
− systemy zarządzania drogowymi miejscami postojowymi; 
− budowa podziemnej infrastruktury do przewozów ładunków drogowych. 

 
 

4. Bariery wdrażania innowacji w polskim transporcie 
 
Przestawienie polskiego transportu na tory innowacyjnego zrównoważone-

go rozwoju wymaga stworzenia systemu angażującego do solidarnego działania 
władze publiczne, przedsiębiorców transportowych, przemysł środków transpor-
tu, władze samorządowe, środowiska naukowo-badawcze i przedstawicieli użyt-
kowników transportu. Uczestnicy tego procesu muszą przejść intensywną i dość 
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żmudną edukację proinnowacyjną, której efektem powinno być zrozumienie 
podstawowych cech procesów innowacyjnych, takich jak8: 
− duża zależność od wysoko kwalifikowanych kadr pracowniczych; 
− konieczność dysponowania funduszami na badania, rozwój, wdrożenia; 
− wysokie ryzyko związane z wdrażaniem nowych koncepcji; 
− krótki okres życia innowacji (3–5 lat), szybko zastępowanych jeszcze lep-

szymi pomysłami; 
− szansa na szybką i radykalną poprawę sytuacji finansowej w przypadku in-

nowacji wyjątkowo trafnej; 
− silne oddziaływanie psychologiczne na konkurentów. 

Oprócz barier obiektywnych w postaci braku środków finansowych, odpo-
wiedniego zaplecza naukowo-badawczego, kwalifikowanych kadr, w Polsce 
poważnym zagrożeniem dla procesów innowacyjnych są archaiczne postawy 
wielu decydentów, ludzi nauki, polityków i przedsiębiorców. Światowe nowinki 
o szybko upowszechnianych samochodach elektrycznych i przygotowaniach 
wielu państw do rozwoju floty samochodów wodorowych przyjmowane są ze 
sceptycyzmem i niedowierzaniem, trudnym do zrozumienia w społeczeństwie 
pozornie wykształconym, dysponującym dostępem do Internetu, odczuwającym 
z roku na rok coraz większe uciążliwości nadmiernego rozwoju motoryzacji 
indywidualnej i nieracjonalnego sposobu korzystania z samochodów.  

Najtrudniej jest zrozumieć pozorowanie przez państwo prowadzenia polity-
ki proinnowacyjnej. W tym czasie, gdy w wielu krajach stworzono finansowe 
i fiskalne zachęty do kupowania samochodów z alternatywnym napędem, gdy ze 
środków publicznych wspiera się rozwój stacji ładowania elektrycznego samo-
chodów i tworzenia sieci tankowania wodoru, w Polsce nawet konkretne infor-
macje o ważnych innowacjach transportowych wydają się być tabu. Tak jak 
w wielu innych trudnych sprawach, również w przypadku żywotnie ważnych dla 
kraju innowacji transportowych musi się pojawić silna presja konsumentów 
i całego społeczeństwa na władze publiczne, by nie odkładały wdrażania tych 
innowacji na dalszą przyszłość. 

 

                                                           
8  J. Burnewicz, Nowa era technologiczna zrównoważonego transportu, „Przegląd Komunika-

cyjny” 2009, nr 6. 
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INNOVATIVE PERSPECTIVE OF TRANSPORT AND LOGISTICS 
 
 

Summary 
 

In last years innovative processes in transport in highly developed countries have 
been accelerated and intensified, what brought many successful ideas and allowed to 
introducing new generation transport vehicles on the market. Innovations consisting in 
replacing traditional exhaust propulsion by electric, hydrogen or hybrid drive are the 
most important. Moreover, prototypes of electric cars have already emerged and after 
creating hydrogen refuelling network also the production and exploitation of hydrogen 
cars and buses will be possible. Alternative sources of propulsion are also implemented 
in other transport modes: on passenger ships, in urban transport and even in air transport 
(first hydrogen airplanes are constructed). Besides this innovation stream, there are new 
ideas arising of vehicles construction which occupy less area, are safer, electronically 
operated and better adjusted to intermodal transport.    

Additionally, innovative achievements in construction and infrastructure exploita-
tion should be taken into consideration. The most important ones can be enumerated as: 
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● recycling materials in road construction, ● new materials complementing traditional 
asphalt, concrete or asphaltic concrete (geo-textiles, geo-synthetic materials, composite 
materials, polymers and others), ● skid-resistant road surfaces, ● de-icing the road sur-
face in winter, ● new noise-absorbing road surfaces, ● systems of satellite navigation 
and road traffic control, ● systems of controlling parking spaces, ● underground infra-
structure construction for freight road transport.  
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ZMIANA PODEJŚCIA W INTERPRETACJI I MIERZENIU  
TRANSPORTOCHŁONNOŚCI GOSPODARKI 

 
 
Wprowadzenie 
 

Analiza miejsca oraz roli transportu w funkcjonowaniu gospodarki, 
z uwzględnieniem stymulacji i reakcji na zmiany w niej zachodzące, obliguje 
do spojrzenia na gospodarkę przez pryzmat struktury złożonej i dynamicznej. 
Złożoność gospodarki można w tym przypadku rozpatrywać przede wszyst-
kim z punktu widzenia dwóch struktur: sektorowej oraz przestrzennej, pozo-
stających ze sobą w układzie określonych relacji, które istotnie wpływają na 
transport. Dynamika gospodarki jest natomiast czasowo-przestrzennym wy-
rażeniem jej stanu i struktury, zgodnie z założeniem, że gospodarka znajduje 
się w nieustannym rozwoju, ponieważ jej składowe ulegają ciągłym zmia-
nom.   

Problematyka transportochłonności gospodarki ma już swoje trwałe miejsce 
w obszarze teoretycznych rozważań o transporcie, nie jest więc jakimś nowym 
polem badawczym. Jednakże zmiany zachodzące w otoczeniu transportu wymu-
siły w ostatnich latach intensyfikowane próby reinterpretacji tego pojęcia. Celem 
niniejszego opracowania jest przywołanie wybranych głosów w dyskusji wokół 
nowego podejścia do zakresu znaczeniowego pojęcia „transportochłonności 
gospodarki” na tle dotychczasowego jego rozumienia. 
                                                           

* Dr Izabela Dembińska – Uniwersytet Szczeciński. 
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1. Transport i gospodarka – siła i zakres współzależności 
 
Bezsporne jest, że transport odgrywa ogromną rolę w gospodarce. Jest on 

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

Gospodarka nie jest monolitem. Jej strukturę tworzą gałęzie, które wykazu-
ją istotne z punktu widzenia generowanych potrzeb transportowych różnice 
w zakresie ich rozkładu w czasie i przestrzeni oraz jakościowych właściwości 
(rysunek 1). Nie sposób wymienić szczegółowo wszystkich różnic, niemniej 
można wskazać na najważniejsze, wśród których należy wymienić: 
– materialny lub niematerialny charakter działalności produkcyjnej, 
– rodzaj produkowanego dobra (półprodukty, dobra finalne, konsumpcyjne, 

przemysłowe itp.), 
– podatność transportową, manipulacyjną i magazynową dobra, 
– zależność produkcji od surowców, 
– specyfikę lokalizacji baz zaopatrzenia, produkcji i rynków zbytu, 
– cykl produkcji, 
– stopień skooperowania produkcji, 
– specyfikę kanałów dystrybucji, 
– specyfikę czynników wyznaczających politykę zapasów w sferze zaopatrze-

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

możliwości wykorzystywania rynku w zakresie obsługi transportowej. 
Potrzeby transportowe mogą być zróżnicowane pod względem wielkości 

i struktury wewnątrz poszczególnych sektorów gospodarki. Należy zatem anali-
zować zachowanie podmiotów tworzących sektor w ujęciu dynamicznym, nie 
zapominając przy tym, że zachowanie to jest determinowane przez strukturę 
rynku. Wielkość i struktura potrzeb transportowych mogą być wobec tego po-
strzegane jako funkcje struktury rynku i zachowań użytkowników transportu. 
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Rys. 1. Gałęziowa struktura gospodarki a potrzeby transportowe 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Ważną rolę – zwłaszcza w kształtowaniu wielkości potrzeb transportowych 

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

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

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

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

Transport jest zarówno czynnikiem, jak i przedmiotem rozwoju gospo-
darczego (rysunek 2). Rozwój gospodarki z reguły wiąże się ze wzrostem ak-
tywności transportu. Występuje zatem nie tylko w roli stymulatora, ale kierunki 
rozwoju gospodarki stają się jednocześnie wytyczną dla kierunków rozwoju 
transportu. Z drugiej strony, transport może oddziaływać na rozwój gospodarki 
pobudzająco, kiedy jego rozwój i potencjał jest w pełni zharmonizowany z po-
trzebami gospodarki, i ograniczająco, kiedy jego rozwój i potencjał nie odpo-
wiadają w jakimś zakresie potrzebom, jakie zgłasza gospodarka. 
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Rys. 2. Transport jako czynnik i przedmiot rozwoju gospodarczego 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

2. Transportochłonność gospodarki – „stare” ujęcia problematyki 
 
Zgodnie z tym, co stwierdzono już wcześniej, funkcjonowanie gospodarki, 

a ściślej rzecz biorąc jej poszczególnych działów, jest możliwe dzięki działalno-
ści transportu. Gospodarka odznacza się zatem określonym stopniem transporto-
chłonności. W literaturze przedmiotu transportochłonność (transportochłonność 
gospodarki narodowej) definiuje się przeważnie jako stan zaangażowania dzia-
łalności transportowej w działalność innych działów gospodarki1, co można 
inaczej wyrazić jako stosunek popytu na przewozy do skali działalności gospo-
darczej i zapisać w następujący sposób2: 

gosp
gosp A

V
WT =  

gdzie: 
gospWT  – współczynnik transportochłonności gospodarki, 

V  – popyt na przewozy, 

gospA  – skala działalności gospodarczej. 

 
Stan zaangażowania działalności transportowej należy tu rozumieć jako za-

angażowanie pracy żywej i uprzedmiotowionej przy transportowej obsłudze 

                                                           
1  Transport w procesie integracji gospodarki, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996, s. 80 i nast.; T. Szempliński, K. Zaborska, Transporto-
chłonność gospodarki narodowej, „Przegląd Komunikacyjny” 1978, nr 2; Transportochłonność 
gospodarki narodowej, red. R. Kuziemkowski, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warsza-
wa 1981, s. 48–49; Transport, red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 1997, s. 22 i nast. 

2  M. Madeyski, E. Lisowska, Badania analityczne transportu samochodowego, Wydawnictwo 
Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981, za: B. Liberadzki, Transport: popyt, podaż, równowa-
ga, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa 1998, s. 35. 
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wszystkich działów gospodarki, włącznie z obsługą indywidualnych potrzeb 
ludności.  

Oczywiste jest, że każda z gałęzi gospodarki cechuje się tylko sobie wła-
ściwym poziomem transportochłonności, a skoro tak, to zależność przedstawio-
na wyżej przyjmie następującą postać3: 
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gdzie: 

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

nV ...2,1  – popyt na przewozy zgłaszany przez poszczególne gałęzie gospo-
darki, 

nA ...2,1  – skala działalności gospodarczej poszczególnych gałęzi gospodar-
ki, 

n  – gałęzie gospodarki. 

Struktura działowa i gałęziowa gospodarki narodowej cechuje się określo-
nym poziomem transportochłonności, ponieważ implikuje ona4: 
− proporcje między wytwarzaniem środków produkcji i środków kon-

sumpcji, 
− proporcje między wydobyciem surowców i ich przetwórstwem prze-

mysłowym, 
– proporcje między przemysłami reprezentującymi niski i wysoki sto-

pień przetwórstwa, 

                                                           
3  B. Liberadzki, Transport…, op.cit., s. 39. 
4  Ibidem, s. 82. 
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– odległości przestrzenne między ośrodkami popytowymi a ośrodkami poda-
żowymi, 

– określony udział wymiany międzynarodowej w zagregowanej działalności 
gospodarczej. 

Jak stwierdzono, struktura to nadrzędny czynnik determinujący transporto-
chłonność gospodarki. Jednakże znamienną rolę należy także przypisać ukształ-
towanej historycznie organizacji sfery gospodarczej, dokładniej czynnikom, 
które ją wyznaczają. Zostały one przedstawione już we wcześniejszych rozwa-
żaniach – przy okazji omawiania źródeł potrzeb transportowych (poziom specja-
lizacji produkcji, poziom kooperacji, stopień koncentracji produkcji, lokalizacja 
produkcji i obiektów logistycznych, organizacja zaopatrzenia i dystrybucji itd.).  

Zarówno struktura gospodarki, jak i organizacja działalności gospodarczej 
w poszczególnych sektorach ulegają zmianie w czasie. Jest to proces ciągły 
i nieunikniony. Zmiany te, ich treść i siła, znajdują swoje bezpośrednie odzwier-
ciedlenie w poziomie transportochłonności (tabela 1). Można również świado-
mie regulować poziom transportochłonności. Jest to możliwie na drodze celo-
wego oddziaływania na poszczególne czynniki wyznaczające strukturę gospo-
darki i organizację życia gospodarczego.  

Swoje uzasadnienie znajduje uszczegółowienie obliczeń i analiz poprzez wy-
znaczanie transportochłonności w odniesieniu do poszczególnych gałęzi transpor-
tu. Na przykład odnośnie do przewozów ładunków wykonywanych transportem 
samochodowym J. Brunel5 założył w swoich badaniach, że w wąskim ujęciu za-
angażowanie tej gałęzi w obsługę gospodarki można mierzyć następująco:  

i

i
i GDP

TKroadRFI _
= , 

gdzie:  
road_TKi – ilość tkm wykonanych przez transport samochodowy w kraju i,  
GDPi – PKB dla kraju i.  

W szerszym ujęciu wskaźnik ten przedstawił w następujący sposób:  
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5  J. Brunel, Freight transport and economic growth: an empirical explanation of the coupling 

in the EU using panel data, Laboratoire d'économie des transports – CNRS: UMR5593, Université 
Lumière, Lyon II, Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, Lyon 2005, s. 6 i n. 



Zmiana podejścia w interpretacji i mierzeniu transportochłonności gospodarki 71 

gdzie: 
TKi – ilość tkm wykonanych przez wszystkie gałęzie transportu w kraju i,  
Ti – liczba przewiezionych ton ładunku,  
INDi – produkcja przemysłowa w kraju i.  
 
Oznacza to, że rozpatrując przewozy ładunków, można zauważyć, że zaan-

gażowanie transportu samochodowego w obsługę gospodarki jest iloczynem 
udziału przewozów ładunków transportem samochodowym w przewozach ła-
dunków ogółem (realizowanych przez wszystkie gałęzie), średniej odległości 
przewozów, średniej wagi produkcji przemysłowej o wartości 1$, udziału pro-
dukcji przemysłowej w PKB. Oczywiście jest to tylko przykład, którego meto-
dykę można, w zależności od potrzeb, modyfikować. 

 
Tabela 1 

 
Modele makroekonomicznych sytuacji i ich wpływ na poziom transportochłonności  

Makroekonomiczne sytuacje Konsekwencje Charakter gospodarki 
Założenia: 

A – działalność gospodarki, 
WT – poziom transportochłonności, 
V – popyt na usługi transportowe, 
i – zbiór gałęzi gospodarki 

∆Ai ≥0, 
∆V ≥0 i jest zależny od przyrostu 

produkcji w i 
∆WT≥0 Gospodarka transportochłonna 

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

∆Ai <0, 
∆V zależy od proporcji zmian  

poziomu działalności gospodarki  

∆WT≥0  
lub  

∆WT≤0 

Gospodarka transportochłonna lub  
gospodarka transportooszczędna 

∆Ai >0, 
∆V <0 ∆WT<0 Gospodarka transportooszczędna 

∆Ai <0, 
∆V ≤0 ∆WT≤0 

Gospodarka neutralna  
lub 

gospodarka transportooszczędna 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Głównymi przesłankami analizy transportochłonności w odniesieniu do po-

szczególnych gałęzi transportu jest zróżnicowanie charakteryzujących je wielko-
ści nakładów oraz zróżnicowanie zaangażowania w obsługę poszczególnych 
działów gospodarki. Ponadto tendencje dla transportochłonności zagregowanej 
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nie muszą być właściwe dla transportochłonności wyznaczanych dla poszcze-
gólnych gałęzi. Pokazały to badania dla gospodarki Niemiec, w których wyka-
zano spadek transportochłonności zagregowanej, zaś wzrost w odniesieniu do 
transportu drogowego6.  

Ujęcie działowe gospodarki, jak i gałęziowe transportu tworzą bardzo sze-
roką i ciekawą płaszczyznę analityczno-komparystyczną w analizie transporto-
chłonności. Płaszczyzny te przedstawiono w tabeli 2.   

Transportochłonność można też ujmować jako sumę materiało-, energo- 
i pracochłonności, jednocześnie określając ją jako stosunek nakładów ponoszo-
nych na działalność transportową do efektów osiąganych w gospodarce w jej 
poszczególnych działach, obsługiwanych przez transport, czyli: 
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gdzie: 
WTgosp – współczynnik transportochłonności gospodarki, 
MT – materiałochłonność transportu, 
MTn – materiałochłonność transportu obsługującego n-dział gospodarki, 
ET – energochłonność transportu, 
ETn – energochłonność transportu obsługującego n-dział gospodarki, 
PT – pracochłonność transportu, 
PTn – pracochłonność transportu obsługującego n-dział gospodarki, 
EfG – efekty osiągane w gospodarce, 
Efn – efekty osiągane w n-dziale gospodarki, 
i – liczba działów gospodarki. 
 
 

                                                           
6  H. Baum, Decoupling transport intensity form economic growth, w: ECMT, Key issues for 

transport beyond 2000, 15th International Symposium on Theory and Practice in Transport Eco-
nomics, Paris: OECD 2000, s. 231–260; H. Baum, J. Kurte, Transport and economic development, 
w: ECMT, Transport and economic development, 17th International Symposium on Theory and 
Practice in Transport Economics, Paris: OECD 2002, s. 5–49. 
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Tabela 2 
 

Płaszczyzny analityczno-komparystyczne w badaniu transportochłonności 

Cele badawcze 
Płaszczyzny analityczno-komparystyczne 

G – gospodarka,  T – transpotochłonność,  D – dział gospodarki,   
g – gałąź transportu 

• Jaka jest transporto-
chłonność gospodarki 
kraju X? 

• Jakie czynniki wyzna-
czają transportochłon-
ność gospodarki kraju 
X? 

 

• Jaka jest transporto-
chłonność działów 
w strukturze gospo-
darki kraju X? 

• Które z działów go-
spodarki kraju X od-
znaczają się mniejszą, 
a które większą trans-
portochłonnością? 

• Jakie czynniki wyzna-
czają transportochłon-
ność działów gospo-
darki kraju X? 

 

• Jaka jest transporto-
chłonność gospodarki 
kraju X na tle innych 
krajów? 

• Jakie czynniki wyzna-
czają transportochłon-
ność gospodarki kraju 
X na tle czynników 
wyznaczających trans-
portochłonność 
w innych krajach? 

 

• Jaka jest transporto-
chłonność działów 
tworzących strukturę 
gospodarki w kraju X 
na tle innych krajów? 

• Jakie czynniki wyzna-
czają transportochłon-
ność działów gospo-
darki kraju X w po-
równaniu z innymi 
krajami? 
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• Jakie są udziały po-
szczególnych gałęzi 
transportu w obsłudze 
gospodarki kraju X?  

• Jakie czynniki wyzna-
czają udziały poszcze-
gólnych gałęzi trans-
portu w obsłudze go-
spodarki kraju X? 

 

•  Jakie są udziały po-
szczególnych gałęzi 
transportu w obsłudze 
działów gospodarki 
kraju X? 

• Jakie czynniki o tym 
decydują? 

 

• Jakie są udziały po-
szczególnych gałęzi 
transportu w obsłudze 
gospodarki kraju X 
w porównaniu z in-
nymi krajami?  

• Jakie czynniki wyzna-
czają udziały poszcze-
gólnych gałęzi trans-
portu w obsłudze go-
spodarki kraju X 
w porównaniu z in-
nymi krajami? 

 

• Jakie są udziały po-
szczególnych gałęzi 
transportu w obsłudze 
działów gospodarki 
kraju X w porównaniu 
z innymi krajami? 

• Jakie czynniki o tym 
decydują w porówna-
niu z innymi krajami?  

 

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

Jak zauważają W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król7, celem pomiaru 
transportochłonności jest określenie rozmiarów działalności transportowej przy-
padającej na jednostkę odniesienia, przy czym nie istnieje oficjalna ewidencja 
statystyczna, która pozwalałaby dokładnie ustalić szczegółowe mierniki trans-
portochłonności, zwłaszcza o charakterze przedmiotowym. Wyjątkiem są mier-
niki odnoszące się do całej gospodarki, kiedy można zastosować następujące 
warianty8:  
a) tony przewiezionych ładunków odniesione do jednostki wartości dochodu 

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

narodowego i produktu globalnego, 
c) wartość przewozów i innych działalności podstawowych transportu odnie-

sione do jednostki wartości dochodu narodowego i produktu globalnego. 
 

                                                           
7  Transport…, op.cit., s. 24. 
8  Transportochłonność gospodarki…, op.cit., s. 60. 
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3. Transportochłonność gospodarki – „nowe” ujęcia problematyki 
 
Zależności między strukturą i funkcjonowaniem gospodarki a transportem 

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

portochłonnością w długim okresie, w tym szczególnie pod kątem siły i za-
kresu działania czynnika fluktuacji,   

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

W analizach makroekonomicznych dają się wyraźnie rozgraniczyć obszary 
zależności zachodzących w długim i krótkim okresie. W modelowaniu kształto-
wania się popytu na przewozy w długim okresie wykorzystuje się obecnie teorię 
kointegracji9 (wpisaną w nurt tak zwanej „nowej ekonometrii”), która pozwala 
badać związki zmiennych w długich okresach i poszukiwać ich długookresowej 
równowagi. Kointegracja to, najprościej ujmując, występowanie dynamicznej 
zależności między zmiennymi. Do końca lat 80. XX wieku zakładano stacjonar-
ność szeregów czasowych10. Fundamentalne było odkrycie C.W.J. Grangera11, 
który zauważył, że własności szeregu czasowego nie są na ogół spełnione i że 
procesy ekonomiczne charakteryzują się niestacjonarnością. C.W.J. Granger 
i R.F. Engle12 określili własność kointegracji szeregów czasowych i zgodnie 
z ich tokiem myślenia, aby można było wnioskować na podstawie wzrostu go-
                                                           

9  Teoria kointegracji została wprowadzona do ekonometrii w połowie lat 80. XX wieku. Za jej 
twórcę uważa się C.W.J. Grangera, który w 1981 roku przedstawił jej założenia jako pierwszy. 
W późniejszym czasie koncepcja została rozwinięta przez C.W.J. Grangera i R.F. Engle’a, którzy 
w 2003 roku za dokonania w tym obszarze otrzymali Nagrodę im. Alfreda Nobla w dziedzinie 
ekonomii. Teoria kointegracji jest szeroko opisana w: W.W. Charemza, D.F. Deadman, Nowa 
ekonometria, PWE, Warszawa 1997; A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2003. 

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

11  Szerzej na ten temat w: C.W.J. Granger, Some Properties of Time Series Data and their Use 
in Econometric Model Specification, „Journal of Econometrics” 1981, vol. 16, s. 121–130. 

12  R.F. Engle, C.W.J. Granger, Co-integration and Error Correction. Representation, Estima-
tion and Testing, „Econometrica” 1987, vol. 55, s. 251–276. 
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spodarki o transportochłonności, trzeba znać własności, które mówią o ich roz-
kładzie w okresie przeszłym. Jednakże zakłada się, że szeregi czasowe opisujące 
wzrost gospodarki i transportochłonność poruszają się niestacjonarnie, ale po-
dobnie, a ściślej – mają podobne trendy rosnące. A skoro tak, to związek, jaki je 
łączy, ma znamiona związku stacjonarnego. Dostrzegając jednak przechodzenie 
od założeń o liniowości zależności długookresowych i symetryczności dostoso-
wania do długookresowego położenia równowagi w kierunku nieliniowości, 
w badaniach wpływu gospodarki na popyt na przewozy wykorzystuje się obec-
nie analizę kointegracji nieliniowej, często z wykorzystaniem modelu korekty 
błędem13. Poza tym wykorzystanie modeli kointegracji pozwala na wyznaczanie 
rzetelniejszych prognoz kształtowania się poziomu transportochłonności w dłu-
gim okresie, ponieważ mogą uwzględniać znaczenie wahań cyklicznych14, które 
mogą przejawiać się w mniejszym lub większym stopniu, niemniej stanowią 
istotną determinantę. Można tutaj rozpatrywać:    
a) wahania cykliczne obserwowane w gospodarce i ich wpływ na poziom trans-

portochłonności, 

                                                           
13  Można tutaj wskazać na następujące przykłady badań nad transportochłonnością gospodarki: 

1) Pod koniec lat 90. XX wieku H. Meersman i E. Van de Voorde zbadali zależność między wzro-
stem produkcji przemysłowej a transportochłonnością w Belgii (zob. H. Meersman, E. Van de 
Voorde, Is Freight Transport Growth Inevitable?, w: Which changes for transport in the next 
century, 14th International Symposium of Theory and Practice, ECMT, Paris: OECD 1999, s. 23– 
–51); 2) C. Gabella-Latreille w swojej rozprawie doktorskiej zbadała, jak będzie przedstawiać się 
zależność między wzrostem produkcji przemysłowej we Francji a transportochłonnością do 2015 
roku oraz jak będą przebiegać cykle wzrostu produkcji przemysłowej i jak będą one kształtować tę 
zależność (zob. C. Gabella-Latreille, La modéle quinquin fret, un modéle de simulation à l’horizon 
2015 des flux de transport de marchandises. Tome 1: La modéle quinquin fret, un instrument 
d’aide à la décision, Thése de doctorat de sciences économiques. Lyon: Université Lumiére Lyon 
2, 1997); 3) M. Kulshreshtha z zespołem zbadał zależność między wzrostem gospodarki Indii 
a popytem na przewozy ładunków koleją (M. Kulshreshtha, B. Nag, M. Kulshreshtha, 
A multivariate cointegrating vector auto regressive model of freight transport demand: evidence 
from Indian railways, „Transport Research” 2001, 35(A)1, s. 1–72); 4) V.W. Yao, posługując się 
testem Grangera, przeanalizował zależność między kształtowaniem się wielkości produkcji 
i stanów zapasów w przedsiębiorstwach produkcyjnych a transportochłonnością (V.W. Yao, The 
causal linkages between freight transport and economic fluctuations, „International Journal of 
Transport Economics” 2005, vol. 32, no. 2, s. 143–159); 5) V.W. Yao i K. Lahiri przeanalizowali 
korelację między cyklami w gospodarce (wyznaczonymi wg metody National Bureau of Economic 
Research) a cyklami w transporcie na przykładzie Stanów Zjednoczonych (V.W. Yao, K. Lahiri, 
Economic indicators for the US transportation sector, „Transport Research” 2006, 40(A)1, s. 872– 
–887). 

14  Pionierską i szeroką próbę pokazania złożoności problemu cykli gospodarczych w transpor-
cie w polskiej literaturze z obszaru transportu podjęła D. Rucińska. Zob. D. Rucińska, Cykle go-
spodarcze w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.  
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b) wahania cykliczne obserwowane w transporcie i ich wpływ na gospodarkę, 
c) zależności między wahaniami cyklicznymi w gospodarce a wahaniami cy-

klicznymi w transporcie.  
Ogólnie można zatem stwierdzić za D. Rucińską15, że potrzeba rozwijania 

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

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

nym zagospodarowaniem przestrzennym, respektując przy tym uwarunko-
wania ekologiczne,  

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

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

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

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

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

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

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

i transmaterializacji (immaterializacji) transportu? 

                                                           
15  D. Rucińska, Cykle gospodarcze…, op.cit., s. 109. 
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P. Tapio16 proponuje, by rozdzielenie wzrostu transportu od wzrostu gospo-
darki, czyli decoupling, wyrażać w kategorii elastyczności wzrostu gospodarki 
mierzonego w PKB względem wielkości przewozów mierzonych w tkm dla 
przewozów ładunków lub pkm dla przewozów osób o wartości poniżej 1. Po-
nieważ rozważania dotyczą przewozów ładunków, wzór zapisu tej zależności 
w oparciu o propozycję P. Tapio przedstawia się następująco:  

tkm
PKBe

tkmPKB Δ
Δ

=
%
%

/
 

gdzie: 
tkmPKBe /  – elastyczność wzrostu gospodarki względem wzrostu przewo-

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

w tkm. 
 
P. Tapio podkreśla, że w ten sposób można mierzyć poziom decouplingu 

nie tylko dla transportu w ujęciu zagregowanym, ale także dla każdej gałęzi 
odrębnie. Ponadto wskazuje, że oprócz średniej odległości przewozu 1 tony 
ładunku w km można zmianę wzrostu przewozów ładunków, w zależności od 
kontekstu analizy, wyrazić także liczbą kilometrów przejechanych przez jeden 
pojazd.  

P. Tapio proponuje, by pomiar poziomów decouplingu wzrostu gospodarki 
i wzrostu przewozów ładunków dokonywać, respektując fakt, że transport ma 
znaczący udział w emisji CO2. Stąd sugeruje, by mierzyć również decoupling 
emisji CO2 transportu od wielkości przewozów w następujący sposób:  

2
2 %

%
/

CO
Ttkm T

tkme
CO Δ

Δ
=  

gdzie: 

2/ COTtkme  – elastyczność wzrostu emisji CO2 przez transport względem 

wzrostu przewozów ładunków, 

                                                           
16 P. Tapio, Decoupling has begun in Finland. Economic growth, traffic volume growth and the 

CO2 policy of EU15 and Finland 1970–2001, TUTU Publication 5/2003, Turku School of Eco-
nomics and Business Administration, Finland Futures Research Centre, Turku 2003, s. 6. 
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tkmΔ%  – procentowa zmiana wzrostu przewozów ładunków mierzonego 
w tkm, 

2
% COTΔ  – procentowa zmiana wzrostu emisji CO2 przez transport. 

 
Kontynuując tok rozważań P. Tapio, należy zauważyć, że uwzględnienie 

elastyczności wzrostu emisji CO2 przez transport względem wzrostu przewozów 
ładunków pozwala mierzyć poziom decouplingu wyrażony elastycznością wzro-
stu gospodarki względem emisji CO2 przez transport, co można zapisać jako: 

2
2 %

%
/
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PKBe
CO Δ

Δ
=  

gdzie: 

2/ COTPKBe  – elastyczność wzrostu gospodarki względem wzrostu emisji CO2 

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

2
% COTΔ  – procentowa zmiana wzrostu emisji CO2 przez transport. 

 
Wskaźnik elastyczności wzrostu gospodarki względem wzrostu emisji CO2 

przez transport ukazuje zatem, w jakim stopniu obsługa gospodarki przez trans-
port, zależna wzrostu gospodarki, pociąga za sobą emisję CO2. P. Tapio uważa, 
że jeżeli wskaźnik ten wykaże osiągnięcie decouplingu, to można mówić o wej-
ściu na poziomy dematerializacji transportu. Rozpatrując z kolei wskaźnik ela-
styczności wzrostu gospodarki względem wzrostu przewozów ładunków, można 
zauważyć, że osiągnięcie decouplingu w tym przypadku będzie jednoznaczne 
z wejściem na poziomy immaterializacji transportu. Dematerializacja transportu 
jest więc przejawem zmniejszenia emisji CO2 przez transport, np. dzięki inno-
wacjom technicznym w transporcie, ekologicznym paliwom, substytucji przez 
bardziej przyjazne środowisku gałęzie transportu17, a immaterializacja – zmniej-
szenia poziomu transportochłonności gospodarki, np. poprzez zmiany w struktu-
rze gospodarki.  

                                                           
17  M. Jänicke, Ökologische Modernisierung, Optionen und Restriktionen präventiver Umwelt-

politik, in: Simonis, U.E. (ed.), Präventive Umweltpolitik. Campus, Frankfurt am Main 1988, 
s. 13–26; J. Kaivo-oja, J. Luukkanen: The European Union balancing between CO2 reduction 
commitments and growth policies: decomposition analyses, „Energy Policy” 2004, vol. 32, no. 13, 
s. 1511–1530.  
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Obok dematerializacji i immaterializacji P. Tapio wyszczególnia jeszcze 
jedną formę decouplingu, jaką można odnieść do zaangażowania transportu 
w obsługę gospodarki. Wskazuje na dekarbonizację, która mierzy poziom zmia-
ny emisji CO2 przez transport w odniesieniu do emisji CO2 przez całą gospodar-
kę, to znaczy przez wszystkie inne działy/sektory gospodarki (tabela 3)18. Doda-
je, że wszystkie te trzy formy decouplingu mogą przyjmować dwie opcje19: albo 
rozdzielenie relatywne, kiedy zaangażowanie transportu wykazuje tendencję 
wzrostową, ale nie jest ona proporcjonalna do wzrostu gospodarki, tylko mniej-
sza, albo rozdzielenie absolutne, kiedy następuje wzrost gospodarki przy sukce-
sywnym zmniejszaniu się jej transportochłonności.  

 
 

Tabela 3 
 

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

Formy decouplingu  Miernik 

Immaterializacja tkm/PKBPPS
* 

Dematerializacja emisja CO2 przez transport/tkm 

Dekarbonizacja emisja CO2 przez transport/PKBPPS 

* PPS (Purchasing Power Standard) – stosowana w UE umowna jednostka pieniężna, za pomocą 
której porównuje się agregaty ekonomiczne poszczególnych krajów, uwzględniając siłę nabywczą 
ich walut. W ten sposób eliminuje się wpływ różnic cen na wielkość tych agregatów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Tapio, D. Banister, J. Luukkanen, J. Veh-
mas, R. Willamo, Energy and transport in comaparison…, op.cit., s. 438. 

                                                           
18  P. Tapio, D. Banister, J. Luukkanen, J. Vehmas, R. Willamo, Energy and transport in com-

parison: Immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 between 1970 and 
2000, „Energy Policy” 2007, vol. 35, s. 436. O dekarbonizacji pisze także: N. Nakićenović, De-
carbonization: doing more with less, „Technological Forecasting and Social Change” 1996, vol. 
51, no. 1, s. 1–17. 

19  Obok P. Tapio na różne poziomy decouplingu wskazują również: J. Vehmas, P. Malaska, 
J. Luukkanen, J. Kaivo-oja, O. Hietanen, M. Vinnari, J. Ilvonen, Europe in the global battle of 
sustainability: Rebound strikes back? Advanced Sustainability Analysis. Publications of the Turku 
School of Economics and Business Administration, Series Discussion and Working Papers 7, 
Turku 2003; I.K. Wernick, R. Herman, S. Govind, J. Ausubel, Materialization and dematerializa-
tion: measures and trends, „Daedalus” 1996, vol. 125, no. 3, s. 171–198. 
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Za wartościowe w tej materii należy uznać rozważania D. Steada20, który 
przedstawia różne podejścia do mierzenia transportochłonności, jakie są obecnie 
wykorzystywane w badaniach, analizach i statystykach opracowywanych przez 
EUROSTAT, Bank Światowy czy OECD, świadczące o wzroście znaczenia 
zrównoważonego rozwoju. Stead dowodzi tym samym, że spojrzenie na zależ-
ność transport–gospodarka uległo rozszerzeniu. Patrzy się bowiem nie tylko na 
zadania i powinności transportu wobec gospodarki, ale również na to, jakie kon-
sekwencje niesie ze sobą dla środowiska naturalnego ich realizacja (rysunek 3).  

 
 

 
Rys. 3. Stare i nowe ujęcie mierzenia transportochłonności gospodarki 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Podczas rozpatrywania nowego podejścia do transportochłonności gospo-

darki wyłaniają się dwie kwestie. Po pierwsze, trzeba zauważyć, iż to nowe 
podejście opiera się w istocie rzeczy na dwóch ujęciach – na mierzeniu efek-
tywności wykorzystania przez transport energii, czyli energochłonności trans-
portu, oraz na mierzeniu efektywności obsługi gospodarki (tabela 4). Ważne 
jest również, że w obu ujęciach wykorzystano koncepcję masy przewozu netto 
(NMM – net mass movement) i masy przewozu brutto (GMM – gross mass 
movement), którą przeniósł z sektora energetycznego w obszar transportu 
S. Peake, uważając, że – analogicznie jak w przypadku analizy efektywności 
                                                           

20  D. Stead, Transport intensity in Europe – indicators and trends, „Transport Policy” 2001, 
vol. 8, no. 1, s. 30–31.  
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wykorzystania energii w produkcji i konsumpcji (efektywności energochłon-
ności produkcji i konsumpcji) – można analizować efektywność transporto-
chłonności gospodarki. Zarówno NMM, jak i GMM ujmują łącznie przewozy 
osób i ładunków, gdzie wskaźnik NMM jest kalkulowany jako suma ilorazu 
całkowitej ilości wykonanych pasażerokilometrów i 11,11 (przy założeniu, że 
ludzie wraz z bagażem ważą średnio 90 kg) oraz całkowitej ilości wykonanych 
tonokilometrów. Jeżeli chodzi natomiast o wskaźnik GMM, jest on kalkulowa-
ny tak jak NMM, z tym że dodatkowo bierze się pod uwagę wagę środków 
transportu użytych w przewozach osób i ładunków oraz jazdy pustych środków 
transportu, które dotyczą przewozów ładunków21. Można mieć zatem prze-
świadczenie, że analizowanie obsługi gospodarki przez transport w pryzmacie 
efektywności ma pokazać, jak wygląda gospodarowanie zasobami środowiska 
potrzebnymi, by ta obsługa mogła się dokonywać. Czy odpowiada standardom 
narzucanym przez zasady zrównoważonego rozwoju, czy też nie, albo w jakim 
stopniu im odpowiada. 

 
 

Tabela 4 
 

Wskaźniki obszaru charakterystyki transportochłonności stosowane  
we współczesnych statystykach  

(dla przewozów ładunków) 

Obszar pomiaru  Miernik transportochłonności 

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

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Stead, Transport intensity in Europe…, 
op.cit., s. 30. 

 

                                                           
21  Szerzej koncepcja ta jest opisana w: S. Peake:, Transport in Transition. Earthscan, London 

1994. Wskaźniki NMM i GMM definiują i wykorzystują w swoich badaniach m.in.: D. Banister, 
Unsustainable Transport: The Transport Crisis. Spon Press, London–New York 2005, s. 49; 
D. Banister, D. Stead, P. Steen, J. Akerman, K. Dreborg, P. Nijkamp, R. Schleicher-Tappeser, 
European Transport Policy and Sustainable Mobility, Spon Press, London–New York 2000, s. 51; 
L. Michaelis, O. Davidson, GHG mitigation in transport sector, „Energy Policy” 1996, vol. 24, 
issue 10/11, s. 969-984; D. Stead, Transport intensity in Europe…, op.cit. 
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Druga kwestia dotyczy PKB, który jest wykorzystywany w tradycyjnym 
podejściu pomiaru transportochłonności gospodarki. Podejście to nadal ma swo-
ją wartość analityczną, ale jest zbyt wąskie, jeśli uwzględnić, że funkcjonowanie 
gospodarki musi odpowiadać założeniom zrównoważonego rozwoju, tworząc 
warunki trwałości dobrobytu. Oznacza to, że wykorzystywanie PKB w pomiarze 
transportochłonności gospodarki jest przy takim warunku niewystarczające. 
Ujawnia się tym samym słabość PKB jako wskaźnika aktywności gospodarczej. 
Stąd też D. Stead wyraża pogląd, że spośród wielu nowych, alternatywnych 
wobec PKB mierników, jakie pojawiają się w ostatnich latach, w badaniach 
transportochłonności gospodarki funkcjonującej według założeń zrównoważo-
nego rozwoju można wykorzystywać wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicz-
nego ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare), opracowany przez 
H. Daly’ego i J. Cobba Jr.22. W dużym uproszczeniu koncepcja ISEW zasadza 
się na przyjęciu jako podstawy obliczeń wydatków społeczeństwa na dobra fi-
nalne, a dokładniej – wielkości konsumpcji indywidualnej, która poddawana jest 
dalej ważeniu poprzez powiększanie lub pomniejszanie, zależnie od tego, czy 
dodatkowe rozważane kategorie przyczyniają się do wzrostu poziomu dobroby-
tu, czy może powodują jego spadek23. W związku z tym analizowany będzie 
udział transportu w tworzeniu i zapewnianiu dobrobytu, a nie we wzroście go-
spodarki, który niekoniecznie musi oznaczać dobrobyt, co wcześniej było już 
przedmiotem rozważań. Analogicznie zatem jak w przypadku PKB transporto-
chłonność gospodarki mierzona może być w następujący sposób:  

                                                           
22  Po raz pierwszy ISEW został użyty w następującym opracowaniu: H. Daly, J. Cobb Jr.: For 

the Common Good: Redirecting the Economy towards Community, the Environment, and Sustain-
able Future. Green Print, London 1990. 

23  Elementy uwzględnione przy obliczeniach ISEW to: (+) wartość usług z pracy w gospodar-
stwie domowym, (+) wartość usług dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, (+) wartość usług 
z dróg i autostrad, (+) konsumpcja związana z edukacją i ochroną zdrowia, (+) wzrost kapitału 
netto, (+) bilans inwestycji za granicą i zagranicznych w kraju, (-) ochrona zdrowia i edukacja, (-) 
wydatki na reklamę, (-) wydatki związane z dojazdami, (-) koszty urbanizacji, (-) wydatki związa-
ne z wypadkami drogowymi, (-) zanieczyszczenie środowiska, (-) wydatki na konsumpcyjne dobra 
trwałego użytku, (-) ubytek zasobów naturalnych, mokradeł i obszarów rolnych, (-) straty wynika-
jące z długookresowych zmian w środowisku (efekt cieplarniany, ubytek warstwy ozonowej), (+/-) 
różnica kapitału netto, (+/-) zmiana pozycji międzynarodowej. Szerzej ISEW jest scharaktery-
zowany w: S. Gil, J. Śleszyński, Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW), „Ekono-
mista” 2001, nr 1; P.A. Lawn, A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Eco-
nomic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes, „Ecological 
Economics” 2003, vol. 44, s. 105–118; E. Neumayer, On the methodology of ISEW, GPI and 
related measures: some constructive suggestions and some doubt on the ‘threshold’ hypothesis, 
„Ecological Economics” 2000, vol. 34, s. 347–361. 
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− ISEW /tkm,  
− ISEW /masa netto przewozu, 
− ISEW /zużycie energii przez transport. 

Takie podejście daje możliwość bardziej wszechstronnego pomiaru aktyw-
ności gospodarki, a zatem i szerszego spojrzenia na przedmiot obsługi transpor-
towej. 

 
 

Podsumowanie 
 
Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że transporto-

chłonność gospodarki w klasycznym ujęciu odzwierciedla stopień i siłę współza-
leżności między transportem a gospodarką. W nowej, szerszej interpretacji 
wskazuje, jak kształtować system transportowy, by był on dopasowany do po-
trzeb gospodarki i mógł je spełniać bez zakłóceń, respektując jednocześnie zasa-
dę racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska.  
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THE CHANGE OF THE TRANSPORT INTENSITY INTERPRETATION  
AND MEASURING  

 
 

Summary 
 

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



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  603 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  59 2010 
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VLASTIMIL MELICHAR* 
ALEŠ BARTHELDI* 
 
 
 

ANALYSIS OF THE ROAD AND RAIL TRANSPORT  
CHARGING SYSTEM – EXPECTATION CONTRA REALITY 

 
 
Introduction 

 
The basic principle of the Czech Transport Policy, which is based on the 

European Transport Policy, is the social equity idea with the fulfilled Public 
Service Obligation. It means that transport should be charged to cover its costs 
applying the polluter pays principle and also to provide additional financial 
sources for the social development and public service provision without the pre-
viously determined mean of transport provider. 

The desired status of the transport system is the moment, when all transport 
users pay consumer prices, which reflect all types of costs. It means infrastruc-
ture costs (optimal level of infrastructure maintenance and optimal development 
of investments), as well as the external costs (generated and not covered by 
transport users). External costs represent damage to the environment and society 
– noise, accidents, congestion, etc. 

The research in the field of fair and sustainable transport charging, based on 
the internalization of external costs, is very active for last ten years. Since the 
early 90’s, the polluter pays principle has been emphasized. This principle is 
considered to be the useful instrument for the restriction of the negative trends in 
                                                           

* Ivo Drahotský, Vlastimil Melichar, Aleš Bartheldi – University of Pardubice. 
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the transport. In relation to the PPP, the transport user charging is derived from 
direct production costs as well as the wider costs in terms of damage to the envi-
ronment or society (external costs). The polluter pays principle was formally 
adopted by the EU in 1992 and presented in the Rio Declaration. This declara-
tion formed the basis of the Commission’s Green Paper on „Fair and Efficient 
Pricing in Transport” from 1995 which was transformed into the White Paper on 
European Transport Policy for 2010. European Transport Ministers adopted in 
1998 Resolution 1998/1 on „the Policy Approach to the Internalization of Exter-
nal costs in Transport”. The first proposal for the „full internalization of social 
and environmental costs of transport” was heard during the Göteborg Council of 
2001. Polluter pays principle has been gradually supported by the European 
Parliament. According to this political direction, two generally appreciated stud-
ies about external costs in transport (INFRAS) were elaborated in 2000 and 
2004. The new revision of the Eurovignette Directive (Directive 1999/62 on the 
charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures) was 
started in 2004. In May 2004, the European Parliament approved the following 
text of the proposal for amendments to the Eurovignette Directive: „Not later than 
two years after entry into force of this Directive, the Commission shall devise a 
generally applicable, transparent and comprehensible model for assessment of all 
external environmental, congestion and health related costs to serve as the basis 
for future calculations of infrastructure charges”. In 2006 the Eurovignette Direc-
tive was amended by Directive 2006/38/EC of the European Parliament and of the 
Council of 17 May 2006. At the same time, the Commission set the deadline for 
the finalization of the Final Report on impact of internalization of external costs on 
all types of transport including the definition of optimal implementation and has 
launched the realization of the IMPACT study. It is actually the most up-to date 
document covering the complex area of related research. Identical conclusions 
with those that can be found in the EU transport policy are stated also in the 
OECD report „Environmental Outlook to 2030”. This document includes the find-
ings that „transport prices rarely reflect their full social and environmental costs, 
resulting in over-use and sub-optimal choices of the type of transport to use. The 
essential source of information about this topic can be found in the international 
project GRACE (Generalisation of research on accounts and cost estimation), 
realized within the 6th FP a finalized in December 2007.  

The aim of this article is the introduction of results, achieved in the authors’ 
dissertation thesis, which is dealing with the disproportions between the user 
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charging and exploited service in the road and rail transport. The dissertation 
thesis was finalized in December 2008. The most important part of the disserta-
tion thesis is the theoretical section, defining a general methodology for calcula-
tion of transport costs, generated by users of road and rail infrastructure and the 
comparison with transport charges paid by these users. The methodology for 
costs and charges calculation is applicable in the Czech Republic and is useful 
for the fair appreciation of the disproportions between user charges in single 
categories of road vehicles, charging of freight and passenger rail transport and 
charging of road and rail transport in the global evaluation.  

Data about road and rail transport costs and charges are processed in the 
analysis model, which assesses the different level of costs and charges pursuant 
to real parameters of the road and rail transport. This assessment have brought 
the clear view about disproportions between user charges in single categories of 
road vehicles, charging of freight and passenger rail transport and charging of 
road and rail transport. 

 
 

Methodology of the thesis 
 
Solution of the problem is based on the calculation of all costs, generated 

by users of road and rail infrastructure (i.e. financial flows from the Central State 
Budget into the road and rail transport sector) and all charges which are paid by 
those users (i.e. incomes of the Central State Budget from road and rail transport 
users). The methodology of costs and charges calculation is based on the quanti-
tative verification of costs and incomes of road transport published by Dr Ivo 
Drahotský. This quantitative analysis was actualized, modified and significantly 
extended with the calculation of costs and charges in the rail transport.  

 
 

1. Procedure of analysis consists of 4 single parts: 
 
1.1. Calculation of infrastructure costs 

 
Infrastructure costs can’t be simply quantified in the real annual amount of 

Central State Budget expenditures for the maintenance and development of the 
road and rail infrastructure. To avoid distorted results, it is necessary to present 
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infrastructure costs in the ideal amount which is essential for the desirable qua-
lity of the road and rail infrastructure according to the actual standards and regu-
lations.  

 
1.2. Setting of the enter data for the analysis model 

 
Following parameters presents the enter data for the analysis model:  

− number of road vehicles, 
− total performance of the road and rail transport (passenger-km, tonne-km, 

gtkm) 
− average annual distance moved and the average distance of one journey of 

the road vehicle,  
− average number of passengers in the road vehicle (car, bus), 
− average loading of freight road vehicles, 
− total annual petrol consumption of motor units in the passenger and freight 

rail transport,  
− average consumption of road vehicles in single categories,  
− rate of the road and excise tax,  
− average number of road vehicles charged by the road tax, 
− average price of the fuel, 
− external costs in the road and rail transport,  
− specification of destructive effect of road vehicles,  
− specification of destructive effect of freight and passenger trains. 

 
1.3. Composition of the analysis model 

 
The analysis model is designed upon defined enter data. Total costs of the 

road and rail infrastructure are distributed in individual variants into single cate-
gories of road vehicles: 
− real expenditures from the Central State Budget into the road and rail infra-

structure,  
− total costs of the road and rail infrastructure (ideal amount of expenditures) 

without internalization of external costs, 
− total costs of the road and rail infrastructure (ideal amount of expenditures) 

taking into account the external costs of road and rail transport, 
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− total costs of the road and rail infrastructure (ideal amount of expenditures) 
taking into account the external costs of road and rail transport and also cal-
culated and un-calculated revenues and costs. 

The same method is used for the distribution of the revenues from road and 
rail transport charges which were paid by relevant users and which flew into the 
public budgets.  

 
1.4. Analysis of final results and potential disproportions  

 
In terms of final results of the analysis model, costs generated by road and 

rail users are compared with revenues of the public budgets from transport 
charges that were paid by relevant users. The level of transport charges is com-
pared with the utilization of the relevant infrastructure, and services and poten-
tial disproportions should be defined.  

 
 

2. Results of the dissertation thesis 
 
Final results in the analysis model are calculated in 4 basic variants: 
 

2.1. Actual expenditures into the road and rail infrastructure 
 
In the first variant, actual expenditures from the Central State Budget in the 

specific year (2006) into the maintenance and development of the road and rail 
infrastructure are compared with relevant incomes, which flew into the Central 
State Budget from transport charges. 

Total actual expenditures into the road infrastructure were lower than total 
incomes from charging of users of the road and rail infrastructure in 2006. The 
final positive difference at the total amount of CZK 37 billions is fundamentally 
influenced by the income from the excise tax and from VAT. Both of these taxes 
are determined as the fiscal income of the state and only a small portion is re-
funded back into the transport area. Other factor which has a negative affect on 
the equal charging is the unequal splitting of generated costs and paid charges 
between single categories of road vehicles. The essential disproportion was iden-
tified in the category of passenger cars and freight cars category N1, which de-
stroy the road infrastructure minimally and which are paying on the other hand 
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the biggest part of transport charges. The positive balance was identified also in 
the categories N2 and N2P. The negative balance was found in the categories of 
buses and heavy goods vehicles (HGV). The alarming disproportion exists in the 
category of N3P and NS. Those two categories generate together ¾ of the over-
all road infrastructure destruction at the same time with the relatively low level 
of charging.   

Totally different situation is in the rail transport. Passenger trains as well as 
freight trains generate more infrastructure costs than are paid back in the form of 
transport charges. Passenger trains pay back approximately ⅔ from generated 
infrastructure costs. Freight trains pay back only ½ from generated infrastructure 
costs. The most important part of the overall revenue from the rail transport is 
the infrastructure charges. These charges are returned directly back into the 
transport sector and they are determined for further investments. If we compare 
the disproportions between passenger and freight rail transport, we have to posi-
tively assess the similar proportion between generated costs and related charging 
level. On the other hand, it is necessary to stress the certain inequity in the 
higher infrastructure charges for freight trains in comparison with passenger rail 
transport.  
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Picture 1. Comparison of actual expenditures into the road and rail infrastructure with 

incomes from taxes and charges 
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Identification of disproportions between road and rail transport in this vari-
ant is irrelevant. In the simplified view it should be possible to highlight the 
better effectiveness of the road transport which generates less infrastructure 
costs in comparison with higher revenues from transport charges. There are 
various reasons why this statement is distorted. Firstly, only infrastructure costs 
are calculated. Therefore we do not have complex idea about total social and 
environmental transport costs. Secondly, essential part of revenues from the road 
transport comes from the excise tax and from VAT. These taxes are determined 
as the fiscal income of the state and they are not primary dedicated for the main-
tenance and development of road infrastructure. Following picture presents the 
mutual comparison of costs and related charges: 

 
2.2. Total real costs of the road and rail infrastructure 

 
In the second variant, the comparison between transport costs and related 

charges is based on the real infrastructure costs, which are derived according to 
the optimal maintenance of the road and rail infrastructure and the desired de-
velopment of the network. Total costs for the modernization of existing road and 
rail infrastructure and for the optimal infrastructure development are summa-
rized in following tables: 

 
 Table 1 

 
Total internal debt of the road and rail infrastructure 

 Billion CZK 

Total internal debt of the road infrastructure 800,0 

Total internal debt of the rail infrastructure 195,0 

Source: MDČR, SŽDC 
 
 

Table 2 
 

Total investment costs for the development of the road and rail infrastructure 

 Billion CZK 

Total development of the road infrastructure 400,0 

Total development of the rail infrastructure 195,0 

Source: MDČR, SŽDC 
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Total costs, as stated above, were split into 15 years, which are necessary 
for the revitalization of road and rail infrastructure. Real annual costs for the 
development of road (27 billions CZK) and rail (13 billions CZK) infrastructure 
together with real maintenance costs of road (53 billions CZK) and rail (13 bil-
lions CZK) infrastructure are compared with relevant charges which were paid 
by users of road and rail infrastructure in 2006. Based on this calculation, it is 
possible to set the necessary investment in the road and rail infrastructure at the 
amount around CZK 100 billions. This amount is in conformable with the exper-
tise of the Ministry of Transport and with other transport analysis, carried out by 
relevant experts in the Czech Republic.  

The side of revenues (transport charges) stays the same as in the first vari-
ant. It was possible to identify the significant increase of infrastructure costs in 
the second variant. Infrastructure costs have increased by 22 billions in the road 
transport and by 5 billions in the rail transport. Despite the fact that the overall 
balance of the road transport is still positive, the higher disproportions between 
single categories of vehicles were identified and the problem of fiscal purpose of 
the excise tax and of VAT was stressed. Following picture presents the mutual 
comparison of costs and related charges in the second variant: 
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Picture 2. Comparison of real expenditures into the road and rail infrastructure in the 

optimal amount with incomes from taxes and charges 
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2.3. Total social and environmental costs of the road and rail transport 

In the third variant, the comparison is based on total social and environ-
mental costs of the road and rail transport and related charges paid by users of 
the road and rail infrastructure in 2006. The revenue side of the calculation is the 
same as that in the first and second variant. The fundamental difference presents 
the extension of the side of transport costs with externalities. Final results are 
totally different in comparison with former variants after the internalization of 
external costs. Cardinal change was identified in the final ration between gener-
ated costs and related charges in single categories of road vehicles and also be-
tween road and rail transport.  

Marginal costs are based on the IMPACT study. Related values were 
adapted into the area of the Czech Republic. Marginal costs are defined in the 
CZK per passenger kilometer in the passenger transport and in the CZK per 
tonne kilometer in the freight transport. Following tables summarize the values, 
which were used for the calculation:  

Table 3 
 

External costs in the passenger transport 

Road transport Rail transport 
Private car Bus Passenger transport External costs  
CZK/pkm CZK/pkm CZK/pkm 

Accidents 0,375 0,048 0,013 
Air pollution 0,210 0,315 0,125 
Noise 0,125 0,437 0,063 
Climate change 0,063 0,158 0,014 
Secondary transport impact 0,129 0,090 0,035 
Land use 0,030 0,030 0,020 
Total 0,932 1,078 0,270 

Source: authors. 

Significant difference in comparison with former two variants did not arise 
in the rail transport. It is caused by low marginal external costs of the passenger 
and freight rail transport. A clear advantage lying in the lower negative influence 
on environment and external subjects of the rail transport against road transport 
came out after taking external costs into account. The final negative balance of 
the rail passenger transport increased to the final amount of minus CZK 7 bil-
lions. Inclusion of external costs sharpened the negative balance of the rail 
freight transport to the final amount of minus CZK 13 billions. 
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Table 4 

External costs in freight transport 

Road transport Rail transport 
N1,N2,N2P N3,N3P,NS Freight transport External costs 
CZK/tkm CZK/tkm CZK/tkm 

Accidents 0,390 0,125 0,005 
Air pollution 0,452 0,250 0,113 
Noise 0,196 0,098 0,043 
Climate change 0,052 0,052 0,015 
Secondary transport impact 0,370 0,185 0,029 
Land use 0,020 0,020 0,002 
Total 1,480 0,730 0,207 

Source: authors. 

Dramatic change raised in the road transport. Total external costs in the 
road transport were at the total amount of CZK 121 billions in 2006. The former 
positive balance from the first and second variant changed into the negative bal-
ance between charges and costs at the total amount of minus CZK 106 billions 
after the extension of external costs. Each category of road vehicles showed 
negative balance between charges and costs except the N1 category. Dramatic 
difference in comparison with the first two variants happened in the category of 
private cars, where the former positive balance changed into the negative one at 
the total amount of minus CZK 8 billions. Significant downgrade happened also 
in the category N1 and with buses. Relatively small increase of total costs was 
identified in the categories of HGV. The analysis of final results after the sig-
nificant increase of costs caused by the internalization of external costs can be 
done without the assessment of the total performance of the single categories of 
road vehicles, passenger and freight trains. Extremely high amount of external 
costs of private cars is caused by the total performance in 2006. In spite of this 
fact, we can assess the final increase of costs in the road and rail transport 
through the help of marginal external costs. Rail passenger transport has mini-
mally three times lower costs per 1 passenger-km than the individual road trans-
port. Bigger difference was identified between passenger rail transport and bus-
ses, where the marginal external costs per one passenger-km are four times 
lower in rail transport than in the road transport. The big difference is also im-
portant in the freight transport. Freight rail transport has totally three times lower 
marginal external costs per one tonne-km than HGV (categories N3, N3P and 
NS) and even seven times lower marginal external costs per one tonne-km than 
LGV (categories N1, N2 and N2P). This is the reason why the situation in the 
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road and rail transport becomes different and more social effective mean of 
transport is the rail mode after the internalization of external costs. 

Following picture presents the final comparison between costs and charges 
in the third variant: 
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Picture 3. Comparison of infrastructure and social costs with incomes from taxes and 

charges 

2.4. Total social and environmental costs including calculated  
and un-calculated revenues and costs 

As stated in Table 5, total costs include also subsidies to public transport 
and other un-calculated costs (tax relieves, state programme for the renewal of 
transport vehicles and rolling stock etc.) in the last variant:  

Table 5 

Subsidies and other un-calculated costs in 2006 

Expenditure from the Central State budget Road transport  
(Mio. CZK) 

Rail transport 
(Mio. CZK) 

PSO 4 099  7 334  
Tax-relieves 1 388  0  
State subsidies – vehicle purchase 290  388  
Other expenditures 327 SR ČR 0 491 
Total 5 777 8 213 

Source: authors. 
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Covering of those costs categories did not affected results significantly in 
comparison with the third variant. It is necessary to stress that the last variant is 
more or less irrelevant for the analysis of disproportions between the user charg-
ing and exploited service in the road and rail transport. Following picture pre-
sents the overall view on the variant No. 4: 
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Picture 4. Social costs, subsidies and other un-calculated costs 
 
 
3. Other actions 
 

Proposals for necessary changes in the actual pricing system and general 
principles which should be kept when the new pricing reform of the road and rail 
transport is carried out were defined by the author of the dissertation thesis. 
These proposals are based on results of the analysis model:  
1. retaining the actual level of the excise tax,  
2. increasing the level of toll assigned to concrete roads and motorways, 
3. extending the road charges into the entire road infrastructure, 
4. performance motivating structure of the rail infrastructure charges,  
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5. reallocation of additional revenues from the pricing reform into the mainte-
nance and development of the transport infrastructure, 

6. implementation of road pricing systems in large urban areas. 
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ANALIZA SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT W TRANSPORCIE DROGOWYM 
I KOLEJOWYM – OCZEKIWANIA KONTRA RZECZYWISTOŚĆ 

 
 

Streszczenie 
 
W artykule zajęto się systemem pobierania opłat w transporcie drogowym i kole-

jowym oraz wzajemnymi dysproporcjami między użytkownikiem pobierającym opłatę 
a wykorzystanymi usługami, co ma bezpośredni związek z całymi kosztami wytworzo-
nymi przez użytkowników infrastruktury drogowej i kolejowej. W niniejszym opraco-
waniu przedstawiono wyniki tezy dysertacji, która została opracowana w szczegółach 
i obroniona w lutym 2009 roku. Końcowe wyniki czterech różnych wariantów modelu 
analizy zostały głęboko zanalizowane, poza tym zdefiniowano własne rekomendacje dla 
przyszłej reformy cenowej w transporcie drogowym i kolejowym. 
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BUDOWANIE SIECI RELACJI A INNOWACYJNOŚĆ TRANSPORTU 
 
 
Wprowadzenie 
 

Nie ulega wątpliwości, że współczesny transport jest działalnością o dużym 
stopniu złożoności, nie tylko z punktu widzenia technologicznego, ale również 
organizacyjnego i społecznego. Działalność transportowa charakteryzuje się 
wielopodmiotowością, różnorodnością organizacji i silnymi powiązaniami ze-
wnętrznymi i wewnętrznymi, przez co nie może być rozpatrywana jako działal-
ność samoistna. Wymaga więc interakcji pomiędzy organizacjami, które są bez-
pośrednio lub pośrednio związane ze świadczeniem usługi transportowej. Pro-
wadzący politykę i zarządzający na wszystkich szczeblach systemu transporto-
wego stoją przed problemem realizacji celu, jakim jest dostarczenie wartości dla 
klientów albo, ujmując szerzej, dla jego interesariuszy. Złożoność procesu do-
starczania wartości dla klientów powoduje, że potrzebny jest nowy, inny sposób 
zarządzania transportem – zapewniający szybką i elastyczną reakcję na zacho-
dzące zmiany, oparty na innowacyjności i kreatywności, w którym sformalizo-
wane mechanizmy bezpośredniej kontroli są zastępowane przez budowanie 
względnie trwałych, również nieformalnych relacji, opartych na współpracy 
i zaufaniu. 

Organizacje transportowe biorące udział w procesie transportowym (bezpo-
średnio i pośrednio) powiązane są relacjami, których charakter nie zawsze jest 
zdiagnozowany, a nawet uświadamiany. Kategoria relacji opisuje wzajemne 
                                                           

* Prof. dr hab. Wojciech Downar – Uniwersytet Szczeciński. 
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związki między podmiotami (organizacjami lub nawet indywidualnymi osoba-
mi). Relacje decydują o sposobie konfigurowania podmiotów, określają mecha-
nizmy współpracy, a w rezultacie wpływają na stopień realizacji celów.  

 
 

1. Koncepcje partnerstwa w działalności transportowo-spedycyjno- 
-logistycznej 

 
Tendencje zachodzące w globalnej gospodarce, oczekiwana wysoka jakość 

świadczonych usług, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i konieczności pod-
noszenia efektywności procesów, stawiają wyzwania i problemy, których nie 
może rozwiązać pojedyncza organizacja zaangażowana w działalność transpor-
tową. Rozpatrując partnerstwo w działalności transportowej, należałoby odnieść 
się do szerszego kontekstu procesu transportowo-spedycyjno-logistycznego 
(TSL). Szeroki zakres usług świadczonych przez operatorów wymaga systemo-
wego, metodycznego podejścia do budowania relacji i tworzenia modelu konfi-
guracji podmiotów w procesach TSL. Działalność TSL jest ze swojej natury 
wielopodmiotowa i uczestniczą w niej co najmniej trzy podmioty1. Współpraca 
w procesach TSL nie sprowadza się tylko do bilateralnej relacji dostawca– 
–odbiorca, ale dotyczy wielu innych interesariuszy.  

Koncepcje współpracy w działalności TSL są stosunkowo nowe i sięgają lat 
80. Przed tym okresem dominowały tradycyjne formy wymiany, oparte przede 
wszystkim na transakcjach mających charakter epizodu, w których każda ze 
stron starała się maksymalizować wartość dla siebie, często kosztem drugiej 
strony (również klientów). Dopiero od lat 80. ubiegłego wieku zaczęto dokony-
wać istotnych zmian w podejściu do współpracy i partnerstwa, polegających na 
budowaniu względnie trwałych relacji w oparciu o wzajemne korzyści, zarówno 
teraz, jak i w przyszłości, koncentrując się na takich zagadnieniach, jak wymiana 
informacji, doskonalenie procesów, obniżenie kosztów itp. Pojawiły się wów-
czas takie koncepcje, jak zarządzanie łańcuchem dostaw czy efektywna obsługa 
klienta2. Od roku 1995 można dostrzec rozwój koncepcji, które opierają się nie 
tylko na partnerstwie pasywnym (np. wymiana informacji), ale również aktyw-
                                                           

1  F.J. Beire określił je jako „minimalna jednostka analityczna”. F.J. Beire, Transportation con-
tracts and the experience effect: a framework for future research, „Journal of Business Logistics”, 
vol. 10, no. 2, 1989, s. 73. 

2  Efficient Consumer Response – ECR. 
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nym (wspólne planowanie, koordynowanie działań i procesów biznesowych)3. 
Przykładem może być koncepcja wspólnego planowania, prognozowania oraz 
uzupełniania zapasów4. Jest to międzysektorowa inicjatywa zaprojektowana 
w celu polepszenia relacji dostawca/producent/detalista poprzez wspólne zarzą-
dzanie procesami planowania oraz dzielenia się informacją. Do realizacji tej 
inicjatywy służy zestaw zasad i praktyk, wspomaganych przez technologię in-
formatyczną (Internet oraz EDI), których celem jest redukcja kosztów przy jed-
noczesnym polepszeniu obsługi klienta.  

Stosunkowo nową koncepcją, opierającą się na CPFR i kładącą szczególny 
nacisk na transport, jest partnerskie zarządzanie transportem5. CTM jest holi-
stycznym procesem, który integruje wszystkich partnerów w łańcuchu dostaw, 
w celu minimalizowania nieefektywności w planowaniu transportu i realizacji 
procesu transportowego (jest to spojrzenie na łańcuch dostaw przez pryzmat 
planowania i realizacji procesu transportowego). Celem stosowania CTM jest 
usprawnienie obsługi klienta, obniżenie kosztów oraz zwiększenie efektywności 
procesu transportowego poprzez ustanowienie i rozwijanie relacji pomiędzy 
wszystkimi jego uczestnikami (dostawcy, odbiorcy, przewoźnicy, poddostawcy 
itp.). Podejście CTM jest oparte na uznaniu dwóch kluczowych czynników: 
1. Coraz więcej firm wdraża nowe narzędzia i praktyki, próbując tym samym 

zredukować nakłady inwestycyjne na działalność magazynową i skrócić czas 
dostaw, co w efekcie wywołuje presję na wszystkich partnerów w procesie. 
Mając to na uwadze, przewoźnicy stają przed problemem synchronizacji 
i dopasowania swoich aktywów do wymagań klienta. 

2. Znaczenie transportu w łańcuchu dostaw. Wiele mierników efektywności 
procesu TSL jest bezpośrednio odniesionych do efektywności procesu trans-
portowego i do zdolności przewoźnika do skompletowania, przemieszczenia 
i dystrybucji ładunku, przy utrzymaniu współczesnych standardów jakości. 
Zaangażowanie przewoźników w proces partnerskiej współpracy może spo-
wodować pozytywne konsekwencje dla wszystkich, bezpośrednich i pośred-
nich uczestników łańcucha dostaw6. 

                                                           
3  T. Skjoett-Larsen, C. Thernøe, C. Andresen, Supply chain collaboration. Theoretical per-

spectives and empirical evidence, „International Journal of Physical Distribution and Logistics 
Management”, vol. 33, no. 6, 2003, s. 532. 

4  Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment – CPFR. 
5  Collaborative Transportation Management – CTM.  
6  Collaborative Transportation Management, White Paper, CTM Sub-Committee of the VICS 

Logistics Committee, April 2004, s. 6. 
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W konsekwencji CTM prowadzi do wzrostu operacyjnej efektywności 
wszystkich partnerów poprzez współpracę i w konsekwencji eliminowanie nie-
efektywności w tej części łańcucha dostaw, która dotyczy transportu7.  

 
 

2. Sieć i jej charakterystyka 
 
O znaczeniu relacji we współczesnej działalności transportowej świadczy 

traktowanie ich jako specyficznego kapitału, którym dysponuje dana organiza-
cja. Według koncepcji N. Bontisa i C.W. Choo8 kapitał, jakim dysponuje każda 
organizacja, można podzielić na kapitał materialny oraz intelektualny (niemate-
rialny), który z kolei dzieli się na trzy części: kapitał ludzki, organizacyjny 
(strukturalny) oraz relacyjny. Kapitał relacyjny opisuje wzajemne związki mię-
dzy poszczególnymi elementami organizacji (relacje wewnętrzne) oraz związki, 
jakie istnieją pomiędzy organizacją a jej otoczeniem (relacje zewnętrzne). Rela-
cje wewnątrz organizacji dostarczają wiedzy o stanie zasobów, kompetencji, 
zaangażowaniu, motywacji, lojalności, wykształceniu, zdolności do rozwiązy-
wania problemów itp. Relacje zewnętrzne obejmują wszelkie formy współpracy 
organizacji z jej interesariuszami (np. relacje z klientami, dostawcami, konku-
rentami, społecznością lokalną). Kapitał relacyjny stanowi nagromadzona w or- 
ganizacji i przepływająca przez nią wiedza, której źródłem są sieci relacji we-
wnętrznych i zewnętrznych. Kapitał relacyjny obejmuje m.in. budowanie więzi, 
zaufanie czy kształtowanie wspólnego systemu wartości.  

Organizacje transportowe połączone relacjami tworzą sieć. W tradycyjnym 
znaczeniu sieć w transporcie odnosi się do infrastruktury, na którą składają się 
elementy fizyczne (materialne), stanowiąc infrastrukturę punktową (węzły) 
i liniową (relacje). Kolejny rodzaj sieci to sieć na poziomie społecznym. Tworzą 
ją indywidualne osoby, które dążą do realizacji wspólnego celu, posiadają spe-
cyficzne zasoby (m.in. informację i wiedzę), są powiązane ze sobą relacjami 
o charakterze formalnym lub nieformalnym. Sieć na poziomie organizacyjnym 
to zinstytucjonalizowana forma współpracy pomiędzy organizacjami zaangażo-

                                                           
7  Można również zaliczyć do tych koncepcji teorię klastrów, koncepcję partnerstwa publicz-

no-prywatnego, teorię interesariuszy, zarządzanie zapasami osób trzecich przez dostawcę (Vendor 
Manager Inventory – VMI), reinżyniering procesów itp. 

8  N. Bontis, C.W. Choo, The strategic management of intellectual capital and organizational 
knowledge, Oxford University Press, 2002, s. 47 i nast. 
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wanymi w proces transportowy, dla realizacji wspólnego celu, o określonej 
strukturze formalnej. Sieci na poziomie społecznym i organizacyjnym tworzą 
integralną całość powstałą jako rezultat istnienia relacji między grupą podmio-
tów, które zostały zinstytucjonalizowane w momencie zaistnienia takiej potrze-
by. W niniejszym artykule słowo „sieć” jest używane przede wszystkim w zna-
czeniu sieci międzyorganizacyjnych. Budowanie sieci i jej funkcjonowanie wy-
maga dobrego zrozumienia mechanizmów i zasad, jakie w niej występują, to 
warunkuje bowiem ostateczny efekt przynależności do sieci. Na sieć zależności 
międzyorganizacyjnych można spojrzeć z punktu widzenia strukturalnego, po-
znawczego i relacyjnego9. 

Na strukturę sieci składa się wiele czynników decydujących o warunkach 
przepływu informacji, możliwościach pozyskania wiedzy wewnętrznej i ze-
wnętrznej oraz innych zasobów w konsekwencji decydujących o efektywności 
sieci. Do czynników tych można zaliczyć m.in. liczbę uczestników sieci, charak-
ter organizacji uczestniczących w sieci (ich różnorodność, komplementarność), 
sposób zarządzania siecią (stopień centralizacji lub decentralizacji). 

Wymiar relacyjny odnosi się do liczby i jakości powiązań istniejących 
pomiędzy organizacjami, decydując o takich parametrach sieci, jak jej zwartość, 
wielocentrowość i pozycja poszczególnych organizacji10. Zwarta sieć ściśle po-
wiązanych organizacji sprzyja powstawaniu zaufania, umożliwia tworzenie się 
norm społecznych, a w rezultacie prowadzi do rozwoju kooperacji, tworząc 
możliwości pozyskania dodatkowej wiedzy. Zwarte sieci pomagają w tworzeniu 
koalicji pomiędzy organizacjami, które wspólnie są w stanie skutecznie wystę-
pować na zewnątrz. Rozbudowane sieci często mają charakter wielu skupisk 
organizacji, z których każde powiązane jest z innymi relacjami międzyorganiza-
cyjnymi. W tego typu sieciach o wielu równorzędnych centrach bardzo ważną 
rolę odgrywa pozycja poszczególnych podmiotów, szczególnie z punktu widze-
nia możliwości pozyskania informacji. Inna bowiem będzie rola organizacji, 
której pozycja w sieci jest centralna, a inna, gdy podmiot ma pozycję pośredni-
czącą, leżąc na drodze przepływu informacji pomiędzy innymi organizacjami, 

                                                           
9  J. Nahapiet i S. Ghoshal zdefiniowali te trzy wymiary w odniesieniu do kapitału społeczne-

go. Można jednak odnieść je do sieci relacji, tym bardziej że wielu autorów kapitał społeczny, 
kapitał relacyjny i sieć definiuje w podobny sposób. J. Nahapiet, S. Ghoshal, Social capital, intel-
lectual capital, and the organizational advantage, Academy Management Review, vol. 23, no. 2, 
1998, s. 243. 

10  Na podstawie: A.P. de Man, The Network Economy, Edward Elgar, 2004, s. 57 i nast. 
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a jeszcze inna – gdy jest to pozycja peryferyjna. Ma to znaczenie zarówno dla 
każdej z organizacji w sieci, jak i dla tych, które pełnią rolę koordynatora. 

Trzeci wymiar – wymiar poznawczy odnosi się do tworzenia i przestrze-
gania wspólnego kodeksu postępowania, wspólnych paradygmatów, które przy-
czyniają się do lepszego zrozumienia celów oraz zasad współpracy. Wymiar ten 
stanowi płaszczyznę do uświadomienia sobie wspólnej wizji i celowości wcho-
dzenia w relacje sieciowe, która w istocie powinna stanowić punkt wyjścia do 
budowania trwałych relacji, jak również sieci instytucjonalnej. Każda z organi-
zacji ma określone oczekiwania wynikające z uczestnictwa w sieci, wnosi do 
sieci pewną wartość dodaną, ale też ponosi z tego tytułu określone koszty. Dla-
tego skuteczny udział organizacji w sieci jest możliwy wtedy, gdy każdy z part-
nerów ma precyzyjnie zdefiniowane korzyści, ryzyka i koszty, które jest skłonny 
ponieść. Związek, jaki istnieje pomiędzy wymiarem strukturalnym, relacyjnym 
i poznawczym, przedstawiono na rysunku 1.  
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Rys. 1. Model sieci powiązań międzyorganizacyjnych 
Źródło: na podstawie W. Tsai, S. Ghoshal, Social capital and value creation. The role of 

interfirm networks, „Academy of Management Journal”, vol. 41, no. 4, 1998, s. 466. 
 
Każdy z tych wymiarów jest konieczny do efektywnego tworzenia wartości 

i samoistnie jest niewystarczający. Punktem wyjścia jest znalezienie obszaru 
wspólnego interesu, w którym organizacje, mając określoną wspólną wizję oraz 
swoje w niej miejsce, widzą korzyści i są dla nich w stanie ponieść koszty, ak-
ceptując i stosując się do ustalonych wspólnych zasad (wymiar poznawczy). 
Wymiary strukturalny i relacyjny odzwierciedlają natomiast sposób realizacji 
wspólnej wizji poprzez zdefiniowanie strukturalnego kształtu sieci oraz relacji 
pomiędzy jej uczestnikami. 
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3. Znaczenie sieci w innowacyjności organizacji transportowej 
 
Obszarem, w którym współcześnie upatruje się źródeł wartości, jest inno-

wacyjność. Na podstawie bogatej literatury przedmiotu można zauważyć, że 
istotnym źródłem innowacyjności jest zarządzanie relacjami międzyorganiza-
cyjnymi i społecznymi na poziomie indywidualnym11. Poszukiwanie dróg inno-
wacyjności może odbywać się na wiele sposobów, tj. poprzez rozwijanie nowo-
czesnych technologii, pozyskiwanie wiedzy oraz budowanie i zarządzanie siecią 
relacji pomiędzy organizacjami transportowymi. Te trzy ściśle ze sobą powiąza-
ne sposoby stanowią odrębne obszary poszukiwania źródeł innowacyjności. 
O fundamentalnym znaczeniu relacji może świadczyć fakt, że bez partnerskich 
powiązań trudno osiągnąć rozwój nowoczesnych technologii czy też pozyskać 
wiedzę, szczególnie niejawną, ukrytą w sieci powiązań międzyorganizacyjnych 
i interpersonalnych. 

Do celów analizy związku, jaki istnieje pomiędzy budowaniem i zarządza-
niem relacjami w sieci współpracujących organizacji transportowych a innowa-
cyjnością, można posłużyć się modelami odnoszącymi się do funkcjonowania 
sieci międzyorganizacyjnych w ogóle12. Z punktu widzenia funkcjonowania 
sieci i jej efektów kluczowe są dwa czynniki, tj. pozyskiwanie partnerów do 
sieci (rekrutacja do sieci) oraz zarządzanie siecią.  

Podstawowym kryterium efektywnego uczestnictwa w sieci jest dokładne 
określenie celów pod względem strategicznym, tzn. dopasowanie strategii danej 
organizacji transportowej do strategii sieci. Dopasowanie to polega na określe-
niu wspólnego obszaru wzajemnych korzyści, które osiąga dana organizacja 
i organizacje sieci. Spośród wielu wzajemnych korzyści można wymienić m.in.: 

                                                           
11  Przeglądu literatury w tym zakresie dokonuje m.in.: C. Marshall, The dynamic nature of in-

novation partnering: a longitudinal study of collaborative interorganizational relationships, 
„European Journal of Innovation Management”, vol. 7, no. 2, 2004, s. 128. 

12  W literaturze opisano wiele modeli analizy sieci uwzględniających jej innowacyjność, m.in. 
M. Basadur, G.A. Gelade, The Role of Knowledge Management in the Innovation Process, Crea-
tivity and Innovation management, vol. 15, no. 1, 2006, s. 45 oraz B. Shaw-Ching Liu, R. Madha-
van, D. Sudharshan, DiffuNET, The impact of Network structure on diffusion of innovation, 
„European Journal of Innovation Management”, vol. 8, no. 2, 2005, s. 240. Zagadnienie to nie jest 
dostatecznie opisane w zakresie działalności transportowej. Na potrzeby niniejszego artykułu 
zostały wykorzystane ogólne badania przeprowadzone przez C. Dhanaraja i A. Parkhe oraz model 
zarządzania siecią A.P. de Mana. Por.: C. Dhanaraj, A. Parkhe, Orchestrating innovation ne-
tworks, „Academy of Management Review”, vol. 31, no. 3, 2006, s. 659 oraz A.P. de Man, The 
Network..., op.cit., s. 39. 
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dostęp do nowych rynków, wyższą efektywność, niższe koszty, większy poten-
cjał badawczy, dostęp do komplementarnych kompetencji, możliwość lepszego 
zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb klientów, wspólny rozwój techno-
logii, duże możliwości standaryzacji, większą siłę przetargową przy pozyskaniu 
środków finansowych, grantów itp.13. Oprócz dokładanie określonego obszaru 
wspólnych korzyści na strategiczne dopasowanie wpływają również: stopień 
zróżnicowania organizacji, poziom komplementarności wiedzy, poziom auto-
nomii, stopień dopasowania organizacyjnego, miejsce danej organizacji w struk-
turze sieci itp. Czynniki te w istotny sposób wpływają na tempo pozyskiwania 
nowej wiedzy, intensywność interakcji, a w konsekwencji na potencjał innowa-
cyjny organizacji transportowych tworzących sieć.  

Drugim obszarem, o istotnym znaczeniu z punktu widzenia innowacyjno-
ści, jest zarządzanie siecią. Prezentowany model zakłada typowy sposób zarzą-
dzania siecią, w którym jedna z organizacji pełni rolę integratora i koordynatora 
działań wszystkich pozostałych tworzących sieć. Pozycja organizacji-integratora 
może być podyktowana jej szczególnymi kompetencjami merytorycznymi, ale 
również organizacyjnymi (np. zdolności przywódcze, umiejętność skutecznego 
i efektywnego zarządzania, sprawność procesów podejmowania decyzji itp.). 
Zadaniem organizacji-integratora jest zidentyfikowanie, stymulowanie tworze-
nia i pozyskanie wartości, która tkwi w sieci, a w szczególności zarządzanie 
mobilnością wiedzy, własnością innowacji oraz stabilnością sieci. 
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Rys. 2.  Schemat struktury sieci innowacji 
Źródło:  na podstawie C. Dhanaraj, A. Parkhe, Orchestrating…, op.cit., s. 661. 

                                                           
13  Na podstawie: A.P. de Man, The Network…, op.cit., s. 85. 
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Niezbędnym warunkiem osiągania wysokiego poziomu innowacyjności 
w sieci jest mobilność wiedzy. Przez mobilność wiedzy rozumie się łatwość, 
z jaką wiedza jest pozyskiwana oraz dzielona pomiędzy organizacje tworzące 
sieć. To z kolei zależy od potencjału i możliwości absorpcji wiedzy wewnątrz 
organizacji oraz relacji zewnętrznych, dzięki którym wiedza zostanie pozyskana. 
Te dwa aspekty (budowanie potencjału absorpcji oraz budowanie relacji ze-
wnętrznych) są kluczowymi obszarami zarządzania, stanowiąc zadanie zarówno 
dla organizacji integratora, jak i dla poszczególnych partnerów w sieci. Nie 
można bowiem osiągnąć wysokiego poziomu innowacyjności, jeżeli wiedza jest 
zablokowana w granicach poszczególnych organizacji.  

Kolejnym zadaniem w zakresie zarządzania siecią jest zachowanie właści-
wych relacji pomiędzy organizacją, która jest inicjatorem pomysłów i nowych 
rozwiązań, a organizacjami, które czerpią z tego korzyści. Wprowadzający nowe 
rozwiązania nie zawsze są bezpośrednimi beneficjentami korzyści z tego tytułu. 
Organizacje występujące wcześniej lub później w łańcuchu wartości mogą czer-
pać większe korzyści niż sam podmiot je wdrażający, szczególnie gdy prawa 
własności są niedostatecznie chronione. Powiązania międzyorganizacyjne 
w sieci mogą więc doprowadzić do sytuacji, w której występują dysproporcje 
wynikające z faktu, że jedne organizacje ponoszą koszty związane z rozwojem 
i wdrażaniem nowych rozwiązań, a inne podmioty czerpią z tego tytułu korzyści. 
Zjawisko to może być szczególnie niekorzystne, gdy dana organizacja buduje 
swoją przewagę konkurencyjną właśnie na rozwiązaniach innowacyjnych. Przy-
kładem mogą być rozwiązania informatyczne inicjowane i wdrażane przez jedną 
organizację, z których korzystają wszystkie pozostałe. Zadaniem zarówno orga-
nizacji – integratora, jak i poszczególnych organizacji w sieci jest określanie 
zasad i praktyk przepływu informacji i wiedzy w tym zakresie, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej dzięki stosowaniu patentów, 
znaków towarowych, praw autorskich itp. 

Zarządzanie stabilnością sieci ma na celu zbudowanie trwałych relacji, od-
pornych na incydentalne zjawiska, kryzysowe sytuacje zewnętrzne, jak również 
u poszczególnych partnerów sieci. Presja konkurencyjna poszczególnych partne-
rów sieci może spowodować zaprzestanie współpracy z jednoczesnym rozpo-
częciem współpracy z inną siecią. Stabilność tak rozumiana oznacza względnie 
trwałą konfigurację sieci i dynamiczne jej kształtowanie poprzez politykę 
w zakresie zarządzania siecią i rekrutowanie nowych partnerów14. 
                                                           

14  C. Dhanaraj, A. Parkhe, Orchestrating…, op.cit., s. 663. 
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W zakresie stabilności sieci ogromną rolę pełni zaufanie, które jest istotnym 
czynnikiem wzmacniania więzi między organizacjami. W znaczeniu organiza-
cyjnym zaufanie to skłonność i gotowość do ponoszenia pewnego ryzyka, uza-
sadnionego kulturą organizacji oraz wzorcami zachowań we wzajemnych rela-
cjach i transakcjach, oparta na przekonaniu, że osoby, grupy osób lub inne orga-
nizacje są kompetentne, otwarte, uczciwe, zaangażowane, rzetelne i identyfikują 
się ze wspólnymi celami, normami i wartościami. Zaufanie opiera się na wza-
jemnym przeświadczeniu, że żadna ze współpracujących stron nie będzie wyko-
rzystywać słabości drugiej15. Zaufanie jest warunkiem skuteczności i efektywno-
ści wzajemnej współpracy. Zaangażowanie się w jakąś formę kooperacji jest 
możliwe wówczas, gdy istnieje stosunkowo duże prawdopodobieństwo, że pod-
jęte przez drugi podmiot działania będą dla nas korzystne. W przypadku braku 
zaufania współpraca będzie możliwa jedynie w systemie formalnych zasad, bę-
dących przedmiotem negocjacji, uzgodnień, również w postaci działań represyj-
nych. Jednak w tym przypadku współpraca będzie związana z dodatkowym wy-
siłkiem (kosztem) zbudowania sformalizowanego sytemu monitorowania. Orga-
nizacje, które budują relacje wewnętrzne i zewnętrzne na zaufaniu, mogą osią-
gnąć w związku z tym wiele korzyści, m.in. zmianę sposobu pracy podwład-
nych, dając im większe uprawnienia, przyśpieszenie procesu decyzyjnego, wy-
zwolenie kreatywności i innowacyjności, większą satysfakcję z pracy, lepszą 
motywację i zaangażowanie oraz obniżenie kosztów funkcjonowania struktury 
organizacyjnej. 

 
 

4. Poziomy współpracy i ich wpływ na innowacyjność  
 
Wielu autorów postrzega innowacje jako rezultat aktywnej konfiguracji lu-

dzi, ich wiedzy oraz innych zasobów16. Nieodłącznym procesem towarzyszącym 
innowacyjności jest tworzenie nowych relacji pomiędzy organizacjami i po-
szczególnymi osobami, co w konsekwencji prowadzi do nowej formy połączenia 

                                                           
15  Szerzej na temat definicji i istoty zaufania międzyorganizacyjnego zob.: W.M. Grudzewski, 

I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtual-
nych, Difin, Warszawa 2007, s. 128; A. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, 
Warszawa 2004, s. 142 i nast. 

16  D. Obstfeld, Social Networks, the Tertius Iungens Orientation and Involvement in Innova-
tion, Administrative Science Quarterly, no. 50, March 2005, s. 100.  
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istniejących zasobów lub wypracowanie nowego rozwiązania. Zakres i inten-
sywność takiej współpracy mogą być różne, stąd w różnym stopniu może ona 
przyczyniać się do rozwoju poziomu innowacyjności. T. Skjoett-Larsen, 
C. Thernøe i C. Andresen wyróżnili trzy poziomy współpracy, odnosząc je do 
współpracy w łańcuchu dostaw, a mianowicie: poziom podstawowy, rozwojowy 
oraz zaawansowany. Efekt nawiązywania współpracy na wszystkich trzech po-
ziomach jest odmienny.  

Pierwszy poziom wiąże się z usprawnieniem wymiany informacji oraz re-
dukcją kosztów transakcyjnych. Koszt osiągnięcia tych efektów jest stosunkowo 
wysoki, a efektywność współpracy na tym poziomie stosunkowo niska. Drugi 
poziom, oprócz korzyści poprzednio osiągniętych, koncentruje się na jakości 
usługi dla klienta. Szybsze, bardziej precyzyjne dostawy, poparte sprawną wy-
mianą informacji, są środkiem do zwiększenia sprzedaży usług, zaspokojenia 
potrzeb klienta oraz dają możliwość do bardziej efektywnego wykorzystania 
własnego potencjału (system „ciągniony przez klienta”). Ten etap współpracy 
może dać asumpt do budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu – pojawia 
się bowiem przekonanie o wzajemnych korzyściach i efektywności współpracy. 
Trzeci poziom partnerstwa opiera się na wzajemnej, aktywnej koordynacji, tak 
by osiągnąć zsynchronizowanie takich procesów, jak planowanie, rozwój usługi, 
procesy marketingowe itp. Dodatkowym efektem (oprócz obniżenia kosztów, 
lepszej wymiany informacji, lepszej obsługi klienta – jak na poprzednich pozio-
mach) jest uruchomienie procesu uczenia się. Ciągła wymiana informacji, dys-
kusje, możliwość porównania realizacji procesów, budowanie sieci relacji (two-
rzą się kanały stałego przepływu informacji i wiedzy) prowadzą do wzrostu po-
ziomu wiedzy, innowacyjności oraz kompetencji uczestników sieci. Charaktery-
stykę przedstawionych poziomów współpracy przedstawiono w tabeli 1. 

Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, że z punktu widzenia 
kształtowania poziomu innowacyjności organizacji transportowej olbrzymie 
znaczenie ma jej zdolność do wchodzenia w relacje sieciowe, umiejętność wy-
korzystania struktury sieci i własnej w niej pozycji oraz świadomość znaczenia 
relacji sieciowych w tworzeniu wartości. Kluczowym czynnikiem dla innowa-
cyjności jest wymiana informacji i wiedzy. Wraz z rozszerzaniem się sieci 
współpracy możliwości wymiany informacji rosną, a sieć stanowi źródło prze-
wagi innowacyjnej, ponieważ zapewnia dostęp do zasobów, które nie byłyby 
inaczej możliwe do pozyskania.  
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Tabela 1 
 

Poziomy współpracy międzyorganizacyjnej – przykład współpracy w łańcuchu dostaw 

 Poziom  
podstawowy Poziom rozwojowy Poziom zaawansowany 

Stopień  
innowacyjności 

 

Obszary wspólnej 
informacji 

informacja  
o zamówieniach, 
poziomie zapasów 

określanie wielkości 
popytu, dane do 
planowania zamówień 

określanie wielkości popy-
tu, dane do planowania 
zamówień (wysoki stopień 
współpracy aktywnej) 

Wspólna dyskusja brak 
czasami, szczególnie 
w sytuacjach kryzy-
sowych 

często, jako sposób na 
nowe pomysły, doskonale-
nie i rozwój 

Koordynacja 
działań brak czasami 

szeroki zakres obejmujący 
wszystkie rodzaje działal-
ności 

Rozwój  
kompetencji brak brak tworzenie systemu rozwoju 

wiedzy i kompetencji 

Ewaluacja brak brak 

oparta na wspólnych do-
świadczeniach, wykorzy-
stująca informacje zwrotną 
o procesach realizowanych 
przez partnerów 

Typ relacji transakcyjny, 
jednorazowy 

względnie trwały, 
oparty na udostępnia-
niu informacji (relacje 
bierne) 

trwały, wspólne uczenie się 
(relacje aktywne) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Skjoett-Larsen, C. Thernøe, C. Andresen, 
Supply chain collaboration. Theoretical perspectives and empirical evidence, 
„International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, vol. 
33, no. 6, 2003, s. 537. Autorzy analizują wymienione poziomy współpracy dla 
koncepcji CPRF; jednak zasadne jest odniesienie ww. poziomów współpracy 
również do działalności transportowej, a nawet do zagadnień współpracy w sieci 
w ogóle. 
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TRANSPORT INNOVATIVENESS THROUGH BUILDING  
NETWORK RELATIONS 

 
 

Summary 
 
Contemporary transport industry is a complex phenomenon not only from techno-

logical but also organisational and social point of view. Transport policy makers and 
managers at all levels of transport system have to face the problem of effective deliver-
ing value to customer, or in a broader sense to transport system stakeholders. Traditional 
model of management based on formalisation, division of work and direct control is no 
longer efficient. The new approach supporting innovativeness, flexibility and informal 
relations based on partnership and trust is required.  

Innovativeness is considered to be an important source of value and building and 
developing network relations is one of numerous ways to be innovative. Network in 
transport can be defined on infrastructural, social and organisational levels. Social net-
work is a group of stakeholders, strongly tied in a specific way, having key resources 
(i.e. knowledge), sometimes with conflicting objectives. Organisational level network is 
a new type of transport organisation based on relationships between partners in a net-
work. 

Building and developing network relations in the transport industry is an important 
factor influencing the level of innovativeness and facilitating knowledge acquisition 
embedded in a network. Relationships and management of interactions facilitate knowl-
edge exchange and is a crucial driver of synergy and value for stakeholders. To improve 
the level of innovativeness transport organisation should be able to establish and culti-
vate network relations, to take advantage of network structure and its relative position in 
a network (e.g. degree of centralisation, closeness, beetweenness) and should be aware 
the role network relations play in delivering value to stakeholders. 
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JAKOŚĆ USŁUG WOBEC INNOWACJI  
W SEKTORZE TRANSPORTU – SPEDYCJI – LOGISTYKI (TSL) 

 
 
Wprowadzenie 

 
Jakość usług we współczesnych procesach gospodarczych ma istotne 

i różnorakie znaczenie. Wzrost wymagań użytkowników wobec usług związa-
nych z przemieszczaniem towarów, szczególnie w sektorze transportu – spe-
dycji – logistyki (TSL), zmusza przedsiębiorstwa realizujące tego typu usługi 
do poszukiwania nowych, bardziej innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym 
możliwa byłaby poprawa poziomu ich konkurencyjności. Wprawdzie innowa-
cje są najczęściej efektem zmian jakościowych, w oparciu o które budowany 
jest wzrost konkurencyjności, to jednak usługi są jej kluczowym nośnikiem 
w warunkach sektora TSL. Z tego punktu widzenia istotne jest więc spojrzenie 
na zagadnienie relacji jakości usług w sektorze TSL przez pryzmat innowacji. 
Innowacje z natury nastawione są na kreowanie zmian, których efektem powi-
nien być postęp, rozwój. Jeżeli więc spojrzeć na zagadnienie innowacji pod 
tym kątem, to jakość usług powinna generować wiele pozytywnych zmian, 
stając się kluczowym czynnikiem rozwoju1. Innowacje produktowe, proceso-
we, rynkowe i organizacyjne stanowią główny instrument uzyskiwania przez 
przedsiębiorstwa realizujące usługi związane z transportem – spedycją – logi-

                                                           
* Dr Janusz Figura – Akademia Ekonomiczna w Katowicach. 
1  Potrzeba uwzględnienia innowacji jako czynnika rozwoju i wzrostu została bardzo szeroko 

omówiona już przez J. Schumpetera, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.  
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styką wysokiego poziomu konkurencyjności, jednakże bez właściwego przy-
stosowania do wymagań jakościowych odbiorców tych usług tracą one wła-
ściwy asumpt.  

Jakość usług odgrywa więc istotną rolę w procesach innowacyjnych 
współczesnych przedsiębiorstw sektora TSL. Jedną z podstawowych zasad 
rozwoju gospodarki jest poziom innowacji procesów związanych z prze-
mieszczaniem ładunków pomiędzy miejscami ich pozyskiwania i konsumpcji 
– sektor TSL spełnia w tym względzie kluczową rolę. Innowacyjność prowa-
dzi więc do powstania sprzyjających warunków dla właściwego funkcjono-
wania sektora TSL, natomiast brak właściwego poziomu innowacji działa 
hamująco na rozwój gospodarczy, a wręcz staje się najistotniejszą barierą 
jego rozwoju. Z tego punktu widzenia innowacje w sektorze TSL są istotnym 
elementem zwiększającym poziom nowoczesności gospodarowania, którego 
funkcją jest wspieranie spójności gospodarczej, głównie poprzez zwiększenie 
poziomu jakości realizowanych usług. Wprowadzenie innowacji do sektora 
TSL, ich dyfuzja i rozprzestrzenienie jest z kolei rezultatem metabolizmu 
gospodarki i reakcji na zmiany jakościowe, które zwiększają jej rozwój. 
Przywiązywanie dużej roli do innowacji jako do bodźca aktywności gospo-
darczej oraz katalizatora egzogenicznego rozwoju realizacji usług w trans-
porcie – spedycji – logistyce znajduje szczególny wyraz w prowadzonych 
przez autora badaniach.  

Celem artykułu jest prezentacja wyników autorskich badań podejmujących 
próbę oceny i analizy charakteru istoty innowacji jako elementu kształtującego 
jakość usług w przedsiębiorstwach sektora TSL w polskich warunkach gospo-
darczych.  

 
1. Pojęcie innowacji jako elementu kształtującego jakość usług w sektorze TSL  

 
Teoria i praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw wskazuje na jakość 

usług jako najbardziej skuteczny instrument konkurowania w sektorze TSL. 
Decyzja przedsiębiorstwa dotycząca kształtowania jakości usług może być roz-
patrywana w kontekście pozycjonowania jakości realizowanych usług na tzw. 
drabinie jakości (quality ladder)2, gdzie możliwa jest gradacja jakości (wyższa – 

                                                           
2  G.M. Grossman, E. Helpman, Quality ladders in the theory of growth, „The Review of Eco-

nomic Studies” 1991, vol. 58, no. 1, s. 43. 
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niższa)3 oraz różnicowanie jej poziomu w zależności od stopnia, w jakim po-
strzega ją klient4. Decyzje przedsiębiorstwa realizującego usługi w sektorze TSL 
mogą dotyczyć również wprowadzenia zupełnie nowych usług, o odmiennych 
innowacyjnych cechach jakościowych5. Wybór i osiągnięcie określonego po-
ziomu jakości są bezpośrednio związane także z podejściem do działań innowa-
cyjnych, których efektem powinien być wzrost poziomu konkurencyjności 
przedsiębiorstwa w sektorze TSL. Znaczenie jakości realizowanych usług wi-
dziane przez pryzmat ich innowacyjności jest więc jednym z istotnych zagad-
nień z punktu widzenia celu podejmowanych badań. Pomimo dużego znaczenia 
innowacji w rozwoju przedsiębiorstw sektora TSL podejście do tego zagadnienia 
w literaturze przedmiotu nadal nie jest do końca sprecyzowane. W dostępnym 
piśmiennictwie można odnaleźć bardzo wiele interpretacji charakteryzujących 
innowacyjność. Ich autorzy różnią się jednak w swoich poglądach na kilku 
płaszczyznach6, a mianowicie:  
1. Część z nich interpretuje innowacje w wąskim znaczeniu (sensu stricto) 

i rozumie je jako zmiany w sferze produkcji (metodach wytwarzania i pro-
duktach), bazując na nowej lub niewykorzystanej dotychczas wiedzy. Z kolei 
inni interpretują je znacznie szerzej, uważając za innowację wszelkie procesy 
badań i rozwoju zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszonych 
rozwiązań w technice, technologii i organizacji. Można więc powiedzieć, że 

                                                           
3  Gradacja poziomu jakości poprzez jej rangowanie przez każdego nabywcę określane jest 

w literaturze przedmiotu jako tzw. jakość wertykalna i znajduje odzwierciedlenie głównie w zróż-
nicowanych kosztach wytwarzania; por. L. Abbott, Quality and competition. Greenwood Press, 
Connecticut 1973, s. 125. 

4  Zróżnicowanie poziomu jakości przez różnych odbiorców ze względu na zbliżony poziom 
kosztów dla każdego z poziomów jakości określane jest jako tzw. jakość horyzontalna; por. 
L. Abbott, Quality and competition…, op.cit., s. 125 i nast.  

5  Trzeci wymiar jakości zaproponowany przez L. Abbotta – jakość innowacyjna – odnosi się 
do innowacyjnego zróżnicowania jakości i przejawia się we wprowadzaniu ulepszeń bądź całkiem 
nowych rozwiązań, które pozwalają na dostarczanie nabywcom wyższego poziomu jakości, który 
zastępuje dotychczasowe standardy jakościowe. Zmiany te mogą, lecz nie muszą wiązać się 
z poniesieniem dodatkowych nakładów przez przedsiębiorstwo i są dostrzegane przez nabywców; 
por. L. Abbott, Quality and competition…, op.cit., s. 141 i nast.  

6  W teorii ekonomii znaleźć można wiele modeli decyzji przedsiębiorstw dotyczących działań 
innowacyjnych w zakresie wprowadzania całkiem nowych produktów i ulepszania poziomu jako-
ści produktów już istniejących. Modele te pozwalają na wyjaśnienie strukturalnych i instytucjo-
nalnych determinant usprawnień lub całkowicie nowych rozwiązań technologicznych. Por. L. 
Abbott, Quality and competition…, op.cit., E.H. Chamberlain, The theory of monopolistic competi-
tion, Harvard University Press, Cambridge 1946; J.M. Clark, Economics and modern psychology, 
„Journal of Political Economy” 1918. 
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innowacją sensu largo jest każda zmiana w realizacji produkcji, która polega 
na przyswajaniu uzyskanej wiedzy7.  

2. Funkcjonują dwa podejścia do innowacji, wyróżnione ze względu na stopień 
jej nowości. Niektórzy autorzy uznają za innowację tylko pierwsze zastoso-
wanie wynalazku, inni natomiast uważają, że innowacją jest również każde 
kolejne zastosowanie wynalazku8.  

3. W niektórych definicjach pojęcia „innowacja” podkreślano jej rzeczowy 
charakter i odnoszono je do wyrobów lub świadczonych usług, organizacji 
procesu produkcji opartych na nowej bądź niewykorzystanej dotychczas wie-
dzy, akceptowanej i wdrożonej przez podmiot. Z kolei inni akcentują czyn-
nościowe znaczenie innowacji, obejmujące cały proces tworzenia, projekto-
wania, realizacji i adaptacji innowacji9.  

 
 

2. Klasyfikacja i pojęcie innowacji 
 
Różnorodność zjawiska innowacji odzwierciedlona zostaje nie tylko przy 

próbie określenia pojęciowego, ale dotyczy również klasyfikacji. W zależności 
od przyjętego kryterium innowacje dzieli się na następujące grupy10: 
− innowacje produktowe, które określane są jako wprowadzenie nowego pro-

duktu czy usługi lub znaczące ich ulepszenie w odniesieniu do cech lub prze-
znaczenia (w tym znaczące udoskonalenie w zakresie specyfikacji technicz-
nej, składników i materiałów, dołączonego oprogramowania, „przyjazności” 
dla użytkownika oraz cech funkcjonalnych); 

− innowacje procesowe, za które przyjmuje się wprowadzenie nowych metod 
produkcji czy dostaw lub ich znaczące ulepszenie (w tym zmiany w techno-
logii, wyposażeniu i/lub oprogramowaniu); 

− innowacje rynkowe, które obejmują zastosowanie nowych metod prowadze-
nia działań marketingowych, włączając w to znaczące zmiany w projekcie 

                                                           
7  W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, War-

szawa 2007, s. 11–19. 
8  Ibidem. 
9  Ibidem. 
10  Oslo Manual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD 

Publishing, 3rd edition, 2005, s. 48–52. 
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i opakowaniu produktu oraz jego pozycjonowaniu, sposobach promocji oraz 
sposobach ustalania cen; 

− innowacje organizacyjne, określane jako wprowadzenie nowych sposobów 
organizacji działalności przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy czy 
kształtowania relacji z otoczeniem. 

Inna klasyfikacja innowacji tworzona jest przy uwzględnianiu kryterium 
oryginalności wdrażanych zmian i wyróżnia się w niej innowacje kreatywne 
(pionierskie) oraz imitujące (adaptowane). Za innowacje kreatywne uznaje się 
samodzielne i oryginalne wytwory danej grupy, mające doniosłe znaczenie dla 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Natomiast innowacje imitujące powstają  
w wyniku naśladownictwa i rozpowszechnienia oryginalnych osiągnięć11.  

Szeroki pogląd na klasyfikację innowacji z punktu widzenia polityki trans-
portu daje P. Niedzielski12. Zdaniem tego autora innowacja jest celowym i zor-
ganizowanym działaniem przedsiębiorców poszukujących praktycznego zasto-
sowania różnych nowych rozwiązań w danych uwarunkowaniach i czasie w celu 
osiągnięcia pozytywnych efektów ekonomicznych, lepszego zaspokojenia po-
trzeb konsumentów i efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów13.  

 
 

3. Charakterystyka metodologii badań 
 
Działania podjęte w wyniku prac badawczych nakierowane zostały na uzy-

skanie informacji na temat oceny i analizy charakteru istoty innowacji jako ele-
mentu kształtującego jakość usług w przedsiębiorstwach sektora TSL w polskich 
warunkach gospodarczych. Pilotażowym postępowaniem badawczym objęto 
losowo wybraną grupę 29 przedsiębiorstw sektora TSL, mających siedzibę na 
terenie województwa śląskiego. Badanie bezpośrednie przy pomocy kwestiona-
riusza ankietowego przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2009 roku. 
Analizie poddano przedsiębiorstwa deklarujące prowadzenie działań związanych 
z jakością usług oraz wdrażające innowacje na przestrzeni lat 2004–2009. 

                                                           
11  W. Spruch, Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii, PWN, Warszawa 1976, s. 37– 

–38. 
12  P. Niedzielski, Polityka innowacyjna w transporcie, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy 

i Studia T. (DXXXVI) 462, Szczecin 2003, s. 25–29.  
13  Ibidem, s. 25.  
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Podstawowym problemem badawczym była kwestia identyfikacji charakte-
ru innowacji oraz ich rodzajów. Charakter innowacji oraz działań noszących 
znamiona innowacyjności wśród badanych przedsiębiorstw sektora TSL, podob-
nie jak i w literaturze, nie jest jednoznacznie rozumiany i klasyfikowany. Jak 
wynika z przeprowadzonych badań, przedsiębiorstwa na ogół stosują „własną”, 
odbiegającą od znanych z piśmiennictwa klasyfikację innowacji. Występują 
w niej zasadniczo trzy rodzaje innowacji: produktowe, procesowe i rynkowe. 
W pierwszej grupie klasyfikowane są wszelkie, nawet nieznaczne zmiany (mo-
dyfikacje) w realizowanych usługach. Drugą odrębną grupę stanowią innowacje 
procesowe. Innowacje procesowe w tej klasyfikacji to zarówno niewielkie, jak 
i kompleksowe przedsięwzięcia zmierzające do podnoszenia wydajności reali-
zowanych procesów przewozowych, załadunkowych, magazynowych, przesyła-
nia informacji itp. Do innowacji procesowych badane przedsiębiorstwa zaliczają 
również projekty o różnym zakresie i wymiarze, mające na celu unowocześnie-
nie parku maszyn i urządzeń oraz wprowadzenie nowych technologii wytwarza-
nia oraz świadczenia usług. Trzecią zidentyfikowaną w trakcie badania grupą 
innowacji były innowacje rynkowe. Do tej grupy innowacji badane przedsię-
biorstwa zaliczały nowe kanały dystrybucji usług, nowe sposoby promocji, re-
klamy, public relations, kształtowania cen. Przedsięwzięcia wprowadzające 
zmiany w organizacji procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa i poszczegól-
nych ogniwach łańcucha tworzenia wartości, zaliczane powszechnie do grupy 
innowacji organizacyjnych, nie są przez respondentów traktowane jako typowe, 
klasyczne formy działalności innowacyjnej. Pewien wyjątek stanowi tutaj wdra-
żanie oprogramowania, zaliczane przez przedsiębiorstwa do działań mających 
charakter innowacji procesu. Podobnie postrzegane są przez respondentów in-
nowacje z grupy rynkowych. Przedsięwzięcia zmieniające sposób wprowadzania 
oferty na rynek, zmiany w systemie dystrybucji oraz zmiany w technikach 
wspierania sprzedaży nie są traktowane jako typowe działania innowacyjne. 
Podobnie jak zmiany organizacyjne są one uznawane za „naturalne” działania, 
wynikające z pokonywania kolejnych etapów rozwoju, będące jednocześnie 
odpowiedzią przedsiębiorstwa na wymagania istotnie zmieniającego się otocze-
nia i wyraz przystosowywania się organizacji do sytuacji rynkowej, w tym 
głównie oczekiwań klientów i kontrahentów.   

Szczegółowy cel badań obejmował zatem: 
– identyfikację charakteru innowacyjności w sektorze TSL,  
– rodzaje stosowanych przedsięwzięć innowacyjnych w sektorze TSL,  
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– źródła innowacyjności w sektorze TSL,  
– uwarunkowania innowacyjności występujące w sektorze TSL. 

 
 

4. Wybrane wyniki badań  
 
Zmiany o charakterze innowacji wprowadzane przez badane przedsiębior-

stwa w analizowanym okresie były zróżnicowane co do skali, zakresu i „nowa-
torstwa” przedsięwzięć, wynikały też z różnych przesłanek.  

Wdrożone innowacje miały głównie charakter modyfikujący (54%) i imitu-
jący (40%) (łącznie ponad 90% badanych przedsiębiorstw). Zaledwie 6% bada-
nych firm wprowadziło innowacje kompleksowe (2%) i kreatywne (4%). Każda 
z wdrożonych innowacji stanowiła nowość dla przedsiębiorstwa, w którym była 
wprowadzana (rysunek 1).  

 

0 20 40 60

innowac je
kompleks owe

innowac je
modyfikujące

innowac je
kreatywne

innowac je
imitujące

 
Rys. 1. Identyfikacja charakteru innowacji w badanych przedsiębiorstwach w polskich 

warunkach sektora TSL w 2009 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
Analizując rodzaje stosowanych przedsięwzięć innowacyjnych w badanych 

podmiotach realizujących usługi w sektorze TSL, można zauważyć, że wyraźnie 
dominują innowacje produktowe (53%), a więc te działania, które bezpośrednio 
skierowane są na realizowane usługi. Stosunkowo mniejszą grupę stanowią in-
nowacje rynkowe – 31% badanych przedsiębiorstw zastosowało tego typu roz-
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wiązania. Najmniej liczną grupę innowacji w badanych przedsiębiorstwach sta-
nowiły innowacje procesowe, których wartość kształtowała się na poziomie 
16%. W badanych przedsiębiorstwach innowacje organizacyjne – jako źródło 
stosowanych przedsięwzięć innowacyjnych – nie znalazły uznania respondentów 
(rysunek 2). 

 

 
Rys. 2. Rodzaje stosowanych przedsięwzięć innowacyjnych w badanych przedsiębior-

stwach sektora TSL w Polsce w 2009 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
Wśród badanych przedsiębiorstw sektora TSL dominującym źródłem inno-

wacji okazała się konieczność adaptacji do wymagań ze strony klientów (46%), 
następnie presja ze strony konkurentów (31%), podniesienie poziomu konkuren-
cyjności (19%) oraz innowacyjność jako element realizowanej strategii (4%) 
(rysunek 3).  

Interesujące badawczo stało się również zagadnienie dotyczące uwarunko-
wań decydujących o wdrożeniu rozwiązań innowacyjnych w badanych przed-
siębiorstwach. Kluczowymi okazały się dwie grupy czynników. Z jednej strony 
są to czynniki dotyczące finansowych aspektów innowacyjności, poziomu kosz-
tów wprowadzenia innowacji (27%) oraz dostępności do środków finansowych 
(19%), z drugiej zaś strony – czynniki związane z głębokością zmian, jakie wy-
stępują w sposobie realizacji usług (25%) oraz łatwości ich wdrożenia (21%). 
Łącznie suma wartości tych czynników stanowi ponad 90% uwarunkowań decy-
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dujących o wdrożeniu innowacyjności w badanych przedsiębiorstwach. Jedynie 
5% stanowi poziom kwalifikacji personelu, a 3% to poziom kompetencji przed-
siębiorstwa realizującego usługi w sektorze TSL (rysunek 4). 

 

 
Rys. 3. Źródła innowacji w badanych przedsiębiorstwach sektora TSL w Polsce w 2009 

roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.  

 

 
Rys. 4. Uwarunkowania decydujące o wdrożeniu innowacyjności w badanych przedsię-

biorstwach sektora TSL w Polsce w 2009 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.  
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Ocenie poddano również poziom innowacyjności w sektorze TSL. Zaska-
kuje przede wszystkim dominacja niskiego poziomu wartości ocen negatywnych 
(42%), związanych z innowacyjnością w sektorze TSL, jak i wartości na pozio-
mie dostatecznym (41%). Średnia wartość innowacyjności w sektorze kształtuje 
się na poziomie zaledwie 8%, jeszcze mniejszy poziom uzyskała wartość wyso-
ka – 7%, i bardzo wysoka – zaledwie 2% (rysunek 5).  

 

 
Rys. 5. Ocena poziomu innowacyjności w sektorze TSL w Polsce w 2009 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.  

 
 

Podsumowanie 
 
Działalność innowacyjna w polskich warunkach sektora TSL jest procesem 

złożonym oraz absorbującym różnorodne zasoby i umiejętności. Do głównych 
uwarunkowań w samodzielnej realizacji większych i bardziej ryzykownych pro-
jektów innowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach należy zaliczyć warunki 
finansowe oraz towarzyszący temu poziom dostępu do wiedzy, zwłaszcza 
z punktu widzenia kwalifikacji pracowników. W przypadku badanych podmio-
tów sektora TSL kluczowym czynnikiem, od którego zależy powodzenie proce-
su innowacji, jest wsparcie ze strony instytucji zewnętrznych, zwłaszcza finan-
sowych. Dalszy rozwój działalności innowacyjnej w badanych przedsiębior-
stwach zależy nie tylko od ich aktywności, elastyczności, chęci sprostania wy-
maganiom klientów, ale także od zdecydowanej i aktywnej pomocy z zewnątrz 
oraz proinnowacyjnie zorientowanego sektora TSL.  
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THE QUALITY OF SERVICES IN VIEW OF THE INNOVATION  
IN THE SECTOR TSL 

 
 

Summary 
 

The article presents the question of the report of the quality of services and innova-
tion in the studied enterprises of the sector TSL. The introduction of the results of own 
investigations is the aim of the article over the quality of services among the enterprises 
of the sector TSL with the special regard of innovation in Polish economic conditions.  

The object of considerations what the author undertakes there is the analysis of 
character and the essence of the report what he steps out among innovation and the qual-
ity of services in the enterprises of the sector TSL.  

Operations have been taken direct in result of research on obtainment of informa-
tion about estimate and analyses of characters of essences of innovations as in enter-
prises of sectors in polish economic conditions element forming quality services TSL. It 
include chosen group have in the area of silesian province pilotage investigative proce-
dure 29 enterprises of sectors TSL. Direct research carry with the aid of questionnaire on 
turning-point of May and June 2009 year. Especially it subject analysis with following 
group question related: 
– in sector TSL identification of character of innovative, 
– in sector TSL determination of kind innovative ventures applicable, 
– in sector TSL indication of source of innovative, 
– in sector TSL conditionality innovative taking a stand. 
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RYNEK TRANSPORTOWY JAKO STYMULATOR  
INNOWACYJNOŚCI W TRANSPORCIE 

 

1. Rynek transportowy jako uniwersalny mechanizm regulacji działalności 
sektora transportu 

Rynek transportowy, jak każdy rodzaj rynku z typowym dla siebie mecha-
nizmem regulacji działalności gospodarczej, pełni wiele istotnych funkcji dla 
wszystkich uczestników procesu wymiany usług transportowych. Kształtuje on 
wzajemne relacje, tak w krótkim, jak też w średnim i długim przedziale czasu, 
przy czym im dłuższy jest ten okres, tym mniejsza siła jego oddziaływania na 
decyzje, tak eksploatacyjne, jak i inwestycyjne podmiotów tam działających, co 
wynika z narastającej niepewności co do dalszego rozwoju występujących tam 
procesów i zjawisk. Rynek transportowy współkształtuje również ogół relacji 
ekonomicznych i w znacznej części finansowych oraz techniczno-technologicz-
nych między systemem transportowym a jego szeroko rozumianym otoczeniem, 
a także współokreśla formy powiązań między sektorem transportu a innymi 
rodzajami rynków – w tym rynkami towarowymi, rynkami pracy i pieniężnymi. 
W swej funkcji regulacyjno-alokacyjnej w sektorze transportu rynek ten oddzia-
łuje zatem również na procesy postępu techniczno-technologicznego i organiza-
cyjnego w transporcie. Z założenia rynek transportowy, będący mechanizmem 
efektywnej realizacji popytu i kreowania potrzeb transportowych, jest podsta-
wowym stymulatorem szeroko rozumianej innowacyjności w transporcie, a real-
nie powinien być zorientowany na średni cykl inwestycyjny w tej dziedzinie.  
                                                           

* Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski – Akademia Morska w Gdyni. 
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Dzięki skutecznemu mechanizmowi przymusu ekonomicznego, wyrażają-
cego się w potrzebie poszukiwania najbardziej efektywnych (optymalnych) roz-
wiązań poprzez oddziaływanie na zachowania i decyzje producentów i konsu-
mentów usług transportowych działających w warunkach konkurencji, rynek ten 
wpływa na innowacyjność w następujących sferach:  
− produkcji – nowe rodzaje i źródła napędu, technologie i formy oraz organiza-

cja przewozu, a także jakościowo nowe procesy i produkty; 
− wymiany dóbr i usług – integracja techniczno-technologiczna łańcuchów 

transportowych i ich wkomponowanie w logistyczne koncepcje zarządzania 
łańcuchami dostaw z wykorzystaniem IT.  

Jednostkowanie ładunków, rozwój konteneryzacji i transportu intermodal-
nego, nowych logistycznych formuł przewozu i zarządzania w transporcie 
w ramach koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw, wprowadzanie do eksplo-
atacji nowych, szybszych, bezpieczniejszych typów pojazdów, technologii  
i organizacji przewozu oraz składowania, a także systemów informacyjnych 
niezbędnych do monitorowania i kontroli przepływu strumieni osób i rzeczy to 
efekt działania mechanizmu rynkowego. Musi to być jednak mechanizm spraw-
ny i skuteczny, a więc oparty na sile konkurencji stanowiącej dźwignię przymu-
su ekonomicznego i motor postępu techniczno-technologicznego i organizacyj-
nego. Dzięki takiemu mechanizmowi, na skutek kumulacji dobrze rozpoznanych 
potrzeb występujących po stronie popytu w zakresie redukcji czasu i kosztów 
przewozu, zapotrzebowania na dodatkowy potencjał przewozowy i jakościowo 
nowy profil produktu, strona podażowa uruchamia konieczny w takich warun-
kach (niepewności i ryzyka) proces dostosowawczy. Przybiera on różne formy, 
ale generalnie sprowadza się do cyklicznie dokonywanych zmian jakości pro-
duktu transportowego w wybranych segmentach rynku transportowego. Ze 
względu na charakterystyczne dla działalności transportowej, jeśli rozpatrywać 
ją w aspekcie techniczno-technologicznym, zjawisko jednoczesności produkcji 
i konsumpcji produktu transportowego, każda zmiana jakościowa produktu wy-
maga zmiany procesu produkcji, zazwyczaj wprowadzanej dzięki innowacjom 
technicznym lub technologiczno-organizacyjnym procesów lub cykli ich wytwa-
rzania1. Nakłady niezbędne na dokonanie tych zmian (badania, projekty, testy, 

                                                           
1  Por. A.S. Grzelakowski, M. Matczak, A. Przybyłowski, Polityka transportowa Unii Euro-

pejskiej i jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich, Wyd. Akademii 
Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008, s. 8 i nast.  
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wdrażanie itp.), często obarczone wysokim ryzykiem ich zwrotu, przynoszą 
jednakże efekty wyrażające się zazwyczaj w postaci uzyskania znacznych prze-
wag konkurencyjnych i w rezultacie budowy wartości firmy, uznawanej za dy-
namiczną i rozwojową2. Na tej zasadzie rynek transportowy, z typowym dla 
siebie w warunkach działania presji konkurencyjnej mechanizmem realizacji 
potrzeb, reaguje na wyzwania, jakie faktycznie sam generuje (jego strona popy-
towa) oraz otoczenie, w którym realnie funkcjonuje.  

 

 
Rys. 1.  Rynek transportowy w układzie sfery regulacyjnej systemu transportowego 
Źródło: opracowanie własne. 

 
W rezultacie tego rynek transportowy, stanowiący jeden z subsystemów – 

mechanizmów regulacji działalności sektora transportu, oddziałuje na system 
transportowy – wszystkie jego sfery działalności, układy gałęziowe i elementy 
składowe, współokreślając jego sprawność i efektywność w zakresie kreowania 
i realizacji potrzeb przewozowych tak krajowych, jak i międzynarodowych. Za-
gadnienie to w sposób poglądowy zaprezentowano na rysunku 1. Z przedstawio-
nego schematu wynika, że system transportowy podlega nie tylko rynkowemu – 
                                                           

2  Ze względu na wymaganą skalę nakładów na tego typu działalność w transporcie, inwestycje 
o typowo innowacyjnym charakterze, szczególnie w sferze rozwiązań techniczno-technologicz-
nych, podejmowane są z reguły przez duże, silne kapitałowo firmy – koncerny transportowe.  
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autonomicznemu mechanizmowi regulacji. Na system ten oddziałują bowiem 
zawsze dwa, działające równolegle, aczkolwiek często w dużej mierze od siebie 
niezależne lub też w sposób nie w pełni ze sobą skoordynowane podsystemy 
regulacyjne z właściwymi im mechanizmami oddziaływania na sferę realną. 
Podstawowym podsystemem regulacyjnym pozostaje jednak zawsze podsystem 
rynkowy, integralnie wkomponowany w układ sfery realnej sektora transportu. 
Funkcjonuje on bowiem zawsze, niezależnie od skali interwencji państwa czy 
organów ponadnarodowych w sferę tego sektora, realizowanej za pomocą różno-
rodnych instrumentów wchodzących w zakres polityki transportowej.  

W UE systemy transportowe działają w otoczeniu rynkowym krajowym 
i międzynarodowym, jednak o różnym stopniu liberalizacji i/lub regulacji. Ich 
otoczenie rynkowe to jednak nie tylko rynek usług transportowych stanowiący 
kompozycję różnego typu cząstkowych rynków transportowych – rynków wła-
ściwych dla poszczególnych podsystemów transportu, ale również rynki towa-
rowe, rynki usług, rynki pieniężne (kapitałowe) oraz rynki pracy. Rynki te 
w mniejszym lub większym stopniu oddziałują na sferę realną sektora transportu 
– system transportowy, współkształtując realizowane tam procesy realne oraz 
jego relacje z otoczeniem, a więc także procesy rynku transportowego.  

System transportowy, z racji swego usytuowania na styku układu krajowe-
go z międzynarodowym, zawsze był i pozostał obszarem szczególnego zaintere-
sowania czynnika publicznego. Jego interwencja w tę sferę była też, jak to 
wcześniej podkreślano, uzasadniana względami bezpieczeństwa, ochrony śro-
dowiska naturalnego oraz potrzebami planowania i zagospodarowania prze-
strzennego terenów. Tak szeroki zakres interwencji, wynikający z traktowania 
składników infrastruktury systemu transportowego jako obiektów użyteczności 
publicznej (public goods), sprawiał, że zakresem regulacji obejmowano w ten 
sposób nie tylko samą przestrzeń ekonomiczną przynależną do tego systemu 
wraz z jej relacjami z otoczeniem, ale również obszar rynków transportowych 
(głównie sferę podażową) z ich powiązaniami z pozostałymi rodzajami rynków. 

Jest sprawą oczywistą, iż efektywność i skuteczność oddziaływania auto-
nomicznego podsystemu regulacji na sferę realną sektora transportowego,  
w tym na procesy innowacyjne – ich zakres, charakter i dynamikę, zależy od 
stopnia spójności mechanizmów poszczególnych typów rynków, a ten z kolei 
określony jest poziomem liberalizacji każdego z nich. Im bardziej jest on wy-
równany, tym większą skutecznością i efektywnością charakteryzuje się pod-
system regulacji rynkowej jako instrument kształtowania systemu transporto-
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wego i jego optymalizacji stymulowanej zmianami technologii i organizacji 
produkcji transportowej i jej relacji z innymi rodzajami działalności w ramach 
łańcucha dostaw.  

 
 

2. Mechanizm rynkowy jako przedmiot regulacji i jej cele 
 
Mechanizm regulacji rynkowej, w istocie swej działający autonomicznie, 

podlega jednak sam rozlicznym regulacjom. Powodem tego w wielu przypad-
kach jest monopolistyczny lub oligopolistyczny typ rynku transportowego czy 
też wybranego jego segmentu bądź też segmentów, gdzie działa tylko jeden ope-
rator transportowo-logistyczny lub grupa silnych operatorów, np. w transporcie 
kolejowym, lub też powołane przez niego (nich) spółki przewozowe bądź też, co 
nadal występuje w transporcie, zarządca sieci infrastruktury jest jednocześnie jej 
użytkownikiem. Ponadto rynki usług transportowych, analogicznie jak niektóre 
rynki w segmencie przemysłów sieciowych, gdzie infrastruktura traktowana była 
jako rodzaj dobra publicznego (public good) i miała charakter monopolu natu-
ralnego, będącego domeną aktywności publicznej i gdzie w konsekwencji sto-
pień monopolizacji strony podażowej był bardzo wysoki, czemu towarzyszyła 
niechęć angażowania się do tego typu działalności podmiotów prywatnych 
(w wielu przypadkach nierentownych), należą do grupy tzw. rynków niedosko-
nałych. Również w wielu przypadkach, ze względu na długo trwający okres 
zmonopolizowania strony podażowej, są to rynki nie w pełni jeszcze rozwinięte 
czy też – jak się je niekiedy określa – rynki niedojrzałe, a więc takie, które nie 
zdołały wykreować jeszcze w pełni rozwiniętego, konkurencyjnego i przejrzy-
stego mechanizmu regulacji przy wykorzystaniu swobodnie kształtowanych 
przez ten mechanizm cen za usługi (infant markets).  

Niedomogi i słabości rynków występujące w rozwiniętej gospodarce, jaką 
jest UE, w naturalny niejako sposób dawały asumpt do interwencji czynnika 
publicznego w tę sferę działalności. Wszelkie przedsięwzięcia regulacyjne orga-
nów rządowych lub ponadnarodowych (UE) w sferze rynku transportowego 
uzasadniano w tych warunkach głównie: potrzebą dbałości o dobro i interes 
konsumentów usług transportowych, koniecznością promocji postępu technicz-
no-technologicznego i organizacyjnego w tym sektorze, a także potrzebą wzro-
stu standardów bezpieczeństwa i wymogami dotyczącymi budowy wspólnego 
przejrzystego rynku.  
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Podejmowane próby regulacji rynków usług transportowych, a w istocie ich 
mechanizmu w warunkach gospodarki rynkowej, odnoszą się wprawdzie do 
wszystkich elementów rynku, ale obecnie z reguły dotyczą strony podażowej, 
koncentrując się na zagadnieniach produkcyjno-technicznych i eksploatacyjnych 
oraz na kształtowaniu podaży potencjalnej. Mają one zapewniać: 
− stały wzrost podaży potencjalnej usług transportowych – tak w wymiarze 

ilościowym, jak i jakościowym – oraz dostosowanie jej wielkości i struktury 
do rosnących wymogów popytu potencjalnego, uwzględniającego nowe wy-
zwania ekologiczne i społeczne, a także techniczno-technologiczne, organi-
zacyjne oraz wzrastające standardy bezpieczeństwa; 

− konieczną interoperacyjność w układzie sieci transeuropejskiej, a więc two-
rzenie jednolitych w skali międzynarodowej norm technicznych i technolo-
gicznych oraz operacyjno-eksploatacyjnych, standaryzacji parametrów tech-
niczno-eksploatacyjnych pojazdów, urządzeń, sterowania ruchem, telekomu-
nikacji itp. 

Oprócz tego zasadniczym celem jest tu zwiększenie absorpcji rynku trans-
portowego na nowe zaawansowane technologie w zakresie źródeł napędu pojaz-
dów, form i organizacji przewozów oraz inteligentne technologie sterowania 
ruchem i szerzej postrzegane technologie informacyjne, niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania systemu transportowego i efektywnego zarządzania łań-
cuchami dostaw w relacjach międzynarodowych – globalnych3. 

Procesy regulacji rynku, dokonywane za pomocą narzędzi polityki transpor-
towej (por. rysunek 1), mają zatem na celu usprawnienie funkcjonowania jego 
mechanizmu w takim stopniu i zakresie, by mógł on sprawnie i efektywnie reali-
zować wszystkie swoje funkcje, stymulując jednocześnie innowacyjne działania 
i rozwiązania w sektorze transportu. W wyniku podejmowanych przedsięwzięć 
regulacyjnych dokonuje się więc budowy nowej, dojrzałej struktury rynku, za-
pewniającej wyższą efektywność realizacji popytu – efekty dla konsumentów 
usług oraz logistycznych operatorów łańcuchów dostaw w postaci wysokiej 
satysfakcji klienta, tworząc tym samym operatorom transportowym możliwość 

                                                           
3  Wprawdzie przedmiotem regulacji obejmuje się głównie stronę podażową rynku, nie ingeru-

jąc z reguły bezpośrednio w sferę popytową, to jednak pośrednio i ten aspekt jest przedmiotem 
regulacji. Podejmuje się bowiem w średnim i długim przedziale czasu próby kształtowania rozkła-
du strumienia popytu potencjalnego w układzie międzygałęziowym, dążąc przy wykorzystaniu 
odpowiednich instrumentów finansowych do jego przesunięcia, np. z transportu drogowego do 
kolejowego i/lub do sektora przewozów morskich.  
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uzyskania przewag konkurencyjnych. W rezultacie tego usprawnia się mecha-
nizm funkcjonowania rynków transportowych. Rynki te stają się bardziej przej-
rzystym i sprawnym narzędziem regulacyjnym, zdolnym do generowania wyso-
kiej wartości dodanej dla obu stron procesu wymiany usług transportowych, 
której bez wsparcia ze strony polityki transportowej, jako publicznego narzędzia 
regulacji, sam rynek niewątpliwie by nie wygenerował lub też wygenerowałby, 
ale nie w takiej skali.  

 
 

3. Innowacyjne rozwiązania w sferze funkcjonowania rynku transportowego  
 
Polityka transportowa jako instrument regulacji, w tym również rynku 

transportowego (zazwyczaj niedoskonałego), którego układ, jak wszystkich 
zresztą rynków działających w obrębie przemysłów sieciowych, jest z natury 
swej mało transparentny, może tworzyć podstawy ładu (rynkowego). Swego 
rodzaju paradoksem regulacyjnym jest to, że polityka transportowa – jako 
z natury ułomna forma regulacji – będąca przecież „tylko” zbiorem priorytetów, 
celów i narzędzi określonych przez czynnik publiczny na bazie decyzji politycz-
nych, zdolna jest usprawniać funkcjonowanie mechanizmu rynkowego jako 
najskuteczniejszego znanego dotychczas sytemu kształtowania relacji ekono-
micznych w sferze działalności transportowej4. Oznacza to, że jako sprawny, 
przemyślany i oparty na realiach program działania jest ona w stanie inicjować 
i wprowadzać innowacyjne rozwiązania nie tylko w sektorze transportu, ale 
również w sferze funkcjonowania rynku. 

Tego typu innowacyjne i prorynkowe działanie polityki transportowej do-
strzec można w UE. Polityka ta, jako jedyny instrument regulacyjny znajdujący 
się w dyspozycji centrum decyzyjnego, silnie koncentruje się na regulacji ryn-
kowej, tworząc podwaliny budowy jednolitego, zintegrowanego rynku transpor-
towego, stanowiącego główną ekonomiczną strukturę wspólnej przestrzeni 
transportowej – jako podstawę funkcjonowania europejskiego systemu transpor-
towego. Do grupy tego rodzaju innowacyjnych rozwiązań prorynkowych, a więc 
dotyczących usprawniania samego mechanizmu rynkowego lub forsowania in-

                                                           
4  Faktem jest też, że polityka transportowa jest realnie jedynym instrumentem (systemem) re-

gulacyjnym, za pomocą którego można oddziaływać na sferę rynków transportowych, modyfiku-
jąc z mniejszą lub większą skutecznością działanie ich mechanizmu. 
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nowacji w sektorze transportu poprzez uniwersalny, silny mechanizm przymusu 
rynkowego, zaliczyć należy przede wszystkim działania podejmowane na rzecz: 
− internalizacji kosztów zewnętrznych,  
− budowy nowego modelu rynku w sektorze usług opartych na infrastrukturze.  

Mechanizm rynków transportowych działa obecnie głównie na bazie cen za 
usługi transportowe, nie uwzględniających pełnych społecznych kosztów ich 
produkcji, a więc bez składnika kosztów zewnętrznych (external costs). W kon-
sekwencji prowadzi to do deformacji procesów podejmowania decyzji rynko-
wych przez uczestników wymiany usług – i to tak z makroekonomicznego, jak 
i mikroekonomicznego punktu widzenia, a także marnotrawstwa w sferze wyko-
rzystania istniejących zasobów systemu transportowego oraz błędnych decyzji 
w zakresie alokacji środków w transporcie. W takich warunkach, a więc bez 
internalizacji kosztów zewnętrznych, rynki transportowe (jako narzędzia regula-
cji sfery realnej transportu) nie zapewniają systemowi transportowemu optymal-
nych możliwości funkcjonowania i rozwoju. Nie są one zatem optymalnym me-
chanizmem regulacji systemu transportowego i nie zawierają efektywnej dźwi-
gni przymusu orientującej operatorów transportu w kierunku podejmowania 
zdecydowanych proinnowacyjnych działań i inwestycji o takim charakterze.  

Świadoma tego UE dąży zatem (ostatnio w sposób systemowy) do urze-
czywistnienia koncepcji internalizacji kosztów zewnętrznych we wszystkich 
gałęziach transportu i tym samym minimalizacji negatywnych skutków oddzia-
ływania transportu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko naturalne5. 
W celu uzyskania oczekiwanych efektów konieczne jest wprowadzenie prawi-
dłowego mechanizmu cenowego. Mechanizm taki powstać może natomiast tylko 
wówczas, gdy ceny obciążające użytkowników (operatorów transportowych) za 
dostęp do sieci infrastruktury oparte zostaną na bazie społecznych kosztów krań-
cowych – krótko- lub długookresowych. Oznacza to konieczność włączenia do 
struktury kosztów bezpośrednich, stanowiących obecnie bazę ustalania stawek 
taryfowych, także pełnych kosztów zewnętrznych, wyrażanych w postaci formu-
ły typowej dla kosztów krańcowych. Regulacja tego rodzaju, modyfikująca sys-
tem cenowy i dająca podstawę do dokonywania autonomicznie poprzez uczest-
ników rynku pożądanych, racjonalnych wyborów drogi i formy przewozu, środ-
ka transportu oraz czasu trwania operacji przemieszczania, jest tym samym efek-

                                                           
5  Patrz szerzej: A.S. Grzelakowski, Wpływ internalizacji kosztów zewnętrznych na funkcjono-

wanie rynków transportowych w UE (cz. 2), „Logistyka” 2009, nr 2, s. 29–33.  
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tywnym i skutecznym instrumentem modyfikacji rynku transportowego. 
Usprawnia jego mechanizm, stając się pośrednio narzędziem przywracającym 
mu funkcję stymulatora procesów innowacyjnych w sektorze transportu.  

Drugi zakres proinnowacyjnych rozwiązań dotyczących sfery rynku trans-
portowego, których nośnikiem jest polityka transportowa UE, sprowadza się do 
reorganizacji tradycyjnego, zazwyczaj mało przejrzystego, a jednocześnie ogra-
niczającego i deformującego konkurencję modelu organizacji funkcjonowania 
rynków transportowych w segmencie usług świadczonych przez dostawców 
infrastruktury. Budowa za pomocą polityki transportowej nowego, przejrzystego 
w swej strukturze i funkcjach modelu organizacji rynku transportowego sprowa-
dza się do wdrożenia odmiennej od dotychczasowej, przejrzystej i funkcjonalnie 
poprawnej formuły organizacji i zarządzania rynkiem transportowym, opartej na 
modelu organizacji rynków przemysłów sieciowych (network industries) w UE. 
Istota tej koncepcji sprowadza się w praktyce do konieczności:  
− zapewnienia możliwie pełnej integracji technicznej i koordynacji rozwoju 

wszystkich subsystemów infrastruktury technicznej, tj. transportu, jak rów-
nież energii, łączności i telekomunikacji i stworzenia wspólnych dla nich 
podstaw funkcjonowania rynków;  

− rozwoju usług o ogólnym znaczeniu gospodarczym (services of general eco-
nomic interest), czyli produktów transportowych wytwarzanych na bazie 
składników infrastruktury – usługi i ułatwienia transportowe;  

− budowy jednolitego systemu cen za usługi przemysłów sieciowych opartych 
na formule  internalizacji kosztów zewnętrznych; podstawą tych cen mają 
być społeczne koszty krańcowe krótkookresowe lub długookresowe (Zielony 
Pakiet KE z lipca 2008 roku)6; 

− wykreowania jednolitego (w sensie organizacyjno-ekonomicznym) modelu 
rynku w sektorze transportowym, opartego na zasadach klarownego rozdzie-
lenia funkcji i zadań uczestników rynku oraz rodzaju oferowanych/nabywa-
nych przez nich produktów.  

Na rysunku 2 zaprezentowano w sposób schematyczny model organizacji 
rynku usług transportowych w UE w obszarze infrastruktury. Tworzy go typowa 
trójszczeblowa struktura organizacyjna, zbudowana według zasady, zgodnie 
z którą podmiot zarządzający publiczną infrastrukturą transportową powinien 
być w sensie prawno-ekonomicznym i organizacyjnym w pełni oddzielony od 

                                                           
6  COM(2008) 435.  
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operatorów świadczących usługi na bazie tych składników i jako taki nie może 
włączać się w sferę działalności eksploatacyjnej sektora transportu. Jako pod-
miot publiczny (z reguły) jest on realnie odpowiedzialny tylko za dostarczenie 
niezbędnych składników infrastruktury technicznej operatorom transportowym 
i pozostałym użytkownikom sieci, a faktycznie usług (ułatwień), jakie one oferu-
ją. W zamian z tego tytułu może pobierać opłaty publikowane w opracowanej 
ogólnodostępnej taryfie za tego typu usługi.  

 

 
Rys. 2.  Model organizacji rynku usług transportowych   
Źródło: opracowanie własne.  

 
Taryfa ta kontrolowana jest z kolei przez niezależny podmiot publiczny, ja-

kim jest regulator. Do jego podstawowych zadań należy też przestrzeganie zasad 
równego dostępu do rynku i niedyskryminacji podmiotów – użytkowników in-
frastruktury.  

Zasada podmiotowego rozdzielenia sfery zarządzania infrastrukturą trans-
portową od sfery eksploatacyjnej sektora transportowego oraz podmiotowo- 
-instytucjonalnego wydzielenia (i powołania) w strukturze rynku, właściwego 
dla każdego z subsystemów gałęziowych transportu, regulatora dostępu do ryn-
ku wprowadza przejrzyste i czytelne reguły gry rynkowej i usprawnia mecha-
nizm funkcjonowania rynków transportowych. W efekcie są one nie tylko bar-
dziej sprawne w swych funkcjach typowo regulacyjnych, ale również stymula-
cyjno-rozwojowych, które ukierunkowują je silniej na absorpcję nowych techno-

Regulator rynku 
Podmiot publiczny 

Podmiot zarządzający infrastrukturą 
transportu  

(układ gałęziowy) 

Sfera działalności gospodarczej transportu  

Podmioty sektora transportowo-logistycznego 
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logii i czynią bardziej otwartymi na wszelkie innowacje, tak w pierwszej, jak  
i drugiej sferze rynku.  

 
 

4. Polityka transportowa UE na lata 2010–2020 w aspekcie promocji inno-
wacyjności i kreowania innowacyjnego typu rynku transportowego  

 
Biała Księga z 2001 roku, która zawiera program budowy podstaw wspól-

nej unijnej przestrzeni transportowej opartej na zasadzie zrównoważonej mobil-
ności, silnie osadzona w strategii ekologicznej i energetycznej UE, ustalona 
w perspektywie do 2010 roku, zbliża się powoli do końca okresu swej ważności. 
W tej sytuacji Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do opracowa-
nia podstaw dla nowego programu realizacji polityki transportowej UE na na-
stępną dekadę XXI w., tj. do roku 2020. Program ten zostanie zaprezentowany 
w 2010 roku w kolejnej (trzeciej) Białej Księdze KE. Wstępne założenia i kie-
runki tego programu silnie akcentują konieczność podejmowania zdecydowa-
nych proinnowacyjnych działań w sferze transportowej. Działania te, zgodnie  
z opracowanym przez KE komunikatem, koncentrować się powinny na następu-
jących celach7:   
1. Utrzymanie UE pod względem jakości obsługi transportowej i nowych tech-

nologii w czołówce krajów i regionów świata. To właśnie innowacje techno-
logiczne powinny stać się główną odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi 
staje sektor transportu, stwarzając szanse nie tylko wzrostu jakości usług, ale 
również podwyższenia standardów bezpieczeństwa w transporcie i redukcji 
jego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Dalszy rozwój 
tzw. miękkiej infrastruktury typu: inteligentne systemy transportowe w dro-
gownictwie (ITS), systemy zarządzania ruchem w kolejnictwie (ERTMS)  
i lotnictwie (SESAR), wspierane systemem Galileo, powinien wydatnie przy-
czynić się do optymalizacji wykorzystania sieci i wzrostu bezpieczeństwa 
transportowej obsługi łańcuchów dostaw8. Innowacyjne technologie transpor-
towe umożliwią także redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska 
oraz zapotrzebowania na ropę naftową, prowadząc jednocześnie do wzrostu 

                                                           
7  A sustainable future for transport: Toward an integrated, technology-led and user friendly 

system. COM(2009) 279/4.  
8  ITS – COM(2008) 886 i COM(2008) 889/2, ERTMS – COM(2005) 903 oraz SESAR – 

Council Decision 2009/820/EC. 
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komfortu podróży, a także niezawodności, dostępności i masowości transpor-
tu.  

2. Optymalizacja wykorzystania istniejącej sieci, gdyż jej dalsza kapitałochłon-
na rozbudowa realizowana w relacji do coraz bardziej narastających potrzeb, 
z uwagi na brak środków, staje się coraz mniej realna. Z tego względu ko-
nieczna staje się zmiana dotychczasowych metod i form zarządzania siecią 
infrastruktury i projektami jej rozwoju oraz wprowadzenie skutecznych me-
chanizmów w zakresie jej utrzymania, modernizacji i napraw. Dużą rolę po-
winny w tej dziedzinie odegrać innowacyjne inteligentne systemy transpor-
towe. Ponadto, na co KE wskazywała już wielokrotnie, sugeruje się wprowa-
dzenie jednolitych metod i procedur oceny projektów inwestycyjnych, tak 
w układzie gałęziowym, jak i w poszczególnych krajach9. Ułatwiłoby to se-
lekcję projektów opartych na porównywalnych wskaźnikach kosztów- 
-efektów (cost-benefit ratios), uwzględniających w szerokim zakresie aspekty 
społeczno-ekonomiczne, wpływ inwestycji na spójność terytorialną oraz 
ogólne efekty sieciowe10.  

3. Promocja nowych rozwiązań technologicznych w sferze transportu. Koniecz-
ne jest w tym zakresie dokonanie wyraźnego przesunięcia w kierunku zasto-
sowania pojazdów o niższej niż dotychczas lub zerowej emisji spalin. Wy-
maga to stworzenia tzw. wspólnych otwartych standardów i norm dotyczą-
cych infrastruktury, pojazdów i niezbędnego wyposażenia w transporcie, za-
pewnienia niezbędnej interoperacyjności i wzrostu nakładów na badania 
i rozwój (np. poprzez European Green Car Initiative lub Joint Technology 
Initiatives), a także szerzenie wzorców dobrej praktyki. Działania te powinny 
być wspierane przez rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) 
i wprowadzanie alternatywnych rodzajów napędu pojazdów, co może przy-
nieść efekty porównywalne do zastosowania technologii GSM. 

4. Dalsze systematyczne usprawnianie mechanizmu rynkowego – jako skutecz-
nego autonomicznego narzędzia regulacyjnego, ułatwiającego realizację ce-
lów operacyjnych polityki transportowej. Rynek może być bowiem, jak to już 

                                                           
9  Nawiązując do dyrektywy o wpływie inwestycji na środowisko (2003/35/EC), zakłada się, 

że konieczne są w tym zakresie wspólne dane i wskaźniki, poczynając od informacji dotyczących 
natężenia ruchu i poziomu kongestii.  

10  Obecnie sieć infrastruktury jest dostępna zarówno dla obsługi ruchu towarowego, jak i pasa-
żerskiego, co w sytuacji jej przeciążenia, szczególnie w obszarach wokół aglomeracji, prowadzi do 
napięć i kolizji między tymi dwoma potokami ruchu.  
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podkreślano, efektywnym instrumentem regulacyjno-porządkowym i stymu-
latorem promocji innowacyjności w transporcie tylko wówczas, gdy jest ryn-
kiem w pełni otwartym, dojrzałym i zliberalizowanym. Nie udało się jednak-
że w tej dekadzie w pełni tego dokonać – otworzyć wszystkich rodzajów 
rynków transportowych, co stwarza ryzyko, iż może tam dochodzić nie tylko 
do zniekształceń konkurencji, ale i deformacji działania ich mechanizmu11.  

 
 

Podsumowanie 
 
Rynek ze względu na charakter swego mechanizmu regulacyjnego i funk-

cje, jakie pełni w sektorze transportu, jest obszarem i źródłem, gdzie w następ-
stwie realnych potrzeb przewozowych rodzą się i są wdrażane różnego typu 
rozwiązania innowacyjne, bez których ten sektor gospodarki nie mógłby spraw-
nie funkcjonować, a uczestnicy rynku w warunkach przymusu ekonomicznego 
nie mogliby przetrwać. Nie każdy jednak typ rynku, jak też nie każdy segment 
danego rodzaju rynku transportowego, posiada dostatecznie sprawny i skutecz-
nie działający mechanizm regulacyjny, zdolny do stymulowania procesów in-
nowacyjności w sektorze transportu. Rynki nie w pełni dojrzałe, a więc o nie-
wykształconych dostatecznie funkcjach, nadmiernie zmonopolizowane lub 
o asymetrycznym modelu konkurencji, a także poddane silnie reżimowi regula-
cji publicznej (polityka transportowa), nie posiadają takiego mechanizmu regu-
lacji. W rezultacie tego ich proinnowacyjne efekty działania mogą być znikome 
lub żadne. Doskonalenie mechanizmów rynkowych, jak dowodzi tego praktyka 
UE, może zatem nastąpić głównie przy wykorzystaniu narzędzi skutecznej poli-
tyki transportowej, jest więc z założenia działaniem o charakterze innowacyj-
nym i może świadczyć o efektywności tego instrumentu regulacji. Oznacza to, 
że polityka transportowa jako sprawny, przemyślany i oparty na realiach norma-
tywny program działania jest w stanie inicjować i wprowadzać innowacyjne 
rozwiązania nie tylko w sektorze transportu, ale również w sferze funkcjonowa-
nia rynku. 

Ponadto, niezależnie niejako od typu i rodzaju rynku transportowego oraz 
segmentu, w jakim on funkcjonuje, stymulowanie procesów innowacyjnych 

                                                           
11  Operatorzy działający na częściowo tylko otwartych rynkach, a więc w warunkach ochrony 

przed pełną konkurencją, z reguły subsydiują bowiem swoją działalność operacyjną.  
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przez jego mechanizm, który działa w układzie bardzo dynamicznym, uzależ-
nione jest silnie od rodzaju cyklu i fazy koniunktury gospodarczej (generalnie 
silniejsze w okresie recesji i depresji niż ożywienia i ekspansji). Funkcja stymu-
lacyjna rynku transportowego w jej aspekcie proinnowacyjnym uzależniona jest 
poza tym od charakteru i formy polityki transportowej jako publicznego mecha-
nizmu regulacji sektora transportu, w tym i rynków transportowych. Niedosta-
teczna koordynacja działań w tym zakresie i w konsekwencji brak synergii 
w działaniu obu mechanizmów regulacyjnych (skutek przeregulowania rynku, 
niespójność systemu regulacji publicznej itp.) może być istotnym ograniczeniem 
w realizacji funkcji proinnowacyjnych nawet sprawnie działającego mechani-
zmu rynkowego.  
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TRANSPORT MARKET AS A STIMULANT OF INNOVATION  
IN TRANSPORT 

 
 

Summary  
 

Transport market as a typical autonomous regulatory mechanism, apart from many 
functions it plays, determines the path and dynamic of technical, technological and or-
ganizational progress in transport sector too, and consequently, the effectiveness of 
transport system in its internal and external dimensions and relations. It is regarded to be 
the most efficient regulatory mechanism stimulating innovations in transport sector and 
enforcing innovative behaviour of transport market players as well, being interested in 
effective meeting of demand for transport services and gaining sufficient value added.  

However, the incentive function with respect to encouraging innovation refers not 
to each of the transport markets. Some of them, due to their infant stage of development, 
monopolistic or strong oligopolistic position of suppliers else consumers of transport 
services or simple overregulation by public entity, are in fact unable to fulfil such posi-
tive innovative goals in the long run. The lack of full internalisation of external costs in 
transport sectors and the use of charging practices based only on direct (private) costs 
instead of marginal social costs, belong to the same category of transport markets’ con-
straints. Moreover, transport markets with their in effect imperfect form of regulatory 
mechanism, are sometimes subject to vast impact of transport policy, what not always 
stimulates them to long-term orientation towards enforcing innovative solution in trans-
port sector. Furthermore, such pro-innovative market orientation depends on the stage of 
business cycles influencing those secondary markets and is to same extent uninfluenced 
from the transport policy or other public regulatory measures.  

Author presents the role and functions of the transport markets as instruments of 
innovation enforcement and adaptation to the transport sector not only from methodo-
logical point of view. The EU’s concept of transport markets’ forming and regulation has 
been taken into account and widely analysed in that context, i.e. pushing the innovations 
in EU’s transport.   
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Wprowadzenie 

 
Badania preferencji pasażerów transportu miejskiego powinny być prowa-

dzone we wszystkich miastach, w których transport ten funkcjonuje, gdyż sta-
nowią one najlepszą podstawę do kształtowania oferty przewozowej. Optymal-
nym rozwiązaniem byłoby prowadzenie badań systematycznie, ponieważ dzięki 
temu można by na bieżąco dostosowywać ofertę do zmian w preferencjach.  

 
1. Identyfikacja preferencji pasażerów transportu miejskiego 

 
Preferencje pasażerów transportu miejskiego to ich oczekiwania związane 

z jakością usług przewozowych. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu 
realizacji potrzeby przewozowej w miastach określa się mianem postulatów 
przewozowych. 

Liczba i rodzaje zgłaszanych postulatów przewozowych są praktycznie nie-
ograniczone i stale ulegają zmianie. W znacznej mierze zależą one od aktualnie 
doświadczanych warunków przewozowych, statusu motoryzacyjnego podróżne-
go, poziomu i stylu życia w miastach1. Ustaleniu listy postulatów przewozowych 

                                                           
* Dr Katarzyna Hebel – Uniwersytet Gdański. 
1  Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 57. 
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poświęcono wiele badań empirycznych oraz wywodów teoretycznych. Identyfi-
kację podstawowych postulatów przewozowych zgłaszanych wobec transportu 
miejskiego przedstawiono w ujęciu definicyjnym w tabeli 1.  

Poza tymi wymienionymi w tabeli 1 w badaniach uwzględniane są często 
inne postulaty, np. bezpieczeństwo osobiste. Zdarza się też, że niektóre z postu-
latów wymienionych w tabeli 1 są pomijane, tak jak np. rytmiczność. 

 
 

Tabela 1 
  

Interpretacja postulatów przewozowych zgłaszanych wobec transportu miejskiego 

Postulat Znaczenie postulatu 

Bezpośredniość połączenie bez konieczności przesiadania się 

Częstotliwość odstępy czasu między odjazdami pojazdów tej samej linii 

Dostępność odległość do przystanku (przestrzenna lub czasowa) 

Informacja sposób przekazywania informacji o ofercie przewozowej i zmianach  
w ofercie 

Koszt opłata taryfowa jednorazowa lub okresowa 

Pewność dojazd do miejsca docelowego w wyznaczonym czasie 

Prędkość czas jazdy uwzględniający zatrzymanie w trasie 

Punktualność zgodność odjazdów z rozkładem jazdy 

Rytmiczność równomierne odstępy czasu między kolejnymi odjazdami w tym samym 
kierunku 

Wygoda zespół elementów determinujących warunki oczekiwania na przystanku 
i przebywania w pojeździe 

Źródło: O. Wyszomirski, K. Grzelec, Badania marketingowe w komunikacji miejskiej, 
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 1998, s. 25. 

 
 

2. Metodologia i zakres badań preferencji pasażerów transportu 
miejskiego realizowanych w wybranych polskich miastach 

 
Badania preferencji pasażerów transportu miejskiego przeprowadzono 

w wybranych polskich miastach. Nie ma jednolitej metodologii przeprowadza-
nia takich badań. W niektórych miastach badania przeprowadza się w drodze 
wywiadów z pasażerami w pojazdach z wykorzystaniem kwestionariusza ankie-
ty. Pasażerowie sami określają wówczas swoje preferencje i relatywną ważność 
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postulatów przewozowych, porządkując je od najlepszego do najgorszego2. 
W innych miastach metodą badawczą jest wywiad indywidualny, bezpośredni, 
standaryzowany, przeprowadzany w domach respondentów3. W celu zapewnie-
nia porównywalności wyników badań pogrupowano je na te przeprowadzone  
w pojazdach i te, które przeprowadzono w domach respondentów. Następnie 
dokonano porównania wyników. 

W nielicznych miastach badania w domach respondentów przeprowadzano 
systematycznie. Przykładem takiego miasta jest Gdynia, gdzie badania prowa-
dzano systematycznie co dwa lata w okresie trwającym od roku 1996 do roku 
2008. Pozwoliło to na ustalenie zmian zachodzących w preferencjach pasażerów 
miejskiego transportu zbiorowego tego samego miasta. Wielkość próby badaw-
czej w Gdyni obejmowała za każdym razem 1% mieszkańców w wieku od 16 do 
75 lat.  

 
 

3. Hierarchizacja postulatów przewozowych zgłaszanych pod adresem 
transportu miejskiego ustalona w drodze badań w pojazdach 

 
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w wybranych polskich 

miastach w pojazdach transportu zbiorowego przez zespół Politechniki Krakow-
skiej4 w tabeli 2 przedstawiono hierarchizację postulatów przewozowych zgła-
szanych pod adresem transportu zbiorowego. 

                                                           
2  W. Starowicz, Jakość przewozów w regionalnym transporcie zbiorowym wyzwaniem dla 

samorządów i przewoźników, w: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów  
i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Seria: Materiały 
Konferencyjne, nr 63 nt. „Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce”,  
s. 164.  

3  K. Hebel, Badania preferencji pasażerów i ich ocen dotyczących jakości transportu 
miejskiego na przykładzie Gdyni i Sopotu, w: Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu 
zbiorowego, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Materiały Konferencyjne nr 83, Kraków 2007,  
s. 190. 

4  W. Starowicz: Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowymi, Politechnika Kra-
kowska, Kraków 2007, s. 53.  
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Tabela 2  
 

Hierarchizacja postulatów przewozowych zgłaszanych pod adresem  
transportu miejskiego przez mieszkańców wybranych polskich miast  

w świetle wyników badań z lat 2002–2006* 
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Bezpośredniość 6 8 5 3 6 3 6 9 5 5 8 2 8 9 
Częstotliwość 4 2 4 5 4 6 2 8 4 4 3 4 5 1 
Dostępność 9 4 7 8 10 8 4 7 9 8 10 6 9 10 
Informacja 10 9 10 7 9 7 8 6 10 9 6 8 10 6 
Niski koszt 8 5 6 9 5 9 7 4 7 10 9 7 2 4 
Pewność/ 
Niezawodność 

2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 

Prędkość 5 7 8 6 7 5 5 10 6 6 1 5 6 7 
Punktualność 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 1 5 
Bezpieczeństwo 
osobiste 

3 6 3 10 2 4 10 3 2 2 5 10 4 2 

Wygoda 7 10 9 4 8 10 9 5 8 7 7 9 7 8 

* miasta ułożone wg liczby mieszkańców (od największej do najmniejszej liczby) 

Źródło: W. Starowicz, Jakość przewozów w miejskim…, op.cit., s. 53. 
 
 
Wyniki badań wskazują, że nie można ustalić jednolitej i obowiązującej we 

wszystkich miastach hierarchii postulatów przewozowych. Różnice wynikające 
ze specyfiki miasta są znaczące. Nie można także wiązać hierarchii postulatów 
z wielkością miasta. Można jednak określić, że do grona najważniejszych postu-
latów przewozowych należy punktualność, która znalazła się na pierwszym 
miejscu w dziewięciu przypadkach na 14 oraz pewność (niezawodność), która 
trzy razy znalazła się na pierwszym miejscu, sześć razy na drugim i pięć razy na 
trzecim miejscu. Bardzo duże znaczenie mają także bezpośredniość i częstotli-
wość. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że postulaty 
związane z czasem podróży mają dla pasażerów większe znaczenie niż postulaty 
związane z pozostałymi warunkami podróży (koszt, wygoda, informacja czy 
bezpieczeństwo osobiste).  
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4. Hierarchizacja postulatów przewozowych zgłaszanych pod adresem  
transportu miejskiego ustalona w drodze badań w domach respondentów 

 
W domach respondentów prowadzone są badania preferencji pasażerów 

transportu zbiorowego przez zespół Uniwersytetu Gdańskiego. W badaniach 
tych identyfikację postulatów zgłaszanych pod adresem transportu miejskiego 
przeprowadzano, zwracając się do respondentów z prośbą o sprecyzowanie we 
własnym zakresie wymagań stawianych transportowi miejskiemu. Przeciętnie 
respondenci wymieniają dwa postulaty, a wśród nich prawie zawsze punktual-
ność. Nie oznacza to jednak, że mają ograniczone wymagania w stosunku do 
transportu miejskiego, a jedynie że mają trudności w ich samodzielnym sprecy-
zowaniu5. Z tego powodu hierarchizację każdorazowo poprzedza przedstawienie 
respondentom szerokiej listy wymagań i ich wytłumaczenie. Uzyskaną w ten 
sposób hierarchizację w badaniach prowadzonych w Gdyni zaprezentowano 
w tabeli 3. 

Analiza danych zawartych w tabeli 3 pozwala stwierdzić, że bezwzględnie 
najważniejszym postulatem zgłaszanym pod adresem transportu miejskiego 
w Gdyni była punktualność. Jednocześnie wzrasta znaczenie bezpośredniości, 
która w trzech ostatnich badaniach za każdym razem znalazła się na pierwszym 
miejscu. Kolejne miejsca najczęściej przyznawane były częstotliwości i dostęp-
ności, natomiast na piątym miejscu w sześciu badaniach na siedem znalazł się 
niski koszt. Oznacza to, że do grona pięciu najważniejszych postulatów zalicza 
się postulaty związane z czasem podróży (tj. punktualność, bezpośredniość, 
częstotliwość i dostępność) oraz niski koszt podróży. Pozycje 6–10 najczęściej 
rozkładały się następująco: 6 – wygoda; 7 – pewność; 8 – prędkość, 9 – ryt-
miczność i 10 – informacja (niezmiennie). 

Ponadto zauważalne są zmiany w hierarchizacji postulatów, jakie następo-
wały na przestrzeni 12 lat. W największym stopniu dotyczą one punktualności 
i bezpośredniości. Hierarchizacja pozostałych postulatów okazała się raczej 
stabilna w całym okresie badań.   

 

                                                           
5  K. Hebel, Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców jako determinanty 

kształtowania oferty przewozowej i polityki transportowej w mieście w Gdyni, „Transport Miejski  
i Regionalny” 2007, nr 6, s. 20. 
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Tabela 3  
 

Hierarchizacja postulatów przewozowych zgłaszanych pod adresem  
transportu miejskiego przez mieszkańców Gdyni w świetle wyników badań z lat 1996–2008 

Postulat 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
Bezpośredniość 2 4 4 4 1 1 1 
Częstotliwość 3 3 3 3 2 3 3 
Dostępność 4 2 2 1 4 4 4 
Informacja 10 10 10 10 10 10 10 
Niski koszt 5 5 5 5 5 5 6 
Pewność/Niezawodność 7 8 7 7 6 8 8 
Prędkość 8 7 8 8 7 7 5 
Punktualność 1 1 1 2 3 2 2 
Rytmiczność 9 9 9 9 9 9 9 
Wygoda 6 6 6 6 8 6 7 

Źródło: badania Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
z lat 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. 

 
 
 

5. Poziom spełnienia postulatów przewozowych 
 
Kolejnym aspektem badań jest określenie poziomu spełnienia postulatów 

przewozowych.  
W badaniach Politechniki Krakowskiej respondenci proszeni byli o przypi-

sanie każdemu postulatowi oceny określającej ich poziom zadowolenia w pię-
ciostopniowej skali (1–5), gdzie 5 oznacza ocenę najlepszą. Wyniki tych badań 
zaprezentowano w tabeli 4. W największym stopniu respondenci byli zadowole-
ni z częstotliwości i bezpośredniości połączeń (poniżej 3,00 tylko w 3 badaniach 
na 14). Natomiast najniższy stopień zadowolenia respondentów dotyczył kosztu 
przejazdu (w 12 badaniach poniżej 3,00), następnie wygody (w 10 badaniach 
poniżej 3,00), informacji (w 8 badaniach poniżej 3,00) i bezpośredniości połą-
czeń (w 7 badaniach poniżej 3,00).  

Poziom ocen w każdym mieście jest zróżnicowany. Nie zaobserwowano 
wyraźnych zależności pomiędzy wielkością miasta i poziomem zadowolenia 
z realizacji poszczególnych postulatów, choć częściej niższy poziom zadowole-
nia (poniżej 3,00) odnotowano w miastach małych.  
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Tabela 4  
 

Poziom zadowolenia z realizacji poszczególnych postulatów przewozowych  
w wybranych miastach polskich w świetle wyników badań z lat 2002–2006 (w skali 1–5)* 
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Bezpośredniość 3,20 2,92 3,48 3,70 3,23 3,64 3,32 3,55 3,21 3,69 2,81 3,45 2,70 3,61 

Częstotliwość 3,09 3,15 3,55 349 3,38 3,54 3,35 3,44 2,79 3,47 2,92 3,03 3,04 2,90 

Dostępność 3,35 3,18 3,25 3,40 2,75 3,26 2,91 3,12 2,87 3,63 2,85 2,86 2,57 3,50 

Informacja 2,30 2,50 3,33 3,90 2,98 3,10 2,97 3,91 2,55 3,61 2,96 2,92 2,37 3,49 

Niski koszt 2,20 2,25 2,97 3,00 2,33 2,70 2,35 2,81 2,08 2,88 2,47 2,35 2,20 3,40 

Pewność/ 
Niezawodność 

3,30 3,00 3,61 3,55 3,35 4,02 2,66 2,85 3,22 4,04 2,93 3,29 3,55 3,95 

Prędkość 2,90 2,31 3,21 3,50 3,08 3,42 3,29 3,51 2,88 3,58 2,83 2,95 3,15 3,70 

Punktualność 3,10 2,98 3,15 3,60 3,19 3,40 3,34 3,65 3,05 3,52 2,84 2,94 3,27 3,62 

Bezpieczeństwo 
osobiste 

3,00 2,27 2,96 3,30 2,96 3,20 3,06 3,52 2,95 3,59 2,99 2,77 2,34 4,11 

Wygoda 2,88 2,23 2,86 3,58 2,99 2,69 2,67 3,13 2,81 3,52 2,87 2,45 2,27 3,82 

* miasta ułożone wg liczby mieszkańców (od największej do najmniejszej liczby) 

Źródło: Badania Politechniki Krakowskiej z lat 2002–2006. 
 

W badaniach Uniwersytetu Gdańskiego poziom spełnienia postulatów 
przewozowych sprawdzany był za pomocą pytań o najlepiej i najgorzej realizo-
wany postulat przewozowy w opinii mieszkańców6. Uzyskane wyniki zaprezen-
towano w tabelach 5 i 6. 

                                                           
6  K. Hebel, O. Wyszomirski, Preferencje i zachowania komunikacyjne ludności miejskiej 

w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985–2000, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego” nr 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2003, s. 115. 
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Tabela 5  
 

Najlepiej realizowany postulat przewozowy w opinii mieszkańców Gdyni  
w świetle wyników badań z lat 1996–2008 (% wskazań) 

Postulat 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
Bezpośredniość 4,64 5,58 5,10 5,81 8,53 9,49 10,60 
Częstotliwość 9,79 10,40 10,04 8,93 12,12 10,17 12,04 
Dostępność 26,10 27,72 19,94 22,89 15,31 13,51 18,88 
Informacja 0,56 0,82 0,75 1,11 0,51 0,85 1,08 
Niski koszt 1,43 1,59 1,10 1,69 2,72 3,55 5,61 
Pewność 
/Niezawodność 

4,94 4,25 3,85 4,81 5,39 4,13 3,19 

Prędkość 1,73 1,18 2,40 2,11 2,47 1,75 1,44 
Punktualność 29,41 30,38 33,78 30,23 27,73 28,51 16,15 
Rytmiczność 1,58 2,41 2,00 2,22 2,82 2,91 1,65 
Wygoda 3,21 2,61 4,75 3,96 2,93 4,50 2,11 
Brak oceny 16,56 12,96 16,04 15,91 19,26 20,08 26,95 
Inne 0,05 0,10 0,25 0,33 0,21 0,55 0,31 

Źródło: badania Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
z lat 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. 

 
 
Każdy respondent wskazuje, który postulat jest jego zdaniem najlepiej re-

alizowanym postulatem przewozowym oraz najgorzej realizowanym postula-
tem. 

Najlepiej realizowanymi postulatami były punktualność i dostępność 
(odpowiednio w 16–34% i 13–27%) oraz częstotliwość (8–12%) i bezpo-
średniość (4–10%). Pozostałe postulaty respondenci uznają za najlepiej reali-
zowane zdecydowanie rzadziej (zaledwie kilka procent respondentów uznaje 
je za najlepiej realizowane). Niestety oceny nie dokonało aż 12–26% respon-
dentów. 

W Gdyni za najgorzej realizowany postulat uznawana była wygoda (10– 
–19% wskazań), lecz wyraźnie zauważalna jest poprawa stopnia jego zaspokaja-
nia. Jest to zapewne w dużej mierze rezultatem systematycznego wprowadzania 
do obsługi komunikacyjnej pojazdów niskopodłogowych (zarówno autobusów, 
jak i trolejbusów). 
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Tabela 6 
  

Najgorzej realizowany postulat przewozowy w opinii mieszkańców Gdyni  
w świetle wyników badań z lat 1996–2008 (% wskazań) 

Postulat 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
Bezpośredniość 9,53 6,66 7,45 7,40 6,73 8,69 4,73 
Częstotliwość 8,26 7,68 7,15 6,77 9,50 7,63 7,05 
Dostępność 3,11 2,36 2,20 2,11 2,52 2,44 1,70 
Informacja 3,52 3,13 2,15 1,74 2,21 1,70 2,16 
Niski koszt 11,77 11,17 9,00 16,97 9,81 9,17 3,55 
Pewność/ 
Niezawodność 

2,96 3,43 1,95 2,01 1,90 1,96 2,62 

Prędkość 5,40 10,45 4,95 4,86 5,24 3,87 5,40 
Punktualność 8,05 6,10 4,30 5,87 5,80 6,78 11,47 
Rytmiczność 3,36 4,25 4,40 3,22 3,70 4,24 4,22 
Wygoda 18,04 19,01 12,94 13,00 10,68 10,97 10,55 
Brak oceny 24,01 23,10 37,88 32,40 39,09 38,31 44,65 
Inne 1,99 2,66 4,63 3,65 2,82 4,03 1,90 

Źródło: badania Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
z lat 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. 

 
Zwraca uwagę znaczące obniżenie pozytywnych ocen respondentów w sto-

sunku do postulatu punktualności. W ostatnim roku badań prawie tyle samo 
respondentów uznało punktualność i wygodę za najgorzej realizowany postulat. 
Natomiast koszt coraz rzadziej uważany jest za najgorzej realizowany postulat. 
Wynika to z faktu, że ceny biletów jednorazowych utrzymywane były na nie-
zmienionym poziomie od 2002 roku. Również w przypadku najgorzej realizo-
wanych postulatów nie udaje się uzyskać oceny od wszystkich respondentów. 
Dotyczy to aż 23–44% respondentów, czyli zdecydowanie większej grupy niż 
w przypadku najlepiej realizowanego postulatu. 

 
 

6. Punktualność jako postulat przewozowy w ocenie mieszkańców  
wybranych polskich miast 

 
W ramach badań przeprowadzonych w wybranych miastach Polski przez 

zespół Politechniki Krakowskiej, dotyczących określenia preferencji i satysfak-
cji pasażerów w zakresie oferty przewozowej realizowanej przez organizatora 
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transportu zbiorowego, przeprowadzono badania na temat punktualności – jako 
najważniejszego postulatu przewozowego. Respondenci byli losowo dobierani 
spośród osób oczekujących na przystankach z wykorzystaniem doboru war-
stwowego wg wieku, płci i statusu zawodowego7. Na podstawie wyników badań 
określono średnie dopuszczalne w opinii respondentów przyspieszenie i opóź-
nienie pojazdów transportu zbiorowego (rysunek 1).   
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Rys. 1. Preferencje pasażerów transportu miejskiego w wybranych polskich miastach  
w zakresie dopuszczalnych odchyleń od rozkładów jazdy 

Źródło: badania Politechniki Krakowskiej z lat 2002–2006. 
 
Wyniki wskazują na wyraźnie większą tolerancję mieszkańców miast 

w stosunku do opóźnień niż przyspieszeń. Jednocześnie wydaje się, że w mia-
stach, w których pasażerowie dopuszczają większe opóźnienia, dopuszczają 
także większe przyspieszenia.  

 
 

7. Wygoda jako postulat przewozowy w ocenie mieszkańców Gdyni 
 
Ze względu na fakt, że wygoda jest trudnym do określenia postulatem, któ-

ry ma dla respondentów duże znaczenie, oraz dlatego, że przez 10 lat była ona 
w opinii mieszkańców Gdyni najgorzej realizowanym postulatem przewozo-
wym, warto poświęcić temu postulatowi nieco więcej uwagi. 

                                                           
7  W. Starowicz, A. Ciastoń, Punktualność kursowania pojazdów w ocenie mieszkańców róż-

nych miast Polski, „Transport Miejski i Regionalny” 2006, nr 6, s. 37. 
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Podczas badań respondenci pytani są o to, jakiego standardu wygody ocze-
kują w pojazdach komunikacji zbiorowej. Wśród możliwych odpowiedzi do-
puszcza się następujące warianty8: 
− zawsze miejsca siedzącego, 
− przeważnie miejsca siedzącego, 
− miejsca stojącego w nieuciążliwych warunkach, 
− dopuszczam jazdę w warunkach zatłoczenia, 
− innego (jakiego?),  
− nie mam zdania. 

Analiza odpowiedzi pozwala ustalić, że uznanie podróży transportem zbio-
rowym za wygodną zależy przede wszystkim od miejsca pozostającego do dys-
pozycji pasażera w pojeździe. Znaczna część mieszkańców uznaje postulat wy-
gody za spełniony, gdy zawsze lub przeważnie może liczyć na miejsce siedzące. 
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Rys. 2. Mieszkańcy Gdyni oczekujący zawsze lub przeważnie miejsca siedzącego 

w pojazdach transportu zbiorowego (%) 
Źródło: badania Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 

z lat 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. 
 
Na rysunku 2 przedstawiono procent mieszkańców oczekujących zawsze 

lub przeważnie miejsca siedzącego w pojazdach transportu zbiorowego (brak 
danych z 1998 roku wynika z faktu, że pytanie o oczekiwany standard wygody 
w pojeździe zastąpiono pytaniem dotyczącym kontroli biletów). Od 52 do 67% 
mieszkańców chce podczas podróży transportem zbiorowym zawsze lub prze-
ważnie zajmować w pojeździe miejsce siedzące. Zaskakujący jest fakt, że re-
spondenci są coraz mniej wymagający w tym zakresie.  
                                                           

8  Kwestionariusz ankiety wykorzystywany w badaniach Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 
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Jako inny oczekiwany standard wygody, szczególnie w ostatnich latach, re-
spondenci wymieniają najczęściej: 
− pojazd niskopodłogowy, 
− miejsce na wózek, 
− klimatyzację, 
− czystość. 

 
 

Podsumowanie 
 
Wyniki badań preferencji prowadzonych w wybranych polskich miastach 

potwierdzają niemożliwość określenia jednolitej hierarchii postulatów przewo-
zowych we wszystkich miastach. Specyfika układu komunikacyjnego i faktycz-
nej oferty przewozowej ma duży wpływ na hierarchię postulatów przewozo-
wych. 

Można jednak wskazać, że najistotniejszymi postulatami są te związane 
z czasem podróży, szczególnie punktualność. 

Faktycznie doświadczane warunki podróży miejskich mają bardzo istotny 
wpływ na ocenę poziomu spełniania postulatów przewozowych. Wyniki badań 
pozwalają dostosowywać ofertę przewozową do zmieniających się preferencji 
mieszkańców miast, zatem powinny być one prowadzone systematycznie. Wy-
niki badań preferencji wykorzystywane są do wprowadzania zmian w ofercie 
przewozowej. Zmiany te, dokonane pod wpływem wyników badań preferencji 
komunikacyjnych mieszkańców miast, polegają na korektach w rozkładach jaz-
dy dotyczących przebiegu tras i częstotliwości kursowania pojazdów. Ponadto w 
ramach dokonywania zmian wprowadzano specjalne dodatkowe kursy w dni 
nauki szkolnej (przeznaczone dla uczniów) oraz pojazdy niskopodłogowe (auto-
busy i trolejbusy).  
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PASSENGERS URBAN PUBLIC TRANSPORT PREFERENCES 
 
 

Summary 
 

Passenger preference surveys are conducted in a number of Polish cities as part of 
the research into the urban mobility demand.  

The results have allowed us to identify the requirements passengers have of the 
public transport system. A comparison has also been made of the priority lists in various 
cities and the degree to which the requirements are fulfilled.  

There are also shown the punctuality as a most important requirement and comfort 
as uncountable requirement preference. 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  603 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  59 2010 
 
 
 
 
EMILIA KUCIABA* 
 
 

ZNACZENIE POLITYKI SPÓJNOŚCI DLA ROZWOJU TRANSPORTU 
W UNII EUROPEJSKIEJ  

 
Wprowadzenie 

Obszar Unii Europejskiej charakteryzuje się dwiema odmiennymi cechami 
odzwierciedlającymi jego niespójność społeczną i gospodarczą. Pierwszą z nich, 
cenioną oraz postrzeganą jako fundament do dalszego rozwoju, jest różnorod-
ność kulturowa oraz narodowa. Kolejną, uważaną za przeszkodę na drodze do 
dalszej integracji, jest zróżnicowanie warunków życia ludności1. Na gruncie 
obaw rodzących się wraz z rozwojem kolejnych faz integracji europejskiej po-
wstała polityka spójności Wspólnoty.  

Termin spójność (kohezja) wywodzi się z języka łacińskiego (łac. cohaesio 
– stykanie się) i jest rozumiany w ujęciu ekonomicznym, społecznym i prze-
strzennym. Spójność społeczna mierzona jest za pomocą wskaźnika stopy bez-
robocia oraz stopy partycypacji (miernik określający, jaka część ludności w wie-
ku produkcyjnym znajduje zatrudnienie). Spójność gospodarcza oceniana jest za 
pomocą produktu krajowego brutto na mieszkańca, uwzględniającego parytet 
siły nabywczej. Spójność przestrzenna charakteryzowana jest czasem przejazdu 
do danego obszaru komunikacją lotniczą, drogową i kolejową. Jest ona oceniana 
również miernikiem ilości konsumentów osiąganych w danym czasie2. 
                                                           

* Mgr Emilia Kuciaba – Uniwersytet Szczeciński. 
1  E. Kawecka-Wyrzykowska, Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, Szkoła Główna Han-

dlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 41. 
2  http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Slowniczek/. 
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Warunek spójności społecznej, gospodarczej oraz terytorialnej regionów 
Wspólnoty nie może zostać spełniony bez udziału działalności transportowej. 
Wynika to z roli transportu jako elementu towarzyszącego każdej aktywności 
ludzkiej. Zapewnia on warunki działalności produkcyjnej oraz tworzy dostęp-
ność społeczną i gospodarczą w przekroju terytorialnym3.  

Cele polityki transportowej oraz polityki spójności Wspólnoty wzajemnie 
się uzupełniają, sprzyjając optymalnemu rozwojowi Europy. 

 
 

1. Relacje polityki spójności z polityką transportową 
 
W 1957 roku w Traktacie rzymskim postanowiono o przyjęciu wspólnej 

polityki w zakresie transportu. W traktacie tym postawiono również przed Euro-
pą zadanie osiągnięcia spójności ekonomicznej i społecznej oraz wyrażono wo-
lę, by „zjednoczyć gospodarki narodowe i wspierać ich harmonijny rozwój po-
przez zmniejszanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami oraz zmniejsza-
nie poziomu zacofania gospodarczego obszarów znajdujących się na terenach 
mniej uprzywilejowanych”4. 

Główne zasady rzeczywistej polityki spójności wobec państw członkow-
skich zostały ustalone w 1986 roku wraz z podpisaniem Jednolitego aktu euro-
pejskiego5. W artykule 130a umieszczono następujący zapis6: W celu wspiera-
nia swego harmonijnego rozwoju Wspólnota rozwija i prowadzi działania zmie-
rzające do wzmocnienia swej spójności gospodarczej i społecznej. W szczegól-
ności Wspólnota zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz do zmniejszenia zacofania regionów mniej uprzywilejo-
wanych. 

Dodano ponadto, że państwa członkowskie mają za zadanie prowadzić 
i koordynować swoją politykę gospodarczą w taki sposób, aby osiągnąć cele 
zapisane w artykule oraz wspierać osiąganie tych celów za pomocą funduszy 
strukturalnych. 

                                                           
3  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 14. 
4  http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_pl.htm. 
5  Ibidem. 
6  Jednolity akt europejski, Luksemburg 17.02.1986, Haga 28.02.1986.  
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W Traktacie o Unii Europejskiej, który wszedł w życie w 1993 roku, znaj-
duje się zapis, że jednym z najistotniejszych celów Unii, obok unii gospodarczej 
i walutowej oraz rynku wewnętrznego, jest spójność gospodarcza i społeczna7. 
W marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska przyjęła strategię mającą na 
celu wzrost poziomu zatrudnienia i przekształcenie Unii w „najlepiej prosperu-
jącą gospodarkę świata do roku 2010”. Rada w Göteborgu uzupełniła tę strategię 
w czerwcu 2001 roku o zrównoważony rozwój8.  

Wspólnotowa polityka strukturalna oraz polityka transportowa służą zrów-
noważonemu pod względem gospodarczym rozwojowi regionów Europy. Poli-
tyka strukturalna dąży do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej 
w Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju 
regionów. Celem polityki transportowej Europy jest tworzenie sprawnych, wy-
dajnych i zrównoważonych systemów transportowych, które odpowiadają wy-
mogom społeczeństwa oraz gospodarki. Istnieje jasna zależność pomiędzy sta-
nem spójności społecznej i gospodarczej a rozwojem systemu transportowego. 

Zarówno spójność, jak i transport są ważnym obszarem prac podmiotów 
polityki we Wspólnocie Europejskiej. „Kohezja i transport” były tematem spra-
wozdania prac Komisji Europejskiej wydanego w 1999 roku jako wynik obrad 
trzeciej Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, która odbyła się w 1997 
roku w Helsinkach. Zawarto w niej wniosek mówiący, że koordynacja polityki 
transportowej i polityki spójności oraz połączenie obu obszarów w sposób za-
pewniający największą efektywność ich funkcjonowania są niezbędne9. 

Transport ma potencjalnie decydujący wpływ na spójność gospodarczą 
i społeczną. Różnice w gęstości oraz stanie technicznym infrastruktury w regio-
nach mogą prowadzić do różnic w konkurencyjności przedsiębiorstw. Regiony 
lepiej funkcjonujące gospodarczo są najczęściej lepiej wyposażone w infrastruk-
turę. Inwestycje w infrastrukturę przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia 
w długim i krótkim okresie10. Wywołują krótko- i długookresowe zmiany do-
chodu w regionie, zmiany produktywności czynników produkcji, redystrybucję 
zatrudnienia i dochodu między regionami i grupami społeczno-ekonomicznymi, 

                                                           
7  http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_pl.htm. 
8  Ibidem. 
9  Bericht über die Mitteilung der Kommission zum Thema Kohäsion und Verkehr, 

KOM(98)0806-C4-0058/99), Ausschuss für Regionalpolitik, 23 April 1999. 
10  Ibidem. 
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intra- i interregionalne migracje czynników produkcji oraz zmiany wartości nie-
ruchomości (dodatnie i ujemne)11.  

Rozwój transportu nie powinien być postrzegany w oderwaniu od potrzeb 
regionów. Inwestycje w transport nie uwzględniające specyfiki regionów nie 
prowadzą do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju lub znacznego wzrostu na 
danym obszarze. Priorytety muszą być ustalane z uwzględnieniem uwarunkowań 
regionalnych, cech poszczególnych gałęzi transportu oraz celu zrównoważonej 
mobilności12. 

Brak właściwego wyposażenia infrastrukturalnego w gospodarce jest naj-
częściej wynikiem dużej kapitałochłonności infrastruktury, wysokich nakła-
dów niezbędnych na jej wyposażenie, co przy ograniczonych możliwościach 
finansowo-rzeczowych powoduje rozwijanie jedynie jej najniezbędniejszych 
elementów. Znaczenie infrastruktury w rozwoju jest tym większe, im bardziej 
proporcjonalnie w stosunku do potrzeb jest ona rozwinięta w układzie swych 
elementów13. Inwestycje w infrastrukturę, po przekroczeniu pewnego poziomu, 
wykazują jednak ograniczone stopy zwrotu. W regionach i państwach najsła-
biej rozwiniętych połączenia mogą oferować w dłuższej perspektywie wyższy 
stopień zwrotu w postaci zwiększonej konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
ułatwić mobilność siły roboczej. W regionach posiadających rozproszoną 
i niewielką bazę gospodarczą oraz sieć osadniczą opartą na małych miastach 
bardziej optymalne może być tworzenie regionalnej infrastruktury transporto-
wej. Należy więc zaznaczyć, że konieczne jest dostosowanie inwestycji w in-
frastrukturę do potrzeb i stopnia rozwoju gospodarczego poszczególnych re-
gionów i państw14. 

W każdej dziedzinie warunkiem realizacji określonych założeń programo-
wych jest dostęp do odpowiednich zasobów finansowych. Spośród barier rozwo-
ju transportu szczególne znaczenie mają ograniczenia typu ekonomicznego, 
wynikające z braku odpowiednich w stosunku do potrzeb środków finansowych. 
Nieuwzględnianie istniejących w tej dziedzinie ograniczeń na etapie konstru-

                                                           
11  P. Rosik, M. Szuster, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wy-

dawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 23. 
12  Bericht über die Mitteilung der Kommission zum Thema Kohäsion und Verkehr…, op.cit. 
13  W. Grzywacz, Infrastruktura transportu. Charakterystyka, cechy, rozwój, Wydawnictwa 

Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982, s. 44. 
14  Czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Wspólnot 

Europejskich, KOM(2007) 273 wersja ostateczna, Bruksela 2007. 
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owania określonych programów rozwoju może znacznie zmniejszać skuteczność 
ich realizacji15.  

W okresie programowania 2007–2013 największe środki finansowe Wspól-
noty przeznaczone są na politykę spójności. Stanowią one 44,2% budżetu Unii 
Europejskiej16.  

 
 

2. Transport jako obszar programowania polityki spójności w latach 2007–2013 
 
Działania i projekty finansowane z budżetu UE są odzwierciedleniem prio-

rytetów wyznaczonych na daną chwilę przez kraje UE. Szereguje się je według 
obszernych kategorii wydatków (znanych jako pozycje budżetowe) i 31 różnych 
obszarów polityki. 

Z budżetu UE finansowane są działania i projekty w tych dziedzinach poli-
tyki, w których wszystkie kraje UE zgodziły się działać na poziomie Unii17. 

Od roku 2007 Polska stała się największym beneficjentem unijnego budże-
tu. W latach 2007–2013 ma ona szansę uzyskać z budżetu łącznie około 91 mld 
euro. Jest to 10,5% całego budżetu UE przeznaczonego dla 27 państw Wspólno-
ty. Oznacza to, że Polska otrzyma średniorocznie ok. 13 mld euro. Wpłaty Pol-
ski do budżetu Unii będą w tym czasie około czterokrotnie niższe od transferów, 
jakie otrzyma18. 

Na kształt polityki spójności w latach 2007–2013 składają się dwa fundusze 
strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz 
Społeczny) oraz Fundusz Spójności (rysunek 1). Inwestycje realizowane w ra-
mach funduszy strukturalnych mają zasięg regionalny. Przy pomocy Funduszu 
Spójności finansowane są duże projekty krajowe w zakresie ochrony środowiska 
i infrastruktury transportowej. 

 

                                                           
15 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu…, op.cit., s. 297. 
16 http://ec.europa.eu/dgs/budget/. 
17 Ibidem. 
18 E. Kawecka-Wyrzykowska, Polityki gospodarcze Unii Europejskiej…, op.cit., s. 41. 
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Rys. 1.  Główne narzędzia finansowania polityki spójności w latach 2007–2013 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Infrastruktura transportowa jest jednym z najbardziej widocznych efektów 

polityki spójności osiągniętych w ramach pomocy z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Przyczynia się ona do realizacji celu 
polityki spójności, jakim jest wspieranie wzrostu i tworzenie nowych miejsc 
pracy w regionach. Kluczowe znaczenie dla wzmocnienia gospodarki regional-
nej oraz osiągnięcia spójności i konkurencyjności ma zwiększenie dostępności 
transportowej regionów19. W latach 2007–2013 inwestycje transportowe reali-
zowane w ramach polityki spójności będą się koncentrować na regionach kon-
wergencji. Podział dostępnych środków na poszczególne gałęzie transportu 
przedstawia się następująco20: 
− projekty dotyczące transeuropejskich sieci transportowych we wszystkich ga-

łęziach transportu – 38 mld euro, tj. 11% wszystkich środków inwestycyjnych 
w ramach polityki spójności (prawie połowa z tych środków zostanie przydzie-
lona na infrastrukturę drogową, a pozostała część na infrastrukturę kolejową); 

− inwestycje związane z infrastrukturą drogową – 41 mld euro, tj. 12% wszyst-
kich środków inwestycyjnych w ramach polityki spójności;  

− inwestycje związane z infrastrukturą kolejową – 23,6 mld euro, tj. 6,8% 
wszystkich środków inwestycyjnych w ramach polityki spójności; 

− transport miejski – 8,1 mld euro, tj. 2,3% wszystkich środków inwestycyj-
nych w ramach polityki spójności;  

− porty i żegluga śródlądowa – 4,1 mld euro, tj. 1,2% wszystkich środków in-
westycyjnych w ramach polityki spójności;  

                                                           
19  http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/transport/index_pl.htm. 
20  Ibidem. 
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− transport multimodalny i inteligentne systemy transportowe – 3,3 mld euro, 
tj. 1% wszystkich środków inwestycyjnych w ramach polityki spójności;  

− lotniska – 1,9 mld euro, tj. 0,5% wszystkich środków inwestycyjnych w ra-
mach polityki spójności. 

Priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy euro-
pejskich w Polsce określa dokument strategiczny Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia21. Jego cele realizowane są za pomocą pięciu programów operacyj-
nych o zasięgu krajowym oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. 

 Najważniejsze źródło finansowania inwestycji transportowych w Polsce 
stanowi Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Jest to największy 
z punktu widzenia dostępnych środków i zakresu działań program operacyjny 
w Unii Europejskiej. Na jego realizację w latach 2007–2013 Polska otrzyma 
z unijnego budżetu ok. 27,9 mld euro, z czego na inwestycje w infrastrukturę 
transportową przeznaczone będzie ponad 70% tych środków22. 

Środki z programu będą rozdysponowane według osi priorytetowych w na-
stępujących proporcjach23: 
− drogowa i lotnicza sieć TEN-T – 45%, 
− transport przyjazny środowisku – 40%, 
− bezpieczeństwo transportu i kolejowe sieci transportowe – 15%. 

Oczekiwanymi efektami programu są: budowa 477 km autostrad oraz 1400 
km dróg ekspresowych w sieci TEN-T, przebudowa 8 lotnisk, modernizacja 
1250 km linii kolejowych, budowa 410 km sieci transportu szynowego i trolej-
busowego oraz modernizacja 270 km dróg wodnych24. 

Ważną rolę we wzmocnieniu spójności społeczno-gospodarczej oraz we 
wzroście gospodarczym pełnią transeuropejskie sieci transportowe. Idea ich 
powstania pojawiła się we Wspólnocie Europejskiej w 1990 roku. Podstawy 
prawne dał jej Traktat z Maastricht z 1993 roku, na mocy którego rozszerzono 
zakres Traktatu rzymskiego o nowy rozdział poświęcony transeuropejskim sie-
ciom transportu, energetyki i telekomunikacji25. 

                                                           
21  www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
22  www.mi.gov.pl. 
23  Ibidem. 
24  www.pois.gov.pl. 
25  Rozwój infrastruktury transportu w Polsce, red. E. Załoga, Wyd. Naukowe US Szczecin 

1999, s. 73. 



Emilia Kuciaba 166 

Dodatkowym instrumentem finansowym w dziedzinie transportu, obok 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest 
program wspólnotowy TEN-T. Jest on zaliczany do tzw. projektów wspólnego 
zainteresowania, dysponuje wyodrębnioną w budżecie Unii Europejskiej pulą 
środków finansowych i jest skierowany do wszystkich państw członkowskich 
UE. Na cele rozwoju sieci TEN-T w latach 2007–2013 ustanowiona została 
osobna linia budżetowa w wysokości 8013 mln euro26. 

Projekty współfinansowane z budżetu TEN-T powinny stanowić projekty 
wspólnego europejskiego zainteresowania i spełniać określone kryteria. Mają 
one za zadanie integrować gałęzie transportu, przyczyniać się do zrównoważo-
nego rozwoju sieci transportowej w obszarze Wspólnoty, zapewniać spójność, 
dostępność i interoperacyjność transeuropejskiej sieci transportowej oraz przy-
czyniać się do ochrony środowiska i podwyższenia standardów bezpieczeństwa. 
Na szczególne wsparcie programu mogą liczyć projekty transgraniczne. Priory-
tetowo są również traktowane projekty z zakresu transportu ekologicznego, jak 
również projekty stanowiące wspólne europejskie przedsięwzięcia w dziedzinie 
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Przez terytorium Polski przebie-
gają trzy trasy z listy projektów priorytetowych. Po rozstrzygnięciu przez Komi-
sję Europejską konkursów przeprowadzonych w 2008 roku Polska otrzymała 
środki z Funduszu TEN-T na realizację czterech projektów o łącznej wartości 
8,52 mln euro27. Wartość współfinansowana w ramach budżetu TEN-T wynosiła 
3,95 mln euro28. 

                                                           
26  www.mi.gov.pl. 
27  Wykaz polskich projektów, którym przyznano współfinansowanie z Funduszu TEN-T 

w 2008 roku:  
1.  Wstępne Studium Wykonalności dla zadania: Modernizacja i rozwój Katowickiego Węzła Kole-

jowego, projekt nr 2008-PL-9102-S. Wartość projektu: 1,00 mln euro; wartość współfinanso-
wania TEN-T: 0,50 mln euro.  

2.  Prace studialne związane z długofalowym dostosowaniem Międzynarodowego Portu Lotnicze-
go im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, węzła sieci TEN-T w Polsce Północnej, do potrzeb transportu 
lotniczego, projekt nr 2008-PL-9103-S. Wartość projektu: 3,00 mln euro; wartość współfinan-
sowania TEN-T: 1,19 mln euro.  

3. Kompleksowa dokumentacja studialna i techniczna rozwoju Międzynarodowego Portu Lotni-
czego Wrocław S.A., projekt nr 2008-PL-9104-S. Wartość projektu: 2,52 mln euro; wartość 
współfinansowania TEN-T: 1,26 mln euro.  

4. Studium wykonalności dla utworzenia Baltic FAB (Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrz-
nej), projekt nr 2008-EU-29-S. Wartość projektu: 2,00 mln euro; wartość współfinansowania 
TEN-T: 1,00 mln euro. Za: www.mi.gov.pl. 
28  Ibidem. 
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Poprawie funkcjonowania systemu transportu w Unii Europejskiej służy 
także inicjatywa wspólnotowa Marco Polo. Obszarami wsparcia programu są 
działania służące pokonywaniu barier strukturalnych na rynku transportu towa-
rowego, tj. utrudniających funkcjonowanie rynków, obniżających konkurencyj-
ność krótkodystansowego transportu morskiego, kolejowego i śródlądowego, 
w tym projekty obejmujące modyfikację lub tworzenie niezbędnej infrastruktu-
ry. Priorytetami programu są także działania związane z autostradami morskimi 
oraz te związane z przeniesieniem modalnym oraz unikaniem ruchu29. 

Polityka spójności Unii Europejskiej dysponuje wieloma instrumentami fi-
nansowymi wspierającymi rozwój transportu. Inwestycje transportowe realizo-
wane w ramach polityki spójności wzmacniają gospodarkę oraz są ważnym 
środkiem w dążeniu do osiągnięcia spójności i konkurencyjności regionów Unii 
Europejskiej. 

 
 

Podsumowanie 
 
Transport przyczynia się do realizacji celów wyznaczonych w ramach pro-

wadzenia europejskiej polityki spójności. Cele te polegają na wspieraniu działań 
prowadzących do wyrównywania warunków ekonomicznych i społecznych 
w regionach Unii Europejskiej. Rozwój transportu może wpłynąć na zwiększe-
nie perspektyw rozwoju poszczególnych regionów, ułatwiając przepływ ludzi 
i towarów. Nie jest to jednak efekt konieczny do funkcjonowania infrastruktury 
transportu. Może ona bowiem nie spełniać funkcji osi, wokół której skupia się 
rozwój gospodarczy, a jedynie autonomicznego korytarza tranzytowego, który 
nie przyczyni się do poprawy warunków ekonomicznych i społecznych w regio-
nie30. Należy jednak podkreślić, że priorytety polityki spójności oraz polityki 
transportowej mają wspólną płaszczyznę, jaką jest sprzyjanie realizacji celów 
konwergencji regionów Europy.  

 

                                                           
29  Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007–2013, red. M. Burnat- 

-Mikosz, M. Gwiazda, M. Kosewska-Kwaśny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 82– 
–84. 

30  J. Michałowski: Autostrada A2 – jej znaczenie dla Wielkopolski, Europejskie partner-
stwo przestrzeni Wielkopolska – Poznań – Berlin – Brandenburgia, Berlin 2006; 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de.  
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DIE BEDEUTUNG DER KOHÄSIONSPOLITIK  
FÜR VERKEHRSENTWICKLUNG IN DER EUROPÄISCHEN UNION 

 
 

Zusammenfassung 
 

Der Verkehr ist eines der Schlüsselelemente bei den Bemühungen zur Verringerung 
der regionalen und sozialen Disparitäten in der Europäischen Union und zur Stärkung 
ihres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Die Europäische Union hat eine 
wichtige Rolle, wenn es darum geht, den politischen und rechtlichen Rahmen auf euro-
päischer Ebene zu setzen und die Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedstaaten und der Gemeinschaft zu fördern. Der Verkehrssektor trägt 10% zum BIP 
der Europäischen Gemeinschaft bei und spielt eine entscheidende Rolle für das Funktio-
nieren des Gemeinsamen Marktes. Etwa 10 Millionen Beschäftigte erbringen in der 
Europäischen Union Verkehrsdienstleistungen. Das Ziel der gemeinschaftlichen Ver-
kehrspolitik ist die Förderung leistungsfähiger und nachhaltiger Verkehrssysteme, die 
den Erfordernissen sowohl der Menschen als auch der Wirtschaft entsprechen. Es gibt 
eine klare langfristige Beziehung zwischen der Ebene der wirtschaftlichen Entwicklung 
und der der Verkehrssysteme. Die Kommission schlägt Möglichkeiten vor, die beiden 
politischen Bereiche zu kombinieren, um zu einem effektiveren Beitrag zu gelangen. 
Eine stärkere Koordinierung der Verkehrspolitiken und der Kohäsionspolitiken ist not-
wendig31. 

                                                           
31  Bericht über die Mitteilung der Kommission zum Thema Kohäsion und Verkehr 

KOM(98)0806-C4-0058/99), Ausschuss für Regionalpolitik, 23 April 1999. 
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EFEKTY EKONOMICZNE ROZWOJU  
INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH 

 

Wprowadzenie 

W literaturze przedmiotu infrastruktura transportu określana jest jako baza 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Jako zasób rzeczowy stanowi ona istotny 
element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju regionu, państwa czy też ugru-
powania integracyjnego. Obecnie infrastruktura transportu uważana jest za pod-
stawowy czynnik kształtujący dostępność danego obszaru. 

Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia teoretycznych i prak-
tycznych zagadnień związanych z ekonomicznymi aspektami rozwoju infrastruk-
tury transportu. W części pragmatycznej przedstawiono efekty rzeczowe i ekono-
miczne wybranych inwestycji realizowanych na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział 
w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

1. Rola infrastruktury transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym – 
podejście teoretyczne 

Wśród efektów ekonomicznych rozwoju infrastruktury transportu należy 
wskazać przede wszystkim znaczący jej wpływ na rozwój społeczno-gospo-
darczy. W tym zakresie infrastruktura sprzyja temu rozwojowi i go dynamizuje. 
                                                           

* Dr Tomasz Kwarciński – Uniwersytet Szczeciński. 



Tomasz Kwarciński 172 

Infrastruktura transportu ma wpływ na szybkość przemieszczania ludzi, towarów 
czy też usług.  

Jak zauważa W. Grzywacz1, nakłady na infrastrukturę transportu powinny 
być skorelowane z nakładami na inne działy gospodarki narodowej; istnieje 
szereg korzyści i oszczędności (wewnętrznych i zewnętrznych) związanych z jej 
rozwojem. Opóźnienia w rozwoju infrastruktury przyczyniają się do ogranicza-
nia możliwości rozwojowych państwa i regionu. Główną przyczyną niewłaści-
wego rozwoju infrastruktury transportu jest wysoka kapitałochłonność inwesty-
cji infrastrukturalnych. Przy ograniczonych zasobach kapitałowych państwa 
rozwija się zwykle te gałęzie transportu, które uznawane są w danym momencie 
za niezbędne. 

Infrastruktura jako jeden z czynników decyduje o wzroście i rozwoju spo-
łeczno-gospodarczym. Brak dobrze rozwiniętej infrastruktury jest istotną barierą 
w rozwoju gospodarki. Ponadto równomierne rozmieszczenie wyposażenia in-
frastrukturalnego przyczynia się do prawidłowego rozwoju państwa, regionu 
i ogranicza dysproporcje rozwojowe na tych obszarach2. 

Na istotną rolę infrastruktury jako czynnika kreującego rozwój społeczno- 
-gospodarczy zwracają też uwagę inni badacze, tacy jak D. Banister, J. Berech-
man3, którzy wyróżniają wpływ zasadniczy oraz wtórny4, J. Heggie5 wyróżnia-
jący efekty bezpośrednie i pośrednie oraz A. Domańska6 wyróżniająca efekty 
popytowe i podażowe7. Próbę usystematyzowania wpływu infrastruktury na 
rozwój społeczno-gospodarczy można znaleźć w pracy P. Rosika oraz M. Szu-

                                                           
1  W. Grzywacz, Infrastruktura transportu, WKiŁ, Warszawa 1982, s. 36–47. 
2  W. Grzywacz, Makroekonomia, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, 

Kielce 2008, s. 63–64. 
3  D. Banister, J. Berechman, Transport investment and economic development, UCL Press, 

London 2000, s. 13. 
4  Wpływ zasadniczy można określić jako bieżący, natomiast wtórny to taki, który występuje 

po pewnym czasie. W krótkim czasie można zaobserwować zmiany związane z natężeniem ruchu, 
korzyści z niższych kosztów eksploatacji pojazdów, skrócenie czasu podróży, poprawy płynności 
ruchu, w dłuższym można zaobserwować zmiany związane z lokalizacją osadniczą oraz produk-
cyjną. 

5  J.G. Heggie, Ekonomika inwestycji transportowych, WKiŁ, Warszawa 1978, s. 78. 
6  A. Domańska, Wpływ infrastruktury transportu na rozwój regionalny, Problemy Ekonomiki 

Transportu 2004, nr 2. 
7  Efekty popytowe związane są z bezpośrednimi korzyściami osiąganymi z realizacji inwesty-

cji (zużycia materiałów na budowę czy też popytu na pracę). Efekty podażowe związane są 
z realizacją inwestycji infrastrukturalnej i jej wpływem na otoczenie. 
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stera8, którzy wyróżnili trzy rodzaje efektów rozwoju infrastruktury transportu: 
ekonomiczne i bezpieczeństwa, społeczno-ekonomiczne oraz środowiskowe. 

Ogólnie można zauważyć, że rozbudowa infrastruktury transportu wpływa 
pozytywnie między innymi na mobilność obywateli, zwiększając podaż siły 
roboczej, poprawia bezpieczeństwo i komfort podróży, przyczynia się do ogra-
niczania kosztów transportu, w tym kosztów zewnętrznych (zanieczyszczenia 
powietrza, wypadków, kongestii), wpływa pozytywnie na poziom zatrudnienia 
(pośrednio i bezpośrednio). Jej rozwój, miedzy innymi poprzez wprowadzanie 
innowacji (np. Inteligentnych Systemów Transportowych), przyczynia się do 
poprawy wykorzystania infrastruktury, pozwala na oszczędność czasu podróży 
czy też zmniejsza koszty eksploatacji pojazdów. K. Wojewódzka-Król9 zauwa-
ża, że rozwój infrastruktury transportu może przyczyniać się także do łagodzenia 
skutków bezrobocia, zmniejszania dysproporcji w poziomie rozwoju regionów 
oraz zmniejszania kosztów zewnętrznych transportu. Ponadto rozwój infrastruk-
tury transportu zwiększa dostępność transportową (przestrzenną, czasową, eko-
nomiczną), przyczyniając się do ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego 
danego obszaru10. 

Poprawa dostępności transportowej warunkuje konkurencyjność poszcze-
gólnych państw i całej UE. Ponadto poprawie ulegną także połączenia (transpor-
towe) z sąsiadującymi krajami trzecimi. E. Załoga11 podkreśla coraz większą 
rolę infrastruktury transportu jako czynnika wspierającego konkurencyjność 
ugrupowania (regionu) w gospodarce globalnej. UE uznaje infrastrukturę trans-
portu za bardzo ważny obszar strategiczny służący realizacji wyznaczonych 
(między innymi w Strategii lizbońskiej) celów. 

Analiza ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym inwestycji in-
frastrukturalnych) wykorzystuje mierniki oceny efektywności ekonomicznej. 
                                                           

8  P. Rosik, M. Szuster, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, 
Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 23.  

9  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2008, s. 24. 

10  Szerzej na temat dostępności transportowej zob. T. Kwarciński, Dostępność transportowa – 
podejście teoretyczne i praktyczne, w: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, 
red. naukowa E. Załoga, Wyd. Naukowe US, Zeszyty Naukowe US pt. Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 35, Szczecin 2009; T. Kwarciński, Dostępność transportowa jako przedmiot analizy 
teoretycznej, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Eurotrans pt. „Transport. Ekonomika 
i biznes”, Warszawa 2008. 

11  E. Załoga, Kierunki i zasady rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, w: Rozwój infra-
struktury transportu w Polsce, red. E. Załoga, Wyd. KEMA, Szczecin 2006, s. 73. 
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Ocena ta uwzględnia korzyści użytkowania infrastruktury oraz koszty budowy 
i utrzymania jej w późniejszym okresie. Z teoretycznego punktu widzenia wśród 
powszechnie stosowanych metod dynamicznych oceny ekonomicznej przedsię-
wzięć inwestycyjnych można wyróżnić wskaźnik: zaktualizowanej wartości 
netto (NPV), wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), zmodyfikowanej stopy zwrotu 
(MIRR), wartości bieżącej netto (NPVR), zyskowności (PI), okresu zwrotu 
(DPBT) oraz wskaźnik korzyści–nakłady (B/C Ratio). Obok metod dynamicz-
nych w literaturze przedmiotu wyróżnia się metody statyczne. Do głównych 
zalicza się: metodę okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych, prostej oraz księ-
gowej stopy zwrotu, porównania kosztów12.  

Na efekty ekonomiczne rozwoju infrastruktury transportu wskazują liczne 
programy, realizowane zarówno na szczeblu międzynarodowym (np. Unii Euro-
pejskiej, ITF, OECD), jak i krajowym. Mają one odzwierciedlenie w dokumentach 
strategicznych o charakterze ogólnym (Strategia lizbońska, Strategia rozwoju 
kraju 2007–201513 czy też ostatnio [2009 rok] przedstawiony przez rząd doku-
ment Polska 2030. Wyzwania rozwojowe14) oraz branżowym (Biała Księga 2010. 
Czas na podjęcie decyzji15, Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–202516). 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że infrastruktura 
transportu jest czynnikiem prorozwojowym. Wpływa ona pozytywnie na popra-
wę dostępności transportowej, a jej rozbudowa jest konieczna z uwagi na wzra-
stającą mobilność osób czy też rosnące przewozy ładunków. Z drugiej strony 
istnieje trudność w przewidywaniu rozwoju popytu na usługi poszczególnych 
gałęzi transportowych szczególnie w długim okresie, a rozwój infrastruktury 
ponad potrzeby prowadzi do niewykorzystywania jej zdolności przepustowej 
w późniejszym czasie. 

                                                           
12  Szerzej na ten temat zob. między innymi: H. Gawron, Ocena efektywności inwestycji, Aka-

demia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997; Ocena efektywności inwestycji, red. S. Wrzosek., 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008; T. Kamińska, Makroekono-
miczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Wyd. Uni-
wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.  

13  Strategia rozwoju kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006. 
14  Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, KPRM, Warszawa 2009. 
15  Biała Księga 2010. Wspólna polityka transportowa. Czas na podjęcie decyzji, Wyd. Nauko-

we US, Szczecin 2002. 
16  Polityka transportowa Państwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 

2005. 
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2. Efekty ekonomiczne rozwoju inwestycji infrastrukturalnych transportu 
drogowego – studia przypadków17 

 
Analizę i ocenę (ewaluację) infrastruktury województwa zachodniopomor-

skiego można znaleźć w wielu dokumentach rządowych, samorządowych, licz-
nych artykułach i publikacjach18. Ogólna ocena parametrów technicznych infra-
struktury województwa nie odbiega od ogólnej krajowej oceny w tym zakresie. 
Generalnie jej stan jest niezadowalający, tak w zakresie jakościowym, jak i ilo-
ściowym. Przyczyna takiej sytuacji to zbyt niskie w stosunku do potrzeb nakłady 
finansowe na remonty czy też budowę nowych dróg. Konsekwencją jest przecią-
żenie istniejącej infrastruktury, powstawanie wąskich gardeł (między innymi 
Pyrzyce, Miękowo, Parłówko, Nowogard), a tym samym pogorszenie dostępno-
ści transportowej województwa i w następstwie jego atrakcyjności dla BIZ. 

W Polsce głównym kreatorem rozbudowy infrastruktury transportu drogowe-
go jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wykorzystując środki 
budżetu państwa, Unii Europejskiej i banków zagranicznych (EBOR, BŚ), realizu-
je ona koncepcje rozwoju infrastruktury transportu drogowego (w zakresie dróg 
krajowych, w tym ekspresowych i autostrad) na terytorium Polski.  

Na terenie województwa zachodniopomorskiego GDDKiA oddział w Szcze-
cinie realizuje następujące inwestycje (2009 r.)19: 
− budowę drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski – 

planowane zakończenie inwestycji przypada na lipiec 2010 roku, 
− budowę obwodnicy Stargardu Szczecińskiego – inwestycję oddano do eks-

ploatacji w grudniu 2009 roku. 
Według informacji GDDKiA oddział w Szczecinie w 2009 roku powinny 

rozpocząć się inwestycje związane z budową obwodnic Nowogardu, Troszyna– 
–Parłówka–Ostrowic (jako jedna) oraz Miękowa. Wszystkie wymienione odcin-
ki będą miały duże znaczenie dla usprawnienia przejazdu przez województwo 
drogami krajowymi, szczególnie w okresie wakacyjnym. Natomiast przed 2013 

                                                           
17  W tej części artykułu przedstawiono informacje na temat wybranych inwestycji infrastruktu-

ralnych realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dla celów porównaw-
czych wybrano po dwie realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

18  Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego (projekt), Szczecin, sierpień 2009. 
19  Inwestycje na zachodniopomorskich drogach krajowych – rok 2009, Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie, Szczecin 2009, s. 2. 
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rokiem powinny rozpocząć się prace przy budowie obwodnic Brzozowa, Wałcza 
Szczecinka, Węgorzyna, Myśliborza. Ponadto przewiduje się budowę drugiej 
jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa oraz przebudowę auto-
strady A-6 na odcinku Kijewo–Rzęśnica20. Niestety w planach rozwoju infra-
struktury drogowej województwa zachodniopomorskiego brakuje informacji na 
temat budowy dróg ekspresowych ważnych dla właściwego, zrównoważonego 
rozwoju transportu, tj. dróg ekspresowych S-6, S-10 oraz S-11. Ponadto należy 
odnotować brak planów dokończenia drogi S-3 do Świnoujścia21. 

Obok GDDKiA ważną instytucją kreującą infrastrukturę transportu drogo-
wego województwa zachodniopomorskiego na drogach wojewódzkich, powia-
towych oraz gminnych jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopo-
morskiego. 

Zgodnie z informacjami Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Koszalinie w 2008 roku po modernizacji oddano pięć inwestycji22: 
− nowy most nad rzeką Drawą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175; termin 

wykonania to 30.11.2008 roku, 
− przebudowane przejście przez miasto Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 162; termin wykonania to maj 2008 roku, 
− spowolnienie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 109 na odcinku Lubin– 

–Brodniki – GAMBIT; termin wykonania to 26.05.2008 roku, 
− przebudowane przejście przez miasto Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 205 i 206; termin wykonania to 25.12.2008, 
− wyremontowane węzły mostu stalowego na Odrze Wschodniej w mieście 

Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120; termin wykonania to 11.10.2008 
roku. 

W 2009 roku do najważniejszych inwestycji realizowanych przez Urząd 
Marszałkowski należy zaliczyć: przebudowę przejścia przez miasto Połczyn 
Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 – wartość inwestycji to 6 mln zł; 
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica–Mirosławiec – war-
tość inwestycji to 8 mln zł; przebudowę przejścia przez miasto Dziwnów – etap I 
(nr 102) – łączna wartość inwestycji to 1,9 mln zł; przebudowę wiaduktu w mie-
ście Białogard (nr 163) – wartość inwestycji to 7,4 mln zł. Powyższe inwestycje 

                                                           
20  Ibidem, s. 2. 
21  Aktualnie kończy się na wysokości Goleniowa. 
22  http://www.zzdw.koszalin.pl/html/Inwestycje_RPO_2007-2013/i/187314. 
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realizowane są na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007–2013 i mają zostać zakończone do września 2010 roku. Innymi podmio-
tami realizującymi inwestycje w zakresie rozwoju sieci transportu drogowego są 
powiaty i gminy. 

Plany rozwoju sieci dróg województwa zachodniopomorskiego zawiera do-
kument Wieloletni Plan Inwestycyjny Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007–201323. W tabeli 1 przedstawiono syntetyczną charakterystykę zamie-
rzeń władz wojewódzkich w tym zakresie, współfinansowanych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. 

 
Tabela 1 

 
Perspektywy rozwoju sieci dróg województwa zachodniopomorskiego  

w latach 2007–2013 

Lp. Nazwa zadania 
Koszt 

zadania
(mln zł)

Okres 
realizacji 

Długość  
przebudo- 
wywanego  

odcinka (km) 
1 2 3 4 5 
1 Przebudowa przejścia przez m. Polanów  12,7 2008 4 

2 Przebudowa mostu nad rzeką Drawą w m. Drawno 
dr. woj. nr 175 5,2 2007–2008 0,24 

3 Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku  
Lędzin–Cerkwica 15 2008–2009 10 

4 Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi 
nr 163 8 2008–2009 0,3 

5 Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój  
w ciągu drogi nr 163  7 2008–2009 1,3 

6 Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku  
Mostkowo–Barlinek 14 2008–2009 9 

7 Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku  
Cedynia–Chojna  15 2008–2009 16 

8 Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku  
Krzywnica–Lisowo 14 2008–2009 13 

9 Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku  
Sośnica–Mirosławiec  12 2008–2009 13 

                                                           
23  Uchwała Nr XIV/139/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 

2007 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007–2013. 15 
września 2009 roku uchwalono nową Uchwałę Nr XXXII/362/09 Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/139/07 Sejmiku Województwa Zachodnio-
pomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego na lata 2007–2013. 
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1 2 3 4 5 

10 Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku  
Krupy–Sławno  12 2008–2009 13 

11 Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu 
drogi nr 102 – etap I przebudowa skrzyżowań  2,5 2008–2009 0 

12 Przebudowa drogi nr 106 na odcinku  
Rzewnowo–Golczewo – etap I 20 2008–2010 10 

13 Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 20,3 2008–2011 3,5 
14 Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 13,5 2008–2010 1,3 
15 Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi nr 162 8,8 2009–2010 2 

16 Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku  
Koszalin–Iwięcino 21,5 2009–2011 10 

17 Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu 
drogi nr 102 16 2009–2011 1,5 

18 Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 5,2 2010–2012 1 
19 Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 12 2009–2011 4 

20 Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku  
Trzebież–Police 10 2009–2010 12 

21 Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku  
Czaplinek–Wałcz 27 2009–2012 35 

22 Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku  
Dziwnówek–Kamień Pomorski 17 2009–2012 7,6 

23 Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku  
Węgorzyno–Ińsko 10 2010–2011 10 

24 Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi  
nr 173 12,9 2010–2013 1,2 

25 Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku  
Mrzeżyno–Trzebiatów – etap I 6 2010–2011 6 

26 Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku  
Koszalin–droga nr 168 13 2010–2012 10 

27 Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku  
Iwięcino–Darłowo 27 2010–2012 20 

28 Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku  
Choszczno–Pełczyce 8 2010–2011 8 

29 Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi  
nr 151 8 2010–2011 2 

30 Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 8 2010–2011 1 
31 Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 4 2010–2011 0,8 

32 Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu 
drogi nr 162 3 2010–2011 2,3 

33 Budowa obejścia Trzebiatów – połączenie dróg nr 
109 i 103 2,8 2010–2011 0,5 

Razem 391,4 – 229,54 

Źródło: Uchwała Nr XIV/139/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 
30 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego na lata 2007–2013. 
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W ramach projekcji finansowej 2007–2013 władze województwa na remon-
ty dróg wojewódzkich chciałyby przeznaczyć kwotę ok. 400 mln zł, modernizu-
jąc ok. 230 km dróg. Stanowi to ok. 10% ogólnej długości dróg wojewódzkich 
(łączna długość dróg wynosi ok. 2100 km)24. Jednak przedstawione powyżej 
informacje dotyczące rzeczywistej modernizacji (obejmującej budowę i przebu-
dowę dróg wojewódzkich) pozwalają sądzić, że zamierzenia te w większości 
niestety nie zostaną zrealizowane. 

Jednym z celów realizacji inwestycji infrastrukturalnej jest osiągnięcie 
efektów ekonomicznych. Trzeba zauważyć, że projekty inwestycyjne obecnie 
przygotowywane do realizacji są pod tym względem bardziej kompletne i wia-
rygodne niż te sprzed kilku bądź kilkunastu lat. Poniżej przedstawiono, w spo-
sób syntetyczny, ogólną charakterystykę czterech inwestycji infrastrukturalnych 
zrealizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

 
2.1. Budowa obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa  

(droga krajowa nr 10) 
 
Inwestycja realizowana w latach 2004–2008 obejmowała budowę północ-

nej obwodnicy miejscowości Morzyczyn, Kobylanka, Zieleniewo. Na trasie 
obwodnicy usytuowano dwa węzły drogowe: dwupoziomowy typu WB węzeł 
„Motaniec” i węzeł „Lipnik”, docelowo stanowiący połączenie obwodnicy  
z południowym obejściem Stargardu Szczecińskiego. W ramach realizacji in-
westycji łącznie wykonano pięć wiaduktów i dwa przepusty, wybudowano 
ponad 10 km nowej drogi (w tym ponad 2 km drogi dwujezdniowej po dwa 
pasy ruchu w obu kierunkach i 8 km drogi jednojezdniowej, która docelowo 
stanowi jezdnię południową obwodnicy), przebudowano drogi gminne i powia-
towe. Budowa obwodnicy była finansowana ze środków Unii Europejskiej 
(EFRR – 75%) oraz budżetu państwa (25%). Łączny koszt inwestycji wyniósł 
ok. 103 mln zł. 

                                                           
24  Struktura dróg w województwie zachodniopomorskim kształtuje się następująco: krajowe – 

1 137 km (6%), wojewódzkie – 2 115 km (12%), powiatowe – 7 931 km (44%), gminne – 
6 763 km (38%) – łącznie 17 947. Źródło: Transport – wyniki działalności 2008, GUS, Warszawa 
2009, s. 111. 
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W 2004 roku opracowana została analiza efektów ekonomicznych przed-
sięwzięcia inwestycyjnego (wskaźniki zostały zaktualizowane w lutym 2005 
roku). Wnioski z obliczeń były następujące25: 
1) wskaźnik IRR wyniósł 42,76%, co świadczy o potrzebie przeprowadzenia 

inwestycji. Relatywnie wysoki poziom wskaźnika wynika z dużego natężenia 
ruchu oraz rozbudowy układu komunikacyjnego; 

2) realizacja inwestycji przyczyni się do znacznego zwiększenia prędkości po-
dróży na danym odcinku, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów straty czasu 
pasażerów. Ponadto skróci się czas przejazdu wobec istniejącego połączenia, 
poprawi ogólny komfort podróży, zmniejszy poziom hałasu; 

3) Obniżeniu ulegną koszty związane z: eksploatacją pojazdów o 13%, czasem 
podróży o 37%, wypadkami drogowymi o 75%, zanieczyszczeniem środowi-
ska o 30%. 

 
2.2. Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6 (planowana) 

 
Przedmiotem jest budowa obwodnicy miejscowości Nowogard w ciągu 

drogi krajowej nr 6 Szczecin–Gdańsk. Początek trasy zlokalizowano w rejonie 
miejscowości Olchowo w kilometrze 0+000,00, zaś koniec trasy zlokalizowano 
w kilometrze 9+410. Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę trasy DK 
nr 6 po nowym śladzie, mającej na celu ominięcie miejscowości Nowogard od 
strony południowej. 

                                                           
25  Koszty eksploatacji, czasu pasażerów i kierowców, wypadków drogowych oraz zanieczysz-

czenia środowiska obliczono na podstawie wzorów zawartych w Instrukcji oceny efektywności 
ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych – Warszawa 2003, opracowaną przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów zgodnie z zaleceniami Banku Światowego wraz z późniejszymi aktuali-
zacjami.  

Danymi wejściowymi dla obliczenia kosztów eksploatacji są: prognoza ruchu, długości odcin-
ków, stan techniczny drogi, jednostkowe koszty eksploatacji pojazdów.  

Danymi wejściowymi dla obliczenia kosztów straty czasu pasażerów i kierowców są: prognoza 
ruchu, prędkości podróży, długości odcinków, jednostkowe koszty eksploatacji pojazdów.  

Danymi wejściowymi dla obliczenia kosztów wypadków drogowych są: prognoza ruchu, dłu-
gości odcinków, stan techniczny drogi, jednostkowe koszty wypadku drogowego oraz wskaźnik 
wypadkowości dla danego odcinka drogi.  

Danymi wejściowymi dla obliczenia kosztów zanieczyszczenia środowiska są: prognoza ruchu, 
długości odcinków, prędkości podróży dla poszczególnych grup pojazdów, jednostkowe koszty 
zanieczyszczenia środowiska. 
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Na podstawie informacji zawartych w projekcie budowy obwodnicy miej-
scowości Nowogard w ciągu S-6 parametry techniczne planowanej drogi ekspre-
sowej będą następujące: 
− prędkość projektowa – Vp = 100 km/h, 
− dwie jezdnie każda o szerokości 7,00m (2x3,5 m), 
− pobocze utwardzone szerokości 2,5 m, 
− pobocze gruntowe szerokości min. 0,75 m, 
− pas dzielący szerokości 4,5 m. 

Inwestycja ma być realizowana w latach 2009–2011 i w 85% finansowana 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt inwestycji ma 
wynieść 394 mln zł. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji została opra-
cowana w 2009 roku. Wskaźnik IRR dla tej inwestycji wyniósł 14,16%, co świad-
czy o potrzebie jej realizacji. Wśród efektów ekonomicznych podkreśla się zwięk-
szenie prędkości podróży, zmniejszenie kosztów czasu przejazdu, wypadków 
drogowych, zanieczyszczenia środowiska czy też hałasu. Ponadto nastąpi poprawa 
ogólnych warunków podróży. Planowana do realizacji inwestycja przyniesie zbli-
żone efekty ekonomiczne jak zrealizowana obwodnica Kobylanki. 

 
2.3. Przebudowa przejścia przez miasto Świdwin w ciągu  

drogi wojewódzkiej nr 162 
 
Przebudowa przejścia (budowa obwodnicy śródmiejskiej) współfinansowa-

na była ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego ZPORR 2004–2006. Realizacja inwestycji była związana z przebudową 
(0,3 km) oraz budową nowej drogi (3,0 km) w mieście Świdwin. Ponadto  
w ramach realizacji inwestycji przebudowano dwie zatoki autobusowe, wybu-
dowano chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Łączny koszt realizacji projektu wy-
niósł ok. 20 mln zł. Wkład Unii Europejskiej (EFRR) przekroczył 50%. 

Zgodnie z założeniami, w wyniku realizacji inwestycji wzrośnie: natężenie 
ruchu, nośność zmodernizowanej drogi (do 80 kN/oś), poprawi się komfort po-
dróży. Ponadto czas przejazdu pomiędzy dwoma punktami sieci skróci się o 4 
min (z 10 do 6). Dzięki inwestycji (oddanie czerwiec 2008 roku) nastąpiła po-
prawa parametrów technicznych drogi, stanu jej nawierzchni. Przed inwestycją 
stan ten był oceniany (zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni – SOSN) 
jako B i C, czyli odpowiednio zadowalający i niezadowalający. Po realizacji 
inwestycji stan drogi określany został klasą A – czyli dobry.  
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2.4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 – I etap 
 
Realizacja projektu polegała na wzmocnieniu i poszerzeniu przewężonych 

odcinków drogi do 6 m i dostosowaniu jej do wyższych parametrów technicz-
nych. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 9 mln zł. Wkład Unii Euro-
pejskiej (EFRR) wyniósł 6,7 mln zł. Drogę do eksploatacji oddano w grudniu 
2005 roku. 

Długość modernizowanego odcinka to ponad 11,7 km. Średni czas przejaz-
du po modernizacji skrócił się o 10 min (z 40 do 30). Dzięki modernizacji pod-
niesiona został także nośność drogi z 60 do 80 kN/oś. 

 
 

Podsumowanie 
 
Na wysoką rangę infrastruktury w rozwoju społeczno-gospodarczym wska-

zują nie tylko badacze zajmujący się w swojej pracy naukowej i badawczej pro-
blematyką transportową. Do tej grupy należy zaliczyć także wybitnych ekono-
mistów. T.L. Friedman w publikacji Świat jest płaski. Krótka historia XXI wie-
ku26 zauważa, że jednym z czynników bogactwa państw jest sprawna infrastruk-
tura, która umożliwia właściwą komunikację.  

Pozytywny wpływ rozwoju infrastruktury transportu na rozwój społeczno-
gospodarczy jest bezsporny. Trzeba jednak zauważyć, że pozytywne efekty, 
w tym ekonomiczne, można osiągnąć dzięki konsekwentnym działaniom, pla-
nom rozwoju realizowanym w długim okresie bez koniunkturalnych (bardzo 
często politycznych) zmian. 
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ECONOMIC EFFECTS OF DEVELOPMENT  
OF INFRASTRUCTURE INVESTMENTS 

 
 

Summary 
 

The transport infrastructure is determined as the base of the socio-economic devel-
opment. As the material store constitutes the essential element of correct functioning and 
development of the region, state or also an integration grouping. At present the infra-
structure is regarded as the basic factor shaping competitiveness and accessibility of the 
given area. 

Among economic effects of development of transport infrastructure, first of all one 
should point significant impact on socio-economic development. In this respect the in-
frastructure is supporting, actuating the development. In states being characterized by 
high macroeconomic indicators (high developed) quality and infrastructure saturation are 
on the high level. Moreover, transport infrastructure is having a positive effect among 
others on the mobility of citizens, improves safety and comfort of the travel, and con-
tributes for reducing transport costs, in it of external costs (air pollution, accidents, con-
gestion). 

Undoubtedly, the transport infrastructure is an important pro-developmental factor. 
It is having a positive effect on the improved accessibility transport and its expansion is 
necessary because of the growing mobility of people or also growing transports of 
freight. From the other side there is a problem in predicting the development (particu-
larly in the long term) of demand for services of individual modes of transport, and the 
development of infrastructure beyond needs is leading for not-exploiting the traffic ca-
pacity of individual modes of transport in the more late period. 
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NOWE USŁUGI – SZANSA DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
 
 
Wprowadzenie 
 

Transport zbiorowy w Europie od wielu lat zmaga się z problemem maleją-
cego popytu na usługi przewozowe. Tendencja ta zaistniała także w Polsce wraz 
z przejściem do gospodarki rynkowej i z coraz większą dostępnością transportu 
indywidualnego. Jest jednak postrzegana jako zjawisko negatywne, któremu 
należy przeciwdziałać z kilku zasadniczych względów:  
− transport zbiorowy jest jedyną formą transportu dostępną dla gospodarstw 

domowych o niższym statusie materialnym, nie posiadających własnego sa-
mochodu; szacuje się, że w Unii Europejskiej dotyczy to ok. 40% gospo-
darstw domowych;  

− transport zbiorowy jest jedynym sposobem przemieszczania się dostępnym 
dla osób nie posiadających prawa jazdy lub członków gospodarstw domo-
wych nie będących głównymi użytkownikami samochodu, np. młodzieży, 
osób niepełnosprawnych, osób starszych, wielu kobiet – niedorozwój trans-
portu zbiorowego ogranicza ich samodzielność i mobilność; 

− transport zbiorowy jest jedynym realnym rozwiązaniem dla narastających 
problemów przewozowych i ekologicznych w obszarach miejskich; 

− spadek popytu na przewozy w transporcie zbiorowym prowadzi do zmniej-
szenia oferty, a w konsekwencji do rosnącego uzależnienia od samochodów 
indywidualnych; powoduje to coraz trudniejszy dostęp do wielu miejscowo-

                                                           
* Dr inż. Anna Mężyk – Politechnika Radomska. 
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ści, zwłaszcza na obszarach regionalnych i wiejskich, przyczyniając się do 
wykluczenia społecznego ludności, ograniczenia szans edukacyjnych i zawo-
dowych młodzieży czy też braku możliwości rozwoju turystyki. 

Słabość transportu zbiorowego postrzegana jest zatem w Europie nie tylko 
jako forma niedemokratycznego upośledzenia znacznych grup obywateli, ale też 
jako czynnik sprzyjający ekspansji motoryzacji indywidualnej wraz ze wszystkimi 
negatywnymi konsekwencjami dla środowiska i dla zdrowia ludności. Stąd ko-
nieczność wzmocnienia oferty transportu zbiorowego jest systematycznie podno-
szona w licznych dokumentach europejskiej polityki transportowej jako element 
strategii zrównoważonej mobilności. Jej realizacja w dużej mierze zależy od 
wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowych koncepcji usług.   

 
 

1. Rola i obszary innowacyjności w transporcie zbiorowym  
 
Zwiększenie udziału transportu zbiorowego w obsłudze potrzeb przewozo-

wych ludności wymaga zróżnicowanych rozwiązań, w zależności od segmentu 
rynku. Rola innowacyjności jest tym większa, im trudniejsze zewnętrzne warun-
ki funkcjonowania tego transportu. Stosunkowo najłatwiej zwiększenie udziału 
transportu zbiorowego można osiągnąć w przewozach aglomeracyjnych, gdzie 
rosnące zatłoczenie miejskiej sieci drogowej i trudności z parkowaniem stwarza-
ją obiektywne warunki sprzyjające jego wyborowi. Czynnikiem decydującym 
jest wystarczająco konkurencyjny czas przejazdu, będący jednym z podstawo-
wych kryteriów wyboru środka podróży. Preferowane są różne formy transportu 
szynowego, nie kolidujące z ruchem drogowym i w związku z tym pozwalające 
na skrócenie czasu podróży. Najtrudniejsze warunki dla wzrostu udziału trans-
portu zbiorowego w obsłudze przewozów pasażerskich istnieją w regionach 
i obszarach podmiejskich, gdzie niewielkie liczbowo i rozproszone potoki pasa-
żerów oraz coraz dłuższe odległości przejazdów utrudniają zorganizowanie 
przewozów zbiorowych. Tradycyjne, sztywne schematy obsługi przewozowej 
nie są w stanie zaspokoić potrzeb w zmienionych warunkach. W tym segmencie 
istotne znaczenie mają innowacje organizacyjne i techniczne, zapewniające zor-
ganizowanie elastycznej obsługi przewozowej o wystarczającej jakości i przy 
minimalnych kosztach.  

Ujmując problem ogólniej, można stwierdzić, że zwiększenie przewozów 
w transporcie zbiorowym jest związane z tworzeniem nowych usług, zaspokajają-
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cych ściśle określone potrzeby pasażerów na oczekiwanym przez nich wysokim 
poziomie jakościowym. Punktem odniesienia dla oceny i akceptacji tych usług 
przez pasażerów jest użyteczność i wygoda podróży własnym samochodem. Jed-
nocześnie zaś oferenci usług muszą uwzględniać rachunek ekonomiczny, który 
ogranicza możliwości wdrażania wszystkich nowych rozwiązań – podnoszenie 
jakości jest możliwe dopóty, dopóki pasażerowie są skłonni za to płacić.  

Kontynuując rozważania, można wskazać kilka obszarów w transporcie 
zbiorowym, w których zastosowanie innowacyjnych rozwiązań czy technologii 
prowadzi do modernizacji i polepszenia oferowanych usług. Jednym z nich jest 
wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które usprawniają funk-
cjonowanie przewoźników. Wprowadzanie innowacji w tym obszarze jest ukie-
runkowane głównie na korzyści przedsiębiorstwa, chociaż nie wyklucza to ko-
rzyści klienta czy korzyści ogólnospołecznych. Można wymienić tu przede 
wszystkim różnego rodzaju usprawnienia techniczne pojazdów i napędów 
zmniejszające zużycie paliwa, przedłużające trwałość pojazdów i zmniejszające 
koszty eksploatacji czy ułatwiające utrzymanie pojazdu w czystości. Wszystkie 
te przedsięwzięcia pozwalają w konsekwencji na zmniejszenie kosztów wła-
snych operatora. Do tej kategorii zmian należy zaliczyć także wprowadzanie do 
użytku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Korzyści dla operato-
rów wiążą się z niższymi sumarycznie kosztami paliwa (np. w przypadku auto-
busów napędzanych na gaz) i dofinansowaniem publicznym na zakup nowych, 
ekologicznych pojazdów. Docelowo, po powszechnym wprowadzeniu internali-
zacji kosztów zewnętrznych, stosowanie paliw alternatywnych również będzie 
oddziaływać na obniżkę kosztów własnych przedsiębiorstwa.  

Inny przykład to wdrożenie technologii teleinformatycznych i telekomuni-
kacyjnych, między innymi do zarządzania flotą, planowania pracy eksploatacyj-
nej czy do systemów informacji i sprzedaży biletów, co pozwala przedsiębior-
stwu lepiej planować ofertę, a także pozyskiwać dodatkowych klientów. Wy-
mienione działania przynoszą wymierne korzyści również odbiorcom usług oraz 
środowisku poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Głównym podmiotem 
finansującym wdrażanie innowacji w tym obszarze jest przedsiębiorstwo prze-
wozowe przy współudziale podmiotów publicznych w odniesieniu do działań, 
które przynoszą korzystne skutki ekologiczne.  

Nawiązując do możliwości finansowania innowacji przez przedsiębiorstwa 
przewozowe, należy podkreślić, że przedsiębiorstwa zajmujące się transportem 
regionalnym znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Wobec malejącej licz-
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by pasażerów przedsiębiorstwa te zmuszone są do redukcji kosztów, co otwiera 
przestrzeń dla innowacyjnych ofert (np. wprowadzanie taksówek zbiorczych, 
minibusów). Z drugiej strony – niska rentowność działalności przewozowej daje 
niewielkie możliwości implementacji takich rozwiązań. W rezultacie przedsię-
biorstwa obsługujące przewozy regionalne często zmuszone są ograniczyć po-
daż, zawieszając kursy i tracąc klientów. Bez partycypacji władz publicznych 
w kosztach innowacji, np. w kosztach zorganizowania platformy telematycznej 
do zbierania zgłoszeń pasażerów, rozwój nowych ofert w przewozach regional-
nych nie będzie możliwy. Trzeba jednak też brać pod uwagę coraz trudniejszą 
sytuację budżetów publicznych, co podnosi presję na efektywność wprowadza-
nych rozwiązań. Kwestie te są istotne nawet dla tak bogatego państwa, jakim są 
Niemcy, gdzie do roku 2015 przewiduje się konieczność znaczącego ogranicze-
nia obsługi transportem zbiorowym w obszarach wiejskich i wprowadzenia no-
wych rozwiązań, np. abonamentu na usługi przewozowe1.  

Kolejny obszar innowacyjności w transporcie zbiorowym to obszar 
usprawnień organizacyjnych, zmierzających do poprawy oferty transportu zbio-
rowego jako całego systemu na danym obszarze poprzez integrację ofert róż-
nych przewoźników i rozwój intermodalności. Terminem intermodalność okre-
ślana jest współpraca różnych gałęzi i środków transportu zmierzająca do kon-
strukcji jednego spójnego „łańcucha podróży”, ponadto włączanie do usług 
przewozowych usług towarzyszących, umożliwiających efektywne wykorzysta-
nie czasu podróży (zarówno czasu jazdy, jak i czasu oczekiwania). Współpraca 
gałęzi transportu jest możliwa dzięki likwidacji barier między systemami trans-
portowymi (przestrzennych, urbanistycznych, taryfowych, biletowych) i syn-
chronizacji podróży cząstkowych. Integracja różnych form transportu zbiorowe-
go, według koncepcji przedstawionej w Zielonej Księdze Komisji Europejskiej 
z 1996 pt. Sieć obywatelska, powinna zmierzać przede wszystkim do obniżenia 
dodatkowych niematerialnych kosztów, jakie ponoszą klienci transportu zbioro-
wego2. Są to tzw. koszty „poświęcenia”, związane z koniecznością wcześniej-
szego zdobycia informacji dotyczącej podróży, zakupu biletu, przyjścia na dwo-
rzec, zachowania punktualności, poświęcenia czasu na przesiadkę itp. Są to 
koszty, które nie występują w przypadku własnego samochodu, aby wiec skłonić 
                                                           

1  Genügend Probleme im ÖPNV, Internationales Verkehrswesen nr 6/2005. 
2  Sieć obywatelska. Wykorzystanie potencjału publicznego transportu pasażerskiego w Euro-

pie, Zielona Księga Komisji Europejskiej, 1996. Wydane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji 
Miejskiej. 
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ludzi do wybrania transportu zbiorowego, transport ten powinien stanowić moż-
liwie „łatwą”, wygodną i atrakcyjną alternatywę.  

Do zakresu usług dodatkowych należą między innymi: możliwość wyko-
nywania pracy podczas podróży (dostęp do Internetu), rozrywka (film, muzyka), 
usługi handlowe (możliwość zrobienia zakupów, uregulowania płatności), wyna-
jem samochodu czy roweru, usługi gastronomiczne, hotelowe, parkingowe (park 
& ride, bike & ride) itd. Intermodalność wyraża się także poprzez możliwość 
regulowania wszelkich należności jedną kartą płatniczą. Efektem działań na 
rzecz intermodalności powinna być zintegrowana oferta transportowa, zapew-
niająca sprawne, szybkie przewozy w systemie „od drzwi do drzwi” (włączając 
przewozy samochodami indywidualnymi bądź rowerami) i oferująca klientowi 
wartość dodatkową. Duże znaczenie w konstrukcji takiej zintegrowanej oferty 
ma zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Jakość usługi 
intermodalnej powinna różnić się znacząco od zwykłej, nawet bardzo sprawnej 
usługi przewozowej w ramach jednego systemu gałęziowego. Rozwój intermo-
dalności wymaga koordynacji działań różnych podmiotów, bez określonego na 
wstępie przyporządkowania korzyści. Ważne są też korzyści ogólnospołeczne 
w postaci zmniejszonego zatłoczenia, stąd też inicjatorami tego typu przedsię-
wzięć i ponoszącymi znaczną część kosztów są przeważnie władze publiczne.  

Jednak w dłuższej perspektywie działania w zakresie podnoszenia jakości 
i wzbogacania usługi przewozowej z myślą o zwiększeniu znaczenia transportu 
zbiorowego w obsłudze potrzeb przewozowych mogą okazać się niewystarcza-
jące. Stąd pojawiają się nowe koncepcje wykorzystania transportu zbiorowego 
do zaspokajania różnorodnych potrzeb ludności.  

 
 

2. Koncepcje nowych usług wykorzystujących transport zbiorowy 
 
Badania oczekiwań i zachowań komunikacyjnych ludzi prowadzone w wie-

lu krajach Europy Zachodniej wyraźnie pokazują, że dla znacznej części osób 
nawet doskonała jakość usług transportu zbiorowego nie będzie wystarczającym 
argumentem na rzecz zrezygnowania z użytkowania własnego samochodu. 
Wzrost kosztów jego eksploatacji również może nie być rozstrzygającym czyn-
nikiem, zwłaszcza że internalizacja kosztów zewnętrznych spowoduje także 
wzrost kosztów w transporcie zbiorowym. Istnieje więc potrzeba poszukiwania 
innych możliwości zwiększenia udziału transportu zbiorowego w zaspokajaniu 
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potrzeb przewozowych ludności. Pewien obiecujący kierunek działania wskazu-
je Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) w swoim liście infor-
macyjnym z marca 2003 roku pt. Rozrywka i turystyka: szansa dla transportu 
publicznego3. 

W dokumencie tym UITP zwraca uwagę na fakt, że w ciągu ostatnich 20 lat 
turystyka i rozrywka stały się ważnym elementem współczesnego stylu życia, 
wspieranym rosnącą siłą nabywczą. Przynosi to w konsekwencji wzrost zapo-
trzebowania na podróże odbywane w celach turystycznych i rozrywkowych. 
Ponadto, w związku z zatłoczeniem głównych dróg w weekendy i dni wolne, 
coraz więcej ludzi może być skłonnych do skorzystania z innych form transportu 
do miejsc wypoczynku i rozrywki niż własny samochód. Taka zmiana stylu 
życia i mobilności może być szansą dla transportu zbiorowego, który powinien 
przygotować odpowiednie usługi i strategie ich wdrożenia.  

Duże możliwości dla transportu zbiorowego stwarza różnorodność form tu-
rystyki i rozrywki. Coraz większą popularnością cieszą się nie długie, kilkuty-
godniowe wyjazdy, ale wyjazdy krótsze, na kilka dni lub weekend. Przykłady 
takich form turystycznych to np. kilkudniowe wyjazdy nad morze czy w góry, 
jednodniowe wycieczki do atrakcyjnych miast (np. związanych z kultem religij-
nym) lub wsi, a także wyjazdy kilkugodzinne – uprawianie sportów, zakupy czy 
wieczór w filharmonii. „Nowa” turystyka rozwija się w okresie poza letnim czy 
zimowym szczytem urlopowym, wyjazdy są zazwyczaj krótsze i bliższe domu, 
co sprawia, że transport publiczny lepiej się wpisuje w całokształt oferty.  

Powiązanie rozrywki i turystyki z transportem publicznym pozwala na udo-
stępnienie tych form aktywności grupom ludności o ograniczonych możliwo-
ściach finansowych, nieposiadających prawa jazdy, chorych bądź niepełno-
sprawnych. Ponadto przyjazne środowisku środki transportu, którymi dysponuje 
transport zbiorowy, służą promocji zachowań ekologicznych.  

Zwiększenie zaangażowania transportu zbiorowego w obsługę potrzeb roz-
rywkowych i turystycznych może przynieść liczne korzyści przewoźnikom, 
a mianowicie: 
− wykorzystanie taboru w godzinach poza szczytami, w weekendy i w wakacje,  
− lepsze wykorzystanie zatrudnionego personelu, 
− zwiększenie obrotów i dochodów przedsiębiorstw przewozowych, 
− możliwość sfinansowania rozwoju i zróżnicowania usług transportu. 

                                                           
3  www.uitp.org/publications/corebriefs.cfm. 
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Korzyści odniosą także podmioty zaangażowane w obsługę turystów, m.in. 
oferenci kwater, usług gastronomicznych i usług turystycznych.  

Realizacja takiej wizji rozwoju transportu zbiorowego wymaga przygoto-
wania atrakcyjnego pakietu usług, przy czym konieczne jest zachowanie kilku 
zasad. Usługa transportowa powiązana z rozrywką i turystyką musi spełniać 
następujące wymagania:  
− być silnie zorientowana na klienta: należy zbadać i jasno określić oczekiwa-

nia pasażerów;  
− tworzyć łańcuch podróży „od drzwi do drzwi”, co jest warunkiem atrakcyj-

ności oferty; 
− dostosować ofertę do potrzeb: rozkład jazdy, system opłat i biletów powinny 

być dostosowane do potrzeb grupy podróżnych, podróżujących w celach roz-
rywkowych i turystycznych; możliwe jest zaaranżowanie pakietów all inclu-
sive, które obejmują koszty kwaterunku, posiłków i rozrywki; 

− być elastyczna: przystanki dla podróżujących powinny być rozmieszczone 
w miejscach związanych z atrakcjami turystycznymi; 

− być intensywnie wspierana poprzez działania promocyjne: akcje informacyj-
ne w grupach docelowych (użytkownicy transportu publicznego, lokalni 
mieszkańcy, klienci młodzi/starzy, podróżni indywidualni/rodziny/grupy), 
różnorodne kanały komunikacyjne (ulotki, strony WWW, listy mailingowe, 
usługi informacji telefonicznej); 

− być przygotowana: przedsiębiorstwo powinno dysponować solidną wiedzą na 
temat sektora turystyki i rozrywki (szkolenia), tabor powinien być odpowied-
nio dostosowany (przestrzeń dla rowerów, bagażu). 

Konieczne jest nawiązanie współpracy z innymi podmiotami zaangażo-
wanymi w sektor turystyczny, np. z przewoźnikami, z organizatorami aktyw-
ności turystycznych/rozrywkowych (parki rekreacyjne, organizatorzy imprez, 
firmy zapewniające zajęcia na świeżym powietrzu), z przewodnikami wycie-
czek, biurami podróży, lokalnymi hotelami i władzami lokalnymi odpowie-
dzialnymi za kwatery turystyczne. Omawiany dokument podkreśla, że kluczo-
we czynniki sukcesu przedsięwzięcia to dobra oferta, strategia jej wdrożenia 
oraz – i to najważniejsze – odpowiednia promocja produktu. Istotne jest stałe 
obserwowanie zmian i redefiniowanie ofert, tak by spełniały one zmieniające 
się oczekiwania.  
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3. Przykłady ofert łączących turystykę z usługami transportowymi  
 
Coraz więcej osób, przede wszystkim mieszkańców metropolii, chce pod-

czas urlopu lub wycieczek turystycznych odpocząć także od ruchu samochodo-
wego; jednak w miejscach, do których się udają, także powstają długie korki. 
Cele wycieczek oraz miejsca noclegów wczasowiczów są zazwyczaj roz-
proszone po całym regionie turystycznym, w związku z czym pojawia się po-
trzeba mobilności. Ofertę dla turystów, nakierowaną na rozwiązanie tego pro-
blemu, przygotowało w 1997 roku pięć gmin na obszarze Sauerland, znajdują-
cym się na terytorium niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna – 
Westfalia4. Przedstawiciele tych gmin postanowili wspólnie zaoferować urlopo-
wiczom przebywającym na ich terenie zniżki na różne atrakcje turystyczne 
w ramach karty nazwanej Sauerland-Card, wydawanej po zapłaceniu opłaty 
turystycznej lub w ramach opłaty za nocleg. Karta umożliwiała ponadto bezpłat-
ny przejazdy autobusami na terenie tych gmin oraz przejazdy pociągami na 
krótkie dystanse.  

Okres próbny trwał od 1 czerwca do 31 grudnia 1997 roku. Wielu turystów 
przyjęło z uznaniem możliwości, jakie daje korzystanie z autobusu w połączeniu 
z atrakcjami turystycznymi. Niektórzy nie korzystali ze swoich samochodów 
podczas całego urlopu. Okazało się również, że istniejące zdolności przewozowe 
na liniach autobusowych były wystarczające, ponieważ urlopowicze dość rzadko 
podróżowali w godzinach szczytu. Zapewniło to natomiast równomierne napeł-
nienie autobusów w ciągu doby. 

Po wprowadzeniu oferty Sauerland-Card wzrosła odczuwalnie gotowość 
do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej, co przekonało organizatorów o zasadności 
jej wprowadzenia do stałej praktyki. Do projektu stopniowo dołączały inne gmi-
ny, tak że ich liczba wzrosła do dziewięciu. Wprowadzono podobną ofertę dla 
narciarzy (w tym regionie jest 150 wyciągów narciarskich), oferty tematyczne 
(Wellness & Spa, sanatoria) oraz oferty z zakresu kultury i rozrywki.  

Ważność Sauerland-Card rozciąga się na dużo większy obszar transporto-
wy niż obszar zajmowany przez gminy, które uczestniczą w tym projekcie. Do 
wspólnej oferty zostały włączone regionalne linie ekspresowe, kolej regionalna, 
szybka komunikacja autobusowa, autobusy regionalne i miejskie, taksówki 

                                                           
4  U. Rennspiel, G. Speer, ÖPNV für Touristen zum Nulltarif. Die Sauerland-Card – ein Modell 

für den sanften Tourismus, „Der Nahverkehr” nr 10/2008. 
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zbiorcze oraz autobus nocny. Podstawą organizacji przewozów jest takt godzi-
nowy, zagęszczany w niektórych relacjach, a w innych, o mniejszym popycie na 
połączenia, redukowany do kilku kursów dziennie. Linie autobusu-taksówki 
(taksówki zbiorczej) obsługują – po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego – 
takie obszary, które nie są w dostatecznym stopniu obsługiwane przez ko-
munikację regularną; mogą to być szczególnie interesujące cele turystyczne. 
W ten sposób wszystkie miejsca atrakcyjne dla turystów lub drogi prowadzące 
do nich mogą być dobrze obsłużone przez linie autobusowe.  

Ofercie towarzyszyła od początku szeroka akcja informacyjna, przejawiają-
ca się w następujących działaniach: 
− tzw. plannery podróży, które ujmują obiekty turystyczne oraz dojazd do nich 

autobusem lub koleją, wraz z informacjami dotyczącymi godzin otwarcia 
i możliwości skontaktowania się z tymi miejscami; 

− specjalny numer telefoniczny Schlaue Nummer für Bus und Bahn oraz kon-
takt internetowy do udzielania informacji o rozkładzie jazdy autobusów i ko-
lei; 

− porady dostępne w Internecie, ułatwiające powiązanie turystyki pieszej (bar-
dzo ważnej w tym regionie) z komunikacją publiczną;  

− broszura Przejedź się autobusem & pociągiem z wyszczególnionymi propo-
zycjami turystycznymi oraz wskazanymi możliwościami dojazdu do nich au-
tobusem.  

Oferta Sauerland-Card wraz z usługą transportem publicznym funkcjonuje 
już 12 lat, potwierdzając swoją przydatność, a także bardzo ważną trwałość fi-
nansową.  

W ramach szeroko pojętej turystyki coraz większego znaczenia nabiera tu-
rystyka zdrowotna. Można to wytłumaczyć większą świadomością zdrowotną 
i coraz większą rolą, jaką współczesne społeczeństwa uprzemysłowione przypi-
sują zdrowiu. Według jednego z naukowców niemieckich zdrowie w jak naj-
szerszym znaczeniu: fizyczne, psychiczne, duchowe, społeczne i ekologiczne, 
będzie podstawą gospodarki w nadchodzących, długoletnich cyklach koniunktu-
ry5. W tej sferze powinien szukać możliwości również transport.  

Jako przykład tego kierunku działania można podać ofertę opracowaną 
wspólnie przez koleje niemieckie Deutsche Bahn AG, duże towarzystwo ubez-
pieczeniowe oraz kilka ośrodków odnowy biologicznej i sanatoriów. Podstawo-

                                                           
5  V. Lange, Wywiad z L. Nefiodowem, „Morgenwelt” nr 6/1999.  
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wym jej elementem jest krótki pobyt w ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach 
odnowy biologicznej lub sanatorium, którego celem jest regeneracja fizyczna, 
psychiczna i aktywny wypoczynek. Pobyt ten jest współfinansowany przez to-
warzystwo ubezpieczeniowe w ramach części funduszy przeznaczonych na dzia-
łania profilaktyczne. Kolej zapewnia ulgowy przejazd do takiego ośrodka, przy 
czym terminy rozpoczęcia pobytu przypadają w dniach zmniejszonego popytu 
na przewozy, np. w środku tygodnia. Ośrodki przyjmujące gości zapewniają 
transfer z dworca kolejowego do ośrodka oraz odpowiedni program pobytu wraz 
z zabiegami. Podobna oferta może zamiast pobytu zdrowotnego zawierać pro-
gram turystyczny, np. zwiedzanie rezerwatów, obserwację ptaków czy inne, 
trudno dostępne przeciętnemu turyście aktywności. 

Klient odnosi tu wiele korzyści: wyjazd jest stosunkowo niedługi – nie za-
biera zbyt dużo dni urlopowych, program pobytu jest dobrze zorganizowany 
z ukierunkowaniem na regenerację sił, dojazd i transfer są zapewnione w ramach 
bardzo atrakcyjnej opłaty. Korzyści odnosi też przewoźnik, ponieważ ma on 
dodatkowych pasażerów i zwiększone wykorzystanie zdolności przewozowej. 
Zyskuje też towarzystwo ubezpieczeniowe, gdyż zmniejsza swoje ryzyko wypła-
ty odszkodowań z tytułu utraty zdrowia.  

Wprowadzona na rynek kilka lat temu usługa cieszy się rosnącą popularno-
ścią, gdyż jest wygodna w korzystaniu i zaspokaja istotne dla klientów potrzeby: 
− dotyczy bardzo ważnego dla współczesnego człowieka aspektu, jakim jest 

zdrowie; 
− przejmuje wysiłek organizacyjny, który w innej sytuacji trzeba byłoby po-

nieść, aby móc zaspokoić potrzebę pierwotną (regeneracji, wypoczynku); 
− przynosi wymierne oszczędności finansowe. 

 
 

Podsumowanie 
 
Wzmocnienie roli transportu zbiorowego w obsłudze przewozów pasażer-

skich wymaga działań w trzech kierunkach: stałego doskonalenia jakości usług 
przewozowych, wzbogacania ich poprzez rozwój integracji i intermodalności, 
a także opracowania zupełnie nowych koncepcji, gdzie usługa przewozowa bę-
dzie tylko elementem oferty. Nowe usługi w transporcie zbiorowym mogą być 
efektywnym sposobem pozyskania klientów, szczególnie poprzez ich połączenie 
z turystyką i rozrywką oraz ochroną i promocją zdrowia.  
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We wszystkich trzech obszarach działania dużą rolę odgrywają innowacyj-
ne rozwiązania techniczne i organizacyjne. Ze względu na presję ekonomiczną, 
której podlegają przedsiębiorstwa przewozowe w transporcie zbiorowym, wdro-
żenie wielu nowych rozwiązań nie byłoby możliwe bez zaangażowania finanso-
wego władz publicznych. Jednak budżety publiczne również mają coraz bardziej 
ograniczone możliwości. Zatem szczególne znaczenie dla przyszłości transportu 
zbiorowego będą miały innowacje ukierunkowane na redukcję kosztów, a także 
koncepcje stwarzające nowe możliwości zarobkowania i włączające nowe źródła 
finansowania usług.   
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NEW SERVICES – THE CHANCE FOR PUBLIC TRANSPORT 
 
 

Summary 
 

The technical and organizational innovations are of great importance for the future 
of public transport. Their introduction is aimed mainly at the reduction of the costs of 
transport services and significantly enhancing of their quality, to be achieved through 
intermodality and integration of various transport modes. An effective way of gaining 
new clients for public transport seemed to be offering of new services, which join public 
transport with leisure and tourism or and health care and promotion. The examples of 
such services are presented in the paper. 





ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  603 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  59 2010 
 
 
 
 
LESZEK MINDUR* 

 
 
 

SFORMALIZOWANE METODY LOGISTYKI W SFERZE TRANSPORTU 
(NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA) 

 
 

Wprowadzenie 
 

Logistyka, dążąc do zoptymalizowania procesu przepływu produktów i in-
formacji, stosuje nowoczesne urządzenia i metody racjonalizacyjne oraz nieza-
wodny system informatyki. Fakt ten sprawia, że logistykę z powodzeniem moż-
na wykorzystać do racjonalizacji procesów transportowych, a zwłaszcza jej apa-
rat metodologiczny i techniczny w postaci rozbudowanej sieci komputerowej 
i telekomunikacyjnej. Podejście logistyczne znajduje już zastosowanie w wielu 
krajach, zwłaszcza w tych, w których występuje tzw. totalna dystrybucja1. 

Stały wzrost wymagań użytkowników transportu dyktuje konieczność inte-
gracji systemów transportowych z systemami zaopatrzenia i zbytu. W takiej 
sytuacji przewoźnicy coraz częściej sięgają do systemów logistycznych, do-
strzegając w nich jedyny sposób na zaspokojenie społecznych oczekiwań w za-
kresie świadczonych usług transportowych. Duże osiągnięcia w tym zakresie 
odnotowano w państwach zachodnich, dlatego również w warunkach polskich 
powinna nastąpić szybka adaptacja koncepcji logistycznych do celów racjonali-
zacji procesów transportowych oraz właściwej obsługi klientów. 

                                                           
* Prof. dr hab. Leszek Mindur – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we 

Wrocławiu. 
1  Logistyczne aspekty organizacji procesów transportowych, red. H. Babis, „Rozprawy i stu-

dia”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1991, s. 5. 
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1. Optymalizacja przewozów w oparciu o sformalizowane metody  
analityczne 

 
Optymalizacja przewozów zapewnia korzyści ekonomiczne zarówno prze-

woźnikowi, jak i usługobiorcy. Wymaga ona jednak odpowiedniego sterowania 
procesami przewozowymi. Gdy liczba dysponowanych pojazdów jest niewielka, 
to zapewnienie ciągłości ich pracy nie wymaga specjalnych metod dyspozycyj-
nych. W takiej sytuacji zadania ustala się na podstawie analizy możliwości za-
pewnienia ładunków dla każdego pojazdu podczas dnia pracy. Przy dużej liczbie 
środków transportu do optymalizacji ich pracy konieczne są sformalizowane 
metody analityczno-obrachunkowe. 

Pierwsze prace w tej dziedzinie zostały wykonane za granicą. Zastosowano 
wówczas metody programowania liniowego do minimalizacji próżnych przebie-
gów, czego wynikiem jest maksymalizacja wskaźnika wykorzystania przebiegu. 
Metody te zostały rozwinięte i zastosowane również w transporcie budownic-
twa2. 

Idea zastosowania programowania liniowego do minimalizacji próżnych 
przebiegów polega na wykorzystaniu tzw. klasycznego zadania transportowego 
do ustalania optymalnych powiązań dla środków transportu między odbiorcami 
i dostawcami ładunków. Formalizacja tego problemu ma następującą postać: 

min
,

=∑
no

onon xl  

przy warunkach ograniczających 

n
o

on ax =∑ , 

o
n

on bx =∑  

oraz 

0≥onx , 

gdzie: 
lon –  odległość między o-tym odbiorcą i n-tym nadawcą, 

                                                           
2  B. Żukowski, Metoda kolejnych przybliżeń optymalizacji pracy taboru samochodowego 

w przedsiębiorstwach transportowych budownictwa, IOMB, Warszawa 1968. 
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xon  – poszukiwana optymalna liczba pojazdów skierowanych bez ładunku 
od o-tego do n-tego nadawcy, 

an  – liczba pojazdów niezbędna do wywiezienia ładunku od n-tego 
nadawcy, 

bo – liczba pojazdów dostarczających ładunek zapotrzebowany przez  
o-tego odbiorcę. 

Wartości xon uzyskane w wyniku rozwiązania podanego zadania, w połącze-
niu z ustaloną liczbą środków transportu an niezbędnych do przewozu ładunku 
od n-tego nadawcy do o-tego odbiorcy (wynikających ze zleceń przewozowych), 
pozwalają na określenie zamkniętych powiązań przewozowych. Do tego celu 
służy specjalna technika wyboru marszrut, z wyłączeniem niezbędnych tras wa-
hadłowych. W wyniku niej uzyskuje się optymalne trasy pracy taboru w postaci 
geometrycznego układu powiązań kolejnych dostawców z odbiorcami, dla któ-
rych wskaźnik wykorzystania przebiegu osiąga wartość maksymalną w danych 
warunkach przewozów. 

Uwzględniając lokalizację taboru w bazach transportowych, można jeszcze 
zminimalizować próżne przebiegi, łącząc odpowiednio bazy z najbliższymi 
punktami naładunków. Problem minimalizacji próżnych przebiegów od strony 
teoretycznej wygląda pozornie prosto. W rzeczywistości istnieją dość duże trud-
ności w praktycznym wykorzystaniu uzyskanego rozwiązania, bowiem nie 
uwzględnia ono różnorodności typów środków transportu, niejednorodności 
ładunków, czasu wykonania robót ładunkowych itp. Urealnienie rozwiązań wy-
maga w pierwszym rzędzie zastosowania programowania całkowitoliczbowego, 
znacznie bardziej skomplikowanego od strony formalnej. 

W praktyce minimalizacja próżnych przebiegów za pomocą programowania 
liniowego może być stosowana w odniesieniu do jednorodnej grupy taboru 
o jednakowej ładowności, eksploatowanego na stosunkowo małym obszarze, 
przy przewozach masowych jednego rodzaju ładunku. Stwarza to określone 
trudności w wykorzystaniu metod optymalizacji przewozów za pomocą progra-
mowania liniowego. Podejmowane są próby teoretycznego rozwiązania tych 
trudności. Jedną z nich jest metoda polegająca na wyróżnieniu zapotrzebowania 
na sporadyczne przewozy ładunków – terminowe i bezterminowe. 

W przypadku zapotrzebowań terminowych zakłada się, że znane są terminy 
jij odbioru ładunków Q w punktach docelowych j. Zakłada się również, że dla 
danej sieci drogowej określone są macierze odległości czasów dojazdu i najkrót-
szych tras. Na tej podstawie można określić maksymalny czas nadania ładunku  
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z miejscowości i do j. Niestety w modelu tym zakłada się ponadto, że tabor prze-
wozowy jest jednorodny i wszystkie jednostki mają jednakową ładowność q.  
W związku z tym do przewiezienia ładunku Qij potrzeba: 

q
Qiji

j =λ  

samochodów, przy czym i
jλ  jest liczbą całkowitą, będącą zaokrągleniem w górę 

wyniku dzielenia. 
Wprowadza się następujące zmienne całkowitoliczbowe: 

,...2,1,0=kijX , 

oznaczające liczbę jednostek transportowych skierowanych z miejscowości k do 
przewozu ładunku Q w relacji (ij) oraz ak oznaczające liczbę jednostek, które 
w danej chwili będzie można wykorzystać do przewozu ładunków. Warunki 
realizacji tego zagadnienia są wówczas następujące: 

k
Rji

kij aX =∑
∈),(

 dla wszystkich Kk ∈  

oraz  

ij
Kk

kijX λ≥∑
∈

 dla wszystkich Rji ∈),( , 

przy czym K oznacza zbiór miejscowości, w których znajdują się jednostki 
transportowe. Mogą to być bazy lub miejscowości, w których znalazły się po-
jazdy po zakończeniu przewozu ładunków w poprzednim okresie, natomiast R 
oznacza zbiór relacji (i,j). Optymalizacja sprowadza się do minimalizacji funk-
cji: 

)(
),(

ijki
Kk

kij
Rji

ddXF += ∑∑
∈∈

, 

przy czym dki i dij oznaczają odpowiednio odległości od miejscowości, w któ-
rych znajdują się samochody, do punktów nadania i odległości od punktów na-
dania do punktów odbioru. 

Tak sformułowany problem można rozwiązać metodą transportową progra-
mowania liniowego. Taka sytuacja miałaby miejsce wówczas, gdyby w każdej 
miejscowości, w której znalazł się ładunek Qij, znajdowała się wystarczająca 
liczba odpowiednich do transportu jednostek. W rzeczywistości tak jednak nie 
jest, gdyż zazwyczaj liczba dysponowanych jednostek nie wystarcza do jednora-
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zowego przewiezienia ładunków na wszystkich relacjach (i,j). Poszczególne 
jednostki są wykorzystywane wielokrotnie do przewozu ładunków w tych sa-
mych lub za każdym razem innych relacjach. Tak więc zbiór K miejscowości, 
w których znajdują się jednostki transportowe, nie jest stały. Jego elementy 
zmieniają się w funkcji czasu, gdyż są wielkościami zależnymi od zmiennych 
decyzyjnych Xkij i prędkości jednostek transportowych. 

Proponowana metoda rozwiązania postawionego zadania sprowadza się do 
rozwiązania parametrycznego zadania transportowego, w którym funkcję para-
metru spełnia wielkość V, oznaczająca niezależną od trasy średnią prędkość 
ruchu na sieci drogowej. Dla każdej wartości V rozwiązuje się zadania transpor-
towe i wyznacza wartość funkcji celu. Najmniejszej wartości funkcji odpowiada 
rozwiązanie optymalne. 

Opisany model, jakkolwiek umożliwiający otrzymanie rozwiązania opty-
malnego, niezbyt dokładnie odzwierciedla rzeczywistość. W praktyce przewo-
zów mamy zazwyczaj do czynienia z jednym lub podobnymi, z punktu widzenia 
własności przewozowych, asortymentami wyrobów. 

W świetle tego można, tak samo zresztą jak w podanym modelu, założyć 
bez specjalnego uszczerbku dla formalnej optymalizacji, że wszystkie jednostki 
przewozowe są jednakowe. Zakłada się dodatkowo, że wszystkie zamówienia 
przewozowe mają dane terminy dostaw do punktów odbioru, przy czym terminy 
najwcześniejsze są realizowane przez dostępny w danej chwili tabor. 

Proponowana metoda decyzji dyspozycyjnych jest następująca: metodą pro-
gramowania liniowego wyznacza się optymalny rozdział jednostek transporto-
wych na kierunki o danych zadaniach przewozowych Qij. Tak jak w omawianym 
poprzednio modelu funkcją jest minimalizacja przebiegów zerowych od miejsc 
postoju jednostek w chwili początkowej do punktów nadania. Dla relacji prze-
wozowych y o najważniejszych terminach realizacji dostaw ustala się priorytet 
poprzez umowne zmniejszenie odległości dojazdowych dki do tych kierunków. 
Rozwiązaniem jest jednoznaczne, jednokrotne podporządkowanie jednostek 
transportowych do kierunków przewozowych. Na tej podstawie wylicza się cza-
sy realizacji przewozów na wszystkich wybranych kierunkach. Tak więc czas 
realizacji cząstkowego zadania przewozowego przez daną jednostkę transporto-
wą jest sumą czasu dojazdu z miejsca postoju do miejsca nadania, czasu zała-
dunku, czasu przejazdu z ładunkiem od miejsca nadania do miejsca odbioru 
i czasu wyładunku. Czasy te są zaokrąglone z dokładnością do przyjętej jednost-
ki czasu. Może to być jedna godzina lub nawet jedna zmiana przy przewozach 
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na dalekie odległości. Czasy te są podporządkowane w kolejności niemalejącej. 
Następnie, tak jak w metodach symulacyjnych, czas jest „przesuwany” z chwili 
początkowej t0 do chwili t1, odpowiadającej najwcześniejszej realizacji cząstko-
wego zadania przewozowego. W chwili tej część jednostek przewozowych jest 
„zajęta” realizacją cząstkowych zadań przewozowych przydzielonych im 
w chwili początkowej, natomiast pozostałe jednostki (co najmniej jedna) są wol-
ne po wykonaniu przydzielonych im zadań. Znajdują się one już w innych miej-
scach (w miejscu odbioru) różnych (na ogół) od miejsc swego postoju w chwili 
początkowej t0. Jednostki te podlegają ponownemu rozdysponowaniu w czasie t1. 
W taki sam sposób jak poprzednio obliczane są czasy realizacji przydzielonych 
im zadań, modyfikowana jest tablica czasów następnych przydziałów będących 
chwilami realizacji przydzielonych zadań przewozowych. Procedura jest powta-
rzana do wyczerpania się zbioru zadań przewozowych. 

Proponowana metoda, jakkolwiek optymalna w każdym kroku z osobna, 
nie gwarantuje otrzymania rozwiązania minimalizującego przebiegi próżne (ze-
rowe i puste) w całym rozpatrywanym czasie. Heurystyczna reguła spinająca 
poszczególne kroki proponowanej metody wynika z zasady obsługi w pierwszej 
kolejności tych zleceń przewozowych, które mają najkrótsze terminy realizacji 
dostaw. Niewątpliwą zaletą tej metody jest to, że oprócz uwzględniania różnych 
terminów dostaw umożliwia ona uwzględnianie różnych typów jednostek trans-
portowych. Przydzielenie takiej czy innej jednostki transportowej do obsługi 
danego zlecenia tylko w nieznacznym stopniu komplikuje rozwiązanie (wpro-
wadzenie dodatkowego indeksu na oznaczenie jednostki, np. „małej”, „średniej” 
i „dużej”), natomiast zwiększa jego dyspozycyjny charakter. Nie bez znaczenia 
jest również fakt, że metoda ta umożliwia uwzględnienie czasów naładunku 
i wyładunku, czasów przestojów związanych z limitowaniem czasu pracy kie-
rowców lub obsługą techniczną pojazdów. Zaprezentowana metoda optymaliza-
cji dyspozycji taborem uwzględnia więc kolejne, praktyczne warunki ogranicza-
jące. Rzeczywistość jest jednak daleko bardziej złożona. Mamy bowiem do czy-
nienia nie z jednostkami transportowymi „małymi”, „średnimi” i „dużymi”, ale 
z kilkudziesięcioma typomarkami pojazdów, o różnych właściwościach tech-
niczno-eksploatacyjnych i różnych kosztach. Mogą one być ponadto wyposażo-
ne (lub nie) w urządzenie ładunkowe, np. żurawiki samochodowe. Nieustalone 
są również w praktyce ścisłe terminy dostaw do punktów odbioru, zwłaszcza 
przy zleceniach długookresowych, na scentralizowane dostawy ładunków ma-
sowych. Wiele jeszcze szczegółowych warunków musi być uwzględnionych, 
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aby dyspozycja dla środków transportu mogła być jednoznaczna i realna w prak-
tyce, przy jednoczesnym spełnieniu przyjętego kryterium optymalizacji. 

 
 

2. Kryteria optymalizacji pozatransportowe  
 
Przy omawianiu metod optymalizacji dyspozycji taborem należy zwrócić 

uwagę na kryteria optymalizacji nie tylko czysto transportowe. Na przykład przy 
programowaniu dostaw materiałów budowlanych na place budów można zagad-
nienie rozpatrywać nie z punktu widzenia minimalizacji pracy przewozowej 
próżnych przebiegów, lecz z punktu widzenia najbardziej efektywnego zabez-
pieczenia terminowych potrzeb budownictwa, przy jednoczesnym wykorzysta-
niu środków przewozowych. Z sytuacją taką mamy do czynienia wszędzie tam, 
gdzie istotna jest terminowa dostawa, np. mieszanki betonowej lub pewnych 
elementów budowlanych do montażu „z kół”. W przypadku gdy jednostki trans-
portowe obsługują kilka budów jednocześnie, istotna jest nie tyle minimalizacja 
przebiegów próżnych (np. przy dostawie mieszanki betonowej na niewielkie 
odległości), ile minimalizacja czasu trwania wszystkich prac budowlanych, przy 
w miarę równomiernym wykorzystaniu jednostek transportowych. 

Załóżmy przykładowo, że należy zakończyć w możliwie najkrótszym cza-
sie pięć różnych prac budowlanych. W tabeli 1 podane są poszczególne prace 
budowlane i składające się na nie operacje. Przyjmijmy, że do zrealizowania 
każdej pracy budowlanej są potrzebne odpowiednie zasoby, np. mieszanki beto-
nowej dostarczanej specjalnymi samochodami. Natężenie zużycia zasobu może 
być zmienne w czasie, gdyż prace budowlane mogą być prowadzone bardziej 
lub mniej intensywnie. Każda praca składa się z trzech operacji. Dane są terminy 
rozpoczęcia poszczególnych prac budowlanych i najpóźniejsze terminy ich za-
kończenia, wynikające np. ze ścieżek krytycznych. Zakłada się, że nie można 
rozpocząć żadnej operacji, z wyjątkiem pierwszej, przed zakończeniem po-
przedniej. Przyjęto, że niektóre operacje mogą być wykonane kilkoma sposoba-
mi (Pij), w zależności od liczby przydzielonych samochodów do przewozu beto-
nu. Wynikają stąd różne czasy trwania tych operacji, w zależności od sposobu 
ich realizacji. Zakłada się, że czas podzielony jest na równe przedziały St, (zmia-
ny, dni), a czasy trwania operacji (aij) są ich wielokrotnością. 
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Tabela 1 
 

Dane wyjściowe do opracowania zadania transportowego 

Praca bu-
dowlana 

(i) 

Operacja
(j) 

Termin 
rozpoczęcia 

pracy  
(Ai) 

Najpóźniejszy 
termin zakoń-
czenia pracy 

(Li) 

Liczba 
możliwych 
realizacji

(Pij) 

Czas 
trwania 
operacji

ij
hd  

Natężenie 
zużywanych 

zasobów 

ij
hr  

1 
 
1 
1 

1 
 
2 
3 

1 
 
1 
1 

9 
 
9 
9 

1 
 
2 
1 

1 
1 
2 
3 

1 
4 
2 
2 

2 
 
2 
 
2 

1 
 
2 
 
3 

5 
 
5 
 
5 

13 
 

13 
 

13 

1 
 
3 
 
1 

1 
2 
3 
6 
4 

2 
3 
2 
1 
2 

3 
3 
 
3 

1 
2 
 
3 

1 
1 
 
1 

12 
12 
 

12 

1 
1 
 
2 

1 
2 
2 
8 

2 
1 
3 
2 

4 
4 
 
4 

1 
2 
 
3 

1 
1 
 
1 

16 
16 
 

16 

1 
1 
 
2 

3 
3 
3 
6 

2 
1 
4 
2 

5 
 
5 
 
5 

1 
 
2 
 
3 

10 
 

10 
 

10 

18 
 

18 
 

18 

1 
 
2 
 
3 

3 
1 
2 
6 
3 

1 
2 
1 
2 
4 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Zadanie polega na takim wyznaczeniu terminów rozpoczęcia i sposobów 

realizacji prac budowlanych, aby czas realizacji wszystkich procesów był naj-
krótszy, przy czym nie może być przekroczona liczba dostępnych zasobów sa-
mochodów. Gdyby prace budowlane rozpoczynały się w terminach wstępnie 
zaplanowanych i według pierwszego sposobu realizacji operacji (tabela 1), to 
otrzymalibyśmy sumaryczne zapotrzebowanie na samochody przedstawione na 
rysunku 1. 

Realizacja tych prac budowlanych – jak wynika z rysunku 1 – jest bardzo 
nieefektywna ze względu na bardzo nierównomierne wykorzystanie środków 
transportu. Zadanie polega bowiem na takim wyznaczeniu terminów rozpoczęcia 
i sposobów realizacji prac budowlanych, aby czas realizacji wszystkich prac był 
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najkrótszy. Czas realizacji pracy określa się jako różnicę terminów jej zakończe-
nia i rozpoczęcia. Praca jest zakończona wówczas, gdy są zakończone wszystkie 
operacje wchodzące w jej skład3. 

 

 
Rys. 1.  Zapotrzebowanie na samochody: a – przy założeniu harmonogramu produkcji 

budowlano-montażowej, bez uwzględnienia optymalizacji popytu na usługi 
przewozowe, b – przy założeniu harmonogramu uwzględniającego racjonalne 
zapotrzebowanie na tabor 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
3  Dokładny model programowania liniowego całkowitoliczbowego dla podobnego zagadnie-

nia układania harmonogramów produkcyjnych procesów nieciągłych można znaleźć w pracy 
A. Kałuszki, Układanie harmonogramów procesów nieciągłych przy ograniczonym natężeniu 
zasobów, IOK PAN, Warszawa 1975. Wprowadzone są tam ograniczenia na natężenie zużycia 
zasobów, czasy zakończenia operacji i prac oraz kolejność operacji. 
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W wyniku rozwiązania podanego przykładu powstaje harmonogram prac 
budowlanych, do których realizacji wykorzystuje się w sposób optymalny do-
stępne środki transportu (rysunek 1 – wariant a). W rozpatrywanym przykładzie 
mamy 124 zmienne i 148 ograniczeń. 

Po bliższej analizie problemu okazuje się, że istnieje możliwość redukcji 
liczby zmiennych i ograniczeń odpowiednio do 64 i 304. 

Jak wynika z rysunku 1 (wariant b), wszystkie prace budowlane zostały za-
kończone nie tylko wcześniej, lecz także do ich wykonania wystarczy co najwy-
żej pięć jednostek transportowych, a nie osiem samochodów, jak w przykładzie 
przedstawionym na rysunku 1 (wariant a). 

Przedstawione metody optymalizacji pracy taboru okazują się nie w pełni 
skuteczne w praktyce, ponieważ nie uwzględniają całej złożoności problemu 
programowania procesów przewozowych. Metody te polegają bowiem na opty-
malizacji wskaźnikowej, a nie kompleksowej optymalizacji dyspozycyjnej, któ-
rej celem jest sterowanie tymi procesami. 

Istotą sterowania procesami przewozowymi jest umożliwienie podejmowa-
nia optymalnych i jednocześnie realnych decyzji, odniesionych do poszczegól-
nych środków transportu, z punktu widzenia integralności pracy całego, zdolne-
go do pracy taboru. 

Takie podejście stało się podstawą opracowania i zastosowania w budow-
nictwie i przemyśle materiałów budowlanych oryginalnej, tzw. wariantowej 
metody programowania dyspozycji taborem5. 

 
 

3. Wariantowa metoda programowania dyspozycji pracy taboru 
 
Idea tej metody sprowadza się do zastosowania rachunków numerycznych 

w miejsce metod programowania liniowego, w celu wyznaczenia wariantu naj-
korzystniejszego spośród możliwych wariantów pracy taboru będącego w dys-
pozycji przedsiębiorstwa transportowego, określonego jednoznacznymi decy-
zjami dotyczącymi całodziennej pracy każdego, pojedynczego pojazdu samo-
chodowego. Kryterium programowania stanowi ekonomiczna zasada racjonal-
                                                           

4  Metody redukcji liczby zmiennych i ograniczeń podaje A. Kałuszko. Można tam również 
znaleźć opis i ocenę efektywności metod programowania liniowego całkowitoliczbowego, stoso-
wanych do rozwiązywania tego typu zadań. 

5  Metoda ta jest przedstawiona w pracy B. Żukowskiego. 
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nego działania: uzyskanie maksymalnego efektu pracy taboru przy minimalnym 
nakładzie środków na ten cel. Funkcja kryterium ma następującą postać: 
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gdzie: 
s – numer kolejny pojazdu samochodowego,  
p – powiązanie przewozowe pary nadawca – odbiorca no określone 

zleceniem przewozu, 
p(s) – zbiór numerów powiązań przewozowych p przyporządkowanych 

s-temu pojazdowi, 
qs – ładowność s-tego pojazdu, 
Cp – wskaźnik wykorzystania ładowności pojazdów na p-tym powiąza-

niu przewozowym, 
lp – odległość od odbiorcy do nadawcy na p-tym powiązaniu przewo-

zowym,  
k1s, k2s – stałe koszty jednostkowe s-tego pojazdu zależne odpowiednio od 

przebiegu i czasu pracy, 
Ls – łączny przebieg s-tego pojazdu w ciągu dnia pracy, 
Ts – całkowity dzienny czas pracy s-tego pojazdu. 
 
Należy dążyć do maksymalizacji F, przy jednoczesnym uzyskaniu jedno-

znacznych dyspozycji dla wszystkich pojazdów i spełnieniu następujących prak-
tycznych warunków ograniczających: 
− stałego przyporządkowania pojazdów do bazy (oddziałów) transportowych, 

polegającego na tym, że pojazd rozpoczyna i kończy pracę w tym samym 
miejscu; 

− ograniczenia dziennego czasu pracy poprzez ustalenie czasu dopuszczalnego; 
− równomierności pracy taboru w ciągu dnia roboczego, tj. założenia nieprze-

rwanej pracy pojazdu od wyjazdu z bazy aż do jego powrotu (poza sytuacja-
mi awaryjnymi); 

− terminowości realizacji zadań, oznaczającej konieczność wykonania całości 
przewozów, których terminy umowne, określone w zleceniu (na ogół długo-
okresowym) upływają w dniu programowanych zadań; 
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− realizacji przewozów całopojazdowych, tj. pełnego wykorzystania ładowno-
ści środków transportu; 

− dekoncentracji pojazdów w początkowych punktach naładunku po wyjeździe 
z baz (na ogół o jednakowej godzinie rozpoczęcia pracy); 

− różnorodności godzin nadawania i odbioru ładunków w poszczególnych 
punktach pracy; 

− względnej ograniczoności obszaru pracy pojazdów wokół baz macierzystych, 
aby wyeliminować długie powrotne przebiegi zerowe taboru do baz macie-
rzystych. 

Formalizacja matematyczna wymienionych warunków wraz z podaną funk-
cją kryterium stanowi ogólnie sformułowany model programowania pracy tabo-
ru samochodowego w przedsiębiorstwie transportowym budownictwa. Z analizy 
metodycznej tego modelu wynika skończona liczba możliwych dyspozycji – 
wariantów pracy taboru, spośród których można ustalić dyspozycje najkorzyst-
niejsze. Liczba wszystkich wariantów, aczkolwiek ograniczona znacznie warian-
tami dopuszczalnymi (dzienny czas pracy taboru i trasy), jest jednak olbrzymia 
i wyraża się wielkością potęgową, której wykładnikiem jest liczba pojazdów 
objętych programowaniem. Ze względu na to oraz z powodu trudności opraco-
wania algorytmu określającego sposób ustalania wszystkich możliwych dyspo-
zycji pracy taboru, a także dlatego, że dla praktyki nie ma istotnego znaczenia 
w pełni ścisłe rozwiązanie modelu, opracowano algorytm przybliżony, pozwala-
jący na uzyskiwanie suboptymalnych rozwiązań, całkowicie jednak wystarcza-
jących na potrzeby praktyczne. Podstawą tego algorytmu jest zasada budowy 
dopuszczalnych ze względu na czas, trasy pracy (na podstawie minimalizacji 
jednostkowych kosztów pracy przewozowej) pojedynczych pojazdów, a następ-
nie całego taboru zgodnie ze wzorem na minimalizację kosztów 1 tkm, prze-
kształconym do postaci przydatnej do obliczeń: 
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gdzie: 
Ktkm – koszt 1 tkm, 
lo – odległość jazdy bez ładunku, 
Vs – średnia prędkość techniczna s-tego pojazdu, 
Tn, Tw – odpowiednio czasy naładunku i wyładunku. 
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Ze względu na jednakowe wartości wszystkich wskaźników techniczno- 
-eksploatacyjnych dla samochodów tego samego typu obliczenia prowadzi się 
tylko dla wyodrębnionych typów pojazdów. Sam tok obliczeń jest jednak dość 
skomplikowany, co nie stanowi problemu dla skomputeryzowanego sterowania 
procesami przewozowymi. Do tego celu niezbędne są następujące informacje 
wejściowe: względnie stałe powtarzalne oraz informacje zmienne. 

Na informacje względnie stałe powtarzalne składają się następujące charak-
terystyki: 
− charakterystyka technologiczna ładunków objętych jednym programem dla 

określonej grupy taboru, ustalająca w szczególności jednostkowe czasy nała-
dunku i wyładunku, wartości wskaźnika wykorzystania ładowności pojazdów 
oraz okresy pracy punktów nadania i odbioru; 

− charakterystyka techniczno-eksploatacyjna i kosztowa taboru zawierająca dane 
o ładowności poszczególnych typów środków transportu, jednostkowych kosz-
tach pracy, prędkości technicznej i dopuszczalnym dziennym czasie pracy; 

− macierz odległości między miejscami nadania ładunków i miejscami ich od-
bioru oraz między tymi punktami a bazami eksploatacyjnymi przedsiębior-
stwa transportowego. 

Do informacji zmiennych zalicza się: 
− nazwę, ilość, miejsca (adres) nadania i odbioru ładunku oraz wymagany ter-

min dostawy; 
− liczebność poszczególnych typów środków transportu sprawnych do pracy 

w danym dniu w każdej z baz eksploatacyjnych. 
Wynikowa dyspozycja, stanowiąca podstawę sterowania pracą taboru, po-

kazana jest w formie zapisu dostosowanego do dokumentacji przewozowej 
i zawiera szczegółowe informacje typu: skąd, dokąd, ile, czego oraz pełny cza-
sowy rozkład pracy pojedynczego środka transportu w ciągu dnia roboczego. 
System sterowania dyspozycją taborem uzyskuje dzięki temu właściwą podsta-
wę formalną, dzięki której można efektywnie kierować pracą taboru. 

 
 

Podsumowanie 
 
Integralną częścią tego systemu jest ponadto podsystem przetwarzania in-

formacji za pomocą elektronicznej techniki obliczeniowej, obejmujący ewiden-
cję i rozliczanie wyników pracy taboru. Same programy optymalizacji dyspozy-
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cji taborem mogą być opracowane na podstawie danych przygotowanych indy-
widualnie przez odpowiednich pracowników przedsiębiorstwa. Służba dyspozy-
torska ma wówczas za zadanie czuwanie nad realizacją tych programów i opera-
tywne wprowadzanie zmian wynikających z zaistniałych zakłóceń w toku reali-
zacji zadań. 

Obecnie, w związku z panującą konkurencją na rynku transportowym należy 
się liczyć z ożywieniem wdrażania do praktyki metod optymalizacyjnych. Zapew-
niają one bowiem nie tylko możliwość obniżenia kosztów i cen świadczonych 
usług transportowych, lecz również podniesienie ich jakości dzięki terminowej 
realizacji zleconych zadań. Walor ten odgrywa bowiem obecnie ważną rolę. 
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THE FORMALIZED LOGISTICS METHODS IN THE TRANSPORT AREA 
(ON THE BASIS OF THE CONSTRUCTION SECTOR) 

 
 

Summary 
 

Tending to the logistic activities is the essence to improve the functioning of the 
whole process and, in the result, to reduce the related costs. The sources for reducing of 
the logistic costs are sought, inter alia, in the optimalization of transport. The rationaliza-
tion of freights on the basis of the mathematic methods provides for some economical 
benefits, both transport agents and service receivers. In the situation of the current crisis 
and by the increased competition on the transport market it is highly required to animate 
the implementation the optimalizing methods. This article is intended for the optimaliza-
tion of the transport process by taking into account of the above mentioned reasons.  
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1.  O Narodowej Strategii Spójności (NSS) i jej finansach 
 
1.1. Cel strategiczny NSS 

 
Narodowa Strategia Spójności (dalej NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priory-
tety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na 
lata 2007–2013. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzro-
stu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczo-
ści, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności spo-
łecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel strategiczny osiągany będzie po-
przez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi 
NSS są:  
1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa.  
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.  
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej pod-

stawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.  
                                                           

* Prof. dr hab. Józef Perenc – Uniwersytet Szczeciński. 
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4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 
sektora usług.  

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich margina-
lizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.  

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich. 

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele 
NSS będą realizowane za pomocą programów (tzw. programów operacyjnych), 
zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regional-
nych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez zarządy 
poszczególnych województw i projektów współfinansowanych ze strony instru-
mentów strukturalnych, tj.:  
− Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS,  
− Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR,  
− Program Kapitał Ludzki – EFS,  
− 16 programów regionalnych – EFRR,  
− Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR,  
− Program Pomoc Techniczna – EFRR,  
− Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR. 

Wszystkie państwa członkowskie przesłały już Komisji Europejskiej swoje 
NSRO. Polska przekazała ten dokument w formie elektronicznej 7 grudnia 2006 
roku, jako ósmy z 27 krajów członkowskich. Warto jednak zaznaczyć, że wy-
przedzające nas kraje należą do najmniejszych w Europie, mają do dyspozycji 
najmniej środków unijnych, więc i ich Narodowe Strategiczne Ramy Odniesie-
nia są dokumentami znacznie mniejszymi. Na tempo przygotowania NSRO 
duży wpływ miały też konsultacje społeczne, na które w tak dużym kraju jak 
Polska należało poświęcić kilka miesięcy. 

Pierwszymi krajami, których NSRO zostało zaakceptowane przez Komisję 
Europejską były: Malta (20.12.2006), Grecja (28.03.2007), Austria 
(04.04.2007), Dania (16.04.2007) i Litwa (26.04.2007). Podczas konferencji 
w Hof dołączyło do nich pięć kolejnych państw członkowskich: Niemcy, Pol-
ska1, Hiszpania, Cypr oraz Węgry. 

                                                           
1  Por. www.mrr.gov.pl/aktualności, (22.10.2008). 
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1.2. Finansowanie Narodowej Strategii Spójności 
 
Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii 

Spójności wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSS średniorocznie 
(do roku 2015) będzie wydatkowane około 9,5 mld euro, co odpowiada około 
5% PKB. Z tej sumy: 
− 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE,  
− 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro 

z budżetu państwa),  
− ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowane ze strony podmiotów prywatnych. 

Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami 
przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze 
wzmacniania konkurencyjności.  

Suma środków włączona w realizację działań rozwojowych, których głów-
nym elementem będzie NSS, wyniesie łącznie ponad 107,9 mld euro, w tym 
85,4 mld środków UE. 

Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Pol-
sce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w nastę-
pujący sposób:  
− Program Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro),  
− 16 programów regionalnych – 24,9% całości środków (16,6 mld euro),  
− Program Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro),  
− Program Innowacyjna Gospodarka – 12,4% całości środków (8,3 mld euro),  
− Program Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro),  
− Program Pomoc Techniczna – 0,8% całości środków (0,5 mld euro).  
− Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – (0,7 mld euro) 

Pozostałe środki finansowe w ramach obu funduszy strukturalnych oraz 
Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wy-
konania (2% wartości alokacji, czyli 1,3 mld euro). 

 
 

2. Innowacyjność dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko 
 
Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 roku Komisja Europejska zatwierdziła Pro-

gram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013. To zwieńcze-
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nie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii 
Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realiza-
cję programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości 
środków polityki spójności w Polsce. 

 
2.1. Cel Programu Infrastruktura i Środowisko 

 
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej re-

gionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie 
i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i roz-
wijaniu spójności terytorialnej. Program, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi 
Ramami Odniesienia (NSRO) zatwierdzonymi 7 maja 2007 roku przez Komisję 
Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym 
narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środ-
ków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instru-
mentem realizacji odnowionej Strategii lizbońskiej, a wydatki na cele prioryte-
towe UE stanowią w ramach programu 66,23% całości wydatków ze środków 
unijnych. 

 
2.2. Obecny kształt programu oraz wstępny podział środków 

 
Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Pro-

gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 wyniesie 
37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosić będzie 27,9 mld euro, zaś wkład 
krajowy – 9,7 mld euro. 

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następu-
jąco: 
− środowisko – 4,8 mld euro,  
− transport – 19,4 mld euro,  
− energetyka – 1,7 mld euro,  
− kultura – 490,0 mln euro,  
− zdrowie – 350,0 mln euro,  
− szkolnictwo wyższe – 500,0 mln euro. 
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Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko prze-
widziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro). 

W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów: 
1. Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro 

z FS). 
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1 430,3 mln euro 

(w tym 1 215,7 mln euro z FS).  
3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 

mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS).  
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 

środowiska – 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR).  
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro 

(w tym 89,9 mln euro z EFRR).  
6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – 10 548,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln eu-

ro z FS).  
7. Transport przyjazny środowisku – 12 062,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln 

euro z FS).  
8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 3 465,3 mln euro 

(w tym 2 945,5 mln euro z EFRR).  
9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energe-

tyczna – 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS).  
10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 

1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR).  
11. Kultura i dziedzictwo kulturowe – 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro 

z EFRR).  
12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdro-

wia – 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR). 
13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln 

euro z EFRR). 
14. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 220,9 

mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR). 
15. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności – 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln 

euro z FS). 
Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (instytucjami pośredniczą-
cymi) są: 
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− Ministerstwo Środowiska (priorytety I–V), 
− Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI–VIII),  
− Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX–X), 
− Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI),  
− Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII),  
− Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII). 
 
2.3. Zasady przygotowania Programu Infrastruktura i Środowisko 

 
Prace nad Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (dalej 

POIiŚ) rozpoczęły się w styczniu 2006 roku. Powołane w tym celu międzyresor-
towe grupy robocze opracowywały cele i założenia w poszczególnych obszarach 
wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójno-
ści. W wyniku rekomendacji grup roboczych Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego przygotowało tekst programu, który 1 sierpnia 2006 roku otrzymał akcep-
tację Rady Ministrów i został skierowany do konsultacji społecznych.  

Szeroko zakrojone konsultacje społeczne POIiŚ rozpoczęły się we wrześniu 
2006 roku, a zakończyły w październiku 2006 roku. W trakcie tego procesu kon-
sultowany był także projekt prognozy oddziaływania POIiŚ na środowisko.  

Przeprowadzono również ewaluację zewnętrzną projektu programu opera-
cyjnego, badając m.in. stopień, w jakim program odpowiada na realne problemy 
społeczno-gospodarcze oraz spójność zewnętrzną (inne dokumenty i strategie) 
i wewnętrzną programu. 

W wyniku tych konsultacji i ewaluacji2 uwzględniono wiele postulatów 
i propozycji środowisk społecznych i gospodarczych, samorządów województw, 
a także partnerów społeczno-gospodarczych.  

Kolejnym etapem był dzień 29 listopada 2006 roku, w którym zmodyfiko-
wany POIiŚ został przyjęty przez Radę Ministrów i w takim kształcie został 
przekazany w celu negocjacji do Komisji Europejskiej. Jednym z ważnych ele-
mentów wizji długookresowej rozwoju kolei w Polsce jest Program budowy  
i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce do 2020 roku 
(rysunek 1). 

 

                                                           
2  Por. M. Misiak, G. Sudzik, Wołanie o reformy, „Rynek Kapitałowy” 2008, nr 9, s. 52–53. 
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Rys. 1. Schemat sieci KDP oraz czasy przejazdów – wizja do 2020 roku 
Źródło: Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości 

w Polsce opracowany przez Międzyresortowy Zespół ds. Kolei Dużych Prędko-
ści, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, październik 2008.  
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2.4. Negocjacje z UE 
 
Negocjacje wokół POIiŚ trwały od maja do września 2007 roku. Ze strony 

Komisji Europejskiej negocjacje prowadziła Dyrekcja Generalna ds. Polityki 
Regionalnej, ale swoje opinie i uwagi do programu mogły składać również inne 
dyrekcje w ramach tzw. „konsultacji międzyresortowych”. Strona polska była 
reprezentowana przez przedstawicieli następujących ministerstw: Środowiska, 
Transportu, Gospodarki Morskiej, Gospodarki, Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych instytucji, które 
były zaangażowane w proces przygotowania POIiŚ. W ramach negocjacji odby-
ły się dwie formalne rundy negocjacyjne, na których strony prezentowały swoje 
stanowiska, oraz szereg spotkań o charakterze technicznym, podczas których 
wyjaśniano rozbieżności stanowisk i starano się wypracować rozwiązania kom-
promisowe. 

 
2.5. Konsultacje, uzgodnienia i ocena oddziaływania na środowisko 

 
Na podstawie ewaluacji ex ante projektu POIiŚ, strategicznej oceny oddzia-

ływania na środowisko (SOOŚ) oraz przebiegu konsultacji społecznych (10 kon-
ferencji, w których wzięło udział 1 700 osób) dokonano zmian w projekcie przy-
jętym kierunkowo przez Radę Ministrów 1 sierpnia 2008 roku. Zmiany te doty-
czyły między innymi następujących kwestii:  
− zwiększono alokację środków UE na program o 6 573 mln euro,  
− dodano dwa priorytety: Infrastruktura szkolnictwa wyższego oraz Konkuren-

cyjność regionów,  
− przeformułowano zakres III osi priorytetowej, w związku z postulatami orga-

nizacji ekologicznych, gdzie obecnie kładzie się nacisk na małą retencję, zaś 
duże inwestycje w urządzenia hydrotechniczne będą wspierane tylko w uza-
sadnionych przypadkach. 

 
2.6. Zarządzanie programem i jego realizacją 

 
Instytucją zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy ds. rozwoju regional-

nego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji 
Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Insty-
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tucja zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań instytucjom pośred-
niczącym, tj. ministrom właściwym. 

Zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tryb 
pozakonkursowy obejmie: 
− duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro – w przypad-

ku projektów dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości 
powyżej 50 mln euro – w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez 
Komisję Europejską;  

− projekty systemowe – polegające na dofinansowaniu realizacji przez po-
szczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne 
sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych 
przepisach dotyczących tych organów i jednostek;  

− projekty indywidualne – określone w programie operacyjnym, zgłaszane 
przez beneficjentów imiennie wskazanych w programie operacyjnym;  

− projekty pomocy technicznej. 
Pozostałe projekty będą wybierane w drodze konkursu. 
 

2.7. Instytucje wdrażające  
 
Wybrano już wszystkie podmioty mające pełnić rolę instytucji wdrażają-

cych (instytucji pośredniczących II stopnia), na które zostanie delegowana część 
zadań związanych z zarządzaniem i realizacją POIiŚ. Obecnie trwa podpisywa-
nie porozumień między IP a IW/IP2. System wdrażania POIiŚ przewiduje, iż 
poza jedną instytucją – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, rolę 
IW/IP2 będą pełnić jednostki sektora finansów publicznych. Wśród IW/IP2 zna-
lazły się również takie, które nie posiadają doświadczenia w zarządzaniu fundu-
szami europejskimi i po raz pierwszy będą brały udział w systemie ich wdraża-
nia. Są to m.in.: Ośrodek Przetwarzania Informacji (IW/IP2 w sektorze nauki), 
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IW/IP2 w sektorze gospodarki) czy nowo 
powstałe Centrum Unijnych Projektów Transportowych (IW/IP2 w sektorze 
transportu). 
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3. Potrzeba inwestowania w innowacje3 
 
Z pieniędzy pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, które napłyną do 

Polski w latach 2007–2013, najwięcej wydamy na budowę i modernizację infra-
struktury oraz poprawę konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki. 
Według Chan Kima i Mauborgne o koncepcji innowacji wartości możemy mó-
wić wtedy, „gdy (…) przedsiębiorstwo zorientowało wszystkie swoje działania 
operacyjne i funkcjonalne na osiągnięcie przyrostu wartości zarówno dla klien-
tów, jak i dla siebie”4. Minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka zapo-
wiedziała, że niedługo zostanie przedstawiony harmonogram przygotowania 
aktów prawnych i dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy euro-
pejskich. 

Podstawowym wyzwaniem dla Polski w kwestii wykorzystania środków 
z funduszy unijnych będą inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza drogową, 
a także działania na rzecz zmniejszania bezrobocia oraz zwiększania innowacyj-
ności naszych przedsiębiorstw. Według minister Grażyny Gęsickiej, która 
uczestniczyła w konferencji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan „Szanse dla biznesu – fundusze unijne 2007–2013”, w dużej części 
realizacja najważniejszych celów naszej gospodarki będzie możliwa właśnie 
przy udziale środków unijnych.  

Minister zaznaczyła, że liczy, iż nasi przedsiębiorcy wezmą udział w budo-
waniu dróg, oczyszczalni ścieków, obiektów ochrony środowiska czy też w bu-
dowie systemów informatycznych. Do kluczowych projektów realizowanych 
w ciągu najbliższych lat minister Gęsicka zaliczyła m.in. budowę lokalnych 
portów lotniczych oraz morskich.   

Jak wynika z zatwierdzonej przez rząd Strategii Rozwoju Kraju na lata 
2007–2015, łączna wielkość środków budżetowych UE przeznaczonych na re-
alizację działań rozwojowych w Polsce do 2015 roku sięgnie 86 mld euro, 
a wraz ze środkami przeznaczonymi na współfinansowanie krajowe będzie to 

                                                           
3  C. Markides, Responses to Disruptive Strategic Innovation, „MIT Sloan Management Re-

view”, Winter 2003. 
4  Por. W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną prze-

strzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się istotna, MT Biznes, Warszawa 2005, s. 14–19 
oraz M. Szymura-Tyc, Marketing w procesie innowacji wartości, w: Współczesny marketing, red. 
G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 31. 
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około 108 mld euro. Pieniądze te należy wydać, zdaniem M. Kocięgi, głównie 
na innowacje radykalne oraz na innowacje ciągłe5. 

Obok inwestycji infrastrukturalnych niezwykle ważną kwestią jest inwe-
stowanie w innowacyjność przedsiębiorstw. Według Tomasza Nowakowskie-
go, wiceministra rozwoju regionalnego, bez zwiększenia wydatków na tzw. 
B+R (badania i rozwój) nie będziemy w stanie wykonać skoku cywilizacyjne-
go. Pod tym względem nasz kraj jest na szarym końcu w Unii Europejskiej, 
razem z takimi państwami, jak Bułgaria, Rumunia czy Słowacja. W Polsce 
udział wydatków na badania i rozwój w produkcie krajowym brutto stanowi 
0,57%, podczas gdy średnia unijna jest ponad trzykrotnie wyższa i wynosi 
1,84% PKB.  

Jak zaznaczył T. Nowakowski, zwiększenie wydatków państwa na finan-
sowanie B+R wymaga sporej odwagi, przede wszystkim politycznej. „Taka in-
westycja to nie jest droga, którą się wybuduje i od razu jest widoczny efekt. Na 
efekty trzeba czekać pięć czy dziesięć lat. Jest to więc okres wykraczający poza 
jedną kadencję rządu”6 – mówił T. Nowakowski. Jak dodał, „Polska nie ma wy-
boru i inwestycje w tej dziedzinie musi prowadzić. Skuteczność inwestycji ba-
dawczych zależy jednak w dużej mierze od przedsiębiorców. To bowiem,  
w którym kierunku pójdą badania, musi wynikać z zapotrzebowania, jakie zgła-
szają firmy, które będą wykorzystywać rezultaty badań do poprawiania konku-
rencyjności prowadzonej działalności”7. Jak jednak podaje Lewiatan, obecnie 
przedsiębiorcy w Polsce finansują jedynie 26% wydatków na badania, podczas 
gdy w całej Unii – średnio 55%. Z tego wynika, że nasi przedsiębiorcy nie mają 
jeszcze wiele wspólnego ze środowiskiem naukowym. Kluczowa jest tu więc 
zmiana nastawienia przedsiębiorców i ułatwienie im kontaktu z instytucjami 
badawczymi. Jak bowiem wynika z badań, około 65% przedsiębiorców z tej 
większości, która nie miała kontaktu z nauką, nie widzi potrzeby współpracy  
z instytucjami badawczymi. Jednak ci, którzy z nauką się zetknęli, w 96% zade-
klarowali dalszą współpracę.  

 
 

                                                           
5  M. Kocięga, Rodzaje innowacji a orientacja marketingowa i przewaga konkurencyjna,  

w: Współczesny…, op.cit., s. 50. 
6  www.mrr.gov.pl. 
7  Ibidem. 
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4. Regiony w Europie i w Polsce rosną za euro 
 
Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że samorządy aktywnie pozyskują 

środki pieniężne z Unii. Najwięcej środków przeznacza się na budowę dróg, 
najtrudniej zaś przychodzi wspieranie innowacji i przekwalifikowywanie bezro-
botnych. Samorządy są zgodne w jednej kwestii, a mianowicie, że euro zmienia 
Polskę. 

„Można powiedzieć, że u nas, dzięki pieniądzom z Unii, Internet trafia pod 
strzechy i euro naprawdę nas zmienia”8 – to słowa Krystyny Nowak, która od-
powiada za Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną. Jest to projekt szerokopa-
smowej sieci, która, dzięki 47 mln zł dotacji z Brukseli w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), oplata całe 
województwo kujawsko-pomorskie. To pierwszy i na razie jedyny taki projekt 
w Polsce;  dzięki szerokopasmowej sieci każda ze 144 gmin w regionie będzie 
miała dostęp do Internetu. Co to oznacza w praktyce? Krystyna Nowak twierdzi, 
że „Dzięki temu możliwe będą np. telekonsultacje u lekarza, czyli ktoś, kto 
mieszka na wsi, będzie mógł być zdiagnozowany przez specjalistę ze szpitala 
w Bydgoszczy czy Toruniu. A badanie EKG wykonywane pacjentowi w karetce 
może trafić prosto do szpitala, zanim znajdzie się tam chory”9. A to tylko uła-
mek możliwości sieci, która ma pomóc też w sprawnym załatwianiu spraw oby-
watelskich, teleedukacji (nauka z wykorzystaniem Internetu) i połączeniu sieci 
bibliotek.  

Warto przytoczyć wypowiedź wiceministra rozwoju regionalnego Władysła-
wa Ortyla: „Polskie regiony bardzo aktywnie starają się o każde euro. Choć nie 
wszystkie robią to tak samo skutecznie, to widać już zmiany, jakie dotacje unijne 
po sobie zostawiają”10. Polsce jest blisko 20 tys. projektów realizowanych w ra-
mach ZPORR. Pieniądze z tego programu idą przede wszystkim na to, na co nigdy 
regionom nie wystarczało – na infrastrukturę lokalną. Drogi, służba zdrowia, in-
frastruktura edukacyjna i sportowa to faworyci wśród wniosków unijnych.  

Samorządowcy złożyli wnioski na budowę, remonty i wyposażenie szpitali, 
szkół, hal sportowych i stadionów w gminach w sumie na blisko 2,8 mld zł. To aż 
6,5 razy więcej, niż było do rozdania w ramach ZPORR. Na te same cele, ale też 

                                                           
8 M. Kuźmicz, Samorządy garściami biorą unijne pieniądze, „Gazeta Wyborcza”, 24.10.2006. 
9 Ibidem.  
10 Ibidem. 
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ważne dla całego regionu (stadiony, szpitale wojewódzkie), samorządy chciały 
z programu ponad 3 mld zł, czyli trzykrotnie więcej, niż w ogóle było dostępne.  

W sumie do końca września (to ostatnie dostępne dane) samorządy podpi-
sały umowy na projekty o wartości ponad 10,2 mld zł, czyli ponad 83% tego, co 
było do rozdysponowania. Fizycznie z Brukseli trafiło do Polski w ramach tych 
umów już ponad 3,03 mld zł. ZPORR to jeden z najlepiej i najsprawniej działa-
jących unijnych programów w Polsce. 

Wiceminister Władysław Ortyl zapewniał: „Na pewno nie grozi nam żadne 
zwracanie pieniędzy do Brukseli ze ZPORR, to wykluczone”11. Efekty już wi-
dać, gdyż w Białymstoku za unijne pieniądze jeżdżą nowe autobusy, w maleń-
kim Sulęczynie na Kaszubach wyremontowano most. Jednak euro widać nie 
tylko w nowym asfalcie, sieciach komputerowych czy wyremontowanych szko-
łach. W Cieszynie działa specjalna Śląska sieć na rzecz wzornictwa. Ma ona 
wspomagać nawiązywanie współpracy między młodymi projektantami i firmami 
produkcyjnymi, które potrzebują nowoczesnego „opakowania” swoich produk-
tów. Warto tu zacytować słowa zaangażowanej w projekt Ewy Gołębiewskiej 
z Cieszyna: „To pionierska inicjatywa. Dzięki unijnym pieniądzom uruchomili-
śmy stronę internetową, organizujemy targi, uczymy biznes i projektantów, jak 
się kontaktować i współpracować. Już mamy projekty fantastycznych mebli, 
opakowań czy urządzeń, takich jak np. aparat do krioterapii. Unia dofinansowała 
go kwotą 1,1 mln zł”12.  

Z raportu zamówionego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika, 
że największe kłopoty z wykorzystaniem unijnych pieniędzy mają województwa, 
które otrzymały najwięcej środków. Dotyczy to m.in. województwa mazowiec-
kiego, do którego fizycznie trafiło tylko 18% wszystkich pieniędzy z Brukseli, 
które były do dyspozycji. Podobnie jest na Śląsku. Świetnie idzie w Lubuskiem – 
tam ponad 40% wszystkich pieniędzy, które są do pozyskania, już wypłacono. 
Dyrektor departamentu wdrażania programów rozwoju regionalnego w resorcie 
rozwoju Anna Siejda, przestrzegając przed pochopnymi wnioskami, informowała, 
że „lubuskie miało do rozdysponowania 82,5 mln euro, mazowieckie i śląskie – 
ponad 3,5 razy więcej. W większych województwach jest relatywnie mniej urzęd-
ników, którzy mogą zajmować się lawiną wniosków”13.  

                                                           
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 www.cupt.gov.pl. 
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Najszybciej wydawane są pieniądze na infrastrukturę, gdyż tam refunda-
cje sięgają nawet 40% w skali całego kraju. Najwolniej natomiast wydatkowa-
ne są pieniądze na przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa oraz 
transfer wiedzy i innowacje. Dzieje się tak dlatego, że w tych działaniach jest 
dużo małych projektów i trudniej znaleźć osoby, do których są one adresowa-
ne. 

Na końcu niniejszego rozdziału prezentowane są cztery załączniki, które 
obrazują wskaźniki dotyczące m.in.: 
− wartości finansowania pozadotacyjnego, 
− wartości kontraktów proinwestycyjnych finansowanych z UE, 
− nakładów przedsiębiorstw na działania innowacyjne, 
− nakładów na B+R. 

W przedstawionych załącznikach wyraźnie widać, jakiego obszaru innowa-
cyjności dotyczą te wskaźniki, jakiego rodzaju zmienne służą do obliczania tych 
wskaźników, widoczne są również możliwe sposoby pozyskania informacji, opis 
wskaźnika, jego interpretacja, częstotliwość obliczeń itp. Obliczenia wykonane 
w skali całego kraju, jak i w poszczególnych regionach (województwach), po-
zwalają dokonać porównania Polski z innymi krajami UE oraz z innymi regio-
nami na świecie i w Europie. 

Drogi i szkoły to inwestycje, które rozlicza się znacznie szybciej niż skom-
plikowane przedsięwzięcia innowacyjne. To, że środki dostępne w ramach 
ZPORR są właściwie wydatkowane, jest powodem do zadowolenia dla władz 
regionalnych. Należy zaznaczyć, że po wyborach samorządowcy w całej Polsce 
będą mieli do dyspozycji znacznie większe środki, tzn. ponad 16 mld euro tylko 
na rozwój regionów (w latach 2007–2013). Oprócz tego rząd zaproponował 
specjalny program dla pięciu najbiedniejszych województw w Polsce wschod-
niej. Na ten cel przeznaczono do podziału ponad 2,2 mld euro (dostaną je woje-
wództwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie i podkar-
packie).  

 
 

5. Zamiast podsumowania 
 
Łączna pula środków wynosząca 37,6 mld euro (na lata 2008–2013) – to 

kwota, której nigdy do tej pory Polska nie miała i nie mogła przeznaczyć w bu-
dżecie państwa na realizację długookresowego planu rozwoju polskiej infra-
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struktury transportowej. Jest to szansa, której do tej pory nie mieliśmy. Tę wiel-
ką szansę i to wyzwanie powinniśmy należycie wykorzystać dla przyszłych po-
koleń. 
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INNOVATIVENESS AND DEVELOPMENT IN POLISH TRANSPORT  

DUE TO PROGRAMME “INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT” 
 
 

Summary 
 

The purpose of this article is to assess innovative attractiveness of and investment 
possibilities of Poland and its regions through development of technical infrastructure. 
The Program according to National Strategic Framework of Reference, approved by the 
European Commission on 7 May 2007 is one of operational program, which is the basic 
instrument for achievement of set up goals with utilization of the funds of Cohesion 
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Fund and European Fund of Regional Development. Operational Programme „Infra-
structure and Environment” is important instrument of realization of renewed Lisbon 
Strategy, and expenses for priority purposes of EU make up 66,23 percent of total ex-
pense from EU fund. 
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Wprowadzenie 
 

Na kształtowanie się systemu transportowego w regionie coraz większy 
wpływ mają lokalne samorządy, co związane jest z przyznaniem im większego 
zakresu kompetencji oraz dopływem unijnych środków finansowych na inwe-
stycje transportowe. Dzięki posiadanym narzędziom organizacyjno-ekonomicz-
nym samorządy terytorialne mogą podejmować decyzje o wdrażaniu w obszarze 
swojej działalności innowacyjnych rozwiązań transportowych. W gestii samo-
rządów znajdują się zadania związane z rozwojem infrastruktury transportowej 
oraz pasażerskimi połączeniami regionalnymi, zapewniającymi skomunikowanie 
miejscowości na terenie województwa. Niezależnie zatem od inwestycji pozo-
stających w gestii państwa, a dotyczących infrastruktury transportowej o zna-
czeniu krajowym i międzynarodowym, władze samorządowe współtworzą na 
swoim terenie system transportowy.   

 
 

1. Kompetencje samorządu województwa 
 
Samorządom wojewódzkim przyznano ustawowe kompetencje, które 

umożliwiają im prowadzenie regionalnej polityki i strategii rozwoju transpor-
                                                           

* Dr Hanna Polewska-Dorozik – OBET Sp. z o.o. Szczecin. 
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tu. Kompetencje te wzmocniono zbieżnymi uprawnieniami dla powiatów 
i gmin znajdujących się na obszarze województwa. Aktualnie wszystkie szcze-
ble samorządu terytorialnego mają wyznaczone zadania własne związane 
z drogami publicznymi. Natomiast dla samorządu powiatowego i wojewódz-
kiego określono w sposób ogólny odpowiedzialność za transport zbiorowy 
i drogi publiczne.  

Najszersze kompetencje posiadają samorządy wojewódzkie w odniesieniu 
do kolejowego transportu regionalnego, realizując zadania należące do sfery 
usług publicznych. Wspomniane jednostki organizują i finansują przewozy pa-
sażerskie oraz nabywają tabor kolejowy służący do przewozów regionalnych. 
Samorządy mogą aktualnie finansować inwestycje, remonty, eksploatację 
i utrzymanie linii kolejowych, a także pokrywać koszty utrzymania infrastruktu-
ry kolejowej.  

Przejawem zwiększenia roli samorządu województwa na rynku kolejowym 
jest proces decentralizacji zarządzania zasobami Spółki PKP Przewozy Regio-
nalne. W wyniku procesu tzw. usamorządowienia samorządy wojewódzkie jako 
wyłączni udziałowcy przy pomocy własnej spółki będą mogły realizować regio-
nalne kolejowe przewozy osób. 

Samorządy wojewódzkie mają jak dotąd ograniczone możliwości podej-
mowania działań organizacyjnych i koordynacyjnych dla pozostałych gałęzi 
transportu. Przepisy prawne regulują odrębnie zasady funkcjonowania oraz or-
ganizowania przewozów pasażerskich dla transportu kolejowego i drogowego1. 
Tymczasem – jak pokazują przykłady w Europie – najlepsze efekty przynoszą 
zintegrowane systemy obsługi podróżnych, które łączą różne gałęzie transportu 
oraz transport publiczny z transportem indywidualnym.  

Wprowadzanie zintegrowanych rozwiązań komunikacyjnych wymaga 
podjęcia współpracy i koordynacji działań pomiędzy lokalnymi samorządami 
i zarządcami infrastruktury na różnych poziomach zarządczych. Obecnie od-
czuwalny jest brak instytucji zarządzającej i koordynującej rozwój całego sys-
temu transportowego w regionie. Możliwości oddziaływania na system trans-
portowy zwiększy ustawa o publicznym transporcie zbiorowym2. Projekt 
ustawy stanowi uszczegółowienie regulacji zawartych w rozporządzeniu (WE) 

                                                           
1  W. Drożdż, P. Konieczyński, Przepisy prawne a zintegrowanie transportu, „Infrastruktura 

Transportu” nr 3/2008.  
2  Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 27.03.2009. 
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nr 1370/2007 Rady Parlamentu i Rady dotyczącego usług publicznych w za-
kresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Ustawa ureguluje 
organizację i finansowanie publicznego transportu zbiorowego świadczonego 
wszystkimi gałęziami transportu. Będzie ona obligowała do sporządzania pla-
nów rozwoju transportu publicznego uzgodnionych przez poszczególne samo-
rządy z punktu widzenia potrzeb transportowych lokalnej społeczności. 
W ustawie tej zostaną wskazani organizatorzy publicznego transportu zbioro-
wego, w zależności od obszaru i zasięgu przewozów. Novum stanowi fakt, iż 
organizatorem mogą być związki międzygminne, związki powiatów i porozu-
mień, zawarte pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialne-
go. Ich podstawową rolą jest poprawianie jakości transportu publicznego, 
zgodnie z prawidłowością, że im wyższa jakość usług świadczonych transpor-
tem publicznym, tym więcej korzystających z niego pasażerów. Ma to znacze-
nie w okresie dynamicznego wzrostu motoryzacji indywidualnej. Aby sprostać 
konkurencji samochodu, transport publiczny powinien oferować co najmniej 
zbliżone standardy. Jest to realne dzięki tworzeniu zintegrowanych systemów 
transportu, łączących zalety transportu drogowego z kolejowym. Zgodnie 
z cytowanym unijnym rozporządzeniem publiczne usługi w zakresie zintegro-
wanego systemu pasażerskiego oznaczają połączone usługi transportowe na 
określonym obszarze geograficznym, które zawierają wspólny system infor-
macyjny i biletowy oraz wspólny rozkład jazdy. 

Integracja systemu transportu publicznego przynosi korzyści zarówno dla 
społeczeństwa, jak i samorządów, aczkolwiek nie zawsze są one wymierne licz-
bowo. Dla wprowadzenia zintegrowanych rozwiązań komunikacyjnych musi 
być spełnionych wiele różnego rodzaju uwarunkowań organizacyjno-prawnych 
i ekonomicznych. Spośród wymienionych czynników najtrudniejsze jest pozy-
skanie zwiększonych nakładów na sfinansowanie utworzenia systemu. Jedno-
cześnie należy pamiętać, że integracja nie może być celem samym w sobie, 
a przede wszystkim nie powinna być realizowana przy pomocy rozwiązań orga-
nizacyjno-prawnych, ograniczających adaptacyjność i elastyczność systemu 
transportu zbiorowego3. 

Oczekiwana ustawa o publicznym transporcie zbiorowym ureguluje pro-
blem finansowania przewozów pasażerskich realizowanych wszystkimi środka-

                                                           
3  Diagnoza publicznych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim, Uni-

wersytet Szczeciński, grudzień 2005.  
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mi transportu. Przewidziano w niej przekazanie przewoźnikom refundacji utra-
conych przychodów w związku ze stosowaniem przez nich ulg oraz rekompen-
satę za obsługę linii nierentownych. Źródłem finansowania publicznego trans-
portu zbiorowego mogą być środki pozyskane między innymi z różnego rodzaju 
programów unijnych. 

 

2. Finansowanie inwestycji w województwach 

Udział wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
w stosunku do wydatków budżetowych państwa ma w ostatnich latach w Polsce 
tendencję wzrostową. Jednostki samorządu terytorialnego realizują i zarządzają 
coraz większą częścią zadań z zakresu transportu, w tym związanymi ze służbą 
publiczną. Dotyczy to zwłaszcza samorządów wojewódzkich, które finansują na 
swoim terenie w największym stopniu infrastrukturę transportową oraz publicz-
ne przewozy pasażerskie. W roku 2008 samorządy województw w całym kraju 
poniosły łączne wydatki na drogi publiczne, regionalny pasażerski transport 
kolejowy oraz krajowe przewozy drogowe osób w kwocie 5,2 mld zł, co stano-
wiło 40,2% ogółu ich wydatków budżetowych4. 

Wielkość nakładów finansowych na wspomniane zadania jest i tak niewy-
starczająca w stosunku do skali potrzeb. Dzięki zaangażowaniu środków finan-
sowych w ramach dostępnych wielu programów pomocowych z Unii Europej-
skiej realna będzie poprawa stanu systemu transportu na obszarze województw 
i kraju.  

W nowej perspektywie finansowej na lata 2007–2013 nastąpiło zdecy-
dowane przesunięcie środków rozwojowych z poziomu centralnego na po-
ziom samorządowy. Obok programów operacyjnych na szczeblu krajowym 
przyznano środki dla 16 programów operacyjnych na poziomie wojewódz-
twa. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego zawarta w dokumencie 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wdrażana jest w Pol-
sce poprzez różnego rodzaju programy operacyjne, zarówno na poziomie 
krajowym (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna 
Gospodarka itp.) oraz na poziomie województw poprzez regionalne progra-
my operacyjne.  
                                                           

4  Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, 
Warszawa 2009. 
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Struktura i wielkość alokacji środków w ramach poszczególnych progra-
mów operacyjnych zawartych w Narodowej Strategii Ram Odniesienia w latach 
2007–2013 dla Polski przedstawia się następująco5:  
NSRO –  67,3 mld euro 

w tym: 
PO Infrastruktura i Środowisko – 27,9 mld euro 
PO Kapitał Ludzki  – 9,7 mld euro 
PO Innowacyjna Gospodarka  – 8,3 mld euro 
PO Rozwój Polski Wschodniej – 2,3 mld euro 
PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,7 mld euro 
PO Pomoc Techniczna  – 0,5 mld euro 
regionalne programy operacyjne  – 16,6 mld euro 

 
Dzięki programom regionalnym samorządy wojewódzkie w Polsce stały się 

beneficjentem kwoty ponad 16,6 mld euro, przeznaczonej na tworzenie lokalne-
go potencjału gospodarczego i społecznego. Suma ta stanowi prawie jedną 
czwartą wydatków w ogólnej wielkości środków rozwojowych zapisanych dla 
Polski w Narodowej Strategii Ram Odniesienia w latach 2007–2013.  

Największa część środków w regionalnych programach operacyjnych ukie-
runkowana jest na rozwój systemu transportowego województw. Stanowi je 
ponad 4,4 mld euro, które województwa zaplanowały na różnego rodzaju inwe-
stycje związane z transportem: drogowym, kolejowym, lotniczym, miejskim, 
multimodalnym, śródlądowym oraz z rozwojem portów i inteligentnych syste-
mów transportowych.  

Na realizację regionalnych programów operacyjnych w kategorii transport 
przeznaczono średnio w województwie 275,5 mln euro, tj. przeciętnie 26,6% 
ogółu nakładów. Najwięcej środków na inwestycje transportowe zamierzają 
wydatkować województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie i pomorskie (32– 
–34% swoich środków). Dominujące w strukturze wydatków transportowych są 
nakłady na budowę dróg, transport kolejowy oraz transport miejski. Podział 
środków na województwa i udział w nich wydatków przeznaczonych na naj-
ważniejsze sektory transportowe w perspektywie do roku 2013 przedstawiono 
w tabeli 1. 

                                                           
5  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Narodowa Strategia Spójności, Mini-

sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007. 
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Tabela 1 
 

Alokacja środków wspólnotowych w podziale na regionalne programy operacyjne  
na lata 2007–2013 w obszarze transport, według kategorii interwencji (mln euro) 

W tym: 
Regionalny Program 

Operacyjny  
województwa: 

Wkład 
wspólno-

towy 

W tym: 
transport Kolej 

Tabor 
kole-
jowy 

Drogi Miej-
ski 

Lotni-
ska ITS 

Dolnośląskiego 1 213,1 195,9 50,0 8,7 150,0 – – – 
Kujawsko- 
-Pomorskiego 

951,0 238,7 20,6 5,0 155,2 20,7 23,8 6,9 

Lubelskiego 1 155,8 262,5 36,5 4,4 147,8 20,8 24,5 1,2 
Lubuskiego 439,2 111,6  16,6 – 84,6 3,0 – – 
Łódzkiego 1 006,4 250,8 17,1 7,2 161,3 4,8 24,7 13,8 
Małopolskiego 1 290,3 336,8 15,0 15,0 286,8 7,0 5,0 7,9 
Mazowieckiego 1 831,5 547,5 – 44,4 443,9 14,9 42,5 13,5 
Opolskiego 427,1 110,3  – 7,5 94,4 – 10,0 – 
Podkarpackiego 1 136,3 293,0 48,6 17,1 180,4 10,0 23,6 4,7 
Podlaskiego 636,2 205,1 – 10,0 121,3 24,0 42,3 6,0 
Pomorskiego 885,1 283,9 46,0 5,3 141,3 13,3 – 29,2 
Śląskiego 1 712,9 366,6 20,0 32,2 288,1 – – 7,0 
Świętokrzyskiego 725,8 207,3  – 3,6 155,6 4,1 37,0 3,5 
Warmińsko- 
-Mazurskiego 

1 036,5 352,3 31,1 5,4 254,0 – 50,1 – 

Wielkopolskiego 1 272,8 406,3  39,7 58,6 240,5 45,0 8,4 14,1 
Zachodniopomor-
skiego 

835,4 239,7 15,5 20,0 132,5 37,8 9,0 2,0 

Ogółem 16 RPO 16 555,6 4 408,1 315,4 273,0 3 037,6 205,4 350,0 109,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Programy Operacyjne 2007–2013, Bilans 
otwarcia Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2007–2013, Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008. 

 
Z powodu złego stanu infrastruktury drogowej oraz znacznych opóźnień 

w budowie dróg kołowych większość (przeszło 52%) zaplanowanych środków 
zostanie wydatkowana na projekty związane z infrastrukturą drogową. Kwoty te 
nie pozwolą jednak i tak na pełną realizację wszystkich potrzeb w tym zakresie. 
Reszta z przewidzianych środków przeznaczona zostanie na pozostałe gałęzie 
transportu. 

Samorządy dostrzegają konieczność rewitalizacji najbardziej niezbędnych 
odcinków linii i połączeń kolejowych. Aby jednak planowane połączenia były 
konkurencyjne wobec alternatywnych połączeń drogowych, muszą one spełniać 
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wyższe standardy. Wiąże się to z zapewnieniem oferty przewozowej o wysokiej 
częstotliwości kursowania pociągów, atrakcyjnych czasach przejazdu, niskich 
cenach i wygodnych warunkach podróżowania. Spełnienie tych kryteriów wy-
maga podniesienia standardu technicznego infrastruktury kolejowej i zakupu 
nowoczesnego taboru kolejowego. Samorządy finansujące projekty infrastruktu-
ralne z braku wystarczających środków stają przed dylematem, czy rozszerzyć 
ofertę i dostosować do potrzeb rynku, czy zawieszać połączenia kolejowe. 

Niektóre samorządy podejmują realizację najpilniejszych zadań inwesty-
cyjnych związanych z modernizacją lub uruchomieniem priorytetowych linii 
kolejowych. Na modernizację i rewitalizację wybranych linii kolejowych naj-
więcej przeznaczyły województwa: wielkopolskie, śląskie, zachodniopomorskie, 
podlaskie, łódzkie. W województwie wielkopolskim planuje się stworzenie no-
woczesnego systemu połączeń regionalnych, między innymi dzięki modernizacji 
linii kolejowych prowadzących z Poznania do Kluczborka, Piły, jak też linii  
w relacji Wolsztyn–Luboń, Poznań Wschodni–Gołańcz6.  

W województwie zachodniopomorskim do 2012 roku zmodernizowane zo-
staną linie kolejowe prowadzące z Kołobrzegu do Goleniowa wraz z budową 
łącznicy do Portu Lotniczego w Goleniowie, przeprowadzona zostanie również 
modernizacja linii Wałcz–Ulikowo z odbudową nieczynnego odcinka Wałcz– 
–Kalisz Pomorski7.  

Dzięki środkom zarezerwowanym w regionalnych programach operacyj-
nych samorządy mają możliwość dokonania zakupu lub przeprowadzenia mo-
dernizacji taboru kolejowego. Samorządy planują przeznaczyć około 273 mln 
euro na zakupy taboru kolejowego, głównie autobusów szynowych. Będą to 
nowoczesne autobusy szynowe do obsługi regionalnych przewozów pasażer-
skich na liniach niezelektryfikowanych. Na zakupy nowoczesnego taboru szy-
nowego najwięcej środków przeznaczyły województwa: wielkopolskie, mazo-
wieckie, śląskie i zachodniopomorskie. W województwach tych możliwe będzie 
powstanie nowoczesnego i efektywnego systemu regionalnych połączeń kolejo-
wych, opartego o autobusy szynowe. Dla poprawy warunków przejazdu na tra-
sach regionalnych urzędy marszałkowskie województw rozważają zakup, 

                                                           
6  Plan transportowy funkcjonowania transportu publicznego województwa wielkopolskiego na 

lata 2007–2011, OBET, Warszawa 2007. 
7  Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku, 

Szczecin 2008. 
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w zależności od lokalnych potrzeb, różnego rodzaju taboru szynowego o wyso-
kich parametrach technicznych8. 

Samorządy ośmiu województw planują wsparcie swoich portów lotniczych 
poprzez rozbudowę bądź budowę nowych lotnisk. Komisja Europejska zaakcep-
towała plany rozwoju regionalnych portów lotniczych, przyznając na ten cel 
środki finansowe. 

Stosunkowo duże nakłady uwzględniono na rozwój transportu zbiorowego 
w miastach Wielkopolski i województwa zachodniopomorskiego. Samorządy 
mogą ubiegać się również o środki unijne na rozwój lokalnego transportu miej-
skiego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach zwięk-
szania udziału (przyjaznego środowisku) transportu miejskiego w obsłudze 
mieszkańców aglomeracji. Władze w poszczególnych aglomeracjach w Polsce 
skutecznie wykorzystują te możliwości, między innymi poprzez budowę nowych 
połączeń transportu szynowego, przebudowę węzłów komunikacyjnych i zakup 
taboru do transportu aglomeracyjnego. 

Samorządy mogą również podejmować działania w celu wdrożenia inteli-
gentnych systemów transportowych, wspomagających zarządzanie ruchem dro-
gowym, miejskim, transportem intermodalnym oraz logistyką zarówno w ra-
mach programów krajowych, jak i regionalnych. 

 

3. Przykłady nowych rozwiązań w transporcie  

Innowacyjność podejmowanych działań z zakresu rozwoju systemu trans-
portowego w regionach przejawia się w nowych formach: organizacji przewo-
zów, finansowania projektów i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych. Innowacyjność jest tu uwarunkowana prowadzeniem polityki regionalnej, 
która zapewnia zrównoważony rozwój systemu transportu. Stosowną politykę 
realizują władze poszczególnych województw, zgodnie z wytycznymi krajowy-
mi i unijnymi. Jej wyrazem są opracowane regionalne strategie rozwoju trans-
portu w poszczególnych województwach. 

Na przykład w Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu 
szynowego na Mazowszu9 przedstawiono dalekosiężny plan działań, które mają 
                                                           

8  Targi Transportowe – Transport Szynowy XXI wieku, Poznań 2008. 
9  Strategia rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu 

w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego, OBET, Warszawa 2008. 
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doprowadzić do stworzenia nowoczesnego systemu transportu, opartego o trans-
port szynowy. Wyszczególniono w niej zadania inwestycyjne dotyczące infra-
struktury, taboru i systemów multimodalnych zarządzania ruchem, w tym dzia-
łań zmierzających do integrowania transportu szynowego z pozostałymi gałę-
ziami transportu. Na liście indykatywnych Planów Inwestycyjnych Programów 
Operacyjnych na lata 2007–2013 Województwa Mazowieckiego znajduje się 11 
projektów transportowych, z których najważniejsze są następujące: 
− budowa drugiej linii metra (od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec 

Wileński i dalej do stacji Bródno w Warszawie), 
− modernizacja i rozbudowa sieci parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” 

(P&R) i innych,  
− modernizacja istniejących 31 węzłów przesiadkowych dla integracji powią-

zań transportowych, 
− rozbudowa systemu zintegrowanej informacji dla wszystkich gałęzi komuni-

kacji publicznej, 
− ujednolicenie taryfy biletowej i wprowadzenie wspólnego biletu na komuni-

kację miejską w Warszawie i aglomeracji dla wszystkich przewoźników 
i rozszerzenie jej na dalsze strefy zasięgu, 

− stworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie, 
czyli systemu śledzenia ruchu i wzajemnej łączności z wszystkimi pojazdami 
transportu publicznego w aglomeracji, 

− połączenie transportem kolejowym z Portem Lotniczym Okęcie. 
Aby tworzyć warunki do wykorzystania transportu publicznego, a w szcze-

gólności transportu szynowego łączącego obszary otaczające centrum miasta, 
władze Warszawy planują utworzenie sieci parkingów strategicznych. Budowa 
systemu parkingów strategicznych przewidziana jest do roku 2011.  

Spośród nowoczesnych projektów komunikacyjnych należy wymienić 
znajdujący się w Warszawie węzeł komunikacyjny Młociny przy końcowej sta-
cji metra, integrujący przystanki tramwajowe, autobusów miejskich i autobusów 
prywatnych, oraz parking typu „Parkuj i Jedź” (P&R). 

Podobne rozwiązania integrujące transport publiczny z transportem indywi-
dualnym planowane są też w innych miastach w Polsce. Przykładowo na Śląsku 
wzdłuż trasy Szybkiej Kolei Regionalnej w relacji Katowice–Tychy planuje się 
uruchomienie wielopoziomowych parkingów dla samochodów osobowych.  

Nowe rozwiązania ekonomiczno-organizacyjne będą zastosowane w pilo-
tażowym projekcie Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Poznaniu. Zaofe-
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ruje ono pasażerom zintegrowane połączenie wszystkimi środkami transportu 
na poziomie miasta, regionu i kraju10. W ramach projektu powstanie między 
innymi dworzec kolejowy i autobusowy oraz przystanek szybkiego tramwaju. 
Centrum powstanie we współpracy samorządu miasta oraz PKP S.A. Przewi-
dziano formułę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), co oznacza budowę 
wspomnianych obiektów ze środków prywatnych. Podobna formuła zastoso-
wana będzie przy budowie dworca kolejowego Warszawa Zachodnia oraz 
w Katowicach. 

Innym przykładem są podejmowane przedsięwzięcia mające na celu inte-
grację biletową różnych gałęzi transportu. Najbardziej zaawansowane w tym 
zakresie są działania w Warszawie. Obecny system biletowy w Warszawie 
uwzględnia potrzebę integracji biletowej i taryfowej w odniesieniu do: autobu-
sów, tramwajów, metra, kolei (Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei 
Miejskiej i Kolei Mazowieckich w granicach miasta). Wprowadzenie elektro-
nicznego biletu „Twoja Karta KM” zapewni możliwość technicznego współ-
działania z systemem Warszawskiej Karty Miejskiej poprzez wspólny elektro-
niczny nośnik. 

Samorządy zamierzają współfinansować w swoich województwach różno-
rodne rozwiązania transportowe o wysokich standardach jakościowych w zinte-
growanych systemach. Do takich innowacyjnych przedsięwzięć należą między 
innymi plany budowy szybkich kolei aglomeracyjnych, będących przeciwwagą 
dla gwałtownie wzrastającego natężenia ruchu drogowego. Zaproponowany 
system transportu szynowego we Wrocławiu ma obejmować: Wrocławską Kolej 
Aglomeracyjną, system przewozów zbiorowych tramwajami typu Tramwaj Plus 
oraz obecny system tramwajowy wraz z systemem transportu autobusowego11. 
Samorząd województwa dolnośląskiego rozważa finansowanie budowy szybkiej 
kolei regionalnej. 

Innowacyjnym rozwiązaniem na rzecz ochrony środowiska jest wprowa-
dzenie w transporcie miejskim pojazdów korzystających z paliw alternatyw-
nych. Miasto Poznań jako pierwsze eksploatuje w transporcie aglomeracyjnym 
autobusy z napędem hybrydowym. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji 
spalin, ponieważ napęd hybrydowy, łączący silnik elektryczny ze spalinowym, 
                                                           

10  Plan transportowy funkcjonowania transportu publicznego województwa wielkopolskiego, 
op.cit.  

11  Program rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji dla województwa dolnoślą-
skiego, Wrocław 2006. 
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pozwala na włączanie dowolnego silnika w zależności od natężenia ruchu 
w mieście. 

W ramach planów dotyczących rozwoju infrastruktury kolejowej i tworze-
nia zintegrowanych łańcuchów przemieszczania podróżnych (wzorem dobrych 
praktyk państw unijnych) przewiduje się stworzenie szybkich i wydajnych połą-
czenia kolejowych centrów miast (w tym dworców kolejowych) z portami lotni-
czymi. Połączenie takie funkcjonuje już między Krakowem a Portem Lotniczym 
w Balicach. Połączenia kolejowe z lotniskami są w planach innych samorządów, 
np. w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. Wśród projektów kluczowych znajdują 
się połączenia linią kolejową z dworca kolejowego w Poznaniu z Portem Lotni-
czym Poznań Ławica oraz z dworca kolejowego w Szczecinie do Portu Lotni-
czego w Goleniowie. 

 
 

Podsumowanie 
 
Procesy decentralizacji zarządzania i możliwość wprowadzania innowacji 

w transporcie przyczyniają się do poprawy funkcjonowania lokalnego systemu 
transportu, co prowadzi do synergii oczekiwanych efektów na poziomie lokal-
nym i krajowym w zakresie oferowania podróżnym nowoczesnej i zintegrowa-
nej oferty transportowej. 

Należy jednak pamiętać o tym, że obok przyznanych samorządom kompe-
tencji organizacyjnych, kluczową sprawą jest wielkość środków przeznaczanych 
na funkcjonowanie transportu regionalnego. Osiągnięcie wysokiego poziomu 
obsługi pasażerów w przewozach regionalnych w państwach Unii Europejskiej 
zostało osiągnięte wskutek zapewnienia solidnych podstaw prawnych i finanso-
wania. Polska znajduje się na początku drogi tworzenia nowoczesnego systemu 
regionalnych przewozów pasażerskich.  
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THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN INCREASING  
THE INNOVATION OF TRANSPORT 

 
 

Summary 
 

The influence of the local governments on transport system shape is increasing, 
what is directly connected with higher references granted to them and with European 
Funds inflow. Voivodeship governments are now implementing the tasks in rail transport 
that belong to the public sector scope. The possibilities of influence on transport system 
will be increased with planned act of collective public transport that will adjust organiza-
tion and financing of collective public transport provided by all kind of transport in 
voivodeship. 

The major barrier till now was capital expenditure that could be used for transport 
system expansion. Current increase of European Funds inflow, allows for realization of 
many innovative transport solutions.  
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The example of far-reaching visions in transport system development is „Strategia 
rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu”. It in-
cludes the operation plan till 2035, that will provide to creation of modern transport 
system based on rail transport. 
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Wprowadzenie 
 
Brak kompatybilności i duże różnice pomiędzy systemami sterowania ru-

chem kolejowym w krajach europejskich są przyczyną utrudnień w międzynaro-
dowym ruchu pociągów. Fakt ten uniemożliwia rozwój transeuropejskiej sieci 
kolejowej oraz przyczynia się do wzrostu kosztów przewozów i spadku konku-
rencyjności kolei wobec innych gałęzi transportu. Celem artykułu jest przedsta-
wienie istoty Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, przybli-
żenie jego funkcji oraz omówienie perspektyw jego rozwoju w Europie i na 
świecie. 

 
1. ERTMS w aspekcie interoperacyjności kolei europejskich 

 
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS – European 

Railway Traffic Management System) stanowi jedno z najważniejszych europej-
skich przedsięwzięć w zakresie wzrostu konkurencyjności transportu kolejowe-
go. Jego celem jest zapewnienie jak największej interoperacyjności kolei w Eu-
ropie1.  

                                                           
* Anna Urbanek – Akademia Ekonomiczna w Katowicach. 
1  http://www.utk.gov.pl/palm/pl/11/213/Europejski_System_Zarzadzania_Ruchem_Kolejowym_ 

ERTMS.html, 14.08.2009. 
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Interoperacyjność kolei ma na celu zapewnienie nieprzerwanej jazdy pocią-
gu w ramach całej wewnątrzeuropejskiej sieci, bez konieczności zmian lokomo-
tywy czy jej operatorów na granicach państw oraz bez przestojów związanych 
z wypełnianiem koniecznych formalności. W węższym ujęciu interoperacyjność 
sieci transportowej obejmuje harmonizację techniczną parametrów infrastruktu-
ry i taboru oraz wspólny dla całej Unii Europejskiej system sterowania, nato-
miast w szerszym – dotyczy również harmonizacji w sferach: administracyjnej, 
fiskalnej oraz socjalnej świadczenia usług transportowych. W zakresie sterowa-
nia ruchem kolejowym w celu zapewnienia interoperacyjności przewiduje się 
wdrożenie systemu ERTMS, czyli jednakowej sygnalizacji i łączności we 
wszystkich krajach UE2. 

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym został opracowany we 
wczesnych latach 90. XX wieku. Od tego czasu pod patronatem Unii Europej-
skiej realizowane są wspólne prace kolei i przemysłu, których celem jest stwo-
rzenie precyzyjnych wymogów technicznych i strategii wdrażania. Skutkiem 
tych działań jest wydanie przez UE dyrektyw o interoperacyjności3 oraz specyfi-
kacji technicznych interoperacyjności (TSI)4, które zawierają zasadnicze wyma-
gania dla poszczególnych podsystemów: 
− infrastruktury (drogi kolejowe), 
− energii (zasilanie trakcyjne pojazdów), 
− sterowania (ERTMS), 
− taboru, 
− ruchu (organizacja, przepisy, kwalifikacje personelu), 
− aplikacji telematycznych dla kolei5. 

Dotychczas płynny ruch pociągów między krajami UE nie był możliwy, 
ponieważ w Europie stosowanych jest ponad 20 różnych systemów sygnalizacji 
i kontroli prędkości oraz sześć systemów nawigacji, które obsługują pociągi.  

 

                                                           
2  K. Zajt, Interoperacyjność wyzwaniem dla Unii Europejskiej w procesie tworzenia trans- 

europejskiej sieci kolejowej, „Transport i Komunikacja” 2006, nr 2, s. 38. 
3  Najbardziej aktualnym dokumentem jest dyrektywa 2008/57 o interoperacyjności kolei eu-

ropejskich, M. Pawlik, J. Raczyński, Aktualny stan wdrażania interoperacyjności na kolejach Unii 
Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego” 2009, nr 4-5, s. 38. 

4  A. Białoń, P. Gradowski, Problematyka wdrażania systemu ERTMS na kolejach polskich, 
„Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem” 2007, nr 2, s. 2. 

5  M. Pawlik, J. Raczyński, Aktualny stan..., op.cit., s. 40. 
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Rys. 1. Systemy sterowania ruchem kolejowym w Europie 
Źródło: J. Kukulski, System ERTMS/ETCS na pojazdach trakcyjnych w odniesieniu do 

doświadczeń kolei europejskich, „Technika Transportu Szynowego” 2007, nr 3, 
s. 45. 

 
Na rysunku 1 przedstawiono systemy sterowania w krajach europejskich. 

Obecnie lokomotywy, które operują w ruchu transgranicznym, muszą być wypo-
sażone w kilka systemów pokładowych (tzw. lokomotywy wielosystemowe)6. 
Zwiększa to koszty produkcji i ryzyko awarii. Dodanie nowego systemu pokła-
dowego w już zaprojektowanej lokomotywie jest czasem niemożliwe, dlatego 
konieczne jest zatrzymywanie pociągów na stacjach granicznych i zmiana loko-
motywy, co znacznie wydłuża czas podróży7. 

 
 

2. Działanie systemu ERTMS 
 
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym umożliwia przekazy-

wanie informacji motorniczym składów pociągów, tak aby mogli oni obliczać 
maksymalną dozwoloną prędkość. W przypadku przekroczenia dozwolonej 
                                                           

6  K. Zajt, Interoperacyjność..., op.cit., s. 38. 
7  Nowy standard sygnalizacji dla pociągów europejskich, w: Aktualności z Unii Europejskiej, 

„Technika Transportu Szynowego” 2006, nr 5, s. 8–9. 
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prędkości system powoduje automatyczne jej zmniejszanie8. ERTMS składa się 
z dwóch podsystemów: Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (Europe-
an Train Control System – ETCS) oraz Globalnego Systemu Kolejowej Radio-
komunikacji Ruchomej (GSM-R)9. 

ETCS opiera się na technologii cyfrowej transmisji sygnału między torem 
a pojazdem, dzięki której informacje z urządzeń instalowanych na liniach kole-
jowych są przekazywane bezpośrednio do kabiny maszynisty. Zadaniem ETCS 
jest zastąpienie w przyszłości zróżnicowanych systemów Bezpiecznej Kontroli 
Jazdy Pociągów jednym wspólnym systemem10. Wśród funkcji Europejskiego 
Systemu Sterowania Pociągiem należy wyróżnić: 
− precyzyjne określanie granic zezwolenia na jazdę, dzięki cyfrowej transmisji 

danych z przytorowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym do sygnali-
zacji kabinowej w pojeździe,  

− zapewnienie bezpiecznej kontroli pojazdów przez maszynistów (dane odbie-
rane przez pojazd są wykorzystywane również do nadzorowania, czy jest on 
prawidłowo prowadzony), 

− zunifikowane (interoperacyjne) rozwiązania europejskie, dzięki likwidacji 
barier wynikających ze stosowania różnych narodowych rozwiązań w transmi-
sji tor – pojazd oraz różnych sposobów komunikowania się z maszynistami, 

− możliwość zwiększenia prędkości i przepustowości na liniach kolejowych, 
dzięki przekazywaniu dokładnych danych o zezwoleniach na przejazd oraz 
jego bezpiecznej kontroli11, 

− prowadzenie ruchu pociągów zgodnie z wymaganiami poszczególnych za-
rządów kolejowych, bez konieczności unifikacji przepisów12, 

− lokalizowanie pociągu i ładunku, 
− monitorowanie stanu urządzeń oraz pomoc w trybie awaryjnym13. 

                                                           
8  K. Zajt, Interoperacyjność..., op.cit., s. 41. 
9  A. Białoń, P. Gradowski, System zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS). „Telekomunika-

cja i Sterowanie Ruchem” 2007, nr 1, s. 2.  
10  Ibidem, s. 2–3. 
11  http://www.utk.gov.pl/palm/pl/11/213/Europejski_System_Zarzadzania_Ruchem_Kolejowym_ 

ERTMS.html, 16.08.2009. 
12  A. Białoń, P. Gradowski, System zarządzania…, op.cit., s. 2. 
13  Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 marca 2006 roku nr 2006/679/WE dotycząca tech-

nicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem 
kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, s. 14. http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:284:00 01:0176:PL :PDF, 16.08.2009. 
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Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R) to cy-
frowa łączność radiowa, przeznaczona do zapewnienia łączności głosowej 
(głównie pomiędzy maszynistami i dyspozytorami ruchu) oraz do zapewnienia 
cyfrowej transmisji danych, które są niezbędne w procesie funkcjonowania sys-
temów informatycznych obsługujących proces przewozowy. Do głównych funk-
cji GSM-R należy zaliczyć: 
− cyfrową łączność między dyspozytorem i maszynistą, która umożliwia połą-

czenie głosowe dwóch osób oraz połączenie konferencyjne, bez konieczności 
ręcznego przełączania kanałów, 

− możliwość adresowania funkcjonalnego (np. numerami pociągów) i zależne-
go od lokalizacji (np. połączenie z dyspozytorem ruchu właściwym dla bie-
żącego położenia pociągu), 

− cyfrową transmisję danych, która umożliwia np. śledzenie pojazdów i ładun-
ków, gromadzenie danych na potrzeby służb utrzymania infrastruktury, 

− zunifikowane rozwiązania na skalę europejską, które zastąpią systemy naro-
dowe14. 

System ETCS składa się z trzech poziomów, które różnią się pomiędzy so-
bą funkcjami oraz wykorzystywanymi technologiami. 

Poziom 1 jest rozwiązaniem wstępnym, które gwarantuje bezpieczną jazdę 
pociągu poprzez zapewnienie, że nie przejedzie on poza miejsce ograniczające 
zorganizowaną drogę przebiegu oraz nie przekroczy prędkości dopuszczalnej na 
danym odcinku15. 

Poziom 2 może być wdrożony dodatkowo do istniejącego systemu sygnali-
zacji kolejowej lub całkowicie samodzielnie. Wykorzystuje się w nim technolo-
gię GSM-R, dzięki której wydawane są pozwolenia na przejazd. Poziom ten 
umożliwia usunięcie przytorowej sygnalizacji świetlnej. 

Poziom 3 jest rozwiązaniem najdroższym oraz najbardziej zaawansowanym 
technologicznie. Stanowi on rozwinięcie poziomu 2 poprzez przeniesienie funk-
cji kontroli zajętości torów z urządzeń przytorowych bezpośrednio do urządzeń 
znajdujących się w pojeździe16. Poziom ten znajduje się jednak w fazie koncep-
cji, ponieważ nie zostały jeszcze określone precyzyjne wymogi techniczne. 
                                                           

14  http://www.utk.gov.pl/palm/pl/11/213/Europejski_System_Zarzadzania_Ruchem_Kolejowym_ 
ERTMS.html, 16.08.2009. 

15  J. Kukulski, System ERTMS/ETCS na pojazdach trakcyjnych w odniesieniu do doświadczeń 
kolei europejskich, „Technika Transportu Szynowego” 2007, nr 3, s. 45. 

16  Ibidem, s. 45–46. 
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Przewiduje się, że na większości linii międzynarodowych oraz podstawo-
wych wdrażane będą rozwiązania poziomu 217. Lokomotywa wyposażona 
w urządzenia ETCS posiada m.in.: komputer pokładowy, komputer zarządzający 
pracą urządzeń oraz antenę do odbioru sygnałów z urządzeń, które znajdują się 
w torze18. Na rysunku 2 przedstawiono szafę zawierającą urządzenia ETCS oraz 
GSM-R, przeznaczoną do zamontowania w lokomotywie. 

 

 
Rys. 2. Szafa z urządzeniami ETCS i GSM-R przeznaczona do zamontowania w loko-

motywie 
Źródło: B. Gentina, S. Henrot, B. Herrent, Ch. Schunke-Mau, P. Zoetardt, Pierwsze 

lokomotywy do obsługi korytarza A wyposażone w system Atlas 200, „Technika 
Transportu Szynowego” 2009, nr 1-2, s. 65. 

 
 

3.  Wdrażanie ERTMS w Europie i Polsce 
 
Wdrażanie Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym jest 

obowiązkowe w przypadku linii dużych prędkości na sieci transeuropejskiej, 
natomiast w przypadku kolei konwencjonalnej obowiązek ten istnieje na liniach, 
                                                           

17  ERTMS levels – different ERTMS/ETCS application levels to match customers’ needs, 
ERTMS Factsheets, http://www.ertms.com/2007v2/factsheets/ERTMS%20Factsheet%20-%20 
ERTMS%20Levels.pdf, 17.08.09. 

18  A. Białoń, P. Gradowski, System zarządzania…, op.cit., s. 6. 
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które należą do projektów priorytetowych, określonych w decyzji Komisji Euro-
pejskiej (KE) z dnia 29 kwietnia 2004 roku nr 884/2004/EC, lub gdy prowadzi 
się modernizację sygnalizacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej19. 

W wyniku analizy obecnego i prognozowanego przepływu ładunków Ko-
misja Europejska w 2005 roku ustaliła sieć sześciu transeuropejskich korytarzy 
towarowych: 
− korytarz A: Rotterdam–Genua, 
− korytarz B: Neapol–Sztokholm, 
− korytarz C: Antwerpia–Bazylea–Lyon, 
− korytarz D: Walencja–Lyon–Turyn–Triest–Budapeszt, 
− korytarz E: Drezno–Praga–Brno–Wiedeń–Budapeszt,  
− korytarz F: Duisburg–Berlin–Warszawa20. 

Komisja Europejska przewidziała 500 mln euro na wdrożenie w tych kory-
tarzach systemu ERTMS w latach 2007–201321. Instalacja systemu jest również 
obowiązkowa w przypadku linii kolejowych wchodzących w skład sieci ETCS, 
tzw. ETCS – NET, zdefiniowanych w załączniku H decyzji Komisji Europej-
skiej z dnia 28 marca 2006 roku nr 2006/679/WE oraz na liniach należących do 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T22. 

W tabeli 1 zaprezentowano dane dotyczące wdrażania systemu ERTMS 
w 27 krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W eksploatacji oraz w trakcie 
wdrażania systemu ERTMS znajdowało się ogółem ponad 16,9 tys. km linii 
kolejowych oraz ok. 2,9 tys. jednostek taboru. Liderem w tym zakresie jest 
Hiszpania, która wdraża system na ponad 4,1 tys. km linii kolejowych oraz 
w ponad 545 pociągach. Inwestycje w ERTMS prowadzone są w tym państwie 
głównie na liniach dużych prędkości23. 

 
 

                                                           
19  ERTMS – Europejski Plan Rozmieszczenia – Dokument Konsultacyjny Komisji Europej-

skiej, „Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem” 2007, nr 2, s. 13. 
20  J. Faussurier, European freight corridors without borders, „European Railway Review” 

2008, nr 6, s. 50–55. 
21  Ibidem. 
22  M. Pawlik, Polski Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem 

Kolejowym ERTMS, „Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem” 2007, nr 1, s. 12. 
23  ERTMS deployment in Spain from air to rail – increasing the Spanish railways’s perform-

ance with ERTMS, ERTMS Factsheets, http://www.ertms.com/2007v2/factsheets/ERTMS% 
20Factsheet%20-%20ERTMS %20Deployment%20in%20Spain.pdf, 18.08.09. 
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Tabela 1 
 

Kraje Unii Europejskiej (oraz Szwajcaria), w których wdrożono system ERTMS  
na liniach oraz taborze kolejowym do kwietnia 2009 roku* 

Kraj Ilość taboru Długość linii w km 

Austria 13 760 
Belgia 506 496 
Bułgaria 130 1100 
Czechy 12 44 
Francja 217 880 
Francja/Hiszpania 0 90 
Niemcy 146 940 
Grecja 136 1269,4 
Węgry 23 343 
Włochy 198 1230 
Luksemburg 146 450 
Holandia 298 530 
Rumunia 0 822 
Słowacja 0 106 
Hiszpania 545 4160 
Szwajcaria 556 332 
Szwecja 1 3178 
Wielka Brytania 17 217 
Razem 2944 16 947,4 

* w tabeli zaprezentowano dane dotyczące już zakończonych inwestycji oraz trwającej moderniza-
cji, na podstawie kontraktów zawartych do kwietnia 2009 roku. 

Źródło: opracowanie na podstawie: http://www.ertms.com/2007v2/deployment.html, 
17.08.09. 

 
Bardzo dużą grupę krajów, które prowadzą inwestycje w zakresie Europej-

skiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, stanowią państwa spoza UE, 
a nawet spoza Europy. Wśród krajów wdrażających tę technologię należy wy-
mienić: Chiny, Turcję, Tajwan, Arabię Saudyjską, Koreę Południową oraz Mek-
syk. Chiny wdrażają system ERTMS na ponad 5,6 tys. km linii, wyprzedzając 
tym samym Hiszpanię, natomiast Tajwan jest światowym liderem pod wzglę-
dem pociągów, w których wdrożono ten system sygnalizacji i łączności (811 
jednostek)24. Na rysunku 3 zaprezentowano procentowy udział krajów UE 

                                                           
24  http://www.ertms.com/2007v2/deployment.html, 17.08.09. 
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(i Szwajcarii) oraz innych państw we wdrażaniu technologii ERTMS na świecie. 
Około 49% wszystkich tras kolejowych, na których rozwija się tę technologię, 
znajduje się w państwach spoza Unii Europejskiej.  

Według danych z końca 2008 roku system GSM-R wdrożono na ponad 53 
tys. km linii kolejowych, co stanowi 36% wszystkich planowanych tras w Unii 
Europejskiej. Przewiduje się, że do końca 2010 roku sieć GSM-R obejmie swo-
im zasięgiem ponad 60% wszystkich zakładanych szlaków25. 

 

 
Rys. 3. Liczba pociągów i linii kolejowych, w których wdraża się ERTMS w krajach 

UE 27 i Szwajcarii oraz innych państwach świata 
Źródło: opracowanie na podstawie: http://www.ertms.com/2007v2/deployment.html, 

17.08.09. 
 
Zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju (EDP – European Deployment 

Plan), który został przyjęty przez Komisję Europejską 22 lipca 2009 roku, zada-
niem krajów członkowskich do 2015 roku jest wdrożenie ERTMS na kluczo-
wych odcinkach sześciu transeuropejskich korytarzy towarowych (łącznie ponad 
9 tys. km). Z kolei do 2020 roku musi zostać zakończona instalacja w pozostałej 
części tych korytarzy (ponad 5,5 tys. km) oraz dodatkowo na ponad 10 tys. km 
linii kolejowych w UE, które są kluczowe z punktu widzenia przepływu ładun-
ków26. Na rysunku 4 przedstawiono etapy wdrażania systemu ETCS w poszcze-
gólnych krajach członkowskich UE. 

                                                           
25  Signal – The newsletter of ERTMS, Issue number 10, February 2009, s. 3, http://ec.europa.eu/ 

 transport/rail/interoperability/ertms/doc/010_signal_2009_02_en.pdf, 23.08.09. 
26  Signal – The newsletter of ERTMS, Issue number 13, July 2009, s. 1, http://ec.europa.eu 

/transport/rail/interoperability/ertms/doc/013_signal_2009_07_en.pdf, 23.08.09. 
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Rys. 4. Etapy wdrażania systemu ETCS w krajach członkowskich Unii Europejskiej 

według EDP 
Źródło: Signal – The newsletter of ERTMS, Issue number 13, July 2009, s. 3, 

http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/ertms/doc/013_signal_2009_07
_en.pdf, 23.08.09. 

W marcu 2007 roku Polska przedłożyła Komisji Europejskiej Narodowy 
Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (NPW 
ERTMS). Zdecydowano, że wdrożony zostanie drugi poziom systemu ETCS. 
Priorytetowym korytarzem transportowym, na którym zaplanowano instalację 
systemu, jest korytarz F będący główną osią łączącą Polskę i Niemcy. Przebiega 
przez niego ponad 73% kolejowego ruchu na granicy polsko-niemieckiej27. 
Koncepcja wdrożenia ERTMS w Polsce zakłada jego instalację najpierw na 
odcinku testowym Legnica–granica państwa, który jest częścią korytarza F,  
a następnie na zmodernizowanych liniach magistralnych i pierwszorzędnych28. 
Zgodnie z polskim planem do 2013 roku powinno nastąpić wyposażenie w sys-
tem GSM-R ponad 15 tys. km linii kolejowych. Do 2023 roku system ETCS ma 
objąć około 5 tys. km tras oraz ponad 3,7 tys. pojazdów trakcyjnych29. Przewi-
duje się, że w 2012 roku zakończone zostanie wdrażanie ERTMS na CMK (E65) 
w relacji Warszawa–Katowice/Kraków, a w 2013 roku na odcinku testowym 
Legnica–granica państwa30. 
                                                           

27  J. Kukulski, System..., op.cit, s. 50. 
28  Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Pol-

sce, Warszawa 2007, s. 2–18. 
29  http://www.mi.gov.pl/2-48777524ba4cd-2815-p_1.htm. 
30 Signal – The newsletter of ERTMS, Issue number 9, December 2008, s. 4, http://ec.europa.eu 

/transport/rail/interoperability/ertms/doc/009_signal_2008_12_en.pdf, 23.08.09. 
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4.  Korzyści z wdrażania ERTMS 
 
Wdrażanie rozwiązań w zakresie interoperacyjności na kolejach Unii Euro-

pejskiej jest związane z budowaniem wspólnego rynku dla usług transportu ko-
lejowego. Doświadczenia krajów, w których eksploatuje się ERTMS na po-
szczególnych odcinkach wykazują, że oprócz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
pociągów jego wdrożenie wiąże się ze wzrostem przepustowości na istniejących 
liniach o ok. 40%, większą płynnością ruchu oraz wyższymi wskaźnikami nie-
zawodności i punktualności. Ponadto wdrożenie jednego zharmonizowanego 
systemu sygnalizacji i łączności we wszystkich krajach UE doprowadzi do obni-
żenia kosztów produkcji urządzeń sterowania oraz ograniczy koszty ich certyfi-
kacji. Przewiduje się, że rynek producentów urządzeń ERTMS stanie się bar-
dziej konkurencyjny, a wdrażanie tego systemu umożliwi redukcję kosztów 
utrzymania infrastruktury kolejowej i urządzeń sygnalizacyjnych. Przede 
wszystkim jednak wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Ko-
lejowym przyczyni się do wzrostu jakości przewozów i podniesienia konkuren-
cyjności kolei w stosunku do innych gałęzi transportu w Europie31. 

 
 

Podsumowanie 
 
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym to jeden z kluczowych 

projektów, których celem jest zapewnienie interoperacyjności kolei w Unii Eu-
ropejskiej oraz wzrost konkurencyjności tej gałęzi transportu. We wdrażaniu 
tego systemu w UE priorytetowo traktowane są transeuropejskie korytarze, które 
charakteryzują się dużym przepływem pasażerów i ładunków. Wszystkie pań-
stwa członkowskie opracowały narodowe plany implementacji ERTMS, a zde-
cydowana większość już prowadzi w tym zakresie bardzo intensywne działania. 
To nowoczesny system, który gwarantuje znacznie wyższy poziom bezpieczeń-
stwa od rozwiązań do tej pory stosowanych i przynosi korzyści nie tylko w ru-
chu międzynarodowym, ale również przyczynia się do podnoszenia wydajności 
i jakości przewozów krajowych. 

                                                           
31  http://www.ertms.com/2007v2/what_benefits.html, 18.08.09. 
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EUROPEAN RAILWAY TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS) – 
CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 
 

Summary 
 

Differences between national rail traffic management systems in the European Un-
ion countries are making the rail sector less competitive. The most of currently used train 
control and command systems are outdated and cannot be used in high speed trains. The 
European Railway Traffic Management System is a modern solution using a digital data 
transmission technology. The strategic goal of ERTMS implementation is to ensure the 
interoperability of the European railway network and to improve the quality of passenger 
and freight rail transport. In this paper the author presents ERTMS operating rules, sys-
tem functions and advantages. Moreover, this paper presents the existing status of 
ERTMS implementation and deployment plans in European Union. The paper describes 
also the Polish strategy of installing ERTMS.    
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE TRANSPORTOWE JAKO CZYNNIK 
KSZTAŁTUJĄCY SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU  

I REPUTACJĘ PRZEDSIĘBIORSTWA  
 
 
Wprowadzenie 
 

Współczesna gospodarka wymaga działań wzmacniających współpracę 
przedsiębiorstw w celu stworzenia warunków i standardów dla budowania 
uczciwej konkurencji. Proces globalizacji wywiera istotny wpływ na warunki 
funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, a mianowicie na1:  
− system informatyczny stwarzający nowe możliwości rozwoju przedsię-

biorstw, 
− przepływy kapitału, które stanowią źródło zasilania przedsiębiorstw, 
− promocję eksportu i liberalizację importu, które wymagają zmian strategii 

przedsiębiorców, 
− szanse rozwoju małych przedsiębiorstw w roli podwykonawców, 
− handel elektroniczny przybliżający producenta i konsumenta, 
− regionalne zintegrowanie produkcji, handlu, inwestycji będące źródłem kon-

kurencji, 
− inwestycje zagraniczne, które są sposobem transferu technologii i know-how, 
− wzrost roli nauki i edukacji w generowaniu wiedzy, pomysłów i innowacji. 

                                                           
* Mgr Władysław Wojan – Uniwersytet Szczeciński. 
1  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wy-

dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 14.  
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Aby właściwie funkcjonować w globalnej gospodarce, współczesne przed-
siębiorstwa muszą również zadbać o reputację, dzięki której umocnią swoją 
pozycję rynkową lub pozyskają inwestorów. Na dobrą reputację składa się wiele 
wewnętrznych i zewnętrznych czynników funkcjonowania przedsiębiorstwa 
o charakterze prawnym, ekonomicznym i etycznym. H. Thom jako ważne pola 
otoczenia przedsiębiorstwa wymienia2: 
− element ekonomiczny (np. globalizacja), 
− element technologiczny (np. dyfuzja nowych technologii, potrzeba innowa-

cji), 
− element prawno-polityczny (np. zmiana przepisów prawa podatkowego i ad-

ministracyjnego), 
− element społeczno-kulturowy (np. zmiany w systemach wartości społecz-

nych), 
− element fizyczno-ekologiczny (np. warunki klimatyczne, obciążenia ekolo-

giczne i wynikające z nich zaostrzone wymogi ochrony środowiska). 
Z powyższego wynika, że współczesne przedsiębiorstwo w celu umacniania 

swojej pozycji rynkowej powinno, oprócz procesów występujących wewnątrz 
przedsiębiorstwa, uwzględniać wszystkie wyżej wymienione pola otoczenia. 

Wiele przedsiębiorstw, tworząc swoją wizję rynkową, stara się uwzględnić 
wyżej wymienione elementy do tworzenia strategii CSR (Corporate Social Re-
sponsibility, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, dalej CSR). Należy 
podkreślić, że strategia CSR jest składnikiem, który szczególnie wpisuje się  
w budowanie dobrej reputacji przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstw sektora 
transportu, spedycji i logistyki (dalej TSL), prowadzenie działalności „społecz-
nie odpowiedzialnej” jest szczególnie istotne ze względu na specyfikę działalno-
ści usługowej, zwłaszcza z uwagi na samą istotę procesów transportowych. 
Dzięki możliwościom wynikającym z rozwoju technologii Inteligentnych Sys-
temów Transportowych (dalej IST), jak również systemów teleinformatycznych, 
łatwiejsze staje się kontrolowanie i sterowanie procesami, a przez to zwiększenie 
niezawodności usług i wiarygodności przedsiębiorstwa. 
 

                                                           
2  H. Thom, Zarządzanie zasobami. Koncepcja ewolucyjna a koncepcje rewolucji realizacji 

zmian w przedsiębiorstwie, w: Nowoczesne tendencje w nauce i praktyce zarządzania przedsię-
biorstwem, red. J. Kortan, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Łódź 1997, s. 8, cyt za: 
J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw…,  op.cit., s. 35. 
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1. Istota strategii CSR 
 
Wraz z rozwojem globalnych przedsiębiorstw coraz więcej uwagi poświęca 

się zarządzaniu przedsiębiorstwem, uwzględniając równocześnie cele społeczne, 
ekonomiczne i ekologiczne. We współczesnej ekonomii można zauważyć nową 
orientację, gdzie realizacja celów ekonomicznych bardzo często zależy od speł-
nienia oczekiwań otoczenia przedsiębiorstwa, a uwzględnienie celów społecz-
nych może być sposobem na poprawę wyników ekonomicznych3. Wraz z tą 
tendencją organizacje międzynarodowe podejmują działania mające na celu 
usystematyzowanie oraz skwantyfikowanie występujących procesów lub też ich 
propagowanie i wskazywanie jako właściwego postępowania poprzez różnego 
rodzaju raporty w zakresie najlepszych praktyk. Komisja Europejska używa 
roboczej definicji CSR, według której społeczna odpowiedzialność przedsię-
biorstw to koncepcja, zgodnie z którą firmy w swojej działalności gospodarczej 
oraz w interakcji z zainteresowanymi stronami dobrowolnie uwzględniają aspek-
ty społeczne i ekologiczne. Zauważa się, że małe i średnie przedsiębiorstwa, 
które wdrożyły tę koncepcję, postępują w sposób etyczny i przyczyniają się do 
rozwoju gospodarczego, zarazem podnosząc jakość życia pracowników i ich 
rodzin, a także społeczności lokalnej i społeczeństwa w ogóle4. Zbliżone założe-
nia można odnaleźć w dokumentach Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrów-
noważonego Rozwoju5 (World Business Council for Sustainable Development; 
dalej WBCSD). Na przykład w deklaracji programowej tejże organizacji można 
znaleźć stwierdzenie, że zrównoważona produkcja i konsumpcja angażuje 
przedsiębiorstwa, rząd, społeczności i rodziny podnoszące jakość środowiska 
przez wydajną produkcję i zużycie bogactw naturalnych, minimalizację odpa-
dów i optymalizację produktów i usługi. WBCSD dostrzega potrzebę podjęcia 
przez przedsiębiorstwa przywódczej roli w promowaniu działań zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji, która jednocześnie zaspokaja potrzeby społeczne i re-
spektuje ograniczenia wynikające z aspektów ekologicznych. Te cele mogą być 
osiągnięte poprzez odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem, uwydatnioną 

                                                           
3  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw…, op.cit., str. 33. 
4  http://ec.europa.eu/enterprise/glossary/index_pl.htm. 
5  Manifest „Leading businesses of the future will be those whose core business directly ad-

dresses global challenges”. Group of CEOs from the World Business Council for Sustainable 
Development, 2005. 
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konkurencyjność i operacje przynoszące zyski6. Z powyższego wynika, że 
przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie powinno przynosić zysk, przestrze-
gać prawa, być etyczne w sensie troski o społeczeństwo. Ponadto przedsiębior-
stwo takie powinno być właściwie zarządzane i transparentne. Musi ono dbać 
o wszystkich interesariuszy, z którymi wchodzi w jakiekolwiek relacje (akcjona-
riusze, klienci, pracownicy, administracja, konkurenci, dostawcy czy lokalne 
społeczności)7. Proces tworzenia strategii CSR przedsiębiorstwa obejmuje8: 
− fazę tworzenia polityki, 
− fazę uczenia się, 
− fazę organizacyjnego zaangażowania. 

Aby osiągnąć pełną odpowiedzialność w powyższym rozumieniu, przedsię-
biorstwo musi zaakceptować nową politykę społeczną. Nowa polityka i procedu-
ry rozpoznane w pierwszych dwóch fazach powinny być na tyle dobrze przyjęte 
przez całe przedsiębiorstwo, aby zostały potraktowane jako sposób prowadzenia 
działalności i stały się elementem zarządzania9. 

Ze względu na zakres tematyczny tego opracowania, spośród wielu obsza-
rów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa zwrócono uwagę na eko-
nomiczny i ekologiczny obszar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. 
Wśród warunków realizowania ekonomicznego obszaru społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa należy wymienić10: 
− przepływ inwestycji i przychodów przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa są 

głównym źródłem inwestycji finansowych i rzeczowych oraz dochodów pań-
stwa z tytułu podatków), 

− zatrudnienie (przedsiębiorstwa kreują miejsca pracy), 

                                                           
6  WBCSD, Sustainable Production & Consumption from a Business Perspective, 1997. Za: 

Sustainable Production & Consumption Facts and Trends from a Business Perspective, Switzer-
land, 2008.  

7  M. Krukowska, Szanowani poszukiwani, „Forbes”, 07/2009, s. 131. 
8  W.C. Frederick, K. Davies, J.E. Post, Business and Society. Cooperate Strategy, Public Pol-

icy, Ethics, McGraw-Hill Publishing Company, New York – Toronto 1988, s. 110. Cyt. za: 
J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw…, op.cit., s. 130. 

9  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw…, op.cit., s. 130. 
10  J. Nelson, Business as Partners in Development, creating Wealth for Countries, Companies 

and Communities, The Prince of Wales Business Leaders Forum, The World Bank and The United 
Nations Development Programme, London 1996, s. 96–97, cyt. za: J. Adamczyk, Społeczna od-
powiedzialność przedsiębiorstw…, op.cit.,  s. 55. 



Nowoczesne technologie transportowe jako czynnik… 259 

− wytwarzanie dóbr i usług (przedsiębiorstwa przyczyniają się do rozwijania 
wielkości, jakości i zróżnicowania dóbr i usług), 

− edukację, szkolenie i rozwijanie zasobów ludzkich (przedsiębiorstwa wyma-
gają i dbają o to, aby pracownicy mieli określoną wiedzę i umiejętności), 

− tworzenie infrastruktury rozwoju społecznego (przedsiębiorstwa tworzą sieci 
telekomunikacyjne, transportowe dla społeczeństwa), 

− transfer technologii (przedsiębiorstwa, dążąc do wzrostu efektywności, wdra-
żają najnowsze technologie), 

− wdrażanie sprawdzonych standardów i praktyk działania (przedsiębiorstwa 
dbają o konkurencyjność, zwracają uwagę na jakość wytwarzanych dóbr 
i usług oraz na bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników), 

− rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości (działalność przedsiębiorstw przyczy-
nia się do powstawania nowych przedsiębiorstw). 

W obszarze ekologicznym społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 
znajdują się wszystkie dobrowolne działania, które są ukierunkowane na roz-
wiązywanie społecznie ważnych problemów (np. zachowanie walorów środowi-
ska przyrodniczego i jakość życia)11. W przypadku przedsiębiorstw sektora TSL 
ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na koszty zewnętrzne transportu. Mimo 
tego, że przyjęło się wskazywanie tzw. ekologicznych gałęzi transportu (kolej, 
transport morski, żegluga śródlądowa), społeczna odpowiedzialność w odniesie-
niu do negatywnych efektów zewnętrznych dotyczy wszystkich gałęzi transportu 
i polega na12: 
− ustaleniu, jakie szkody mogą powstać w wyniku określonego działania, 
− określeniu, jakie warunki muszą być spełnione, aby szkody nie wystąpiły, 
− unikaniu działań szkodliwych dla osób trzecich, 
− usunięciu negatywnych skutków zewnętrznych. 

Można zauważyć, że społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze TSL 
może być wspierana za pomocą IST oraz narzędzi telematycznych. W literaturze 
przedmiotu wiele uwagi poświęca się ekologicznym aspektom transportu i tzw. 
zielonym łańcuchom transportowym. Przykładem zainteresowania aspektami 
ekologii w transporcie (w tym promocji ekologicznego transportu) jest organiza-
cja EFT (Eye For Transport), która skupia dyrektorów generalnych globalnych 
przedsiębiorstw.  Badania przeprowadzone przez EFT w 2008 roku wskazują 

                                                           
11  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw…, op.cit., s. 59. 
12  Ibidem. 
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wzrost roli ekologii w działalności przedsiębiorstw. Zgodnie z tymi wynikami 
64% badanych w 2008 roku (w 2007 roku 59%) wskazało, że problem ekologii 
jest dla nich ważny lub bardzo ważny13. Można domniemywać, że takie podej-
ście wywołuje bezpośredni wpływ na strategię przedsiębiorstwa i sposób zarzą-
dzania. Dla sektora TSL szczególnie istotne jest wpisanie się w strategie koope-
rantów w relacjach B2B. Przedsiębiorstwa wykazujące te same cele strategiczne 
i posiadające zbieżną politykę prowadzenia działalności mają większą szansę na 
znalezienie wspólnej płaszczyzny współpracy. Jednocześnie w czasie kryzysu 
dla wielu przedsiębiorstw ważny staje się problem zachowania płynności finan-
sowej lub zdobycie inwestorów. Wysoki poziom konkurencji wewnątrz sektora 
powoduje, że pozyskanie inwestorów oraz partnerów biznesowych opiera się na 
bardzo wielu płaszczyznach związanych z działalnością przedsiębiorstwa. 
W takich sytuacjach ważna staje się reputacja, jaką wypracowało sobie przed-
siębiorstwo (nie tylko w zakresie PR), oraz jego zdolność do innowacji. 
Z badania przeprowadzonego w Polsce (2007 rok) w ramach Programu Naro-
dów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) wynika, że w naszym kraju odpowie-
dzialność społeczna polega najczęściej na działaniach prospołecznych, i to 
głównie w postaci jednorazowej filantropii14, co – zgodnie z przedstawionym 
wcześniej założeniem – nie może być działaniem odpowiedzialnym społecznie, 
ponieważ nie obejmuje swoim zasięgiem wszystkich interesariuszy przedsię-
biorstwa.   

Badania wykazały, że w dobie kryzysu przedsiębiorstwa o wysokiej reputa-
cji (czyli zasadniczo przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie) mają łatwiej-
szy dostęp do inwestorów, strategicznych klientów czy też wysoko wykwalifi-
kowanych pracowników. Zgodnie z badaniami Eurosif na koniec 2007 roku 
całkowita wielkość inwestycji w tzw. Socially Responsible Investing w Europie 
osiągnęła poziom 2665,4 mld euro, a największym rynkiem tych inwestycji jest 
Wielka Brytania, gdzie wysokość zainwestowanego kapitału wynosi ok. 890 mld 
euro. Polskie przedsiębiorstwa są ogromnym rynkiem, na którym inwestorzy 
będą szukali możliwości lokowania swoich zasobów. Dlatego też tak istotne jest 
to, by przedsiębiorstwa (nie tylko te globalne, ale również lokalne, małe i śred-

                                                           
13  Summary and analysis of eyefortransport’s survey: „Green Transportation and Logistics”, 

FC Group/eyefortransport, Londyn 2008. 
14  M. Krukowska, Szanowani poszukiwani…, op.cit., s. 131. 
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nie) w sektorze TSL rozwijały swoją działalność, uwzględniając aspekty spo-
łecznej odpowiedzialności oraz etyki i innowacji. 

 
 

2. Znaczenie Inteligentnych Systemów Transportowych w budowaniu  
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 

 
Na podstawie dostępnych materiałów źródłowych można wskazać „słabe 

miejsca” współczesnej infrastruktury jako elementu systemu transportowego. 
Jednym z takich problemów jest kongestia ruchu drogowego, która obecnie wy-
stępuje na obszarze 10% sieci drogowej Unii Europejskiej i rocznie kosztuje ok. 
0,9%–1,5% PKB UE15. Transport samochodowy wytwarza 72% CO2 emitowa-
nego przez transport (w latach 1990–2005 wzrost emisji wyniósł 32%)16. Nasila-
jące się negatywne skutki wzrostu udziału transportu samochodowego wymu-
szają podjęcie działań mających na celu wprowadzanie rozwiązań związanych  
z redukcją kosztów zewnętrznych transportu. Wizja przyszłej sieci infrastruktury 
transportowej zakłada szerokie zastosowanie narzędzi, jakie niosą ze sobą IST. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii sieć transportowa ma być bar-
dziej przyjazna społecznie pod względem bezpieczeństwa, ekologii i wyższej 
sprawności przemieszczania osób i ładunków. Z konsultacji przeprowadzonych 
w UE17 wynika, że IST postrzegane są jako szansa na wzrost efektywności pro-
cesów transportowych i wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy tu 
zauważyć, iż IST same w sobie zasadniczo związane są z infrastrukturą i główne 
inwestycje w tym zakresie ponosić będzie zarządca infrastruktury. Analizy 
związane z IST są zagadnieniem złożonym, ponieważ obejmują cały system 
komunikacji18, którym jest z jednej strony przemieszczanie osób i dóbr rzeczo-
wych, a z drugiej strony – informacji. Taka kompilacja umożliwia dostosowy-
wanie zadań stawianych IST do obszaru, w jakim funkcjonują.  

Można zauważyć tendencje do wprowadzania połączeń informatyzacji i te-
lekomunikacji. Telematyka jako narzędzie IST w transporcie umożliwia oddzia-

                                                           
15  CEMT/ITF (2007): Congestion, a Global Challenge: The Extent of and Outlook for Conges-

tion in Inland, Maritime and Air Transport. 
16  DG TREN (2008): Energy and Transport in Figures 2007/08. 
17  http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/its_en.htm. 
18  H. Babis, R. Czaplewski, Telematyka w procesie unowocześniania polskiego transportu, 

„Spedycja Transport Logistyka” 2004, nr 9. 
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ływanie na przebieg procesów, które w efekcie można uznać za działalność spo-
łecznie odpowiedzialną. Do procesów takich należą19:  
− zwiększenie wydajności przewozów,  
− poprawa bezpieczeństwa,  
− zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko,  
− lepsze planowanie transportu.  

Należy podkreślić, że najlepsze efekty w tym zakresie zostaną osiągnięte 
w przypadku jednoczesnego zaangażowania zarządców infrastruktury oraz sa-
mych przedsiębiorstw w tworzeniu infrastruktury IST, która będzie spójna 
z oczekiwaniami i potrzebami jej użytkowników.  

W anglojęzycznej literaturze przedmiotu można spotkać się z określeniem 
green logistics albo green transport. Określenie to funkcjonuje jako wskazanie 
zakresu działań podejmowanych w celu ograniczenia negatywnych efektów 
oddziaływania na środowisko, wynikających z prowadzenia działalności gospo-
darczej w sektorze transportu, logistyki itp. Badania wskazują, że przedsiębior-
stwa dbają o społeczne/ekologiczne aspekty swojej działalności z różnych przy-
czyn. Najważniejszym powodem jest poprawa relacji z klientami, na kolejnym 
miejscu znajduje się poprawa public relations, dopiero na trzecim miejscu – 
obniżenie kosztów paliwa. Na ostatnim miejscu, choć z wyraźnie dużym przyro-
stem znaczenia, znalazło się poprawianie relacji z inwestorami. 

Jak wspomniano wcześniej, systemy teleinformatyczne odgrywają zna-
mienną rolę w budowaniu relacji B2B. Powszechny dostęp do Internetu umożli-
wia tworzenie nieograniczonej, międzynarodowej sieci relacji biznesowych. 
Rozwój systemów komputerowych doprowadził do wzrostu znaczenia technolo-
gii teleinformatycznych w relacjach B2B i B2C. Przedsiębiorstwa funkcjonujące 
w zintegrowanych łańcuchach transportowych znakomicie potrafią wskazać 
znaczenie informacji, która jest dostarczona we właściwej formie i właściwym 
czasie. Jednocześnie coraz więcej liderów rynku sektora TSL tworzy dedykowa-
ne na własny użytek systemy komputerowe, które umożliwiają płynne relacje 
z klientami i kontrahentami (wraz z nimi powstają ogólnodostępne bazy danych, 
przeznaczone dla MSP oraz innych przedsiębiorstw sektora). Dzięki właściwie 
funkcjonującemu systemowi teleinformatycznemu możliwa jest większa kontro-

                                                           
19  Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Telematik im Verkehr, „Internationales Ver-

kehrswesen” 2003, nr 12, s. 599–607, cyt. za: Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Infrastruktury 
2004, nr 4. 
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la nad zintegrowanymi procesami. Łatwiejsze staje się zarządzanie przedsiębior-
stwem we wszystkich jego aspektach. Może to oznaczać większe zaufanie kon-
trahentów oraz klientów, które nabiera bardzo dużego znaczenia na rynku, gdzie 
podstawowe wyzwanie to czas i jakość – time and quality. Należy zaznaczyć, że 
sektor TSL jest pośrednikiem i ogniwem procesów innych podmiotów na rynku, 
których klienci nie są bezpośrednio związani umowami handlowymi z przedsię-
biorstwami sektora TSL, ale są użytkownikami jego usług20. Zarządzanie przed-
siębiorstwem z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych umożliwia 
również obniżenie kosztów zewnętrznych prowadzonej działalności i kosztów 
zewnętrznych transportu, co jest jednym z przejawów zaangażowania społecz-
nego przedsiębiorstwa. Jednocześnie cały zestaw narzędzi podnoszących bez-
pieczeństwo kierowców i ładunków (e-vehicle, e-road) – stosowanych coraz 
powszechniej w pojazdach oraz w infrastrukturze – zwiększa bezpieczeństwo 
ruchu, zarówno wewnątrz poszczególnych gałęzi transportu, ale również na ich 
styku, w celu unikania zdarzeń niebezpiecznych, takich jak np. kolizje.  

Występuje cały wachlarz możliwości różnego rodzaju działań, jakie mogą 
być podejmowane przez przedsiębiorstwa sektora TSL w celu budowania ich 
reputacji jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie i etycznego. Spo-
śród najczęściej pojawiających się działań (ponieważ działania takie nie są kata-
logiem zamkniętym i standardowym, przedstawiono najczęściej pojawiające się 
działania) należy wymienić takie jak21: pomiar emisji zanieczyszczeń i ich re-
dukcja, poprawa efektywności energetycznej, zarządzanie trasą przejazdu w celu 
ograniczenia liczby przejechanych kilometrów, lokalizacja magazynów central-
nych, próby wykorzystania lub stosowanie paliw alternatywnych, stosowanie 
pojazdów efektywniejszych z punktu widzenia zużycia paliwa (energii), stoso-
wanie efektywniejszych z punktu widzenia zużycia paliwa (energii) gałęzi trans-
portu, wymaganie przedstawiania danych dotyczących emisji zanieczyszczeń 
przez dostawców itd. Dla wielu z tych działań wykorzystano możliwości syste-
mów teleinformatycznych, które dzięki swoim właściwościom najłatwiej można 
przystosować do profilu działalności przedsiębiorstwa. 

                                                           
20  Założenie takie nakłada na sektor TSL obowiązek podnoszenia standardów działalności 

i usług w celu zadowolenia nie tylko bezpośredniego klienta firmy, ale również wszystkich klien-
tów, którzy poprzez działalność pośrednika – w tym przypadku firmy transportowej, logistycznej, 
spedycyjnej czy np. kurierskiej – tworzą opinie o firmie będącej bezpośrednim klientem firmy 
sektora TSL. 

21  Summary and analysis…, op.cit., s. 19.  
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Podsumowanie 
 
Nie można wskazać konkretnych czynności podejmowanych przez przed-

siębiorstwa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszystkie tego typu 
działania są na ogół indywidualnie dopasowane do profilu i możliwości danego 
przedsiębiorstwa. Istotne jest natomiast bezustanne branie pod uwagę zarówno 
procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego bezpośrednim 
otoczeniu. Ważna jest optymalizacja procesów operacyjnych w przedsiębior-
stwach sektora TSL, która powinna być jednym z priorytetów przedsiębiorstw 
nastawionych na umacnianie swojej pozycji rynkowej. Niemniej jednak nie na-
leży zapominać, że wszystkie wprowadzone zmiany czy innowacje wymagają 
oddzielnej analizy, biorącej pod uwagę aspekty społeczne (w tym aspekty spo-
łeczne zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa).  

Zmiany zachodzące na rynku sektora TSL nakładają na przedsiębiorstwa 
obowiązek dostosowywania się do najbardziej wymagających klientów, a bardzo 
wiele procesów można łatwiej wprowadzać dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
technologii. Jednocześnie systemy teleinformatyczne umożliwiają przedsiębior-
stwom lepszą kontrolę wielu procesów w nim zachodzących i łatwiejsze ich 
rozliczenie, a dzięki temu – optymalizację.  

Wielu analityków zwróciło uwagę, że obecny kryzys dotknął dużą liczbę 
przedsiębiorstw we wszystkich sektorach gospodarki, jednakże najmniej wi-
doczne straty wystąpiły u przedsiębiorców cechujących się działalnością zgodną 
z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i posiadających dobrą reputa-
cję. Jednocześnie działania podejmowane w kierunku konkretyzacji strategii 
społecznej odpowiedzialności biznesu są doceniane przez inwestorów i kontra-
hentów. Rynek inwestycji w przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne wyka-
zuje w ostatnich latach tendencję wzrostową, przy jednoczesnym poszerzaniu 
liczby krajów, w których jest on jednym z bardziej pożądanych. Można przy-
puszczać, że w perspektywie najbliższych lat także w Polsce inwestycje odpo-
wiedzialne społecznie będą odgrywały większą rolę. W związku z tym należy 
upowszechniać zastosowanie technologii umożliwiających podniesienie pozio-
mu reputacji przedsiębiorstwa na rynku. Rozwój firm nowoczesnych, innowa-
cyjnych i odpowiedzialnych społecznie zwiększy ich szanse na konkurencyjnym 
rynku.  
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MODERN TRANSPORT TECHNOLOGY AS A FACTOR SHAPING 
SOCIAL COOPERATE RESPONSIBILITY AND BUSINESS ETHICS 

 
 

Summary 
 

The scope of this article covers analysis of the impact of teleinformatics technolo-
gies and Intelligent Transportation Systems on transport market and potential benefits of 
new services and its quality. Main focus has been put on Corporate Social Responsibility 
and possibility of obtaining of the title of premium brand in the market. The article pre-
sents a significant meaning of the reputation of enterprises as the factor enabling to keep 
the market position during an economic crisis. 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  603 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  59 2010 
 
 
 
 
KRZYSZTOF WOŚ* 
 
 
 
SYSTEM ZHARMONIZOWANYCH USŁUG INFORMACJI RZECZNEJ 

RIS NA DRODZE WODNEJ DOLNEGO ODCINKA ODRY 
 
 
1. Informacje nawigacyjne na dolnym odcinku Odry 

 
W Polsce obowiązek nadawania komunikatów dla użytkowników dróg 

wodnych reguluje Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej 
(Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 857), która zastąpiła obowiązującą od 50 lat Usta-
wę z dnia 7 marca 1950 roku o żegludze i spławie na śródlądowych drogach 
wodnych (Dz.U. z 1952 r., nr 26, poz. 182). Zasadniczą przesłanką podjęcia prac 
i uchwalenia ustawy o żegludze śródlądowej było przyjęcie przez Polskę statusu 
wówczas państwa stowarzyszonego z Unią Europejską, nakładającego na nasz 
kraj wiele obowiązków związanych z przystosowaniem polskiego prawa do 
standardów unijnych. Ustawa o żegludze śródlądowej przyjmuje w swoich po-
stanowieniach liczne regulacje zawarte w dyrektywach i rozporządzeniach 
Wspólnoty Europejskiej oraz rezolucjach EKG ONZ.  

Zgodnie z artykułem 43 ustawy, śródlądowe drogi wodne należy utrzymy-
wać w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę poprzez: 
− należyty stan techniczny budowli i urządzeń hydrotechnicznych służących 

żegludze oraz ich właściwą obsługę, 
− systematyczną poprawę warunków eksploatacyjnych, odpowiednich do klasy 

drogi wodnej, 

                                                           
* Dr Krzysztof Woś – Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. 
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− oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydro-
technicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych 
krzyżujących się z drogą wodną. 

Utrzymanie śródlądowych dróg wodnych w stanie zapewniającym bez-
pieczną żeglugę należy do administracji drogi wodnej, która między innymi 
ogłasza w formie komunikatów w sposób zwyczajowo przyjęty: 
− warunki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych, 
− terminy otwarcia i zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi, 
− wydaje informator o śródlądowych drogach wodnych. 

Administracja drogi wodnej posiada zorganizowany system łączności do 
nadawania komunikatów nawigacyjnych, przy czym najpopularniejsza jest łącz-
ność internetowa i radiowa, natomiast coraz rzadziej używana jest łączność tele-
faksowa. 

Zasady używania łączności radiotelefonicznej w żegludze śródlądowej zo-
stały uregulowane w § 4.04 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 
kwietnia 2003 roku w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych dro-
gach wodnych (Dz. U. z 2003 r., nr 212, poz. 2072). Przepisy stanowią, że statki 
o napędzie mechanicznym, z wyłączeniem małych statków, promów i urządzeń 
pływających, mogą uprawiać żeglugę, o ile są wyposażone w dwa sprawne tech-
nicznie radiotelefony, natomiast promy i urządzenia pływające o napędzie me-
chanicznym muszą mieć jeden sprawny technicznie radiotelefon. Dla statków 
w drodze kanały do komunikacji statek – statek i odbioru wiadomości żeglugo-
wych powinny być w ciągłej gotowości do nadawania i odbioru komunikatów. 
Kanał wydzielony dla przekazywania kapitanom statków wiadomości żeglugo-
wych może być przez nich opuszczony tylko na krótki okres w celu wysłania lub 
odbioru informacji na innym kanale.  

Każdy statek wyposażony w radiotelefon powinien przed wejściem w ob-
szar o ograniczonej widoczności, taki jak zakole, wyjście z portu czy przejście 
pod mostem, powiadomić o tym inne statki na kanale wydzielonym do łączności 
statek – statek. Obowiązek ten istnieje szczególnie na odcinkach dróg wodnych 
oznakowanych znakami B.11 (rysunek 1). 
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Rys. 1. Znaki nawigacyjne nakazu i wskazania prowadzenia nasłuchu radiotelefonicz-

nego 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r., 
nr 212, poz. 2072). 

 
Kanały łączności radiotelefonicznej, przeznaczone wyłącznie do przekazywa-

nia informacji związanych z bezpieczeństwem ruchu żeglugowego, ustalane są dla 
poszczególnych odcinków dróg wodnych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlą-
dowej w porozumieniu z prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.  

Zasady posługiwania się łącznością radiotelefoniczną zostały uregulowane 
także w Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 
z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlą-
dowych drogach wodnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r., nr 
41, poz. 785). Przepisy te w § 12 stanowią, że statki o napędzie mechanicznym, 
z wyjątkiem małych statków, powinny posiadać sprawne radiotelefony, które 
umożliwiają prowadzenie korespondencji w relacji statek – statek wyłącznie na 
częstotliwości 156,500 MHz (kanał 10), która może być wykorzystywana także 
do odbioru informacji nawigacyjnych, jak również w relacji statek – ląd (z ad-
ministracją żeglugową i administracją drogi wodnej), wyłącznie na częstotliwo-
ści 156,725 MHz (kanał 74). 

Lokalne przepisy żeglugowe w § 6 regulują zasady nadawania przez kapi-
tanów statków komunikatów, gdy ich statki przechodzą przez uciążliwe odcinki 
dróg wodnych. Statki i zestawy zbliżające się do uciążliwych odcinków dróg 
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wodnych, oznaczonych znakami nawigacyjnymi nakazu zachowania szczególnej 
ostrożności (rysunek 2), powinny podać komunikat radiowy na częstotliwości 
wskazanej do łączności statek – statek, zawierający informacje o rodzaju statku, 
jego pozycji i kierunku ruchu. 

 

 
Rys. 2. Znaki nawigacyjne nakazu zachowania szczególnej ostrożności 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r., 
nr 212, poz. 2072). 

 
W obrębie dolnego odcinka Odry miejsca uciążliwe dla żeglugi zlokalizo-

wane są w szczególności: 
− na rzece Regalicy w: km 733,7 (zwodzony most kolejowy) i km 739,6 (połą-

czenie rzeki Regalicy z rzeką Parnicą); 
− na rzece Odrze Zachodniej w: km 35,59–36,55 (tj. Wyspa Jaskółcza, wyspa 

Wenecja, most kolejowy, most drogowy Długi – zmiana organizacji ruchu z 
prawo na lewostronny); 

− na rzece Parnicy w km 4,45 (most kolejowy); 
− w rejonie połączenia dróg wodnych Odry Wschodniej, Regalicy i Odry Za-

chodniej z przekopem Klucz–Ustowo. 
 
 

2. Europejskie uwarunkowania normatywne i prawne 
 
Obowiązek wdrożenia RIS obejmuje wszystkie śródlądowe drogi wodne 

o znaczeniu międzynarodowym oraz znajdujące się na nich porty, które łączą się 
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z innymi drogami o tym samym standardzie, tj. począwszy od IV klasy drogi 
wodnej według klasyfikacji EKG ONZ (Resolution no. 92/2 on New classifica-
tion of inland waterways [CEMT/CM (92)6/final]). Postanowienia dyrektywy 
RIS, według uznania państw członkowskich, mogą być stosowane również na 
śródlądowych drogach wodnych nie objętych tym obowiązkiem. Natomiast na 
krajowych śródlądowych drogach wodnych objętych obowiązkiem RIS, ale nie 
powiązanych siecią dróg wodnych innego państwa członkowskiego, wymagania 
i specyfikacje techniczne dla zharmonizowanego systemu informacji rzecznej, 
określone w dyrektywie RIS, nie są obowiązkowe, a jedynie zalecane. 

Wymóg opracowania specyfikacji technicznych dla europejskiego systemu 
informacji rzecznej wynikał z konieczności budowy zharmonizowanego, inter- 
operacyjnego i otwartego systemu informacyjnego, dostępnego bez dyskrymina-
cji dla wszystkich dostawców i użytkowników systemu. Ze względów bezpie-
czeństwa założono, że wymogi i specyfikacje techniczne opierać się będą na 
dorobku wypracowanym w tej dziedzinie przez właściwe organizacje międzyna-
rodowe, takie jak: 
− Międzynarodowe Stowarzyszenie Żeglugowe (PIANC), 
− Centralna Komisja Żeglugi na Renie (CCNR), 
− Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). 

Ramowa struktura zharmonizowanego systemu informacji rzecznej powin-
na umożliwiać operatorom i użytkownikom systemu osiągnięcie wytyczonych 
celów poprzez realizację szeregu zadań związanych z zarządzaniem flotą śródlą-
dową, w oparciu o gromadzone i przesyłane informacje tworzące daną usługę. 

Usługi RIS dzielimy na dwie zasadnicze grupy – pierwsza obejmuje infor-
macje związane z ruchem (informacje o torach wodnych, informacje o ruchu 
i zarządzaniu ruchem, wspomaganie łagodzenia skutków katastrof), druga zaś 
związana jest z transportem (informacje dla zarządzania transportem, usługi 
statystyczne i celne oraz opłaty żeglugowe i portowe). 

Informacje o ruchu muszą mieć charakter taktyczny lub strategiczny. Tak-
tyczne informacje o ruchu wpływają na natychmiastowe decyzje operatora lub 
użytkownika systemu i wiążą się z aktualną sytuacją żeglugową, dotyczącą 
ruchu lokalnego, natomiast strategiczne informacje o ruchu wpływają na śred-
nio- i długoterminowe decyzje użytkowników systemu. W celu skonstruowa-
nia konkretnej usługi informacji rzecznej, np. taktycznych informacji o ruchu, 
niezbędne są tak zwane funkcje systemu zawierające np. prezentację pozycji 
własnego statku oraz prezentację pozycji innych statków. Do tego celu służą 
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wyspecjalizowane systemy techniczne, pozwalające na zastosowanie RIS, czy-
li świadczenie usług informacji rzecznej, które: 
− dostarczają użytkownikom RIS wszelkich istotnych danych dotyczących 

żeglugi i planów podróży na śródlądowych drogach wodnych,  
− zapewniają użytkownikom RIS dostęp do elektronicznych map nawigacyj-

nych, 
− umożliwiają właściwym władzom otrzymywanie elektronicznych raportów 

z odpowiednimi danymi ze statków, 
− zapewniają dostarczanie kierownikowi statków komunikatów zawierających 

informacje o stanie wody (lub maksymalnym dopuszczalnym zanurzeniu) 
i sytuacji lodowej na śródlądowych drogach wodnych w formie znormalizo-
wanych, zakodowanych i gotowych do pobrania wiadomości. 

 
 

3. Implementacja dyrektywy RIS do polskiego prawa 
 
Dostosowanie przepisów Unii Europejskiej do przepisów krajowych w za-

kresie wdrożenia systemu zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) 
nastąpiło w Ustawie z dnia 4 września 2008 roku o zmianie ustawy o żegludze 
śródlądowej (Dz.U. z 2003 r., nr 171, poz. 1057). Obowiązkowi wdrożenia po-
stanowień dyrektywy RIS na polskich śródlądowych drogach wodnych podlega 
ok. 100 km odcinek Odry (rysunek 3), tj. od miejscowości Ognica do granic 
z morskimi wodami wewnętrznymi w Szczecinie, na których już funkcjonuje od 
2000 roku VTMS (Vessel Traffic Managment System). Natomiast po realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych w ramach „Federalnego planu rozbudowy niemiec-
kich dróg wodnych”, system RIS obejmie także obowiązkowo niemieckie kana-
ły żeglugowe, łączące rzekę Odrę z Berlinem oraz pozostałą zachodnioeuropej-
ską siecią dróg wodnych. 
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Rys. 3. Dolny odcinek Odry wraz z kanałami łączącymi go z europejską siecią dróg 

wodnych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wasserstrassen von Elbe bis Oder. Band 

10a: Die Oder. Nagel’s Nautic Verlag, Berlin 1993, s. 4. 
 
 

Podsumowanie 
 
Komisja Europejska wprowadzając w 2005 roku zharmonizowane usługi 

informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, 
konsekwentnie realizuje politykę równoważenia systemu transportowego, wspie-
rając przyjazne dla środowiska gałęzie i technologie przewozów, w tym trans-
port wodny śródlądowy. 
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Dyrektywa RIS jest jedną z najważniejszych regulacji w zakresie żeglugi 
śródlądowej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Gwarantuje ona za-
awansowane usługi i funkcje informacyjne w transporcie wodnym śródlądo-
wym, które przyczyniać się będą do: 
− wzrostu konkurencyjności branży, m.in. poprzez lepsze zarządzanie flotą 

oraz integrowanie żeglugi śródlądowej z intermodalnymi łańcuchami dostaw; 
− optymalnego wykorzystania infrastruktury, m.in. poprzez efektywniejsze 

wykorzystanie terminali, sprawniejszą obsługę śluz, mostów zwodzonych 
itp.; 

− poprawy bezpieczeństwa, m.in. poprzez koordynację ruchu statków oraz 
przekazywanie informacji mających wpływ na taktyczne i strategiczne decy-
zje nawigacyjne; 

− poprawy ochrony środowiska naturalnego, m.in. poprzez możliwość monito-
rowania transportu ładunków niebezpiecznych oraz poprzez przejmowanie 
przez bardziej przyjazną dla środowiska żeglugę śródlądową części ładunków 
przewozowych transportem samochodowym. 
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HARMONISED RIVER INFORMATION SERVICES SYSTEM RIS  
ON WATERWAY ON LOWER PART OF THE ODRA RIVER 

 
 

Summary 
 

The paper covers the legal framework establishing the harmonised European river 
information system in order to ensure the compatibility and interoperability of the exist-
ing and new systems of this type on Community waterways. It describes the framework 
of the river information system which ought to enable the system operators and users to 
achieve their objectives by means of carrying out a number of tasks related to inland 
fleet management, based on acquired and shared information, using specialised technical 
systems which deliver the respective service. It also presents the scope of Polish inland 
waterways which are covered by the legal requirement to implement a harmonised river 
information system. 
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA  
W TRANSPORCIE INTERMODALNYM –  

WYBRANE PRZYKŁADY NAJLEPSZYCH PRAKTYK 

 
Wprowadzenie  

Jednym z głównych celów polityki transportowej UE jest wzrost udziału na 
rynku przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu, w tym kolei, żeglugi mor-
skiej i żeglugi śródlądowej – zintegrowanych w intermodalnych systemach 
transportowych, oraz ograniczenie udziału transportu drogowego na europej-
skich rynkach transportowych. Transport intermodalny jest wciąż, pomimo wie-
lu promujących inicjatyw podejmowanych przez UE i państwa członkowskie, 
niekonkurencyjny w stosunku do transportu drogowego i to zarówno pod wzglę-
dem cenowym, jak i jakości usług. 

Relatywnie niska efektywność funkcjonowania terminali intermodalnych 
oraz brak ujednoliconych i kompatybilnych na poziomie międzynarodowym 
systemów informacyjnych w lądowych i morsko-lądowych łańcuchach intermo-
dalnych należą do podstawowych barier ograniczających rozwój transportu in-
termodalnego w Europie.  

Niewystarczająca zdolność obsługowa, długie czasy operacji przeładunko-
wych, częsty brak kompatybilności między taborem a wyposażeniem do obsługi 
jednostek intermodalnych, niewystarczający zakres nowoczesnych systemów 
informacyjnych dla klientów terminali – to główne słabe strony terminali inter-
modalnych w Europie. 
                                                           

* Prof. dr hab. Jerzy Wronka – Uniwersytet Szczeciński. 
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Do głównych słabych stron systemów informacyjnych w transporcie inter-
modalnym należy zaliczyć: brak kompatybilności systemów informacyjnych na 
poziomie międzynarodowym – operatorzy intermodalni stosują różne i odrębne 
systemy informacyjne; operatorzy intermodalni i operatorzy terminali nie są 
„elektronicznie” połączeni z przewoźnikami kolejowymi oraz armatorami mor-
skimi i wodnymi śródlądowymi; brak ujednoliconych (na poziomie międzynaro-
dowym) systemów elektronicznej informacji o pociągach i przesyłkach (np. 
tracking and tracing) w pełni otwartych i dostępnych dla klientów. 

Eliminacja tych barier i ograniczeń poprzez wdrożenie innowacyjnych roz-
wiązań zadecyduje o sukcesie rozwoju transportu intermodalnego w najbliższym 
czasie.  

W niniejszym artykule zaprezentowano innowacyjne rozwiązania na przy-
kładzie wybranych najlepszych europejskich praktyk odnoszących się do termi-
nali i systemów informacyjnych.  

 
 

1. Terminale intermodalne – innowacyjne rozwiązania  
 
Ostatnie wydarzenia techniczne w odniesieniu do terminali intermodalnych 

koncentrują się na automatyzacji procesów przeładunkowych, ponieważ pod-
stawowa idea jest logiczna: transport intermodalny potrzebuje co najmniej 
dwóch terminalowych transferów jako dodatkowych usług w łańcuchu transpor-
towym. Stąd konieczność skrócenia czasu obsługi jednostek intermodalnych na 
terminalach i zwiększenie jej efektywności, a w konsekwencji wzrost konkuren-
cyjności transportu intermodalnego. 

W ostatnich latach wdrażane są na terminalach wysoce zautomatyzowane 
i sterowane komputerowo podsystemy przeładunków jednostek intermodalnych 
z jednego środka transportu na drugi oraz bezpośrednio z pociągu na pociąg. 
Ponadto realizowane są projekty ukierunkowane na usprawnienie podsystemów 
obsługi jednostek na terminalach przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań 
informacyjnych i telematycznych. 

Podstawowym celem realizowanego przez francuskie koleje projektu 
Commutor, dotyczącego szybkiego załadunku kontenerów i nadwozi wymien-
nych, jest rozwinięcie kompleksowej sieci połączeń kolejowych, których centra 
będą stanowiły węzły przeładunkowe, połączone ze sobą szybkimi i bezpośred-
nimi pociągami. Przeładunki będą się odbywały równolegle, za pośrednictwem 
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sterowanych komputerowo urządzeń. Na terminalach powstałych na bazie pro-
jektu Commutor będzie można odprawiać do 50 pociągów dziennie. Pierwsze 
urządzenia tego typu są eksploatowane na terminalu w Paryżu. 

W Niemczech firma Krupp opracowała projekt tzw. szybkiego urządzenia 
przeładunkowego, które umożliwia automatyczny przeładunek niemal wprost 
do przejeżdżającego pociągu. Urządzenie to zostało zainstalowane na termina-
lu w Duisburgu i posiada – oprócz wspomnianej techniki przeładunku – dwie 
zalety: zajmuje niewiele miejsca i zapewnia zwarte składowanie jednostek 
ładunkowych. Urządzenie jest więc idealne dla średnich i małych terminali,  
a z uwagi na modułową konstrukcję – może być instalowane w krótkim czasie 
i zwiększać swoje możliwości obsługowe stosownie do wzrostu natężenia ru-
chu. 

Do najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań przeznaczo-
nych dla terminali intermodalnych można zaliczyć m.in. projekty: CHINOS, 
Teustack i Wireout. 

Projekt CHINOS (Container Handling in Intermodal Nodes-Optimal and 
Secure)1 jest realizowany przez 13 partnerów. Podstawowe cele tego projektu są 
następujące:  
− rozwój zintegrowanego podsystemu automatycznej obsługi kontenerów 

(łącznie z ich identyfikacją) przy wykorzystaniu technologii radiowej RFID;  
− stworzenie kompleksowego podsystemu informacji o bezpieczeństwie konte-

nerów (zastosowanie elektronicznej plomby); 
− opracowanie i wdrożenie podsystemu optycznej dokumentacji uszkodzeń 

kontenerów (specjalne kamery); 
− instalacja systemu CHINOS na różnych terminalach kontenerowych w Euro-

pie;  
− ocena funkcjonalności i efektywności systemu w różnych scenariuszach oraz 

wkład do procesu standaryzacji intermodalnych jednostek ładunkowych.  
Główne komponenty CHINOS: Jednostka do Automatycznej Identyfikacji 

Kontenerów; System Dokumentacji Uszkodzeń oraz tzw. Komunikacyjny Kon-
troler. Wśród przewidywanych korzyści wynikających z tego projektu należy 
wymienić:  

                                                           
1  Zob. N. Meyer-Larsen, CHINOS – optimisation in intermodal container terminals using 

RFID, w: 2nd PROMIT Workshop „Integrating information and security technologies to enhance 
intermodal transport chains”, Thessaloniki, 8-9.02.2007. 
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− integrację nowych technologii w procesach biznesowych i systemach bezpie-
czeństwa;  

− wsparcie transportu intermodalnego poprzez optymalizację potoków (prze-
pływów) informacyjnych oraz optymalizację połączeń między różnymi gałę-
ziami transportu;  

− skrócenie czasu przebywania jednostek na terminalach dzięki procesom au-
tomatyzacji obsługi tych jednostek (oszczędności dla operatorów terminali);  

− wsparcie dla organizatorów intermodalnych łańcuchów dzięki usprawnieniu 
procesu monitorowania przesyłek (automatyczna rejestracja statusu przesyłek 
i jednostek) oraz zapewnieniu informacji w czasie rzeczywistym o proble-
mach w trakcie procesu transportowego, a w konsekwencji usprawnieniu pro-
cesu zarządzania łańcuchem dostaw i optymalizacji procesów logistycznych. 

Projekt Teustack (Automation in multi-modal centres)2 dotyczy możliwości 
konstrukcji tzw. kompaktowych intermodalnych terminali, w których jednostki 
intermodalne składowane są piętrowo w zadaszonej hali (przy użyciu specjal-
nych dźwigów elektrycznych) po uprzednim ich dostarczenie przez pociągi  
i ciężarówki, które wjeżdżają do hali terminala.  

Korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania to: oszczędność po-
wierzchni do 50%, brak przeładunków ze środka na środek transportu przy uży-
ciu tradycyjnych mobilnych urządzeń o napędzie spalinowym i przez to zmniej-
szenie negatywnego wpływu na środowisko, wzrost produktywności do 70% 
(np. 24 godziny pracy na dobę przy 16 godzinach pracy tradycyjnego terminala, 
średnia wydajność – 1,5 mln TEU rocznie, przy 1 mln TEU rocznie dla trady-
cyjnego terminala) oraz wysoka niezawodność i bezpieczeństwo operacji trans-
ferowych.  

Projekt Wireout3, jest produktem rynkowym oferowanym dla terminali in-
termodalnych, który ułatwia transfer intermodalnych jednostek (kontenery, nad-
wozia wymienne i naczepy) między transportem drogowym i kolejowym. 
Umożliwia on pionowy transfer jednostek (składowanych na „peronach” między 
torami) na pociąg i z pociągu przy wykorzystaniu trakcji elektrycznej, tym sa-
mym eliminując konieczność stosowania lokomotyw spalinowych dla operacji 
pociągowych. Istotną zaletą tego produktu jest możliwość tworzenia małych 
                                                           

2  V. Particco, Teustack: automation in multi-modal centres, w: 1st PROMIT Intermodal Inno-
vation Day Conference on „Promoting intermodal freight transport in Europe: Innovations and 
best practice examples”, Antwerp, 15-16.03.2007. 

3  Ibidem.  
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intermodalnych centrów z wykorzystaniem bocznych torów czy też bocznic 
zlokalizowanych przy stacjach kolejowych, czyli praktycznie bez konieczności 
budowy normalnych terminali. Zastosowanie tego produktu umożliwia optyma-
lizację organizacji kolejowych przewozów towarowych dzięki zastosowaniu 
techniki zmiany pociągów na linii kolejowej i tym samym umożliwia eksploata-
cję pociągów wahadłowych z pośrednimi przystankami na istniejących liniach.  

Korzyści z zastosowania produktu Wireout są następujące:  
− łatwe wdrożenie (nawet na istniejących torach),  
− niewielka przestrzeń i krótki czas operacji,  
− prostota i wysoka niezawodność, 
− niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne,  
− eliminacja operacji rozrządowych,  
− znaczące zmniejszenie czasu postoju pociągu.  

 
 

2. Systemy informacyjne  
 
Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych w sektorze transpor-

tu jest elementem strategii tworzenia paneuropejskiej sieci transportowej wypo-
sażonej w elementy ITS. Dzięki innowacyjnym technologiom informacyjnym 
będzie możliwe wdrożenie ujednoliconego systemu opłat za korzystanie z infra-
struktury transportowej we wszystkich krajach członkowskich UE. Transeuro-
pejska sieć transportowa zawiera również, oprócz tzw. czysto infrastruktural-
nych projektów, takie technologiczne projekty, jak np. Europejski System Na-
wigacji Satelitarnej Galileo czy też System Zarządzania Europejskim Ruchem 
Kolejowym (European Rail Traffic Management System – ERTMS). 

System Galileo zapewni interoperacyjność i elastyczny rozwój nowocze-
snych aplikacji informacyjnych dla wszystkich gałęzi transportu. Będzie on też 
odpowiadał wymogom precyzyjności, niezawodności i bezpieczeństwa, stwarza-
jąc możliwość natychmiastowej identyfikacji towarów przewożonych po sie-
ciach transportowych, umożliwiając rozwój formuły transportowo-logistycznej 
just-in-time.  

Już obecnie pojawia się wiele obiecujących zastosowań tego systemu 
w dziedzinie transportu, ponieważ system Galileo może odpowiadać na potrzeby 
poszczególnych indywidualnych gałęzi transportu (transport lotniczy, morski, 
drogowy, kolejowy, intermodalny itd.), m.in. poprzez automatyczne lokalizowa-
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nie (identyfikację) towarów, pojazdów i osób w procesach przewozowych 
z dokładnością do kilku metrów, czyli z 10-krotnie większą precyzją niż obecny 
system GPS. Poza tym system Galileo optymalnie steruje trasami, bez żadnych 
zakłóceń w przekazywaniu sygnałów. 

Wdrożenie systemu Galileo (planowane w 2011 roku) zrewolucjonizuje 
funkcjonowanie całego sektora, tworząc warunki dla efektywnego funkcjono-
wania wszystkich gałęzi i systemów transportu, zarówno pod względem ceno-
wo-kosztowym, jak i organizacyjnym i technologicznym. 

Wdrożenie systemu Galileo oraz innych systemów informacyjnych, takich 
jak: LRIT (Long-range Identification and Tracking), RFID (Radio Frequency 
Identification), RIS (River Information System) i AIS (Automatic Information 
System) będzie miało istotny wpływ na usprawnienie procesów logistyczno- 
-transportowych dzięki możliwości funkcjonowania kompatybilnych i spójnych 
podsystemów śledzenia w całym sektorze transportu.  

Nowe technologie, które będą dostępne na rynku w najbliższym czasie, po-
zwolą na istotne usprawnienie procesów zarządzania przewozami i wykorzysta-
niem zdolności przepustowej infrastruktury w realnym czasie, jak również 
umożliwią pełne wdrożenie systemów śledzenia potoków ruchu, w tym zwłasz-
cza ładunków i pojazdów. 

 
2.1. Podsystemy informacyjne w transporcie intermodalnym 

 
W transporcie towarowym coraz wyraźniej widać, że dzięki systemom in-

formacyjnym oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań telematycznych, ta-
kich jak systemy śledzenia przesyłek i pojazdów, technologii do elektronicznej 
wymiany danych (EDI) lub systemów zarządzania terminalami, można optyma-
lizować procesy transportowe, poprawiać jakość i obniżać koszty świadczonych 
usług. 

Ponieważ łańcuch logistyczny w transporcie intermodalnym jest z definicji 
bardziej złożony niż w przypadku transportu jednogałęziowego, wymagany jest 
wyższy poziom technologii informacyjnych. Podsystemy informacyjne w łańcu-
chu transportu intermodalnego są istotne dla przedsiębiorstw kolejowych, lecz 
należy pamiętać o tym, że pierwszym polem stosowania technologii informacyj-
nych jest styk nadawcy, przewoźnika drogowego i spedytora. 

Logistyczne podsystemy informacyjne w transporcie w ogóle, ale przede 
wszystkim w transporcie intermodalnym, muszą spełniać dwie główne funkcje: 
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− generowanie informacji w realnym czasie o stanie każdej przesyłki i przygo-
towanie informacji dla operatora i dla klienta, która jest podstawą dla efek-
tywnej logistyki just-in-time; 

− przekazanie operatorowi dokładnych i w realnym czasie informacji o ruchu 
wszystkich jego pojazdów, co umożliwia efektywne zarządzanie taborem 
i jednostkami ładunkowymi. 

Należy podkreślić, że wybór transportu intermodalnego przez klienta zależy 
w dużym stopniu od ilości dostarczonych informacji, a gdy klienci (głównie 
nadawcy, ale również spedytorzy i przewoźnicy drogowi) będą w pełni poinfor-
mowani (za pomocą odpowiednich podsystemów informacyjnych) o możliwo-
ściach, warunkach i cenach transportu intermodalnego, można oczekiwać duże-
go wzrostu przewozów intermodalnych. Ponadto systemy śledzenia i odnajdy-
wania (tracking and tracing) umożliwiają dostarczanie różnym jego użytkowni-
kom informacji, które w dużej mierze mogą decydować o sukcesie całego łańcu-
cha transportu intermodalnego. 

Efektywny system informacyjny w transporcie intermodalnym jest jednym 
z istotnych elementów jakości usługi, który współokreśla konkurencyjną pozycję 
tego transportu w stosunku do transportu drogowego. Należy przy tym podkreślić, 
że wzrost stopnia konkurencyjności transportu intermodalnego – poprzez zmniej-
szenie kosztów i lepsze wykorzystanie zasobów – wymaga odpowiednich poto-
ków informacyjnych w ramach ujednoliconych podsystemów, a występujące braki 
w tym zakresie są jedną z barier hamujących rozwój transportu intermodalnego.  

 
2.2. Przykłady najlepszych praktyk technologii informacyjnych  

w transporcie intermodalnym 
 
Najważniejszym podsystemem informacyjnym w Niemczech jest DISK 

(Dispositions- und Informationssystem Kombinierter Ladungsvekrher), stworzo-
ny przez koleje niemieckie DB AG. W podsystemie tym połączone są zarówno 
niemieckie podmioty, w tym przede wszystkim DB AG, Transfracht, Kombiver-
kher, Kombiwaggon i 25 terminali, jak i podmioty zagraniczne, w tym HUPAC 
(Szwajcaria), Kombi-Dan (Dania), CEMAT (Włochy) i Intercontainer. Ponadto 
funkcjonują pewne specyficzne podsystemy informacyjne dla obsługi terminali, 
a mianowicie: TIS (Terminal Information System), EGS (Electronischen Gleis-
spiegel), FIV (Fahrzeug-Informations- und Vormeldesystem) i CVM (Container 
– Huckepack – Vormeldesystem). 
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We Francji towarzystwo CNC wprowadziło podsystem informacyjny dla 
przewozów kontenerowych w transporcie intermodalnym. Jest to podsystem 
poczty elektronicznej, wyposażony w urządzenia dla obsługi procesów: zama-
wiania, śledzenia, elektronicznego fakturowania, jak również zawiera bazę da-
nych o przewozach kombinowanych. 

Wszystkie zarządzane przez HUPAC terminale są wyposażone w kompute-
rowe systemy zarządzania i pracują we wspólnej sieci w czasie realnym. Pozwa-
la to klientom na łączenie się przez aplikację on line z tym podsystemem 
w dowolnie wybranym czasie i uzgadnianie statusu ich przesyłek. 

Na uwagę zasługuje międzynarodowy podsystem informacyjny CESAR dla 
transportu kombinowanego Droga-Kolej (CESAR – Co-operative European 
System for Advanced Information Redistribution)4, wdrożony do praktyki 
w 2003 roku. 

Głównymi udziałowcami spółki CESAR Information Services (CIS) są na-
stępujący operatorzy transportu kombinowanego: UIRR, CEMAT, HUPACK, 
Kombiverkehr, T.R.W., Hungarokombi, Novatrans i Swekombi, którzy w cało-
ści finansują usługi informacyjne oferowane dla klientów w ramach CESAR.  

Korzystanie z systemu nie wymaga skomplikowanych narzędzi informa-
tycznych i modeli, wystarczy dostęp do Internetu, XML oraz Excel. Na życzenie 
następuje automatyczne przesyłanie zbiorów. Po wejściu na stronę CESAR 
(www.cesar-online.com) klient może uzyskać następujące informacje (w czte-
rech językach): 
− rodzaje oferowanych technologii przewozowych: system nietowarzyszący 

(Piggyback) i towarzyszący (Rolling Motorway), 
− szczegółowe rozkłady jazdy danego operatora na danej trasie, 
− warunki i zasady zamawiania (bukowania) usługi, 
− zasady i zakres działania systemu śledzenia przesyłki (tracking and tracing). 

Po wyborze rodzaju usługi i operatora klient uzyskuje hasło (kod) dostępu 
do sieci operatora i następnie, po otrzymaniu od operatora szczegółowych in-
formacji o rozkładach jazdy (dzień i godziny odjazdy i przyjazdu), warunkach 
i cenie usług, może (po akceptacji) dokonać zamówienia danej usługi, która 
obejmuje przewozy od nadawcy do klienta, włączając dowóz przesyłki od 
nadawcy do terminala, przewóz między terminalami oraz odwóz od terminala do 

                                                           
4  Zob. G. Dittrich, CESAR: Innovative telematics applications for intermodal transport 

chains, w: 1st PROMIT Workshop „Intermodal door-to-door services”, Basel, 13-14.11.2006. 
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odbiorcy. System śledzenia umożliwia operatorowi przesyłanie (on line) do 
klienta wszelkich informacji o jakichkolwiek zakłóceniach w przewozie. Klient 
może kierować zapytania do systemu CESAR. Praktycznie możliwa jest ocena 
każdej sytuacji w prawie realnym czasie.  

Informacje o funkcjonowaniu usług informacyjnych CESAR za 2005 rok są 
następujące: 400 regularnych klientów, 2,36 mln obsłużonych jednostek ładunko-
wych oraz 9 mln zarejestrowanych wiadomości. Powyższe informacje odnoszą się 
do 2/3 wielkości przewozów kombinowanych zrealizowanych przez operatorów 
zrzeszonych w UIRR i ok. 35% europejskich przewozów intermodalnych.  

Do interesujących innowacyjnych rozwiązań informacyjnych w transporcie 
intermodalnym można zaliczyć projekt GIFTS5 (Global Intermodal Freight 
Transport System), wdrożony do praktyki w 2005 roku. System jest dedykowany 
małym i średnim przedsiębiorstwom i zapewnia zintegrowane usługi informa-
cyjne dla zarządzania łańcuchami intermodalnego transportu.  

Przy wykorzystaniu informatycznych platform GIFTS, składających się 
komponentów komunikacji (GSM i GPRS) i nawigacji (GPS) oraz stosownego 
oprogramowania, jest możliwe przekazywanie klientom pełnych informacji 
(w ramach systemu tracking and tracing) o pojazdach i przesyłkach uczestni-
czących w procesach przewozowych.  

Klienci uczestniczący w systemie mogą efektywnie zarządzać taborem 
i pociągami, planować trasy przewozu, dokonywać zamówień na usługi oraz 
monitorować wszystkie elementy procesu transportowego. Dostęp do informacji 
w ramach projektu jest łatwy i nie wymaga skomplikowanego sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania.   

Na zakończenie należy wspomnieć o międzynarodowym projekcie 
BRAVO6 (wdrożonym do praktyki w 2007 roku przez operatorów intermodal-
nych: CEMAT, Kombiverkehr, Intercontainer Austria i Ökombi oraz niemiec-
kich, austriackich i włoskich przewoźników kolejowych), w którym zastosowa-
no nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne dla rozwoju prze-

                                                           
5  M. Manca, An innovative practical experience in promoting EGNOS and Galileo in the mul-

timodal freight transport community, w: 2nd PROMIT Workshop „Integrating information and 
security technologies to enhance intermodal transport chains”, Thessaloniki, 8-9.02.2007. 

6  Brenner Rail Freight Action Strategy aiming at achieving a Sustainable Increase of Inter-
modal Transport Volume by enhancing Quality Efficiency and System Technologies. Bravo project 
funded under the 6th Framework Programme. Informacje dostępne na stronie: www.bravo-
project.com. 



Jerzy Wronka 286 

wozów kombinowanych/intermodalnych w korytarzu Brenner (Monachium–Vero-
na o długości 448 km), w tym m.in.:   
− spójny system zarządzania przewozami,  
− wielosystemowe lokomotywy, 
− system radiokontroli dla lokomotyw,  
− zaawansowany system zarządzania informacjami i jakością usług dla klien-

tów,  
− prototypy innowacyjnych technologii, w tym: nowe technologie wagonów 

kieszeniowych i nową koncepcję dla przewozu konwencjonalnych naczep.  
W wyniku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań osiągnięto następujące ko-

rzyści: wzrost punktualności kursowania pociągów do 90%, prawie 100% nie-
zawodność w zakresie dokumentacji transportowych, wzrost przewozów o 16% 
w ciągu dwóch lat oraz istotny wzrost satysfakcji klientów z jakości świadczo-
nych usług w wyniku zastosowania zaawansowanego systemu informacyjnego 
dla klientów.  

 
 

Podsumowanie  
 
Rozwój transportu intermodalnego w Europie zależy od poziomu, zakre-

su i tempa wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sferze techniczno-eksplo-
atacyjnej i organizacyjnej. Rozwiązania te powinny być kompatybilne na 
poziomie międzynarodowym oraz wdrażane we wszystkich ogniwach syste-
mu i łańcuchów transportu intermodalnego (lądowych i morsko-lądowych).  

Skrócenie czasu całego procesu transportu intermodalnego w systemie 
„drzwi–drzwi” wymaga przede wszystkim skrócenia czasu czynności obsłu-
gowych na terminalach, co jest możliwe tylko przez wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie technologii przeładunkowych – wspomaganych przez 
nowoczesne podsystemy informacyjne dostępne dla wszystkich klientów ter-
minali.  

Równocześnie wzrost efektywności funkcjonowania procesu przewozowe-
go w systemie intermodalnym oraz zapewnienie wysokiej i konkurencyjnej ja-
kości usług świadczonych przez operatorów intermodalnych wymaga zastoso-
wania innowacyjnych rozwiązań informacyjnych we wszystkich ogniwach tego 
systemu.  
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Tylko wtedy transport intermodalny stanie się konkurencyjny w stosunku 
do transportu drogowego i tym samym będzie możliwy wzrost jego udziału na 
europejskich rynkach transportowych, a w konsekwencji realne stanie się osią-
gnięcie zrównoważonego stanu transportu w Europie – jako jednego z podsta-
wowych celów polityki transportowej UE. 
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INNOVATIVE SOLUTIONS FOR INTERMODAL TRANSPORT –  
SELECTED BEST PRACTICES 

 
 

Summary 
 

The European transport policy aims at increasing the market share of more envi-
ronmentally friendly transport modes, rail and water, integrated into intermodal transport 
alternatives with priorities to technical harmonisation and interoperability between 
modes concerned. Intermodal terminals are a focal point where different actors of inter-
modal transport processes meet and efficient processes in terminals are key for a success 
of intermodal transport system development. Therefore it is important to implement of 
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innovative solutions at intermodal terminals, including transhipment technologies and 
information systems (mainly tracking and tracking systems), to be open for all intermo-
dal customers. The author presents selected best practices of innovative solutions in both 
two fields they are used in European intermodal transport markets.   
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TRANSPORT JAKO PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  
BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ  

 
 

Wprowadzenie 
 

Innowacyjność jest wyzwaniem współczesności. Badania naukowe i rozwój 
technologiczny są niezbędne dla rozwoju cywilizacji, a w skali mikro mogą sta-
wać się skutecznym bodźcem traktowania innowacji jako procesu biznesowego. 
Europejski potencjał naukowo-badawczy liczy ponad 4000 instytucji, które co-
raz powszechniej zauważają potrzebę integracji i współpracy, podobnie jak pro-
blemy naukowe coraz częściej wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Wy-
pracować to można w ramach zintegrowanych programów naukowo-badaw-
czych oraz sieci współpracujących ze sobą instytutów i uczelni. Unia Europejska 
stworzyła już podwaliny takiej współpracy, tworząc Europejską Przestrzeń Ba-
dawczą (ERA) czy powołując Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 
wspierający partnerstwo zasadzające się na tzw. trójkącie wiedzy (edukacja, 
innowacje, badania naukowe). Badania nad transportem wpisały się wyraźnie  
w tę strukturę. Istnieje kilka wiodących platform naukowych i instytutów, które 
podejmują badania nad najistotniejszymi zagadnieniami współczesnego trans-
portu, a następnie nieodpłatnie je upowszechniają. Wypełniają one przez to mi-
sję społeczną (propagowanie wyników badań) oraz aktywizują środowiska aka-
demickie i badawcze Europy do poszukiwania doskonalszych rozwiązań  
z uwzględnieniem lokalnych i regionalnych uwarunkowań. 
                                                           

* Prof. dr hab. Elżbieta Załoga – Uniwersytet Szczeciński. 



Elżbieta Załoga 290 

1. Podstawowa struktura naukowo-badawcza Unii Europejskiej 
 
Ramy polityczne i instytucjonalne dla badań naukowych w ramach Wspól-

noty Europejskiej stworzył Traktat rzymski o powołaniu Euratomu w 1957 roku. 
Na jego bazie powołano Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – 
JRC) promujące badania nad bezpieczeństwem nuklearnym. Z biegiem lat na-
stępowała transformacja centrum i zakresu jego badań w kierunku organizacji 
badawczej podejmującej się rozwiązywania bieżących problemów, istotnych dla 
społeczeństwa UE. Obecnie JRC obejmuje siedem instytutów w pięciu krajach 
członkowskich UE1, a jego badania stanowią istotne wsparcie naukowe i tech-
niczne dla polityków. Nie wypełniają jednak rosnących potrzeb w tym zakresie. 

Na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 roku przyjęto 
inicjatywę utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research 
Area – ERA). I czas, i miejsce zadecydowały o tym, że ERA stała się narzę-
dziem realizacji przyjętej wówczas w Lizbonie strategii UE na XXI wiek, to jest 
Strategii lizbońskiej. W niej bowiem podkreślono istotność innowacji i badań 
dla wzrostu konkurencyjności UE. Aby osiągnąć swoje cele strategiczne, Unia 
Europejska musi przeznaczyć więcej środków na badania i rozwój. Celem stra-
tegicznym (do 2010 roku) jest poziom 3% PKB. 

Dystans dzielący Unię Europejską od USA czy Japonii (rysunek 1) jest bar-
dzo wyraźny. Pożądany przez Unię Europejską średni poziom nakładów na ba-
dania i rozwój osiągnęły tylko nieliczne kraje świata: Szwecja, Finlandia, Japo-
nia i Szwajcaria (rysunek 2)2, a dla wielu krajów poziom wydatków na ten cel 
nie przekracza 1% PKB (Cypr, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Polska, Grecja, 
Turcja, Malta, Łotwa, Litwa, Chorwacja, Węgry)3. To decyduje też o miejscu 
i roli tych państw w ERA. 

 
                                                           

1  Są to następujące instytuty: The Institute for the Protection and Security of the Citizens 
w Ispra (Włochy) powołany w 1959 roku; The Institute for Reference Materials w Geel (Belgia) 
powołany w 1960 roku; The Institute for Energy w Petten (Holandia) powołany w 1962 roku; The 
Institute for Transuranium Elements w Karlsruhe (Niemcy) powołany w 1965 roku, The Institute 
for prospective Technological Studies w Sewilli (Hiszpania) powołany w 1994 roku, The Institute 
for Health and Consumer Protection w Ispra powołany w 1998 roku oraz The Institute for Envi-
ronment and Sustainability w Ispra powołany w 2001 roku. Za: Highlights of the JRC. 50 years in 
science, European Communities, Brussels 2007. 

2  Badania i innowacje. Budując przyszłość Europy, http//europa.eu/pol/rd/index_pl.htm. 
3  Science, technology and innovation, http://eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sience_ 

technology-innovation/int. 
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Rys. 1. Wydatki na badania i rozwój w latach 1995–2005 (% PKB) 
Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej, za: euro-

pa.eu/pol/rd_index_pl.htm. 
 
 

 
Rys. 2. Wydatki wybranych krajów na badania i rozwój w 2006 roku (% PKB) 
Źródło: Science, technology and innovation, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 

page/portal science_technology_innovation/int. 
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Europejska Przestrzeń Badawcza stała się polem realizacji polityki nauko-
wo-badawczej Europy. Obecnie przestrzeń tę wypełnia 30 krajów (27 państw 
członkowskich UE oraz trzy kraje EFTA: Szwajcaria, Norwegia, Islandia). Do 
podstawowych funkcji ERA należą4: 
− integrowanie wewnętrznego rynku badań naukowych (swobodny przepływ 

pracowników naukowych, wiedzy i technologii); 
−  zapewnienie skutecznej koordynacji na poziomie europejskich, krajowych 

i regionalnych działań i programów naukowo-badawczych; 
− integrowanie inicjatyw realizowanych i finansowanych na poziomie europej-

skim.  
Także Wspólne Centrum Badawcze (JRC) jest głęboko osadzone w Euro-

pejskiej Przestrzeni Badawczej. 
Współcześnie wyzwaniem dla ERA staje się coraz szybciej przebiegający 

proces globalizacji badań naukowych i postępu technicznego oraz pojawienie się 
nowych potęg w tej dziedzinie, przede wszystkim Chin i Indii. Wskazane zjawi-
ska skłoniły Komisję Europejską do wydania w 2007 roku Zielonej Księgi pt. 
Europejska Przestrzeń Badawcza: nowe perspektywy, która wyznacza kolejny 
trzyletni cykl strategii, rozpoczęty w 2008 roku5. Wskazano tam, czym powinna 
być ERA na miarę czasów i jak może ona spełnić wyznaczone cele, a mianowi-
cie:  
− zapewnić przepływ wykwalifikowanej kadry naukowej, 
− tworzyć światowej klasy infrastrukturę naukowo-badawczą, 
− łączyć wysokiej klasy instytucje naukowo-badawcze, 
− zapewnić skuteczny przepływ wiedzy, 
− tworzyć skoordynowane programy i wyznaczać priorytety naukowo-badaw-

cze, 
− zapewnić otwarcie się na resztę świata. 

UE stworzyła ramy instytucjonalne i finansowe realizacji zadań ERA. 
W strukturze Komisji Europejskiej wyznaczono komisarza ds. nauki i badań (to 
jemu bezpośrednio podlega Joint Research Centre) oraz powołano Dyrekcję 
Generalną ds. Badań. Utworzono również Europejską Radę ds. Badań Nauko-
wych.  
                                                           

4  Zielona Księga. Europejska Przestrzeń Badawcza: nowe perspektywy, COM (2007)161 wer-
sja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007. 

5  Ten dokument programowy, redefiniujący istotę i zadania ERA, został poddany konsultacji 
społecznej w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2007 roku. 
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Głównym instrumentem finansowania badań Unii Europejskiej są programy 
ramowe badań i rozwoju technologicznego (FP), które odgrywają wiodącą rolę 
w badaniach interdyscyplinarnych. Siódmy program ramowy (FP7) obejmujący 
lata 2007–2013 otrzymał budżet w wysokości 53,2 mld euro – najwyższy z do-
tychczasowych6. Beneficjentem tych środków są głównie silne, wyspecjalizo-
wane zachodnioeuropejskie instytuty badawcze i ośrodki akademickie, doświad-
czone w budowaniu zespołów badawczych i sporządzaniu wniosków o granty.  

 
 

2. Rozpowszechnianie wyników badań nad transportem 
 
Narzędziem promocji działalności naukowo-badawczej UE w zakresie 

transportu jest Centrum Wiedzy o Projektach Transportowych (Transport Rese-
arch Knowledge Centre – TRKC), które, prowadząc bezpłatny portal interneto-
wy (www.transport-research.info), przekazuje informacje o wynikach działalno-
ści badawczej w zakresie transportu na poziomie Europy i poszczególnych kra-
jów tworzących obszar ERA. Jest to nowoczesna platforma informacyjna, za-
pewniająca dostęp do 300 programów badawczych w zakresie transportu i ponad 
6000 projektów realizowanych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem 
TRKC jest zbieranie, kompletowanie, analizowanie i rozpowszechnianie wyni-
ków badań w zakresie transportu wspieranych przez Unię Europejską, a także 
tych finansowanych przez źródła krajowe w ramach ERA czy też wybrane glo-
balne programy rozwojowe.  

W szczególności portal internetowy TRKC przekazuje: 
− informacje o programach badań w zakresie transportu w obszarze ERA, 
− wiedzę na temat europejskich i narodowych mechanizmów finansowania 

badań, 
− bazę danych o trwających i zakończonych projektach; także główne wyniki 

i zakres oddziaływania na politykę, 
− informacje o linkach do bibliotek instytucji badawczych, 
− raporty analiz tematycznych, 
− broszury. 

Centrum Wiedzy o Projektach Transportowych spełnia podobne funkcje jak 
JRC.  

                                                           
6  Zielona Księga. Europejska Przestrzeń Badawcza: nowe perspektywy…, op.cit. 
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Sposób rozpowszechniania wyników projektów badawczych przyjęty przez 
Zespół TRKC obejmuje trzy poziomy analizy: 
1) analiza projektowa – polega na badaniu projektu za projektem i dostarczaniu 

informacji o tle badań, celach, rezultatach, implikacjach technicznych i poli-
tycznych; 

2) analiza tematyczna projektów, która podsumowuje wyniki badawcze wybra-
nych projektów według wspólnego schematu analizy (30 kategorii, pogrupo-
wanych w pięciu obszarach); produktem takiej aktywności analitycznej są 
podsumowania badań tematycznych (Thematic Research Summaries – TRS);  

3) analiza polityczna, która podsumowuje wyniki projektów badawczych 
stosownie do zbioru tematów opartych na wyznaczonych ad hoc prioryte-
tach politycznych, które są uzgadniane z Dyrekcją Generalną ds. Trans-
portu i Energii (DG TREN) oraz reprezentatywną grupą korzystających 
z badań. 

Przyjęty w TRKC układ prezentacji efektów badań tematycznych (tabela 1) 
ma na celu wszechstronną porównywalność informacji. Warto także zauważyć, 
że każda z wymienionych kategorii jest zdefiniowana i dostępna na stronie  
internetowej www.transport-research.info/web/projects/transport/thems.cfm, co 
ma bardzo istotny aspekt poznawczy. 

 
 

Tabela 1 
 

Schemat analizy projektów naukowo-badawczych UE wykorzystywany przez TRKC 

1. Sektory 
• transport pasażerski 
• transport towarowy 
2. Geografia 
• transport miejski 
• transport podmiejski 
• transport regionalny 
• transport na duże odległości 
• kwestie krajów akcesyjnych do Unii Europejskiej 
3. Gałęzie 
• transport lotniczy 
• transport kolejowy 
• transport drogowy, włączając spacery i jazdę na rowerze 
• transport wodny 
• gałęzie innowacyjne 
• intermodalny transport towarowy 
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4. Cele polityki zrównoważonego rozwoju 
• aspekty ekonomiczne 
• sprawność (wydajność) 
• równość i dostępność 
• aspekty środowiskowe 
• aspekty użytkowników 
• bezpieczeństwo i ochrona 
5. Narzędzia 
• narzędzia wspierające decyzje 
• narzędzia finansowe 
• informacja i świadomość 
• wyposażenie infrastrukturalne, włączając TEN 
• integracja i polityka rozwoju 
• Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) 
• regulacja/deregulacja 
• planowanie przestrzenne 
• zarządzanie transportem 
• polityka cenowa i podatki 
• technologia pojazdów 

Źródło: Thematic Research Summary, TRKC (www.transport-research.info). 
 

 
3. Finansowanie badań nad transportem w UE 

 
Badania w zakresie transportu mają charakter interdyscyplinarny. Na po-

ziomie Komisji Europejskiej za finansowanie i zarządzanie tymi badaniami od-
powiadają cztery dyrekcje generalne, a mianowicie: ds. transportu i energii, ds. 
badań, ds. środowiska i ds. społeczeństwa informacyjnego. Na projekty badaw-
cze w zakresie transportu przeznaczono w 7 Programie Ramowym (lata 2007– 
–2013) 4,16 mld euro7, co stanowi 8% ogólnych nakładów na FP7.  

Przygotowany przez Komisję Europejską program finansowania badań 
w zakresie transportu na 2009 rok obejmuje, w ramach trzech rodzajów grantów, 
następujący zakres badań:  
− działania wspierające europejską politykę transportową i prawa pasażerów 

(budżet 900 tys. euro), 
− bezpieczeństwo transportu (budżet 580 tys. euro), 
− Program Marco Polo II (budżet 60 350 tys. euro), 
− autostrady morskie (budżet 30 000 tys. euro),  
− ERTMS (budżet 250 000 tys. euro), 
                                                           

7  Connecting Transport Research with EU Policy (www.transport-research.info). 
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− roczny program (budżet 140 000 tys. euro), 
− TEN – Transport (budżet 495 238 tys. euro), 
− Program Galileo (budżet 828 000 tys. euro), 
− linie budżetowe związane z FP7 (budżet 115 950 tys. euro). 

Wymienione priorytety badawcze służą realizacji celów polityki transportowej 
UE. Ramy czasowe obecnie realizowanej polityki zamyka rok 2010. Już ukończono 
badania nad wizją transportu za 20 i 40 lat (projekt TRANSvisions). Zweryfikuje je 
przygotowywana obecnie nowa polityka transportowa UE na lata 2011–2020. 

 
 

Podsumowanie 
 
Mija kolejne dziesięciolecie realizacji programów rozwojowych i strategii 

wyznaczających konieczne zmiany w transporcie UE, a spodziewane efekty 
odsuwają się w czasie. Nie brakuje też przyjętych założeń, które wydają się nie-
realne, zwłaszcza w obliczu skutków nieoczekiwanego załamania się światowe-
go systemu gospodarczego. Powstaje więc potrzeba określenia nowych obsza-
rów badań i wyznaczenia nowych paradygmatów.  

Kryteria badań naukowych są jasno określone. Po pierwsze, muszą być one 
celowe, to znaczy zgodne z celami polityki transportowej, po drugie – muszą 
być dostępne i po trzecie – użyteczne. Związek pomiędzy badaniami a polityką 
transportową musi się umocnić i nie chodzi tu tylko o wybór obszaru badań czy 
wykorzystywanie efektów badań w praktyce. Chodzi też o zapewnienie źródeł 
dla ich finansowania.  
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Summary 
 

Innovation is a challenge of modernity. Scientific researches and technological de-
velopment are necessary for civilization progress, and in macro scale they can become 
very effective stimulus for treating innovation as a business process. 

Sustainable development of transport needs suited tools and system approach. This 
can be hammered out within integrated scientific - research programs and networks of 
cooperating altogether institutes and academies. European Union established the founda-
tions of this type of cooperation appointing inter alia, The European Research Area, The 
European Technology and Innovation Institute and Transport Research Knowledge Cen-
tre. 

This paper describes structure of EU scientific – research activities, tools of re-
search promotion and budget for research financing as well. 
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