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OD REDAKTORÓW 

Rok 2010 jest dla środowiska akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego 

rokiem szczególnym. Dwadzieścia pięć lat temu, w 1985 r., powstał Uniwersytet 

Szczeciński, który wraz ze swoją ofertą naukową i dydaktyczną szybko stał się 

częścią życia akademickiego, społecznego i gospodarczego regionu. Pięć lat 

później w strukturach Uniwersytetu wyodrębniony został Wydział Transportu i 

Łączności, który pod obecną nazwą Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług jest 

jedną z jego największych jednostek organizacyjnych. Zmiana nazwy była 

wyrazem strategicznej ewolucji, jaka nastąpiła w najnowszej historii naszego 

Wydziału.  

Tradycja oparta na solidnych podstawach merytorycznych oraz potrzeby 

zmieniającego się otoczenia wyznaczają kierunki rozwoju i kształtują obecny 

wizerunek Wydziału, którego nieodłączną częścią były zawsze ekonomiczne i 

organizacyjne aspekty funkcjonowania sektora usług. To właśnie nasz Wydział jest 

spadkobiercą dorobku szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu, która w 

przyszłym roku będzie obchodzić 65-lecie. Na tożsamość Wydziału i jego obecną 

pozycję wpłynął również dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie ekonomiki i 

organizacji łączności. Rozwijając inne obszary aktywności badawczej i 

dydaktycznej, Wydział zawsze pozostał wierny działalności usługowej. 

Dlatego też szczególnie miło jest nam oddać do Państwa rąk publikację w 

serii Zeszytów Naukowych „Ekonomiczne Problemy Usług”. Zeszyt ten jest 

naukowym uzupełnieniem okolicznościowego albumu, który ukazał się na 

obchody uroczystości jubileuszowych Wydziału w marcu bieżącego roku. 

Interdyscyplinarność i merytoryczne bogactwo poruszanej tematyki, różnorodność 

ośrodków naukowych, które reprezentują uznani Autorzy, są dobrym 

odzwierciedleniem naszej pozycji naukowej oraz otwarcia na współpracę.  

Wyrażamy nadzieję, że publikacja ta, oprócz niewątpliwych wartości 

merytorycznych, będzie dobrym przeglądem dorobku naukowego minionego 

dwudziestolecia i przyczynkiem do historycznego, wnikliwego spojrzenia na 

przeszłość i twórczą refleksją nad naukową przyszłością Wydziału. 

 

 

Piotr Niedzielski 

Wojciech Downar 
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FRANCISZEK GRONOWSKI1 

GARŚĆ WSPOMNIEŃ SENIORA 

CV W PIGUŁCE 

Kiedy w styczniu 1947 znalazłem się w Szczecinie, jako student drugiego 

rocznika Akademii Handlowej w Poznaniu, Oddział w Szczecinie, nigdy nie 

sądziłem, że potrwa to ponad 60 lat, zanim powrócę do rodzinnych korzeni w 

Bydgoszczy. 

Po maturze zapisałem się na najbliższy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, jednak ciągnęło mnie do morza. Stąd Szczecin i gospodarka morska 

(żegluga, porty, handel zagraniczny). I tak to się zaczęło (szerzej o tym w 

publikacji okolicznościowej z okazji mojego 75-lecia „Trzymajmy się morza”, 

Szczecin 2002). 

Już w II roku studiów związałem się z Katedrą Morską, kierowaną przez 

dr. B. Koselnika, wybitnego fachowca w dziedzinie gospodarki morskiej 

przedwojennej Gdyni. Najpierw byłem tzw. asystentem wolontariuszem (przynieś, 

podaj, pozamiataj). Pierwsze zatrudnienie etatowe to październik 1949 r., jako 

młodszy asystent. Dalej to nauka i praca dydaktyczna; zdobywanie stopni i tytułów 

naukowych: od magistra do profesora zwyczajnego (tytularnego) w 1983 r. Na 

miejscu w Szczecinie nie było jeszcze możliwości formalnego awansu, stąd 

magisterium w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna 

Handlowa) w Warszawie; doktorat w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w 

Sopocie; dr habilitowany na Uniwersytecie Gdańskim. Wierność wybranej profesji 

owocowała (nie zawsze łatwo) licznymi publikacjami, opracowaniami dla praktyki, 

ekspertyzami itp. Wiele z tych wątków rozwiniętych zostało w publikacjach 

poświęconych kolejnym zjazdom absolwentów (ostatni − 60-lecie w 2006 r.). 

Sam doskonaląc swój warsztat naukowo-dydaktyczny, wiele uwagi 

poświęcałem młodzieży akademickiej i młodym pracownikom nauki. Na swoich 

seminariach wykształciłem prawie 1000 magistrów, głównie transportu morskiego 

i śródlądowego, z których wielu pełniło później kierownicze stanowiska w 

przedsiębiorstwach morskich. Wypromowałem 25 doktorów nauk ekonomicznych, 

z których część doszła do stanowisk profesorskich. 

                                                           

1 prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski 
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Kultywowałem ścisłe związki z innymi uczelniami Szczecina, zwłaszcza z 

Wyższą Szkołą Morską (obecnie Akademia Morska). Miałem nieprzerwane 

kontakty z przedsiębiorstwami morskimi Szczecina; m.in. przez ponad 20 lat 

kierowałem społecznie Radą Techniczno-Ekonomiczną w Polskiej Żegludze 

Morskiej, największym polskim armatorem. 

Jest rzeczą naturalną, że w tym długim okresie pełniło się różne funkcje 

zarządcze na Wydziale, ale i Uczelni: kierownik Zakładu, Katedry, Prodziekan i 

Dziekan Wydziału, aż do Rektora Politechniki Szczecińskiej w 1982 r. Najczęściej 

były to funkcje z wyboru. Był czas, że mocno angażowałem się w pracę społeczną 

Związku Nauczycielstwa Polskiego (jako jeden z pierwszych otrzymałem Złotą 

Odznakę ZNP na Uczelni). 

I chyba wystarczy już tego, żeby wiedzieć, z kim ma się do czynienia. 

Czas więc przejść do spraw związanych z Uniwersytetem i Wydziałami 

Ekonomicznymi. 

POWOŁANIE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

Okoliczności poprzedzające powołanie odrębnego Uniwersytetu w 

Szczecinie w 1985 r. są powszechnie znane. Ukazały się na ten temat liczne 

publikacje, w tym książka jego pierwszego Rektora prof. Kazimierza Jaskota. 

Dorzucę jedynie kilka własnych spostrzeżeń jako uczestnik tych wydarzeń. 

Przez około 30 lat Wydział, na którym pracowałem (Wydział 

Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu), funkcjonował w strukturze Politechniki 

Szczecińskiej (utworzonej w 1955 r. przez połączenie Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej). Wydział ten, który z latami 

rozwinął się w pełnoprawną jednostkę akademicką (doktoryzowanie, 

habilitowanie), wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną miał stanowić trzon 

przyszłego Uniwersytetu. 

Oczywiście sprawy nie biegły bez przeszkód. Wyodrębnione struktury, 

sprawy osobowe, przyzwyczajenia, wątpliwości i obawy tworzyły atmosferę, 

można rzec, bardzo dyskusyjną. Wspomnę jedynie krótki epizod z tym związany. 

Pełniłem w tym czasie funkcję Rektora, a sprawy wyjścia naszego Wydziału z 

Politechniki były przedmiotem obrad Senatu. Zdania były podzielone, nawet wśród 

senatorów z WIET. Część z nich była za przekształceniem naszego Wydziału w 

samodzielną Akademię Handlową. Osobiście od samego początku byłem za 

stworzeniem Uniwersytetu. Starałem się, w miarę możliwości, skłaniać członków 

Senatu do zgodnej uchwały. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że może to 

chwilowo osłabić rangę Politechniki, ale korzyści perspektywiczne były 

bezdyskusyjne. Nie przeszkodziło to jednak, już po narodzinach Uniwersytetu, o 

posądzenie nas przez niektórych senatorów – inżynierów, o „zdradę” Politechniki 

przez WIET. 
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Przyszłe lata zweryfikowały słuszność podjętych wówczas decyzji, 

zarówno dla nowo powstałego Uniwersytetu, jak i dla Politechniki, w której 

pozostała część kadry naukowej WIET-u. 

WYDZIAŁY EKONOMICZNE UNIWERSYTETU 

Wyższe szkolnictwo ekonomiczne na Pomorzu Zachodnim ma swoją 

bogatą historię: od Akademii Handlowej (1946), poprzez WSE (1950), WIET 

Politechniki (1955−1984) i Uniwersytet (od 1985). Dokumentowana jest ona 

licznymi publikacjami. Stąd moich kilka spostrzeżeń ograniczę do jednego, a 

później dwóch Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu. 

Wejście naszego Wydziału w nową uniwersytecką strukturę organizacyjną 

w zasadzie niczego nie zmieniło. Nadal dominowały kierunki transportowe, 

obudowane – obok ekonomiki – przedmiotami komplementarnymi. Zmiana form 

ustrojowych i modelu ekonomicznego państwa – przejście z gospodarki centralnie 

planowanej na system rynkowy – stawiały jednak przed Wydziałem coraz więcej 

wyzwań. Skutkowały one istotnymi zmianami w planach studiów, a zwłaszcza w 

nowo tworzonych przedmiotach nauczania. Rozwinęły się nowe przedmioty z 

takich dyscyplin jak finanse, rachunkowość, organizacja i zarządzanie itd., 

jednocześnie zniknęła ekonomia polityczna socjalizmu. Z nauki miano zdjąć 

brzemię polityki, co w przyszłości okazało się wielką naiwnością. Nie tutaj jednak 

miejsce na rozpatrywanie tego fundamentalnego problemu. 

Rozwój kadry naukowej, który siłą rozpędu dalej następował i któremu 

towarzyszyło otwarcie nowych interesujących perspektyw w zakresie nauki i 

dydaktyki, powodował, że na Wydziale robiło się coraz ciaśniej zarówno w sensie 

fizycznym (ograniczenia lokalowe budynków przy ulicy Mickiewicza), jak też 

inspiracji intelektualnych jego pracowników. Atmosfera coraz bardziej „gęstniała”, 

czego wyrazem były gorące dyskusje na Radach Wydziału. Zdecydowanie 

przeważali zwolennicy podzielenia i rozdzielenia się. Kierując w tym czasie 

największym na wydziale Instytutem, łączącym wszystkie branże transportowe, nie 

byłem zwolennikiem podziału i pozostaję przy tym zdaniu do dzisiaj. 

Jednak musiał nadejść czas rozłąki. Sprzyjała temu okoliczność pozyskania 

od miasta nowego obiektu przy ulicy Cukrowej. 

DRUGI WYDZIAŁ EKONOMICZNY 

Przekazany Uczelni 7-piętrowy budynek o dużej kubaturze wymagał 

przebudowy i wykończenia. Był to bowiem budowany przez wiele lat obiekt 

centrum drukarsko-wydawniczego, porzucony w stanie surowym. Zmiana 

przeznaczenia oraz stan budynku wymagały rozpoczęcia od nowa całej procedury 

projektowo-kosztorysowej oraz wykonawczej, a zwłaszcza zaangażowania 

wielkich środków inwestycyjnych. Nie wchodząc w te zawiłości, powiem jedynie, 

że najwięcej wysiłku w dokończenie dzieła włożył ówczesny Dziekan prof. Adam 
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Szewczuk. Jego upór i niemal codzienne wizyty na placu budowy w ostatniej fazie, 

jak również umiejętności pozyskiwania środków od podmiotów gospodarczych na 

wyposażenie są nie do przecenienia. 

Ale jak się podzielić kadrowo i materialnie z ulicą Mickiewicza? 

Przebiegało to nad wyraz spokojnie i polubownie. Trzeba jednak wyraźnie 

powiedzieć, że był to swego rodzaju gest wspaniałomyślności ze strony 

transportowców. To dla nich bowiem wiele lat wcześniej wybudowano nowy 

gmach przy starym budynku przy ul. Mickiewicza (dar Ministerstwa 

Komunikacji). Tak więc Koledzy, którzy pozostali na „starych śmieciach”, dostali 

wartościowy spadek. Bratni Wydział mógł spokojnie rozgościć się i bez straty 

czasu podjąć działania rozwojowe, czego nie można było powiedzieć o tych, 

którzy organizowali nowy Wydział. 

Głównym kryterium podziału dyscyplin i kadry naukowej była 

kontynuacja tradycji i dorobku dotychczasowego Wydziału Inżynieryjnego-

Ekonomicznego Transportu (motyw scalający). Późniejsze korekty na jednym i 

drugim wydziale powodowały zmiany ich nazw. Nasz Wydział, przekształcając 

się, doszedł do nazwy Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. 

NAUKA I DYDAKTYKA 

Podstawą funkcjonowania uczelni wyższej są nauka i dydaktyka. Ich 

symbioza oparta na prawie synergii decyduje o randze danej jednostki naukowej. 

Stale wzbogacana nauka przekłada się na treść i jakość przekazywanej studentom 

wiedzy. Ważną rolę odgrywają również predyspozycje pedagogiczne 

wykładowców. Krótko mówiąc, rzecz sprowadza się do kadry – nauczycieli 

akademickich. 

I w tej, najistotniejszej kwestii pozwolę sobie na kilka uwag. Prawie 60 lat 

pracy w szkolnictwie wyższym to okres doświadczeń własnych i licznych 

spostrzeżeń. 

Zacznijmy od tzw. etatowości. Plany studiów, siatki godzin, struktura 

wykładów i ćwiczeń, seminariów itd. tworzą globalne obciążenie godzinowe 

semestrów i roku akademickiego. Z drugiej strony, istnieje tzw. pensum 

dydaktyczne dla różnych grup nauczycieli akademickich (profesorowie, asystenci, 

wykładowcy). Pensum to ma charakter zmienny, jest regulowane uchwałami 

Senatu Uczelni. Kolejne zmiany raczej dociążają pracowników z uwagi na stałe 

problemy finansowe uczelni. 

Prawie że formalnie, przez zwykłe podzielenie globalnego obciążenia 

dydaktycznego przez ustalone dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich 

pensum, otrzymujemy liczbę i strukturę etatów; tylu pracowników można 

zatrudnić. Życie zmusza jednak do pewnych korekt, często nawet dość istotnych, 

wynikających z ciągłości zatrudnienia, ulg, nadgodzin, zdarzeń losowych itp. 

Trudno bowiem wyobrazić sobie coroczne „tasowanie” czynnika ludzkiego, jako 
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przedmiotu rachunkowego. Dąży się bowiem do stabilizacji i rozwoju kadry 

naukowo-dydaktycznej. Niemniej jednak etatowość oparta na pensum 

dydaktycznym nie jest tym modelem, który należałoby polecać. Można oczywiście 

powiększyć stan zatrudnienia, rozwijając badania naukowe odpłatne dla praktyki, 

ekspertyzy, pozyskiwane granty, środki finansowe z funduszy unijnych itp., ale jest 

to już zupełnie inna tematyka. Należy tylko powiedzieć, że są to kwestie zbyt słabo 

doceniane i wykorzystywane w praktyce. 

Wracając na własne podwórko, prześledźmy w skrócie tzw. karierę 

naukową młodego nauczyciela akademickiego. Otwiera się wakat etatowy; 

najczęściej świeży absolwent (magister) zainteresowany daną dziedziną (lub nawet 

nie) startuje w konkursie (często bardzo formalnym) i zostaje przyjęty na etat. 

Niejako z marszu przejmuje prowadzenie ćwiczeń, najczęściej bez jakiegokolwiek 

przygotowania pedagogicznego. Być może w dalszej pracy – drogą prób i błędów 

– uzupełni te umiejętności. I dla niego, i dla studentów staje się to często 

przysłowiową drogą krzyżową. Przed nim lata, lata pracy; konkretyzacja 

zainteresowań naukowych, pilnowanie okresów rotacyjnych, a zwłaszcza 

wzbogacanie dorobku naukowego, zdobywanie kolejnych stopni i tytułów 

naukowych; tak do emerytury, a nawet dłużej. Pierwszym progiem na tej drodze 

jest doktorat, który nie wszyscy łatwo osiągają. Co dalej? To już wyłącznie w 

rękach samego doktoranta (jego ambicje, zdolności, pracowitość, ale i trochę 

szczęścia). 

 Ale żyć trzeba: singiel – małżeństwo – rodzina – mieszkanie – kuszenie 

dobrami materialnymi − trzeba temu sprostać finansowo, gdyż etat na uczelni nie 

wystarcza. I tutaj dochodzimy do tzw. wieloetatowości, zwłaszcza w ostatnich 

latach. Otwieranie coraz większej liczby prywatnych szkół wyższych stworzyło 

niebywały popyt na nauczycieli akademickich. Podaż jest ograniczona i mało 

elastyczna, a więc rozmieniamy się na drobne. Próby zmiany tego negatywnego 

zjawiska (wieloetatowości), jak dotąd, nie są skuteczne. 

Rozwój naukowy ma charakter ciągły; stałe wzbogacenie wiedzy (uczenie 

się), śledzenie postępów w światowej nauce, czytanie fachowej literatury, badania 

własne itp. − na to wszystko trzeba mieć dużo spokojnego czasu. A tu grafik zajęć 

na jednej, drugiej, a nawet trzeciej uczelni – po prostu groza! Wieloetatowość stała 

się dzisiaj brzemiennym w skutki zjawiskiem w polskim szkolnictwie wyższym. 

Gra się starym kapitałem i rutyniarstwem. Jeśli do tego dodamy podjętą wcześniej 

etatowość – pensum, to siła złego na jednego − i pracownika naukowego, i 

studenta. 

Snując te refleksje o kadrze naukowej, nie mogę nie wspomnieć, chociażby 

sygnalnie, o jej postawie etyczno-moralnej w dobie przemian. Przejście w nową 

formację polityczno-społeczną lat 90. powodowało również polaryzację i erozję 

etyczno-moralną wśród części kadry naukowej. Zdarzały się sytuacje, że główni 

ideolodzy dawnego systemu, nawet tzw. Budowniczowie Polski Ludowej, raptem 

odkrywali zupełnie nowe oblicze. Szczególnym tego przykładem z naszego 
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wydziału (WIET) był prof. J.R. Neofita zawsze budzi poważne wątpliwości co do 

wiarygodności postaw i zachowań. Sytuacje takie kwitowane były satyrycznie, 

m.in. następującym podwójnym epitafium 

Tu leżą koryfeusze nauki 

o kręgosłupach ze stali, 

a obok lis farbowany 

szydzący „jacy to oni mali!! 

Spośród ważnych, bo prestiżowych, zdarzeń z życia Uczelni i Wydziałów 

był (i jest) problem nadawania zaszczytnego tytułu doktora honoris causa. Sam 

przeżyłem związany z tym epizod. Otóż z inicjatywy ówczesnego Rektora prof. 

H. Bronka podjęto na Wydziale postępowanie przygotowawczo-organizacyjne, by 

wysunąć moją kandydaturę do tej godności. Na posiedzeniu Rady Wydziału, ku 

ogólnemu zaskoczeniu, podziękowałem i odmówiłem kandydowania. Przy okazji 

wyjaśniłem mój punkt widzenia: niezręczne jest faworyzowanie kandydatów z 

własnej uczelni; może jako przypadek szczególny – tak, ale prawie jako zasada – 

nie. Oczywiście szybko znaleźli się tacy, którzy takich skrupułów nie mieli. 

Niestety dopiero w 2007 r. Senat Uczelni przyjął uchwałę w tej sprawie, 

zgodną z duchem mojego ówczesnego stanowiska. Bezpośrednią tego przyczyną 

było nadanie dwóch doktoratów honoris causa profesorom z tego samego wydziału 

na zjeździe absolwentów z okazji 60-lecia. Przywołanie przeze mnie tej kwestii 

miało jedynie na celu pokazanie, jak mozolnie i długo powstają zwyczaje (uznane), 

tworzące pełną „akademickość” uczelni czy wydziału. 

ŻYCZENIA DLA JUBILATA 

- mądrego i skutecznego kierownictwa, 

- dynamicznego rozwoju młodej kadry, 

- zdolnych i pilnych studentów, 

- zgody, spokoju i „świetlanej przyszłości” 

Kończąc te wspomnienia, chcę prosić, by nie odbierano mnie jako 

wymądrzającego się, ale ze spokojem i rzeczowo. 

POST SCRIPTUM 

Piszę to tuż po Święcie Zmarłych, gdy – jak co roku – odwiedzam groby 

naszych zmarłych profesorów na Cmentarzu Centralnym. Wśród nich są m.in. 

P. Małek, J. Wolszczan, B. Koselnik, A. Wielopolski, J. Mikołajski, E. Terebucha 

czy K. Piotrowski. Same nasuwają się refleksje, jak krótkie są nasze dni, więc nie 

marnujmy ich bezmyślnie. 

SUMMARY 
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THE SENIOR’S FIST OF MEMORIES 

 

The are the memories of a professor with the longest Professional. They 

relate to selected, but the most important, academic issues. In principle they relate 

to one issue, in particular, i.e. the academic staff, it`s quantitative and analitative 

aspect. 

Translated by Franciszek Gronowski 
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KRYSTYNA BRZOZOWSKA1 

KOMPLEMENTARNOŚĆ USŁUG DORADCZYCH W PROJEKTACH 

PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO 

WPROWADZENIE 

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest traktowane obecnie jako 

sposób na wypełnienie luki infrastrukturalnej w obliczu ogromnych potrzeb w 

zakresie inwestycji publicznych oraz zbyt napiętych budżetów. 

Mimo niewątpliwych zalet partnerstwo odznacza się wieloma 

zagrożeniami wynikającymi z wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego, 

wysokiej dźwigni finansowej, przeszkód społecznych, a także złożonej struktury 

organizacyjnej projektu. Konieczne staje się ustanawianie różnych zabezpieczeń 

niwelujących ewentualne skutki wystąpienia zjawisk zagrażających efektywnej 

kontynuacji projektu.  

W realizacji projektów PPP dominującą pozycję zajmują władze publiczne, 

banki oraz sponsorzy z założoną przez siebie spółką inwestycyjną SPV do 

bieżącego koordynowania procesem inwestycyjnym. Obok wymienionych 

podmiotów ważną rolę spełniają doradcy pomagający rozwiązywać specjalistyczne 

problemy dotyczące organizacji, kwestii technicznych, struktury i źródeł 

finansowania projektów PPP.  

Rynek PPP staje się rynkiem globalnym. Przy realizacji projektów PPP 

zatrudnienie znajdują czołowe firmy doradcze o zasięgu światowym. 

Celem opracowania jest analiza globalnego rynku doradców świadczących 

usługi ma rzecz projektów PPP. 

CZYNNIKI ROZWOJU PPP 

PPP2, postrzegane jako remedium na rozwiązanie problemów niedoboru 

infrastruktury, dotyczy relacji między władzami publicznymi i organizacjami 

                                                           

1  dr hab. prof. US Krystyna Brzozowska, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych, 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  PPP, którego semantyka wywodzi się z j. angielskiego, ma w tym języku kilka innych 

odpowiedników, jak PPI (Private Participation in Infrastructure) stosowane generalnie przez 

Bank Światowy, PSP (Private Sector Participation) stosowane w wielu instytucjach 

multilateralnych, P3 stosowane w Ameryce Północnej, PFP (Privately Financed Projects) 

używane w Australii, PFI (Private Finance Initiative) stosowane w W. Brytanii, Japonii i Malezji. 
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pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami otoczenia 

biznesowego w realizacji i eksploatacji inwestycji infrastrukturalnych. 

Przedmiotem PPP może być budowa lub remont obiektu budowlanego, 

świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenia składnika 

majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność oraz inne 

świadczenie – połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem 

majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-

prywatnego lub jest z nim związany3. 

Modelowo można ująć PPP w postaci umowy, na mocy której sektor 

prywatny i sektor publiczny ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie 

społeczeństwu wysokiej jakości usług. Strona publiczna sprawuje władztwo 

administracyjne, posiada istotny wpływ na możliwości i warunki prowadzenia 

działalności gospodarczej poprzez decydowanie o udzielaniu koncesji, zezwoleń 

i regulacji, a także dysponuje mieniem o znaczeniu strategicznym dla lokalnego 

rozwoju. Sektor prywatny natomiast dysponuje większą wiedzą, technologią, 

środkami finansowymi i wyższą efektywnością działania4.  

Uzyskanie efektów zgodnych z oczekiwaniami partnerów – stron umowy 

oraz użytkowników końcowych jest uzależnione w bezpośredni sposób od 

spełnienia takich warunków, jak5: 

a) wola polityczna decydentów,  

b) odpowiednie ramy prawne, 

c) duża wartość kosztorysowa inwestycji o relatywnie długim okresie życia 

obiektów, 

d) odpowiednia wielkość projektu w kontekście proporcjonalności kosztów 

transakcyjnych, 

e) jasno zdefiniowane wymagania dotyczące świadczenia usług, 

długoterminowego użytkowania, małej elastyczności projektu na zmiany, 

f) konsekwentny i przewidywalny strumień przepływów pieniężnych, 

g) dostateczna zdolność instytucjonalna sektora publicznego zapewniającego 

kontrolę nad realizacją projektów PPP. 

Podkreślenia wymaga szczególna cecha PPP, jaką jest realizacja projektu 

w całości, bez podziału na etapy, co powinno przekładać się na przyśpieszenie 

terminu jego gotowości do eksploatacji oraz obniżenie kosztów realizacji robót, 

ponieważ na przykład firmy wykonawcze nie muszą podejmować robót dla 

każdego odcinka osobno albo mogą „za jednym razem” korzystać z 

                                                           

3 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. nr 19, poz. 100. 

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

Warszawa 2006, s. 22. 

5  Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Wolters 

Kluwer- Oficyna, Kraków 2008, s. 55-56. 
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wypożyczanego specjalistycznego sprzętu. Krótszy czas realizacji budowy pozwala 

przy tym uniknąć dodatkowych kosztów wynikających ze wzrostu inflacji6. 

Nie bez znaczenia jest również założenie, że przedsięwzięcia PPP mogą 

przyspieszać lub nawet wymuszać reformę sektora publicznego poprzez 

wprowadzanie wyższych kanonów odnośnie do przejrzystości i odpowiedzialności, 

wykorzystania wyższych zazwyczaj umiejętności sektora prywatnego w zakresie 

procedury zamówień publicznych, zarządzania, a także w drodze wprowadzania 

swoistego benchmarku dla projektów realizowanych w sposób tradycyjny i 

realizowanych jako projekty prywatne. 

Należy jednak mieć na uwadze, że wykorzystanie formuły PPP wiąże się z 

koniecznością poniesienia znacząco wyższych kosztów transakcyjnych, 

wprowadzeniem ryzyka wystąpienia kosztów agencyjnych na skutek asymetrii 

informacji, jak również, generalnie, osłabieniem pozycji negocjacyjnej władz 

publicznych. 

ZŁOŻONOŚĆ PROJEKTÓW PPP 

Relacje wynikające z umów PPP, długoterminowej natury kontraktów, 

wysokiego stopnia skomplikowania powiązań umownych i organizacyjnych, 

struktury finansowania projektów, spłaty zadłużenia są w swej istocie relacjami 

zachodzącymi w project finance. Biorąc pod uwagę długoterminowy charakter 

umów (projektów) PPP, można przyjąć, że projekt PPP może być nazywany także 

projektem project finance w zakresie inwestycji o charakterze publicznym.  

Project finance obejmuje dwie podstawowe kwestie. Pierwsza, częściej brana 

pod uwagę, dotyczy struktury finansowania projektu inwestycyjnego, składającej się 

przede wszystkim z kredytów i pożyczek o ograniczonym regresie do 

kredytobiorców. Druga kwestia dotyczy źródeł spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 

w postaci przepływów pieniężnych uzyskiwanych z eksploatacji oddanego do użytku 

obiektu7. Moment rozpoczęcia spłaty nakładów poniesionych na realizację określonego 

projektu rozpoczyna się z chwilą oddania projektu do eksploatacji, a wszelkie osiągane 

nadwyżki są przeznaczane na spłatę zadłużenia8. 

Project finance jest sposobem prowadzenia dużego projektu inwestycyjnego 

poprzez zarządzanie ryzykiem oraz jego podziałem przy ograniczonym do minimum 

wpływie na bilanse sponsorów i deweloperów projektu9. To samo można 

powiedzieć o projekcie PPP.  

                                                           

6  Yescombe E. R. Partnerstwo…, op. cit. s. 43.  

7  Pollio G., International Project Analysis & Financing, Macmillan Press Ltd, London 1999, s. 88. 

8  Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach 

project finance, CeDeWu, Warszawa 2005, s.80. 

9  de Nahlik D. J., Project finance, in: Handbook of UK Corporate Finance, Butterworth, Rutheford 1992, 

za: G. Pollio, op. cit., s. 88. 
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Połączenie cech swoistych PPP (współpraca sektora publicznego i sektora 

prywatnego przy realizacji inwestycji zaliczanych do inwestycji publicznych) z 

cechami project finance znacznie pogłębia problemy dotyczące finansowania, 

bieżącego zarządzania projektem i ryzykiem projektu. Ponadto mocno ogranicza 

swobodę właścicieli w zarządzaniu projektem.  

Niemniej jest kilka ważnych powodów powszechnego stosowania project 

finance w projektach PPP. Przekładają się one na korzyści zarówno dla inwestorów 

prywatnych, jak i dla władz publicznych, co przedstawiono w tabeli 1.  
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Tabela 1 

Korzyści stosowania project finance w projektach PPP 

Korzyści dla inwestorów Korzyści dla sektora publicznego 

̶ Wysoki poziom dźwigni finansowej 

̶ Podział i ograniczenie ryzyka do 

poziomu zainwestowanych środków 

własnych 

̶ Współpraca podmiotów o różnym 

potencjale finansowym. Połączenie 

umiejętności 

̶ Możliwość uzyskania kredytów 

długoterminowych 

̶ Zwiększenie zdolności kredytowej 

inwestora 

̶ Możliwość finansowania 

pozabilansowego 

̶ Wyraźne rozdzielenie działań 

wykonawców i inwestorów 

̶ Niższe koszty z uwagi na wysoki 

poziom dźwigni finansowej 

̶ Większa konkurencja 

̶ Zmniejszenie ryzyka 

inwestycyjnego na skutek 

zaangażowania kredytodawców 

̶ Przejrzystość procesu 

inwestycyjnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie E.R. Yescombe, Partnerstwo… op. cit., 

s. 173−178.  

Projekt inwestycyjny realizowany poprzez project finance należy do 

najbardziej ryzykownych i skomplikowanych. Sukces transakcji project finance 

jest uzależniony od funkcjonującego w danym kraju systemu prawnego i 

regulacyjnego. Im system prawno-regulacyjny jest bardziej stabilny, tym większa 

szansa prowadzenia i zakończenia procesu inwestycyjnego zgodnie z założeniami.  

Cechy charakterystyczne projektu inwestycyjnego realizowanego na 

podstawie zasad project finance, wraz z określeniem ich oddziaływania na 

strukturę projektu oraz na koszty finansowania zawarto w tabeli 2.  

Tabela 2 

Warunki projektu inwestycyjnego realizowanego drogą project finance 

Element / cecha Opis 

Zapewnienie 

mechanizmu 

rynkowego dla usług 

świadczonych po 

oddaniu projektu do 

Warunek często trudny do spełnienia w przypadku 

projektów publicznych, ponieważ wymaga wprowadzenia 

odpłatności na usługi na poziomie zapewniającym 

wystarczające przychody na spłatę zaciągniętych na 

realizację inwestycji kredytów i pożyczek.  
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Element / cecha Opis 

eksploatacji  

Długi okres 

przygotowania 

transakcji 

Często konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń, 

zebrania niezbędnych funduszy na rozpoczęcie i 

prowadzenie prac inwestycyjnych oraz uzyskanie 

ostatecznej akceptacji ze strony decydentów (władz 

państwowych, władz lokalnych, inwestorów 

kapitałowych, kredytodawców) wymaga kilku lat. 

Wymóg 

multidyscyplinarnego 

podejścia 

Konieczność korzystania z wiedzy i doświadczenia 

specjalistów z zakresu spraw technicznych, prawników 

znających doskonale system prawny i przepisy 

regulacyjne w danym kraju, ekonomistów o wiedzy 

makroekonomicznej oraz analityków finansowych (w tym 

inspektorów kredytowych). 

Dokumentacja 

projektu 

Projekt musi być dokładnie zaplanowany i 

zorganizowany w taki sposób, by prawa i obowiązki 

wszystkich stron uczestniczących były wiążące dla 

pozostałych. Doradcy techniczni, finansowi i prawni 

muszą włożyć wiele wysiłku w przygotowanie 

dokumentacji oraz szczegółowej oceny projektu. Prace 

takie stanowią często znaczące koszty w kosztorysie 

całego projektu (tzw. koszty transakcyjne), a jakiekolwiek 

spowolnienie prac doradców może spowodować 

opóźnienie wdrożenia obiektu. Im większe jest 

przedsięwzięcie, im wyższe jest ryzyko, a struktura 

projektu bardziej skomplikowana, tym większe zużycie 

siły roboczej oraz wydłużenie okresu od idei inwestycji 

do jej zakończenia. 

Pozabilansowe ujęcie 

transakcji dla 

sponsorów 

Kryteria z Maastricht powodują konieczność 

„wyprowadzenia” finansowania infrastruktury z budżetu. 

Zgodnie z zasadami Eurostatu projekty nie muszą być 

ewidencjonowane na rachunkach budżetu państwa, 

dopóki sektor prywatny ponosi ryzyko budowy oraz 

ryzyko dostępności i/lub ryzyko popytu. 

Zabezpieczenia dla 

kredytodawców 

W celu uzyskania funduszy na poziomie wymaganym do 

pokrycia kosztów inwestycji sponsorzy muszą utworzyć 

odpowiedni pakiet zabezpieczeń w kolejnych fazach 

projektu zaakceptowany przez inwestorów i 

kredytodawców. 
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Element / cecha Opis 

Wykorzystywanie instrumentów inżynierii finansowej 

(forward, opcje) do zabezpieczania transakcji. 

Zabezpieczenie dla 

spółki inwestycyjnej, 

sponsorów, 

kredytodawców 

Pozyskanie gwarancji, których rodzaj i liczba są 

uzależnione od stopnia skomplikowania projektu i jego 

„rynkowego” charakteru – gwarancje Skarbu Państwa, 

gwarancje budowy, gwarancje bankowe, gwarancje osób 

trzecich, gwarancje od ryzyka politycznego, 

długoterminowe umowy z odbiorcami lub kontrakty 

bierz-lub-płać, gwarancje dostaw lub odbioru usług, 

ubezpieczenie kredytów itp.  

Kompletność 

dokumentacji 

Przedkładane dokumenty muszą precyzyjnie przydzielać 

zobowiązania i zapewniać zakres ubezpieczenia. Powinny 

obejmować sprawdzenie tytułów do terenu, umowy na 

dostawę mediów – energii elektrycznej, gazu, wody, 

wymogi ochrony środowiska, zawarte umowy handlowe, 

dokumenty rejestrowe spółki, dokumenty finansowe 

sponsorów projektu, umowy koncesji, pozwolenia 

państwowe, dokumenty budowy (umowa o kierowanie 

projektem, kontrakty techniczne, kontrakt na budowę, 

obligacje wykonania i gwarancje). 

Raporty/ 

sprawozdawczość 

Raporty ekspertów i opinie są potrzebne we wszystkich 

fazach cyklu projektu i dotyczą: studiów wykonalności 

wraz z analizą finansową i techniczną, raportów 

inżynieryjnych, opinii prawnych prawników z kraju 

goszczącego, opinii i sprawozdań księgowych, raportów 

dotyczących oceny ryzyka itp. 

Dźwignia finansowa  Bardzo wysoka – średnio 25% udziały kapitałowe i 75% 

środki dłużne. Nierzadko relacja ta kształtuje się na 

poziomie 15:85. Głównym powodem jest wysoka wartość 

kosztorysowa inwestycji. 

Koszty finansowania 

dłużnego 

Transakcje zawierane w ramach project finance są 

bardziej skomplikowane niż udzielenie czy uzyskanie 

komercyjnego kredytu. Różnorodność ryzyka, 

konieczność jego określenia i starannego 

przeanalizowania powoduje wiele trudności, przy 

faktycznym braku zabezpieczenia na aktywach, i w 

konsekwencji sprawia, że stopa oprocentowania jest dużo 

wyższa niż w przypadku innych kredytów 

inwestycyjnych, jako rekompensata za bardzo wysokie 
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Element / cecha Opis 

ryzyko inwestycyjne.  

„Premia kredytodawców w koszcie pozyskania funduszy 

może być 1−3 razy większa niż w wypadku finansowania 

bieżącego” – E.R. Yescombe.  

Źródło: K. Brzozowska, Project finance w inwestycjach publicznych realizowanych 

na szczeblu lokalnym, Zeszyty Naukowe US nr 30, Ekonomiczne Problemy Usług 

nr 31, Szczecin 2009, s. 15.  

Specyfika inwestycji infrastrukturalnych, wiodąca rola sektora publicznego 

wynikająca ze służebnej roli infrastruktury w życiu gospodarczym i społecznym 

oraz wysoka kapitałochłonność inwestycji infrastrukturalnych znajdują swoje 

odzwierciedlenie w organizacji, finansowaniu i eksploatacji projektu PPP. 

Organizacja projektu inwestycyjnego finansowanego i prowadzonego w ramach 

PPP jest skomplikowana i wymaga precyzyjnej koordynacji zadań rzeczowych i 

finansowych przypadających na strony uczestniczące w przedsięwzięciu oraz 

alokacji ryzyka wynikającego z projektu w sposób akceptowany przez wszystkich 

partnerów. Każdy z partnerów planuje osiągnąć swoje indywidualne cele, nie 

zawsze zgodne z celem nadrzędnym rozwoju infrastruktury, jakim jest zapewnienie 

społeczeństwu dostępu do odpowiednich pod względem ilości i jakości usług. 

Najważniejsze zadania spoczywają na władzach publicznych i sponsorach, czyli 

przedstawicielach sektora prywatnego. Głównymi uczestnikami procesu 

inwestycyjnego są sponsorzy, władze publiczne, banki kredytujące i inni 

kredytodawcy, wykonawcy, operatorzy.  

Cechy project finance w połączeniu z cechami PPP, a szczególnie 

konieczność zapewnienia przychodów dających realne możliwości uzyskiwania 

nadwyżek wystarczających na spłatę wymagalnych rat i odsetek od kredytów i 

pożyczek oraz spełnienia warunków formalnych, są ściśle związane z 

koniecznością ponoszenia dodatkowych i znaczących nakładów finansowych na 

ekspertyzy, przygotowanie skomplikowanej dokumentacji, zabezpieczenia procesu 

inwestycyjnego przed ryzykiem inwestycyjnym oraz całego projektu przed 

ryzykiem ograniczenia dostępności czy zbyt małego popytu, ryzykiem 

politycznym, ryzykiem zmian prawnych czy wreszcie ryzykiem finansowym.  

Takie dodatkowe nakłady finansowe, noszące nazwę kosztów 

transakcyjnych, przyczyniają się do znaczącego podwyższenia wartości 

kosztorysowej inwestycji. Koszty transakcyjne mogą stanowić nawet 10−30% 

kosztów inwestycji. Koszty transakcyjne występują w każdym projekcie 

inwestycyjnym i mają charakter relatywnie stały, niezależnie od wielkości i 
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wartości przedsięwzięcia10. W konsekwencji wysoki udział kosztów 

transakcyjnych oraz kosztów kapitału obcego powoduje, że inwestycje o 

stosunkowo niskiej wartości będą z góry skazane na niepowodzenie.  

ROLA DORADCÓW  

Głównym powodem występowania kosztów transakcyjnych jest 

działalność podmiotów, których udział w zaangażowaniu kapitału nie jest znaczny 

albo w ogóle go nie ma, a bez których jednak trudno byłoby doprowadzić do udanego 

zakończenia projektu. Prace takich podmiotów mogą stanowić znaczące koszty w 

kosztorysie całego projektu, a jakiekolwiek spowolnienie prac może spowodować 

opóźnienie wdrożenia obiektu. Są to firmy doradcze lub eksperci indywidualni. Należą 

do nich: 

a) doradcy w zakresie spraw technicznych, organizacji i zarządzania 

projektem, 

b) doradcy prawni, 

c) doradcy finansowi, 

d) firmy ubezpieczeniowe, 

e) agencje ratingowe. 

Doradcy techniczni są angażowani w celu opracowania technicznych 

aspektów dokumentacji przetargowej, oceny technicznych aspektów ofert i ich 

negocjowania, sprawdzenia projektu technicznego, nadzorowania budowy. Pracę 

doradców technicznych wykonują firmy budowlane lub usługowe posiadające 

doświadczenie w zakresie realizacji projektów podobnego typu, a także niezależni 

rzeczoznawcy.  

Usługi zewnętrznych doradców prawnych dotyczą przygotowania 

dokumentacji, prowadzenia negocjacji, jak również prawnych problemów 

związanych z realizacją projektu (np. dotyczących terenu budowy, spraw 

pracowniczych, podatkowych itp., a także postępowań związanych z procedurami 

oraz dokumentami). W projektach PPP są zatrudniane firmy prawnicze o zasięgu 

międzynarodowym specjalizujące się zakresie usług dla sektora publicznego oraz 

w zakresie inwestycji. Na rynku istnieje duża konkurencja w zakresie kancelarii 

oferujących usługi prawne dla sektora PPP. Ranking firm prawniczych 

zajmujących się doradztwem na rzecz projektów PPP w 2008 r. przedstawiono w 

tabeli 3.  

                                                           

10 Brzozowska K., Struktura finansowania prywatnych projektów infrastrukturalnych. Prace 

Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 965 “Zarządzanie 

finansami firm – teoria i praktyka”. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 

we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 313. 
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Tabela 3 

 Największe firmy prawnicze w zakresie projektów PPP/PFI  

Lp. Nazwa firmy Siedziba 

Wartość 

projektu  

(w mln 

USD) 

Liczba 

kontraktów 

1. Clifford Chance Wielka Brytania 3611 7 

2. Allen & Overy Wielka Brytania 2005 12 

3. Clayton Utz Barristers & 

Solicitors 

Australia 1855 3 

4. Allens Arthur Robinson Australia  1846 4 

5. Linklaters Wielka Brytania 1785 4 

6. Corrs Chambers Westgarth Australia 1763 1 

7. Simmons & Simmons Wielka Brytania 1707 2 

8. Uria & Menendez Hiszpania 1583 3 

9. Orrick Herrington & 

Sutcliffe 

USA 1104 2 

10. Kim & Chang Południowa 

Korea 

969 5 

Źródło: Dealogic Projectware Half-year League Tables 2008, Project 

Finance. September 2008.  

Jak wynika z tabeli 3, większość firm prawniczych świadczących usługi na 

rzecz projektów PPP to firmy o zasięgu globalnym, ale wywodzące się z Wielkiej 

Brytanii albo należące do bloku krajów Wspólnoty Brytyjskiej. W 2008 r. firmy z 

tego kręgu świadczyły usługi prawne dla 33 projektów PPP z 43 znajdujących się 

w pierwszej dziesiątce, natomiast zaangażowanie samych brytyjskich korporacji 

prawniczych dotyczyło 25 projektów, co stanowiło ok. 60% projektów ujętych w 

tabeli 3 i ok. 50% wartości tych projektów. Duże zaangażowanie firm brytyjskich 

wynika z poziomu rozwoju rynku PPP w Wielkiej Brytanii, która ma największe 

doświadczenia w rozwoju projektów PPP i nadal utrzymuje pozycję lidera.  

Usługi doradztwa finansowego są świadczone przez banki komercyjne, ale 

znacznie częściej przez banki inwestycyjne oraz specjalistyczne firmy audytorskie. 

Działania doradcy finansowego obejmują doradztwo i wsparcie przy wstępnym badaniu 

wykonalności projektu oraz możliwości jego finansowania, wybór optymalnej struktury 

finansowej projektu, wybór instrumentów dłużnych i możliwych warunków 
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finansowania, analizę ryzyka, oszacowanie wartości projektu i ceny planowanych usług, 

wstępne badanie rynku PPP, przygotowanie dokumentacji przetargowej, finansowej 

ocenę ofert, negocjacje z oferentami oraz rozwiązywanie problemów podatkowych, 

kosztowych, bilansowych11. 

Firmy doradcze, które uczestniczą w przygotowaniu projektów PPP, 

znajdują się w czołówce banków inwestycyjnych i dużych firm doradczych. 

Zestawienie firm zatrudnionych jako doradcy finansowi w dużych projektach PPP 

według stanu na I półrocze 2008 r. przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4 

 Doradcy finansowi w projektach PPP/PFI w skali globalnej 

Lp. Nazwa firmy Kraj 

Wartość 

projektów  

(w mln 

USD) 

Liczba 

transakcji 

1. KPMG Holandia 5446 15 

2. Macquarie Group Australia 4111 6 

3. Ernst & Young Wielka 

Brytania 
3061 4 

4. Deutsche Bank Niemcy 2496 1 

5. PriceWaterhouseCoopers USA 1521 12 

6. State Bank of India Indie 1434 3 

7. DePfa Bank plc Irlandia 1189 2 

8. NATIXIS Francja 1051 1 

9. Mizuho Corporate Bank Japonia 1000 2 

10. Millennium BCP Portugalia 742 1 

11. F9 consulting Portugalia 742 1 

Źródło: Dealogic Projectware Half-year League Tables 2008, Project 

Finance. September 2008. 

W pierwszej dziesiątce doradców finansowych przy projektach PPP 

znalazły się trzy firmy audytorskie: KPMG, Ernst & Young oraz 

PriceWaterhouseCoopers, należące do pięciu największych firm doradztwa 

                                                           

11  Yescombe E. R. Partnerstwo…op.cit., s. 137; Public Privatepartnerships.UK Expertise for 

International Markets, International Financial Services, London 2003, s. 7. 
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księgowego na świecie. Na te trzy firmy przypadło 31 projektów, co stanowiło ok. 

65% liczby projektów i ok. 44% ich wartości. Pod względem wartości projektów, 

na rzecz których świadczono usługi doradztwa finansowego, prym wiódł Deutsche 

Bank doradzający przy jednym projekcie o wartości 2496 mln USD oraz francuski 

bank NATIXIS z projektem o wartości 1051 mln USD. 

Dla całości obrazu w tab.5 zestawiono banki o największym 

zaangażowaniu w 2008 r. w przygotowaniu konsorcjów kredytowych na 

finansowanie projektów PPP.  

Tabela 5 

 Organizatorzy konsorcjów kredytowych na finansowanie projektów PPP/PFI  

Lp. Nazwa banku Kraj 

Wartość 

zaangażowania 

kredytowego 

(w mln USD) 

Liczba 

zorganizowanych 

konsorcjów 

1. Dexia Luksemburg 2164 14 

2. HBOS Wielka 

Brytania 

2114 6 

3. BBVA Hiszpania 1455 7 

4. Fortis Belgia 1400 8 

5. DePfa Bank plc Irlandia 1135 7 

6. RBS Wielka 

Brytania 

1054 10 

7. Santander Hiszpania 947 7 

8. State Bank of India Indie  923 3 

9. Calyon Francja 845 4 

10 BayernLB Niemcy 794 2 

Źródło: Dealogic Projectware Half-year League Tables 2008, Project 

Finance. September 2008. 

Największy udział w pierwszej dziesiątce banków organizujących 

konsorcja kredytowe dla projektów PPP posiadały banki brytyjskie, które 

zorganizowały 16 konsorcjów na kredyty w kwocie 3168 mln USD, ca stanowiło 

12% liczby kredytów oraz ok. 25% ich wartości. Konsorcja na największą średnią 

wartość kredytu zorganizował niemiecki bank BayernLB (397 mln USD), brytyjski 

holding bankowo-ubezpieczeniowy HBOS (352,3 mln USD) oraz indyjski State 

Bank of India (307 mln USD).  
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Doradcy ubezpieczeniowi wykonują usługi w zakresie ubezpieczania 

projektu. Zazwyczaj zajmują się tym wyspecjalizowani pracownicy dużych firm 

ubezpieczeniowych, świadcząc usługi na rzecz spółki PPP, a także na rzecz 

banków kredytujących albo innych inwestorów. Zakres doradztwa jest bardzo 

wąski, co nie oznacza, że mało znaczący. Rola doradców ubezpieczeniowych 

rośnie wraz z rozwojem PPP i kompleksowych instrumentów finansowych.  

W dużych projektach PPP znaczącą rolę, szczególnie dla pozyskania 

kapitału, odgrywają agencje ratingowe. Są to również firmy doradztwa 

finansowego zajmujące się oceną i klasyfikacją jakości danego projektu oraz 

dostarczaniem informacji o jego sponsorach, a następnie monitorujących ryzyko 

związane z realizacją projektu od strony finansowej przez okres jego trwania12. O 

ocenę ratingową mogą ubiegać się projekty o dużej wartości kosztorysowej z 

uwagi na wysokie koszty badania przeprowadzonego przez agencje ratingowe. W 

wypadku projektów mniejszych ubieganie się o taką ocenę może nie być 

efektywne, chyba że jest ona wymagana przepisami prawa. Celem ubiegania się o 

przeprowadzenie oceny i nadanie oceny może być możliwość pozyskania środków 

finansowych na międzynarodowym rynku finansowym czy też uzyskanie 

wiarygodnej, niezależnej oceny jako potwierdzenia wiarygodności badanego 

podmiotu (projektu). Dla agencji ratingowych badanie projektów PPP w każdym 

przypadku wiąże się z koniecznością niestandardowego podejścia z uwagi na 

określoną specyfikę projektu, odmienne uwarunkowania lokalizacyjne i związane z 

tym uwarunkowania rynkowe, społeczne, prawne, środowiskowe. Na rynku 

projektów PPP działają agencje ratingowe o zasięgu światowym, takie jak 

amerykańskie Moody’s Investors Service, Standard & Poors, Fitch, kanadyjska 

DBRS, japońska Japan Credit Rating Agency Ltd. i inne.  

                                                           

12  Za: Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 1998, s.111. 
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ZAKOŃCZENIE 

Projekty PPP, zachowujące w całości cechy i reguły project finance, mają 

skomplikowaną strukturę organizacyjną, prawną i finansową. Racjonalne 

sterowanie projektem wymaga korzystania z wszechstronnych, wysoce 

specjalistycznych usług doradczych na każdym etapie rozwoju projektu.  

Usługi doradcze, o charakterze technicznym, prawnym, finansowym, 

ubezpieczeniowym, są świadczone przez czołowe firmy doradcze na świecie, a w 

kosztorysie projektu stanowią znaczącą pozycję. 

Przeprowadzona analiza potwierdziła, że rynek doradców 

wyspecjalizowanych w obsłudze projektów PPP/PFI ma charakter globalny i 

obejmuje usługi dla dużych projektów długoterminowych. 

SUMMARY 

COMPLEMENTARY CHARACTER OF ADVISORY SERVICES IN 

PROJECTS OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

Public – private partnership is treated as a remedy for solving problems of 

infrastructure gaps. Public-private partnership (PPP) is connected to interrelations 

between public bodies and private sector in construction and operational phases of 

public infrastructure objects. Because of its features PPP can be named as a project 

finance in public infrastructure. 

Combination of PPP and project finance attributes doubles complexity and 

risks of project realization and leads directly to ensure assistance of advisory firms 

specializing in technical, legal and financial matters.  

There is a global market of advisory services for long-term and huge 

project finance and PPP projects.  

Translated by Krystyna Brzozowska 
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JACEK BUKO1 

MIKROFINANSOWANIE − ISTOTA, ZNACZENIE I PROBLEMY 

DYSTRYBUCYJNE  

Docelowy rynek mikrofinansowania szacowany jest w Polsce na ponad 

2 mln gospodarstw domowych o niskich dochodach. W 2009 r. obsługiwane były 

potrzeby zaledwie 3% z nich. Połowa spośród członków tych gospodarstw 

domowych to trwale bezrobotni oraz ubodzy, zamieszkujący głównie tereny słabo 

zurbanizowane2. W regionach o relatywnie gorszym stanie infrastruktury i 

niewielkich zasobach kapitału zainicjowanie procesów szybkiego rozwoju 

gospodarczego jest szczególnie trudne, stąd mikrofinansowanie wydaje się być 

ważnym i nieodłącznym elementem programów rozwojowych na wsi3. 

Niedorozwój strukturalny rynku usług finansowych powoduje jednak, że dostęp do 

usług mikrofinansowania w regionach wiejskich i słabiej rozwiniętych jest nader 

ograniczony. 

W odniesieniu do współczesnych gospodarek rynkowych nie kwestionuje 

się aktywnych działań państwa w zakresie jego odpowiedzialności za właściwy 

poziom zatrudnienia czy warunki uzyskiwania kredytów − bez czego nie można 

skutecznie uruchamiać inicjatyw gospodarczych. Zadaniem państwa powinna być 

więc dbałość o równość szans uczestników gospodarowania4, przede wszystkim 

poprzez tworzenie miejsc pracy oraz zapewnienie dostępu do podstawowych usług, 

tworzących standard cywilizacyjny. Dotychczasowa walka z bezrobociem i 

wywołanym przezeń ubóstwem skupiała się jednak głównie na łagodzeniu skutków 

                                                           

1  dr hab. Jacek Buko, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Uniwersytet Szczeciński 

2  M. Matul, J. Bytkowska, M. Rataj, Rozwijanie rynku mikro kredytów w Polsce, Dodatek do raportu 

Microfinance Centre (MFC) for Central and Eastern Europe and the New Independent States, z 19 

lutego 2009, s. 341. 

3  Mikroprzedsiębiorstwa - sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele. Praca zbior. pod 

redakcja E. Balcerowicz. CASE, Warszawa 2002, s. 55, Mikrofinanse w Polsce - niewykorzystany 

potencjał finansowania najmniejszych przedsięwzięć gospodarczych. Opracowanie Centrum 

Organizacji Pożyczkowych, Warszawa 2002, s. 5. 

4  Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki. Praca zbior. pod red. M. G. 

Woźniaka. Zeszyt Nr l Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii, Wydawnictwo Mitel, 

Rzeszów 2003, s. 522. 
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za pomocą różnych form pomocy społecznej, a nie na ograniczaniu jego źródeł5. 

Pasywny charakter tej polityki wyraża się więc przewagą zasiłków w ogóle 

ponoszonych na ten cel wydatków6. 

Ze względu na strukturalny charakter oraz wysoki, jak na europejskie 

standardy, poziom bezrobocia w Polsce zauważalna jest konieczność 

podejmowania coraz aktywniejszych działań zwiększających możliwości 

zatrudnienia dla grup, które mają trudności ze znalezieniem pracy. Wdrożenie 

metod i narzędzi pobudzenia rozwoju rynku pracy w regionach mniej rozwiniętych 

gospodarczo wymaga więc zaangażowania ze strony administracji rządowej. 

Zainteresowanie tym problemem miało, jak dotychczas, charakter bardziej 

incydentalny niż stały7. Bez zmiany tej sytuacji w niektórych regionach kraju mogą 

utrwalać się i powstać nowe enklawy chronicznej biedy i bezrobocia. Praktyka 

wskazuje, że sytuację poprawić mogą jedynie inwestycje dokonane dzięki 

napływowi kapitału z zewnątrz, na co jednak trudno liczyć we wszystkich 

przypadkach, oraz rozwój silnego sektora mikroprzedsiębiorstw8.  

Zaletami mikroprzedsiębiorstw w zakresie redukowania bezrobocia są 

przede wszystkim: 

1. większa elastyczność w stosunku do dużych firm, umożliwiająca szybsze 

dostosowywanie się do wymagań rynku, w tym lepsze przystosowywania się 

do specyficznych warunków gospodarczych, społecznych, politycznych i 

geograficznych w odniesieniu do obszaru działalności; 

2. tworzenie miejsc pracy przy zaangażowaniu niższych niezbędnych kapitałów 

oraz kosztów siły roboczej w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw9. 

                                                           

5  Na podst.: Wzrost, zatrudnienie i standardy życia w Polsce doby akcesji. Bank Światowy 

Warszawa 2004, s. 6, cyt. za: Wygrani i przegrani polskiej transformacji. Praca zbior. pod red. M. 

Jarosz. Oficyna Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005, s. 158. 

6  Szerzej: P. Popławski: Lokalne realia [w:] Marginalność i procesy marginalizacji. Praca zbior. pod 

red. W. Frieske, IPiSS, Warszawa 1999; Utopie inkluzji. sukcesy i porażki programów reintegracji 

społecznej. Praca zbior. pod red. W. Frieske, IPiSS, Warszawa 2004.  

7  Szerzej: A. Skowronek-Mielczarek: Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródła finansowania. 

Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003, s.106-108. 

8  Istotą funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw jest samozatrudnienie. W wielu dziedzinach 

najmniejsze firmy, mające charakter rodzinny, zatrudniają dodatkowych pracowników głównie do 

pomocy. Większość z nich może funkcjonować nawet bez zatrudniania pracowników najemnych, 

szczególnie w okresach, gdy koniunktura gospodarcza nie jest dobra. Blisko 70 proc. 

najmniejszych przedsiębiorstw stanowią jednostki, w których pracuje wyłącznie właściciel lub 

współwłaściciele i członkowie ich rodzin. Na podst.: Pomoc publiczna dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość. Praca zbior. pod red. F. Misiąga. Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 72. 

9  S. Flejterski: Endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego [w:] Ekonomiczne i 

techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego. Konferencja US, Szczecin – Wałcz 

2003, s. 77; J. Adamek: Fundusze poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - 

zalety i wady [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji. Konferencja: Finanse, bankowość i 
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W Polsce 6% gospodarstw domowych o niskich dochodach uzyskuje je z 

własnej zarejestrowanej działalności gospodarczej. Przekłada się to na 400 tys. 

istniejących przedsiębiorstw. Kolejne 29% gospodarstw z tej kategorii posiada 

członków, którzy planują podjęcie samozatrudnienia i/lub posiadają potencjał w 

tym zakresie. Brak kapitału jest poważnym wyzwaniem dla niemal 40% obecnych 

właścicieli drobnych przedsiębiorstw oraz osób dążących do założenia własnej 

działalności gospodarczej. Jednakże mikroprzedsiębiorcy mają z reguły istotne 

problemy z uzyskaniem formalnej historii kredytowej. Zaledwie 21% z nich 

kiedykolwiek korzystało z formalnego źródła mikrofinansowania, a 15% jest w 

trakcie spłacania mikropożyczki. Kredyty na działalność gospodarczą udzielane są 

głównie przez banki (94%)10.  

Podstawowym ograniczeniem rozwoju i działalności mikroprzedsiębiorstw 

są niedobory kapitałowe. Istotna jest przy tym nie tylko dostępność do 

zewnętrznych źródeł kapitału, lecz także ich koszt11. Podstawowe instrumenty 

finansowania potrzeb gospodarczych dostępne dla mikroprzedsiębiorców w Polsce 

to: 

1. pożyczki na finansowanie działalności gospodarczej, tak w zakresie potrzeb 

bieżących, jak i długookresowych, oferowane przez instytucje pożyczkowe 

(mikropożyczkowe) niebędące bankami oraz kształtujące swoją ofertę 

odmiennie w stosunku do finansowania bankowego; 

2. kredyty na działalność gospodarczą oferowane w systemie bankowym, w 

ogólnym podziale na kredyty inwestycyjne (długoterminowe) i obrotowe 

(krótkoterminowe) oraz dodatkowo kredyty konsumpcyjne, zasadniczo 

nieprzeznaczone na cele finansowania działalności gospodarczej, jednak w 

praktyce prawdopodobnie często wykorzystywane dla tych celów; 

3. leasing urządzeń i wyposażenia (np. maszyny i urządzenia przemysłowe, 

komputery i sprzęt biurowy, środki transportu) do prowadzenia działalności 

gospodarczej, oferowany przez instytucje (towarzystwa) leasingowe. 

Instytucje oferujące mikrofinansowanie podzielić można na następujące 

grupy: 

1. instytucje pożyczkowe działające według uznanych światowych standardów 

mikrofinansowania, wspierane np. przez takie podmioty jak Bank Światowy. 

Podstawą ich funkcjonowania jest realizacja określonej misji, najczęściej 

sprowadzającej się do tworzenia nowych źródeł dochodów ludności, 

                                                                                                                                                    

ubezpieczenia wobec procesów globalizacji. Gdańsk - Jurata 2003, s. 13; Małe i średnie 

przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. Praca zbior. pod red. M. Strużyckiego. Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 19. 

10  M. Matul, J. Bytkowska, M. Rataj, Rozwijanie rynku … op.cit. 

11  Na podst.: Mikroprzedsiębiorstwa - kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania 

rozwoju. Raport PENTOR, Warszawa, 2005, s. 3. 
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aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich czy też finansowania nowej lub 

już prowadzonej działalności gospodarczej najmniejszych przedsiębiorstw; 

2. publiczne instytucje pożyczkowe, ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc 

pracy, w tym w związku z restrukturyzacją branż schyłkowych. Pożyczki 

udzielane przez te instytucje pochodzą ze środków publicznych; 

3. instytucje kredytowe i pożyczkowe, których głównym celem działania jest 

maksymalizacja zysku z prowadzonej działalności; 

4. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, odmienne od wszystkich 

pozostałych przede wszystkim ze względu na nakierowanie prowadzonej 

działalności na rozwój spółdzielczych form finansowania. 

Do pierwszej grupy należy 64 instytucji oferujących 70 funduszy 

pożyczkowych12. Działalność mikrofinansową realizowaną przez te instytucje 

charakteryzują następujące cechy: 

a) krótkoterminowe, niewielkie pożyczki; 

b) uproszczone do minimum, przyjazne klientowi procedury; 

c) dostęp do kolejnych pożyczek po terminowej spłacie pierwszej pożyczki, 

w tym stopniowy dostęp do większych kwot przy kolejnych pożyczkach; 

d) wysoka spłacalność pożyczek. 

Dotychczas fundusze te udzieliły w Polsce przeszło 180 tys. pożyczek, 

umożliwiając utworzenie blisko 65 tys. nowych miejsc zatrudnienia13. Wpływ 

instytucji pożyczkowych na rynek pracy jest jednak zdecydowanie większy niż ten 

mierzony liczbą nowo powstałych stanowisk. Uzyskane przez przedsiębiorstwa 

pożyczki przyczyniają się także do utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia, 

powodując zahamowanie wzrostu bezrobocia. 

Do drugiej grupy podmiotów oferujących mikrofinasowanie należą agencje 

rządowe udzielające gwarancji i pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw w ramach 

wspieranych z budżetu programów publicznych, są to m.in. pożyczki z Funduszu 

Pracy czy branżowych programów pożyczkowych14. Pożyczki z Funduszu Pracy są 

udzielane przez urzędy pracy, które oferują pracodawcom oraz osobom 

bezrobotnym preferencyjne pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy. Ich opro-

                                                           

12  Istnieją instytucje, które prowadzą więcej niż jeden fundusz pożyczkowy. Przykładem takiej 

instytucji jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, która oprócz wcześniej 

realizowanych programów pożyczkowych, w latach 2004-2005 utworzyła 6 nowych funduszy 

pożyczkowych. Stąd różnica pomiędzy liczbą funduszy pożyczkowych, a liczbą instytucji 

prowadzących te fundusze. 

13  Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wg stanu na 

30 czerwca 2009 r. Raport nr 12/2009. Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych. 

Warszawa 2009. 

14  Funkcjonujące w Polsce branżowe programy pożyczkowe są zaprojektowane i realizowane w 

związku z koniecznością likwidacji niekorzystnych skutków pojawiających się w toku 

restrukturyzacji tzw. trudnych sektorów. Ich celem jest ułatwianie działań restrukturyzacyjnych w 

przemyśle. 
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centowanie zostało ustalone na stosunkowo niskim poziomie (w rejonach 

zagrożonych szczególnie dużym bezrobociem w wysokości 30 proc. stopy 

oprocentowania kredytu lombardowego NBP w skali roku). Często też umowy o 

udzielenie pożyczki na działalność gospodarczą przewidują ich umorzenie do 

połowy wartości, jeśli firma, która powstanie, będzie działać co najmniej dwa lata. 

Umorzeniu podlegają w taki sam sposób odsetki od udzielonych pożyczek. Urzędy 

pracy stosują zasadę udostępniania bezrobotnym pożyczek dopiero po 

pozytywnym ukończeniu przez nich kursu z zakresu przedsiębiorczości15. 

Trzecią grupę organizacji oferujących mikrofinansowanie stanowią 

podmioty zorientowane na zysk, takie jak banki, firmy leasingowe16, firmy 

pożyczkowe, w tym lombardy. Według mikroprzedsiębiorców współpraca z 

bankami odnośnie do pozyskania kredytu jest trudna, przy czym najczęściej zwraca 

się uwagę na następujące bariery: 

a) wysoki koszt kredytu; 

b) skomplikowane procedury, przejawiające się w konieczności 

przedkładania szeregu dokumentów (formalizm i zbiurokratyzowanie 

procedur); 

c) niedostosowanie wymagań informacyjnych banku do uproszczonych form 

dokumentacji finansowej stosowanych przez najmniejsze firmy; 

d) trudne do spełnienia wymogi w zakresie zabezpieczeń17; 

e) niechęć do rozpatrywania wniosków kredytowych na niewielkie kwoty; 

f) brak rozeznania w zakresie specyfiki prowadzenia działalności przez 

mikroprzedsiębiorstwa18. 

                                                           

15  Zasady, zakres oraz sposób pozyskiwania pożyczek reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z 

Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty (Dz. U. 95, nr 35, poz. 174 z 

późniejszymi zmianami). 

16  W segmencie usług leasingowych funkcjonuje liczna grupa kilkuset firm deklarujących leasing 

jako podstawowy przedmiot działalności. Zastosowanie leasingu i tym samym jego 

konkurencyjność ograniczona jest jednak do zakupów inwestycyjnych. Ponadto, usługi leasingowe 

nie znajdują zastosowania dla dóbr o niskiej wartości - zwykle istnieje minimalny limit wartości 

transakcji leasingowej. Ograniczeniem leasingu jest także konieczność uiszczania wpłat 

wstępnych. 

17  Próbując sprzedać kredyty mikroprzedsiębiorstwom banki często podejmują działania pozornie 

podnoszące atrakcyjność ich oferty, na przykład proponując niższe, niż typowe oprocentowanie. 

Sposobem zamaskowania faktycznej prowizji banku w takim przypadku jest obowiązkowe 

ubezpieczenie kredytu. Przykładem swoistych nadużyć banków w stosunku do klienta jest również 

kwestia rezygnacji z kredytu. Pomimo, iż polskie prawo bardzo dokładnie określa prawo klienta 

do rozwiązania umowy kredytowej w ciągu 10 dni, nie oznacza to jednak, że klient odzyska 

wszystkie pieniądze. Teoretycznie bank ma obowiązek zwrócić wszelkie pobrane opłaty i 

prowizje, jednak nie odda tzw. opłaty przygotowawczej i ewentualnych kosztów ustanowienia 

zabezpieczeń. Niektóre banki wykorzystują tę okoliczność ustanawiając zaporowe opłaty 

przygotowawcze, sięgające 5-10 proc. całej kwoty z umowy. 



40 Jacek Buko 

 

Banki przyznają, że nie kierują atrakcyjnej oferty do najmniejszych firm, 

gdyż według standardów bankowych usługi takie są ponadprzeciętnie ryzykowne i 

pracochłonne, a tym samym potencjalnie za drogie dla ewentualnych klientów 

banków19. 

Kolejną, obok banków, grupę pożyczkodawców zorientowanych na 

maksymalizację zysku stanowią firmy specjalizujące się w udzielaniu 

krótkookresowych, wysoko oprocentowanych mikropożyczek dla osób fizycznych 

i ich firm. Zaletą oferty tych firm jest brak zabezpieczeń i szybkość uzyskania 

pożyczki. Wadą jest natomiast jej koszt, dlatego tak skonstruowany produkt może 

mieć zastosowanie wyłącznie do pokrywania bieżących, i to bardzo nieznacznych 

wydatków mikroprzedsiębiorstwa. Podobnie w odniesieniu do działalności 

lombardów należy wskazać na bardzo wysoki koszt pożyczki oraz konieczność 

zabezpieczenia jej dobrami trwałymi, których wartość często wielokrotnie 

przekracza pożyczoną kwotę. Skala tego rodzaju działalności pożyczkowej jest 

trudna do oszacowania, gdyż nie ma na ten temat ani wiarygodnych badań, ani  

nawet przybliżonych szacunków, a firmy nie są zainteresowane udzielaniem 

informacji o swoich obrotach.  

Ostatnią grupę charakteryzowanych instytucji mikropożyczkowych 

stanowią SKOK-i. Oferowane przez nie kredyty proceduralnie i kosztowo zbliżone 

są do kredytów bankowych. Jednakże SKOK-i mogą udzielać kredytów wyłącznie 

swym członkom. Takie zawężenie oferty kredytowej ogranicza możliwość uznania 

tej formy mikrofinansowania za powszechnie dostępną. Choć procedury 

przystąpienia do SKOK-u nie są skomplikowane, to jednak pojawia się przymus, 

który nie zawsze jest przez klientów akceptowany. 

Ocena oferty zaprezentowanych instytucji dość jednoznacznie pozwala 

wskazać jako najbardziej atrakcyjne dla mikroprzedsiębiorstw subsydiowane 

pożyczki pozabankowe. Ogólnie rzecz biorąc, są one wysoce konkurencyjne, 

szczególnie z punktu widzenia zabezpieczeń oraz procedur i wymogów 

                                                                                                                                                    

18  Dokonując oceny zdolności kredytowej, banki często wykorzystują metodologię zbudowaną dla 

dużych podmiotów, która nie uwzględnia specyfiki najmniejszych przedsiębiorstw. Wzrost 

aktywności banków w zakresie finansowania tej grupy przedsiębiorstw jest zatem uzależniony od 

dostarczenia nowych narzędzi pomiaru ryzyka kredytowego związanego z ich finansowaniem. 

Wysoki udział należności zagrożonych od podmiotów małych nie wynika bowiem z ich wyższego 

ryzyka kredytowego, lecz m.in. z niskiej efektywności metod oceny ryzyka. 

19  Należy jednak zauważyć, że osoby zmuszone do korzystania z pożyczek poza systemem 

bankowym są skłonne zapłacić - i płacą wyższe oprocentowanie za pozyskane środki, godząc się 

na lichwiarskie warunki pożyczek gotówkowych, które na dodatek połączone są nierzadko z 

przestępczymi metodami odzyskiwania pieniędzy przez wierzycieli. Na podst.: W. Szwajkowski: 

Głęboko ukryte bogactwo biednych. Master of Business Administration. Pismo Wyższej Szkoły 

Przedsiebiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, 2 

(79) 2006, s. 10. 



Mikrofinansowanie – istota, znaczenie i problemy dystrybucyjne 41 

 

dokumentacyjnych20. Mikrofinansowanie tego rodzaju ograniczone jest jednak 

zarówno przez niedostateczną podaż tych usług, jak i ich ograniczoną przestrzenną 

dostępność21.  

Należy zauważyć, że aspekt dostępności przestrzennej do instytucji 

pożyczkowych nie jest wyczerpująco analizowany w literaturze przedmiotu, 

ograniczając się w istocie do określenia lokalizacji pożyczkodawców w danym 

województwie. Podstawowym i zasadniczo jedynym kryterium oceny skali 

działania tego typu instytucji jest wartość i liczba udzielonych pożyczek. 

Organizacje oferujące fundusze pożyczkowe non-profit powołują się często na 

bliskie kontakty ze społecznościami lokalnymi, w praktyce jednak świadczą usługi 

wyłącznie w swoich siedzibach, zlokalizowanych w miejscowościach liczących co 

najmniej kilkanaście tysięcy mieszkańców. Powszechnie obserwowana jest także 

zbyt mała promocja funduszy pożyczkowych – potencjalni klienci nie są 

dostatecznie poinformowani o możliwościach uzyskania tego rodzaju 

finansowania. W szczególności brak jest instytucji, które pośredniczyłyby w 

obsłudze mikrofinansowania − w zakresie informowania o ofercie, doradztwa i 

aplikowania, wobec osób z terenów wiejskich.  

Rolę taką mogłaby pełnić na przykład poczta publiczna, której usługi od 

początku przyczyniały się do wzmacniania społecznej spójności przez 

nieprzerwaną obecność na obszarach wiejskich i zaniedbanych gospodarczo 

obszarach miejskich. Analiza dostępności instytucji finansowych wskazuje, że na 

obszarach wiejskich oferują one swoje usługi w niespełna 1000 placówek, 

natomiast wiejska sieć pocztowa obejmuje przeszło 4500 urzedów i agencji 

pocztowych22. Wykwalifikowany personel pocztowy mógłby skutecznie 

pośredniczyć w udostępnianiu oferty pożyczkowej większej niż dotychczas liczbie 

klientów oraz zapewnić dotarcie z ofertą na obszary, gdzie fundusze pożyczkowe 

były słabo rozwinięte lub w ogóle nie istniały. Takie wzmocnienie dystrybucyjne 

powinno doprowadzić do osadzenia na stałe subsydiowanych funduszy 

pożyczkowych w systemie finansowym Polski. Dotychczasowe doświadczenia w 

zakresie zapewnienia dostępu do usług społecznie użytecznych wszystkim 

obywatelom pozwalają na generalne uznanie poczty publicznej za wiarygodnego 

partnera, który kierując się interesem społecznym, jest w stanie skutecznie 

oferować usługi mikrofinansowania. Potencjał tkwiący w pocztowych usługach 

finansowych jest jednak w Polsce słabo spożytkowany. 

                                                           

20  W tym sensie fundusze są alternatywą oferty bankowej dla tych pożyczkobiorców, którzy nie 

mogą z niej skorzystać. Większość klientów funduszy pożyczkowych to klienci, którymi banki nie 

za bardzo są zainteresowane i nie uwzględniają ich w swych strategiach. Fundusze współpracując 

z pożyczkobiorcami tworzą natomiast ich historię kredytową oraz przygotowują i edukują ich do 

przyszłej współpracy z bankami. 

21  Ryzyko współpracy z tym sektorem powinno być zmniejszane przez rozbudowaną sieć instytucji 

poręczeniowych i gwarancyjnych. 

22  Według stanu z czerwca 2009 r.  
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SUMMARY 

MICROFINANCE - MEANING AND DISTRIBUTION ISSUES 

Considerations of this text concentrate on problem of the lack of the 

general access to basic financial services, particularly to Microfinance. This 

activity is the provision of financial services to low-income clients, including 

consumers and the self-employed, who traditionally lack access to banking and 

related services. Financial institutions have proved hardly realizes social missions, 

and due to their high costs of operation (banks), or the lack of the distributional net, 

often can’t deliver services to poor or remote populations. Till now correcting the 

problem of access tried to realize across done by expanding the number of financial 

institutions available to them, as well as the capacity of those institutions. however, 

these solutions continually do not break the distributional impasse. In the context 

of the foregoing remarks a rational solution seems to convince the public post to 

offer such services as it has at its disposal both the adequate infrastructure and 

enjoys a significant social trust as a rule. 

Translated by Jacek Buko 
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KRZYSZTOF CHWESIUK1 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY 

INFORMACJI W FIRMACH SEKTORA TSL 

STRESZCZENIE  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu 

zastosowań systemów elektronicznej wymiany informacji (EDI) w 

przedsiębiorstwach sektora TSL (Transport, Spedycja i Logistyka) oraz 

zasugerowanie przyszłych zastosowań w tym zakresie. Elementem składowym 

niniejszego artykułu są zaprezentowane wyniki ankiety internetowej wśród 

przedsiębiorstw sektora TSL dotyczące zastosowań systemów EDI w tych 

przedsiębiorstwach. 

WPROWADZENIE 

Gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja 

działań i coraz bardziej wymagający klienci wymuszają szybką reakcję i 

dokonywanie zmian we wszystkich gałęziach gospodarki. Tradycyjne metody 

wymiany informacji pomiędzy partnerami handlowymi w formie dokumentów 

papierowych powoli są zastępowane nowoczesnymi rozwiązaniami 

informatycznymi, które w znaczny sposób ułatwiają pracę, przyspieszają i 

zmniejszają koszt obiegu różnych dokumentów handlowych. Bez stosowania 

nowoczesnych technologii informacyjnych niemożliwe staje się realizowanie 

współczesnych koncepcji logistycznych oraz wydajniejsze zarządzanie procesami 

w przedsiębiorstwie, technologie te dokonują bowiem rewolucyjnych zmian w 

dobie współczesnej logistyki międzynarodowego handlu i transportu.  

Jedną z najważniejszych i najbardziej rozwijających się technologii 

informacyjnych integrujących partnerów handlowych jest Elektroniczna Wymiana 

Danych, w skrócie EDI (Electronic Data Interchange). Obecnie stosowanie EDI 

jest warunkiem podstawowym funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku usług 

logistycznych, a właściwie całego sektora TSL (Transport, Spedycja i Logistyka). 

System EDI jest technologią łączącą możliwości informatyki i 

telekomunikacji, dzięki której w prosty sposób przedsiębiorstwo może 

                                                           

1  prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk, Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządzania i 

Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 
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zaoszczędzić czas i pieniądze. Wykorzystanie systemu EDI poprawia efektywność 

wszelkich działań związanych z handlem, jest on bowiem skutecznym sposobem 

realizacji transakcji handlowych, który łączy bezpośrednio systemy informatyczne 

współpracujących ze sobą firm. Ponadto EDI pozwala na zredukowanie pracy 

człowieka do minimum, ponieważ za wszystkie czynności związane z 

automatycznym przesyłaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych 

odpowiada komputer. 

Można zatem stwierdzić, iż zadaniem EDI jest przede wszystkim:  

a) usprawnienie obiegu dokumentowego, przyczyniające się do zwiększenia 

efektywności funkcjonowania firmy, kontroli oraz redukcji kosztów i 

personelu; 

b) usprawnienie poziomu obsługi klienta poprzez wyeliminowanie 

wielokrotnego wprowadzania tej samej informacji. 

Technologia EDI umożliwia więc znaczne zmniejszenie opóźnień 

czasowych wynikających z tradycyjnego obiegu informacji, jak również redukcję 

kosztów magazynowania związanych m.in. z opóźnieniami i nieterminowością w 

dostawach. Natomiast eliminacja bariery językowej związana jest ze standardowo 

przyjętymi komunikatami i możliwością ich tłumaczenia na język danego partnera, 

dzięki czemu powstaje szansa tworzenia nowych i wzmocnienia istniejących 

powiązań z partnerami wymiany handlowej. Dzięki wyeliminowaniu 

wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji EDI dostarcza kompletnych i 

poprawnych danych, co pozwala na wysłanie prawidłowej faktury oraz wpływa na 

zmniejszenie prawdopodobieństwa zwrotów i niekompletnej spedycji. 

Zmniejszony zostaje tym samym koszt zużycia papieru, koszt produkcji i 

przetwarzania formularzy dokumentów handlowych.  

Współcześnie coraz więcej nowoczesnych przedsiębiorstw wykorzystuje 

do wymiany danych system EDI i tylko nieliczne, mniejsze firmy korzystają 

jeszcze z tradycyjnej formy wymiany informacji. Bardzo ważnym elementem 

współpracy przedsiębiorstwa z jego partnerem handlowym bądź klientem jest 

maksymalne skrócenie cyklu transakcyjnego, poprawa jakości oferowanych usług, 

szybkość dostarczenia towaru oraz informacja w czasie rzeczywistym na każdym 

etapie łańcucha logistycznego. Bezpośrednio przyczynia się to do utrzymania 

ciągłych i bardzo dobrych relacji z potencjalnymi kontrahentami, zaś o EDI można 

mówić, że jest jednym ze współczesnych narzędzi organizacji i zarządzania.  

AKTUALNIE STOSOWANE SYSTEMY EDI W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

SEKTORA TSL 

W dobie silnej konkurencji rynkowej przedsiębiorstwa poszukują nowych 

rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności, 

podniesienie efektywności, a w konsekwencji zwiększenie przychodów firmy. 

Skuteczny proces zarządzania przedsiębiorstwem nie jest już możliwy bez 
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racjonalnego wykorzystania narzędzi elektronicznych, natomiast swobodna 

możliwość ich wykorzystania powoduje, że przedsiębiorstwa coraz częściej 

funkcjonują w obszarze e-gospodarki. Nieustanne zmiany zachodzące na rynku, a 

także powiększająca się konkurencja wymagają od przedsiębiorstw skupienia coraz 

większej uwagi na działaniach logistycznych dotyczących sprawnego i 

efektywnego przepływu informacji.  

Stopień wykorzystania technologii EDI w Polsce na tle innych krajów 

rozwiniętych przedstawia wykres 1. 

 

 

Wykres 1  

Przedsiębiorstwa używające EDI lub sieci innych 

niż Internet do składania zamówień (co najmniej 1% całkowitej wartości zakupów) 
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Źródło: Praca zbiorowa pod red. M. Kraski, Elektroniczna gospodarka w Polsce. 

Raport 2007, Poznań 2008; s. 105. 

Na podstawie wykresu nr 1 można stwierdzić, że pod względem 

wykorzystania technologii EDI w roku 2007 Polska zajęła nie najlepszą 22. 

pozycję względem innych krajów bardziej rozwiniętych, tj. Wielkiej Brytanii, 

Norwegii czy Islandii.  

Sytuacja ta wynika z faktu, że polskie przedsiębiorstwa zaczynają dopiero 

nadrabiać informatyczne straty do innych zagranicznych firm, a rynek 

elektronicznej wymiany danych w Polsce jest aktualnie w fazie dynamicznego 

rozwoju. Powodem opóźnień w dalszym rozwoju przedsiębiorstw, które korzystają 

już z technologii EDI, niemających dotychczas problemów z wymianą danych z 

równie dużymi firmami, było wiele problemów dotyczących komunikacji z 

mniejszymi przedsiębiorstwami. Wynika to z faktu, że mniejsze przedsiębiorstwa 

nie zawsze wyposażone są w odpowiednie narzędzia i technologiczne rozwiązania 

informatyczne, które pozwoliłyby na wdrożenie systemu EDI. Małe i średnie 

przedsiębiorstwa mogą przez to zostać wyeliminowane z operacyjnej integracji 

procesów logistycznych w łańcuchu dostaw.  

Jednym z operatorów logistycznych, który stawia na innowacyjność i 

rozwój, jest DB Schenker Sp. z o.o., który opiera swoją działalność na 

najnowocześniejszym rozwiązaniu związanym z EDI − e-Schenker. W jego skład 

wchodzi m.in. system SpedCust3000, który pozwala na bezpieczne i tanie 

komunikowanie się z systemami DB Schenker Sp. z o.o. oraz na: 

- minimalizację czynności administracyjnych; 

- minimalizację ryzyka popełnienia błędu;  

- pewność realizacji zlecenia; 

- zawsze aktualne dane w bazie odbiorców; 
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- pełną informację o przesyłce2. 

Ponadto system umożliwia składanie zamówień (zleceń), śledzenie drogi 

przesyłki, a także poprawne przygotowywanie dokumentacji przewozowej. 

DB Schenker Sp. z o.o. oferuje również szeroko pojętą usługę integracji, w skład 

której wchodzą: 

1. pakiet programowania, do wyboru w zależności od istniejących warunków 

technologicznych, procesowych czy organizacyjnych po stronie klienta, oprócz 

klasycznych rozwiązań EDI, które zwykle wymagają odpowiedniego poziomu 

zaawansowania technologii, ma możliwość rozwiązania e-connect opartego na 

technologii internetowej; 

2. standardowy proces integracji realizowany przy wykorzystaniu metodyki 

projektowej (od przygotowania wymagań procesowych i bezpieczeństwa, 

poprzez przygotowanie komunikatów, testy, akceptację i produkcyjne 

uruchomienie); 

3. standardy wymiany informacji (XML, EDIFACT i inne); 

4. standardy komunikacji (kanały szyfrowane: HTTPS, SFTP); 

5. help desk dla użytkowników rozwiązań. 

Serwis informatyczny rozwiązania (trzy poziomy w zależności od 

krytyczności procesu po stronie klienta 0) ze zdefiniowanymi czasami reakcji i 

usuwania problemów3. 

Innym międzynarodowym operatorem logistycznym zajmującym wysoką 

pozycję na rynku, wykorzystującym najnowocześniejsze narzędzia i rozwiązania 

IT jest Grupa Raben. W celu utrzymania ciągłości współpracy z klientem, jak 

stwierdza Sławomir Pawlak, dyrektor działu IT Grupy Raben, firma posiada: 

„elektroniczne łącza typu EDI z (…) największymi klientami. Dzięki nim możliwa 

jest elektroniczna wymiana informacji z firmami korzystającymi z (…) usług w 

czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to pozwala na szybkie i precyzyjne 

realizowanie zleceń klientów”4. 

Wykorzystanie przez firmę Raben narzędzi wspomagających wymianę 

danych, śledzenie przesyłki na każdym etapie jej przewozu, monitorowanie całego 

łańcucha logistycznego i wiele innych sprawia, że przedsiębiorstwo staje się 

bardziej konkurencyjne i stawia coraz wyższe wymagania konkurującym z nią 

firmom. 

Kolejnym przedsiębiorstwem z sektora TSL wykorzystującym 

zintegrowany system EDI w swojej działalności jest TNT Express Poland, 

światowy lider w usługach ekspresowych i kurierskich. Do celów EDI firma 

                                                           

2  www.erpstandard.pl/artykuly/53293/Informatyczny.nerw.logistyki.html; 12.01.09 

3  www.gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33187,1785722.html; 15.01.09 

4  Praca zbiorowa pod red. M. Kraski, Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2007, Poznań 

2008. 

http://www.erpstandard.pl/artykuly/53293/Informatyczny.nerw.logistyki.html
http://www.gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33187,1785722.html
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wykorzystuje system Incab – przetwarzający i przesyłający informacje o 

przesyłkach w sieci TNT (…), dzięki czemu już po kilkunastu minutach klienci na 

całym świecie mogą śledzić status swoich przesyłek i sprawdzać go za pomocą 

telefonu komórkowego czy komputera5. 

Natomiast dzięki aplikacji internetowej klienci TNT Express Poland mogą 

w prosty sposób dotrzeć do informacji o wysyłkach poprzez zastosowanie 

przeglądarki internetowej, która pozwala m.in. na zamówienie kuriera, 

sprawdzenie ceny usługi, śledzenie przesyłki czy też powiadomienie odbiorcy o 

przesyłce. 

Zastosowanie tego rodzaju systemów wymiany informacji przez TNT 

Express Poland umożliwia wielu klientom nieograniczony dostęp do informacji o 

przesyłkach, a tym samym zaoszczędzenie czasu poprzez prosty sposób 

zarządzania przesyłkami, ograniczający działania związane z formalnościami. 

Dzięki połączeniu systemu klienta z systemem TNT redukuje się potrzebę 

ręcznego wprowadzania danych. Wykorzystanie EDI nie tylko wspiera współpracę 

z klientem, ale również z sieciami handlowymi, producentami i dostawcami.  

Zastosowanie EDI w przedsiębiorstwach sektora TSL nie tylko wpływa na 

wzrost sprawności działania całej organizacji, ale również pozwala na 

wzmocnienie istniejących powiązań między kooperantami w kraju i za granicą, 

zwiększenie oszczędności, przepływu olbrzymiej ilości informacji, a także do 

zmian w prowadzeniu biznesu. Operatorzy logistyczni przedstawieni powyżej 

zajmują wysoką pozycję przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej organizacji 

nowoczesne systemy informacyjne. Należy jednak zwrócić uwagę, iż jest wiele 

mniejszych firm, w których wymiana dokumentów odbywa się na dużo niższym 

poziomie. Przedsiębiorstwa te nie mają jeszcze wdrożonych żadnych systemów do 

elektronicznej wymiany danych do celów komunikacji zewnętrznej, co wiąże się z 

ponoszeniem dużych kosztów zarówno ze strony tych przedsiębiorstw, jak i firm, 

które z nimi współpracują. Co więcej, duża liczba przedsiębiorstw nie 

przygotowuje się jeszcze do wprowadzenia jakichkolwiek systemów 

wspomagających wymianę informacji z innymi partnerami. W dalszej części pracy 

zostały przedstawione przyczyny, które sprawiają, że małe i średnie 

przedsiębiorstwa niechętnie inwestują we wdrażanie modułów komunikacyjnych 

EDI. Opisano również nowe koncepcje rozwoju EDI, które mogą być bardzo 

interesujące dla tej grupy przedsiębiorstw. 

PERSPEKTYWY ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW EDI W 

PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA TSL 

Jedną ze współczesnych platform informatycznych w zakresie EDI dla 

firm sektora TSL jest język EML/EDI. Koncepcja XML/EDI jest ewolucją EDI 

                                                           

5  www.erpstandard.pl/artykuly/53293/Informatyczny.nerw.logistyki.html; 12.01.09 

http://www.erpstandard.pl/artykuly/53293/Informatyczny.nerw.logistyki.html
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wykorzystującą technologie oparte na paradygmatach: obiektowym i systemów 

dokumentocentrycznych oraz możliwości stworzonych przez dynamiczny rozwój 

Internetu6. 

XML/EDI dostarcza nowy sposób tworzenia dokumentów elektronicznej 

wymiany. Nowy język XML doskonale stosuje się do opisu danych, jak i do 

automatycznej wymiany komunikatów elektronicznych – to właśnie podstawowa 

idea EDI7. XML stanowi zatem uniwersalne narzędzie wymiany i przekształcania 

danych. 

Przedsiębiorstwa, które nie zdecydowały się na zastosowanie EDI ze 

względu na wiele barier towarzyszących jego implementacji, mogą powoli wdrażać 

ciągle udoskonalany standard XML/EDI, gdyż jest on pozbawiony translacji 

komunikatów EDI. Natomiast koszty wdrożenia takiego systemu EDI są dużo 

niższe niż tradycyjnego EDI8. XML, podobnie jak składnia UN/EDIFACT, 

umożliwia takie zdefiniowanie dokumentu, że może on być automatycznie 

przetworzony przez komputer i jednocześnie wyświetlany przez określoną 

przeglądarkę internetową, tak jak w standardzie HTML. XML jako format 

dokumentu i ustrukturyzowanych danych stanowi podłoże do tworzenia większości 

obecnych technologii i systemów informatycznych. EDI w swym zakresie 

wykorzystuje XML do reprezentacji treści wiadomości, określania stron transakcji 

poprzez numery GLN oraz do kodowania towarów. 

Upowszechnienie standardu XML daje możliwość efektywnej realizacji 

wymiany danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi i integracji 

różnych aplikacji. Jednocześnie standard ten ujednolica i upraszcza przetwarzanie i 

wyszukiwanie informacji, co stwarza warunki do szerokiego upowszechnienia 

EDI. 

Standard XML odgrywa bardzo znaczącą rolę w koncepcji EDI, gdyż 

wzbogaca ją, umożliwiając każdemu przedsiębiorstwu, niezależnie od wielkości i 

sytuacji majątkowej oraz infrastruktury technicznej, wymianę informacji oraz 

automatyzację procesów biznesowych. 

Podsumowując, można stwierdzić, że XML/EDI działa podobnie jak 

standard UN/EDIFACT, gdyż umożliwia zdefiniowanie dokumentu w taki sposób, 

że może on być automatycznie przetwarzany przez komputer i jednocześnie 

wyświetlany przez przeglądarkę internetową. Natomiast komunikaty EDI tworzone 

są w taki sposób, aby przekazywać jak najmniej szczegółowych opisów, a XML 

tworzony jest odwrotnie − dostarcza wszelkich opisów poszczególnych elementów 

danych. 

                                                           

6 www.ploug.org.pl/konf_99/pdf/12.pdf; 01.02.2009 

7 www.society.e-logistyka.pl; 11.12.2008 

8 Sobkowiak A., Internet wspiera procesy logistyczne, [w:] „Logistyka a Jakość” 2004 nr 1 

http://www.ploug.org.pl/konf_99/pdf/12.pdf
http://www.society.e-logistyka.pl/


Innowacyjne rozwiązania elektronicznej wymiany informacji… 51 

 

Kolejnymi przyszłościowymi systemami EDI dla firm w sektorze TSL są 

m.in. platforma logistyczna TISYS firmy Transporeon oraz platforma AX4 firmy 

AXIT. 

Niemiecka firma Transporeon działa na polskim rynku od 2006 r. Firma ta 

jest jedynym producentem platformy logistycznej o nazwie TISYS. Stworzenie 

platformy miało na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a 

przewoźnikiem oraz pomoc w minimalizacji będących udręką firm logistycznych 

pustych kilometrów.  

Transport Information System (TISYS) to serwerowa platforma 

komunikacyjna, która integruje moduły wymagane podczas współpracy pomiędzy 

zleceniodawcą, przewoźnikiem i odbiorcą usługi transportowej9. Platforma 

logistyczna TISYS eliminuje puste kilometry praktycznie do minimum, co w 

istocie powoduje, że transport staje się oszczędniejszy i wydajniejszy. 

System TISYS rozpoznaje na podstawie warunków zlecenia, kto powinien 

otrzymać dane zlecenie przewozowe, i przekazuje je automatycznie 

przewoźnikowi na bazę swoich partnerów10. Poprzez dostęp do sieci wszystkie 

zainteresowane strony mogą elektronicznie komunikować się ze sobą oraz 

wymieniać określone informacje z istotnymi z punktu widzenia łańcucha 

logistycznego partnerami. 

Platforma logistyczna TISYS służy więc do integracji wszystkich funkcji 

dla komunikacji i współpracy wszystkich uczestników obrotu towarowego.  

Drugą przyszłościową platformą logistyczną w zakresie zastosowań 

systemów EDI w przedsiębiorstwach sektora TSL jest platforma AX4. Rozwój 

platformy logistycznej AX4 zainicjowanej przez firmę AXIT umożliwił firmom z 

branży TSL budowę systemu wymiany danych, którego zaletą jest to, iż 

funkcjonuje bez względu na stan infrastruktury IT w przedsiębiorstwie. 

AXIT Polska, jako jeden z uczestników grupy AXIT, wprowadził na rynek 

polski platformę logistyczną AX4. Wraz z jej wdrożeniem uczestnicy łańcucha 

dostaw mogą w pełni korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań 

wspomagających zarządzanie procesami logistycznymi. Rozwiązania te 

umożliwiają nieograniczoną wymianę danych oraz usprawniają proces obsługi 

zleceń spedycyjnych. Celem firmy AXIT jest tworzenie nowoczesnych rozwiązań 

logistycznych oraz dostarczanie ich do rzeszy przedsiębiorstw, które pragną 

poszerzyć swoją działalność, często na międzynarodową skalę. Rozwiązanie, 

którym jest platforma logistyczna AX4, polega na tym, iż korzystające z niego 

przedsiębiorstwo w prosty sposób może uzyskać natychmiastowy dostęp do 

informacji dotyczących każdej spedycji i jednocześnie przesłać istotne dane do 

                                                           

9  Ganiec M., TISYS wspiera procesy transportowe, [w:] „Spedycja, Transport, Logistyka” 2007 nr 

11 

10  Tamże 
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wszystkich uczestników łańcucha logistycznego w wymaganym przez nich 

formacie. Jedynym warunkiem, jaki musi spełniać przedsiębiorstwo, by móc w 

pełni korzystać z platformy, jest dostęp do Internetu.  

Funkcjonalność i kompleksowość systemu daje szansę rozwoju małym i 

średnim przedsiębiorstwom, które będą mogły świadczyć usługi na wyższym 

poziomie, tym samym dorównując większym firmom. Wincanton, Uni-Data, 

Liege, M&M, DHL, Schenker Stinnes Logistics, Transthermos – już ponad 100 

operatorów logistycznych w całej Europie śledzi przesyłki, odbiera zamówienia na 

swoje usługi i składa zamówienia u podwykonawców na platformie AX4 firmy 

AXIT. W 2003 r. 3500 użytkowników AX4 dokonało na platformie ponad 20 mln 

transakcji11. 

Rosnąca liczba operatorów logistycznych korzystających z platformy AX4 

uwarunkowana jest globalizacją w sferze handlu, zmianami w zakresie rozwiązań 

dla logistyki oraz konkurencją (patrz wykres 2). 

Wykres 2  

Wzrost użytkowników platformy logistycznej AX4 

w roku 2008 

                                                           

11  Konopka K., Analiza możliwości wdrożenia systemu elektronicznej wymiany danych w firmach 

sektora TSL, Praca inżynierska napisana pod kierunkiem K. Chwesiuka, Akademia Morska w 

Szczecinie, Szczecin 2009 
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Źródło: www.axit.de/new-en/content/news.jsp?key=axit-network; 10.03.2009. 

Wykorzystanie opartej na technologii internetowej platformy logistycznej 

AX4 stale wzrasta. Początkowo operatorzy platformy AXIT AG we Frankenthal 

mogli komunikować się z 2300 nowymi firmami i z ponad 6200 nowymi 

użytkownikami platformy AX4 pomiędzy styczniem a październikiem 2008 r. 

Oznacza to, iż obecnie ponad 37 000 użytkowników z 30 000 różnych 

przedsiębiorstw pracuje na platformie logistycznej AX4 w celu zoptymalizowania 

swoich łańcuchów dostaw.  

Ponad 39 000 użytkowników w 77 krajach wykorzystuje rozwiązanie, 

jakim jest platforma logistyczna AX4. Liczne nagrody oraz wysoki stopień 

świadomości marki ukazuje zaawansowaną innowacyjność firmy. Wraz z 

technologią internetową AXIT pomyślnie łączy przedsiębiorstwa z krajowym i 

międzynarodowym przepływem informacji. Pracownicy AXIT stanowią 

wykwalifikowaną kadrę ekspertów logistycznych, którzy doskonale orientują się w 

nowoczesnych technologiach oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w 

międzynarodowym transporcie, spedycji i logistyce. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że bardzo ważnym aspektem, od 

którego zależy efektywność działania przedsiębiorstwa, jest umiejętne zarządzanie 

informacją. Bardziej niż kiedykolwiek staje się istotny przepływ danych oraz 

sposób jego realizacji. Prawidłowy przepływ informacji umożliwia integrację 

procesów biznesowych z udziałem technik informatycznych.  

ZAKOŃCZENIE  

Dynamiczny rozwój systemu EDI na świecie egzekwuje od polskich 

przedsiębiorstw uczestniczących w międzynarodowym łańcuchu transakcyjnym 
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konieczność wdrażania tego systemu. Wdrożenie technologii EDI w 

przedsiębiorstwie to sposób na usprawnienie komunikacji zarówno wewnątrz 

organizacji, jak i na zewnątrz, a jednocześnie wpływa na usprawnienie procesów 

pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Wiele dużych firm dostrzegło potrzebę 

korzystania z tego systemu; powoli zaczynają rozumieć to również mniejsze i 

średnie przedsiębiorstwa, dla których możliwość współpracy z większymi firmami 

jest bardzo istotna z punktu widzenia realizacji bardziej dochodowych inwestycji. 

W rezultacie obok tradycyjnego systemu EDI dla dużych firm pojawiło się nowe, 

alternatywne rozwiązanie, jakim jest technologia internetowa jako narzędzie 

elektronicznej wymiany EDI dla mniejszych przedsiębiorstw oraz koncepcja 

XML/EDI. 

Istnieje wiele różnych opinii na temat EDI, mówi się, że z jednej strony, 

nie jest on traktowany jako system przyszłościowy, z drugiej zaś strony, coraz 

większa liczba przedsiębiorstw wymienia w ten sposób z roku na rok coraz więcej 

danych. Najmocniejszym argumentem za wykorzystaniem EDI jest powszechnie 

uznany standard, który stosowany jest dla większości elektronicznych 

dokumentów. Obecnie wykorzystanie systemu EDI w Polsce zaczyna nabierać 

tempa, ale żeby firmy na dobre mogły wyeliminować papierowe dokumenty z 

niektórych procesów wymiany informacji, niezbędne jest uznanie ich 

elektronicznych odpowiedników przez polskiego ustawodawcę. Niemniej jednak 

oprócz wielu korzyści, jakie niesie za sobą korzystanie z systemów EDI, słyszy się, 

że technologia EDI nie wystarcza, że trzeba uzupełniać ją nowymi metodami 

integracji. Wynika to z faktu, iż system EDI może być niedostatecznie zrozumiały 

poprzez swoją techniczną złożoność czy być kosztowny we wdrażaniu i 

utrzymaniu. Na przesłanki te ma wpływ jeszcze wiele innych czynników, lecz 

wykorzystanie EDI przez przedsiębiorstwa jest wciąż bardzo wysokie.  

SUMMARY  

INNOVATIVE SOLUTIONS OF THE ELECTRONIC EXCHANGE OF 

INFORMATION IN COMPANIES OF THE SECTOR TSL  

The aim of this paper is presenting of the present applications of the 

electronic data interchange (EDI) systems in firms of the sector TSL (Transport, 

Forwarding and Logistic) and suggestion of the future applications in this area. In 

part of this paper is presenting a solution of inquiry by internet among a firms of 

the sector TSL about applications of EDI in this area. 

Translated by Krzysztof Chwesiuk 
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ROMAN CZAPLEWSKI1 

PRZEKSZTAŁCENIA RYNKÓW USŁUG POCZTOWYCH I 

TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ PRZESŁANKI TYCH 

PRZEKSZTAŁCEŃ 

WSTĘP 

Rynki usług pocztowych i telekomunikacyjnych są interesującymi 

przykładami struktur, które najpierw przekształcane były z rynków 

konkurencyjnych w monopol, a następnie poddane procesom liberalizacji, 

prowadzącym do stopniowego odchodzenia od rozwiązań monopolistycznych 

i przechodzenia do ich pełnego otwarcia. U podstaw dążenia poszczególnych 

państw do wprowadzenia i utrzymywania monopolu pocztowego 

i telekomunikacyjnego leżało uznanie tych rynków jako istotnych źródeł dochodów 

budżetowych oraz przypisanie informacji i przesyłowi informacji istotnej rangi 

społeczno-politycznej. 

Postępowanie takie uzasadniano nie tylko społeczną, polityczną 

i gospodarczą rangą informacji, ale także pewnymi szczególnymi cechami rynków 

usług pocztowych i telekomunikacyjnych, które niekiedy podnoszono do rangi 

rzeczywistych barier dostępu do rynków przesyłu informacji. Wśród tych cech 

wymieniano następujące: 

a) konieczność angażowania znacznego kapitału2, 

b) występowanie korzyści dużej skali produkcji oraz korzyści zakresu, 

c) zasadność funkcjonowania dużych jednostek gospodarczych, 

obejmujących zasięgiem swojego działania znaczne terytoria3. 

                                                           

1  prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Zarządzania i 

Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  Każda jednostka, która chce podjąć działalność rynkową, musi wcześniej ponieść określone 

nakłady inwestycyjne, Wiążą się one zwłaszcza z zakupem bądź wynajęciem pomieszczeń i 

środków pracy, opłaceniem zatrudnionego personelu i kampanii promocyjnej firmy, W pewnych 

branżach, zwłaszcza opartych na infrastrukturze, do których m,in, zalicza się pocztę i 

telekomunikację, niezbędne wcześniejsze nakłady jednostek są wysokie, W związku z tym jedynie 

nieliczne jednostki mogą sobie pozwolić na podjęcie działalności produkcyjnej w tych branżach, 

3  Uznanie zasadności funkcjonowania dużych jednostek gospodarczych, obejmujących znaczne 

obszary działania, bezpośrednio wynika z założenia występowania na rynku usług łączności 

korzyści dużej skali produkcji, Wyodrębnienie tej cechy i nadanie jej samodzielnego znaczenia ma 

na celu przede wszystkim zniechęcanie potencjalnych konkurentów, zainteresowanych 

funkcjonowaniem w danym segmencie rynku. 
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Wymienione szczególne cechy rynku usług pocztowych i usług 

telekomunikacyjnych w powiązaniu z polityczno-gospodarczym znaczeniem 

przesyłu informacji odegrały znaczącą rolę w przypisaniu poczcie 

i telekomunikacji charakteru tak zwanego monopolu naturalnego4. 

Należy jednak pamiętać, że konieczność angażowania znacznego kapitału, 

występowanie korzyści skali i zakresu produkcji, jak też zasadność 

funkcjonowania dużych jednostek gospodarczych obsługujących przestrzennie 

duże obszary nie musi oznaczać konieczności narzucania danemu rynkowi 

struktury monopolistycznej. Ewentualne uzyskanie przez firmę monopolistycznej 

pozycji na rynku powinno wynikać z przesłanek ekonomicznych, a nie 

administracyjnego zamykania rynku dla konkurencji bez przeprowadzenia 

pogłębionych analiz ekonomicznych i społecznych skutków takiego posunięcia. 

PRZESŁANKI I SPOSOBY WPROWADZANIA KONKURENCJI 

W OBSZARZE RYNKU USŁUG POCZTOWYCH I RYNKU USŁUG 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 

Praktyka życia społecznego i gospodarczego dowodzi istotnych zalet 

konkurencji jako zasady immanentnej, zapewniającej swobodę gospodarowania 

i pozytywne efekty ekonomiczne. Wynika to z faktu, że podstawowe funkcje 

spełniane przez konkurencję, tj.: 

a) zapewnienie swobody działalności i swobody wyboru, 

b) sprzyjanie postępowi technicznemu, 

c) dostosowywanie struktury podażowej wdrażanych czynników 

produkcyjnych do zmian w popycie, jak też 

d) przeciwdziałanie, względnie przynajmniej ograniczanie możliwości 

uzyskiwania przychodów nieuzasadnionych, 

są spójne z ogólnie akceptowanymi nadrzędnymi celami ogólnospołecznymi 

i podstawowymi celami polityczno-gospodarczymi. 

Powiązanie ogólnospołecznych celów nadrzędnych, podstawowych celów 

polityki gospodarczej oraz funkcji spełnianych przez konkurencję prezentuje 

tabela l. 

Tabela 1 

Powiązania między celami nadrzędnymi, 

celami polityki gospodarczej oraz funkcjami konkurencji 

                                                           

4  Według współczesnej ekonomii o monopolu naturalnym można mówić wówczas, gdy najniższe 

koszty produkcji dóbr rzeczowych lub usług danej branży można osiągnąć tylko wtedy, jeśli 

produkcja tych dóbr jest skupiona w jednej jednostce organizacyjnej (zob, Taetigkeitsbericht 1987. 

WIK, Deutsche Bundespost, s.19; B. Wieland, Die Entflechtung des amerikanischen 

Fernmeldemonopols. Schriftenreihe des WIK der Deutschen Bundespost, Springer Verlag, Berlin, 

Heidelberg, New York, Tokyo 1985, s. 90). 
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Cele 

nadrzędne 
Wolność Dobrobyt Sprawiedliwość 

cele polityki 

gospodarczej 

swoboda 

gospodarcza 

wzrost 

i rozwój 

gospodarczy 

optymalna 

alokacja 

sprawiedliwy 

podział 

funkcje 

konkurencji 

zapewnienie 

swobody 

działalności 

i wyboru 

sprzyjanie 

postępowi 

technicznemu 

dostosowywanie 

struktury oferty 

oraz 

zaangażowanych 

czynników do 

zmian w popycie 

zapobieganie 

i ograniczanie 

powstawania 

przychodów 

nieuzasadnio-

nych 

funkcja 

swobody 

postępowa-

nia 

funkcja ba-

dawczo-roz-

wojowa 

funkcja 

alokacyjna 

i dostosowawcza 

funkcja podziału 

Źródło: W. Briglauer, Generisches Referenzmodell für die Analyse relevanter 

Kommunikationsmaerkte, Wettbewerbsoekonomische Grundfragen, WIK, nr 243. 

Bad Honnef 2003, s. 5. 

Przedstawione informacje wskazują, że w procesie organizowania rynków 

regułą powinno być oparcie ich na zasadach konkurencji, natomiast stosowanie 

rozwiązań monopolistycznych powinno dotyczyć tylko sytuacji uzasadnionych 

względami szczególnymi5. 

W gospodarkach rynkowych ścisłe i bezpośrednie regulowanie 

konkretnego rynku musi mieć uzasadnienie poprzez wykazanie, że: 

a) dany rynek nie będzie funkcjonował efektywnie bez administracyjnych 

ingerencji, 

                                                           

5  Rynki funkcjonujące na zasadzie monopolu za przyzwoleniem państwa można najogólniej 

podzielić na: 

- rynki charakteryzujące się fundamentalną zawodnością konkurencji, w tym: 

a) pozwalające na wykorzystywanie korzyści skali i zakresu działania, 

b) cechujące się zmiennością równowagi mogącą prowadzić do sytuacji kryzysowych (np. 

wysokie bezrobocie na rynkach pracy), 

c) świadczące tzw. dobra publiczne, 

- rynki z dostrzeganą, ale dającą się korygować zawodnością konkurencji: 

a) uznane za strukturę monopolistyczną całe rynki wielosegmentowe, w sytuacji, gdy tylko 

pewne segmenty wykazują cechy monopolu naturalnego, 

b) polityczne zadecydowanie w oparciu o określone interesy publiczne o uznaniu 

określonego rynku za strukturę monopolistyczną. 
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b) społeczno-gospodarcze korzyści osiągane dzięki administracyjnej 

ingerencji są wyższe od ponoszonych kosztów wiążących się z daną 

ingerencją.  

Według normatywnej teorii regulacji istnieją określone sytuacje 

uzasadniające w gospodarkach zorganizowanych rynkowo zastosowanie 

administracyjnych ingerencji, które w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela 2. 

 

Tabela 2 

Powody uzasadniające stosowanie ingerencji administracyjnej 

według normatywnej teorii regulacji 

Podstawa 

regulacji 
Opis sytuacji 

efekty 

zewnętrzne 

efektami zewnętrznymi są pozytywne lub negatywne 

oddziaływania na funkcje produkcyjne przedsiębiorstw, jak też 

na funkcje użyteczności gospodarstw domowych. Efekty 

zewnętrzne nie są uwzględniane w cenach rynkowych, w 

związku z czym występują rozbieżności między 

ogólnospołeczną a faktyczną optymalną wielkością podaży, 

względnie popytu. 

monopol 

naturalny 

sytuacja monopolu naturalnego ma miejsce wówczas, gdy jeden 

oferent nie mając konkurencji, ma możliwość pełnego 

wykorzystania korzyści skali i korzyści zakresu, dzięki czemu 

uzyskuje taki przebieg funkcji kosztów, że niezbędną podaż 

może dostarczyć taniej niż w przypadku działania na danym 

rynku więcej oferentów. Sytuacja taka uzasadnia dwa kierunki 

państwowej regulacji: a) nadzorowanie możliwości 

wykorzystywania przez monopolistę swej pozycji rynkowej, 

b) ewentualnie chronienie monopolisty przed nieuzasadnionym 

wchodzeniem na dany rynek konkurentów (tzw. newcomers). 

dobra publiczne pojęcie dóbr publicznych odnosi się do takich, które są 

zagwarantowane każdemu konsumentowi (brak wykluczenia), 

a użytkowanie danego dobra przez jednego konsumenta nie 

odbywa się ze szkodą dla innych (brak rywalizacji). 

W przypadku takich dóbr rola państwa sprowadza się do 

zapewnienia ich w ilości optymalnej z punktu widzenia 

społeczno-gospodarczego, co nie oznacza, że państwo musi być 

ich producentem. 

koszty 

niezwracalne 

koszty utopione można definiować jako różnicę między 

kosztami, których poniesienie było niezbędne do wejścia na 
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Podstawa 

regulacji 
Opis sytuacji 

(utopione) 

 

dany rynek, a kosztami odzyskanymi, w przypadku 

zadecydowania o zaniechaniu działalności na danym rynku. 

Występowanie kosztów utopionych oznacza więc istnienie 

barier wejścia na rynek, jak też barier wyjścia z danego rynku. 

Na rynkach cechujących się takimi barierami odpowiednie 

regulacje mogą je złagodzić (np. zapewnienie powszechnego 

dostępu do zasobów istotnych). 

konkurencja 

rujnująca 

konkurencja rujnująca realizowana poprzez wojny cenowe 

prowadzi do tego, że na rynku pozostanie firma najsilniejsza 

finansowo, która wcale nie musi być najbardziej efektywną. 

Prowadzona bywa głównie na rynkach, z których wyjście, w 

przypadku nadpodaży, utrudniają wysokie koszty utopione. 

W łagodzeniu takiej sytuacji pomocne może być obligatoryjne 

regulowanie cen czy np. regulowanie działalności 

inwestycyjnej.  

zaopatrzenie na 

zasadzie 

powszechnej 

dostępności 

przestrzennej 

z punktu widzenia społeczno-gospodarczego istnieje consensus 

co do tego, że każdy obywatel powinien mieć zapewniony 

dostęp do usług uznanych z społecznie ważne, przy 

jednoczesnym zapewnieniu określonego poziomu jakości tych 

usług oraz określonego, społecznie akceptowanego poziomu ich 

cen. Dostarczanie niektórych z takich usług może być 

ekonomicznie mało atrakcyjne, z którego to powodu sam rynek, 

bez odpowiedniej regulacji, mógłby nie zapewnić należytego 

dostępu do nich. 

taryfy 

przestrzennie 

jednolite 

z punktu widzenia realizacji celów polityki socjalnej niektóre 

usługi powinny być dostarczane po ujednoliconych cenach. 

W przypadku uznania konieczności realizacji takich celów 

i możliwości powstania deficytu związanego z ich realizacją, 

niezbędne jest uregulowanie zasad pokrywania takich strat. 

subwencje 

krzyżowe 

(wewnętrzne) 

stosowanie cen niezorientowanych na koszty prowadzonej 

działalności może skutkować nieefektywnym alokowaniem 

zasobów. W sytuacji gdy ceny takie będą prowadziły do 

powstania strat, należy przemyśleć sposób ich pokrywania, w 

tym ewentualnie także trudny do uznania za poprawny 

gospodarczo transfer z zysków uzyskiwanych w obszarze 

monopolu. 

asymetria asymetryczny dostęp do informacji może być groźny dla rynku, 

jeśli podmioty mające słabszy dostęp do informacji (a tym 
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Podstawa 

regulacji 
Opis sytuacji 

informacji samym mniej poprawny obraz) na temat stanu, jakości 

i aktywności gospodarczej zadecydują na tej podstawie 

o wyjściu z rynku. Zadaniem władzy państwowej jest więc 

poprawianie dostępu do informacji o rynku, zapewniającej 

zwiększenie przejrzystości procesów rynkowych. 

sektory ważne 

strategicznie 

biorąc pod uwagę szczególne znaczenie społeczno-gospodarcze 

niektórych sektorów, pełniących rolę swoistego kręgosłupa 

gospodarki, nalezy stwierdzić, że mogą być one choćby 

częściowo wyłączone spod wpływu tzw. sił rynkowych (np. 

energetyka, transport, telekomunikacja). 

Źródło: C. Graack, Regulierungstheorie: Entwicklungen und Anwendungen in 

Bezug auf osteuropaeische Transformationoekonomie, Potsdam 1995. Za: P. J. J. 

Welfens, C. Graack, Telekommunikationswirtschaft, Berlin 1996, s. 127. 

Pojawia się pytanie, czy wymienione w tabeli nr 2 powody uzasadniające 

ingerencje administracyjne można odnieść do rynku usług pocztowych i usług 

telekomunikacyjnych. Pytanie jest o tyle zasadne, iż kwestie te do lat 70. XX w. 

nie były przedmiotem szczegółowych badań. Można przyjąć, że najprostszym 

sposobem potwierdzenia lub odrzucenia poglądu o wykazywaniu przez rynek usług 

pocztowych i usług telekomunikacyjnych cech monopolu naturalnego i wiążących 

się z nim właściwości byłoby pełne otwarcie tych rynków dla konkurencji. Wydaje 

się bowiem oczywiste, że w przypadku potwierdzenia istnienia monopolu 

naturalnego w działalności pocztowej i telekomunikacyjnej ewentualna 

konkurencja w sposób niejako naturalny, wymuszony względami ekonomicznymi, 

a nie barierami prawnymi, zaniechałaby produkcji na tych rynkach6. 

Niemożność przeforsowania takiej linii działania wskutek silnego oporu, 

zwłaszcza ze strony tradycyjnych monopolistów pocztowych 

i telekomunikacyjnych, mających silne wsparcie wśród części przedstawicieli 

centralnych organów gospodarczych, spowodowało, że w latach 70. XX w. 

dokładniej zainteresowano się empirycznym udokumentowaniem panującej teorii 

przypisującej działalności pocztowej i telekomunikacyjnej cechy monopolu 

naturalnego. Pierwsze dotyczące tej kwestii badania, polegające na 

                                                           

6  B. Breuel, Haben sich Kartelrechtliche Ausnahmebereiche ueberlebt? [w:] Wettbewerbspolitik und 

Wettbewerbsrecht, Carl Heymanns Verlag, Koeln-Berlin-Bonn-Muenchen 1987, s. 232; R. H. 

Weber, Wirtschaftsregulierung in wettbewerbspolitischen Ausnahmebereichen, Nomos 

Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1986, s. 204; D. R. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli, 

Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”. Gdańsk 1991, s. 664. 
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ekonometrycznym szacowaniu przebiegu funkcji kosztów produkcji, podjęto 

przede wszystkim w USA. 

Przeprowadzone badania wykazywały, że korzyści skali działania oraz 

korzyści działalności sprzężonej (świadczenia przy wykorzystaniu tych samych 

zasobów różnych usług), dotyczą co najwyżej wybranych faz procesu świadczenia 

usług pocztowych i usług telekomunikacyjnych, a realizowanie pozostałych faz 

może być otwarte dla konkurencji7. 

Uzyskane wyniki badań stworzyły, obok negatywnej oceny jakości usług 

świadczonych przez monopolistów, dodatkowy mocny argument za usuwaniem 

rozwiązań legislacyjnych zapewniających tradycyjnym operatorom pocztowym 

i telekomunikacyjnym uprawnienia monopolistyczne. Działania te zaczęto 

wprowadzać stopniowo, uzasadniając to potrzebą zapewnienia dotychczasowym 

monopolistom niezbędnego czasu na przygotowanie się do pełnej konkurencji. 

W następstwie stopniowego redukowania barier legislacyjnych merytorycznie 

istotną barierą dostępu do rynku usług pocztowych i rynku usług 

telekomunikacyjnych przede wszystkim pozostała konieczność liczenia się przez 

zainteresowanych wejściem i funkcjonowaniem na tych rynkach z niezbędnością 

poniesienia tzw. kosztów niezwracalnych8. Istnienie kosztów niezwracalnych 

w praktyce wiąże się z koniecznością dysponowania wyspecjalizowanymi 

zasobami warunkującymi efektywne funkcjonowanie na danym rynku, których 

użyteczność w przypadku wyjścia z danego rynku będzie znikoma i z tego względu 

oznaczałaby duże prawdopodobieństwo poniesienia strat przez ich właściciela 

w przypadku podjęcia przez niego decyzji o zmianie obszaru działalności. Takie 

wyspecjalizowane i istotne dla funkcjonowania zasoby określane są mianem 

wyposażenia niezbędnego (essential facilities). Pojęcie to wywodzi się 

z amerykańskiego prawa antymonopolowego, a o jego występowaniu przesądzają 

następujące cechy9: 

1. wyposażenie to pełni rolę zasadniczą i niezastępowalną dla prowadzenia danej 

działalności; 

2. stworzenie przez firmy zainteresowane konkurowaniem na danym rynku 

własnego wyposażenia niezbędnego, ze względu na związane z tym bardzo 

wysokie koszty, stanowi znaczącą barierę wejścia na dany rynek; 

                                                           

7  W. Speckbacher, Die Zukunft der Postdienste in Europa, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New 

York 1991, s. 38 oraz K. Mueller, Die Postdienste aus der Sicht Institutionenoekonomik, Peter 

Lang, Frankfurt am Main 1997, s. 109, 112-113. 

8  Im wyższe są potencjalne straty wyjścia z rynku powodowane istnieniem i poniesieniem kosztów 

niezwracalnych, tym mniejsze prawdopodobieństwa zainteresowania wejściem na dany rynek 

nowych producentów, Wyższe koszty niezwracalne wejścia na dany rynek oznaczają bowiem 

wyższe ryzyko dla wchodzących, 

9  W. Elsenbast, Universaldienst unter Wettbewerb, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, 

s. 50-51. 
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3. odmówienie konkurentowi zainteresowanemu wejściem na dany rynek 

możliwości dostępu do istniejącego wyposażenia niezbędnego w zdecydowany 

sposób hamowałoby możliwości jego efektywnego działania; 

4. nie istnieją żadne merytoryczne powody (np. techniczne, wynikające ze 

względów bezpieczeństwa czy też związane z ograniczoną zdolnością 

obsługową istniejącego niezbędnego wyposażenia) uzasadniające odmowę 

konkurencji dostępu do danego zasobu. 

Jest oczywiste, że odmawianie przez właściciela dostępu do tego typu 

istotnego zasobu prowadzi do stworzenia sytuacji tzw. wąskiego gardła 

(bottleneck), którą właściciel może wykorzystywać do stosowania praktyk 

monopolistycznych. 

Jeśli odnieść przedstawione informacje do rynku usług pocztowych i rynku 

usług telekomunikacyjnych, pojawiają się następujące pytania: 

1. Czy na rynkach tych występuje wyposażenie niezbędne mogące stanowić dla 

konkurencji istotną barierę wejścia na te rynki i funkcjonowania na nich? 

2. Czy w przypadku uznania istnienia na tych rynkach wyposażenia niezbędnego 

dostęp do tego wyposażenia dla konkurencji jest przez właściciela 

ograniczany? 

Ustosunkowanie się do pierwszego z postawionych pytań wymaga 

zwrócenia uwagi na fakt, że teoria występowania tzw. wąskiego gardła odnoszona 

jest przede wszystkim do sektorów sieciowych, do których zalicza się np. 

telekomunikację, energetykę, infrastrukturę kolejową i porty lotnicze, ale także 

pocztę. Jest jednak oczywiste, że sieci poszczególnych branż posiadają własną, 

odmienną charakterystykę. Wyraźne różnice można dostrzec w samej łączności, 

porównując sieć telekomunikacyjną i pocztową. 

Najogólniej można uznać, że sieć telekomunikacyjna może być większą 

barierą dostępu do rynku aniżeli sieć pocztowa. Wynika to z faktu, że 

funkcjonowanie sieci pocztowej w istotnej mierze opiera się na sieci dróg 

kołowych o charakterze publicznie dostępnym. Oznacza to, że przynajmniej w tym 

bardzo istotnym zakresie działalności pocztowej (fazie transportu) operatorzy 

pocztowi nie mogą blokować funkcjonowania konkurencji czy potencjalnej 

konkurencji. 

Próbując odpowiedzieć na drugie z postawionych pytań, należy stwierdzić, 

iż praktyka gospodarcza dowodzi, że tzw. zasiedziali operatorzy pocztowi 

i zasiedziali operatorzy telekomunikacyjni, dysponujący określonymi 

uprawnieniami monopolistycznymi starali się (i starają) wykorzystać posiadane 

zasoby do: 

a) utrudnienia konkurencji wchodzenia na rynek; 

b) utrudniania konkurencji działalności na tych rynkach, na których już 

funkcjonuje. 
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W działaniach takich zasiedziali operatorzy pocztowi i operatorzy 

telekomunikacyjni posługują się całym wachlarzem instrumentów, w tym 

zwłaszcza: 

a) kierowanymi do sądów odwołaniami na decyzje przyznające nowym 

firmom koncesje (bądź zezwolenia) na świadczenie usług pocztowych 

i telekomunikacyjnych; 

b) odmawianiem konkurencji dostępu do własnej sieci; 

c) długotrwałym negocjowaniem warunków technicznych, ekonomicznych 

i organizacyjnych w procesie uzgadniania zasad udostępniania konkurencji 

sieci operatora zasiedziałego; 

d) żądaniem przez zasiedziałych operatorów wysokich, ekonomicznie 

nieuzasadnionych opłat za udostępnianie sieci konkurencji10. 

U podstaw takich zachowań operatorów zasiedziałych leżą sprzeczne 

interesy tych operatorów i pojawiających się na rynku konkurentów. Operatorzy 

zasiedziali nie mają praktycznie żadnych bodźców do otwierania swej sieci dla 

konkurencji. Wręcz przeciwnie, dostrzegają korzyści odwlekania terminu otwarcia 

własnej sieci, co prowadzi do11: 

a) podwyższenia kosztów funkcjonowania konkurencji na rynku pocztowym 

i telekomunikacyjnym i pogorszenia jej pozycji w stosunku do operatora 

zasiedziałego; 

b) zapewnienia większej ilości czasu operatorom zasiedziałym na 

przygotowanie się do prowadzenia działalności w warunkach efektywnej 

konkurencji. 

Natomiast konkurenci wchodzący na rynek pocztowych usług listowych 

oraz na rynek usług telekomunikacyjnych mają silne bodźce do szybkiego 

uzyskania dostępu do sieci operatora zasiedziałego, gdyż pozwala im to na: 

a) szybkie zaoferowanie klientom obsługi na zasadzie powszechnej 

przestrzennej dostępności; 

b) obniżenie kosztów własnych działalności, co jest istotne zwłaszcza 

w pierwszym okresie funkcjonowania, w którym występuje z reguły duża 

kumulacja wydatków na tworzenie własnego potencjału produkcyjnego.  

Występowanie takich sytuacji skłoniło państwa zainteresowane szybkim 

rozwijaniem konkurencji w obszarze rynku pocztowego i rynku 

telekomunikacyjnego do wsparcia działań ogólnych, polegających na stopniowym 

ograniczaniu uprawnień monopolistycznych operatorów zasiedziałych 

                                                           

10  Zachowania takie zaobserwowano zwłaszcza na niemieckim rynku pocztowym, na którym obecnie 

konkurencja jest szczególnie intensywna,  

11  B. Wieland, Die Entflechtung des amerikanischen..., op. cit., s. 102 oraz E. G. Berger, 

Netzzusammenschaltungen von Telekommunikationsunternehmen im nationalen, europaeischen 

und internationalen Regelungszusammenhang, Shaker Verlag, Aachen 2000, s. 11. 
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szczegółowymi rozwiązaniami regulacyjnymi ukierunkowanymi na otwarcie sieci 

operatorów zasiedziałych dla operatorów alternatywnych. Regulacje te koncentrują 

się zwłaszcza na dwóch aspektach: 

a) zapewnieniu niedyskryminacyjnego dostępu operatorów alternatywnych do 

sieci operatorów zasiedziałych; 

b) zobowiązaniu operatorów zasiedziałych do ustalania cen za dostęp do 

swych sieci przy uwzględnieniu rzeczywistych i uzasadnionych kosztów 

własnych. 

Praktyka pokazuje, że dopiero te rozwiązania regulacyjne przyczyniły się 

do rzeczywistego rozwoju konkurencji w obszarze rynku pocztowego 

i telekomunikacyjnego. Państwa, które takie regulacje wprowadziły jako pierwsze, 

np. Szwecja, Finlandia, Niemcy, Wielka Brytania, mogą poszczycić się faktyczną 

konkurencją, zarówno w obszarze rynku pocztowego, jak i telekomunikacyjnego. 

PODSUMOWANIE 

Decyzje polityczne wprowadzające i utrzymujące monopol w obszarze 

rynku usług pocztowych i usług telekomunikacyjnych wiązały się z korzyściami 

tego rozwiązania dla obu zaangażowanych stron, tj. dla operatorów pocztowych 

i telekomunikacyjnych posiadających uprawnienia monopolistyczne oraz dla 

polityków, gdyż12: 

1. operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni uzyskali i utrzymywali w ten sposób 

silną i stosunkowo niezagrożoną pozycję w zmonopolizowanym obszarze 

rynku; 

2. politycy zapewnili sobie w ten sposób łatwość sterowania poczynaniami 

operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych; 

3. impulsy wymuszające odchodzenie od tej wygodnej dla zasiedziałych 

operatorów oraz polityków sytuacji pojawiły się ze strony: 

˗ klientów, zainteresowanych wyższą jakością świadczonych usług 

pocztowych i telekomunikacyjnych i poszerzaniem ich oferty w celu lepszego 

dostosowania tych usług do popytu zgłaszanego przez społeczeństwo 

i gospodarkę, 

˗ firm prywatnych, zainteresowanych podejmowaniem działalności w tych 

segmentach rynku, na które wskutek obowiązywania rozstrzygnięć 

politycznych nie mieli wstępu, 

˗ obserwowanego postępu technicznego, którego rozwój z jednej strony 

poszerzał możliwość i podnosił ekonomiczną opłacalność podejmowania 

działalności na rynku pocztowym i telekomunikacyjnym, a z drugiej strony 

                                                           

12  F. Schoser, Wirtschaft und Deutsche Bundespost POSTDIENST. Erfahrungen - Erwartungen – 

Wuensche, PostForum, Dokumentation, Band 1: Postdienst, Kongress- und Workshopbeitraege, 

Koeln 14 Mai bis 16 Mai 1990, s. 23. 
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prowadził do rozwoju działalności substytuującej usługi pocztowe 

i telekomunikacyjne. 

Oddziaływania te, wsparte wynikami badań podważającymi zasadność 

traktowania rynków pocztowych i telekomunikacyjnych jako monopoli 

naturalnych, nie mogły pozostać bez echa i musiały prowadzić do redukowania 

obowiązujących politycznych rozstrzygnięć ustanawiających monopol w obszarze 

rynku pocztowego i telekomunikacyjnego. Charakterystyczne jest przy tym, że 

redukowanie obowiązujących politycznych rozstrzygnięć dotyczących monopolu 

w obszarze tych rynków realizowane jest stopniowo, co oznacza, że zakres 

monopolu jest etapowo ograniczany. Propagatorzy stosowania tej metody 

wskazują, że stwarza ona najlepsze możliwości dotarcia do tych obszarów 

działalności pocztowej i telekomunikacyjnej, które spełniają lub najpełniej 

odzwierciedlają warunki monopolu naturalnego. W rzeczywistości zastosowana 

metoda kroczącej liberalizacji nie oznacza stworzenia najwłaściwszej drogi 

dochodzenia do wyznaczenia obszarów działalności pocztowej 

i telekomunikacyjnej najmniej podatnych na wprowadzanie konkurencji. Istotny 

wpływ na ten stan rzeczy ma szybko zachodzący postęp techniczny, który 

prowadzi do obniżania kosztów jednostkowych produkcji pocztowej 

i telekomunikacyjnej oraz oferowania coraz to nowych i względnie tanich 

substytutów, i w konsekwencji zmienia uwarunkowania produkcji pocztowej 

i telekomunikacyjnej. 

Trzeba jednak przyznać, że poszukiwanie najwłaściwszego obszaru 

i zakresu ingerencji regulacyjnych w obszar działalności rynku usług pocztowych 

i usług telekomunikacyjnych nie jest łatwe. Odnośnie do tych kwestii nauka nie 

dysponuje zadowalającą wiedzą. Każdy rząd stoi więc przed koniecznością 

dokonywania własnych wyborów. Dobrym punktem wyjścia dla ich dokonywania 

jest uznanie, że sprawne branże pocztowe i telekomunikacyjne powinny opierać się 

na trzech filarach: 

1. mechanizmie rynkowym – który jednak, w przypadku jego wyłącznego 

stosowania w branży pocztowej i telekomunikacyjnej, mógłby doprowadzić do 

silnego ograniczenia świadczenia pocztowych i telekomunikacyjnych usług 

powszechnych, co mogłoby wywołać niezadowolenie społeczne; 

2. systemie regulacyjnym – tworzonym przez obowiązujące przepisy, procedury 

i instytucje nadzorujące ich przestrzeganie, jak też nieformalne normy moralne 

i kulturowe, który jednak nadmiernie rozbudowany i nadmiernie ingerujący 

w branżę pocztową i telekomunikacyjną mógłby być hamulcem jej rozwoju; 

3. ogólnospołecznym systemie nadzorowania branżowego regulatora rynku 

pocztowego i telekomunikacyjnego, ograniczającym ewentualne skłonności do 

nadmiernego rozbudowywania potencjału tego regulatora i stosowania przez 

niego rozwiązań silnie ingerujących w rozwiązania rynkowe. Taki system 

nadzorowania mógłby polegać na przeprowadzaniu cyklicznych ocen działania 

regulatora branżowego i wraz z dostrzeganym rozwojem konkurencji 
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w badanym obszarze na wprowadzaniu ograniczeń w zakresie działania 

regulatora. 

Prowadzący politykę gospodarczą, którzy uwzględniają te reguły, mają 

duże szanse znajdowania optymalnych w istniejących uwarunkowaniach proporcji 

między poziomem wzrostu i rozwoju branż pocztowych i telekomunikacyjnych 

oraz poziomem świadczonych powszechnych usług pocztowych 

i telekomunikacyjnych, zapewniających obywatelom stabilność życiową i poczucie 

bezpieczeństwa. 

SUMMARY 

THE POSTAL AND TELECOMMUNICATION MARKETS TRANSFORMING 

AND PREMISES OF THESE TRANSFORMATIONS  

The postal and telecommunication markets are an interesting example of 

areas that were organized on a monopoly base where subsequently competition was 

introduced.  

The article explains the reasons of introducing monopoly as well as the 

reasons that decided on changing the above mentioned markets into competitive 

areas. The article shows also basic regulations that expedited the development of 

competition on the postal and telecommunication markets. 

Translated by Roman Czaplewski 
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WOJCIECH DOWNAR1 

ORGANIZACJA SIECIOWA JAKO MECHANIZM KOORDYNACJI 

PROCESÓW GOSPODARCZYCH 

RYNEK – HIERARCHIA − SIEĆ 

Realizacja procesów produkcji (zarówno dóbr, jak i usług) w dobie ich 

dużej złożoności i dynamiki jest działaniem wielopodmiotowym, angażującym 

organizacje o różnej wielkości, formie własności, często rozproszonych 

przestrzennie. Poszukiwanie rozwiązań zapewniających elastyczność procesów 

produkcji i ich względnie niski koszt doprowadziły do rozkooperowania i dużego 

rozdrobnienia podmiotów w skali globalnej. Jednocześnie zachodzące procesy 

atomizacji z jednej strony i globalizacji z drugiej charakteryzują się wysokim 

stopniem współzależności i wymuszają konieczność współpracy i integrowanie 

działań w określonym obszarze.  

Zarządzanie procesami o dużym stopniu współzależności wymaga 

koordynacji. Polega ona na zapewnieniu zgodności działań podejmowanych przez 

wiele podmiotów, tak aby ich wysiłki były skierowane na wspólny cel przy 

minimalnym nakładzie zasobów. W kontekście globalizacji i międzynarodowej 

skali działania A. K. Koźmiński i W. Piotrowski piszą o koordynacji globalnej, 

która polega na precyzyjnym uzgodnieniu i harmonizacji działań realizowanych 

w różnych krajach, w różnych przemysłach i w różnych segmentach rynku2.  

Relacje pomiędzy podmiotami – uczestnikami procesów produkcji – są 

kształtowane przez mechanizmy koordynacji. Dylematy co do najlepszego 

i najbardziej efektywnego mechanizmu koordynacji nurtowały od dawna zarówno 

teoretyków, jak i praktyków ekonomii i zarządzania. Mechanizmy koordynacji są 

zróżnicowane – od najmniej dyrektywnych, polegających na wymianie wiedzy 

i informacji, przez ustanowienie standardów i procedur planowania i budżetowania 

działalności, negocjowanie planów lub budżetów z jednostką nadrzędną, aż po 

                                                           

1  dr hab. prof. US Wojciech Downar, Katedra Organizacji Zarządzania, Wydział Zarządzania i 

Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 

2  A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005, s. 571.  
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najbardziej rygorystyczne, polegające na bezpośrednim, dyrektywnym ustalaniu 

wymogów i zasad3. 

Dwoma skrajnymi biegunami koordynacji są mechanizm rynkowy oraz 

hierarchiczny.  

Z jednej strony występuje mechanizm rynkowy, opierający się na wolnej 

konkurencji, która w konsekwencji ma prowadzić do optymalnej alokacji zasobów. 

W sensie ekonomicznym przez pojęcie „rynek” rozumie się ogół warunków 

ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między 

sprzedawcami oferującymi towary i usługi a nabywcami reprezentującymi 

potrzeby poparte określonymi funduszami nabywczymi4. Transakcja rynkowa jest 

więc transferem praw własności. Charakterystyczną cechą rynku jest niezależność 

− strony mają swobodę wyboru i nie zależą od siebie wzajemnie. Podmioty 

zawierają transakcję w zależności od własnego postrzegania korzyści i kosztów ich 

zawarcia. 

Jednak transakcje rynkowe zawierane są nie tylko przez nieskończoną, 

zatomizowaną liczbę podmiotów, ale przede wszystkim przez organizacje, często 

bardzo duże. Jak zauważa T. Gruszecki, na rynku pojawiają się wyodrębnione 

obszary, które są organizmami koordynowanymi w sposób hierarchiczny. R. Coase 

stawia pytania o sens istnienia przedsiębiorstwa – „Po co istnieje przedsiębiorstwo, 

jeśli rynek jest uniwersalnym regulatorem transakcji? Dlaczego w warunkach 

mechanizmu rynkowego potrzebne są przedsiębiorstwa, których struktura 

wewnętrzna jest hierarchiczna?”5. Odpowiedź sprowadza się do zależności 

ekonomicznych. Koszty transakcji między pojedynczymi, rozdrobnionymi 

podmiotami byłyby bardzo wysokie i ich pogrupowanie jest koniecznością 

ekonomiczną. Niewidzialna ręka rynku okazuje się mniej efektywna niż „widzialna 

ręka menedżera”6. 

Koordynacja może zatem odbywać się w formie hierarchii – gdy jedna 

strona determinuje działania drugiej strony w zamian za określoną cenę, którą 

                                                           

3  Wiele opisywanych mechanizmów koordynacji jest rozwinięciem zidentyfikowanych przez H. 

Mintzberga, sześciu mechanizmów koordynacji, tj.: wzajemne dopasowanie, bezpośredni nadzór, 

standaryzacja procesów pracy, standaryzacja „wyjścia”, standaryzacja umiejętności i wiedzy oraz 

standaryzacja norm. Mintzberg: Deriving Configurations. Combining the Basic Attributes of 

Organizations 1992, s. 134. K. Jędralska: Koordynacja działań jako źródło przewagi 

konkurencyjnej przedsiębiorstwa zinternacjonalizowanego. W: Gospodarka w obliczu globalizacji. 

Przegląd wybranych zagadnień. PTE, Katowice 2003. Międzynarodowy aspekt koordynacji 

porusza G.S. Yip: Strategia globalna. PWE, Warszawa 2004, s. 362 i n. 

4  Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Red. S. Marciniak. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2002. 

5  T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2002. 

6  R.H.Coase, The Economic Nature of the Firm. A Reader. Cambridge University Press, 1986: za: T. 

Gruszecki, op.cit. 
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może być na przykład wynagrodzenie lub udział w zysku. Wraz z określeniem 

relacji jedna ze stron ma możliwość oddziaływania na drugą (tzw. relacja 

zwierzchnik i agent)7. W relacji hierarchicznej zwierzchnik zleca agentowi 

współudział w realizacji swoich celów. W tym przypadku występuje zależność 

pomiędzy współpracującymi podmiotami. Zwierzchnik, chcąc osiągnąć cel 

(zrealizować wartość) i mając możliwość oddziaływania na innych, tworzy taki 

mechanizm, aby poprzez odgórną koordynację spowodować, by każdy w swojej 

części przyczyniał się do realizacji celu głównego. Zwierzchnik zawiera więc 

transakcje z agentami na dostarczanie części wartości na określonych warunkach 

(np. w umowie o pracę). 

Pojawia się zatem dylemat koordynacji procesów gospodarczych z jednej 

strony − poprzez rynek i wolną konkurencję, a z drugiej strony − mechanizm 

hierarchiczny, oparty na planowaniu i koordynowaniu przez osoby do tego 

powołane. Zarówno teoria, jak i praktyka wykształciły wiele mechanizmów 

pośrednich, do których można zaliczyć koordynację poprzez sieć.  

Pojęcie sieci rozciąga się na wiele dyscyplin, począwszy od nauk ścisłych, 

a na humanistycznych kończąc. Dla celów omówienia sieci jako mechanizmu 

koordynacji istotne znaczenie mają ściśle ze sobą powiązane odniesienie 

ekonomiczne, socjologiczne oraz organizacyjne (organizacja sieciowa). 

Sieć w znaczeniu ekonomicznym jest swoistą odpowiedzią na 

niedoskonałości rynku oraz hierarchii, jest poszukiwaniem najbardziej 

efektywnego mechanizmu koordynacji, który z jednej strony zapewnia swobodę 

wymiany, z drugiej określony poziom działań planistycznych.  

Każdy układ relacji między podmiotami (interesariuszami) tworzy 

społeczną strukturę sieci8. Jest ona zdeterminowana wypadkową wielu relacji 

interpersonalnych i indywidualną pozycją danego podmiotu w sieci, a ponadto 

wpływa na zachowania innych podmiotów. M. Granovetter9 do wyjaśnienia, w jaki 

sposób relacje społeczne wpływają na ekonomiczne zachowanie się podmiotów i 

warunki transakcji, posługuje się pojęciem „osadzenie” (embedness). Sieć w 

znaczeniu społecznym jest więc platformą nieformalnych więzi kooperacyjnych10. 

W konsekwencji sieci ułatwiają dostęp do informacji, wiedzy, finansowego 

wsparcia itp. Ponadto zwarta sieć ściśle powiązanych podmiotów sprzyja 

powstawaniu zaufania, co umożliwia tworzenie się norm społecznych, 

                                                           

7  Zamiast zwierzchnik używa się również nieco archaicznie brzmiącego słowa pryncypał (jako 

tłumaczenie ang. principal). T. Gruszecki: op.cit., s. 218. 
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9  M. Granovetter: op.cit. 

10  M.Rumyantseva, O.Tretyak, What is a network: An overview of theoretical explanations of inter-

firm cooperation, 19th Annual IMP Conference, Lausanne 2003. 
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a w konsekwencji prowadzi do rozwoju współpracy. Zwarte sieci sprzyjają 

również kształtowaniu się warunków do tworzenia koalicji, które mogą skuteczniej 

niż pojedynczo występować na zewnątrz.  

W przypadku sieci wymianą rządzą określone przez strony zasady, w tym 

również nieformalne. Typowy jest tu mechanizm oparty na ustalaniu norm i zasad 

zachowania się grup podmiotów, po to by nawiązać długoterminowe relacje. 

ORGANIZACJA SIECIOWA 

W dobie dużej złożoności zarządzania, szczególnie w skali 

międzynarodowej, każde przedsiębiorstwo musi współpracować z wieloma 

podmiotami, budując wokół siebie sieć zależności o charakterze ekonomicznym 

i społecznym.  

Na poziomie organizacyjnym sieć można zdefiniować jako dwie lub więcej 

organizacji zaangażowanych w długookresową, celową relację współpracy, która 

umożliwia tym organizacjom zdobycie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej 

nad podmiotami spoza sieci, a jednocześnie zapewnia elastyczność 

i adaptatywność do zmieniającego się rynku. Sieć to nowy typ organizacji, który 

jest radykalnie inny od Weberowskiej biurokracji lub od modelu transakcji 

rynkowych. Ma on właściwości płynnych, elastycznych oraz licznych relacji, które 

przecinają różne granice wewnątrz i na zewnątrz organizacji i które są możliwe 

dzięki postępowi w technologii informatycznej. Kluczowe są relacje bezpośrednie 

oraz społeczne spotkanie11. 

Na podstawie powyższych definicji można stwierdzić, że sieć w kontekście 

organizacyjnym określa wzajemne zależności między podmiotami, które biorą 

udział w realizacji określonego celu. Sieć jest formą ścisłej współpracy między 

ograniczoną liczbą klientów, dostawców i innych interesariuszy, która umożliwia 

organizacji stabilizację, a jednocześnie zapewnia elastyczność i adaptatywność do 

zmieniającego się rynku. Organizacja sieciowa stanowi zbiór niezależnych 

w sensie prawnym jednostek gospodarczych, realizujących różnorodne 

przedsięwzięcia i projekty koordynowane przez firmę integratora, która posiada 

wyróżniające kluczowe kompetencje. 

Żadna pojedyncza organizacja nie ma takich zasobów, aby samodzielnie 

zaspokoić potrzeby klientów. Organizacja sieciowa stwarza dodatkowe możliwości 

pozyskania zasobów, łączenia ich w synergiczne całości, co umożliwia osiąganie 

celów, które do tej pory były poza zasięgiem pojedynczego przedsiębiorstwa. 

Celem budowania sieci przez przedsiębiorstwo jest zdobycie i utrzymanie 

przewagi konkurencyjnej nad organizacjami spoza sieci, przede wszystkim przez 

                                                           

11  Nohria N., Eccles R.G.: Networks and Organization: Structure, Form and Action. Harvard 

Business School Press, Boston 1992, za Managing business networks and buyer – supplier 
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zapewnienie stabilności, elastyczności i adaptatywności działania. Organizacja 

sieciowa jest bliżej klienta, może poznać lepiej jego potrzeby, a poprzez swobodę 

decyzyjną może lepiej je zaspokoić. Uczestnictwo w sieci oraz umiejętność 

efektywnego wykorzystania informacji i wiedzy, która się w niej znajduje, jest 

źródłem dodatkowej wartości. Dzięki uczestnictwu w sieci powiązań wewnątrz- 

i międzyorganizacyjnych organizacja korzysta z efektu skali, ma większą siłę, 

występując na zewnątrz, i możliwość racjonalizacji kosztów, zwiększa swój 

potencjał innowacyjny poprzez szerszy dostęp do wiedzy. Sukces pojedynczego 

przedsiębiorstwa zależy więc od umiejętności integrowania skomplikowanej sieci 

powiązań pomiędzy podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi12. 

Najważniejszym elementem budowania organizacji sieciowej jest istnienie 

relacji pomiędzy podmiotami, które ją tworzą. Od jej charakteru zależy 

skuteczność i efektywność organizacji sieciowej. Dlatego szczególnie istotnym 

sposobem na zbadanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania organizacji 

sieciowej jest tzw. podejście relacyjne. Podejście to podkreśla znaczenie relacji 

z punktu widzenia osiągania celów organizacji (lub ich grup). Stara się wyjaśnić, 

jak sieć organizacji jest zdolna tworzyć przewagę konkurencyjną współdzieloną 

przez wszystkie organizacje sieci.  

Sieć taka tworzy własną wartość dodaną, dodatkowy zysk − jest on 

rezultatem relacji wymiany, który nie byłby generowany przez poszczególne 

organizacje z osobna13. Ten dodatkowy zysk może ujawnić się tylko wówczas, gdy 

współpraca pomiędzy organizacjami osiągnie określony poziom. T. Wedin 

wyróżnia kilka rodzajów relacji międzyorganizacyjnych, tj.: epizod, trwała relacja 

oraz relacja sieciowa14. 

Epizod jest rozumiany jako przypadek takiej zależności, która ma 

określony początek i koniec i odzwierciedla pełną transakcję wymiany. W tym 

przypadku wartość jest przede wszystkim wynikiem określonego, pojedynczego 

działania, przynoszącego stronom jednorazowe korzyści. W przypadku trwałych 

relacji wartość tkwi w samej umiejętności ich tworzenia i utrzymania. Organizacje 

muszą widzieć wspólne cele strategiczne, a realizując je, osiągają korzyści 

ekonomiczne. Niezbędny jest do tego zestaw wspólnych wartości, dzięki którym 

można zbudować trwałe więzi. Wzajemne relacje w przypadku sieci wykraczają 

poza bezpośrednich uczestników procesu tworzenia wartości, obejmując również 

wielu innych, pośrednich interesariuszy organizacji. O ile wartość na poziomie 

                                                           

12  Szerzej na ten temat zon.: J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, A. Larson, Partner Networks: Leveraging External 

Ties to Improve Entrepreneurial Performance. „Journal of Business Venturing” 1991, Vol 6. K. 

Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005. 

13  M.Rumyantseva, O.Tretyak, op.cit. 

14  Na podstawie T. Wedin: Value Creation in Industrial Networks, www.bath.ac.uk/. 
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epizodów ma charakter przede wszystkim ekonomiczny (oznacza zwiększenie 

korzyści lub zmniejszenie kosztów), o tyle na poziomie relacji i sieci oznacza 

bezpieczeństwo, wiarygodność i budowanie zaufania. Zaufanie wzmacnia 

lojalność, a w konsekwencji nawiązywana jest korzystna dla obu stron relacja 

biznesowa. Przynależność do sieci tworzącej synergiczną całość jest wartością 

samą w sobie. 

W kontekście zarządzania wzajemne związki między poszczególnymi 

elementami organizacji (relacje wewnętrzne) oraz związki, jakie istnieją pomiędzy 

organizacją a jej otoczeniem (relacje zewnętrzne), opisuje kapitał relacyjny. 

Relacje zewnętrzne obejmują wszelkie formy relacji organizacji z jej 

interesariuszami (np. relacje z klientami, z dostawcami, z konkurentami, ze 

społecznością lokalną itd.). Relacje wewnątrz organizacji dostarczają wiedzy 

o stanie zasobów, kompetencji, zaangażowaniu, motywacji, lojalności, 

wykształceniu, zdolności do rozwiązywania problemów. Kapitał relacyjny może 

stanowić nagromadzoną w organizacji i przepływającą przez nią wiedzę, której 

źródłem są sieci relacji wewnątrz firmy i poza nią. 

RODZAJE POZYCJI W SIECI 

Skuteczność koordynacji poprzez mechanizmy zachodzące w organizacji 

sieciowej zdeterminowana jest przez wiele czynników, m.in.: istnienie wspólnej 

strategii, pozycję poszczególnych organizacji w sieci, zasady i bariery wejścia do 

organizacji sieciowej, poziom zaufania w sieci, charakter relacji pomiędzy 

organizacjami itp. 

Kluczowymi czynnikami dla funkcjonowania organizacji sieciowej są 

z jednej strony wspólna wizja i strategia, która zapewnia korzyści dla wszystkich 

uczestników organizacji sieciowej, z drugiej zaś strony struktura sieci określona 

przez pozycję poszczególnych organizacji. Z kolei udział organizacji 

w korzyściach płynących ze wspólnej strategii wynika z jej indywidualnej pozycji 

w sieci. A. P. De Man wyróżnił trzy rodzaje pozycji w sieci: członek grupy (group 

member), pośrednik (bridge) oraz dyrygent (orchestrator)15 (por. rysunek 1). 

 

Rysunek 1 

 Przykładowy schemat organizacji sieciowej z zaznaczoną pozycją 

wybranych podmiotów 

                                                           

15  A.P. De Man, The Network Economy, Edward Elgar, 2004. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie A. P. De Man, The Network Economy, 

Edward Elgar, 2004. 

Członek grupy jest uczestnikiem sieci, który jest powiązany z wieloma 

równorzędnymi podmiotami, nie ma w niej jednak szczególnej pozycji. Taka 

pozycja dzięki licznym bezpośrednim relacjom zapewnia szybki dostęp do 

informacji (szybszy niż organizacji spoza sieci), dając tym samym przewagę nad 

podmiotami spoza sieci. Bliskie relacje pomiędzy członkami grupy sprzyjają 

również powstawaniu i respektowaniu zasad i norm oraz przyczyniają się do 

budowania zaufania. Wpływa to w konsekwencji na kształtowanie 

długoterminowych, strategicznych relacji, zmniejsza ryzyko oportunizmu oraz 

ryzyko wykorzystywania przez jedną ze stron (dążenie do sytuacji „wygrana – 

wygrana”). Jednak pozycja członka grupy ma też swoje słabe strony. Ścisła, 

bezpośrednia współpraca określonej grupy podmiotów może stanowić wysoką 

barierę wejścia dla nowych organizacji, przez co grupa staje się zamknięta, tracąc 

tym samym na dostępie do nowej wiedzy i kreatywności.  

Pozycja organizacji-łącznika polega na posiadaniu przez nią relacji 

z dwoma lub większą liczbą organizacji, które nie tworzą między sobą osobnych 

sieci relacji. Jest to więc pozycja, w której organizacja A (łącznik) posiada relacje 

z organizacją X i Y, ale X i Y nie posiadają relacji pomiędzy sobą. Pozycja taka 

przynosi łącznikowi wiele korzyści. Ma on dwa (lub więcej) niezależne źródła 

informacji, może je porównywać i weryfikować. Z punktu widzenia zarządzania 

całą siecią łącznik zapewnia dostęp do informacji i wiedzy innego typu. Prowadzi 

to do zmniejszenia ryzyka funkcjonowania sieci jako całości. Jednak pozycja 

łącznika z punktu widzenia strategii całej sieci może prowadzić do sytuacji 
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niskiego zaangażowania oraz możliwości blokowania przepływu informacji 

i wiedzy.  

Trzecia omawiana pozycja w sieci to dyrygent. Jest nim organizacja, która 

odgrywa kluczową rolę (np. ze względu na siłę rynkową, siłę marki, pozycję 

w łańcuchu dostaw itp.). Pozycja dyrygenta daje możliwość doboru partnerów, 

którym zależy na nawiązaniu relacji z taką organizacją. Skutkuje to korzystną 

pozycją w zakresie pozyskania nowej wiedzy i informacji, wpływania na 

realizowane przedsięwzięcia itp. Z drugiej strony, pozycja dyrygenta koncentruje 

władze i odpowiedzialność na jednej, kluczowej organizacji.  

Wybrane zalety i wady poszczególnych pozycji w sieci oraz przykładową 

strukturę sieci przedstawia tabela 1.  

Tabela 1 

Wybrane wady i zalety różnych pozycji podmiotów w organizacji sieciowej 

 

 Zalety Wady 

Członek 

grupy 
̶ łatwy dostęp do innych 

członków grupy 

̶ szybki dostęp do informacji 

̶ wiele powiązań, biurokracja, 

brak elastyczności 

̶ zorientowanie do wewnątrz 

Łącznik ̶ dostęp do różnorodnej 

informacji 

̶ elastyczność 

̶ niski stopień zaangażowania 

̶ niebezpieczeństwo blokowania 

informacji 

Dyrygent ̶ przyciąganie najlepszych 

partnerów 

̶ dobry dostęp do informacji 

̶ duża odpowiedzialność 

̶ koncentracja zarządzania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. P. De Man, The Network Economy, 

Edward Elgar, 2004. 

Budowanie, utrzymanie i rozwój organizacji sieciowej stanowi nie tylko 

sposób na lepszą koordynację działań, ale jest również istotnym źródłem wartości. 

Organizacje, które prowadzą politykę w zakresie budowania relacji, zwiększają 

swój potencjał tworzenia wartości (poszerzają obszar pozyskania wiedzy, 

zwiększają możliwości wykorzystania efektu synergii itp.). We współczesnym 

zarządzaniu liczą się bowiem nie tylko własne zasoby, ale również wiedza 

dotycząca możliwości ich pozyskania. Dzięki umiejętności budowania sieci 

organizacja może pozyskać zasoby, które nie są pod jej bezpośrednią kontrolą.  

Współczesne zjawiska jednoczesnego rozdrobnienia i globalizacji 

wymagają poszukiwania coraz to nowych, doskonalszych mechanizmów, które 

prowadzą do jedności wysiłków wielu podmiotów posiadających takie same cele. 
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Koordynacja oparta na budowaniu i rozszerzaniu sieci jest rozwiązaniem, które ma 

swoje stałe miejsce w rozwijającej się gospodarce. 

SUMMARY 

THE NETWORK ORGANIZATION AS THE COORDINATION MECHANISM 

OF ECONOMIC PROCESSES 

The process of globalization is accompanied by the paralel process of 

‘atomisation’ and dispersion of economic activity. The need for integration arises 

posing a challenge for decision makers to find the most effective and efficient co-

ordination mechanism. In theory and practice the are two opposite co-ordination 

mechanisms: market and hierarchy. As the answer for drawback and inefficiencies 

of market and hierarchy – the third way emerges – the network. The network on the 

organizational level is the group of organizations which are committed in the long-

range relation aimed at achieving shared strategy of competitive advantage over 

organizations outside the network. The network efficiency and co-ordination 

mechanism depends on strategic fit of member organizations and on the network 

structure. The network structure reflects the relative position of network 

participants which influence the network’s goal achievements and network 

functioning. 

Translated by Wojciech Downar  
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STANISŁAW FLEJTERSKI1 

KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG WSPÓŁCZESNYCH BANKÓW 

KOMERCYJNYCH 

UWAGI WSTĘPNE 

Współczesna bankowość jest branżą o wysokim stopniu złożoności. 

Stanowi ona zbiór zróżnicowany, ponieważ składa się z licznych banków o różnej 

genezie i tradycji, statusie własnościowym, wielkości, profilu, aktywności etc. 

Analizowanie bankowości wymaga rozporządzania odpowiednimi kategoriami 

badawczymi. Na uwagę zasługuje zwłaszcza termin „konkurencyjność”, jest 

bowiem z jednej strony dość popularny i komunikatywny, a z drugiej ma nad 

pozostałymi tę przewagę, że może być wyrażony liczbowo.  

Najogólniej przez konkurencyjność2 można rozumieć trwałą (długofalową) 

zdolność do projektowania, wytwarzania i sprzedawania produktów (usług), 

których ceny, jakość i inne walory są bardziej atrakcyjne od odpowiednich cech 

produktów (usług) oferowanych przez konkurentów krajowych i/lub 

zagranicznych. Powyższa definicja ma na tyle ogólny charakter, że można ją 

odnieść zarówno do pojedynczych produktów (usług) sprzedawanych przez 

przedsiębiorstwo, jak i do branży (sektora), do całej gospodarki narodowej, a nawet 

do grupy państw. W tym świetle pożyteczne, z teoretycznego i praktycznego 

punktu widzenia, może być rozróżnienie następujących czterech pojęć: 

1. mikrokonkurencyjność – odnosząca się do pojedynczych produktów (usług) 

lub ich grup, związana z przewagą produktów (usług), jednego 

przedsiębiorstwa bankowego nad produktami (usługami) oferowanymi przez 

inne przedsiębiorstwo bankowe (przedsiębiorstwa bankowe mogą być 

traktowane jako „kompleksowe zakłady usługowe”); 

2. mezzokonkurencyjność – odnosząca się do branży bankowej danego kraju; 

w tym sensie branża bankowa jednego kraju może być bardziej konkurencyjna 

niż branża bankowa innego kraju; 

                                                           

1  prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych, Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  Szerzej zob. m.in. S. Flejterski: Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, 

„Gospodarka Planowa” 1984, nr 9; S. Flejterski, Różnicowanie struktur we współczesnej 

bankowości, WN US, Szczecin 2002. 
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3. makrokonkurencyjność – odnosząca się do całej gospodarki narodowej danego 

kraju; 

4. megakonkurencyjność – odnosząca się do grupy państw (np. do państw Unii 

Europejskiej). 
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ŹRÓDŁA KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY BANKOWEJ 

Wysoki lub niski poziom konkurencyjności nie jest dany żadnemu krajowi, 

również branży, a także przedsiębiorstwu na stałe. Nieprzypadkowo wspomina się 

niejednokrotnie o erozji poszczególnych źródeł przewagi konkurencyjnej. 

Konkurencyjność jest kategorią względną, ujawnia się przez porównanie 

z produktami (usługami) innych przedsiębiorstw (branż, krajów). Poziom 

konkurencyjności podlega szybkim zmianom w czasie. Dzisiejsza względna 

przewaga jutro może się przekształcić we względne zacofanie. Jeśli wysiłek 

danego przedsiębiorstwa bankowego jest mniejszy od wysiłku konkurentów, 

a otoczenie (warunki ramowe) mniej sprzyjające, wówczas w rankingach następują 

przegrupowania. Dobrą ilustracją tej zależności były sformułowanie przed ponad 

10 laty konstatacje autorstwa szwajcarskiego bankiera: „[…] natura nie zna 

zastoju, wszystko albo się staje, albo zamiera. Zastój jest cofaniem się. 

W międzynarodowej walce konkurencyjnej nic nam nie będzie darowane. 

Instytucje finansowe, które nie rozpoznają […] znaków czasu, będą 

wyeliminowane”. I w innym miejscu: „Za 10 lat centrum finansowe Zurych będzie 

obejmować jedynie te banki, które odczytały znaki czasu”3. 

Kwestii poziomu konkurencyjności branży bankowej – jako jednego 

z głównych filarów państwa i gospodarki – nie sposób przecenić. Związane jest to 

m.in. ze szczególną rolą bankowości lub też, szerzej, całego „przemysłu usług 

finansowych” w gospodarce. Branża bankowa może być bez wątpienia 

potraktowana jako jedna z potencjalnych „lokomotyw wzrostu” (the engine of 

economic growth). Warto zasygnalizować, że analogicznie do znanej od lat 60. 

XX w. teorii export-led-growth można sformułować hipotezę teoretyczną banking-

led-growth, której istotą byłoby twierdzenie o istnieniu pobudzającego wpływu 

bankowości na wzrost i rozwój gospodarki. Wpływ ten jest oczywisty, co jednak 

nie wyczerpuje istoty problemu, choćby określenia siły wpływu, czynników tę siłę 

określających, wreszcie kanałów i scenariuszy wpływu. 

Analizując branżę bankową z zastosowaniem kategorii „konkurencyjność” 

(a ściślej, według przyjętej poprzednio konwencji „mezzokonkurencyjność”), 

trzeba uwzględnić, że kategoria ta – ze względu na znane osobliwości branży – 

powinna być ujmowana w szerszym kontekście. Konkurencyjność jest czołową, ale 

bynajmniej nie jedyną cechą charakteryzującą „dobry system bankowy”. Jako tzw. 

dobro publiczne powinien on być stabilny, efektywny i uczciwy. Stabilność 

systemu bankowego zależy od sprawności i powszechności systemu rozliczeń 

bankowych oraz od profesjonalnego nadzoru nad bankami, efektywność – od 

optymalizacji wielkości instytucji pośrednictwa finansowego, ich roli w alokacji 

wolnych środków, trafności doboru podstawowego typu banku, specjalistycznego 

                                                           

3  Zob. H. Vontobel: Nie zaksięgowane. Rozważania bankiera, Towarzystwo Wydawnicze i 

Literackie, Warszawa 1997, s. 28 i 32. 
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czy uniwersalnego, oraz od stopnia otwartości krajowego systemu bankowego. 

Natomiast uczciwość (szerzej: odpowiedzialność etyczna4) jest wypadkową 

zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencyjności, ochrony przed 

wykorzystaniem niewiedzy konsumentów, rozgraniczenia interesów 

ekonomicznych właścicieli, menedżerów, personelu oraz deponentów. Do 

atrybutów „dobrych systemów bankowych” przy analizie porównawczej zaliczyć 

można również promowanie konkurencji na rynku, zapewnienie bezpieczeństwa 

i wypłacalności, minimalizowanie ryzyka systemowego, zabezpieczenie interesów 

konsumenta. 

Listę atrybutów „dobrego” czy też „zdrowego” krajowego systemu 

bankowego można wydłużyć. Poza wyżej wspomnianymi cechami na wyróżnienie 

zasługują również takie jak „dojrzałość” (będąca wypadkową z jednej strony 

tradycji oraz towarzyszącej jej na ogół solidności i przewidywalności, z drugiej 

strony − szeroko rozumianej innowacyjności) oraz „kompatybilność” z systemami 

bankowymi innych państw UE oraz „kompleksowość” (co w innym ujęciu można 

utożsamiać z „kompletnością” czy też „pełnością” systemu). 

Wymienione wyżej fundamentalne atrybuty systemu bankowego nie 

podważają specjalnej rangi – uznanej wcześniej nieprzypadkowo za cechę czołową 

– „konkurencyjności”. System bankowy jest w pewnym sensie „skazany” na 

dążenie do ustawicznego podnoszenia poziomu konkurencyjności, co współcześnie 

jest warunkiem trwania i rozwoju (w tym przypadku można wręcz mówić 

o swoistej „obsesji” czy też „kulcie” konkurencyjności).  

Konkurencyjność systemu bankowego jest rezultatem wpływu 

różnorodnych determinant, mających swoje źródła w szeroko rozumianym 

otoczeniu pozabankowym. Konkurencyjność w ogóle, w tym konkurencyjność 

systemu bankowego, nie jest celem samym w sobie, jest bardzo ważną, ale tylko 

częścią większej całości. Interesujące, inspirujące, a jednocześnie nadal aktualne 

podejście do tej kwestii zaprezentowało w 1995 r. dziewiętnastu autorów 

tworzących tzw. Grupę Lizbońską5.  

Z jednej strony akcentowali oni niewątpliwe walory i zasługi 

konkurencyjności, określając ją m.in. mianem „dominującego credo”, 

„zasadniczego wymiaru zorganizowanego życia społecznego”, „naturalnego 

zjawiska w życiu gospodarczym i głównego źródła tworzenia bogactwa”, 

„kamienia milowego i podstawy rozwoju oraz ekspansji systemów”, „narzędzia 

innowacji, pobudzającego poszukiwanie tańszych i lepszych procesów produkcji 

i usług”.  

                                                           

4  Zob. D. Korenik, Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009, 

s. 77−96. 

5  Zob. Grupa Lizbońska: Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996, s. 132 i dalsze. 
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Z drugiej strony twierdzili, że – tak jak każda jednostronna wizja czy 

ideologia – „biblia konkurencyjności” opiera się na bardzo uproszczonych 

założeniach. Konkurencyjności – twierdzili cytowani autorzy – daleko jest do tego, 

aby stać się skutecznym i dobrym rozwiązaniem problemów nowego „globalnego 

świata” i naszych społeczeństw. Ideologia konkurencji ma swoje granice, jej 

nadmiar jest źródłem niepożądanych efektów, zarówno gospodarczych, jak i, 

zwłaszcza, społecznych. Jeżeli każdy konkuruje z każdym, to prędzej czy później 

system się załamie. Aby przetrwać, system potrzebuje wielości i zróżnicowania 

jego elementów6. Logika współczesnej konkurencyjności usiłuje zmniejszyć 

różnorodność w ramach systemu poprzez eliminację tych z jego uczestników, 

którzy nie są w stanie obronić się przed dominującymi siłami i silniejszymi 

uczestnikami („zwyciężaj albo giń”). W tym znaczeniu przyczynia się do rozwoju 

odrzucenia społecznego: ludzie, firmy, miasta i narody, które nie są konkurencyjne, 

pozostają w tyle (ślepy imperatyw konkurencyjności, idący w ślad za fuzjami 

i przejęciami prowadzi do zamykania zakładów, które w wielu wypadkach były 

dochodowe). Ideologia konkurencyjności jest przy tym zaślepiona, widzi tylko 

jeden wymiar społecznej i ludzkiej historii, tj. ducha rywalizacji, ignorując ducha 

współpracy i solidarności. Konkurencyjność zawęża percepcję, motywacje 

i zachowania homo economicus do homo competitor. W rezultacie przesadna 

konkurencja między samymi przedsiębiorstwami, akcentując logikę kosztów 

i korzyści w krótkim okresie, nie jest w stanie poradzić sobie z problemami 

długookresowymi. 

Z interesującego nas punktu widzenia ważna wydaje się odpowiedź na 

pytanie o to, w jakim stopniu powyższe rozważania dotyczą gospodarki polskiej 

w jej obecnym stadium rozwoju. Branża bankowa, podobnie jak i cała polska 

gospodarka, znajduje się – w konsekwencji tzw. globalnego kryzysu finansowego 

− w stadium przeobrażeń i procesów dostosowawczych. Konkurencja w wydaniu 

zachodnim występuje w gospodarce polskiej, również w bankowości, od zaledwie 

20 lat, trudno byłoby uznać, że jest ona przesadna lub że występuje w nadmiarze. 

Branża bankowa w Polsce, w znacznym stopniu zdywersyfikowana i stale się 

dywersyfikująca – „skazana” jest na zachodnie standardy bankowe (chodzi przy 

tym raczej o „europeizację” niż „amerykanizację”, zwłaszcza w kontekście 

wydarzeń w amerykańskiej bankowości w latach 2007−2009). Wydaje się, że 

krytyka konkurencyjności autorstwa Grupy Lizbońskiej odnosiła się explicite do 

tzw. Triady, nie dotyczyła natomiast tych państw, choćby Polski, które – jako 

naśladowcy – aspirują do „świata bogatych”, chcąc wyrwać się z kręgu 

„przegranych” i peryferyjnych. Krytyka ta – również w odniesieniu do Polski – 

wydaje się jednak wielce pożyteczna, stanowi bowiem inspirację do wzbogacania 

wyobraźni, pobudza do myślenia perspektywicznego, konstruowania różnych 

kryteriów oceny i różnych scenariuszy. 

                                                           

6  Ibidem, s. 142. 
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CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

BANKOWEGO 

Mikrokonkurencyjność, odnosząc się do pojedynczych produktów (usług) 

lub ich grup, związana jest z przewagą produktów (usług) z jednego 

przedsiębiorstwa bankowego nad produktami (usługami) oferowanymi przez inne 

przedsiębiorstwa bankowe. Fundamentalną kwestią jest odpowiedź na pytanie o to, 

co współcześnie – u progu drugiej dekady XXI w. – stanowi o sukcesie 

marketingowym i finansowym konkretnego banku (przedsiębiorstwa bankowego). 

Przegląd licznych pozycji literatury zagranicznej7 i polskiej, a zwłaszcza analiza 

doświadczeń poszczególnych starych i nowych banków uczy pokory, nie daje 

bowiem podstaw do określenia ponadczasowego panaceum na przetrwanie 

i rozwój banku. Brak takiej Wunderwaffe nie oznacza jednak, że nie jest w ogóle 

możliwa diagnoza, prognoza i terapia, zarówno dotycząca strategii, jak i taktyki 

przedsiębiorstw bankowych. 

Na pierwszym miejscu listy czynników decydujących o konkurencyjności 

(ściślej: mikrokonkurencyjności) przedsiębiorstwa bankowego należałoby postawić 

jego „misję”. Z analizy różnych studiów przypadków zagranicznych i polskich 

wynika, że źródłem sukcesu był na ogół inteligentny „pomysł na bank”, co można 

utożsamić właśnie z inteligentnym sformułowaniem misji – celu głównego 

działania banku. Chodzi o cel zmieniający się w czasie, aktualny w danych 

warunkach ramowych, przekładany na zestaw subcelów – celów szczegółowych 

(jakościowych i ilościowych, rzeczowych i formalnych, ekonomicznych 

i pozaekonomicznych). 

Definiowanie oryginalnej i efektywnej misji banku (w innym ujęciu zwane 

też artykułowaniem wizji) związane z odpowiedzią na pytanie: „kim jesteśmy jako 

bank?” jest pierwszym elementem procesu planowania strategicznego (przed: 

celami finansowymi, analizą sytuacji, analizą SWOT, planem działania, czyli 

celami i harmonogramami). Powinno zawierać8 precyzyjne ustalenie aktywności 

(biznesów) banku, opis, co czyni bank różnym od konkurentów; ustalenie przez 

kierownictwo banku „wartości kluczowych”, które muszą być respektowane przez 

wszystkich pracowników; wskazanie wartości będących odbiciem kultury 

korporacji (banku) i realistycznie wyrażanych przez management wyższego 

szczebla; ukazanie ram pozwalających na niezbędną elastyczność, stosownie do 

zmian wewnętrznych i zewnętrznych; ukazanie możliwości (nisz) rynkowych 

i sposobu ich wykorzystania przez bank; uznanie za podstawową dla banku 

orientację na zysk. 

                                                           

7  W sprawie konkurencyjności banków zob. przykładowo: S. Heffernan, Nowoczesna bankowość, 

WN PWN, Warszawa 2007, s. 587 i dalsze. 

8  T. W. Koch, Bank Management, The Dryden Press 1995, s. 153-155. 
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W innym ujęciu rozróżnia się monetarne (pieniężne) oraz niemonetarne 

cele przedsiębiorstwa bankowego. Wśród pierwszych znajdują się cele 

zorientowane na dochód (osiągnięcie określonej wielkości zysku, osiągnięcie 

określonej stopy zysku, osiągnięcie określonego wolumenu obrotów); cele 

zorientowane na zasoby (maksymalizacja wartości księgowej banku, 

maksymalizacja wartości rynkowej własnego kapitału banku, poszerzenie skali 

kapitału własnego); cele zorientowane na rentowność (maksymalizacja 

rentowności kapitału własnego, osiągnięcie określonej wielkości wskaźnika ROI); 

cele zorientowane na cash-flow (osiągnięcie określonego cash-flow jako wielkości 

absolutnej oraz cash-flow na akcję jako wielkości relatywnej). Cele powyższe 

znajdują swój wyraz głównie w dążeniu do wzrostu udziału w rynku, w dążeniu do 

wzrostu, wreszcie w dążeniu do wyniku. Do celów niemonetarnych – trudnych do 

wyrażenia w pieniądzu – zaliczyć można m.in. dążenie do panowania na rynku, do 

rozwinięcia prestiżu i wizerunku, do możliwie najlepszej opieki nad klientami, do 

zapewnienia im jak najlepszego dostępu do usług bankowych. 

Formułowanie celu, a ściślej hierarchii celów, jest procesem decyzyjnym. 

System celów danego banku może być potraktowany jako uporządkowana całość 

elementów, między którymi istnieją lub mogą powstać powiązania poziome 

i pionowe. Rozpatrując powiązania poziome celów zrównanych w hierarchii, 

można wyróżnić ich wzajemną neutralność, antynomię, komplementarność oraz 

konkurencję9. Stosunki między celami banku istnieją nie tylko na płaszczyźnie 

poziomej, ale także między elementami pionowego „łańcucha celów” wewnątrz 

systemu celów. Osiągnięcie celów najwyższych wymaga osiągnięcia celów 

leżących niżej w hierarchii, drugo- i trzeciorzędnych. Celami nadrzędnymi 

w ujęciu klasycznej nauki o bankowości są: dążenie do uzyskania płynności, 

rentowności i bezpieczeństwa, natomiast – według współczesnych koncepcji nauki 

o bankowości – zysk (rozumiany jako ważna siła napędowa postępowania banku, 

służący przy tym jako miernik absolutnego sukcesu działania banku, jak również 

jego bezpieczeństwa), osiągnięcie pożądanej wielkości kapitału własnego lub 

zwiększenie udziału w rynku (temu trzeciemu celowi przypisuje się większą wagę 

niż dążeniu do osiągnięcia zysku)10. W tym miejscu trzeba zaakcentować, że nie 

istnieje generalny system celów dla wszystkich banków, przykładowo dla 

uniwersalnych i specjalistycznych, z hipotecznymi włącznie. Konkretne 

sformułowanie poszczególnych celów, typowych dla danej instytucji, ich 

podsumowanie w formie systemu celów oraz podział na dalsze systemy podcelów 

pozostaje zawsze zadaniem, które musi zostać rozwiązane przez kierownictwo 

                                                           

9  Szerzej zob. H. E. Büschgen: Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1987 s. 22 i dalsze. 

10  Zob. ibidem, s. 24-25. Oprócz tych celów wymienia się i inne: troska o zachowanie standingu, 

dalsza rozbudowa pozycji w systemie bankowym, efektywna obecność na krajowym i 

międzynarodowym rynku finansowym, cele socjalne, cel lepszego uwzględnienia interesu 

środowiska społecznego i politycznego. 
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banku. Przy formułowaniu misji (celów nadrzędnych) i celów pozostałych ważną 

rolę odgrywa dobra znajomość kluczowego audytorium banku i jego oczekiwań. 

Sformułowanie efektownej i potencjalnie efektywnej misji banku jest 

naturalnie jedynie warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym do osiągnięcia 

przez bank zdecydowanej, trwałej i dającej się bronić przewagi konkurencyjnej, 

czyli w istocie sukcesu marketingowego i finansowego. Jego fundamentalnym 

warunkiem jest trafny wybór strategii marketingowej. W literaturze wyróżnia się 

często dwie duże grupy strategii konkurencyjnych: strategie kosztowe 

(przywództwa kosztowego), zorientowane na minimalizację kosztów całkowitych 

przedsiębiorstwa, oraz strategie dyferencjacji (przywództwa jakościowego), 

polegające na wyróżnianiu się przez przedsiębiorstwo specyficzną, 

ponadstandardową, unikatową ofertą. Strategie kosztowe oparte są na założeniu, że 

zdolność przedsiębiorstwa (w naszym przypadku bankowego) do minimalizowania 

kosztów działalności daje mu przewagę nad konkurentami. Imperatyw możliwie 

najniższych kosztów produkcji i dystrybucji jest we współczesnej bankowości 

jednym z podstawowych, co wynika z licznych przesłanek, z konkurencją na 

współczesnym rynku usług bankowo-finansowych na czele. Do racjonalnej 

redukcji kosztów działalności prowadzić mogą m.in. innowacje, efekt skali, 

substytucja pracy i kapitału. 

Przegląd rozmaitych przypadków, zarówno zagranicznych, jak i polskich, 

dowodzi, że współczesne banki – zwłaszcza w związku ze wspomnianym 

wcześniej globalnym kryzysem finansowym – podejmują rozmaite działania na 

rzecz minimalizacji (racjonalizacji, optymalizacji) kosztów działalności11. Również 

w Polsce „tłumienie” kosztów zyskało rangę jednego z największych problemów 

banków, wręcz rangę „obsesji” (stąd decyzje o fuzjach i przejęciach, zastępowanie 

kilkudziesięcioosobowych oddziałów kilkunasto- lub kilkuosobowymi placówkami 

bankowymi, przenoszenie zadań księgowo-rozliczeniowych do centrali banku, 

ogromne wydatki na informatyzację etc.). 

Czynników, które określają konkurencyjność współczesnych 

przedsiębiorstw bankowych, jest bez wątpienia wiele12. Generalnie rzecz umując, 

                                                           

11  Sukces w czasach zaostrzającej się konkurencji wymaga w każdym przypadku finezyjnych taktyk 

rynkowych, również kosztowo-cenowych. Warunkiem jest rozporządzanie przez bank pakietem 

informacji generowanych przez departament controllingu, ukazujących „centra kosztów”, „centra 

zysku”, „rentowność produktu”, „rentowność klienta” etc. Tzw. reinżynieria kosztów i cen ma na 

celu z jednej strony maksymalizację dochodów, przede wszystkim przez odpowiednie 

kształtowanie tabeli prowizji i opłat, z drugiej minimalizację kosztów działalności (kosztów 

odsetkowych oraz nieodsetkowych – administracyjnych). 

12  Zdaniem J. L. Gray i T. W. Harleya istnieją trzy podstawowe czynniki sukcesu działalności 

bankowej: bank musi posiadać stabilną i solidną bazę depozytową, musi kierować się rozsądnymi 

zasadami w działalności kredytowej oraz musi zdywersyfikować swoje zaangażowanie pod 

względem podmiotowym i geograficznym w celu zminimalizowania ryzyka (zob.: Znaczenie 

jakości w działalności bankowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996, s. 27). 
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w rachubę wchodzi przewaga niższych kosztów, przewaga zróżnicowania 

i przewaga czasowa (skracanie procesów). W „klasycznym” ujęciu M. E. Portera 

strategie przywództwa kosztowego i jakościowego uważane były za wzajemnie się 

wykluczające. W rzeczywistości firmy nie muszą dokonywać wyboru między 

wysoką jakością a niskim kosztem i starają się realizować strategie zintegrowane, 

maksymalizujące oba cele (wybór strategii zintegrowanej nie oznacza koncentracji 

uwagi w jednakowym stopniu na kosztach i jakości). Czy współczesne, w pełni 

profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwo bankowe jest w stanie realizować 

strategię zintegrowaną, polegającą na równoczesnym budowaniu obu przewag 

konkurencyjnych: wysokiej jakości i niskiego kosztu (lub w szerokim pojęciu 

nawet trzech, z wyprzedzeniem czasowym włącznie)? Wydaje się, że jest to trudne, 

ale możliwe. 

UWAGI KOŃCOWE 

U źródeł potencjalnego sukcesu strategii zintegrowanej 

w przedsiębiorstwie bankowym znajduje się sporo czynników. Jednym z nich jest 

inteligentny, efektywny wybór obsługiwanych klientów instytucjonalnych 

i prywatnych. Z jednej strony klienci dokonują – na dłużej lub na krótko – wyboru 

swojego banku (w praktyce częściej banków), z drugiej − banki dokonują wyboru 

klientów13. Postulatem nadrzędnym jest zdywersyfikowanie w granicach 

możliwości i potrzeb – „portfela klientów” danego banku. Stać na to głównie banki 

wielkie i duże, w mniejszym stopniu dotyczy to banków średnich, a tym bardziej 

małych. Te ostatnie, mając względnie niewielu klientów, czasem z jednej branży 

(banki specjalistyczne lub niszowe) lub jednego regionu, narażone są potencjalnie 

na wyższy poziom ryzyka. Oznacza to więc uznanie prymatu multistruktury 

(polistruktury) nad monostrukturą. 

SUMMARY 

THE SERVICES COMPETITIVENESS OF CONTEMPORARY COMMERCIAL 

BANKS 

The analysis of banking services requires adequate research categories. A 

special attention should be paid to the term 'competitiveness'. On the one hand, it is 

a very popular and communicative term; on the other, its advantage over the others 

consists in the fact that it may be expressed quantitatively, and thus its informative 

value is bigger. It may be useful – both from the theoretical and practical points of 

                                                           

13  W sprawie znaczenia segmentacji w budowie przewagi konkurencyjnej banku zob. m.in. 

Współczesna bankowość (pr. zbior. pod red. M. Zaleskiej), Difin, Warszawa 2007, s. 103-125. 
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view – to differentiate the following further four terms: micro-, mezzo-, macro-, 

and mega-competitiveness. There are many factors that define the competitiveness 

of the present-day banking enterprise. Generally speaking, what should be taken 

into consideration is the advantage of differentiation and the advantage of time 

(shortening of the processes). In the classical approach the cost leadership strategy 

and the quality one have been thought to be mutually exclusive. In reality, 

enterprises do not have to choose between high quality and low costs; instead, they 

are trying to implement integrated strategies to maximize both the objectives. The 

question is whether the present-day fully professional banking enterprise is able to 

put into practice an integrated strategy consisting in a simultaneous introduction of 

the two competetive advantages: the high quality one and the low costs one (or, in 

a broader approach, even three, including the temporal advance one). It seems 

difficult, but feasible. 

Translated by Stanisław Flejterski 
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ELŻBIETA GOŁEMBSKA1 

KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ JAKO 

METODY ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

Kierunki rozwoju logistyki międzynarodowej, jako epicentrum 

transformacji biznesu, sprowadzają się zasadniczo do trzech obszarów 

problemowych. Pierwszy z nich to miejsce i rola logistyki międzynarodowej 

w nowoczesnym zarządzaniu międzynarodowym, drugi obszar, ściśle związany 

z pierwszym, to znaczenie logistyki w korporacjach transnarodowych, a trzeci 

sprowadza się do tworzenia merytorycznych zasad nowych metod zarządzania 

logistycznego. 

Celem niniejszych rozważań jest zatem ukazanie ważniejszych przesłanek 

rozwoju logistyki międzynarodowej w szerokim kontekście zarządzania 

międzynarodowego.  

LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU MIĘDZYNARODOWYM 

Nowe formy i metody zarządzania międzynarodowego w latach 90. XX w. 

pojawiły się w teorii i praktyce gospodarczej równocześnie z rozwojem logistyki 

międzynarodowej. W latach tych nastąpiło2 ugruntowanie podstawowych tendencji 

w gospodarce światowej, zwłaszcza rosnącej roli bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych, wzrosła także liczba operacji o zasięgu międzynarodowym, nie 

mówiąc o zmianie procesów zarządzania w kierunku internacjonalizacji 

przedsiębiorstw. R. M. Hodgetts i F. Luthans3 uważają, że szybki rozwój teorii 

zarządzania międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

internacjonalizacji, umożliwia wszystkim uczestnikom transakcji odniesienie 

korzyści. Zarządzanie międzynarodowe rozumiane jest więc jako proces 

planowania, organizowania, przywództwa i kontroli w otoczeniu 

wielokulturowym, co oznacza, iż jest to proces aplikacji metod i technik 

zarządzania w otoczeniu wielokulturowym4. Stwierdza się także, że zarządzanie 

                                                           

1  prof. zw. dr hab. Elżbieta Gołembska, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu 

2  M.K. Nowakowski, Zarządzanie międzynarodowe, polski punkt widzenia, organizacje i 

kierowanie 1997, nr4. 

3  R.M. Hodgettsm, F. Luthans, International Management, Mc- Grow Hill Inc. 1991r. 

4  H.Deresky, International management, Prentice Hall, New Jersey, 2000 
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międzynarodowe5 wywodzi się z wielu koncepcji transnarodowych działalności 

czy globalnej integracji i lokalnej reakcji. 

Zarządzanie międzynarodowe nazywane jest często zarządzaniem na styku 

kultur. O ile więc badania porównawcze w zarządzaniu międzynarodowym 

koncentrują się na analizie różnic występujących w odmiennych kulturach, o tyle 

badania synergii działań na skrzyżowaniu kultur dotyczą współpracy 

w zarządzaniu. Ważnymi zatem obszarami zarządzania międzynarodowego 

w praktyce są zarówno kluczowe kompetencje firm, jak i umiejętności zarządzania 

międzykulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli globalnych 

menedżerów. W tym kontekście należy zadać pytanie: co to jest logistyka 

międzynarodowa i jakie jest jej miejsce w zarządzaniu międzynarodowym? Otóż 

logistyka międzynarodowa to zarządzanie łańcuchem dostaw, rozumiane jako 

połączenie działalności logistycznej firm, ogniw łańcucha, w tym planowania, 

wdrażania i kontroli przepływu dóbr, finansów i informacji poprzez i ponad 

granicami państw6. P. David i R. Steward7 twierdzą, że logistyka międzynarodowa 

to proces planowania, wdrażania i kontroli przepływu i magazynowania towarów 

i usług oraz informacji od źródeł surowców do miejsc konsumpcji pomiędzy 

różnymi krajami. Wynika z tego, że międzynarodowe łańcuchy dostaw to rodzaj 

infrastruktury generującej internacjonalizację przedsiębiorstw w kontekście 

zarządzania międzynarodowego. Stąd zbieżność definicji pojęć zarządzania 

międzynarodowego z logistyką międzynarodową pozwala sądzić, iż funkcje 

zarządzania w obu przypadkach wzajemnie się warunkują. U podstaw tworzenia 

logistyki międzynarodowej leżało przejście od pojedynczych operacji 

logistycznych do rozwiniętych form koordynacji w łańcuchu dostaw. 

 

Rysunek 1  

   Zmiany w strategicznym zarządzaniu 

łańcuchem dostaw 

                                                           

5  A. Zaorska (Ku globalizacji, SGH, 1997r) uważa, że za teoretyczną bazę zarządzania 

międzynarodowego można uznać: 

- koncepcję przewagi konkurencyjnej oraz łańcucha wartości (M. Porter) 

- koncepcję transnarodowej działalności (J.H. Dunning) 

- koncepcję kluczowych kompetencji (G.Hammel, C.K. Prahalad) 

- koncepcję globalnej integracji i lokalnej reakcji (C.K. Prahalad, ) 

- szwedzki model sieci przemysłowych (H. Hakansson, J. Johanson, A. Lundgren) 

6  E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck,Warszawa, 2009 r. 

7  P. David, R. Steward, International Logistics, Thomson, 2008 r. 
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Źródło: C. K. Prahalad, G. Hamel, The competence of Corporation, „Harvard 

Business review”, 1990, nr 3, s. 80. 

Taka zmiana punktu widzenia w formułowaniu celów strategicznych 

i podejmowaniu decyzji strategicznych następowała właśnie wraz z rozwojem form 

koordynacji. 

W konsekwencji oznaczało to przejście od transakcji do współpracy 

w całych międzynarodowych łańcuchach dostaw. I tak w latach 1992–2010 

K. Kemppainen i A. Vepsalainem opracowali model trzech stadiów − od transakcji 

do współpracy.  

 

Rysunek 2  

Model trzech stadiów rozwoju form koordynacji logistyki  
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Źródło: K. Kemppainen, A. Vepsalainen, Trends in industrial supply chains 

networks, „Journal Supply Chain Networks”, 2003, nr 8, s. 71. 

Należy dodać, że przedstawiona ewolucja w zarządzaniu łańcuchem 

dostaw polegała na przenoszeniu odpowiedzialności ze średniego szczebla 

zarządzania do najwyższego, dyrektorskiego. Aktualnie8 wskazuje się na pięć 

kluczowych aspektów, jakie mają wpływ na zarządzanie łańcuchem dostaw. Są to: 

- przywództwo cenowe, 

- obsługa klienta, 

- wartość dodana, 

- zależność trade-off, 

- informacja. 

Cykl cenowy C2C (cash to cash) jest bazą do zarządzania przepływem 

gotówki od wpływu środków do momentu zakupu i otrzymania płatności. Obsługa 

klienta z kolei mierzona jest wskaźnikiem OTIF (on time in full). Trade-off 

natomiast oznacza wybór pomiędzy kosztami a jakością produkcji lub kosztami 

a dostępnością produktu.  

Trzeba wyraźnie podkreślić, iż wybór metody zarządzania logistyką 

międzynarodową należy bezwzględnie połączyć z szacowaniem ryzyka, jakie jest 

związane z podejmowaniem decyzji strategicznych. Współcześnie w warunkach 

                                                           

8  E. Gołembska, Logistyka międzynarodowa w integracji państw Europy i świata w: Handel 

zagraniczny w integracji gospodarki światowej, UEP, 2009 r. 
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nowej ekonomii następuje adaptacja nowych sposobów myślenia, które 

sprowadzają się do efektywnego wykorzystania sytuacji niepewnych. Chodzi o to, 

aby postrzeganie ryzyka przekładało się na planowanie adaptacyjne do 

antycypowania zdarzeń, a nie do oceny skutków ponoszenia ryzyka. 

Taki współczesny sposób przewidywania ryzyka w zarządzaniu 

międzynarodowym, w tym zarządzaniu łańcuchem dostaw, jest charakterystyczny 

dla nowej koncepcji zarządzania nazwanej teorią sytuacyjną9. W ramach tej teorii 

uwzględnia się integrację ujęć ilościowych, teorii behawioralnej, a także podejście 

systemowe. Jest to kierunek w teorii organizacji i zarządzania, jaki pojawił się 

w związku z luką pomiędzy teoretycznymi systemami pojęciowymi przyjętymi 

w naukach o zarządzaniu a opiniami praktyków. Jak twierdzi R. D. Robinson10, 

przydatność analizy sytuacyjnej dla badań nad zarządzaniem procesami można 

uznać jako znaczącą przy poszukiwaniu wyjaśnienia sposobów zachowań 

przedsiębiorstw w międzynarodowym otoczeniu. 

ZADANIA LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ W KORPORACJACH 

TRANSNARODOWYCH 

Nie ulega wątpliwości, że szybki rozwój korporacji transnarodowych 

(KTN) jest uzależniony od powstawania i rozwijania różnych form 

międzynarodowych łańcuchów dostaw. Przypomnijmy, że według ONZ korporacja 

transnarodowa to przedsiębiorstwo kontrolujące aktywa w dwóch lub więcej 

krajach. Ocenia się11, że z udziałem korporacji transnarodowych realizuje się 

prawie 80% handlu międzynarodowego, a 80% wartości transferu technologii na 

świecie dokonywane jest w ramach struktur korporacyjnych. 

U podstaw tworzenia KTN leżą, jak wiadomo, procesy integracji 

gospodarczej, przy czym wyróżnia się np. integrację instytucjonalną (np. UE) czy 

integrację korporacyjną12, co dla logistyki ma duże znaczenie, gdyż wynika 

z postępującego umiędzynarodowiania przedsiębiorstw. Dotyczy to zwłaszcza 

zmian tworzenia łańcucha wartości dodanej. Polega to na pogłębianiu, specjalizacji 

w funkcjach tworzących wartości oraz przenoszeniu ich realizacji do krajów 

o możliwie najlepszych warunkach ekonomicznych. Aktualnie13 funkcjonuje na 

świecie 63 834 macierzystych korporacji posiadających 866 119 filii 

zagranicznych, przy czym w krajach rozwiniętych działa ok. 77% korporacji. 

Warto dodać, że największa liczba filii korporacyjnych − 60% zlokalizowana jest 

                                                           

9  M.K. Nowakowski, Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Warszawa, Difin, 1999 r. 

10  R.D. Robinson, International Business Management, Prentice Hall, 1993 r. 

11  A. Zaorska, Przemiany w korporacjach transnarodowych, Biznes Międzynarodowy, SGH, 

Warszawa, 2005 r. 

12  A, Zaorska, Korporacje transnarodowe, PWE, Warszawa, 2007 r. 

13  World Investment Report, UNCTAD, New York, Geneva 2003 r. 
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w krajach rozwijających się, a także − w 28% w krajach transformujących się. 

Najnowsze trendy rozwoju form i metod zarządzania logistyką międzynarodową 

w korporacjach transnarodowych dotyczą zarówno reorientacji łańcuchów dostaw, 

jak i reorientacji metod zarządzania międzynarodowego.  

W ramach reorientacji łańcuchów dostaw do takich trendów można 

zaliczyć: 

- rekombinację łańcuchów dostaw, 

- wirtualizację ogniw łańcucha. 

Rekombinacja łańcuchów14 dotyczy łączenia unikalnych zdolności 

tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa i wielu przedsiębiorstw, 

występujących w postaci trzech płaszczyzn łańcucha wartości: 

- fizycznej, 

- transakcyjnej, 

- kreującej wiedzę. 

G. Person15 określa trzy kategorie strategii korporacji, w których logistyka 

międzynarodowa generuje przewagę konkurencji. Pierwsza z nich polega na 

wykorzystaniu zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw jako siły 

konkurencyjnej. Strategia ta oznacza więc budowanie ścisłych związków pomiędzy 

dostawcą a odbiorcą w tworzeniu aliansów strategicznych z dotychczasowymi 

konkurentami, przy przyjęciu zasady zróżnicowania produktów i efektywnych 

ekonomicznie operacji logistycznych. Druga kategoria strategii korporacji 

z uwzględnieniem logistyki to kreowanie nowych wartości biznesowych poprzez 

nowe logistyczne usługi. Warto podkreślić znaczenie metody 3PL (third party 

logistics) czy najnowszej 4PL (four party logistics), która polega na przyjęciu od 

producenta wszystkich procesów dystrybucji, a także negocjacji cenowych czy 

ubezpieczenia produktów. 

Wreszcie trzecia kategoria to reengenering całego systemu logistycznego. 

Można więc powiedzieć, że niezależnie od rodzaju i form integracji 

instytucjonalnej bądź korporacyjnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw 

warunkiem skutecznego zarządzania międzynarodowego jest: 

a) połączenie indywidualnych celów strategicznych firm − ogniw łańcucha 

dostaw z głównymi celami korporacji; 

b) wprowadzenie na światowe rynki nowych, wysokiej jakości produktów. 

Trzeba podkreślić, iż wraz z rozwojem metod i narzędzi zarządzania 

międzynarodowego nastąpiła ewolucja zarządzania łańcuchem dostaw, od łańcucha 

w tradycyjnej formie do całkowicie skomputeryzowanego zarządzania. 

                                                           

14  J. C. Aurik, G. J. Jonk, R. F. Wilen, Rebuildinge Corporate, Genome, J. Wilej and sons, Hoboken 

2003, s. 46−52. 

15  G. Person, Achieving competitive though logistics. “International Journal of Logistics 

Managemnt”, 1991, nr2. 
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S. Emmet i B. Cooker16 pokazali wyniki badań dotyczące kosztów 

i zysków w przedsiębiorstwie, które zarządza łańcuchem dostaw w zależności od 

uczestnictwa i stopnia zintegrowania łańcucha dostaw. 

                                                           

16  S. Emmet, B. Cocker, The relationship driver supply chain, Gover Publisher, 2006 r. 
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Tabela 1 

Koszty i zyski zarządzania łańcuchem dostaw 

Lp. 

Koszty 

i zyski 

zarządzania 

łańcuchem 

dostaw 

Tradycyjny 

łańcuch 

(w %) 

Łańcuch dostaw 

zintegrowany wewnętrznie 

i programami 

komputerowymi 

Łańcuch 

zintegrowany 

wewnętrznie 

i zewnętrznie 

w programie 

komputerowym 

1. Dostawy na 

czas 

80% 91% 95% 

2. Poziom 

zapasów 

w dniach 

100% 78% 62% 

3. Koszty 

utrzymania 

zapasów 

w % 

sprzedaży 

32% 21% 15% 

4. Zyski (w % 

sprzedaży) 

8% 11% 14% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ernetts S., Cocker B., op. cit, s. 15. 

W zarządzaniu międzynarodowym mamy współcześnie do czynienia 

z dwoma rodzajami zarządzania logistycznego, to znaczy z procesami wewnątrz 

międzynarodowego łańcucha logistycznego, zwanego logistics in house oraz 

z outsourcingiem, czyli powierzaniem tych procesów firmie specjalistycznej. 

W Europie17 wydaje się na logistics in house 136 bilionów euro, a 46 

bilionów euro na outsourcing logistyczny. W poszczególnych europejskich krajach, 

wydatki na logistykę wynoszą: 

Tabela 2 

Wydatki na logistykę w poszczególnych krajach europejskich  

Lp. Kraj 

Wydatki ogółem na 

logistykę = 100% w tym 

kraje (w %) 

Wydatki 

outsourcing 

(w %) 

                                                           

17  Rushton A., Walker S, International Logistics and Supply Chain Outsourcing, Kogan Page, 

London Philadelphia, 2007 r, s.47. 
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Lp. Kraj 

Wydatki ogółem na 

logistykę = 100% w tym 

kraje (w %) 

Wydatki 

outsourcing 

(w %) 

1. Niemcy 21 29 

2. Wielka Brytania 17 40 

3. Francja 16 22 

4. Włochy 14 18 

5. Hiszpania 8 15 

6. Kraje skandynawskie 8 8 

7. Holandia 4 50 

8. Belgia 3 46 

9. Austria 3 15 

10. Irlandia 2 15 

11. Portugalia 2 11 

12. Kraje Europy 

Wschodniej i Środkowej 

2 15 

Źródło: A. Rushton, S. Walker, op. cit., s. 48. 

W efekcie skuteczność zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw 

polega na umiejętności takiej konfiguracji operacji logistycznych, która generuje: 

a) korzyści skali i doświadczenia, 

b) przyspieszenie dostaw na rynek przy systematycznym obniżaniu kosztów 

produkcji i zbytu. 

Powstaje więc nowy sposób zarządzania nazywany zarządzaniem 

transformacyjnym, które ma na celu tworzenie nowych „mocnych stron” 

prowadzących do skutecznej rywalizacji w zmieniającym się dynamicznie 

międzynarodowym otoczeniu konkurencyjnym. W rozważaniach nad najnowszymi 

trendami rozwoju KTN należy szczególną uwagę zwrócić na „mikrokorporacje”18. 

Pośród małych i średnich firm, a więc w sektorze MSP, wyodrębniła się grupa firm 

cechujących się własną specyfiką. Podstawowymi elementami takiego modelu 

biznesu są zarówno globalne orientacje, jak i niszowa koncentracja, stąd 

mikrokorporacje znane są jako „globalne od urodzenia”. Trzeba podkreślić, iż 40 

                                                           

18  D. Dimitratos, J. Johnosn, J.Slow, S. Joune, Micromultinationals, New types of firm for the global 

competitive European. “Journal of Management”, 2003 nr 2. 
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tys. mikrokorporacji ma dla logistyki międzynarodowej bardzo duże znaczenie, 

gdyż stwarza podstawy do zdobywania unikalnej, zaawansowanej wiedzy, 

a tworzenie wartości dodanej polega głównie na świadczeniu specjalistycznych 

usług logistycznych w ramach sieci logistycznych. Fenomen współzależnego od 

siebie rozwoju form i metod zarządzania międzynarodowego i logistyki 

międzynarodowej polega bowiem, między innymi, na tym, iż w zarządzaniu 

międzynarodowym łańcuchem dostaw wszelkie procesy logistyczne są realizowane 

tak w KTN, jak i w mikrokorporacjach tworzonych w obrębie sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw. 

NOWE METODY ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ MIĘDZYNARODOWĄ 

W WARUNKACH ASYMETRII INFORMACJI RYNKOWYCH 

Na przełomie XX i XXI w. pojawiły się nowe paradygmaty logistyki 

międzynarodowej, które są ściśle związane z potrzebą redukowania niepewności 

i niestabilności rynku światowego. Wiek XXI jest przecież nazywany wiekiem 

niepewności, w związku z tym szybko rośnie popyt na takie operacje logistyczne, 

które doraźnie lub w długim okresie łagodzą turbulencje w gospodarowaniu 

zasobami rzeczowymi i ludzkimi. Za jedne z najważniejszych paradygmatów 

uważa się19: 

a) łagodzenie skutków asymetrii informacji rynkowych drogą rozwoju 

logistyki międzynarodowej; 

b) łagodzenie zróżnicowania międzykontynentalnych procesów 

logistycznych; 

c) rozwój logistyki w usługach; 

d) rozwój form i metod szacowania i zarządzania ryzykiem w operacjach 

logistycznych. 

Pośród wymienionych za najważniejszy w warunkach hieperkonkurencji 

i niepewności rynku uznaje się paradygmat redukowania skutków asymetrii 

rynkowej. Wynika to z faktu, iż w logistyce, tak jak w soczewce, skupiają się 

wszystkie funkcje zarządzania logistycznego, operacyjne, regulująca bieżąco 

zasady fizycznego przepływu produktów, finansowa, odpowiedzialna za wszystkie 

należności oraz informacyjno-marketingowa, z jej podstawową wiedzą o wielkości 

i strukturze popytu na rynku. 

Warto dodać, iż pod koniec lat 90. sformułowano ok. 400 definicji 

konkurencyjności, a także zdefiniowano międzynarodową zdolność konkurencyjną. 

Jest to20 zdolność do walki i rywalizacji o większe korzyści związane z udziałem 

                                                           

19  E. Gołembska, Nowe paradygmaty w rozwoju logistyki międzynarodowej, w: Logistyka 

międzynarodowa w gospodarce światowej, UEP, 2008 r. 

20  J.M. Radło, Wyzwania konkurencyjności, strategia lizbońska w poszerzonej UE, Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2003r. 
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kraju w międzynarodowym podziale pracy. Najczęściej konkurencyjność jest 

oceniania na świecie w czterech sekcjach: wyników ekonomicznych, efektywności 

pracy, wydajności biznesu i infrastruktury. Infrastruktura, jak wiadomo, stanowi 

podstawę wszelkich operacji logistycznych. Na pytanie, czy w istocie współczesne 

procesy logistyczne, wsparte nowoczesną infrastrukturą, w tym technologiami 

informatycznymi, mogą w dużym stopniu ułatwiać niwelowanie zjawiska asymetrii 

informacji rynkowej, należy odpowiedzieć twierdząco, posługując się wynikami 

badań teoretycznych takich autorów jak: J. Stiglitz, M. Spence, G. A. Akerlof21, 

którzy jako pierwsi opisali to zjawisko w literaturze przedmiotu. Asymetria 

informacji rynkowej polega na tym, że występuje w sytuacji, gdy jedni gracze 

rynkowi mają lepsze informacje od drugich, co powoduje, iż konkurują oni 

kosztami pozyskiwania informacji. Problem ten jest ważny i aktualny, głównie 

z tego powodu, że teoria zachowania firm w warunkach niepewności jest jednym 

z nieuporządkowanych obszarów teorii ekonomii. W rozważaniach nad istotą 

związku pomiędzy metodami zarządzania logistycznego a asymetrią informacji 

rynkowej należy szczególną wagę przypisać następującym problemom: 

1. nadmierna różnorodność okresów planowania wielkości i struktury produkcji 

i dystrybucji − od tygodniowego do rocznego. Sytuacja taka powoduje w wielu 

firmach, ogniwach łańcucha dostaw brak stabilności zaopatrzenia w surowce 

albo nadmierne gromadzenie zapasów. Ujednolicenie planowania albo 

przynajmniej korzystanie z tych samych źródeł zaopatrzenia może 

w przyszłości zmniejszyć perturbacje w tym zakresie; 

2. wahania kursów walutowych, które mają niewątpliwe znaczenie w realizacji 

projektów logistyki międzynarodowej. Za jedną z ciekawych metod możliwych 

do wykorzystania w logistyce można uznać zmodyfikowany model 

zrównoważonej siły nabywczej PPP (Purchasing Power Parity), który 

przynajmniej pośrednio może mieć korzystny wpływ na zredukowanie 

znaczenia zmiany kursów walutowych; 

3. niejednorodne systemy informatyczne użytkowane przez przedsiębiorstwa 

mogą powodować błędy w przekazie informacji. Kosztochłonne systemy 

informatyczne są stosowane w dużych firmach oraz korporacjach 

transnarodowych, natomiast w średnich i małych przedsiębiorstwach 

wykorzystuje się głównie proste formy przekazu ważnych informacji. 

Na drodze do opisania istoty ograniczania asymetrii informacji rynkowej 

w kontekście logistyki dają się zauważyć dwa podejścia badawcze, a mianowicie: 

- dyfuzja wiedzy, 

- uzyskiwanie równowagi konkurencji. 

                                                           

21  Autorzy są laureatami nagrody Nobla z dziedziny ekonomii, za wkład w analizę rynków 

cechujących się asymetrią informacji. 
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W każdym z tych podejść można zatem zidentyfikować zależność 

pomiędzy realizowaniem nowoczesnych zadań logistycznych a ograniczaniem 

skutków asymetrii informacji rynkowej. 

Inną, nową i ciekawą metodą łagodzenia skutków tej asymetrii jest model 

logiki zbiorów rozmytych, na który zwrócono uwagę w polskiej literaturze pod 

koniec lat 90.22. Logika rozmyta wprowadza wartości pomiędzy standardy 0 i 1, 

rozmywa granice pomiędzy nimi, umożliwiając tym samym zaistnienie wartości 

nieostrych. Teoria ta zrodziła się z potrzeby opisania zjawisk złożonych albo pojęć 

słabo zdefiniowanych, trudnych do opisania za pomocą tradycyjnego aparatu 

matematycznego. W takim razie czy może być lepsze do zastosowania w logistyce 

miejsce dla zbiorów rozmytych? Jak bowiem kwantyfikować jakość procesów 

logistycznych, w tym obsługę klienta, estetykę opakowań? 

Jednym z ciekawszych przykładów użycia zbiorów rozmytych 

w organizacjach sieciowych jest model logiki zbiorów rozmytych (fuzzy logic 

model), opracowany przez B. Shorea’a i A. R. Venkatachalama. Służy on do oceny 

skuteczności działalności członków sieci, a w konsekwencji do wyeliminowania 

tych spośród uczestników, których dalsze funkcjonowanie w organizacji sieciowej 

powoduje zakłócenia i szkody dla sieci. Najczęściej – jak wynika z prowadzonych 

badań – bierze się pod uwagę dziewięć kategorii: bardzo niski (BN), średnio niski 

(ŚN), niski (N), prawie średni (PS), średni (Ś), powyżej średniej (PŚ), wysoki (W), 

bardzo wysoki (BW), ekstremalnie wysoki (EW). 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę czterech członków sieci a,b,c,s – po 

stosownych przekształceniach, zbiór przynależności wygląda następująco: 
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(1) 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń tworzy się tabelaryczne 

zestawienie. Można z niego odczytać, który z członków sieci musi zostać z niej 

wyeliminowany. Na podstawie niżej zamieszczonego, uproszczonego przykładu 

można w dowolny sposób przeprowadzić obliczenia, konfigurując różną liczbę 

członków sieci z różną liczbą parametrów oceny. 

Tabela 3 

Ocena działalności członka sieci w sieci logistycznej 

Członek, uczestnik sieci 
Ocena działalności w sieci logistycznej 

członka sieci 

                                                           

22  E. Gołembska, M. Szymczak, Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 1997 

r. 
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Członek, uczestnik sieci 
Ocena działalności w sieci logistycznej 

członka sieci 

a 0,750 

b 0,000 

c 0,219 

d 0,000 

Źródło: Opracowanie własne. 

W tym przypadku członkowie sieci b i d nie mogą w niej dalej 

funkcjonować. 

Przedstawione nowe metody reagowania logistyki na rozszerzający się 

w wieku hiperkonkurencji problem asymetrii informacji rynkowej stanowią 

podstawę do ukierunkowania dalszych badań w tym zakresie, zwłaszcza 

w kontekście zarządzania międzynarodowego, w tym zarządzania łańcuchem 

dostaw. 

STRESZCZENIE 

Celem rozważań jest ukazanie ważniejszych przesłanek rozwoju logistyki 

międzynarodowej w szerokim kontekście zarządzania międzynarodowego. 

Kierunki rozwoju logistyki międzynarodowej scharakteryzowano w obrębie trzech 

obszarów problemowych. Pierwszy z nich to zagadnienia logistyki w zarządzaniu 

międzynarodowym. Zwrócono uwagę na kluczowe kompetencje firm, rolę 

globalnych menedżerów, a także na zadania rozwiniętych form kooperacji 

w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Kluczowe aspekty w tym zakresie to 

przywództwo cenowe, obsługa klienta, wartość dodana, zależność trade-off 

i informacja. 

Drugi kierunek to logistyka międzynarodowa w korporacjach 

transnarodowych − omówiono następujące trendy: rekombinacja łańcuchów 

dostaw i wirtualizacja ogniw tego łańcucha. Trzecim kierunkiem rozwoju logistyki 

są nowe metody zarządzania logistyką międzynarodową w warunkach asymetrii 

informacji rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem modelu logiki zbiorów 

rozmytych (fuzzy logic model).  

SUMMARY 
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DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL 

LOGISTICS AS MANAGEMENT METHODS WITH SUPPLY CHAIN 

The article looks into major issues of international logistic in a broad 

context of international management. It examines international logistics trends in 

three specific dimensions. The first area of consideration is the role of logistics in 

international management. In this context the paper examines the issue of key 

competences of firms, the role of global managers, and the tasks of advanced co-

operation forms in international supply chains. Among the key aspects considered 

are price leadership, customer service, value added, trade-off relations, and 

information. 

The second explored dimension concerns transnational corporation 

logistics, where such phenomena as supply chain recombination and supply chain 

virtualisation are looked at.  

The third aspect of logistics development the paper examines are new 

methods of international logistics management under conditions of market 

information asymmetry, where special attention is given to the fuzzy logic model.  

Translated by Elżbieta Gołembska 
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WALDEMAR GRZYWACZ1 

GLOBALIZACJA – SZANSE I ZAGROŻENIA 

Charakterystycznym zjawiskiem w procesach społeczno-gospodarczych 

w świecie jest ich systematyczna globalizacja. Rozpoczęła się ona w zaraniu 

ludzkości, uzyskując duże przyspieszenie w XIX i XX w. Globalizacja jest 

synonimem ogólności, całościowości i niepodzielności. Najszerzej oznacza świat, 

który jest społecznością państw, jednością ich ekosystemów i gospodarek. 

Zastępuje pojęcie „międzynarodowy”, które zawsze kojarzy się z podziałem 

gospodarek, systemów, społeczeństw itd. na krajowe i zagraniczne lub 

międzypaństwowe. Globalny świat lub gospodarka ma charakter neutralny, 

niepodzielny, zintegrowany (w dążeniach, gdyż w rzeczywistości jest w różny 

sposób podzielony) w znaczeniu ogólnoświatowym. Już w latach 60. ubiegłego 

wieku ideę globalizacji przedstawił M. Mc Luhan2, określając świat jako „globalną 

wioskę”3. Globalizacja gospodarki staje się najważniejszym elementem 

globalizacji światowej życia codziennego. 

Należy podkreślić, że globalizacja z punktu widzenia ekonomicznego jest 

historycznym procesem narastającej liberalizacji oraz integracji gospodarczej 

podmiotów gospodarki światowej. Państwa i społeczeństwa stają się coraz bardziej 

współzależne od siebie w światowym, społecznym podziale pracy. Przyjmuje się 

założenie, że osiągają z tego korzyści synergiczne efektywnego alokowania 

zasobów w tych miejscach w świecie, które stwarzają największe korzyści. 

Wymiana zasobów oraz produktów w handlu światowym powinna stwarzać 

                                                           

1  prof. zw. dr hab. Waldemar Grzywacz, Katedra polityki Gospodarczej, Wydział Zarządzania i 

Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  Por. M. McLuhan, Understanding Media - The Technological Extension of Man. Mc Grow - Hill, 

New York 1964. 

3  Jest to pojęcie umowne, charakteryzujące zbliżenie komunikacyjne, społeczno-gospodarcze i 

intelektualne wszystkich i wszystkiego w świecie. Dzięki Internetowi w just-in-time można 

przemieszczać się wirtualnie po świecie i mieć wgląd do spraw w nim zachodzących. Jednak nie 

odpowiada to tradycyjnemu rozumieniu więzi społecznych na obszarach wiejskich, gdzie ludzie 

się wzajemnie znają, łącznie ze swoimi problemami. Świat współczesny stał się 

zindywidualizowany społecznie, wzrasta anonimowość poszczególnych osób; ludzie w obawie 

przed konkurencją, roszczeniami i zagrożeniami ze strony innych osób oraz dążąc do spokoju i 

wypoczynku, po stresującej coraz bardziej pracy, izolują się w swoich domach, stają się 

anonimowi. W blokowiskach mieszkalnych nawet sąsiedzi nie znają siebie. Angielskie 

powiedzenie my home is my castle jest coraz powszechniejsze. 
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bezpośrednie korzyści tym podmiotom (producentom), którzy są bardziej mobilni 

i efektywniejsi (tańsi, lepsi jakościowo itd.), jak również tym, których efektywność 

jest relatywnie mniejsza. Uzyskają oni korzyści komparatywne, które są podstawą 

teorii i praktyki handlu światowego. 

Semantycznie świat nie podlega globalizacji, co niekiedy jest wyrażane 

potocznie, gdyż ze swojej istoty jest globalny, całościowy, holistyczny. 

Niepoprawny jest w związku z tym zwrot „globalizacja gospodarki światowej”. 

Następuje natomiast globalizacja gospodarcza (przemysłu, handlu, turystyki, 

kultury itd.), to jest jej internacjonalizacja (umiędzynarodowienie) i internalizacja 

(przyswajanie innych, światowych norm, zwyczajów, działań, celów itd.). 

Globalizacja jest przeciwieństwem separatyzmów, autarkiczności, 

odrębności kulturowo-cywilizacyjnych, które generalnie można określić jako 

niepejoratywne nacjonalizmy i/lub przymusowe izolacjonizmy. Wynikały one 

bowiem z braku możliwości technicznych, w tym komunikacyjno-transportowych, 

do łączenia się, wspólnego rozwoju i gospodarowania. 

Regiony historyczno-geograficzne: 

a) Stary Świat – Europa, Azja (bez zachodniej Nowej Gwinei) i Afryka 

Północna (z północną Saharą), 

b) Czarna Afryka (z południową Saharą), 

c) Ameryka Północna (bez Grenlandii) i Południowa, 

d) Australia i Oceania (z zachodnią Nową Gwineą) 

pozostawały w izolacji przez relatywnie długi okres. Ekspansja antyizolacyjna 

wyszła z Europy i doprowadziła do integracji świata i jego ściślejszych powiązań 

z Europą. Proces początku integracji światowej przebiegał od XVI do końca 

XVIII w. Jako początkową datę funkcjonowania gospodarki światowej można 

przyjąć rok 1800. I. Wallerstein przyjmuje, że gospodarka światowa ukształtowała 

się w latach 1450−16404.  

Tabela 1 

Okresy końca izolacji pozaeuropejskich regionów historyczno-geograficznych 

Region Okres Zdarzenie i jego następstwa 

Ameryka pocz. XVI w. podbój przez Hiszpanię państw Azteków i Inków − 

włączenie Ameryki w ramy gospodarki światowej 

Czarna 

Afryka 

poł. XV w. 

 

koniec 

początek europejskiego handlu afrykańskimi 

niewolnikami – włączenie Czarnej Afryki w ramy 

światowego handlu, podbój państwa Songhaj przez 

                                                           

4  I.Wallerstein, Aufstieg und künftiger Niedergang des kapitalistischen Weltsystems. Zur 

Grundlegung vergleichender Analyise /w:/ Kapitalistische Weltökonomie. Red. D. Senghaas. 

Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main. 1979, s. 45-48. 
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Region Okres Zdarzenie i jego następstwa 

XVI w. Maroko i nawiązanie przez państwo Kanem-Bornu 

kontaktów z Turcją − zintensyfikowanie powiązań 

transsaharyjskich 

Australia 

i Oceania 

koniec 

XVIII w. 

początek kolonizacji Australii przez Wielką Brytanię 

(założenie kolonii karnej) 

Źródło: R. Bartkowiak, Rozwój ludności świata i prawa nim rządzące, SGH, 

Warszawa 2001, s. 110. 

Cechy i przejawy nacjonalizmów i izolacjonizmów na przestrzeni wieków 

są zastępowane uniwersalnymi cechami i przejawami globalizmu światowego. 

Przejawy nacjonalizmów zanikając, zawsze pozostaną w swych sentymentalno-

atawistycznych fragmentach, szczególnie w przejawach społeczno-kulturowych, 

przykładowo w folklorze, sztuce, zwyczajach, a nawet kulinariach. I odwrotnie, 

przejawy globalizmu są stare jak świat. Występowały również w okresach pełnego 

izolacjonizmu historyczno-geograficznego, jako cechy uniwersalne, w części 

wynikające z niskiego poziomu wiedzy. Występowanie wierzeń w siły 

nadprzyrodzone, wykorzystywanie naturalnych sił przyrody, zbieractwo, 

ziołolecznictwo itp. były i są wspólne dla całej ludzkości świata, bez względu na 

poziom izolacjonizmu lub otwartości świata. 

Rysunek 1 

Globalizm a nacjonalizm 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Systemy społeczno-gospodarcze:  

Narodowe  

cechy przejawy 

̶ społeczne plemienne, narodowościowe, państwowe − 

izolacyjne, 

̶ kulturowe lokalne, folklorystyczne, tradycyjne, odrębne 

wartości, ksenofobiczne, 

̶ gospodarcze autarkiczne, zamknięte, ekstensywne, nisko 

wydajne/produktywne, immobilne, 

̶ techniczne wykorzystanie sił naturalnych, niski poziom 

postępu technicznego 

i technologicznego, ograniczona innowacyjność, 

 p e t r y f i k a c j a 

 

Globalny 

 

cechy przejawy 
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̶ społeczne internacjonalistyczne, zintegrowane, 

kosmopolityczne, koegzystencjalne, kohezyjne, 

federacyjne, unijne, 

̶ kulturowe światowe, internalizacyjne, wspólne wartości (przy 

uwzględnianiu różnorodności), sekularyzacyjne, 

̶ gospodarcze otwartości, koherencyjne, konwergencyjne, 

intensywne, synergiczne, światowy podział 

pracy i produkcji, 

system wysoko wydajny, produktywny,  

ekspansjonistyczny, mobilny, współzależny, 

̶ techniczne dynamiczny i innowacyjny postęp naukowo-

techniczny, automatyzacja 

i robotyzacja, sztuczna inteligencja,  

inteligentne tworzywa/wyroby, 

 h o l i z m, e w o l u c j o n i z m. 

Rozwój transportu, komunikacji i telekomunikacji, informatyki, migracje 

ludności oraz rozwój turystyki przyczyniły się do powstania efektów demonstracji 

i naśladownictwa. Przez świat przechodzi globalna fala demokracji, cywilizacji 

i rozwoju kulturowego, z zachowaniem określonych odrębności. Następuje 

globalizacja standardów produkcyjnych, konsumpcyjnych, prawnych, 

organizacyjnych, technicznych, wzorców bytu, zachowań i innych. Powstaje 

globalne społeczeństwo światowe. Niemożliwy już jest, w dobie komputerów 

i Internetu, niezależny, partykularny, nacjonalistyczny rozwój kulturowy 

i gospodarczy. 

Globalizacja światowa jako tendencja do świadomego kształtowania 

procesów w skali międzynarodowej i światowej wynika z następujących zjawisk: 

1. negatywnych, związanych ze wzrostem wspólnych zagrożeń ekologicznych, 

militarnych, związanych z rzadkością zasobów, narastającą nierównością 

i dysproporcjami społeczno-ekonomicznymi w następstwie nierównego tempa 

rozwoju w świecie itp., zjawiskami grożącymi załamaniem się porządku 

światowego, które należy wspólnie ograniczać; 

2. pozytywnych, wynikających z efektów wzrostu globalnego oświecenia 

i edukacji, cywilizacji i humanizacji, postępu naukowo-technicznego, w tym 

w zakresie globalnej komunikacji i informatyzacji, które należy 

rozpowszechniać. 
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Globalizm, wszechświatowy charakter zjawisk i problemów, ma swój 

zespół cech wyróżniających. Są to5: 

1. ogólnoświatowa skala zjawisk i problemów, dotyczą bowiem całej 

ludzkości, mają charakter ponadpaństwowy i ponadregionalny, obiektywnie 

oddziałują na rozwój wszystkich społeczeństw i gospodarek; 

2. olbrzymia waga problemów − mają charakter krytyczny, a ich 

nieprzezwyciężanie może zagrażać przetrwaniu ludzkości; 

3. sposób rozwiązania problemów wymaga ścisłej i wszechstronnej współpracy 

wszystkich zainteresowanych stron, co oznacza konieczność zjednoczenia 

wysiłków i działań całej społeczności międzynarodowej; 

4. złożoność i długofalowość problemów − są one współzależne, wymagają 

totalnego i stałego angażowania wszystkich w ich rozwiązywanie. 

Jeśli zjawiska charakteryzują się wyżej wymienionymi cechami, to można 

je uznać za globalne z punktu widzenia stosunków międzynarodowych. 

Z szerszego punktu widzenia za globalne można uznać takie problemy, które6: 

a) są obiektywnym następstwem rozwoju gospodarczego lub wynikiem 

istniejących w nim dysproporcji; 

b) mogą doprowadzić do zahamowania rozwoju gospodarczego, zmiany 

warunków życia, wzrostu śmiertelności czy nawet upadku cywilizacji, 

c) dotyczą całego świata; 

d) występują jednocześnie, są ze sobą powiązane i uzależnione od działania 

dużej liczby czynników; 

e) ich rozwiązanie wymaga podjęcia odpowiednich działań w wielu 

dziedzinach życia społecznego; 

f) wymagają podjęcia przedsięwzięć o zasięgu ogólnoświatowym, co jest 

niemożliwe bez współpracy wszystkich krajów. 

Klasyfikacja problemów globalnych jest otwarta, a liczba zgłoszonych do 

jej katalogu zjawisk i problemów stale wzrasta. Tendencja do stałego 

rozbudowywania problemów globalnych wynika z ich wszechogarniającego 

charakteru. ONZ, organizacje ponadnarodowe, kluby (na przykład Klub Rzymski), 

stowarzyszenia oraz politycy i uczeni zgłaszają wciąż nowe problemy jako 

globalne, wymagające wspólnego rozwiązania. Lawinę zagadnień globalnych 

uruchomili T. Malthus, K. Marks i G. Orwell. Pierwszy zwrócił uwagę na 

zagrożenia związane z nadmiernym przyrostem w postępie geometrycznym 

ludności świata i wzrostem żywności tylko w postępie arytmetycznym. Groziło to 

i nadal grozi głodem na świecie. K. Marks udowadniał natomiast narastanie 

sprzeczności i antagonizmów między kapitałem a pracą, które groziły wybuchem 

rewolucyjnych przemian społeczno-politycznych. G. Orwell ostrzegał ludzkość 

                                                           

5  W.Anioł: Zależności globalne a stosunki międzynarodowe. „Sprawy Międzynarodowe” 1985, nr 1. 

6  A.Budnikowski: Pojęcie problemów globalnych. „Sprawy Międzynarodowe” 1987, nr 2. 
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przed niebezpieczeństwami, które niosły totalitarne i centralistyczne systemy 

polityczne. 

Problemy i zagrożenia globalne można pogrupować w zależności od ich 

płaszczyzny na polityczno-militarne, ekonomiczno-społeczne i kulturowo-

cywilizacyjne. Nie jest to podział hierarchiczny, gdyż trudno zwaloryzować i nadać 

rangę poszczególnym problemom. Każdy z nich może spowodować przekroczenie 

fizycznych granic ziemi, ekosystemu oraz światowego ładu gospodarczego 

i społecznego. Następstwem może być totalna katastrofa, trudna do określenia 

i przewidzenia. Dostrzegając poszczególne problemy, ludzkość nie jest w stanie 

pojąć znaczenia ich wzajemnych powiązań ani rozpoznać podstawowych 

problemów grożących globalną destrukcją. Należy zatem równocześnie 

i z jednakową siłą likwidować wszystkie symptomy zagrożeń. 
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Tabela 2 

Wybrane problemy − zagrożenia globalne 

Polityczno-militarne 
Ekonomiczno-

społeczne 
Kulturowo-cywilizacyjne 

̶ wyścig zbrojeń, 

w tym 

nagromadzenie 

broni atomowej, 

chemicznej 

i biologicznej 

̶ ekspansja 

integryzmu 

(fungdamen-

talizmu) 

islamskiego 

̶ kryzys instytucji 

międzynaro-

dowych (np. 

ONZ) 

̶ neokolonializm 

i apartheid 

̶ rozwój 

nacjonalizmu, 

separatyzmu 

i faszyzmu 

̶ zagrożenie 

wojnami 

regionalnymi 

i wojną totalną 

̶ narastanie 

terroryzmu 

międzynarodo-

wego 

̶ zagrożenia 

wynikające 

z upadku 

imperium 

radzieckiego 

̶ anarchizm 

̶ kryzys 

energetyczny 

̶ deficyt 

surowcowy 

̶ deficyt wody 

i żywności, głód 

̶ pandemia 

otyłości (plaga 

dobrobytu 

w szeregu 

państw) 

̶ eksplozja 

demograficzna, 

przeludnienie 

̶ dysproporcje 

społeczno-

ekonomiczne 

w poziomie 

rozwoju 

̶ narastająca nędza 

i wykluczenie 

̶ masowe 

bezrobocie 

̶ kryzys systemu 

walutowego 

świata 

̶ mania wzrostu 

̶ inflacja 

̶ zadłużenia 

międzynarodowe 

̶ zakłócenia 

w płatnościach 

międzynaro-

dowych 

̶ degradacja środowiska 

naturalnego 

̶ masowe migracje 

̶ wzrost promieniowania 

jądrowego, zagrożenia jądrowe 

̶ wzrost zorganizowanej 

przestępczości, w tym handlu 

narkotykami 

̶ ocieplenie skorupy ziemskiej 

̶ konflikty etniczno-religijne 

̶ epidemie nowych chorób (np. 

AIDS, syndromu chronicznego 

zmęczenia) 

̶ narastanie analfabetyzmu 

funkcjonalnego, oprócz 

naturalnego i wtórnego 

̶ stresy spowodowane rewolucją 

naukowo-techniczną 

̶ przestarzały system oświaty 

̶ alienacje i rewolta młodzieży 

̶ niekontrolowana urbanizacja 

̶ eksplozja gwałtu, brutalność 

̶ skorumpowanie i przemoc  

̶ biurokracja 

̶ upadek wartości moralno-

etycznych 

̶ poczucie niestabilności 

̶ życie w odosobnieniu (LAT – 

living alone together) 

̶ tolerancja eutanazji 

̶ nadmierny relatywizm moralny 

i indywidualizm 
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Polityczno-militarne 
Ekonomiczno-

społeczne 
Kulturowo-cywilizacyjne 

̶ korupcja 

polityczna 

̶ niemoc policji 

̶ narastanie działań 

najemników 

i piratów 

̶ protekcjonizm 

̶ kryzys 

ubezpieczeń 

społecznych 

̶ antyekologiczny 

rozwój 

gospodarczy 

̶ konsumpcjonizm 

̶ dyktatura czasu, 

mody, 

kwalifikacji 

i konsumpcji 

̶ mania tworzenia  

̶ mnożenie 

nierówności 

̶ poszerzanie się 

szarej strefy 

̶ wojny 

ekonomiczne 

 

̶ dehumanizacja, wyjałowienie 

kulturowe 

̶ niekontrolowany rozwój 

biotechnologii, modyfikacji 

genetycznej i inżynierii 

społecznej 

̶ niewiedza, uprzedzenia, 

stereotypy i niechętny stosunek 

do wielokulturowości 

̶ unifikacja konsumpcji, zachowań 

i aspiracji 

̶ wzrost ryzyka techniczno-

technologicznego 

i radioaktywności 

̶ przekraczanie norm śladu 

ekologicznego i żyjącej planety 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wszystkie wymienione zagrożenia mogą doprowadzić do totalnej 

destrukcji w świecie, masowych patologii, zniszczenia cywilizacji, a nawet zagłady 

świata. Może być spowodowana tylko jednym z wielu zagrożeń, które 

w następstwie niewłaściwych decyzji i działań lub zaniechań mogą doprowadzić 

świat do katastrofy. Przedstawione zostaną tylko trzy zagrożenia: wybuch wojny 

atomowej, znaczne przekroczenie norm śladu ekologicznego i żyjącej planety oraz 

wojny ekonomicznej. 

Według danych z 2009 r. arsenał nuklearny świata jest szacowany na 

około 27 tys. głowic atomowych o różnej sile. Spowodowanie wybuchu tylko ich 

małej części w reakcji łańcuchowej: jedno państwo atakuje atomowo inne państwo, 

które zwrotnie i retorsyjnie odpowiada agresorowi użyciem broni atomowej, 

a sojusznicy obu stron wspomagają atomowo walczące strony, przeradza się 

w światową wojnę atomową, niszczącą świat i istoty żywe (ludzi, faunę i florę), 

skażając radioaktywnie kulę ziemską na dziesiątki lat. Grozi to zagładą ludzkości. 
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Potencjały nuklearne w świecie są rozmieszczone w 9 państwach. 

Największym arsenałem dysponuje Rosja, około 16 tys. głowic, i USA, około 10 

tys. głowic, a pozostałe państwa posiadają 1085 głowic. Łącznie jest to około 27 

tys. głowic atomowych.  

Rysunek 2  

Arsenał nuklearny świata /dane szacunkowe z 2009 r./, w ilości sztuk 

głowic 
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* według informacji wywiadowczych 

Źródło: Światowy wyścig po broń masowej zagłady, „Dziennik”, 5.02.2009, s. 17. 

Według informacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej − IAEA 

z maja 2009 r. w okresie od kilku miesięcy do kilku lat arsenał atomowy może 

stworzyć dodatkowo 20 państw7, w tym najszybciej Iran, Syria, Japonia i Korea 

Południowa. Niebezpieczeństwo atomowe dla świata wzrasta również w związku 

z próbami zbudowania przez organizacje terrorystyczne tzw. brudnej bomby, 

z materiałami radioaktywnymi i klasycznymi ładunkami wybuchowymi. 

Ślad ekologiczny (ecological footprint) jest wskaźnikiem obliczanym 

przez Międzynarodową Organizację Ekologiczną (World Wildlife Fund – WWF). 

Organizacja powstała w 1961 r., a jej misją jest powstrzymywanie degradacji 

środowiska naturalnego naszej planety i stworzenie przyszłości, w której ludzie 

będą żyli w harmonii z przyrodą. Wskaźnik określa stopień konsumpcji zasobów 

naturalnych. Mierzy się go powierzchnią lądu i mórz, aby wyprodukować obecnie 

wykorzystywane zasoby i zaabsorbować wytwarzane zanieczyszczenia (odpady, 

dwutlenek węgla, inne gazy itd.). Wskaźnik wyrażany jest w globalnych hektarach 

na osobę (ha/os.). Po podziale produkcyjnej powierzchni naszej planety przez 

liczbę mieszkańców na jedną osobę w 2008 r. przypadało 2,1 ha. Według Living 

                                                           

7  Bombę atomową jutra może mieć 20 państw, Dziennik, 18.05.2009, s. 15. 
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Planet Report 2008 WWF przeciętny mieszkaniec ziemi zużywał 2,7 ha, tj. 

występowało przeeksploatowanie planety, powiększające się z każdym rokiem. 

Przyrasta bowiem liczba ludności świata, która 18.10.2009 liczyła już 7 mld, 

a powierzchnia lądów i mórz ulega systematycznie degradacji. Ślad ekologiczny na 

różnych kontynentach i w różnych społecznościach jest zróżnicowany. Najniższy 

jest w Afryce. Przykładowo na jednego mieszkańca Konga wyniósł 0,5 ha. Na 

jednego Chińczyka wyniósł 2,1 ha, Polaka 4 ha, mieszkańca UE 4,9 ha, 

a Amerykanina 9,2 ha. Jeśli wszyscy mieszkańcy świata potrzebowaliby tyle 

przestrzeni co Amerykanie, żeby zaspokoić swoją konsumpcję i zaabsorbować 

swoje zanieczyszczenia, potrzebna byłaby przestrzeń ziemi i mórz 4,5-krotnie 

większa od naszej planety8. Gdyby wyizolować kontynent europejski, to tylko dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców UE potrzebna byłaby przestrzeń dwóch Europ. 

Ponieważ jest to fizycznie niemożliwe, Europejczycy w części korzystają 

z zasobów ekologicznych innych części globu ziemskiego, głównie słabo 

rozwiniętych krajów świata, oraz przeeksploatowują swoje zasoby naturalne. 

Największy ślad ekologiczny pozostawiają po sobie społeczeństwa nie 

tylko państw bogatych i wysoko rozwiniętych, jak USA i krajów 

zachodnioeuropejskich, ale również społeczeństwa państw nisko rozwiniętych: 

Chin, Indii, Pakistanu czy Północnej Afryki, na skutek antyekologicznej, 

rabunkowej gospodarki względem ziemi. Społeczeństwa tych państw konsumują 

od około 100 do ponad 200% ponad dopuszczalne granice naturalnej wydolności 

przyrody i środowiska. Najmniejsze ślady ekologiczne, poniżej naturalnych 

możliwości wydolności przyrody i środowiska, pozostawiają po sobie 

społeczeństwa państw biednych i zacofanych, jak również terenów państw średnio 

rozwiniętych, ale o ubogiej infrastrukturze techniczno-cywilizacyjnej, co 

równoznaczne jest z niskim poziomem eksploatowania zasobów ziemi. Są to m.in. 

społeczeństwa Syberii i Dalekiego Wschodu aż po Kamczatkę, Mongolii, Afryki 

na południe od Sahary, Ameryki Południowej oraz Kanady, Szwecji i Finlandii. 

W trzech ostatnich przypadkach jest to następstwem wysokiej cywilizacji 

i dbałości o środowisko naturalne. Pomimo że w krajach tych są jeszcze duże 

rezerwy ekologiczne na przeciętnego ich mieszkańca, nadmierny wielokrotnie ślad 

ekologiczny w wymienionych krajach wysoko rozwiniętych powoduje, że bilans 

ekologiczny ziemi jest deficytowy, co zagraża przyszłości ludzkości. 

                                                           

8  Powierzchnia świata wynosi 510 mln km² (1 km² = 100 ha), z tego lądy zajmują 149 mln km² 

(30%), a wody 361 mln km² (70%). Struktura lądów (2005 r.) wynosi: 30% użytki rolne, 28% lasy, 

a pozostałe 42% są to grunty miejsko-przemysłowe i nieużytki. Całkowita objętość wód wynosi 

1,4 mld km³, z czego 9 mln km³ są to wody słodkie (2,5%), a reszta wody zasolone (97,5%). 

Zasób ten jest rozmieszczony nieproporcjonalnie, na pustyniach śladowo. W ciągu ostatnich 100 

lat spożycie wody na świecie wzrosło 8-krotnie, przy 4-krotnym wzroście liczby mieszkańców 

(z 1,6 mld do 7 mld osób). Średnie zużycie wody w USA wynosi 700 l dziennie na osobę, 

w Europie 300 l, a w niektórych krajach afrykańskich poniżej 10 l. Konsumentami wody słodkiej 

jest rolnictwo w 70% (wyhodowanie główki sałaty wymaga zużycia 2,5 l wody, kolby kukurydzy 

74 l, a kilograma wołowiny 13 tys. l), przemysł w 20%, a zużycie komunalne wynosi 10%. 
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WWF oblicza również wskaźnik żyjącej planety (living planet index). 

Jest to wskaźnik oceny bioróżnorodności, opracowywany od 1970 r. Wskazuje na 

depopulację oraz całkowite wyginięcie niektórych gatunków fauny i flory. 

W okresie od 1970 do 2005 r. populacje te zmniejszyły się o ⅓ w przestrzeni 

lądowej, w tym zwierząt o 33%, ryb słodkowodnych o 35%, a ptaków o 20%. 

Niektóre gatunki całkowicie wyginęły.  

Rysunek 3  

Stopień niszczenia środowiska ziemskiego 

 

 

Źródło: I. Redlińska, Zadłużeni wobec planety, „Rzeczpospolita”, 29.10.2008, s. A-

22. 

Zwiększające się wskaźniki śladu ekologicznego i żyjącej planety grożą 

zagładzie świata przez jego przeeksploatowanie, wyjałowienie, zdewastowanie 

i pozbawianie fauny i flory. Grozi to powszechnym głodem, zgodnie z teorią 

Malthusa. 

Chociaż globalizacja i postępujące procesy międzypaństwowych integracji 

oraz pokojowa polityka propagowana w świecie sugerują, że zarzewia wojen 

globalnych, kontynentalnych i światowych raczej już nie występują, gdyż politycy 

i społeczeństwa zdają sobie sprawę, że współcześnie groziłoby to zagładą 

ludzkości i planety, to jednak występują wojny ekonomiczne w mniejszym 

zakresie, których skala może wzrosnąć, ze skutkami politycznymi, a nawet 

militarnymi. Zawsze, z określonym nasileniem, występowały one w świecie, na 

szczęście jedynie w układach regionalnych. Występujący obecnie w świecie 

wyścig ekonomiczny o dominację pomiędzy głównymi aktorami w gospodarce 

światowej: USA, UE, Chinami, Rosją, Brazylią, Indiami i innymi krajami, które 

chcą wejść do grona głównych aktorów gospodarki światowej, zagraża poprzez 

narastającą konkurencyjność, destabilizacje koniunkturalne i dążenia do hegemonii 

zindywidualizowanej przez określonych aktorów, prowadzeniem niejawnych 
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wojen ekonomicznych. W. Orłowski podzielił wojny ekonomiczne według 

zastosowanych środków działania na cztery generacje9.  

Wojny ekonomiczne I generacji. Toczone były w historii wiele razy. 

Tradycyjnie używano narzędzi polityki handlowej. Kraj X, który usiłował zmusić 

do kapitulacji kraj Y, nakładał wysokie cła na import, dławiąc mu produkcję. 

Dawało to skutek wtedy, gdy sytuacja gospodarcza kraju Y w znacznym stopniu 

zależała od eksportu na rynek kraju X. W ten sposób Niemcy usiłowały w 1925 r., 

prowadząc wojnę gospodarcza z Polską, złamać ją, zakazując importu polskiego 

węgla i podwyższając cła na pozostałe towary. Polskę uratowało wówczas przed 

klęską przekierowanie wywozu węgla na inne rynki i wybudowanie portu w Gdyni, 

„okna na świat”. Napoleon usiłował zniszczyć Wielką Brytanię, odcinając 

angielskim towarom przemysłowym dostęp do kontynentalnego rynku 

europejskiego poprzez blokadę wyspy. Podobnie zachowała się Rosja wobec 

Mołdawii i Gruzji, bolesnym dla nich zakazem importu z tych krajów win 

w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. Wojny I generacji uważa się obecnie za 

przestarzałe i mało skuteczne. 

Wojny ekonomiczne II generacji. Polegają na odcięciu atakowanego 

kraju od dostaw surowców, zwłaszcza energetycznych lub wody, wobec krajów 

pozbawionych ich w dostatecznym stopniu. Jako pierwsze zrobiły to na dużą skalę 

kraje arabskie, w ten sposób atakując Izrael. Próba zamknięcia dostaw morskich 

przez Morze Czerwone oraz odwrócenia biegu rzek spływających z Syrii i Jordanii, 

dostarczających znaczną część niezbędnej Izraelowi wody słodkiej, pokrzyżował 

sam Izrael, pokonując militarnie te kraje arabskie. W rewanżu kraje arabskie 

zastosowały embargo w 1973 r. na dostawy ropy dla krajów zachodnich 

popierających Izrael. Świat odczuł wówczas recesję, ale szybko powrócił do 

równowagi. Wojna surowcowa może być jednak skuteczna. W latach 1980−1981 

Związek Radziecki systematycznie straszył Polskę odcięciem dostaw gazu i ropy 

naftowej, co mogło zmienić ówczesny kryzys gospodarczy w katastrofę. Obecnie 

(2009) broń ta jest wykorzystywana przez Rosję w konfliktach z Ukrainą, 

całkowicie uzależnioną od rosyjskiego gazu. 

Wojny ekonomiczne III generacji. Jest to uderzenie w podstawy 

finansowe kraju przez odcięcie nieprzyjaciela od źródeł dewiz. W ten sposób 

prezydent USA R. Reagan rozstrzygnął w latach 80. zimną wojnę. Widząc 

pogarszającą się sytuację ekonomiczną Związku Radzieckiego, Amerykanie 

postanowili wydrenować jego zasoby dewizowe. Narzucili Moskwie kosztowny 

wyścig zbrojeń, odcięli od nowych kredytów i sparaliżowali plany budowy 

wielkich syberyjskich gazociągów, które miały zapewnić wzrost radzieckiego 

eksportu. Plan zadziałał, Związkowi Radzieckiemu zabrakło dewiz, a to przełożyło 

                                                           

9  Czy możliwe są wojny ekonomiczne? Wywiad W. Orlińskiego z W. Orłowskim, „Gazeta 

Wyborcza”, 21.09.2009, s. 36. 
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się na powszechny brak wszystkiego, co zakończyło żywot komunizmu 

i spowodowało rozpad Związku Radzieckiego. 

Wojną ekonomiczną III generacji jest również niszczenie systemu 

finansowego przeciwnika poprzez zalewanie go fałszywymi pieniędzmi lub 

spekulacyjny atak na jego rynki finansowe. Narzędzi takich w historii używano, ale 

w ograniczonym zakresie. W XVIII w. Fryderyk Wielki zalał Rzeczpospolitą 

fałszywymi pieniędzmi bitymi w Dreźnie. W czasie II wojny światowej Niemcy 

uruchomili masową produkcję fałszywych funtów szterlingów, które wpuszczane 

na brytyjski rynek miały doprowadzić gospodarkę do chaosu. Celem ataków 

spekulacyjnych może być też zarobek spekulacyjny, czego dokonał znany 

finansista George Soros, doprowadzając do załamania się funta w 1992 r. Anglicy 

musieli wówczas wystąpić z ERM – Mechanizmu Kursów Walutowych, 

przygotowującego do przyjęcia euro. 

Wojny ekonomiczne IV generacji. Są dotychczas testowane. Ich celem 

jest doprowadzenie wrogiego państwa do kompletnej zapaści, za sprawą uderzenia 

w system przepływu informacji lub zniszczenia systemów zasilania 

energetycznego. Bez komputerów, Internetu czy zasilania energetycznego 

natychmiast zamarłyby banki i giełdy, karty kredytowe stałyby się bezużytecznymi 

kawałkami plastiku, stanąłby transport, przestałby płynąć prąd. Rosyjscy hakerzy 

próbowali już wywołać chaos w krajach bałtyckich, włamując się do kluczowych 

systemów komputerowych. Konsekwentne zastosowanie tej broni może być 

przerażające dla funkcjonowania świata i ludzkości. 

Rozwiązaniu problemów globalnych sprzyja osłabienie motywacji 

egoistycznych w polityce państw. Wzrasta świadomość, że nie można odizolować 

się od zagrożeń światowych. Skłania to władze państw do zachowań proglobalnych 

i kooperacyjnych. Na kształtowanie się takich zachowań wpływa eliminowanie 

szkodliwej nieufności w życiu międzynarodowym. Następuje to dzięki: 

a) rozbudowaniu różnych kanałów wzajemnego komunikowania się, 

zwiększaniu przepływu informacji między państwami, budowaniu środków 

zaufania; 

b) eliminowaniu irracjonalnych uprzedzeń oraz stereotypów ideologicznych, 

gospodarczych, kulturowych i narodowych; 

c) zastępowaniu obrazu wroga i przeciwnika obrazem konkurenta lub 

partnera; 

d) zwalczaniu kultu siły i przewagi, w tym ekonomicznej, propagowaniu 

myślenia o współdziałaniu w społeczeństwach. 

Świadomość działań globalnych, a nawet potrzeba istnienia nieformalnego 

quasi-rządu światowego stale narasta wśród polityków, w mniejszym stopniu 

w społeczności światowej. Propagując ideę globalizacji, zwraca się uwagę na 

względy pragmatyczne i korzystne rozwiązania globalne z punktu widzenia 

wszystkich uczestników świata. Procesy globalizacyjne przyczyniają się do 

obniżania kosztów produkcji i wymiany w skali światowej, do poprawy jakości 
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produktów i usług; wzmocnieniu ulegają preferencje klientów, użytkowników dóbr 

i usług. Konkurencja zmienia się, z antagonistycznej w nieantagonistyczną 

z punktu widzenia megaekonomicznego i megaspołecznego staje się samodzielnym 

celem wspólnych poszukiwań najlepszych rozwiązań dla świata i ludzkości. 

W strategii globalnej działalności gospodarczej wymienia się więcej 

korzyści niż niedogodności lub zagrożeń. Z ekonomicznego punktu widzenia 

globalizacja produkcji wywołuje zespół procesów, które: 

1. umożliwiają projektowanie, rozwój, produkcję, dystrybucję i konsumpcję 

produktów i usług na skalę światową z wykorzystaniem instrumentów 

przygotowywanych i udostępnianych w skali światowej (patenty, bazy danych, 

nowe informacje, technologie, infrastruktura, komunikacyjna itp.); 

2. są ukierunkowane na coraz bardziej zdywersyfikowane i nastawione na klienta 

globalne rynki, regulowane przez quasi-uniwersalne normy i standardy; 

3. są oparte na organizacjach (sieciach firm) działających na całym świecie, 

których kapitał należy obecnie coraz częściej do akcjonariuszy rozproszonych 

na wszystkich kontynentach, a ich kultura jest otwarta na środowisko światowe 

i podporządkowuje się światowej strategii. Trudno jest zidentyfikować 

specyfikę terytorialną, prawną, ekonomiczną i technologiczną tych organizacji 

(mimo że mają jakieś siedziby władzy) z powodu silnych wzajemnych 

powiązań międzynarodowych występujących między firmami, infrastrukturami 

i przepisami obowiązującymi w różnych fazach: projektowania, produkcji, 

dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług. 

Globalizacja prowadzi również do eksplozji aliansów strategicznych 

między firmami w świecie. Główne przyczyny aliansów są następujące: 

a) mniejszy indywidualny, a większy wspólny udział w kosztach badań 

i rozwoju, 

b) zapewnienie dostępu do uzupełniających się technologii, 

c) pozyskiwanie chronionej wiedzy i technologii partnera, skok 

technologiczny, 

d) skracanie się cyklu życia produktów, 

e) wspólny udział w kosztach rozwoju produktów, 

f) dostęp do rynków zagranicznych, światowych, 

g) dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, 

h) dostęp do zasobów finansowych. 

Zmiany, które w ostatnich kilkunastu latach zachodzą w świecie, 

charakteryzują się globalnym zasięgiem przestrzennym i globalnymi skutkami, 

w większym lub mniejszym stopniu wpływającymi na poszczególne państwa, 

społeczeństwa lub mniejsze zbiorowości. Można to przykładowo odnieść do 

następstw zniszczeń ekologicznych. Tworzenie dobrobytu w Niemczech, Francji, 

Japonii lub gdzieś indziej nie zależy już tylko od standardów w danych państwach 

i ich przedsiębiorstwach, rodzimej nauki, technologii, kapitału i pracy, lecz od 

światowego rynku produktów i finansów, korporacji multinarodowych, odkryć 
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naukowych, technologii stworzonej „gdzieś w świecie” i wielu innych 

uwarunkowań globalnych. 

Globalizacja odnosi się do wielości powiązań i sprzężeń pomiędzy 

państwami i społecznościami tworzącymi system światowy. Wydarzenia, decyzje 

i działania w jednej części świata mają znaczące konsekwencje dla państw, 

społeczeństw, a nawet indywidualnych ludzi w odległych częściach globu. 

Przykładem może być wybuch radioaktywny w elektrowni jądrowej 

w Czarnobylu na Ukrainie 26.04.1986 r., czy zamach terrorystyczny na World 

Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie 11.09.2001 r. 

Wydarzenia te spowodowały określone implikacje w całym świecie, w tym skutki 

ekonomiczne. 

Globalizacja jest bardzo zróżnicowana pod względem obszaru, 

rozprzestrzeniania się i konsekwencji. Państwa jako formy politycznej organizacji 

społeczeństw i gospodarek stały się zbyt małe, aby sprostać rosnącej liczbie 

i istotności globalnych zagrożeń, wyzwań i trudnych problemów. Narastająca 

globalizacja staje się początkiem końca aspektu narodowego jako 

strategicznego punktu odniesienia dla wszelkich naukowych, gospodarczych, 

społecznych i kulturowych problemów. 

SUMMARY 

GLOBALIZATION – CHANCES AND THREATS 

Lasting since the 16-th century the economic globalisation has ended the 

times of the isolation of non-European historical and geographical regions. 

Not only is globalisation a source of development chances and the 

disappearance of global threats: political and military, social and economic, 

cultural and civilisational.  

The three most significant threats are as follows: 

a) The growth of nuclear power in the world. 

b) The growth of economical footprint and the determination of the living 

planet index. 

c) The growth of threat of hidden economic wars of new generations. 

Translated by Waldemar Grzywacz 
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BARBARA IWANKIEWICZ-RAK1 

ISTOTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JAKO PODMIOTÓW 

ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SPOŁECZNE 

WPROWADZENIE 

W literaturze ekonomicznej usługi społeczne określa się jako „społecznie 

użyteczne czynności skierowane bezpośrednio na człowieka (jego soma lub 

psyche), a których efekt ma charakter niematerialny”2. Zalicza się do nich usługi 

w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i sztuki, turystyki 

i wypoczynku oraz kultury fizycznej i sportu. Ich konsumpcja zaspokaja 

indywidualne potrzeby ludzkie, ale jest także niezbędna do funkcjonowania życia 

społecznego i gospodarczego, gdyż jej efekty stanowią nagromadzenie wartości 

niematerialnych zwane kapitałem społecznym3.  

Wymienione usługi należą do dóbr publicznych, których cechy i związana 

z nimi niesprawność rynku są przyczyną ingerencji rządów w procesy ich 

świadczenia4. Jednak od końca lat 70. ubiegłego wieku można obserwować zmiany 

sposobu świadczenia i finansowania usług społecznych. Zaznacza się bowiem 

tendencje ograniczania ingerencji państwa w gospodarkę i rozwój procesów 

prywatyzacyjnych jako efekt zmian polityki społeczno-gospodarczej w wielu 

krajach. Taki kierunek polityki w 1979 r. zapoczątkowała Margaret Thatcher 

w Wielkiej Brytanii, a dwa lata później w Stanach Zjednoczonych przyjął go 

Ronald Reagan5. W krajach europejskich procesy prywatyzacyjne w gospodarkach 

rozpoczęły się pod koniec lat 80. i trwają nadal6. Natomiast w Polsce i w krajach 

                                                           

1  dr hab prof. UE Barbara Iwankiewicz-Rak, Instytut Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu 

2  Cz. Bywalec: Ekonomiczne i kulturotwórcze aspekty konsumpcji usług społecznych. W: Problemy 

teorii wymiany. Kraków, AE 1993 s. 6. 

3  Por. J. Przybyś, J.Sauś: Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne. Wydawnictwo 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004 s.12 i dalsze 

4  P.A. Samuelson, A.Scott : Economics., McGraw Hill, Ryerson Ltd. Toronto 1980 s. 167 

5  L.M. Salamon, A.J. Abramson: The Federal Budget and the Nonprofit Sector. Washington DC: The 

Urban Institute Press 1986 s.1 

6  C. Borzaga, A.Santuari: New trends in Non –Profit Sector in Europe: The Emergence of Social 

Entrepreneurship W: The non-profit Sector in a Changing Economy. ed. A. Noya, C.Nativel. 

OECD, Paryż 2003 s.31 
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Europy Środkowo-Wschodniej początek prywatyzacji gospodarki łączył się 

z transformacją ustrojową i miał miejsce po 1989 r.  

W Polsce po 1989 r. złamanie monopolu państwa w sferze świadczenia 

i finansowania usług społecznych było ważnym czynnikiem powstania i rozwoju 

rynku usług społecznych. W efekcie są one obecnie świadczone przez organizacje 

komercyjne, non profit i to zarówno o statusie prywatnym, jak i publicznym. 

Oznacza to, że oferty prywatnych organizacji są alternatywą w wyborach 

konsumenckich wobec usług świadczonych w ramach publicznej działalności 

rządu7. Obserwuje się więc kształtowanie wspólnej odpowiedzialności rządu 

i społeczeństwa za oferowanie tych usług i ich konsumpcję. Przejawem tego jest 

dynamiczny rozwój prywatnych organizacji niedochodowych, zwanych też 

organizacjami pozarządowymi (NGOs − non governmental organisations), które 

tworzone są w wyniku inicjatywy obywatelskiej, niezależnie od administracji 

państwowej. Powstawanie i rozwój tych organizacji jest przejawem demokratyzacji 

życia społecznego, dążenia do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, a także 

przez ich działalność w sferze gospodarczej osiągnięcia wzrostu poziomu i jakości 

zaspokojenia wielu potrzeb społecznych. W Polsce w I kwartale 2008 r. 

w Rejestrze REGON zarejestrowanych było ponad 60 000 takich organizacji, 

w tym 58 237 stowarzyszeń (bez Ochotniczych Straży Pożarnych) i 9106 fundacji8. 

Należy zaznaczyć, że ponad 80% z nich utworzonych zostało po  1989 r., jako 

efekt transformacji gospodarki. Innowacyjny charakter powstawania 

i funkcjonowania tych organizacji uzasadnia cel artykułu, jakim jest identyfikacja 

ich głównych cech i funkcji jako podmiotów świadczenia usług społecznych9. 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ 

NAUKOWYCH 

Organizacje pozarządowe, pomimo że charakteryzują je jednoznaczne 

cechy, tj. prywatny charakter i brak nastawienia na zysk, nie mają jednolitej 

(uniwersalnej) definicji. Głównym powodem tego stanu jest fenomen ich tworzenia 

i działania, który stanowi przedmiot badań ekonomicznych, socjologicznych 

i politycznych10.  

W badaniach w zakresie nauk ekonomicznych eksponuje się miejsce 

i znaczenie prywatnych organizacji non profit (tj. pozarządowych organizacji) 

w gospodarce rynkowej w procesach świadczenia usług, jako podmiotów rynku 

                                                           

7  Szerzej o roli państwa w gospodarce: J. E. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego. PWN, 

Warszawa 2004 s.4 i dalsze 

8  por. www.civipedia.ngo.pl/x/328111 (z dnia 2.12.2009) 

9  Opracowano w ramach realizacji projektu badawczego MNiSzW Nr NN115 247 236, 

realizowanego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w latach 2009 - 2012 

10  Zob. H.K.Anheier, J. Kendall: Trust and voluntary organizations. Three theoretical approaches. 

Civil Society Working Paper 5, Centre for Civil Society LSE London, January 2000 s. 14 i dalsze 
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funkcjonujących obok instytucji publicznych (rządowych) i przedsiębiorstw 

komercyjnych. W tym podejściu identyfikacja przyczyn powstawania i sposobu 

działalności tych organizacji obejmuje także zagadnienia łagodzenia problemów 

niesprawności rynku dla dóbr publicznych, asymetrii informacji, kreowania 

i maksymalizacji oferowanej wartości oraz zjawiska moralnego hazardu.  

W naukach socjologicznych wyjaśniane są przyczyny powstawania 

różnych form aktywności społeczeństwa, których przejawem są organizacje 

społeczne (pozarządowe) wraz z zakresem i sposobami ich działania oraz 

wpływem na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W tym ujęciu organizacje te 

ujmowane są więc jako organizacje rzecznictwa potrzeb i interesów11. 

Natomiast badania w zakresie nauk politycznych łączą podejście 

ekonomiczne i socjologiczne, traktując prywatne organizacje non profit jako 

miejsce kreowania kapitału społecznego. W badaniach tych eksponuje się wartość 

współpracy rządu i społeczeństwa poprzez organizacje społeczne i budowanie 

kapitału społecznego w aspekcie świadomego obywatelstwa12. Szczególne miejsce 

w analizach odgrywa identyfikacja cech współpracy rządu z organizacjami 

obywatelskimi i realizacja zasady niesienia pomocy. 

Należy zaznaczyć, że wymienione obszary badań naukowych nie są 

rozłączne. Idea powstawania i funkcjonowania organizacji non profit stała się 

obecnie głównym punktem badań zarówno w ekonomii (nowej ekonomii 

instytucjonalnej), socjologii i naukach politycznych, jak też w hybrydowych 

kierunkach, np. w psychologii społecznej13.  

Natomiast nowe kierunki badań naukowych organizacji non profit, 

skoncentrowane na praktyce ich funkcjonowania w zakresie realizacji ich funkcji 

usługowych, wyznaczają: ekonomia społeczna14, zarządzanie publiczne15 

i marketing. W zakresie tych obszarów identyfikowane są procesy zarządcze 

i przedsiębiorcze, które warunkują wypełnianie ich zadań usługowych.  

                                                           

11  Future of Civil Society Making Central European Nonprofit Organizations Work. Pod red. A. 

Zimmer, E. Priller. Vs Verlag fuer Sozialwissenschaften i GWv Fachverlag GmbH, Wiesbaden 

2004 s. 12 

12  Zob. też P.T.DiMaggio, H.K.Anheier:The Sociology of Nonprofit Organization nnd 

Sectors”Annual Review of Sociology, vol.16 (1990) s. 152 

13  Zob. H.K.Anheier, J. Kendall: Trust and voluntary organizations. Three theoretical approaches. 

Civil Society Working Paper 5 Centre for Civil Society LSE London January 2000 s. 18 i dalsze 

oraz M. Dudkiewicz, G. Makowski: Dyskusja redakcyjna- o wizerunku trzeciego sektora. “Trzeci 

Sector”nr 5, wiosna 2005 s. 78 

14  A. Giza- Poleszczuk, J. Hausner: Wprowadzenie –ekonomia społeczna i rozwój W: Ekonomia 

społeczna w Polsce:osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. Pod red. A. 

Gizy-Poleszczuk, J. Hausera. FISE, Warszawa 2008 s.11 i dalsze 

15  B. Kożuch: Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, s.38 i dalsze 

Warszawa 2004 
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POJĘCIE „ORGANIZACJA POZARZĄDOWA” 

Różnorodność form zorganizowania prywatnych organizacji non profit, 

a także odmienne warunki ekonomiczne, społeczne, polityczne i prawne ich 

funkcjonowania w poszczególnych krajach powodują, że nie została dotychczas 

wypracowana jednoznaczna definicja tych organizacji. Prezentowane w literaturze 

socjologicznej, ekonomicznej czy prawnej ujęcia tych podmiotów różnią się nie 

tyle prezentacją ich cech, co kryteriami kwalifikowania poszczególnych form ich 

zorganizowania. W efekcie wyróżniane zbiory tych organizacji nie są jednolite, co 

może utrudniać prowadzenie badań porównawczych w ujęciu przestrzennym 

i dynamicznym. Konsekwencją jest także stosowanie różnego ich nazewnictwa16. 

Przykładowe nazwy to: organizacje non profit, organizacje pozarządowe, 

organizacje społeczne,  organizacje obywatelskie, organizacje trzeciego sektora, 

organizacje wolontarystyczne czy organizacje wspólnych korzyści17. Pomimo 

rozbieżności w nazewnictwie w literaturze dość powszechnie przyjmuje się 

definicję tych organizacji zaproponowaną przez Salomona  i Anheiera w 1997 r.18, 

według której organizacje pozarządowe (NGOs − non governmental organisations) 

to niekomercyjne (non profit, niedochodowe) podmioty rynku usług społecznych, 

które tworzone są w wyniku inicjatywy obywatelskiej, niezależnie od administracji 

państwowej19. Podstawowymi cechami tak ujętych organizacji są20: 

a) utrwalona formalna struktura organizacyjno-prawna,  

b) niezależność od administracji terenowej i rządowej,  

c) niekomercyjny cel, tzn. brak nastawienia na zysk i podział nadwyżek 

przychodów między członków organizacji,  

d) autonomiczność i samorządność,  

e) dobrowolność członkostwa i udzielania pomocy.  

Wyjaśnienie powyższych cech prezentuje tabela 1. 

                                                           

16  R.C.Franco: Defining The Nonprofit Sector: Portugal. Working Paper nr 45, The Johns Hopkins 

Comparative Nonprofit Sector Project.Centre of Civil Society Studies. Baltimore September 2005 

s. 2 

17  P.J. DiMaggio, H.K. Anheier. The sociology of Nonprofit Organizations and Sectors. Annual 

Review of Sociology. Vol.16 (1990) pp. 138 

18  (L. Salomon, H. Anheier. Defining the Nonprofit Sektor: A cross-national analysis. Manchester 

University Press Manchester 1997).za: R.C.Franco:Defining the Nonprofit Sector: Portugal. 

Working Paper Numer 43 The Johns Hopkins University Center of Civil Society Studies, 

Baltimore, Meryland (sept) 2005 s.23 

19  B. Iwankiewicz-Rak: Marketing organizacji niedochodowych. AE Wrocław 1997 s. 15, M. 

Krzyżanowska: Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania Warszawa 2000 s. 10  

20  L. M. Salamon, H. K. Anheir i inni: Global Civil Society. Dimensions of The Non Profit Sector, 

The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore, MD 1999 s. 3 i nast.  
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Tabela 1 

Cechy organizacji pozarządowych (NGOs) 

Cechy Opis 

utrwalona formalna 

struktura organizacyjno-

prawna  

− zorganizowanie 

(organized) 

Organizacje mają formalną strukturę i działają 

zgodnie z przepisami prawa dla danego rodzaju 

podmiotu (np. fundacji, stowarzyszeń, związków, 

komitetów obywatelskich).  

niezależność od 

administracji terenowej 

i rządowej 

 − prywatna własność 

(private) 

Założycielem jest prywatna osoba lub grupa osób 

korzystająca z prywatnych funduszy założycielskich. 

Organizacje te są niezależne od administracji 

rządowej.  

niekomercyjny cel, tzn. 

brak nastawienia na zysk 

i podział nadwyżek 

przychodów między 

członków organizacji,  

brak dystrybucji zysku − 

(non-profit-distributing) 

Żadna nadwyżka finansowa generowana przez 

organizację nie może być dystrybuowana do 

założycieli, właścicieli czy członków organizacji, ale 

przeznaczona na realizację zadań statutowych i misji.  

autonomiczność 

i samorządność,  

(self-governing) 

Organizacje non profit posiadają wewnętrzne 

procedury zarządzania i nie są kontrolowane ani 

zależne od innych zewnętrznych podmiotów. 

dobrowolność członkostwa 

i udzielania pomocy 

(voluntary) 

Współpraca członków i interesariuszy z organizacją 

odbywa się na zasadach dobrowolności, co oznacza 

często społeczną (nieodpłatną) pracę na rzecz 

organizacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R.C. Franco: Defining the Nonprofit 

Sector: Portugal. „Working Paper”, nr 43, The Johns Hopkins University Center of 

Civil Society Studies, Baltimore, Meryland, wrzesień 2005, s. 23 i n. 

Rozszerzoną definicję organizacji non profit, która odpowiada 

przedstawionemu ujęciu i jednocześnie akcentuje ich cele, zaproponował 

A. Sargeant, wskazując: „[...] za organizację non profit uważa się taką, która służy 

poprawie ogólnego poziomu życia społeczeństwa dzięki zebraniu i redystrybucji 

odpowiednich zasobów oraz dostarczeniu dóbr fizycznych i usług. Celem istnienia 

takich organizacji nie jest osiąganie zysków lub korzyści dla nich samych, toteż nie 

dystrybuują one zysków lub nadwyżek między udziałowców lub członków. Mogą 
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jednak zatrudniać personel i angażować się w przedsięwzięcia generujące zysk, 

mające im pomóc w wypełnianiu ich misji”21. Ukierunkowanie znaczenia 

funkcjonowania organizacji pozarządowych w gospodarce rynkowej akcentuje 

S. Morris22, formułując w świetle literatury przedmiotu ich główne funkcje, tj.: 

a) świadczenie publicznych lub kolektywnych dóbr społeczeństwu, 

b) zapewnienie efektywności dostarczania dóbr publicznych23 w warunkach 

niesprawności rynku. 

Przedstawione pojęcia organizacji pozarządowych, pomimo że akcentują 

różne ich cechy, to generalnie podkreślają ich funkcje jako dostarczycieli dóbr 

publicznych, a więc świadczeniodawców usług społecznych. Widać to dobitnie 

w koncepcji Salamona i Anheiera24, gdzie wskazano branże usługowe jako obszary 

działania tych organizacji. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienione są: 

kultura i rekreacja, edukacja, zdrowie, usługi socjalne, środowisko, rozwój 

i mieszkalnictwo, prawo, polityka i rzecznictwo. 

W Konstytucji RP z 1997 r. w artykule 12 określono, że „Rzeczpospolita 

Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, 

organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów 

obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”25. Usankcjonowano 

w ten sposób możliwość tworzenia i funkcjonowania w Polsce organizacji 

społecznych dobrowolnych. Natomiast po raz pierwszy termin „organizacja 

pozarządowa” został oficjalnie użyty w Polsce także w 1997 r., w ustawie 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych26, gdzie zdefiniowano organizacje pozarządowe jako 

„stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców 

o charakterze ogólnokrajowym w szczególności działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów”. W 2003 r. 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie27 doprecyzowano 

definicję organizacji pozarządowych, gdzie ujęte są jako „niebędące jednostkami 

                                                           

21  A. Sergeant: Marketing w organizacjach non profit. Oficyna wydawnicza Kraków 2004 s. 17 

22  S. Morris: Defining the non- profit sector: some lessom from history. Civil Society Working Paper 

3 Febr. 2000 Centre of Civil Society LSE London s. 2 i dalsze 

23  R. A. Musgrave, P. B. Musgrave: Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw Hill 

1980 s. 56 

24  International Classification of Non-profit Organizations ((ICNPO) (s. 25 R. C. Franco: Defining 

the Nonprofit Sector: Portugal. Working Paper Number 43 The Johns Hopkins University Center 

of Civil Society Studies, Baltimore, Meryland (sept) 2005 pp. 23 i dalsze 

25  Konstytucji RP z 1997 roku 

26  Zob. rozdz. I art.2 ust.3, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776 z dnia 9 października 

1997 r. 

27  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U.Nr96, poz. 873) art. 3 ust.2 
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sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 

i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie 

posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym 

fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 4, w którym zostały wymienione 

podmioty, które nie mogą prowadzić działalności pożytku publicznego, tj.: partie 

polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, 

fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka 

samorządu terytorialnego, fundacje utworzone przez partie polityczne, spółki 

działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej. Ustawa ta (art. 6) wskazuje 

także, że statutowa działalność organizacji pozarządowej obejmująca działalność 

pożytku publicznego może być odpłatna lub bezpłatna, przy czym dochód 

z działalności odpłatnej powinien służyć realizacji zadań publicznych lub celów 

statutowych organizacji. Postanowienia omawianej ustawy nie są w sprzeczności 

z przyjętymi także w innych krajach kryteriami wyróżniania tych organizacji. 

W badaniach statystycznych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny 

w Polsce przyjęto definicje podmiotów sektora organizacji non profit za 

Salamonem i Anhaierem28. 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W POLSCE W ASPEKCIE 

ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH 

Miejsce organizacji pozarządowych w systemie świadczenia usług 

charakteryzują wskaźniki prezentujące przedmiot działania (por. tabela 2) tych 

organizacji, jak też wielkość zatrudnienia.  

Tabela 2 

Pola działań organizacji pozarządowych w Polsce w 2006 r. 

Pola działań 

Najważniejsze pola działań  

(w %) 

2004 2006 

sport, turystyka, rekreacja, hobby 38,6 39,2 

kultura i sztuka 11,6 12,8 

edukacja i wychowanie 10,3 10,3 

usługi socjalne, pomoc społeczna 10,0 9,9 

ochrona zdrowia 8,2 8,0 

                                                           

28  Handbook on Non-Profit Institutions In the System of national Accounts. Statistics Division, 

Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York 2003 za: Sektor non –

profit w Polsce. GUS Departament Badań Społecznych, GUS, Warszawa 2009 s.3 
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Pola działań 

Najważniejsze pola działań  

(w %) 

2004 2006 

rozwój lokalny w wymiarze społ. i materialnym 6,5 5,9 

rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa − 2,3 

ochrona środowiska 3,6 2,2 

sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe 2,9 1,9 

prawo, prawa człowieka, działalność polityczna 2,6 1,8 

badania naukowe 1,8 1,3 

wsparcie instytucji i inicjatyw obywatelskich 1,4 1,0 

Religia 0,3 0,8 

działalność międzynarodowa 0,7 0,6 

Źródło: M. Gumkowska, J. Herbst: Podstawowe fakty o organizacjach 

pozarządowych, raport z badania 2006 3w* 001, Warszawa 2006, s. 22 

Z przestawionych danych wynika, że omawiane organizacje najczęściej 

świadczą usługi w zakresie: sportu, turystyki, rekreacji, kultury i sztuki, edukacji 

i wychowania oraz ochrony zdrowia. Omawiane organizacje formułując oferty 

usługowe, wykorzystują zjawisko komplementarności i substytucyjności 

zaspokajania potrzeb. W efekcie świadczą różne usługi, co zwiększa oferowaną 

użyteczność. Powoduje to także wzrost konkurencyjności ofert oraz ich 

atrakcyjność zarówno dla korzystających z usług, jak i wspierających ich działania 

(fundatorów i wolontariuszy). Przyjmując nomenklaturę marketingową można 

powiedzieć, że omawiane organizacje stosują zróżnicowaną strategię produktu 

o cechach „kameleona”, tj. elastycznie reagują na zmiany zapotrzebowania, 

oczekiwania społeczne czy pojawienie się nowych możliwości pozyskania 

funduszy na działalność. Przejawem dostosowywania się organizacji 

pozarządowych do wymagań współczesnej gospodarki jest rozszerzanie 

działalności o usługi odpłatne i zatrudnianie etatowego personelu29 w miejsce 

wolontariuszy. Takie działania służą rozszerzaniu oferty usługowej, wzmacnianiu 

jej jakości i jednocześnie powodują, że sektor tych organizacji powoli uniezależnia 

się od dobroczynności społeczeństwa. 

                                                           

29  Udział zatrudnionych w NGOs w stosunku do ogółu zatrudnionych w 2003 roku, wynosił w 

Polsce 3,9% podczas gdy w Irlandii 9%, Francji 8,3%,Finlandii 7,5%. Zob. R. Chaves Ávila, J. 

Luis Monzón Campos: The Social Economy in the European Union. Raport CIRIEC, 

CESE/COMM/05/2005 dla The European Economic and Social Committee, 2007 s. 46. 
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Tendencja ta sprzyja profesjonalizacji działalności usługowej. Zmiany 

sposobu i doskonalenia świadczenia usług przez organizacje pozarządowe jako 

efektu przekształceń gospodarki widać na podstawie NGO Sustainability Index30, 

wskaźnika służącego do porównań międzynarodowych warunków funkcjonowania 

NGOs, mających wpływ na ich rozwój i realizację funkcji usługowych (zob. 

tabela 3). Bazę informacyjną do porównania stanowią wyniki badań regularnie 

prowadzonych dla 28 krajów przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju 

Międzynarodowego (United States Agency for International Development − 

USAID). W procedurze badawczej wykorzystuje się miernik syntetyczny NGO 

Sustainability Index, którego wartość jest obliczana na podstawie średnich ocen 

uzyskanych w wyniku analizy 7 czynników. Skala możliwych do uzyskania ocen 

waha się od 1 do 7, gdzie 1 oznacza wartość największą (największa stabilność 

sektora), natomiast 7 najmniejszą.  

Tabela 3 

NGO Sustainability Index (2008 rok) 
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Wskaźnik NGOs  2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,2 3,6 2,6 3,9 

Środowisko 

prawne 

3,0 1,7 1,5 2,4 2,1 2,3 3,6 2,6 3,5 

Zdolności 

organizacyjne  

3,0 2,3 3,0 3,0 2,7 2,6 3,7 2,9 4,0 

Płynność 

finansowa 

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

Rzecznictwo 2,4 1,8 3,2 2,3 2,0 1,9 2,9 2,6 3,9 

Świadczenie 

usług 
2,2 2,3 2,5 2,5 3,3 2,2 3,3 2,4 3,5 

Infrastruktura 2,9 1,6 2,2 2,4 2,0 1,7 3,5 2,2 3,8 

Wizerunek 

publiczny 

2,5 2,0 3,3 3,3 2,9 2,2 3,9 2,3 3,9 

                                                           

30  The 2004 NGO Sustainability Indem for Central and Ekstern Europe and Eurasia. Developed by: 

United States Agency for International Development Bureau for Europe and Eurasia, Office of 

Democracy, Governance and Social Transition, Eight Edition – May 2005 p. 8 and follow 

(www.unisad.gov) 
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Źródło: Na podstawie: The 2009 NGO Sustainability Index for Central and Eastern 

Europe and Eurasia. Developed by: United States Agency for International 

Development Bureau for Europe and Eurasia, Office of Democracy, Governance 

and Social Transition, Eighth Edition, maj 2005, s. 8 i n. (www.usaid.gov). 

W tabeli 3 zawarto średnie oceny wybranych warunków funkcjonowania 

NGOs w roku 2008 w Polsce i innych krajach, które przystąpiły do Wspólnoty 

Europejskiej 1 maja 2004 r. Z przytoczonych danych wynika, że w Polsce warunki 

środowiska funkcjonowania organizacji pozarządowych należą do korzystniejszych 

niż w innych krajach. Przekłada się to także na wyższy poziom świadczenia usług 

w Polsce w relacji do porównywanych krajów.  

PODSUMOWANIE 

Organizacje pozarządowe są podmiotami świadczącymi usługi społeczne. 

Demokratyczne zasady ich powoływania i działania powodują, że są one 

organizacjami zaspokajającymi pilne potrzeby społeczne, co stanowi także 

podstawowy cel ich działania. Elastyczność funkcjonowania umożliwia im 

przystosowywanie się do zmieniających się warunków gospodarczych, co wpływa 

na ich aktywność i przedsiębiorczość. Brak nastawienia na osiąganie zysku 

i konieczność podporządkowania się dyscyplinie budżetowej (jak w przypadku 

instytucji publicznych) dają im bowiem swobodę działania umożliwiającą rozwój 

kreatywności. Z tych powodów można przyjąć, że organizacje te stanowią 

optymalne pod względem wielkości, zaangażowania finansów i kontroli instytucje 

przystosowane do świadczenia usług społecznych w różnych warunkach 

gospodarczych i rynkowych. Ich głównym celem nakreślanym także w misji jest 

zaspokajanie potrzeb społecznych i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

STRESZCZENIE 

W Polsce regulacje prawne w okresie transformacji ustrojowej, mające na 

celu liberalizację gospodarki i wprowadzenie szerszego zakresu praw 

obywatelskich, spowodowały zmianę działalności podmiotów świadczących usługi 

społeczne. Przyczyniło się to do wzbogacenia struktury instytucjonalnej 

podmiotów rynku tych usług i rozwoju konkurencji między organizacjami 

publicznymi, komercyjnymi i pozarządowymi. W pracy przedstawiono rolę 

i zadania organizacji pozarządowych jako przedsiębiorstw świadczenia usług 

społecznych. Organizacje pozarządowe mają charakter prywatny i tworzone są  

z inicjatywy społecznej w celu prowadzenia działalności socjalnej, alternatywnej 

dla instytucji publicznych i nieatrakcyjnej dla przedsiębiorstw komercyjnych. 
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SUMMARY 

ESSENCE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AS ENTITIES 

PROVIDING SOCIAL SERVICES 

In Poland, the legal regulations of the system transformation period, 

aiming at economy liberalisation and wider scope of civil rights, have caused the 

change of activity of the entities delivering social services. It resulted in enriched 

institutional structure of organisations delivering such services and the increasing 

competition. Non-governmental organisations have private character and created 

on the society’s initiative to deliver socially important services being alternatives to 

the public sector and non attractive for commercial companies. In this paper we 

present the role and function of NGOs as an enterprise of providing social services. 

Translated by Barbara Iwankiewicz-Rak 
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BOGUSŁAW KACZMAREK1 

NOWE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA – ZARYS 

PROBLEMU 

WSTĘP 

Sukcesy krajów i przedsiębiorstw wiążą się dzisiaj ściśle z jakością 

zarządzania rozumianego jako „sztuka sterowania procesami, zasobami 

i informacjami w zorganizowanych strukturach dla osiągnięcia przez nie 

zamierzonych celów w sposób sprawny, skuteczny i zgodny ze społeczną 

racjonalnością działań gospodarczych w warunkach istniejących możliwości 

i ograniczeń, stanowiących ramy dla ich funkcjonowania”2. „Zarządzanie – 

zauważa Drucker – kreuje rozwój gospodarczy i społeczny. Rozwój ten jest 

właśnie rezultatem zarządzania”3. Można zatem powiedzieć, że kraje 

i społeczeństwa są lepiej lub gorzej zarządzane i ma to bezpośredni wpływ na ich 

rozwój. „Zarządzanie, jak pisze B. Wawrzyniak, współczesne zarządzanie staje się 

centralnym zasobem rozwoju krajów i zasadniczą potrzebą tego rozwoju”4. 

Dlatego też współczesne społeczeństwa stawiają na sprawne zarządzanie, uważając 

słusznie, że jemu można i należy powierzyć produktywne zasoby, gdyż tylko ono 

może je najlepiej wykorzystać dla zdynamizowania rozwoju i postępu. Ale 

jednocześnie w tym szeroko rozumianym współczesnym zarządzaniu – które 

jeszcze nie jest do końca określone i sprecyzowane, pojawiają się pewne nowe 

wyzwania, które naukowcy i praktycy zarządzania muszą stale opisywać, 

analizować, badać i proponować najlepsze ich rozwiązania.  

W opracowaniu przedstawione zostaną, zdaniem autora najważniejsze, 

najbardziej charakterystyczne wyzwania dla rozwoju współczesnego zarządzania 

jako nauki, jako dyscypliny naukowej o teoretyczno-metodycznym i praktycznym 

charakterze. 

WYZWANIA W SFERZE SZYBKOŚCI DZIAŁANIA 

                                                           

1  prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kaczmarek, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, 

Uniwersytet Łódzki 

2  J. Penc, Systemowe zarządzanie organizacją, Szczytno 2007, s. 17 

3  P.F. Drucker, Technology management and society, London 1990, s. 46 

4  B. Wawrzyniak, Przedsiębiorczość – legitymacja do przyszłości, Przegląd Organizacji 1998, nr 7, 

s. 7 
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Imperatyw szybkości działania5 dotyczy zarówno technologii, 

wytwarzanych produktów, jak i świadczonych usług. Kluczem do szybkości 

działania jest dobre rozumienie rynków i wyłaniających się możliwości (szans 

działania), których wczesna identyfikacja warunkuje szybkość reakcji. 

Współczesne organizacje muszą bowiem być „otwarte – i to w wielorakim 

znaczeniu tego słowa – na nowe pomysły produktów i kierunków działania, 

otwarte na informacje płynące z zewnątrz, aktywnie przeszukujące otoczenie 

w poszukiwaniu «słabych sygnałów», zwiastujących nieznane zagrożenia i szanse, 

otwarte na informacje powstające wewnątrz organizacji”6. 

Szybkość działania i reakcji firm na zmiany w otoczeniu prowadzi do 

wytworzenia się nowej filozofii zarządzania. W literaturze przedstawia się ją 

w postaci następujących sformułowań7: 

1. Firmy muszą utrzymywać bliskie i bezpośrednie związki nie tylko ze swoimi 

klientami, ale także dostawcami, partnerami i konkurentami. Pozwala to na 

szybkie reagowanie na słabe jeszcze sygnały na rynku i unikanie 

niebezpiecznych sytuacji, którymi rynek zaskakuje firmę, a także na 

dostrzeganie zawczasu szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą technologia. 

2. Stałą troską przedsiębiorstw musi być generowanie nowych produktów 

i rozwój istniejących. Wymaga to funkcjonowania odpowiednich zespołów 

realizujących misję rozwoju, dysponujących odpowiednimi środkami 

i poddanych odpowiedniemu reżimowi odpowiedzialności za wyniki i koszty. 

3. Minimalizacja czasu potrzebnego na dotarcie nowego produktu do nabywcy 

i na efektywną penetrację rynku wymaga perfekcyjnej koordynacji 

projektowania, produkcji, testowania i kontroli jakości, marketingu, systemu 

dostaw i serwisu. Oznacza to konieczność przełamania tradycyjnych barier 

między pionami i komórkami organizacyjnymi oraz powołania do życia 

specjalnych systemów zapewniających efektywną integrację, koordynację 

i kontrolę. 

4. Stały aktywny monitoring, testowanie i obsługa produktów własnych 

i produktów konkurujących z nimi na rynku powinny zapewnić coraz wyższą 

jakość, produkty przyjazne dla użytkownika oraz łatwość i szybkość obsługi. 

5. Firmy, które często i szybko zmieniają swój portfel produktów, muszą być 

przygotowane na szybką i sprawną likwidację linii produktowych, które tracą 

aktualność, oraz na realokację zasobów materialnych i ludzkich. 

6. Konieczne jest ukształtowanie kultury, która wysoko ceni zmianę, uczenie się 

nowych umiejętności, asymilację „innych” ludzi i kultur, toleruje błędy 

                                                           

5  Pojęcie imperatywu szybkości działania wprowadził do teorii zarządzania prof. Józef Penc, op.cit. 

s. 17 

6  W. Grudzewski, J. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, Warszawa 2001, s. 51 

7  A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa 2004, s. 68 
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i sprzyja uczeniu się na błędach. Wymaga to znalezienia równowagi między 

celami i wartościami pracowników i kierownictwa, nabywców i inwestorów. 

7. Strategia firmy (corporate strategy) powinna określić kryteria i procesy stałego 

penetrowania globalnej przestrzeni ekonomicznej w poszukiwaniu możliwości 

korzystnych przejęć, aliansów i umów handlowych zapewniających dostęp do 

rynków, technologii i zasobów szybkiego reagowania. Wykorzystanie tych 

możliwości pozwala bowiem skutecznie zwiększać szybkość działania 

i zdolność do reagowania na zmiany w otoczeniu. 

Imperatyw szybkości działania, komplikujący się rynek oraz postępujące 

procesy globalizacji i konkurencji zmieniają filozofię zarządzania, czyli 

rozumienie i praktyczne stosowanie dorobku zarządzania, np. w zakresie funkcji 

zarządzania, a szczególnie w zakresie koncepcji zarządzania.  
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WYZWANIA W ZAKRESIE KONCEPCJI ZARZĄDZANIA 

W literaturze formułowane są różne, nowe koncepcje zarządzania, które 

obrazują „nowe podejście” do zarządzania, niedeprecjonujące „klasyki” 

zarządzania, ale ukazujące jego nową formułę w różnych obszarach. I tak 

C. Kushman i S. King proponują koncepcję zarządzania dynamicznego (High 

Speed Management), które umożliwia organizacji zarówno samoregulację, jak 

i jednoczesne odpowiadanie na zmiany otoczenia. 

System tego zarządzania charakteryzowany jest jako8: 

1. innowacyjny, czyli zdolny nie tylko do innowacji produktowych 

i procesowych, ale także strukturalnych i w sferze metod zarządzania; 

2. adaptacyjny, czyli zdolny do dostosowań do zmian w postawach pracowników, 

upodobaniach nabywców, oczekiwaniach inwestorów, przepisach prawnych, 

dostępności zasobów i strategii konkurencji; 

3. elastyczny, czyli zdolny do zwiększania i zmniejszania rozmiarów organizacji, 

zmian kierunków działania i strategii, szybkiej asymilacji nabywanych 

przedsiębiorstw, realizacji przedsięwzięć wspólnych, tworzenia koalicji oraz 

eliminacji nieefektywnych lub mniej efektywnych jednostek; 

4. efektywny, czyli zdolny do utrzymania trwałej przewagi nad konkurentami 

w zakresie produktów, wydajności, dywidend płaconych inwestorom, 

zadowolenia z pracy, lojalności klienteli, jakości i łatwości obsługi wyrobów; 

5. szybki, czyli zdolny do szybszej niż konkurenci odpowiedzi na zmiany 

w otoczeniu. 

W. Halal zaleca koncepcję „nowego zarządzania” (New Management), 

która opiera się na dwóch przesłankach: 

1. hierarchiczne odgórne kierowanie przedsiębiorstwem ustępuje miejsca 

wewnętrznemu rynkowi, na którym wiele autonomicznych centrów zysku 

sprawuje samokontrolę; 

2. wewnętrzne rynki funkcjonują w ramach szerszego systemu zarządzania, który 

jest ukierunkowany przez inteligentne (czyli oparte na dobrym 

poinformowaniu) zaangażowanie licznych interesariuszy (stakeholders) 

systemu zarządzania. 

Zdaniem tego autora przeważające dzisiaj koncepcje zarządzania zostały 

pomyślane dla warunków prowadzenia działalności gospodarczej 

charakterystycznej dla ery industrialnej i są już mało użyteczne we współczesnej 

gospodarce opartej na wiedzy9.  

                                                           

8  W. Grudzewski, J. Hejduk, op.cit., s. 54 

9  J. Penc, Zarządzanie oparte na wiedzy, Organizacja i Kierowanie, 2002, nr 1, s. 16 
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T. Peters pisze o tzw. zarządzaniu wyzwalającym, którego podstawą jest 

elastyczność organizacji i pozytywne nastawienie kierownictwa do twórczych 

wysiłków ludzi10. 

M. Bratnicki i R. Kozłowski wskazują na kierunki współczesnych 

przeobrażeń w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem11. Ilustruje to tabela 1. 

 

Tabela 1 

Kierunki przeobrażeń koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem  

Obszar zmiany 

Stare 

zarządzanie 

(teza) 

Siły wywołujące 

zmianę (antyteza) 

Nowe zarządzanie 

(synteza) 

1. Struktura 

organizacyjna 

Hierarchia Złożoność, 

różnorodność, 

zmiana 

ekonomiczna, 

konkurencja 

globalna, 

nieformalne sieci 

Wewnętrzny rynek: 

małe 

przedsiębiorstwa 

współpracujące ze 

sobą w obrębie dużej 

organizacji 

2. Cele 

i zarządzanie. 

Sprawowanie 

rządów 

Zysk Wartości ludzkie, 

społeczne, władza 

interesariuszy 

(stakeholders), 

współpraca staje 

się efektywna 

Społeczeństwo 

przedsiębiorstwa: 

koalicja wszystkich 

interesariuszy 

w płaszczyźnie 

uprawnień 

i odpowiedzialności  

3. System 

zarządzania 

Mechanistyczny Rewolucja 

informacyjna 

Organizacja 

organiczna: twórcze 

napięcie między 

wewnętrznym 

rynkiem 

a społeczeństwem 

przedsiębiorstwa  

4. Stosunki 

z klientami 

Sprzedaż Popyt na wartość, 

jakość życia, 

konkurencja 

Przedsiębiorstwo 

służebne: więzi 

z klientami służą 

                                                           

10  J.A. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1999, s. 182 

11  M. Bratnicki, R. Kozłowski, Od biurokracji do rynku wewnętrznego, w: Zarządzanie 

organizacjami gospodarczymi, Łódź 1998 (red. J. Lewandowski) 
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Obszar zmiany 

Stare 

zarządzanie 

(teza) 

Siły wywołujące 

zmianę (antyteza) 

Nowe zarządzanie 

(synteza) 

globalna podwyższaniu 

jakości życia 

5. Rola w miejscu 

pracy 

Pracownik Zmiana 

ekonomiczna, 

potrzeba 

produktywności, 

urzeczywistnianie 

wartości 

Przedsiębiorca 

mający wiedzę: 

płaca za poziom 

wykonania oraz 

swoboda w zakresie 

wykonywania zadań  

6. Wymiana ze 

środowiskiem 

naturalnym 

Wzrost bez 

ograniczeń 

Kryzys 

ekologiczny, 

globalna 

industrializacja, 

docenianie natury 

Inteligentny wzrost: 

innowacyjny postęp 

ekonomiczny, który 

jest ekologicznie 

zdrowy  

7. Formułowanie 

strategii 

Planowanie  Burzliwe 

otoczenie, 

organizacja 

organiczna 

Nieustanna zmiana: 

przedsiębiorstwo 

zespolone 

z czynnikami 

zmiany 

występującymi 

w otoczeniu 

8. Ukierunkowanie 

i kontrola 

Władza 

formalna  

Przesunięcia 

w strukturze 

wpływów, 

powstanie 

organizacji 

nieformalnej, 

ryzyko 

i niepewność  

Przywództwo 

wewnętrzne: 

rozwiązanie różnic 

pomiędzy 

przywódcami 

i ludźmi idącymi 

w ślad za liderami 

 

Przedstawione w tabeli nr 1 kierunki przeobrażeń koncepcji zarządzania 

przedsiębiorstwem wskazują jednoznacznie na ich ogromną złożoność, co utrudnia 

wybór i znalezienie „najlepszej” w danych okolicznościach funkcjonowania 

i rozwoju organizacji oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.  

WYZWANIA KULTUROWE I W SFERZE STYLU KIEROWANIA 
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Współczesne zarządzanie musi być dostosowane do kultury narodu 

i kultury pracy ludzi zatrudnionych w organizacjach. W literaturze i praktyce 

zarządzania znane są tzw. narodowe orientacje w zarządzaniu, których podstawą 

jest kultura danego kraju czy regionu geograficznego. Chodzi o tzw. model 

europejski, japoński i amerykański zarządzania (ilustruje to rysunek 1). Modele te 

są dobrymi przykładami sprawnej technologii zarządzania, tzn. całokształtu 

wiedzy, umiejętności i gotowości ich stosowania przez podmioty zarządzania 

połączone w zorganizowany sposób z materialnymi środkami zarządzania. Można 

powiedzieć, że każdy z tych krajów czy regionów geograficznych (USA, Japonia, 

Europa) ma swoją „własną kulturę” i ona w decydujący sposób wyznacza styl 

zarządzania współczesnymi organizacjami, a przenoszenie czy upowszechnianie 

w danym kraju lub regionie geograficznym innych wzorów kulturowych jest 

trudno wyobrażalne i prawdopodobnie praktycznie niemożliwe. Wniosek zatem 

jest taki, że kraje (państwa) w danym obszarze geograficznym muszą poszukiwać, 

tworzyć własne ogólne i szczegółowe cele, zadania, formy organizacji podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą i metody zarządzania nimi oraz style 

kierowania12. 

 Rysunek 1  

Orientacje w teorii i praktyce zarządzania 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Wawrzyniak, Odnawianie 

przedsiębiorstwa, Warszawa 2009, s. 199. 

                                                           

12  Styl kierowania to charakterystyczny dla danej firmy sposób formułowania, zlecenia i kontroli 

realizowanych zadań oraz reagowania na zmiany w otoczeniu i wewnątrz organizacji, wynikający 

przede wszystkim z kultury i preferowanych przez nią wartości. 
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Współcześnie formułowane są sądy, że każdy kraj, każda organizacja 

powinny posiadać własny styl kierowania zdeterminowany kulturą narodu, 

przejawiający się w pewnej odrębności stosowania technologii zarządzania 

w odpowiedzi na wyzwania rozwojowe. Menedżerów powinno więc cechować 

pewne wyczucie znaczenia różnych elementów kulturowych zarządzania 

i oczywiście potrzeba ich zmiany, jeśli nie służą poprawie jego efektywności. Ale 

nie powinni oni przyjmować gotowych stylów kierowania wykształconych 

w innym kręgu kulturowym. Innowacje w dziedzinie zarządzania powinny być 

wytworem polskiej nauki i praktyki zarządzania i uwzględniać system wartości 

charakterystyczny dla kultury naszego narodu, co więcej, powinny być w tej 

kulturze głęboko osadzone13.  

Jak słusznie zauważa A. Koźmiński, import gotowych wzorców 

zarządzania nie przynosi spodziewanych przez importerów rezultatów, a to co 

najmniej z trzech powodów14: 

1. Importowana jest przeważnie wiedza „wczorajsza” zgodnie z założeniem, że 

kraje mniej rozwinięte nie są w stanie wykorzystać najnowszych osiągnięć i że 

powinny powtórzyć wcześniejsze etapy rozwoju dzisiejszych liderów. 

2. Odbiorcy często nie są w stanie należycie ocenić i wymagać jakości. 

3. Pominięcie kulturowej, instytucjonalnej, ekonomicznej i politycznej specyfiki 

importowanej wiedzy sprawia, że jej praktyczne znaczenie jest poważnie 

obniżone. 

Wydaje się, że wyzwania kulturowe najsilniej oddziałują na praktykę 

zarządzania15, na stosunek do pracy i do pracownika, na społeczne wzorce 

zachowań i motywacji.  

WYZWANIA W SFERZE SPOŁECZNEJ 

Wyzwania kulturowe zasadniczo wpływają na cele działania biznesu 

(przedsiębiorstw, a szczególnie ich właścicieli, akcjonariuszy). We współczesnym 

zarządzaniu zaczyna przeważać tzw. pluralistyczna koncepcja przedsiębiorstwa, 

sprowadzająca się do stwierdzenia, że kierownictwo przedsiębiorstwa zobowiązane 

jest do „zarządzania w najlepszym interesie akcjonariuszy, pracowników, klientów, 

dostawców i miejscowości, w których działają zakłady”16, a więc nie tylko cele 

ekonomiczne i etyczne17. W świetle badań przeprowadzonych wśród menedżerów 

w 14 krajach Europy Zachodniej „przedsiębiorstwa europejskie” widzą siebie jako 

integralną część społeczeństwa. To oznacza, że: 

                                                           

13  J. Penc, op.cit., s. 28 

14  A.K. Koźmiński, Zarządzania, teoria i praktyka, Warszawa 1999, s. 15 

15  Badania na w/w temat w Polsce nie są prowadzone, przynajmniej w naukowej skali 

16  M. Yoshimovi, Różne pojmowanie roli przedsiębiorstwa, Zarządzanie na świecie, 2003, nr 8, s. 12 

17  Patrz Manifest z Davos uchwalony przez Europejskie Sympozjum Zarządzania 
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a) działają one w sposób społecznie odpowiedzialny; 

b) traktują zyski jako jeden z głównych celów przedsiębiorstwa, ale nie jako 

rację bytu; 

c) podejmują długookresowe decyzje strategiczne i inwestycyjne18. 

Ogrom wyzwań w szeroko rozumianej sferze społecznej funkcjonowania 

i rozwoju przedsiębiorstwa nie jest jeszcze precyzyjnie i do końca określony i nie 

wydaje się, że w najbliższych latach będzie, ale świadomość wyzwań tego rodzaju 

jest, można powiedzieć, coraz bardziej akceptowalna. Współczesne zarządzanie 

powinno być zatem sztuką stosowania tego, co mądre, dobre i dobrze służy 

przedsiębiorstwom, organizacji i pracownikom, którzy na ich sukcesy pracują, 

klientom i społeczeństwu, a nie tylko wąskiej grupie posiadaczy kapitału. 

Współczesne zarządzanie potrzebuje teoretyków i praktyków zarządzania, którzy 

tworzą nowe wizje, patrzą na świat (otoczenie) z szerokiej perspektywy interesów 

firmy, pracowników i społeczeństwa, a w swym codziennym działaniu kierują się 

nakazem robienia jak najlepiej wszystkiego, czym się zajmują i co dobrze służy 

firmie, w której pracują. 

STRESZCZENIE 

W opracowaniu wskazywane są – z uwagi na szybki rozwój zarówno 

praktyki, jak i teorii zarządzania – nowe wyzwania, które zdaniem autora stają 

przed tą nauką: 

- wyzwania w sferze szybkości działania, 

- wyzwania w zakresie koncepcji zarządzania, 

- wyzwania kulturowe,  

- wyzwania w sferze społecznej. 

Słowa kluczowe: zarządzanie, koncepcje zarządzania, szybkość działania 

                                                           

18  O. Bazzacki, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Społeczeństwo, 2003, nr 3 
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SUMMARY 

NEW CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT – 

OUTLINE OF THE PROBLEM 

The article points at the new challenges as a result of fast evolution of 

theory and practice of management. In Author’s opinion, the main of those 

challenges are the following: 

- Challenges in an area of speed of activity 

- Challenges related to the management conception 

- Culture challenges  

- Challenges in a social area 

Key words: management, conceptions of management, speed of activity 

Translated by Bogusław Kaczmarek 
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MARIANNA KOTOWSKA-JELONEK1 

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I DROGOWA W POLSCE 

W OKRESIE TRANSFORMACJI 

WPROWADZENIE  

Rok 2009 wyznaczył dwa ważne okresy rozwojowe Polski: 20 lat 

przemian społeczno-gospodarczych oraz 5 lat członkostwa w Unii Europejskiej. 

Pierwszy z nich związany jest z transformacją polskiej gospodarki, podjętą 

w 1989 r., a będącą w istocie projektem cywilizacyjnym, zakrojonym na wielką 

skalę, przebudowującym podstawy funkcjonowania państwa i gospodarki 

w kierunku demokracji i gospodarki rynkowej2. Drugi dotyczy funkcjonowania 

Polski we wspólnocie państw europejskich, do której Polska weszła w 2004 r.  

Przemiany transformacyjne zmieniły zasadniczo obraz polskiej gospodarki, 

a ich rezultaty odbijają się nie tylko w podstawowych wskaźnikach 

makroekonomicznych, ale przede wszystkim w poprawie poziomu życia 

mieszkańców Polski. Z kolei członkostwo Polski w UE wzmocniło instytucjonalne 

procesy zmian, stworzyło nowe możliwości włączenia się podmiotów 

gospodarczych i obywateli w produkcję, wymianę i podział dóbr i usług w innych 

krajach członkowskich oraz współuczestniczenia w kreowaniu polityki rozwoju 

Wspólnoty.  

 Jednak analiza efektów przeprowadzonych zmian w ujęciu sektorowym 

pozwala na stwierdzenie, że są one zróżnicowane w poszczególnych dziedzinach 

gospodarki. Odnosi się to także do infrastruktury transportowej, której rezultaty 

przemian są dalekie od pożądanych. Dwudziestoletni okres transformacji nie 

spowodował zasadniczego ilościowego i jakościowego jej rozwoju, a w kontekście 

niektórych zjawisk, jakie miały miejsce w tym okresie w naszym kraju (np. 

dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej, wzrost roli i znaczenia transportu 

samochodowego na rynku transportowym), funkcjonalność niektórych obiektów 

infrastrukturalnych transportu pogorszyła się. 

                                                           

1  Dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk - Katedra Ekonomii i Zarządzania, Wydział 

Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska 

2  Tak określają transformację autorzy raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców 

Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, czerwiec 2009.  
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Celem niniejszego artykułu jest syntetyczna charakterystyka porównawcza 

wybranych parametrów infrastruktury kolejowej i drogowej Polski, dotyczących 

okresu 1990–2008. 

ZMIANY W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ POLSKI W LATACH 

1990−2008  

Infrastrukturę w transporcie kolejowym tworzą drogi kolejowe oraz stacje 

i punkty przeładunkowe wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania, 

takimi jak: wyposażenie energetyczne, wodno-kanalizacyjne, urządzenia 

sterowania ruchem i łączności. Interpretacja prawna infrastruktury tej gałęzi 

transportu zawarta jest w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym, wg której „infrastruktura kolejowa” to linie kolejowe oraz inne 

budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na 

obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób 

i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy 

infrastruktury3.  

Stan ilościowy i jakościowy infrastruktury kolejowej charakteryzowany 

jest zazwyczaj za pomocą wielu miar bezwzględnych i wskaźników, 

odzwierciedlających jej różne parametry przestrzenne, techniczne i techniczno-

eksploatacyjne. Do najczęściej wykorzystywanych zaliczyć należy: długość 

i gęstość sieci kolejowej, liczbę torów na poszczególnych liniach, typy szyn, 

rodzaje podkładów i podsypki, udział torów bezstykowych, dopuszczalne 

obciążenie linii, dozwoloną prędkość, stopień elektryfikacji, rodzaj i stan urządzeń 

zabezpieczenia ruchu i łączności, zdolność przewozową oraz zdolność 

przepustową linii itp.  

Charakterystykę wybranych parametrów dla linii kolejowych w Polsce 

w latach 1990–2008 zawierają tabele 1−3. 

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że ogólna długość sieci kolejowej 

Polski zmniejszyła się w analizowanych latach prawie o ¼, co spowodowało, że 

wskaźnik gęstości sieci kolejowej zmalał z 8,4 do 6,5 km/100 km2. Zmniejszenie 

bezwzględnej długości dotyczy przede wszystkim linii wąskotorowych (aż o 92%), 

w mniejszym stopniu także linii normalnotorowych (o 16,6% − przede wszystkim 

drugorzędnych i znaczenia miejscowego). Długość linii zelektryfikowanych 

zwiększyła się nieznacznie (o 537 km, tj. o 4,7%), ale ich udział w ogólnej 

długości sieci normalnotorowej wzrósł z 47,5% w 1990 r. do 59,6% w 2008 r. 

Struktura sieci kolejowej, charakteryzowana poprzez udział linii jedno- oraz 

wielotorowych w ogólnej długości sieci normalnotorowej, zmieniła się 

                                                           

3  Art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. DzU nr 86 z dnia 

17.05.2003 poz.789 z późniejszymi zmianami. 
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następująco: w roku 1990 – 62,5% i 37,5%, natomiast w roku 2008 – 56,3% 

i 43,7% na korzyść udziału linii wielotorowych.  

Tabela 1 

Sieć kolejowa Polski w latach 1990–2008 

Wyszczególnienie 1990 1995 2000 2005 2008 

Linie kolejowe eksploatowanea 

w km, 

w tym: linie normalnotorowe 

linie wąskotorowe 

26 228 

23 993 

2 235 

23 986 

22 598 

1 388 

22 560 

21 575 

985 

20 253 

19 843 

410  

20 196 

20 007 

189 

Linie kolejowe zelektryfikowane 

w km  

11 387 11 627 11 905 11 884 11 924 

Linie kolejowe jednotorowe w km 

Linie kolejowe dwu- i więcej 

torowe w km 

14 999 

8 994 

13 693 

8 905 

12 814 

8 761 

11 096  

8 747 

11 269 

8 738 

Gęstość sieci kolejowej ogółem 

w km/100 km2 

8,4 7,7 7,2 6,5 6,5 

a – do 2001 r. sieć PP PKP, od 2002 r. sieć zarządzana przez wszystkie podmioty 

będące zarządcami sieci kolejowej, w tym także PKP PLK SA 

b – łącznie z liniami szerokotorowymi 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport – Wyniki działalności 

w 2008 r. GUS, Warszawa 2009; Rocznik Statystyczny PKP 1990. PKP COIK 1990; 

Rocznik Statystyczny PKP 1995. PKP COIK 1996; Rocznik Statystyczny PKP 2000. 

PKP 2001. 

Ilościowe zmiany sieci kolejowej Polski w analizowanych latach 

uwarunkowane były wieloma czynnikami, z których za najbardziej istotne uznać 

należy zmiany strukturalne gospodarki polskiej i w rezultacie − zmiany 

w poziomie i w strukturze popytu na przewozy kolejowe. W okresie tym wystąpiło 

także wiele innych niekorzystnych zjawisk i procesów, efektem których jest 

pogorszenie się stanu jakościowego infrastruktury kolejowej, odzwierciedlające się 

w jej parametrach techniczno-eksploatacyjnych. Jednym z nich jest maksymalna 

prędkość eksploatacyjna na poszczególnych odcinkach linii. W 1990 r. w sieci 

kolejowej Polski było 15 411,971 km torów (prawie 50% ogólnej długości torów 

głównych), na których maksymalna dozwolona prędkość pociągów pasażerskich 

mieściła się między 120 a 80 km. Natomiast w roku 2008 udział torów 

z dozwoloną prędkością w tym przedziale w ogólnej długości torów głównych 

wynosił tylko 38%. Relacje te przedstawiają tabele 2 i 3.  
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Tabela 2 

Długość torów w sieci kolejowej Polski w zależności od prędkości  

maksymalnej w 1990 r.  

Przedział prędkości 
Długość torów 

głównych w km 

Udział w ogólnej 

długości torów w % 

160 ≤ V ≤ 140 km/godz. 1 030,767 3,3 

140 < V ≤ 120 km/godz. 3 663,235 11,8 

120 < V ≤ 80 km/godz. 15 411,971 49,6 

80 < V ≤ 60 km/godz.  6 838,832 22,0 

V < 60 km/godz.  4 116,203 13,3 

Razem 31 061,008 100,0 

Źródło: Rocznik Statystyczny PKP 1990. PKP COIK 1990, s. 30. 

Tabela 3 

Długość torów PKP PLK SA w zależności od prędkości 

maksymalnej w rozkładzie jazdy 2008/2009  

Przedział prędkości 
Długość torów 

głównych w km 

Udział w ogólnej 

długości torów w % 

V ≥ 160 km/godz. 1493 5 

120 ≤ V < 160 km/godz. 4011 15 

80 ≤ V < 120 km/godz. 10 482 38 

40 ≤ V < 80 km/godz. 9259 33 

V < 40 km/godz. 2534 9 

Razem 27 779 100 

Źródło: Raport Roczny PKP PLK SA 2008, s. 93. 

Negatywną ocenę stanu technicznego infrastruktury kolejowej w Polsce 

zawierają liczne analizy i opracowania, prezentowane na łamach literatury 

fachowej, w tym także wyniki kontroli funkcjonowania transportu kolejowego 

i drogowego za lata 1990–2004, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli 
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w 2005 r.4 Sformułowane wnioski pokontrolne są bardzo krytyczne. Wynika 

z niejch, że w okresie 1990–2004 stan techniczny infrastruktury kolejowej ulegał 

systematycznej degradacji, co miało negatywny wpływ na sprawność 

i bezpieczeństwo przewozów ładunków i pasażerów oraz na regularność 

i punktualność kursowania pociągów. Bezpośrednią przyczyną tego zjawiska było 

systematyczne ograniczanie zakresu zadań rzeczowych związanych z utrzymaniem 

infrastruktury kolejowej. I tak np. w latach 1990–2000 prawie trzykrotnej redukcji 

uległa długość rocznie wymienianych torów w przeliczeniu na 1 mln 

pociągokilometrów (z 3,62 km do 1,28 km), natomiast liczba dokonanych wymian 

rozjazdów zmniejszyła się aż dziesięciokrotnie (z 9,86 do 0,99 szt. w przeliczeniu 

na 1 mln pociągokilometrów wykonanej pracy przewozowej). W rezultacie stan 

zaległości w zakresie wymian nawierzchni kolejowej systematycznie zwiększał się. 

Zjawisko to miało miejsce także w latach 2001–2004, w wyniku czego 

następowała dalsza dekapitalizacja nawierzchni kolejowej, podtorza, obiektów 

inżynieryjnych, budynków i budowli, przejazdów kolejowych, energetyki 

trakcyjnej i nietrakcyjnej oraz urządzeń automatyki i łączności. 

Również według danych głównego zarządcy infrastruktury kolejowej 

w Polsce, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, stan zarządzanej przez nią 

infrastruktury kolejowej ulega systematycznemu pogorszeniu. Z powodu 

niewystarczających środków kierowanych na naprawy infrastruktury tylko około 

37% ogólnej długości torów na koniec 2008 r. było w stanie dobrym (wymagana 

tylko konserwacja, brak ograniczeń prędkości). Pozostałe tory wbudowane w linie 

kolejowe ocenione zostały: 38% − stan dostateczny (niezbędne pojedyncze 

wymiany elementów, nieznaczne obniżenie prędkości rozkładowych lub 

wprowadzanie ograniczeń), 25% − stan niezadowalający (konieczna wymiana 

kompleksowa, znaczne obniżenie prędkości rozkładowych oraz wprowadzanie 

dużej liczby ograniczeń)5. 

ZMIANY W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ POLSKI W LATACH 

1990−2008  

Sieć publicznych dróg kołowych w Polsce, będąca głównym elementem 

infrastruktury liniowej transportu drogowego, jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje 

zarówno drogi szybkiego ruchu (autostrady, drogi ekspresowe), jak też inne 

ogólnodostępne drogi publiczne.  

Do podstawowych mierników i wskaźników charakteryzujących stan 

ilościowy i jakościowy sieci drogowej należą: długość i gęstość dróg, struktura 

dróg (na podstawie obowiązującej klasyfikacji), udział dróg szybkiego ruchu w 

                                                           

4  Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w latach 

1990 – 2004, NIK Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa, listopad 

2005.  

5  Por. Raport Roczny PKP PLK SA 2008, s. 92 – 94.  
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ogólnej długości sieci, różnorodne parametry eksploatacyjne dróg (np. 

dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię, bezkolizyjność 

skrzyżowań), cechy nawierzchni drogowej (stan spękań, równość podłużna, 

stopień skoleinowania, właściwości przeciwpoślizgowe).  

Obowiązująca w Polsce od 1999 r. klasyfikacja dróg publicznych wyróżnia 

− ze względu na funkcje pełnione w strukturze terytorialno-administracyjnej kraju 

– drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Poprzednia klasyfikacja nie 

wyróżniała dróg powiatowych. Dlatego też dla zachowania porównywalności 

danych statystycznych, charakteryzujących stan ilościowy dróg kołowych 

w omawianym okresie, informacje te przedstawione zostały w dwóch tabelach, 

odrębnie dla lat 1992–1998 i 2000–2008. 

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że w latach 1992−1998 nie 

nastąpiły istotne zmiany w zakresie długości, struktury i gęstości dróg publicznych. 

Na uwagę zasługują jednak:  

a) wzrost długości dróg miejskich, co wynika głównie z przekwalifikowania 

dróg; dotyczy to przede wszystkim dróg krajowych;  

b) wzrost gęstości dróg o nawierzchni twardej z 75,2 km/km2 w 1992 r. do 

78,4 km/km2 w 1998 r.; 

c) wzrost długości dróg gminnych spowodowany włączeniem do tej kategorii 

dróg zakładowych (samodzielnie wyodrębnionych w statystyce w 1992 r.). 

Natomiast do istotnych zmian, jakie miały miejsce w latach 2000–2008 

(tabela 5), zaliczyć należy wzrost ogólnej długości dróg publicznych, w tym przede 

wszystkim dróg o nawierzchni twardej. Spowodowało to wzrost wskaźnika 

gęstości dróg publicznych w Polsce oraz wskaźnika gęstości dróg o nawierzchni 

twardej, co ma istotne znaczenie dla poprawy funkcjonalności sieci drogowej.  

Istotnym elementem oceny jakościowej sieci dróg jest długość dróg 

szybkiego ruchu (autostrad i dróg ekspresowych) oraz ich udział w ogólnej 

długości sieci drogowej lub w sieci dróg krajowych. Pod koniec 1992 r. w Polsce 

było 239 km autostrad oraz 254 km dróg ekspresowych, czyli łącznie 493 km dróg 

spełniających wymogi tras szybkiego ruchu. Stanowiło to tylko: 0,16% 

zamiejskich dróg publicznych, 0,25% zamiejskich dróg publicznych o nawierzchni 

twardej oraz 1,15% zamiejskich dróg krajowych. W 1998 r. długość tych dróg 

wynosiła odpowiednio: 268 km autostrad i 237 km dróg ekspresowych. Zatem 

długość dróg  o wyższym standardzie wynosiła na koniec 1998 r. 505 km, czyli 

w latach 1992−1998 oddano ich do użytku tylko 12 km. W pierwszych latach 

następnej dekady następował powolny, ale systematyczny wzrost długości 

autostrad i dróg ekspresowych. W roku 2000 było ich łącznie 551 km, w 2005 – 

810 km, natomiast na koniec 2008 r. – 1217 km (765 km autostrad i 452 km dróg 

ekspresowych). Mimo to udział dróg szybkiego ruchu w ogólnej długości 

zamiejskiej sieci drogowej jest nadal relatywnie niski i na koniec 2008 r. wynosił 

0,38%, w zamiejskiej sieci dróg o nawierzchni twardej – 0,58%, natomiast 

w zamiejskiej sieci dróg krajowych − 6,57%. Wskaźnik ten nie jest jednak w pełni 
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porównywalny z analogicznym wskaźnikiem z 1992 r. ze względu na zmianę 

kwalifikacji dróg krajowych, jaka miała miejsce w 1999 r. w związku 

z wprowadzeniem nowego podziału terytorialno-administracyjnego kraju. 



Infrastruktura kolejowa i drogowa w Polsce w okresie trasformacji 147 

 

Tabela 4 

Długość i gęstość dróg publicznych w Polsce w latach 1992−1998 

Wyszczególnienie 

 

Długość dróg publicznych w km 
Gęstość w km 

na 100 km2 

Razem 

O  

nawierzchni 

twardej 

O  

nawierzchni 

gruntowej 

Ogółem 

O  

nawierzhni 

twardej 

Ogółem 

 

w tym: 

miejskie  

 

zamiejskie  

a 

b 

 

a 

b 

a 

b 

367 000 

364 314 

 

52 208 

59 171 

314 792 

305 143 

235 108 

244 567 

 

39 956 

47 397 

195 152 

197 170 

131 892 

119 747 

 

12 252 

11 774 

119 640 

107 973 

117,4 

116,8 

 

x 

x 

100,7 

97,8 

75,2 

78,4 

 

x 

x 

62,0 

63,2 

Drogi 

krajowe 

 

w tym: 

miejskie  

 

zamiejskie 

 

a 

b 

 

a 

b 

a 

b 

45 616 

45 677 

  

2 639 

8 313 

42 977 

37 364 

45 574 

45 639 

    

2 639 

8 289 

42 935 

37 326 

42 

38 

 

− 

− 

42 

38 

14,6 

14,6 

 

x 

x 

13,7 

11,9 

14,6 

14,6 

 

x 

x 

13,7 

11,9 

Drogi 

wojewódzkie 

w tym: 

miejskie  

 

zamiejskie 

a 

b 

 

a 

b 

a 

b 

128 673 

128 544 

 

13 950 

14 372 

114 723 

114 172 

109 862 

111 843 

   

13 155 

13 720 

96 707  

98 123 

18 811 

16 701 

 

795 

652 

18 016 

16 049 

41,5 

41,2 

 

x 

x 

36,7 

36,6 

35,1 

35,8 

 

x 

x 

30,9 

31,4 

Drogi 

gminne 

 

a 

b 

139 954 

153 607 

50 662 

61 721 

89 292 

91 886  

44,8 

49,2 

16,2 

19,8 

Drogi lokalne a 34 297 23 025 11 272 x x 
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Wyszczególnienie 

 

Długość dróg publicznych w km 
Gęstość w km 

na 100 km2 

Razem 

O  

nawierzchni 

twardej 

O  

nawierzchni 

gruntowej 

Ogółem 

O  

nawierzhni 

twardej 

miejskie b 36 486 25 364 11 122 x x 

Drogi 

zakładowe 

w tym: 

miejskie 

zamiejskie 

a 

 

 

a 

b 

18 460 

 

 

1 322 

17 138 

5 985 

 

 

1 137 

4 848  

12 475 

 

 

185 

12 290 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

a − rok 1992  

b − rok 1998  

b1 – dane obejmują także drogi zakładowe, ujęte w 1992 r. w odrębnym wierszu  

x – brak uzasadnienia dla obliczania wskaźnika 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDDP w Warszawie oraz 

publikacji Transport – Wyniki działalności w 1998 r. GUS, Warszawa 1999.   

Tabela 5 

Długość i gęstość dróg publicznych w Polsce w latach 2000−2008 

Wyszczególnienie 

 

Długość dróg publicznych w km 
Gęstość w km 

na 100 km2 

Razem 

O 

nawierzchni 

twardej 

O 

nawierzchni 

gruntowej 

Ogółem 

O 

nawierzchni 

twardej 

Ogółem 

 

w tym: 

miejskie  

 

zamiejskie 

 

a 

b 

 

a 

b 

a 

b 

372 977 

383 313 

  

60 858 

65 225 

312 119 

318 088 

 249 828 

 261 233 

 

48 693 

52 215 

201 135 

209 018 

123 149 

122 080 

 

12 165 

13 009 

110 984 

109 071 

119,6 

122,6 

 

x 

x 

100,1 

102,0 

80,1 

83,5 

 

x 

x 

64,5 

67,0 

Drogi krajowe 

 

w tym: 

a 

b 

 

18 030 

18 520 

 

18 026 

18 519 

 

4 

1 

 

5,8 

5,9 

 

5,8 

5,9 

 



Infrastruktura kolejowa i drogowa w Polsce w okresie trasformacji 149 

 

Wyszczególnienie 

 

Długość dróg publicznych w km 
Gęstość w km 

na 100 km2 

Razem 

O 

nawierzchni 

twardej 

O 

nawierzchni 

gruntowej 

Ogółem 

O 

nawierzchni 

twardej 

miejskie 

 

zamiejskie  

a 

b 

a 

b 

4 152 

4 289 

13 878 

14 231 

4 152 

4 288 

13 874 

14 231 

 

1 

4 

− 

x 

x 

4,4 

4,6 

x 

x 

4,4 

4,6 

Drogi 

wojewódzkie 

 

w tym: 

miejskie 

 

zamiejskie 

 

a 

b 

 

 

a 

b 

a 

b 

28 274 

28 536 

 

 

4 166 

4 330 

24 108 

24 206 

28 179 

28 474 

 

 

4 142 

4 327 

24 037 

24 147 

95 

62 

 

 

24 

3 

71 

59 

9,1 

9,2 

 

 

x 

x 

7,7 

7,8 

9,0 

9,1 

 

 

x 

x 

7,7 

7,7 

Drogi 

powiatowe 

 

w tym: 

miejskie 

 

zamiejskie 
 

a 

b 

 

a 

b 

a 

b 

128 323 

126 924 

 

14 470 

14 074 

113 853 

112 850 

112 547 

114 384 

 

13 763 

13 606 

98 784 

100 778 

15 776 

12 539 

 

707 

468 

15 069 

12 071 

41,1 

40,7 

 

x 

x 

36,5 

36,2 

36,1 

36,7 

 

x 

x 

31,7 

32,3 

Drogi gminne  

 

w tym: 

miejskie 

 

zamiejskie 

 

a 

b 

 

a 

b 

a 

b 

198 350 

209 333 

 

38 070 

42 531 

160 280 

166 802 

91 076 

99 855 

 

26 636 

29 994 

64 440 

69 861 

107 274 

109 478 

 

11 434 

12 537 

95 840 

96 941 

63,6 

67,1 

 

x 

x 

51,4 

53,5 

29,2 

32,0 

 

x 

x 

20,6 

22,4 

a − rok 2000 

b − rok 2008 
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x – brak uzasadnienia dla obliczania wskaźnika 

Źródło: Transport – Wyniki działalności w 2000 r., GUS, Warszawa 2001; 

Transport – Wyniki działalności w 2008 r., GUS, Warszawa 2009.  

Jakościowe aspekty rozwoju dróg publicznych odzwierciedlają także 

parametry dotyczące ich stanu technicznego. Szczegółowa analiza wielu 

różnorodnych wskaźników, charakteryzujących drogi różnych kategorii 

w omawianym okresie, przekracza ramy niniejszego opracowania. Wymagałoby to 

bowiem pozyskania stosownych informacji od bezpośrednich zarządców dróg, co 

w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jest niezmiernie 

trudne. Natomiast oceną stanu technicznego nawierzchni sieci zamiejskich dróg 

krajowych zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Od wielu 

lat prowadzone są systematyczne pomiary cech eksploatacyjnych nawierzchni 

w ramach tzw. Systemu Oceny Stanu Nawierzchni − SOSN. W tym systemie 

zbierane są dane o następujących cechach eksploatacyjnych nawierzchni: 

spękaniach, równości, głębokości kolein, stanie powierzchni, szorstkości. 

Poszczególne parametry stanu nawierzchni wyznaczane są na podstawie pomiarów 

automatycznych i półautomatycznej oceny wizualnej i odnoszone do 

czterostopniowej klasyfikacji: klasa A – stan dobry, klasa B – stan zadowalający, 

klasa C – stan niezadowalający, klasa D – stan zły. Po zagregowaniu stanu 

technicznego poszczególnych parametrów w ocenę globalną stan sieci dróg 

krajowych w latach 2000−2008 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 6 

Ocena stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych w Polsce  

w latach 2000, 2005 i 2008 według SOSN 

Wyszczególnienie 

2000 2005 2008 

Długość 

w km 
w % 

Długość 

w km 
w % 

Długość 

w km 
w % 

Stan dobry 3 800,0 23,6 8 401,7 48,9 9 511,5 53,6 

Stan 

niezadowalający 

6 694,0 41,6 4 496,1 26,2 4 456,7 25,1 

Stan zły 5 591,0 34,8 4 268,2 24,9 3 769,9 21,3 

Razem  16 085,0 100,0 17 166,0 100,0 17 

738,1 

100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie technicznym 

nawierzchni dróg krajowych w 2000 r., GDDP Warszawa 2001; Raport o stanie 

technicznym nawierzchni dróg krajowych w 2005 r., GDDKiA Warszawa 2006; 

Raport o stanie technicznym nawierzchni dróg krajowych w 2008 r., GDDKiA 

Warszawa 2009. 
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Stan techniczny dróg krajowych, których udział w ogólnej sieci dróg 

publicznych w Polsce wynosi tylko 4,8%, ma decydujące znaczenie dla 

funkcjonalności całej sieci drogowej. Ciągi dróg tej kategorii przenoszą bowiem 

prawie trzykrotnie większy ruch niż kolejna co do znaczenia sieć dróg 

wojewódzkich. Po negatywnych tendencjach, jakie miały miejsce w latach 90.6, 

w 2003 r. udało się powstrzymać tempo degradacji stanu technicznego nawierzchni 

dróg krajowych, a nawet nieznacznie go poprawić. Pozytywne tego symptomy, 

świadczące o powstrzymaniu procesu degradacji nawierzchni, zaznaczyły się już 

w roku 2002. W kolejnych latach, dzięki akcesji Polski do UE i nowym źródłom 

finansowania dróg, zwiększała się systematycznie długość zamiejskiej sieci dróg 

krajowych, których stan nawierzchni oceniony został jako dobry. Na koniec 2008 r. 

długość takich dróg krajowych wynosiła około 9,5 tys. km, co stanowiło prawie 

54% badanej długości dróg krajowych. Oznacza to, że drogi te posiadały 

nawierzchnie nowe i odnowione niewymagające remontów, natomiast 46% sieci 

dróg wymagało przeprowadzenia różnych prac remontowych, połowa z nich – prac 

natychmiastowych. Mimo pozytywnych tendencji w zakresie poprawy stanu 

nawierzchni badanych dróg krajowych w latach 2002–2008 szacowane nakłady na 

likwidację wszystkich zaległości remontowych na koniec 2008 wynosiły ponad 

8 mld zł7.  

PODSUMOWANIE 

Scharakteryzowany powyżej stan infrastruktury kolejowej i drogowej na 

początku i na końcu 20-letniego okresu transformacji, mimo oczywistych 

uproszczeń, skłania do refleksji. Historyczny proces transformacji, znaczenia 

którego nie można przecenić w rozwoju polskiej gospodarki na przełomie XX 

i XXI w., nie spowodował takich zmian w infrastrukturze transportowej, które – z 

jednej strony – niwelowałyby dotychczasowe wieloletnie zapóźnienia w tym 

sektorze sprzed 1989 r., z drugiej zaś – wychodziłyby naprzeciw potrzebom, 

wynikającym z cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw w Europie i na świecie oraz 

tendencjom rozwojowym w technice i technologii transportu.  

Z pewnością uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportowej 

w poszczególnych latach okresu transformacji były różne. Ich analiza nie stanowiła 

przedmiotu rozważań w niniejszej pracy. Jednak na podkreślenie zasługuje fakt, że 

                                                           

6  Ocena taka wynika z raportów GDDP w Polsce, prezentujących wyniki oceny stanu nawierzchni 

zamiejskich dróg krajowych za lata 1990 – 1999. Ocenę tę potwierdza także Informacja o 

wynikach kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w latach 1990 – 2004, NIK 

Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa, listopad 2005. Bardziej 

szczegółowe dane liczbowe nie zostały przywołane w niniejszym artykule ze względu na fakt, że 

sieć dróg krajowych – zgodnie z obowiązującą wówczas klasyfikacją dróg publicznych w Polsce – 

była ponad dwukrotnie dłuższa co ogranicza porównywalność uzyskanych wyników. 

7  Raport o stanie technicznym nawierzchni dróg krajowych w 2008 r. GDDKiA, Warszawa 2009, s. 

26. 
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ogrom problemów społecznych i ekonomicznych, będących konsekwencją 

uruchomionych zmian transformacyjnych, nie sprzyjał inwestowaniu 

w kapitałochłonne inwestycje infrastrukturalne w transporcie mimo świadomości 

zagrożeń wynikających z takiej polityki rozwojowej.  

Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotą Europejską, a potem akcesja do UE 

stworzyły nowe okoliczności i uwarunkowania rozwojowe infrastruktury 

transportowej Polski. Dotyczą one nie tylko możliwości pozyskania znaczących, 

realnych źródeł finansowania inwestycji, ale także długofalowego kształtowania 

przestrzennego w ramach europejskiej sieci transportowej. Dlatego też rozwój 

infrastruktury transportowej Polski stanowi istotne wyzwanie dla decydentów 

odpowiedzialnych za kształtowanie bieżących i strategicznych rozwiązań 

i instrumentów polityki rozwoju kraju8.  

                                                           

8 Por. Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady 

Ministrów, Warszawa, czerwiec 2009. 
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STRESZCZENIE 

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest charakterystyka 

infrastruktury transportowej Polski w latach 1989–2008 przy użyciu wybranych 

mierników i wskaźników. W szczególności charakterystyka ta dotyczy 

infrastruktury liniowej dwóch gałęzi transportu − samochodowego i kolejowego, 

odgrywających w systemie transportowym Polski główną rolę. Zasadniczym celem 

artykułu jest analiza porównawcza zmian, jakie w infrastrukturze transportowej 

wybranych gałęzi transportu dokonały się w 20-letnim okresie transformacji 

gospodarczej w Polsce.  

SUMMARY 

RAIL AND ROAD INFRASTRUCTURE IN POLAND IN THE PERIOD OF 

THE TRANSFORMATION 

The paper presents the characteristic of transport infrastructure in Poland in 

the period 1989 – 2008. In particular the analysis concerns on the rail and road 

infrastructure – two of the transport branches, which are of great importance in the 

transport system in Poland. The main goal of the paper is to analyse the changes in 

the transport infrastructure in selected transport modes in the 20 years of Polish 

transition period. 

Translated by Marianna Kotorowska-Jelonek 
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ELŻBIETA MARCISZEWSKA 

JANA PIERIEGUD1 

PROCESY KONWERGENCJI A ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

TRANSPORTOWEJ  

STRESZCZENIE 

Konwergencja w ekonomii oznacza efekt doganiania (catch-up effect). 

Konwergencja realna to zdolność gospodarek słabiej rozwiniętych do szybszego 

wzrostu gospodarczego, w rezultacie którego początkowa różnica w poziomie 

rozwoju w stosunku do krajów bogatszych z czasem zanika, choć wszystkie kraje 

czy regiony jednocześnie się rozwijają, ale w różnym tempie. Szczególną rolę 

w procesie realnej i regionalnej konwergencji przypisuje się transportowi, a przede 

wszystkim rozwojowi infrastruktury transportowej, dzięki której wzrasta 

dostępność regionów i kraju.  

W prezentowanym tekście podjęto próbę wskazania na relacje pomiędzy 

konwergencją realną a rozwojem infrastruktury transportowej.  

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło nowe możliwości 

w zakresie wykorzystania funduszy unijnych do współfinansowania projektów 

infrastrukturalnych, co pozytywnie wpływa na przyśpieszenie rozwoju 

infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Fundusze strukturalne 

przyczynią się zapewne do wzrostu konwergencji polskich regionów. 

Należy podkreślić, że na razie nie osiągnięto znaczącej poprawy jakości 

infrastruktury transportowej oraz jej dostępności. Niedorozwój infrastruktury 

transportowej hamuje istotnie proces „doganiania” przez Polskę (i jej regiony) 

gospodarki europejskiej.  

KONWERGENCJA REALNA W ŚWIETLE TEORII EKONOMII 

Konwergencja (łac. convergere, zbierać się, upodabniać się) w ekonomii 

oznacza efekt doganiania (catch-up effect). Konwergencja realna to zdolność 

gospodarki słabiej rozwiniętej do szybszego wzrostu gospodarczego, w rezultacie 

                                                           

1  dr hab. prof. SGH Elżbieta Marciszewska – Katedra Transportu, Kolegium Zarządzania i 

Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

 dr Jana Pieriegud – Katedra Transportu, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie 
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którego początkowa różnica w poziomie PKB w przeliczeniu na mieszkańca 

w stosunku do krajów bogatszych z czasem zanika2. 

Współczesne rozważania nad konwergencją osadzane są głównie 

w ekonomii wzrostu gospodarczego (economic growth theory)3. Do połowy lat 50. 

ubiegłego wieku kapitał fizyczny (maszyny, urządzenia, infrastruktura) 

postrzegano z jednej strony jako kluczowy czynnik, a z drugiej – główną barierę 

wzrostu i rozwoju ekonomicznego. W najbardziej rozpowszechnionym do lat 80. 

XX w. modelu Solowa (exogenous or neoclassical growth model) wzrost nie 

zależał od inwestycji w kapitał rzeczowy lub ludzki; mogły one przyspieszyć 

tempo wzrostu jedynie w krótkim okresie4. W dłuższej perspektywie wzrost zależał 

od zewnętrznie danego, egzogenicznego postępu technicznego.  

Przedstawiciele teorii wzrostu endogenicznego (endogenous growth 

theory) uchylają prawo malejących przychodów z zastosowanego kapitału, gdyż 

przy zastosowaniu szerszej definicji kapitału i rozszerzeniu jej również na kapitał 

ludzki i wiedzę przychody z jego zastosowania nie powinny być malejące. 

Znajduje się tu obszar działań państwa, polegających na promowaniu inwestycji 

i pobudzaniu skłonności do oszczędzania5. Inwestycje w technologie i wiedzę 

powodują powstawanie pozytywnych efektów zewnętrznych. W teorii wzrostu 

endogenicznego to one przede wszystkim są źródłem zjawiska konwergencji6. 

Teorie wzrostu endogenicznego umożliwiają również zrozumienie, 

dlaczego w niektórych wypadkach konwergencja nie następuje, a różnice między 

krajami lub regionami zwiększają się. Zgodnie z hipotezą dywergencji 

(polaryzacji) im bogatszy jest region, tym szybciej może się rozwijać. Im większe 

jest techniczne uzbrojenie pracy, a więc ilość kapitału przypadająca na jednego 

zatrudnionego, tym większy jest przychód z inwestycji. Kraje i regiony 

dysponujące dużymi zasobami kapitału ludzkiego mogą zwiększać dystans do 

mniej zamożnych regionów (krajów), gdyż są w stanie szybciej i efektywniej 

wdrażać nowe technologie (technological catch-up)7. Według J. G. Williamsona do 

zwiększania się różnic między regionami dochodzi w początkowych stadiach 

                                                           

2  Słownik ekonomiczny NBP, http://www.nbportal.pl. 

3  Zob. Ł. Jabłoński, Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 13, s. 163. 

4  A. Wojtyna, Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa”, nr 6/1995, s. 

3. 

5  Ibidem. 

6  T. Geodecki, Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe 

nr 714, AE w Krakowie, 2006, s. 76. 

7  K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy 

polaryzacja, Wyd. UG, Gdańsk 2002, s. 104. 
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rozwoju kraju ze względu na szybszy wzrost ośrodków dobrze prosperujących; 

w dalszych etapach następuje międzyregionalna konwergencja8.  

Z różnych modeli wzrostu wynikają odmienne typy konwergencji. 

W modelu wzrostu Solowa zakłada się podobieństwo podstawowych parametrów 

opisujących różne gospodarki. Z później opracowanych modeli wynika, że 

w rzeczywistości różnią się one znacznie, zatem konwergencja, o ile zachodzi, 

powoduje zbliżanie się przez każdą z gospodarek do stanu równowagi, różnego dla 

każdej z nich. Zbliżanie się do różnych stanów równowagi nie jest równoznaczne 

ze zmniejszaniem się różnic w dochodzie per capita między krajami i regionami, 

mimo że konwergencja następuje. Zatem dysproporcje w stopniu ich rozwoju 

mogą się utrzymywać. Jest to konwergencja warunkowa. Jako absolutną 

konwergencję określa się tendencję biedniejszych gospodarek do szybszego 

wzrostu, bez względu na stan równowagi charakterystyczny dla każdej z nich. 

Parametr obydwu typów konwergencji opisuje się literą β (konwergencja beta)9. 

Wyróżnia się także typ σ-konwergencji (konwergencja sigma). Opisuje on 

zmniejszanie się rozproszenia dochodów per capita w czasie. Jeżeli dyspersja PKB 

się zmniejsza i następuje konwergencja sigma, to dzieje się tak w wyniku 

szybszego rozwoju państw biedniejszych i występowania konwergencji typu beta. 

Jednak następująca konwergencja beta (ujemny współczynnik kierunkowy funkcji 

regresji) nie musi zapewniać zmniejszania dyspersji poziomów PKB, jest zatem 

warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym do zaistnienia konwergencji 

sigma. β-konwergencja może natomiast występować bez σ-konwergencji 

i objawiać się prześcignięciem przez regiony biedne regionów bogatych 

z zachowaniem poprzedniego rozproszenia dochodów (zmienią się tylko miejsca 

w rankingu). Może też się okazać, że mimo szybszego wzrostu regionów 

biedniejszych rozproszenie dochodów nie zmniejsza się lub powiększa10. 

W Unii Europejskiej od początku lat 90. XX w. obserwuje się 

występowanie procesów konwergencji realnej, chociaż ich tempo było 

w poszczególnych krajach różne. W przypadku Irlandii realna konwergencja 

doprowadziła do nadrobienia wielowiekowych zaniedbań i do przegonienia 

w stosunkowo krótkim czasie innych krajów UE pod względem poziomu PKB na 

mieszkańca. Nieco wolniejsza, ale również wyraźna tendencja do szybkiej 

konwergencji wystąpiła w Hiszpanii i Portugalii11.  

                                                           

8  T. Kudłacz, Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej, w: 

Konkurencyjność miast i regionów, pod red. Z. Szymla, Materiały konferencyjne, AE w Krakowie, 

Kraków 2001, s. 12. 

9  Cyt. za: T. Geodecki, op. cit., s. 77.  

10  R.J. Barro, X. Sala-I-Martin, Convergence, „Journal of Political Economy”, vol. 100, nr 2 (April), 

1992; cyt. za: T. Geodecki, op. cit., s. 77. 

11  Najwolniej proces ten (w ówczesnej UE-15) następował w Grecji, głównie na skutek popełnionych 

przez ten kraj błędów w polityce gospodarczej. 
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Wymieniane są cztery główne zjawiska, które pozwalają wyjaśnić proces 

konwergencji pomiędzy państwami UE12:  

1. konwergencja wynika z neoklasycznej teorii wzrostu, a mianowicie wyższej 

produktywności krańcowej kapitału w krajach biedniejszych; 

2. konwergencja ma miejsce, ponieważ słabiej rozwinięte kraje nadrabiają 

zapóźnienie technologiczne; 

3. kraje biedniejsze przyłączając się do wspólnego rynku, miały relatywnie 

większe przyrosty korzyści płynących z handlu międzynarodowego, co 

powodowało konwergencję; 

4. proces wzrostu związany jest z transformacją strukturalną, tj. przenoszeniem 

zasobów z sektorów mniej produktywnych do tych charakteryzujących się 

wysoką produktywnością.  

Z kolei konwergencja nominalna to zbieżność zmiennych 

charakteryzujących politykę pieniężną w gospodarce krajów, które w wysokim 

stopniu skoordynowały swoją politykę gospodarczą. Wystąpienie zjawisk 

nominalnej konwergencji w zasadzie wymaga wprowadzenia wspólnej waluty, a co 

najmniej ścisłego powiązania kursów walutowych poszczególnych krajów, przy 

wysiłku na rzecz skoordynowania polityki budżetowej. W pełni zjawisko to 

występuje w przypadku przystąpienia kraju do unii ekonomicznej i walutowej.  

W Unii Europejskiej proces konwergencji nominalnej jest bezpośrednio 

związany z procesem tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). 

Warunkiem koniecznym do wejścia do tzw. strefy euro jest spełnienie wszystkich 

kryteriów zbieżności (konwergencji) nominalnej, a mianowicie pieniężnych 

(inflacja, stopa procentowa, kurs walutowy) oraz fiskalnych (deficyt budżetowy, 

dług publiczny)13.  

W Unii Europejskiej zjawiska nominalnej konwergencji wystąpiły pod 

koniec lat 90. ubiegłego wieku, kiedy zdecydowano wprowadzić wspólną walutę – 

euro. Mimo że między krajami występowały ogromne różnice w zakresie 

stosowanej polityki makroekonomicznej, skali nierównowagi i wyników 

gospodarczych, w ciągu kilku lat nastąpiła nominalna konwergencja: spadła 

inflacja i stopy procentowe, a kurs walutowy nabrał cech stabilności. Uważa się, że 

było to przede wszystkim efektem przekonania uczestników rynku finansowego, że 

wszystkie te kraje wypełnią kryteria konwergencji i wprowadzą euro. W Grecji, 

która przystąpiła do strefy euro w roku 2001, opóźniona była również realna 

konwergencja. 

                                                           

12  F. Caselli, S. Tenreyro, Is Poland the Next Spain, NBER Working Papers 11045, 2005; cyt. za: 

Źródła i perspektywy wzrostu produktywności w Polsce, IBS, Warszawa, grudzień 2006, s.13. 

13  Dodatkowym warunkiem jakościowym udziałem w UGW jest również niezależność banku 

centralnego (funkcjonalna, finansowa, osobista). 



158 Elżbieta Marciszewska, Jana Pieriegud 

 

KONWERGENCJA REGIONALNA A ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

TRANSPORTOWEJ 

Polityka regionalna to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Pośród jej 

celów jest wzrost konwergencji regionów (bez zakłócania rozwoju 

gospodarczego). Często dowodzi się, że w pierwszych stadiach konwergencji 

wewnętrzne różnice pod względem poziomu PKB per capita pomiędzy regionami 

rosną, gdy wzrost na poziomie ogólnokrajowym osiąga relatywnie wysoki poziom, 

czyli dochodzi do swego rodzaju konfliktu konwergencji ogólnokrajowej 

i regionalnej.  

O atrakcyjności regionu we współczesnej gospodarce decyduje w dużej 

mierze dostępność transportowa14. W poszczególnych teoriach rozwoju 

regionalnego i wzrostu gospodarczego (zob. tabela 1) podkreśla się rolę połączeń 

komunikacyjnych w generowaniu dochodu (strategie rozwoju zrównoważonego 

i niezrównoważonego) lub jego międzyregionalnej redystrybucji (teorie polaryzacji 

oraz nowa geografia ekonomiczna), a także wskazuje się na inwestycje 

infrastrukturalne jako potencjalne źródło „wypychania” (teorie klasyczne) lub 

niezbędny do pobudzania wzrostu gospodarczego wydatek publiczny (teoria 

keynesowska), umożliwiający uzyskanie „efektów zewnętrznych” (nowa teoria 

wzrostu)15. 

                                                           

14  Różne podejścia do problematyki dostępności transportowej zostały szeroko zaprezentowane w: 

Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. naukowa E. Załoga, Zeszyty 

Naukowe nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Szczecin 2009.  

15  P. Rosik, M. Szuster, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wyd. 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 48. 



Procesy konwergencji a rozwój infrastruktury transportowej 159 

 

Tabela 1 

Rola infrastruktury transportu w teoriach rozwoju regionalnego 

i wzrostu gospodarczego 

Teoria Autorzy Rola infrastruktury transportowej 

Klasyczne teorie 

lokalizacji 

i aglomeracji 

Weber, Lösch, 

Marshall, 

Hoover, Isard, 

Thünen, Predohl 

Rola punktów węzłowych jako 

głównego czynnika lokalizacyjnego. 

Teorie polaryzacji Perroux, 

Myrdal, 

Hirschmann, 

Pottier, Lasuèn 

Inwestycja infrastrukturalna jako 

jednostka motoryczna prowadząca do 

procesu kumulatywnego i efektów 

regresywnych (dalsza polaryzacja); 

z drugiej strony − możliwa szybsza 

dyfuzja innowacji; „efekt osiowy” 

a „efekt tunelu”. 

Strategie rozwoju 

zrównoważonego 

i niezrównoważonego 

Nurkse, 

Rosenstein-

Rodan, 

Nijkamp, 

Hirschman 

Strategia rozwoju przez infrastrukturę 

(w skrajnym przypadku „wielkie 

pchnięcie” infrastrukturalne) kontra 

strategia rozwoju akceptująca 

przejściowy niedostatek urządzeń 

infrastrukturalnych. 

Modele 

keynesowskie 

Keynes, Harrod, 

Domar 

Akceptowanie popytowych efektów 

inwestycji infrastrukturalnych 

w krótkim okresie; konieczność 

interwencji państwa. 

Neoklasyczny model 

Solowa 

Solow Infrastruktura jako potencjalne źródło 

„wypychania” kapitału prywatnego. 

Nowa teoria wzrostu Barro, Aschauer Infrastruktura (edukacja, instytuty 

badawcze, ochrona zdrowia) jako 

pośredni czynnik wzrostu lub 

(w modelach akcentujących rolę 

kapitału publicznego) infrastruktura 

jako bezpośredni czynnik wzrostu. 

Nowa geografia 

ekonomiczna 

Krugman, 

Baldwin, Fujita, 

Ottaviano, 

Martin 

Obniżenie kosztów transakcyjnych 

i dalsza polaryzacja regionalna 

wynikająca z delokalizacji firm 

w kierunku bogatych regionów; 

potencjalne efekty różniące się 
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Teoria Autorzy Rola infrastruktury transportowej 

w zależności od charakteru inwestycji 

(infrastruktura wewnątrzregionalna 

kontra międzyregionalna)  

Źródło: P. Rosik, M. Szuster, op. cit., s. 48 oraz opracowanie własne. 

Najczęściej stosowanymi metodami badania związków między 

inwestycjami infrastrukturalnymi w transporcie a rozwojem regionalnym są16: 

1. badania wpływu dostępności transportowej na rozwój regionalny za pomocą 

wskaźników prostych (np. gęstość sieci drogowej i kolejowej) oraz złożonych 

(np. z wykorzystaniem metod taksonomicznych); 

2. ekonometryczne estymacje produktywności infrastruktury; 

3. analiza wpływu inwestycji infrastrukturalnych na decyzje lokalizacyjne 

przedsiębiorstw. 

Rozwój regionów w Polsce charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem17. 

Wyróżnia się województwo mazowieckie, które jest ponad dwa razy bogatsze 

(PKB per capita) niż najuboższe. Jak pokazała analiza procesu konwergencji w 16 

polskich województwach oraz 45 polskich podregionach, przeprowadzona w latach 

1995−2005 na podstawie kształtowania się wskaźnika wartości dodanej brutto 

(GVA) per capita, województwo mazowieckie było najszybciej rozwijającym się 

regionem (tzw. zwycięzca); bardzo dynamicznie rozwijały także województwa 

wielkopolskie i łódzkie („doganiające”). Wśród regionów „tracących” znalazły się 

województwa: dolnośląskie, pomorskie, śląskie i zachodniopomorskie; pozostałe 

znalazły się w grupie „przegranych”18. 

W procesie konwergencji regionów ważną rolę odgrywają fundusze unijne. 

Pomoc strukturalna w niektórych przypadkach faworyzuje konwergencję krajową 

(Irlandia), podczas gdy w innych wydaje się dążyć do zwalczania efektów 

polaryzacji aktywności gospodarczej (Hiszpania). Doświadczenia wskazują jednak, 

iż poziom, jaki osiąga wymiernie konwergencja regionalna i krajowa, częściowo 

zależy od przestrzennej struktury działalności gospodarczej i zasiedlenia danego 

kraju19. Z kolei system administracyjno-osadniczy kraju determinuje 

zróżnicowanie dochodu w przestrzeni, co wpływa na wielkość popytu na usługi 

                                                           

16  P. Rosik, M. Szuster, op. cit., s. 49. 

17  Zob. K. Malaga, P. Kliber, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle 

neoklasycznych modeli wzrostu, AE w Poznaniu, Poznań 2007. 

18  P. Rosik, M. Szuster, op. cit., s. 91-96. 

19  Nowe partnerstwo dla spójności – konwergencja, konkurencyjność, współpraca, Komisja 

Europejska, Bruksela 2004, s. 148-149. 



Procesy konwergencji a rozwój infrastruktury transportowej 161 

 

transportowe oraz na potrzeby w zakresie budowy i modernizacji sieci 

infrastruktury transportowej20. 

Fundusze strukturalne (m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 

EFRR, Fundusz Spójności – FS) przyczyniły się istotnie do rozwoju infrastruktury 

transportowej w wielu krajach członkowskich, m.in. w Hiszpanii, gdzie 

rozbudowano i zmodernizowano sieć drogową, kolejową, a także główne porty 

morskie i lotnicze21.  

Największym beneficjentem polityki regionalnej UE stała się w bieżącym 

dziesięcioleciu Polska. Łączna wartość środków Funduszu Spójności (wraz 

z ISPA) przyznanych Polsce na lata 2000–2006 to ponad 5,6 mld euro. Środki te 

zostały rozdysponowane w 130 projektów, w tym w 111 przedsięwzięciach 

inwestycyjnych. W sektorze transportu ze wsparcia FS korzysta 38 projektów22.  

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Transport” w latach 

2004−2006 na realizację 1377 projektów przeznaczono 28,2 mld zł, z czego 18,4 

mld zł pochodziło z budżetu unijnego. W nowej perspektywie budżetowej 

2007−2013 w ramach PO „Infrastruktura i Środowisko” na realizację projektów 

transportowych przewidziano 19,07 mld euro, w tym 16,13 mld euro z FS oraz 

2,94 mld euro z EFRR. Głównymi beneficjentami są dwaj najwięksi zarządcy 

infrastruktury w Polsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

(GDDKiA) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK). 

Wyniki analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego (MRR) (m.in. za pomocą modelu HERMIN) pokazały, że fundusze 

unijne w latach 2004−2007 miały pozytywny wpływ na regionalną konwergencję 

w Polsce23. Wraz z absorpcją unijnych funduszy w latach 2007−2013 Polska 

powinna osiągnąć prawie 70% poziomu EU-25 w 2020 r. Uboższe regiony 

podniosą swój rozwój, przekraczając próg 80% średniej krajowej (z wyjątkiem 

regionu podkarpackiego), jednakże luka pomiędzy najbogatszymi województwami 

(mazowieckim, śląskim i dolnośląskim) a średnią krajową (i resztą regionów) 

powiększy się24. 

                                                           

20  T. Komornicki, P. Śleszyński, G. Węcławowicz, O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci 

infrastruktury transportowej w Polsce, „Przegląd Komunikacyjny” nr 6/2006, s. 17. 

21  W latach 1989-2005 z funduszy europejskich Hiszpania otrzymała 97,7 mld EUR, z czego 87% 

stanowiły środki EFRR oraz 13% środków pochodziło z FS. Prawie 50 mld euro z tej kwoty 

przeznaczono na finansowanie projektów infrastrukturalnych. Zob. więcej: J. Piecuch, 

Wykorzystanie funduszy strukturalnych i funduszu spójności w Hiszpanii, Materiały 

konferencyjne, AE w Krakowie, 15-16 maja 2003, s. 17. 

22  Zgodnie z zasadami wdrażania FS projekty mogą być realizowane do roku 2010 włącznie. 

23  Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na 

gospodarkę w latach 2004-2007, MRR, Warszawa, lipiec 2008. 

24  K. Piech, Konwergencja regionów w Polsce – wpływ funduszy unijnych, w: Fundusze unijne i 

przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki, Materiały konferencyjne, Uniwersytet 

Jagielloński, 17-18 stycznia 2008 r., s. 16. 
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DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA POLSKICH REGIONÓW 

Analiza dostępności infrastruktury transportowej na poziomie polskich 

regionów (województw) wskazuje na jej zróżnicowany poziom. Na przykład 

średnia gęstość sieci kolejowej w Polsce w końcu 2008 r. wynosiła 5,7 km na 100 

km2, zaś gęstość dróg kołowych o nawierzchni twardej wyniosła 83,5 km na 100 

km2. Największą gęstością sieci kolejowej – która jest w Polsce uwarunkowana 

historycznie – charakteryzują się województwa śląskie, opolskie, lubuskie 

i dolnośląskie. Natomiast do najlepiej wyposażonych w sieć drogową należą 

województwa położone w centralnej i południowej Polsce, przede wszystkim 

świętokrzyskie i małopolskie, a także opolskie i śląskie. Najlepszą dostępnością 

drogową i kolejową charakteryzowały się regiony i podregiony relatywnie bogate, 

położone w centrum i na południu Polski.  

Wyniki analiz wpływu infrastruktury drogowej w Polsce na wielkość 

produkcji i efektywność kapitału rzeczowego przeprowadzone dla Polski na 

poziomie powiatów są podobne do wyników badań w innych krajach. 

Współczynnik przy zmiennej „gęstość dróg” jest dodatni i przyrost długości dróg 

o 1% przynosi zwiększenie wartości produkcji sprzedanej o 0,056% na poziomie 

powiatów. Z kolei „wzrost nakładów infrastruktury drogowej (długość dróg w km) 

na jednostkę majątku produkcyjnego” przynosi wzrost efektywności tego majątku 

o 0,31%25.  

W 2008 r., na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 

w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, opracowana 

została metodologia obliczania wskaźnika międzygałęziowej dostępności 

transportowej Polski. Ma ona służyć m.in. ocenie skutków budowy 

i modernizacji sieci transportowej, ujętej w programach operacyjnych. 

W modelu założono, iż dostępność transportowa jest miarą ogólną i powinna 

być opisana poprzez dwie kategorie miar26:  

1. dostępność do sieci transportowych, która określona została na podstawie 

identyfikacji w regionie danego rodzaju infrastruktury, w sensie 

ilościowym i jakościowym; 

2. rzeczywistą dostępność przestrzenną, która ma zasadniczy wpływ na po-

równania międzyregionalne, mierzoną faktycznym czasem przejazdu 

w poszczególnych sieciach transportowych, z uwzględnieniem znaczenia 

poszczególnych relacji pomiędzy ośrodkami osadniczymi.  

Otrzymany wskaźnik dostępności jest syntetyczną miarą wzajemnej 

potencjalnej dostępności czasowej najważniejszych krajowych ośrodków 

                                                           

25  A. Domańska, Wpływ infrastruktury na rozwój regionalny, PWN, Warszawa 2006, s. 194-195. 

26  T. Komornicki, W. Pomianowski, P. Rosik, P. Śleszyński, Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik 

międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski, „Infrastruktura Transportu” nr 

5/2009, s. 22-24. 
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osadniczych, uwzględniający wszystkie podstawowe gałęzie transportu 

(drogowy, kolejowy, lotniczy i żegluga śródlądowa w proporcji do ich udziału 

w pracy przewozowej) oraz jest ważony poziomem rozwoju społeczno-

gospodarczego. Miara może być obliczona oddzielnie dla przewozów 

towarowych i pasażerskich, a ponadto w podziale na 16 województw.  

Wyniki obliczeń oraz interpretację graficzną wskaźnika międzygałęziowej 

dostępności transportowej przedstawiono na rysunku 1. Może on przybierać 

wartości od 0 do 1, przy czym najwyższa wartość obrazuje sytuację, w której 

wszystkie drogi mają najwyższe parametry techniczno-funkcjonalne i przebiegają 

w linii prostej pomiędzy poszczególnymi ośrodkami27.  

 

Rysunek 1  

Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej Polski w 2008 r.  

 

 

Źródło: T. Komornicki, W. Pomianowski, P. Rosik, P. Śleszyński, op. cit., s. 24. 

Najwyższe wartości wskaźnika osiągnęło województwo śląskie, 

a następnie opolskie i małopolskie, natomiast najniższe wartości osiągnęły 

województwa położone na północy kraju (zachodniopomorskie, pomorskie 

i warmińsko-mazurskie). 

                                                           

27  Ibidem. 
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PODSUMOWANIE 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło nowe możliwości 

w zakresie wykorzystania funduszy unijnych do współfinansowania projektów 

infrastrukturalnych, co pozytywnie wpływa na przyśpieszenie rozwoju 

infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Oczekuje się, że fundusze 

strukturalne przyczynią się do wzrostu konwergencji polskich regionów. 

Należy stwierdzić, że na razie nie osiągnięto znaczącej poprawy jakości 

infrastruktury transportowej oraz jej dostępności28. Niedorozwój infrastruktury 

transportowej hamuje istotnie proces „doganiania” przez Polskę gospodarki 

europejskiej. Dotyczy to zarówno całego kraju, jak i poszczególnych jego 

regionów. 

SUMMARY 

RELATIONS BETWEEN THE CONVERGENCES PROCESSES AND THE 

DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

The theory of convergence, also called as the „catch-up effect”, generally 

states that poorer economies (regions) tend to grow at faster rates than the richer 

ones. Economic convergence assumes that all countries or regions are growing, but 

at different speeds. The significant role in real and regional convergence processes 

belongs to transport, especially transport infrastructure development. 

The paper presents relations between economic convergence and transport 

infrastructure development. The accession of Poland to the European Union creates 

new possibilities through the EU structural funds, which has a positive influence on 

acceleration transport infrastructure development in Poland. Even though poor 

quality of transport infrastructure slows down economic convergence between 

Poland and the EU-27.  

Translated by Jana Pieriegud 

 

                                                           

28  W ostatnim Global Competitiveness Report 2009-2010 według indeksu syntetycznego 

infrastruktury (tzw. drugi filar) Polskę umieszczono na 103 miejscu wśród 134 krajów objętych 

badaniem przy ogólnej 46 pozycji w rankingu konkurencyjności. Najgorzej Polska wypadła pod 

względem jakości infrastruktury drogowej (127 miejsce). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_system
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EUGENIUSZ MAZUR1 

SZKODY WYRZĄDZONE ŚRODOWISKU PRZYRODNICZEMU PRZEZ 

TRANSPORT 

Wśród wielu rodzajów działalności człowieka przyczyniających się 

w dużym stopniu do degradacji środowiska przyrodniczego istotne miejsce zajmuje 

działalność transportowa – odbywa się bowiem w konkretnych warunkach tegoż 

środowiska. Degradacja dotyczy, chociaż w różnym stopniu, wszystkich 

komponentów środowiska, razem z jego walorami krajobrazowymi. W pierwszym 

rzędzie szkody wyrządzone środowisku dotyczą ziemi (zajmowanie terenu, zmiana 

naturalnej rzeźby terenu, naruszenie wierzchnich warstw skorupy ziemskiej, 

degradacja gleby, wyczerpywanie zasobów naturalnych, ograniczenie przydatności 

terenu dla celów budowlanych i innych), wody (pobór, zużycie, zanieczyszczenie 

szkodliwymi substancjami, zmiana stosunków wodnych wskutek powstania lub 

modernizacji powiązań transportowych) i powietrza (zużywanie tlenu zawartego 

w powietrzu atmosferycznym, zanieczyszczenie atmosfery, skażenie termiczne 

atmosfery). Zagrożona jest również biosfera (roślinność i zwierzęta). Działalność 

transportowa wpływa również niekorzystnie na estetykę krajobrazu naturalnego. 

ZIEMIA 

Transport zużytkowuje ogromne tereny na rozwój infrastruktury 

technicznej (liniowej i punktowej). Są to drogi samochodowe i kolejowe, kanały 

wodne śródlądowe, rurociągi, sieć energetyczna oraz lotniska, porty, węzły 

kolejowe, a także urządzenia towarzyszące: stacje obsługi i paliw, warsztaty 

naprawcze, zajezdnie, garaże, parkingi, motele, budynki administracyjne i inne 

obiekty. 

Najbardziej terenochłonna jest infrastruktura transportu drogowego. 

Szczególnie dużo powierzchni pochłaniają autostrady, które – w zależności od 

liczby pasów ruchu – wymagają terenu szerokości około 50−70 m (dla 6−12 pasów 

ruchu; w Europie autostrady o 12 pasach ruchu spotykane są m.in. w Holandii. 

Natomiast niektóre autostrady amerykańskie, np. w Kalifornii, mają szerokość 

120 m (18 pasów ruchu). Oznacza to, że każdy kilometr autostrady zajmuje 5−12 

ha ziemi. Ponadto bezkolizyjne skrzyżowanie autostradowe zajmuje kilkanaście 

                                                           

1  dr hab. prof. US Eugeniusz Mazur, Katedra Historii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki 

Przestrzennej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 
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hektarów, zaś urządzenia pomocnicze (motele, stacje paliw i napraw itp.) 

powodują zajęcie dalszych kilku hektarów na 100 km autostrady. Są to więc 

inwestycje ogromnie terenochłonne. Podobnymi wskaźnikami terenochłonności 

charakteryzują się inne drogi dwujezdniowe o parametrach autostradowych. 

Dużego zapotrzebowania na teren wymagają również drogi jezdnojezdniowe 

o nawierzchni ulepszonej. Coraz większych powierzchni wymagają też miejsca 

parkingowe dla coraz większej liczby samochodów. Na przykład w Stanach 

Zjednoczonych, najbardziej zmotoryzowanym państwie świata, na samo tylko 

zaparkowanie blisko 200 mln samochodów osobowych potrzeba około 1,5 mln ha 

(15 tys. km2) powierzchni pokrytej asfaltem lub betonem, a więc tyle, ile wynosi 

powierzchnia wszystkich autostrad świata (odpowiada to prawie 6-krotnemu 

obszarowi państwa Luksemburg). Stanowi to jednak zaledwie niewielką część 

w porównaniu z zabetonowaną i zaasfaltowaną powierzchnią całej infrastruktury 

drogowej, która w USA sięga 20 mln ha (200 tys. km2), tj. około 2,1% kraju. 

W Niemczech powierzchnia zajęta przez infrastrukturę transportu drogowego 

wynosi około 16 tys. km2 (4,3% powierzchni kraju), w Holandii zaś ponad 3 tys. 

km2 (około 8% powierzchni kraju). W Polsce powierzchnia ta wynosi 7,9 tys. km2, 

co stanowi 81,6% ogólnej powierzchni komunikacyjnej, a 2,5% obszaru kraju. 

Oblicza się, że w skali ogólnoświatowej infrastruktura transportu samochodowego 

zajmuje ponad 100 mln ha (1 mln km2), co stanowi ⅔ globalnego 

zagospodarowania transportowego. 

Pod względem zajmowanych obszarów, zwykle na drugim miejscu (po 

transporcie drogowym), a w niektórych krajach na trzecim (dodatkowo po 

lotnictwie, np. w USA, lub żegludze morskiej, np. w Japonii, Wielkiej Brytanii czy 

Włoszech), znajduje się transport kolejowy. Średnio 1 km linii kolejowej 

wielotorowej (magistrali), zależnie od właściwości terenowych, zajmuje 3,2−5,5 ha 

ziemi, a jednotorowej linii kolejowej 1,8−4,0 ha. Trasowanie nowoczesnych linii 

kolejowych, zwłaszcza wielotorowych, jest więc ogromnie terenochłonne. 

Dodatkowych areałów, od kilku do kilkuset ha, wymagają stacje osobowe, 

rozrządowe i przeładunkowe, np. stacja rozrządowa w Szczecinie (Port Centralny) 

– poza terenami portowymi – około 120 ha, a w Maschen koło Hamburga – 490 ha. 

Trwałe budynki, ładownie, bocznice itp. zajmują także znaczną powierzchnię. Na 

przykład budynki PKP zajmują łącznie 1000 ha. Obecnie na świecie eksploatuje się 

około 1,3 mln km linii kolejowych, które w swej rozwiniętej długości mają około 

2 mln km czynnych torów. Szacuje się, że ogólna powierzchnia zajęta przez linie 

kolejowe i ich zaplecze wynosi w skali świata około 5 mln ha (50 tys. km2). Dla 

porównania infrastruktura kolejowa w Polsce zajmuje blisko 100 tys. ha (1 tys. 

km2), tj. około 0,3% obszaru kraju. 

Lotniska, w zależności od przewidywanego ruchu i rodzajów samolotów, 

zajmują najczęściej od 200 do 800 ha. Na przykład lotnisko w Gdańsku 

(Rębiechowo) zajmuje 200 ha, w Poznaniu (Ławica) – 325 ha, w Warszawie 

(Okęcie) – 500 ha. W wielkich portach lotniczych świata powierzchnie te są 
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większe. I tak, lotnisko Heathrow w Londynie zajmuje 1100 ha, lotniska paryskie 

(Orly i Nord) odpowiednio: 1800 ha i 3000 ha, w Hamburgu – 3800 ha. Coraz 

liczniejsze metropolie posiadają po kilka lotnisk. Na przykład Rzym i Mediolan – 

po 2 lotniska, Tuluza – 4, Moskwa – 5, Paryż – 9 (łącznie z lokalnymi), Londyn 

zaś ma ogółem 11 lotnisk (łącznie z lotniskiem dla śmigłowców). Świadczy to o 

skali pozyskiwania terenów pod urządzenia infrastrukturalne transportu lotniczego 

i wynikającym stąd zagrożeniu dla środowiska przyrodniczego. Według danych 

Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w 2005 r. było na 

świecie czynnych 33,5 tys. cywilnych lotnisk komunikacyjnych (łącznie z 

prywatnymi), spośród których prawie połowa (ponad 15 tys.) w Stanach 

Zjednoczonych. W kraju tym, według szacunkowych obliczeń, powierzchnia zajęta 

przez lotniska komunikacyjne sięga 2,1 mln ha (21 tys. km2), natomiast na świecie 

dochodzi do 5 mln ha (50 tys. km2), a więc dorównuje infrastrukturze kolejowej. 

Podobne obszary – od kilkuset do kilku tysięcy ha – zajmują porty 

morskie, np. port w Sztokholmie – 800 ha, w Kopenhadze – 900 ha, w Gdyni – 987 

ha, w Gdańsku (razem z Portem Północnym) – około 1200 ha i w Szczecinie – 

1800 ha. Port w Hamburgu ma 10 000 ha (z czego część lądowa wynosi 4100 ha). 

Za największy port świata pod względem zajmowanej powierzchni uważa się 

Nowy Jork. Stanowi on zespół portów i przystani o łącznej powierzchni 385 800 ha 

(3858 km2, z tego 2803 km2 lądu i 1055 km2 wody). 

Odpowiedniej przestrzeni wymagają również porty żeglugi śródlądowej 

(najczęściej od kilku do kilkudziesięciu ha) oraz kanały śródlądowe. W Polsce 

powierzchnia portu rzecznego wynosi średnio około 3 ha. W krajach o rozwiniętej 

żegludze śródlądowej (Belgia, Holandia, Niemcy, Francja) powierzchnia 

niektórych portów sięga setek, a nawet tysięcy ha. Na przykład port Duisburg-

Ruhront (Niemcy) zajmuje obszar 312 ha, zaś port w Strasburgu (Francja) – 

365 ha, natomiast port w Mannheim (Niemcy), łącznie z akwatorium i terenami 

przemysłowymi, aż 1350 ha. 

Kanał śródlądowy zajmuje pas ziemi szerokości około 100 m (tj. około 10 

ha na 1 km kanału). Szczególnie gęsta sieć kanałów znajduje się w Holandii, 

Belgii, Niemczech i w północno-wschodniej Francji. W Belgii kanały zajmują 

0,3%, a w Holandii 1,0% powierzchni kraju. 

Rurociągi przebiegają w zasadzie pod ziemią, ale na niektórych odcinkach 

układa się je na specjalnych estakadach. Niemniej transport rurociągowy, wbrew 

powszechnym opiniom, wymaga również znacznych terenów zarówno w czasie 

układania rurociągów, jak i ich eksploatacji. Przyjmuje się, że do ułożenia 

rurociągu potrzebny jest pas gruntu szerokości 20 m, czyli 2 ha na 1 km, a po 

zakończeniu budowy pas niezbędny do dojazdu można zmniejszyć do kilku 

metrów. Jeden punkt przelewu wymaga 30−50 ha, natomiast jedna pompownia 

5−10 ha. Zważywszy na fakt, że rurociągi stanowią nowoczesną i ekonomiczną 

formę transportu ciał płynnych i gazowych (ostatnio również ciał stałych), sieć ich 
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w wielu regionach świata rozwija się dynamicznie. Stąd też zapotrzebowanie na 

teren dla transportu rurociągowego stale rośnie. 

Wielkość terenów komunikacyjnych w poszczególnych krajach wykazuje 

duże zróżnicowanie – od poniżej 1% (Rosja, Kanada, Australia, Islandia) do ponad 

10% (Belgia, Holandia) powierzchni tych krajów. W Polsce powierzchnia 

zagospodarowania transportowego wynosi około 1,1 mln ha, co stanowi około 

3,5% obszaru kraju. Przyjmuje się, że tereny komunikacyjne na świecie stanowią 

około 1,2% powierzchni lądów (bez Antarktydy i Grenlandii), tj. około 160 mln ha 

(1,6 mln km2). 

Z kompleksu zmian, jakich dokonał człowiek w środowisku 

przyrodniczym w wyniku działalności transportowej, zjawiskiem najłatwiej 

dostrzegalnym w krajobrazie jest zniekształcenie naturalnych rzeźby terenu. 

W wyniku budowy dróg samochodowych, kolejowych, wodnych, a także lotnisk 

i portów oraz obiektów towarzyszących nastąpiły zmiany w ukształtowaniu 

powierzchni ziemi. Powstały nowe, antropogeniczne formy, zarówno wklęsłe 

(wykopy kolejowe i drogowe, kanały), jak i wypukłe (nasypy, groble, 

obwałowania, mosty i wiadukty), a także formy zrównania – jako rezultat niwelacji 

terenu związanej z potrzebami budowy lotnisk, portów, dworców, parkingów 

i innych obiektów. Zmiany te są najbardziej dostrzegalne w krajobrazie miejsko-

przemysłowym, w którym dominującym elementem – oprócz zabudowy zwartej – 

są układy komunikacyjne. 

Największy wpływ na zniekształcenie pierwotnej rzeźby terenu ma 

infrastruktura transportu kolejowego. Wynika to z faktu, że transport kolejowy jest 

niezwykle „wrażliwy” na zmiany wysokości (stopnia nachylenia terenu), 

w odróżnieniu np. od transportu samochodowego, dla którego dopuszczalne są 

znaczne pochyłości terenu na krótkich odcinkach bez konieczności budowy nasypu 

lub wykopu. Natomiast niwelacji terenu w postaci sztucznych zrównań wymagają 

lotniska, zwłaszcza budowane w górach. Dobrym przykładem jest Japonia, gdzie 

lotniska buduje się na zniwelowanych fragmentach pasm górskich lub na 

zasypywanych obszarach morskich. Zbudowane niedawno międzynarodowe 

lotnisko Kansaj wymagało zalądowienia 1200 ha wód morskich w zatoce Osaka. 

Budownictwo transportowe wymagające poważnych prac ziemnych – 

oprócz przekształceń naturalnych form powierzchni ziemi – narusza strukturę 

geologiczną podłoża skalnego. Na przykład przy przekopaniu Kanału Panamskiego 

wydobyto 150 mln m3 ziemi, a kanału Wołga-Don ponad 200 mln m3. 

Przeobrażenia wnętrza górnych warstw skorupy ziemskiej powoduje również 

budowa tuneli drogowych i kolejowych. Tunele, kanały oraz wykopy kolejowe 

i drogowe wpływają również na zniekształcenie powierzchni ziemi, ponieważ 

wydobyty materiał skalny przemieszcza się na inne miejsce. Również trasowanie 

rurociągów powoduje miejscowe naruszenie struktury geologicznej, zwłaszcza 

przy pokonywaniu większych przeszkód wodnych, głównie rzek, tunelami 
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podwodnymi. Na przykład rurociąg „Przyjaźń” przecina Odrę specjalnym tunelem 

wodnym o długości 300 m. 

Ciągły rozwój urządzeń komunikacyjnych (dróg i obiektów 

towarzyszących) powoduje, że powierzchnia gleb na świecie zmniejsza się 

z każdym rokiem o kilkaset tysięcy ha. Najwięcej areału glebowego absorbują 

szlaki komunikacyjne, zwłaszcza nowoczesne autostrady. Tymczasem zasoby 

glebowe są ograniczone przestrzennie i jakościowo i może wystąpić ich deficyt. 

Obecnie zjawisko to występuje już m.in. w Holandii, Belgii, Japonii. Niepokojący 

jest także proces przekazywania na cele transportowe gleb najwartościowszych, 

tj. o najwyższych klasach bonitacyjnych, których powierzchnia w niektórych 

krajach jest znikoma. Na przykład w Polsce gleb klas I−II jest tylko 3,9% ogólnego 

areału glebowego. Rozwój zaś gospodarki żywnościowej wymaga utrzymania jak 

największej powierzchni gruntów wysokowartościowych. Zajmowanie ziemi 

i pozbawianie gleby jej produkcyjnych funkcji jest najgroźniejszym przejawem 

negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze. Jest to 

degradacja trwała i z tego tytułu środowisko przyrodnicze i gospodarka rolna 

ponoszą największe straty. 

Działalność transportowa uszczupla zasoby naturalne ziemi, wymaga 

bowiem ogromnych ilości materiałów i surowców (paliw, stali, cementu, wyrobów 

gumowych, tworzyw sztucznych, metali kolorowych, drewna itp.). W skali świata 

wielkości te wynoszą kilkaset milionów ton rocznie. Szczególnie rośnie zużycie 

materiałów pędnych, ropy naftowej i gazu ziemnego. Na przykład w Polsce na cele 

transportowe zużywa rocznie się około 10−11 mln ton pochodnych ropy naftowej 

(benzyny i oleju napędowego), zaś w skali świata ponad 500 mln ton, z tendencją 

wzrostową. Jak widać, transport wpływa w dużym stopniu na wyczerpywanie się 

surowców, zwłaszcza nieodnawialnych. 

WODY 

Pobór wody przez transport dotyczy głównie kosmetyki samochodowej 

(mycia). Zważywszy na fakt, że na świecie jest około 500 mln samochodów, zaś 

każdy wymaga wielokrotnego mycia w ciągu roku i zużywa się przy tej czynności 

jednorazowo kilkadziesiąt litrów wody (samochody ciężarowe i autobusy zużywają 

jej kilkakrotnie więcej), przeznacza się na ten cel miliardy hektolitrów wody 

rocznie. Z kolei do wyprodukowania jednego samochodu zużywa się średnio około 

400 m3 wody. Duże ilości stanowią również wody balastowe statków morskich. 

Zanieczyszczenie wód przez transport lądowy jest niewielkie i dotyczy 

głównie oddziaływania spalin, zwłaszcza związków metali ciężkich na przybrzeżne 

strefy zbiorników wodnych (mórz, jezior, rzek) przylegających do szlaków 

komunikacyjnych. Inną przyczynę zanieczyszczenia wód stanowią odpady 

w postaci zużytych przedmiotów trwałych (stałych) – ogumienia oraz wszelkiego 

rodzaju opakowań po olejach, smarach, detergentach i innych substancjach. 
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Najgroźniejsze jest zanieczyszczenie wód przez transport morski, co 

wynika m.in. z częstych awarii statków. Powoduje to, że szkodliwe oddziaływanie 

żeglugi na wody mórz i oceanów przybiera na sile. Do zanieczyszczeń środowiska 

morskiego przyczyniają się rozlewane materiały pędne, smary, oleje oraz wody 

balastowe. Dostają się one do morza podczas przemywania i czyszczenia 

zbiorników statku, w wyniku przecieków oraz awarii tankowców, w tym 

superzbiornikowców przewożących ropę naftową. Przypuszcza się, że w ciągu 

roku powierzchnia mórz i oceanów pokrywana jest w ten sposób przez 5−10 mln 

ton ropy naftowej i substancji ropopochodnych. Według danych amerykańskich 

w latach 1964−1976 na świecie wydarzyło się 198 katastrof tankowców o łącznej 

nośności 7 mln DWT, w tym 4 supertankowców o nośności 200 tys. DWT każdy 

i 8 supertankowców o nośności 100 tys. DWT. W ich następstwie zginęło 1000 

osób, zaś do mórz i oceanów wyciekło 0,5 mld galonów (galon – 4546 l) ropy 

naftowej, tj. 2,3 mln m3. Podobne niebezpieczeństwo dla środowiska morskiego 

stanowiły czynności związane z oczyszczaniem zbiorników naftowych, zmianą 

olejów silnikowych czy ze zrzutem wód balastowych. We wspomnianym okresie 

do mórz i oceanów dostało się na skutek tych czynności − szacunkowo – 2−2,5 

mld galonów (18−24 mln m3) ropy naftowej. Po tym okresie zdarzyło się na 

świecie około 80 dalszych poważniejszych katastrof zbiornikowców z rozlewami 

ropy naftowej o dużym stopniu zagrożenia dla środowiska wodnego. Szacuje się, 

że 1 m3 ropy naftowej pokrywa około 200 ha powierzchni morza nieprzerwaną 

warstwą, w wyniku zaś przesuwania się takiej plamy węglowodorów skażeniu 

może ulec nawet 12 tys. ha (120 km2) akwenu. 

Jedną z serii wymienionych katastrof była w 1967 r. groźna awaria 

zbiornikowca „Torey Canyon” (104 tys. DWT), który w czasie rejsu osiadł na 

skałach południowo-zachodnich wybrzeży Anglii i przełamał się, skutkiem czego 

do morza wypłynęło około 60 tys. ton ropy naftowej. Powstała w ten sposób plama 

ropy (około 900 km2) przesuwając się, zanieczyściła około 160 km wybrzeża, 

w tym również po przeciwnej – francuskiej – stronie Kanału La Manche. Oprócz 

wyginięcia fauny morskiej rozlane węglowodory spowodowały zanieczyszczenia 

plaż Kornwalii i Bretanii, co wpłynęło niekorzystnie również na turystykę tych 

regionów. Szczególnie niebezpieczny okazał się rok 1976, kiedy to tylko 

w grudniu zdarzyły się przy wschodnich wybrzeżach Stanów Zjednoczonych aż 

cztery awarie dużych tankowców, w wyniku czego ogromne ilości ropy naftowej 

pokryły okoliczne wody, powodując klęskę ekologiczną. Najgroźniejsza okazała 

się wtedy awaria tankowca „Argo Merchant”, z którego wypłynęło prawie 30 tys. 

ton ropy. Utworzona po wycieku plama ropy objęła 12 tys. km2 akwenu, w pasie 

o długości około 200 km i szerokości około 60 km. Natomiast największą 

dotychczas morską katastrofą ekologiczną była awaria zbiornikowca „Exxon 

Valdez” w marcu 1989 r. u wybrzeży Alaski. Statek ten, wiozący 800 tys. baryłek 

(1 baryłka – 159 l) ropy, wpadł na podwodne skały w Zatoce Alaskańskiej, 

w wyniku czego do morza wypłynęło ponad 260 tys. baryłek ropy (41 tys. m2), 

powodując skażenie 1700 km wybrzeża. Również na Bałtyku zdarzają się awarie 
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statków. Na przykład w 1979 r. koło Windawy, z powodu pęknięcia kadłuba 

zbiornikowca „Antonio Gramsci”, wylało się 5 tys. ton ropy naftowej, zaś 

w 1981 r. w rejonie Kłajpedy ze zbiornikowca „Globe Assima” przedostało się do 

morza 16 tys. ropy naftowej (awaria statku nastąpiła po zderzeniu się ze skałą 

podwodną). 

Zanieczyszczenie mórz i oceanów przybrało w ostatnich latach charakter 

globalny. Nie ma już praktycznie na świecie akwenu wolnego od zanieczyszczeń 

transportowych. Szczególne niebezpieczeństwo ze strony rozlanej ropy i innych 

substancji chemicznych (płynnej siarki, skroplonego gazu itp.) wynika z faktu 

obejmowania przez nie dużych powierzchni wodnych i przemieszczania plam 

oleistych przez wiatry i prądy morskie na duże odległości. Systematyczny wzrost 

tonażu floty handlowej, głównie zbiornikowców, powoduje, że zagrożenie 

środowiska morskiego przybiera na sile. Obecnie po morzach i oceanach świata 

pływa ponad 8 tys. zbiornikowców o pojemności około 200 mln BRT, a każdy 

z nich jest potencjalnym źródłem katastrofy. W szczególnie niekorzystnej sytuacji 

znajdują się morza płytkie i o małej możliwości wymiany wód z oceanem, np. 

Bałtyk, w których proces samooczyszczania przebiega niezmiernie trudno. 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego stanowi obecnie jedno 

z największych zagrożeń środowiska przyrodniczego przez transport. Jest to tym 

niebezpieczniejsze, że skażone spalinami powietrze powoduje zatruwanie innych 

elementów środowiska, a zwłaszcza wód, gleb, roślin i zwierząt, naruszając 

równowagę ekologiczną. Wpływa też szkodliwie na organizm człowieka. 

Zanieczyszczenie powietrza polega na zmianie jego właściwości fizycznych 

i chemicznych. Przyjmuje się, że jest to taki stan, w którym udział zawartych 

w powietrzu substancji stałych, ciekłych i gazowych przekracza średnią ich 

zawartość w powietrzu czystym. Fizyczne właściwości powietrza zmieniają pyły, 

sadze i para wodna, chemiczne zaś – przede wszystkim w wyniku uwalniania się 

spalin silnikowych – tlenki węgla (CO i CO2), szkodliwe węglowodory, tlenki 

azotu, związki siarki i ołowiu, fluor, aldehydy i inne. 

Obecnie ze wszystkich gałęzi transportu najgroźniejsze zanieczyszczenie 

atmosfery powoduje transport samochodowy poprzez emisję ogromnych ilości 

toksycznych spalin. Zasięg i skalę zagrożenia atmosfery przez spaliny 

motoryzacyjne ilustruje fakt, że na drogach świata porusza się aktualnie około 500 

mln pojazdów samochodowych zużywających około 50 tys. ton paliwa na każdy 

kilometr drogi (przy średnim zużyciu około 10 kg paliwa na 100 km drogi); 

z każdego zaś kilograma spalonej benzyny ulatnia się do atmosfery 0,51 kg (tj. 510 

kg z jednej tony paliwa) substancji trujących. Przy zastosowaniu oleju 

napędowego, na którym pracują silniki wysokoprężne (dieslowskie), ilość ta jest 

prawie 10-krotnie mniejsza. Szczególnie niska jest w tym przypadku emisja 

tlenków węgla, bo aż ponad 22-krotnie mniejsza w porównaniu z silnikami 
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benzynowymi. Silniki wysokoprężne emitują jednak 5-krotnie więcej sadzy 

zadymiającej atmosferę. Przyjmuje się, że w Polsce typowy samochód osobowy 

przebiega rocznie średnio 10 tys. km, spalając przy tym 1 tys. kg benzyny, emisja 

substancji szkodliwych wydzielanych przez ten samochód będzie wynosiła: 

tlenków węgla – 328 kg, węglowodorów – 110 kg, tlenków azotu i siarki – 20 kg 

oraz sadzy – 2 kg. 

Intensywny rozwój motoryzacji na świecie rozpoczęty w drugiej połowie 

XX w. spowodował więc poważne w skutkach zanieczyszczenie powietrza 

spalinami, szczególnie zaś w środowiskach miejskich i przemysłowych oraz 

wzdłuż przelotowych tras komunikacyjnych. Przykładowo w Stanach 

Zjednoczonych udział motoryzacji w emisji związków szkodliwych do atmosfery 

dochodzi do 60%, w Europie Zachodniej wynosi 35−45%, zaś w Polsce 15−25%, 

lokalnie zaś dochodzi nawet do 75%, m.in. w śródmieściu Warszawy i innych 

dużych miast. 

Często się zdarza, że w niektórych miastach, zwłaszcza jesienią i zimą, 

przy bardzo dużej wilgotności powietrza, zanieczyszczenie atmosfery przybiera 

wygląd gęstej mgły nasyconej pyłem, spalinami i sadzą. Zjawisko to, noszące 

nazwę „smog” (smoke + fog – dym i mgła), występuje m.in. w Londynie, Nowym 

Jorku, Tokio i wielu innych miastach. Zjawisko smogu wywołuje u człowieka 

niekorzystne skutki zdrowotne. Ich skala rozciągać się może od podrażnienia błon 

śluzowych (oczu, nosa, gardła) czy obrzęków płuc aż po śmierć organizmu. 

Najtragiczniejsze, jak dotychczas, żniwo w postaci 4000 zgonów przyniósł smog 

w Londynie w 1952 r. W mieście tym po raz pierwszy zaobserwowano ten rodzaj 

smogu, stąd nazwa – „londyński”. Inną jego nazwą jest (ze względu na obecność 

w nim tlenków siarki) – „siarkowy”. Drugi rodzaj smogu (bez mgły i dymu), 

„fotochemiczny” lub „kalifornijski”, który po raz pierwszy zaobserwowano w Los 

Angeles (w Kalifornii) w 1926 r., powstaje w południe gorącego, słonecznego dnia 

w postaci lekkiej mgiełki, jako wynik działania promieni słonecznych na 

rozproszone w powietrzu tlenki azotu. Substancje te osiągają niebezpieczne 

stężenie w wielu miejscach, zwłaszcza tam, gdzie obserwuje się natężony ruch 

samochodowy i silne nasłonecznienie. W związku z tym coraz częściej smogiem 

kalifornijskim zagrożone są znane miejscowości uzdrowiskowe i wypoczynkowe, 

również w Polsce, np. w Kotlinie Kłodzkiej i w okolicach Zakopanego 

zaobserwowano ten rodzaj smogu. 

Oprócz zanieczyszczenia atmosfery należy rozpatrywać również wielkość 

zużycia powietrza przez silniki spalinowe, ponieważ łączy się to z poważnym 

naruszeniem bilansu tlenu w atmosferze. Na przykład do spalenia 1 kg benzyny 

w silniku gaźnikowym zużywa się aż 13,5 kg powietrza, tj. około 3 kg tlenu (18 

m3). Z innych obliczeń wynika, że silnik samochodu średniolitrażowego 

spalającego 10 l paliwa na 100 km trasy z prędkością około 50 km/h zużywa 

w ciągu godziny około 55 kg (300 m3) powietrza, czyli 450 razy więcej w tym 

samym czasie niż człowiek (0,75 m3). Zużycie powietrza przez silnik jest tym 
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większe, im większa jest jego moc. I tak, przeciętny parowóz zużywa w ciągu 

godziny pracy około 32 t powietrza. Znacznie większe zużycie powietrza wykazują 

samoloty, np. w ciągu 3 min startu AN zużywa 4 t powietrza, IŁ 18 – 10 t, a IŁ 62 

– aż 200 t. Z kolei odrzutowy samolot pasażerski typu Boeing 747 na trasie 

przelotu przez Atlantyk (z Nowego Jorku do Paryża) zużywa każdorazowo 35 t 

tlenu. Takiej ilości tlenu nie jest w stanie wyprodukować nawet 20-hektarowy las 

w ciągu roku. Zważywszy, że nad Ziemią krąży codziennie ponad 3 tys. takich 

maszyn, roczne zużycie tlenu przez nie wynosi – szacunkowo – około 40 mln t. 

Zdaniem ekspertów wprowadzenie do eksploatacji tak dużej liczby samolotów 

ponaddźwiękowych spowoduje również zmniejszenie przez spaliny lotnicze ilości 

ozonu, stanowiącego ochronną warstwę Ziemi przed promieniowaniem 

kosmicznym. 

BIOSFERA 

Niszczenie roślinności, zwłaszcza lasów, uwidacznia się przede wszystkim 

poprzez budowę dróg, głównie wielopasmowych arterii komunikacyjnych, 

i zanieczyszczenie powietrza. Prowadzi to do znacznych ubytków niektórych 

elementów szaty roślinnej. Również linie wysokiego napięcia wymagają szerokich 

przecinek leśnych, a transport rurociągowy – przekopywania tras różnej 

szerokości. 

Ubytek terenów zadrzewionych łączy się również z modernizacją sieci 

drogowej, polegającą głównie na poszerzaniu jezdni, co prawie zawsze prowadzi 

do wycięcia z jednej lub z dwóch stron drogi drzew i krzewów. Szczególnie 

w miastach, w procesach udoskonalania sieci komunikacyjnej, z wielu ulic 

i placów zniknęły drzewa, krzewy i zieleń trawiasta (darniowa). 

Innym niebezpieczeństwem, wynikającym wcześniej z trakcji parowej, ale 

także spalinowej w kolejnictwie, były częste pożary lasów. 

Przecięcie kompleksu leśnego siecią dróg powoduje ponadto – oprócz 

całkowitego zniszczenia roślin na obszarze zajętym przez drogę – odsłonięcie ścian 

drzewostanu na działanie wiatru, zakłócenia stosunków wodnych, zmniejszenie 

wilgotności przyległego do drogi terenu, zwiększenie nasłonecznienia, przerwanie 

powiązań ekologicznych ekosystemu i inne niekorzystne zjawiska. Z kolei 

toksyczne składniki spalin oraz pyły i sadze wywołują zaburzenia w naturalnych 

procesach fizjologicznych roślin. Oddziaływanie to ma charakter bezpośredni 

i prowadzi do zahamowania rozwoju lub nawet całkowitego zamierania drzew, 

krzewów i innych roślin. Szczególnie niebezpieczny dla roślin jest dwutlenek 

siarki (SO2), który zakłóca proces fotosyntezy z powodu zdolności niszczenia 

chlorofilu. Tym samym gaz ten zakłóca przebieg podstawowych czynności 

życiowych roślin i stanowi poważne zagrożenie dla lasów i innych terenów 

zielonych. Równie niebezpieczne jest oddziaływanie tlenków azotu na rośliny, 

a także tlenku węgla oraz metali ciężkich (ołowiu). Niebezpieczne są ponadto pyły 

i sadze, które padając na liście, uniemożliwiają światłu słonecznemu i dwutlenkowi 
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węgla (CO2) przenikanie do tkanki asymilacyjnej, osłabiając lub uniemożliwiając 

proces fotosyntezy. 

Najbardziej niekorzystne warunki do swego rozwoju ma roślinność 

obszarów zurbanizowanych, której powierzchnia (zwłaszcza w centralnych 

strefach miejskich) systematycznie maleje. Wiadomo zaś, że tereny zieleni są 

jednym z głównych elementów w mieście, których funkcji i wartości nie można 

niczym zastąpić (oczyszczanie powietrza, wydzielanie tlenu, kształtowanie 

bioklimatu, wyciszanie hałasu, neutralizacja przykrych woni, produkcja 

bakteriobójczych fitoncydów, podniesienie wyglądu estetyczno-dekoracyjnego 

miasta). 

Również zagrożenie zwierząt ze strony transportu przybiera na sile. Świat 

zwierzęcy zaś, obok roślinności, jest częścią składową przyrody (biosfery) i pełni 

w niej określone i niezastąpione funkcje. Zmniejszenie liczby osobników 

poszczególnych gatunków może więc doprowadzić do zachwiania równowagi 

biocenotycznej w środowisku. Dotyczy to również działalności transportowej, 

zwłaszcza motoryzacji, ponieważ ruch samochodowy nie jest obojętny dla fauny 

leśnej i polnej. Kompleksy leśne, które są przecinane siecią dróg kołowych i linii 

kolejowych, nie stanowią obecnie dobrych warunków bytowania dla zwierząt 

(utrudnianie poruszania się, śmierć zwierząt, a w konsekwencji ograniczanie ich 

liczebności). 

Zagrożenie zwierząt ze strony transportu lądowego (motoryzacji i kolei) 

jest dwojakie: bezpośrednie i pośrednie. Zagrożenie bezpośrednie wynika głównie 

z zabijania ich przez pojazdy samochodowe i pociągi, następnie płoszenie 

spowodowane wzmagającym się hałasem w związku z dużym natężeniem ruchu 

transportowego, robotami drogowymi i innymi czynnościami oraz w wyniku 

skażenia powietrza atmosferycznego spalinami i pyłami. Pośrednio zwierzęta 

zagrożone są spożywaniem roślin skażonych spalinami, co powoduje, że są one 

niespokojne i tracą apetyt. Zdarza się, że w wyniku silnego zatrucia spożywanych 

roślin – giną. 

Bardzo poważne jest zagrożenie zwierząt w środowisku morskim. 

W czasie awarii tankowca może dojść do całkowitego wyniszczenia fauny 

morskiej na dużych obszarach. W największych ilościach giną ryby, ponadto 

skorupiaki, mięczaki (ślimaki, małże, głowonogi), niektóre płazy, gady (np. żółwie 

morskie), ssaki morskie (foki, uchatki, morsy, wieloryby, delfiny), duża liczba 

ptaków morskich i wiele innych gromad i gatunków fauny. Na przykład w wyniku 

awarii zbiornikowca „Torrey Canyon” w wodach Kanału La Manche wyginęły 32 

gatunki fauny morskiej. Z kolei awaria tankowca „Argo Merchant” spowodowała 

zniszczenie całego rybostanu na powierzchni 12 tys. km2; znajdujące się 

w sąsiedztwie katastrofy obfite łowisko Georges Bank praktycznie zostało 

wyłączone z eksploatacji. Duże spustoszenie w faunie morskiej spowodowała 

katastrofa tankowca „Exxon Valdez”. Ekolodzy oskarżają koncern Exxon 

o spowodowanie śmierci co najmniej 33 tys. ptaków morskich, prawie 1000 wydr, 
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30 fok i kilkanastu lwów morskich. Populacji rzadkiego gatunku orłów 

białogłowych na Alasce również groziła zagłada – znaleziono co najmniej 146 

martwych ptaków. W statystyce tej nie uwzględniono jednak wyginięcia ogromnej 

ilości ryb. W skrajnych przypadkach zanieczyszczenia takie mogą spowodować 

całkowite wyniszczenie flory i fauny morskiej. 

Oprócz ichtiofauny i innych organizmów morskich lustro ropy naftowej 

pozostającej na powierzchni wody zabija również – jak stwierdzono − dużą liczbę 

ptaków. Ropa naftowa powoduje sklejanie piór, w wyniku czego tylko na wodach 

Bałtyku ginie rocznie około 200 tys. ptaków. Największe ich martwe gromady 

można spotkać u wybrzeży skandynawskich. Na polskim wybrzeżu 80% 

znajdowanych martwych ptaków również ma związek z zanieczyszczeniem wody 

ropą naftową i jej pochodnymi, czyli z tzw. zarazą olejową. Ptaki są też coraz 

bardziej zagrożone ze strony lotnictwa. Ocenia się, że co roku wskutek zderzenia 

z samolotami ginie wiele tysięcy ptaków różnych gatunków. Przykładowo 20% 

zderzeń zarejestrowanych w Kanadzie, a 50% w Stanach Zjednoczonych powodują 

mewy; drugie miejsce w tej statystyce zajmują wróble. Giną również większe 

ptaki, np. dzikie gęsi i kaczki. Zagrożeniem dla ptaków jest także sieć linii 

napowietrznych do przesyłu energii elektrycznej. 

KRAJOBRAZ 

Infrastruktura transportowa należy do antropogenicznych form 

przekształcających w różnym stopniu krajobraz naturalny; zwłaszcza infrastruktura 

liniowa jest zjawiskiem najłatwiej dostrzeganym w krajobrazie każdego kraju lub 

regionu. Jeżeli na przykład droga górska (serpentyna) wkomponowana jest 

prawidłowo w otaczający pejzaż, może nawet wzbogacić walory krajobrazowe 

(fizjonomię) terenu. Najczęściej jednak drogi i inne urządzenia transportowe 

przeobrażają niekorzystnie (widokowo i estetycznie) dany obszar. Dotyczy to 

głównie zmian spowodowanych naruszeniem naturalnych form powierzchni ziemi, 

poprzez nasypy, wykopy i zrównania, jako czynności niezbędne do trasowania 

dróg komunikacyjnych, oraz wszelkie budowle inżynierskie (mosty, wiadukty, 

estakady). Na przykład na polskim odcinku autostrady A1 (Gdańsk–Gorzyce, 

około 560 km) powstaną aż 7562 obiekty inżynierskie, czyli średnio aż 13 

obiektów na 1 km drogi. Zmieni to w istotny sposób najbliższe otoczenie 

autostrady, zwłaszcza naturalną rzeźbę. 

Okazuje się, że nawet drogi gruntowe mogą zmieniać w dużym stopniu 

powierzchnię terenu i tym samym wpływać na zmiany krajobrazu. Na przykład na 

obszarze zachodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej na terenach lessowych 

i piaszczystych w wyniku małej odporności gruntu drogi wiejskie wcięły się w głąb 

podłoża na 1 do 3 metrów, tworząc parowy. W konsekwencji nastąpiła erozja 

zboczy i teren z płaskiego zmienił się w pocięty i falisty. Rozwojowi erozji sprzyja 

dodatkowo przebieg dróg w terenach pochyłych.  



Szkody wyrządzone środowisku przyrodniczemu przez transport 177 

 

Duże zmiany w krajobrazie naturalnym powoduje również betonowanie 

i asfaltowanie dużych powierzchni, będących wcześniej w użytkowaniu rolniczym 

lub leśnym, na przykład dróg, składów, lotnisk, parkingów, placów. 

Budowa sztucznych dróg wodnych (na przykład Kanału Panamskiego, 

Sueskiego, Kilońskiego, Bałtycko-Białomorskiego, Korynckiego, Wołga−Don, 

Moskwa−Wołga, Kanału Centralnego i innych) zmieniła tak istotnie krajobraz 

ziemi, że trasowanie ich nazywa się wprost „chirurgią kontynentalną”. 

Napowietrzna sieć energetyczna wpływa też ujemnie na estetykę 

krajobrazu, powodując jego „zadrutowanie”; są to druty i kable oraz słupy je 

podtrzymujące, często o dużych, charakterystycznych kształtach. Jest to sieć 

bardzo gęsta, obliczono bowiem, że np. w Polsce na 1 km2 przypada około 3 km 

linii energetycznych (niskich, średnich i wysokich napięć) i kilkadziesiąt słupów. 

Linie energetyczne powodują też ubytki niektórych partii lasów, ponieważ 

wymagają węższych lub szerszych przecinek (od kilku do kilkudziesięciu metrów). 

Z tego względu oraz dla uniknięcia awarii spowodowanych np. warunkami 

meteorologicznymi, jak to miało miejsce w wielu regionach kraju w czasie 

ostatniej zimy (styczeń 2010), przesył energii elektrycznej powinien się odbywać 

przy zastosowaniu kabli podziemnych. 

Największe zmiany są dostrzegane w krajobrazie miejsko-przemysłowym, 

gdzie układy komunikacyjne są elementem dominującym w połączeniu 

z zabudową zwartą. Układy takie wyraźnie zmieniają charakter miasta. 

Rozwijające się ciągle urządzenia infrastrukturalne transportu będą w przyszłości 

coraz bardziej wpływać na zmiany krajobrazu naturalnego. 

Trasowanie dróg i lokalizacja innych obiektów infrastrukturalnych są 

elementami obcymi w naturalnym krajobrazie i wpływają zasadniczo na jego 

przeobrażenia. Chodzi więc o to, żeby projektanci i wykonawcy tych inwestycji 

starali się zminimalizować utratę naturalnych wartości krajobrazowych, ze 

względów estetyczno-ekologicznych, społecznych i gospodarczych, np. 

turystycznych. 

Osobnym zagadnieniem związanym z ogólną kulturą społeczeństwa, 

a raczej jej brakiem, jest zaśmiecanie krajobrazu przez coraz liczniejsze dzikie 

wysypiska wzdłuż szlaków drogowych i kolejowych. Wśród przydrożnych śmieci 

– pozostawianych głównie przez zmotoryzowanych uczestników dróg – spotyka 

się zużyte części samochodowe (np. opony), opakowania (po smarach, 

detergentach, olejach) oraz odpady po artykułach żywnościowych (papiery, 

butelki, pojemniki i inne). 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DIE NATURWISSENSCHAFTLICHEN UMWELT VON EINER 

TRANSPORTMITTEL ZUGEFÜGTEN SCHÄDEN 

In diesem Artikel wurden Umweltschaeden insbesondere: Wasserschaeden, 

Erdeschaeden, Luftschaeden, Landschaftschaeden, Biosphaerenschaeden, 

dargestellt, die durch Transport hervorrufen wurden. Die Statistiken zeigen, dass 

Transport – (im Vergleich zu anderen Menschentaetigkeiten) – die meisten 

Schaeden der ganzen Umwelt verursacht. 

Übersetzung Eugeniusz Mazur 
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BEATA MEYER1 

USŁUGI INFORMACJI I PORADNICTWA W PROCESIE OBSŁUGI 

RUCHU TURYSTYCZNEGO 

WSTĘP 

Rozwój ruchu turystycznego jest zjawiskiem postępującym z różnym 

natężeniem od drugiej połowy XIX w. i od początku był ściśle związany ze 

zróżnicowanymi formami obsługi. Wraz ze zmianami zachodzącymi w światowym 

systemie społeczno-gospodarczym przekształceniom uległa także wielkość, 

struktura, charakter i rodzaj wyjazdów turystycznych, nowe zaś trendy pojawiające 

się w turystyce w sposób istotny wpływają na oczekiwania turystów w stosunku do 

proponowanych form obsługi. Jest to proces kompleksowy i zróżnicowany, 

obejmujący świadczenie szeregu usług o charakterze turystycznym 

i paraturystycznym. Wśród nich szczególne miejsce zajmują usługi informacji 

i poradnictwa, których świadczenie w początkowej fazie podróży turystycznej ma 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez turystów oraz ostateczną ocenę 

kompleksowej usługi turystycznej w postaci imprezy turystycznej. Celem pracy 

jest identyfikacja i ocena znaczenia usług informacji i poradnictwa w procesie 

obsługi ruchu turystycznego z punktu widzenia organizatorów turystyki i turystów. 

NOWE TRENDY WE WSPÓŁCZESNYM RUCHU TURYSTYCZNYM 

Ruch turystyczny jest definiowany jako ogół dobrowolnych, czasowych 

przemieszczeń przestrzennych poza miejsce stałego zamieszkania, podejmowanych 

dla realizacji celów rekreacyjnych, poznawczych, zdrowotnych i rozrywkowych2. 

Od początkowego okresu migracji ludności poza miejsce stałego zamieszkania aż 

do XIX w. podróże turystyczne miały charakter elitarny, uczestniczyli w nich 

głównie ludzie należący do wąskiego kręgu arystokracji i ziemiaństwa. Zmiany 

społeczno-gospodarcze zapoczątkowane w XIX w. przyczyniły się do rozwoju 

ruchu turystycznego na szerszą skalę. Proces rozwoju został jednak zahamowany 

przez pierwszą wojnę światową, jednakże po jej zakończeniu ruch turystyczny 

zaczął rozwijać się bardzo dynamicznie, do czego w dużej mierze przyczyniło się 

stopniowe upowszechnienie posiadania samochodu i rozwój infrastruktury 

                                                           

1  dr hab. prof. US Beata Meyer, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Katedra 

Zarządzania Turystyką, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  Kompendium wiedzy o turystyce, red.G.Gołembski, PWN, Warszawa-Poznań 2002, s.26. 



Usługi informacji i poradnictwa w procesie obsługi… 181 

 

drogowej. Rozwój turystyki postępował nie tylko w Europie, ale również 

w Ameryce Północnej i Łacińskiej oraz Azji3. Spowolnienie rozwoju ruchu 

turystycznego nastąpiło w związku ze światowym kryzysem gospodarczym 

w latach 1929−1933, kiedy równolegle z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej 

malała liczba turystów. Jednak jeszcze przed drugą wojną światową nastąpił 

zauważalny wzrost liczby podróży turystycznych w niektórych krajach (Niemcy, 

Wielka Brytania i Związek Radziecki), gdzie zaczęto popierać rozwój tzw. 

turystyki socjalnej.  

Lata drugiej wojny światowej oraz okres zaraz po jej zakończeniu nie 

sprzyjał realizacji celów turystycznych, stąd wielkość ruchu turystycznego była 

znikoma. Sytuacja zmieniła się dopiero w latach 50. XX w. Wielkość ruchu 

turystycznego zaczęła dynamicznie rosnąć, z ok. 25 mln podróży turystycznych na 

początku lat 50.4 do ponad 800 mln podróży turystycznych na początku XXI w.5 

Główną cechą rozwoju ruchu turystycznego w okresie po drugiej wojnie światowej 

pozostaje rozwój turystyki o charakterze masowym. Konsekwencje masowego 

wzrostu liczby osób uczestniczących w podróżach turystycznych obejmują m.in.: 

a) wyjątkową koncentrację przestrzenną i czasową (pogłębiająca się 

sezonowość) ruchu turystycznego, dotyczącą zarówno regionów recepcji, 

jak i emisji ruchu turystycznego; 

b) dominację na rynku turystycznym niewielu dużych, silnych ekonomicznie 

przedsiębiorstw; 

c) monokulturę turystyczną regionów recepcji turystycznej i ich uzależnienie 

od obszarów emisji turystów; 

d) degradacyjny wpływ na środowisko przyrodnicze i antropogeniczne 

(w tym samych turystów). 

Coraz wyraźniej zaznaczające się negatywne aspekty turystyki masowej 

w połączeniu ze wzrostem świadomości społecznej i zmianami dokonującymi się 

w stylu życia i (związanym z nim) modelu wypoczynku spowodowały w latach 90. 

rozszerzenie grupy turystów preferujących turystykę alternatywną, rozumianą jako 

opozycja do turystyki masowej6. Turystyka alternatywna, chociaż jest szansą na 

minimalizację dysfunkcji turystyki masowej, nie jest alternatywą w sensie jej 

zastąpienia. Jest jedynie możliwością dla turysty, który może wybrać najbardziej 

odpowiadającą mu formę wyjazdu turystycznego. W ramach turystyki 

                                                           

3  A.Kowalczyk, Geografia turyzmu, WN PWN, Warszawa 2000, s.68.  

4  W.Gaworecki, Turystyka., PWE, Warszawa 2006, s. 164 

5  www.pot.gov.pl 

6  Jej początki sięgają lat sześćdziesiątych, gdy powstała w USA kontrkultura hippisowska, której 

ideologia tworzyła także nowy styl podróżowania, omijający obszary masowo odwiedzane przez 

turystów, realizowany w małych grupach szukających bliskiego kontaktu z miejscową ludnością i 

kulturą 
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alternatywnej można wydzielić różne formy turystyki, np.: ekoturystyka, 

agroturystyka czy turystyka aktywna.  

Nadrzędnym trendem we współczesnym ruchu turystycznym jest dążenie 

do jego rozwoju w zgodzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) 

zakładającą, że aktywność człowieka w środowisku zapewniająca rozwój 

społeczno-gospodarczy powinna jednocześnie gwarantować zachowanie ładu na 

płaszczyźnie ekologicznej, społecznej, gospodarczej i przestrzennej7. Na takim 

modelu ekorozwoju opiera się idea turystyki zrównoważonej, określanej inaczej 

mianem turystyki łagodnej, przyjaznej środowisku czy zgodnej z zasadami 

ekorozwoju. Jej podstawę stanowi osiągnięcie harmonii między potrzebami 

turystów, środowiska przyrodniczego i społeczności lokalnych. Turystyka 

zrównoważona obejmuje wszystkie formy rozwoju, zarządzania i aktywności 

turystycznej, które podtrzymują ekologiczną, społeczną i ekonomiczną 

integralność terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń w niezmienionym 

stanie zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów.  

Główne trendy pojawiające się w ostatnich latach w ruchu turystycznym 

wynikają przede wszystkim z: 

1. Zmian zachodzących w preferowanym stylu życia współczesnego człowieka 

i związaną z tym modyfikacją potrzeb zgłaszanych przez osoby podróżujące 

oraz coraz większą liczbą osób uczestniczących w wyjazdach turystycznych. 

2. Postępu technicznego we wszystkich dziedzinach życia, a szczególnie 

w zakresie technologii informatycznych oraz transportowych, co oddziałuje na 

poziom ich dostępności i cenę  

Najistotniejsze zmiany we współczesnym ruchu turystycznym związane ze 

zmianą oczekiwań i preferencji turystów, znajdujące odzwierciedlenie 

w różnicowaniu i modyfikacji form jego obsługi obejmują: 

1. Ciągły wzrost popytu na usługi turystyczne, który rośnie szybciej niż sam ruch 

turystyczny, a czasami mimo jego stagnacji lub nawet zmniejszania się. 

2. Rozszerzanie tzw. demokracji wypoczynkowej oznaczającej uczestnictwo 

w wyjazdach turystycznych grup społecznych, które wcześniej (z różnych 

przyczyn: zdrowotnych, technologicznych, psychologicznych) nie brały w nich 

udziału, np.: grupa osób starszych, rodzin z bardzo małymi dziećmi czy osób 

niepełnosprawnych. 

3. Zastępowanie typowego produktu turystycznego 3 × S (sun, sea, sand) przez 

3 × E (entertainment, excitement, education) lub ich łączenie w ramach jednej 

imprezy turystycznej. 

4. Coraz wyraźniejszą polaryzację upodobań turystów, gdyż równie szybko 

będzie rosła liczba turystów żądających coraz wyższego komfortu (rozwój 

turystyki biznesowej, motywacyjnej), jak i osób chcących przeżyć 

                                                           

7 Obsługa ruchu turystycznego, red.B.Meyer, WN PWN, Warszawa 2006, s. 21. 
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niepowtarzalne sytuacje i poznać nieznane im kultury (turystyka alternatywna, 

ekstremalna). 

W procesie obsługi ruchu turystycznego konsekwencją zaprezentowanych 

trendów jest stały wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczne oraz coraz 

większe ich zróżnicowanie. Masowość ruchu turystycznego jest czynnikiem 

determinującym formy i sposoby jego obsługi, ulegające coraz większej 

koncentracji w czasie i przestrzeni. Nasilające się zaś zapotrzebowanie turystów na 

obsługę (jej zakres, zróżnicowanie i jakość) sprawia, że formy obsługi muszą 

ulegać stałej modyfikacji i doskonaleniu. 

PROCES OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO 

Obsługa ruchu turystycznego obejmuje wszelkie formy świadczeń na rzecz 

turystów, realizowane przez jednostki gospodarcze w formie usług, przed i podczas 

trwania wyjazdu turystycznego (sporadycznie może dotyczyć to również okresu po 

powrocie). Wielość i zróżnicowanie usług świadczonych turystom wynika z faktu, 

iż mają one na celu zaspokajanie potrzeb nie tylko o charakterze turystycznym, ale 

wszystkich pojawiających się w trakcie wyjazdu turystycznego (są to np. potrzeby 

bytowe lub wynikające z trybu życia turystów)8.  

Pierwsze formy obsługi ruchu turystycznego pojawiły się wraz 

z podróżami podejmowanymi w celach turystycznych. Wyjeżdżający potrzebowali 

wówczas co najmniej informacji na temat: regionu, do którego się udawali 

(i możliwości odbycia takiej podróży), środków transportu, noclegu, wyżywienia, 

przewodnika w obszarach docelowych (lub towarzyszącego im podczas trwania 

całej podróży). W początkowym okresie rozwoju ruchu turystycznego większość 

tych usług była nabywana przez turystów bezpośrednio u świadczeniodawców, 

rzadko spotykaną formą było wykorzystanie w tym celu pośredników. Bardzo 

szybko pojawiły się jednak instytucjonalne formy obsługi ruchu turystycznego, 

które zapewniają turystom coraz bardziej kompleksową obsługę. W tym samym 

czasie powstawały organizacje i stowarzyszenia turystyczne, które realizowały 

(między innymi) cele krajoznawcze, zrzeszały osoby dysponujące wiedzą 

o określonych regionach i świadczyły usługi przewodnickie (np. Towarzystwo 

Tatrzańskie założone w 1873 r., Polskie Towarzystwo Krajoznawcze założone 

w 1906 r. czy British Alpin Club powstały w 1857 r.). 

Wraz z rozwojem i zmianami zachodzącymi w ruchu turystycznym 

ewolucji ulegały również formy jego obsługi (np. pojawiły się usługi pilotażu, 

zmienił się zakres i charakter usług transportowych). Dynamiczny wzrost liczby 

oraz zróżnicowania usług świadczonych turystom przypada na okres rozwoju 

turystyki masowej (lata 70. XX w.) i tendencja ta ma charakter stały. Współcześnie 

                                                           

8  Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, WN PWN, 

Warszawa 2005, s. 271. 
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wyraźnie widoczne jest zwiększanie liczby usług składających się na kompletną 

obsługę turysty.  

W ramach obsługi ruchu turystycznego można wyróżnić grupę usług 

specyficznych9, świadczonych w związku z wyjazdem turystycznym, 

obejmujących: informację, poradnictwo, pośrednictwo, organizację imprez 

turystycznych, nocleg, wyżywienie, transport, pilotaż, przewodnictwo, 

udostępnienie walorów turystycznych, organizację czasu wolnego oraz szeroko 

rozumiane usługi uniwersalne (komplementarne) zaspokajające codzienne potrzeby 

turystów przeniesione z ich codziennego życia do miejsca czasowego pobytu 

(rysunek 1).  

Rysunek 1  

Formy obsługi ruchu turystycznego 

 

 

PRZED 

WYJAZDEM 
 

Informacja 
Poradnictwo 

Pośrednictwo 
Organizacja 

imprez 
turystycznych 

 

PODCZAS 

PRZEJAZDU 
 

Transport 
Pilotaż 

Informacja 
Przewodnictwo 

Nocleg 

Wyżywienie 

PODCZAS POBYTU 
 

1) USŁUGI SPECYFICZNE 

a) Podstawowe 

 Nocleg  

 Wyżywienie 

b) Wypoczynkowe 

 Informacja 

 Poradnictwo 

 Pośrednictwo 

 Pilotaż 

 Organizacja Czasu Wolnego 

 Udostępnienie walorów 
turystycznych 

c) Transportowe 
 
2) USŁUGI UNIWERSALNE 

a) Handlowe 

b) Rzemieślnicze 

c) Infrastruktury 

FORMY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           

9  Turystyka. Zarys wykładu, red. A.Panasiuk, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2001, s.158. 
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Celem działań podejmowanych w ramach całego procesu obsługi turysty 

podczas szeroko rozumianej podróży (obejmującej okres zarówno przed 

wyjazdem, jak i po powrocie) jest zapewnienie kompleksowej organizacji wyjazdu 

turystycznego (dopasowanej do indywidualnych potrzeb turysty) oraz sprawny 

przebieg podróży turystycznej obejmujący właściwą (zgodną z programem 

i oczekiwaniami turystów) realizację świadczeń. Z punktu widzenia turysty 

podstawowe funkcje sektora obsługi ruchu turystycznego obejmują: umożliwienie 

korzystania z walorów turystycznych, zaspokojenie potrzeb turystycznych 

i bytowych oraz edukację krajoznawczą.  

Podczas pierwszego etapu podróży turystycznej (przygotowanie)10, który 

decyduje o zaistnieniu i przebiegu podróży turystycznej, pojawiają się usługi 

świadczone w miejscu zamieszkania turystów. Są to usługi informacji, 

poradnictwa, pośrednictwa oraz organizacji imprez turystycznych. Na tym etapie 

potencjalny turysta podejmuje decyzje związane z wyborem charakteru, rodzaju 

oraz terminu podróży turystycznej, których wynikiem jest wybór określonej 

imprezy turystycznej i jej zakup. Usługa organizacji imprez turystycznych, 

obejmująca ogół czynności niezbędnych do przygotowania, oferowania i realizacji 

podróży turystycznej, jest usługą o charakterze kompleksowym skierowaną do 

pewnej grupy odbiorców (z wyłączeniem imprez zleconych, realizowanych na 

zamówienie klienta). Charakter podejmowanych działań jest uzależniony od 

rodzaju organizowanej imprezy, efektem zaś jest gotowa impreza turystyczna i jej 

realizacja. Usługa pośrednictwa polega na stworzeniu kontaktu handlowego 

pomiędzy producentami a nabywcami usług turystycznych, może dotyczyć 

zarówno indywidualnych turystów zgłaszających wybiórcze zapotrzebowanie na 

określone usługi, jak też usług tworzących imprezę turystyczną skierowaną do 

wolnej sprzedaży. Usługi informacji i poradnictwa mają charakter indywidualny, 

świadczy się je konkretnym osobom.  

Podczas przejazdu do miejsca docelowego (i z powrotem do miejsca 

stałego zamieszkania) podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego obejmują: 

transport, opiekę pilota i/lub przewodnika oraz świadczenie informacji 

turystycznej. Dodatkowymi formami obsługi uwarunkowanymi długością trwania 

podróży mogą być usługi noclegowe i gastronomiczne. 

Najwięcej form obsługi ruchu turystycznego pojawia się na etapie pobytu 

turystów w miejscu recepcji turystycznej. W tej fazie podstawowe formy obsługi 

obejmują usługi noclegowe i gastronomiczne, opiekę pilota rezydenta 

i przewodnika, transport oraz udostępnienie walorów turystycznych. Dodatkowo 

pojawia się także zapotrzebowanie na usługi informacji, poradnictwa 

i pośrednictwa oraz usługi o charakterze uniwersalnym (paraturystycznym), takie 

                                                           

10  W realizacji podróży turystycznej wyróżnia się pięć etapów: przygotowanie, przejazd do miejsca 

docelowego, pobyt, przejazd do miejsca stałego zamieszkania, powrót, S. Wodejko, Ekonomiczne 

zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 92 
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jak np. usługi: poczty i telekomunikacji, bankowe, służby zdrowia czy handel. 

Istotne znaczenie mają również usługi związane z zagospodarowaniem czasu 

wolnego obejmujące usługi kin, bibliotek, teatrów, dyskotek, sal wystawowych 

i inne.  

W obsłudze ruchu turystycznego podstawowe znaczenie mają cztery 

pierwsze etapy podróży turystycznej, gdyż występuje tu większość możliwych 

form obsługi. Jednakże duże wpływ etapu podsumowania na kształtowanie opinii 

i doświadczenia turystów, a w konsekwencji na ich przyszłe decyzje nabywcze 

powoduje, że powstają nowe formy obsługi, które wychodzą naprzeciw 

oczekiwaniom turystów. Ich zdefiniowanie i kompleksowe przedstawienie nie jest 

możliwe ze względu na subiektywny charakter tego etapu podróży turystycznej 

i częsty brak bezpośredniego kontaktu turystów z pracownikami biura. Możliwa 

jest jednak organizacja spotkania towarzyskiego dla uczestników imprezy, 

połączonego z prezentacją slajdów, zdjęć i filmów dotyczących zakończonej 

imprezy. Podczas takiego spotkania może nastąpić podsumowanie imprezy, 

przedstawienie opinii, a także prezentacja nowych produktów turystycznych 

organizatora. 

USŁUGI INFORMACJI I PORADNICTWA 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyjeździe turystycznym 

najistotniejsze znaczenie mają usługi informacji i poradnictwa, które trudno 

rozdzielić, gdyż najczęściej występują łącznie i są świadczone przez jedną osobę. 

Usługi informacji i pośrednictwa są związane nie tylko z etapem przygotowania, 

ale pojawiają się właściwie podczas całej podróży turystycznej.  

W ogólnym ujęciu informacja to treść wiadomości przekazywanej od 

nadawcy do odbiorcy, wyrażona w odpowiednim języku lub kodzie. Można ją 

przenosić w czasie (zapamiętywanie) i przestrzeni (przesyłanie, przekazywanie, 

komunikowanie), a jednym z jej zadań jest porządkowanie systemu, do którego się 

odnosi. W sytuacji gdy przekazywane wiadomości nie przynoszą odbiorcy żadnych 

korzyści, są one traktowane nie jako informacje, a jedynie jako „szum 

informacyjny”. Informacja towarzyszy wszelkim przejawom życia codziennego, 

w tym turystyce.  

Informacja turystyczna11 obejmuje przekaz informacji oraz zespół działań 

przyczyniających się do sprawnego przemieszczania się turystów w czasie i 

przestrzeni, ułatwiających optymalne wykorzystanie poznawczych 

i wypoczynkowych walorów turystycznych, a także bazy oraz usług turystycznych 

                                                           

11  W szerszym ujęciu informacja turystyczna jest definiowana jako: a) uporządkowany zbiór danych 

służących organizatorom i konsumentom usług turystycznych, b) system obejmujący sieć centrów 

i punktów informacji turystycznej, c)metodologia gromadzenia, przetwarzania, weryfikowania i 

udostępniania danych, Polski System Informacji Turystycznej, POT, Warszawa 2002, s. 4. 
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i paraturystycznych12. Informacja turystyczna występuje na wszystkich etapach 

podróży turystycznej, ale różny jest jej rodzaj, zakres, forma i stopień 

niezbędności. Potencjalny turysta wymaga informacji już w czasie uściślania 

swoich planów wyjazdowych (dotyczy ona m.in.: terminów, rodzajów i cen 

oferowanych imprez turystycznych), podczas przygotowania do konkretnej 

podróży (m.in.: informacje o walorach turystycznych, miejscowych warunkach, 

potrzebnych dokumentach, terminach wyjazdów) oraz podczas trwania samej 

podróży (m.in.: informacja krajoznawcza, organizacyjna). 

W fazie przygotowania do podróży turystycznej informacja ma wyjątkowe 

znaczenie, ponieważ może być czynnikiem decydującym o rodzaju, terminie 

i charakterze wybranej przez turystę podróży. Potencjalny turysta potrzebuje 

głównie informacji o możliwości nabycia dóbr i usług potrzebnych przed i w czasie 

podróży (takich jak: nocleg, wyżywienie, transport, dokumenty podróży, 

miejscowa waluta), charakterze walorów turystycznych w wybranym regionie oraz 

ich dostępności (w tym komunikacyjnej). Informacje te są dostępne w formie: 

1. wydawniczej, obejmującej: katalogi, przewodniki, foldery, mapy, poradniki, 

literaturę specjalistyczną, encyklopedie; 

2. medialnej: telewizja, prasa, radio, Internet (np. portale turystyczne, 

komputerowe systemy informacji turystycznej)13; 

3. osobowej, którą świadczą pracownicy biur podróży, punktów informacji 

turystycznej, piloci, przewodnicy, piloci rezydenci, znajomi. Osoby 

świadczące informację turystyczną w sposób zawodowy, poza wszechstronną 

wiedzą i dużym zasobem wiadomości na temat proponowanych usług, 

powinny posiadać także łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, 

umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji i udzielania rzeczowych 

odpowiedzi na zadane pytania.  

Udzielając informacji turystom, należy zwrócić uwagę, że zakres 

posiadanej przez nich informacji jest dość zróżnicowany, ale w podstawowej 

części opiera się na informacjach: 

a) zapamiętanych podczas nauki w szkole,  

b) bieżących uzyskiwanych poprzez media (telewizja, prasa, radio, Internet), 

c) zasłyszanych od rodziny i znajomych. 

Profesjonalna informacja powinna być: rzeczowa, jasno sformułowana, 

pełna (tzn. nie może pomijać niekorzystnych faktów), aktualna oraz zróżnicowana 

w zależności od odbiorcy. Sposób prezentacji w każdym przypadku powinien być 

obrazowy i łatwo przyswajalny, ale objętość, stopień szczegółowości i rodzaj 

informacji musi być dostosowany do odbiorcy. Innych informacji (nawet 

                                                           

12  I.Merski, Informacja turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002, s.12.  

13  Funkcję informacyjną pełni także reklama, będąca często częścią informacji medialnej czy 

wydawniczej, a czasami także osobowej. 



188 Beata Meyer 

 

o walorach turystycznych) oczekują ludzie z różnych grup wiekowych, 

społecznych i ekonomicznych. Dodatkowo różnicuje odbiorców poziom ich 

wiedzy oraz zainteresowania, często grupa kulturowa, do której należą, lub 

położenie geograficzne, gdyż różne nacje mają różne zainteresowania, poziom 

wiedzy i oczekiwania w stosunku do poszczególnych regionów (na przykład 

innych informacji o Polsce oczekują najbliżsi sąsiedzi, a innych mieszkańcy 

Australii).  

Podczas podróży turystycznej ulega zmianie charakter informacji 

turystycznej: przed wyjazdem jest to przede wszystkim informacja funkcjonalna, 

później dominuje informacja przypominająca i krajoznawcza. Informacja 

funkcjonalna dotyczy podstawowych aspektów podróży turystycznej, takich jak: 

czas i miejsce wyjazdu, rodzaj środka transportu, długość trwania podróży, miejsce 

zakwaterowania, liczba noclegów itp. Informacja przypominająca dotyczy faktów 

zawartych w informacji funkcjonalnej, których stałe przypominanie ma zapewnić 

uczestnikom jak najlepszą orientację w realizacji imprezy oraz jej prawidłowy 

przebieg. Informacja krajoznawcza ma na celu przekazanie wiedzy na temat 

walorów turystycznych regionu docelowego oraz obszarów leżących na trasie 

podróży. Informację funkcjonalną, przypominającą i krajoznawczą świadczą 

przede wszystkim piloci (z przewagą informacji funkcjonalnej i przypominającej) 

i przewodnicy (z przewagą informacji krajoznawczej). Od sposobu świadczenia 

usługi informacji na etapie przejazdu i pobytu zależy w dużej mierze ocena przez 

turystów realizacji imprezy. Brak (bądź udzielenie błędnej) informacji 

o charakterze funkcjonalnym może stać się przyczyną zaburzeń w realizacji 

programu imprezy (łącznie z wyłączeniem z programu pewnych elementów). 

Niekompetentne udzielanie informacji krajoznawczej (niekompletne, nudne) może 

natomiast przyczynić się do powstania błędnego obrazu recepcji turystycznej 

wśród turystów, spowodować zniechęcenie do realizacji programu, a co za tym 

idzie, obniżyć ostateczną ocenę imprezy przez turystów. W fazie podsumowania 

podróży turystycznej informacje udzielane turystom mają charakter reklamy − 

mogą być to informacje dotyczące nowych imprez organizowanych przez biuro  

lub informacje o charakterze formalnym, dotyczące np. warunków złożenia 

reklamacji.  

Poradnictwo to pomoc w wyborze najlepszego (z punktu widzenia 

potencjalnego turysty) wariantu podróży turystycznej, co do terminu, charakteru, 

miejsca, rodzaju, ceny i pozostałych elementów14. Jest to ważna forma obsługi, 

gdyż leży u podstaw zadowolenia turysty ze zrealizowanego wyjazdu 

turystycznego. Podstawową trudnością poradnictwa jest zidentyfikowanie potrzeb 

i preferencji potencjalnego turysty, który w większości przypadków (60% 

w przypadku podróży krajowych i 75% zagranicznych) nie wie nie tylko, dokąd 

chciałby pojechać, ale także jaki sposób spędzenia wolnego czasu najbardziej by 

                                                           

14  Obsługa…, op.cit., s.40. 
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mu odpowiadał (plażowanie, zwiedzanie, aktywny wypoczynek, nabywanie 

nowych umiejętności). Często potencjalni turyści nie zdają sobie sprawy, że poza 

ograniczeniami o charakterze finansowym (których najczęściej są świadomi) 

podlegają innym ograniczeniom: zdrowotnym, wiekowym, mentalnym, które 

sprawiają, że część podróży turystycznych nie jest dla nich odpowiednia i nawet 

jeśli bardzo im zależy na takim, a nie innym rodzaju (terminie, charakterze i in.) 

wyjazdu, nie przyniesie on im oczekiwanej satysfakcji. Ponadto potencjalni turyści 

na ogół nie zdają sobie sprawy, że istnieją pewne rodzaje imprez turystycznych, 

którymi byliby zainteresowani, czy też że możliwa jest podróż w obszary (w ich 

mniemaniu) niedostępne. W większości przypadków rola osoby doradzającej 

(pracownika biura turystycznego) nie może ograniczać się do przyjęcia gotowego 

zamówienia na podróż turystyczną, ale powinna polegać na pomocy 

w dokonywaniu jakościowego i ilościowego wyboru takich usług, które zapewnią 

optymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań potencjalnego turysty. Efektem 

końcowym usługi poradnictwa powinno być przekonanie klienta, że po konsultacji 

z pracownikiem biura jest w stanie precyzyjnie określić, jaki sposób spędzenia 

czasu (w tym momencie) odpowiada mu najbardziej. Dokonanie optymalnego 

(z punktu widzenia klienta, jego potrzeb, wyobrażeń i możliwości) wyboru pakietu 

usług, rodzaju imprezy czy też pojedynczych świadczeń pozostaje w ścisłym 

związku z usługą pośrednictwa. Usługa poradnictwa najistotniejszą rolę spełnia na 

etapie przygotowania do imprezy turystycznej, ale może (i powinna) być 

świadczona także podczas pozostałych etapów podróży. Może wówczas dotyczyć 

np. wyboru imprez fakultatywnych (lub całkowitej rezygnacji z nich). 

Usługi informacji i poradnictwa pełnią szczególną funkcję na etapie 

przygotowania podróży turystycznej. Przekazane wówczas informacje mają 

kluczowe znaczenie w wyborze określonego rodzaju, terminu, charakteru oraz 

miejsca docelowego imprezy. W połączeniu z właściwym rozpoznaniem 

oczekiwań turysty (co do preferowanego sposobu spędzania wolnego czasu, 

długości trwania wyjazdu i jego ceny, jakości oferowanych usług) powinno 

doprowadzić do wyboru przez turystę imprezy turystycznej najlepiej 

odpowiadającej jego oczekiwaniom. Nietrafny wybór któregokolwiek 

z parametrów podróży może spowodować negatywną ocenę i niezadowolenie 

turysty z obiektywnie dobrze zorganizowanego wyjazdu.  

Zaprezentowane usługi poza spełnianiem przypisanych im funkcji 

podstawowych pełnią także, nie mniej ważne, funkcje dodatkowe. Podczas całego 

procesu mającego na celu wybór indywidualnej podróży turystycznej, 

obejmującego świadczenie usług informacji, poradnictwa i pośrednictwa, istnieją 

możliwości popularyzacji mniej znanych regionów i miejscowości turystycznych, 

a także kreowania popytu na określone elementy poznawcze, krajoznawcze, 

edukacyjne czy zdrowotne (poprzez odpowiednią konstrukcję pakietów). Dzięki 

właściwym działaniom można także zapewnić prawidłowe rozmieszczenie ruchu 

turystycznego w stosunku do możliwości recepcyjnych obszarów.  
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PODSUMOWANIE  

Zmiany w światowym ruchu turystycznym, związane zarówno ze 

wzrostem liczby osób uczestniczących w wyjazdach turystycznych, jak też ich 

nowymi preferencjami (wynikającymi z nowych trendów we współczesnej 

turystyce), przyczyniają się do modyfikacji i stałego rozwoju form obsługi ruchu 

turystycznego. Wśród nich istotne miejsce zajmują usługi informacji i poradnictwa, 

których znaczenie jest szczególnie duże w początkowym etapie podróży 

turystycznej. Ich świadczenie ma bowiem kluczowy wpływ na decyzje 

podejmowane przez turystów dotyczące charakteru, rodzaju i terminu wyjazdu. 

Wybór imprezy zgodny z indywidualnymi preferencjami turystów stanowi 

podstawę do zadowolenia z jej późniejszej realizacji. Przyczynia się to w sposób 

bezpośredni do pozytywnej oceny organizatora imprezy, przynosząc mu korzyści 

w postaci stałych klientów, którzy rozpowszechniając dobrą opinię o organizacji 

imprezy, przyczyniają się do tworzenia pożądanego wizerunku biura. 

SUMMARY 

THE INFORMATION AND COUNSELLINGS SERVICES OF THE TOURIST 

MOVEMENTS PROCESS 

The increasing number of tourists is an apparition which has been 

proceeding with varying intensity since the second half of the nineteenth century. 

From the very beginning it was connected to various forms of supporting services. 

Along with the changes in the global socio-economic system the size, structure, 

character and type of tourism journeys were also transformed, and the new trends 

in tourism significantly influence tourists’ expectations towards services provided 

to them. Among the services information and counseling occupy an important 

position. Their importance is significant especially in the first stage of tourism 

journey, as then they influence tourists’ decisions on the character, type and term 

of the journey. Choosing a tourism product that is consistent with the individual 

preferences of tourists is essential to their satisfaction. This directly influences the 

tourism company, which benefits include regular patrons that disseminate positive 

image of a given company. 

Translated by Beata Meyer 
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ANDRZEJ MIELCAREK1 

ZNACZENIE GOSPODARCZE KOLEI ŻELAZNYCH W XIX W. 

A KONCEPCJA OSZCZĘDNOŚCI SPOŁECZNEJ 

WSTĘP 

Ogromny wpływ kolei na życie społeczne i gospodarcze nie ulega 

wątpliwości. Znaczenie kolei określał jej wpływ na gospodarkę poprzez popyt na 

materiały konieczne do budowy i wyposażenia, obniżenie kosztów transportu, 

skrócenie czasu przewozu, ograniczenie sezonowości przewozów, ryzyka, wpływ 

na wyrównywanie się cen w skali całej gospodarki, przyczynienie się do rozwoju 

rynków w skali krajowej i kontynentalnej. Jaki był wpływ kolei na gospodarkę? 

Jak funkcjonowałaby gospodarka, gdyby nie było kolei? Odpowiedzi na pierwsze 

pytanie nie wzbudzały dyskusji, ponieważ zgodnie z oczekiwaniami wykazywano 

bez wątpliwości, że wpływ ten był ogromny, dający się ująć ilościowo przez 

pokazanie rozwoju przewozów i obniżenia ich kosztów. Artykuł przedstawia 

dyskusję o oszczędności społecznej, którą przyniosła kolej w zakresie przewozu 

ładunków w porównaniu z przewozami innymi środkami transportu. Dyskusję 

rozpoczął na początku lat 60. XX w. R. W. Fogel, jeden z przedstawicieli Nowej 

Historii Gospodarczej2.  

PRZYKŁADY OCENY ZNACZENIA GOSPODARCZEGO KOLEI 

DOKONYWANE W XIX W.  

Relacje między koleją a innymi środkami transportu ukazywała różnica 

między opłatami za przewóz koleją i transportem konnym. Porównanie takie 

przeprowadził H. Schwabe, wskazując, że w Niemczech między 1844 a 1878 r. 

w przewozach ładunków koleją nastąpiła obniżka z 15 pf na 4,5 pf za tkm. 

Przewóz transportem konnym, przed wprowadzeniem kolei, kosztował 27 pf za 

tkm3. 

                                                           

1  dr hab prof US Andrzej Mielcarek, Katedra Historii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki 

Przestrzennej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  R. W. Fogel, Railroads and American Economic Growth. Essays in Econometric History. The 

John`s Hopkins Press, Baltiomore, Maryland 1964. W 1993 r. R. W. Fogel wspólnie z D. C. 

Northem otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. T. Gruszecki, Nagrody Nobla w 

ekonomii, Lublin 2001, s. 55 – 56.  

3  H. Schwabe, Geschichtlicher Rückblick auf die ersten 50 Jahre des Preussischen Eisenbahnwesen, 

Berlin 1895, s. 16. 
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Rozleglejsze badania prowadził J. Bloch4. Starał się pokazać, jakie 

oszczędności wynikły dla poszczególnych guberni Rosji w 1874 r. z przewozu 

towarów i pasażerów koleją zamiast końmi. Koszty przewozu końmi ustalił na 

podstawie danych z towarzystwa transportowego „Dwigatiel”. Dla guberni, dla 

których brakowało danych, przyjął średnie na podstawie danych z sąsiednich 

guberni. Aby obliczyć oszczędności z przewozu pasażerów, przyjął, że jeden 

pasażer równa się 15 pudom. Podstawą przeliczeń były dane z Rohra Handbuch 

des Eisenbahndienstes. Przyjął on, że w 1874 r. w Prusach przewóz końmi 

centnara ładunku na odległość kilometra kosztował 1,4 feniga, a pasażera 

5 fenigów. W przeliczeniu na miary rosyjskie i koszt przewozu ładunku koszt 

przewozu pasażera równał się kosztowi przewozu 11 pudów. Dla Francji ustalano 

(Proudhon), że koszt przewozu pasażera równa się przewozowi 1/5 tony, czyli 12 

pudów. Dla Rosji Bloch przyjął jednak 15 pudów, ponieważ wobec stosunkowo 

małego ruchu pasażerskiego koszt musiał być wyższy. Odniesieniem była także 

taryfa poczty, która pobierała od pasażera i wiorsty 2 ½ do 3 kopiejek. Ustalił koszt 

pasażerowiorsty na 2,29 kop.  

Średni koszt przewozu końmi puda na odległość wiorsty wynosił, według 

Blocha, 0,159 kop. W Prusach koszt ten miał wynosić 0,187 kop., a we Francji 

(1855 r.) od 0,09 do 0,125 kop.  

Z obliczeń Blocha wynikało, że w 1874 r. na przewozie kolejami zamiast 

transportem konnym zaoszczędzono w Rosji 386,4 mln rubli, w tym w Królestwie 

Polskim 34,2 mln rb. Stanowiło to 60,4% kapitału zainwestowanego w koleje5.  

Ponadto Bloch podjął próbę ustalenia oszczędności, jakie przynosiło 

państwu korzystanie po niższej cenie, zgodnie z warunkami udzielonych koncesji, 

z kolei w przewozach wojska, więźniów i poczty w latach 1866–1875. W ciągu 

tych 10 lat rząd zaoszczędził na przewozie wojsk i aresztantów 28,0 mln rb., na 

przewozie ładunków wojskowych 2 mln rb., a korespondencji pocztowej 13,9 mln 

rb – razem 43,9 mln rb6. 

Bloch pokazał, że koleje przyniosły oszczędność kosztów przewozu 

w porównaniu z transportem konnym. Wielkość oszczędności odniesiona tu została 

do kapitału zainwestowanego w koleje. Zakładał przy tym, że gdyby nie było kolei, 

                                                           

4  J. G. Bloch (1836 – 1902) finansista przemysłowiec i ekonomista, przedsiębiorca budujący koleje 

w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Królestwie Polskim i w Rosji. 

A. Biernat, Bloch Jan Gottlieb, w: Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, WP, 

Warszawa 1981, t. 1, s. 43. 

5  J. Bloch, Wpływ dróg żelaznych na stan ekonomiczny Rossyi; t. I Historya dróg żelaznych w 

Królestwie Polskim. Budowa i eksploatacja. Warszawa 1880, Tab XXIV; s. 30 – 31. Centnar = 50 

kg, wiorsta = 1,067 km, pud = 16,38 kg. I. Ihnatowicz, Vademecum do badań nad historią XIX i 

XX wieku, Warszawa 1967, PWN, s. 68, 76, 79. 

6  J. Bloch, op. cit., s. 31 – 32. 
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to przewieziono by tyle samo ładunków, ale transportem konnym. Nie 

przeprowadził jednak porównania z transportem wodnym śródlądowym. 

NOWA HISTORIA GOSPODARCZA 

W 1957 r. na konferencji dotyczącej badań nad dochodem narodowym 

i wzrostem gospodarczym Stanów Zjednoczonych A. H. Conrad i J. R. Meyer 

wystąpili z referatem o niewolnictwie w gospodarce stanów południowych przed 

wojną secesyjną. Uznano to za początek nowej szkoły w historii gospodarczej. 

Nazwano ją New Economic History (Nowa Historia Gospodarcza − NHG) lub 

kliometrią, od greckiej muzy historii Clio. Podstawę teoretyczną NHG tworzyła 

neoklasyczna teoria ekonomii7. Zwolennicy NHG zarzucali „starej” historii 

gospodarczej, że nie stosuje w swych badaniach teorii ekonomicznych, nie 

wykorzystuje w sposób odpowiedni danych statystycznych do testowania hipotez 

i niechętnie rewiduje raz ustalone poglądy. NHG podejmowała na nowo tematy 

dobrze, jak się wydawało zbadane, a między innymi – gospodarczego znaczenia 

kolei i kanałów, dochodowości niewolnictwa, hutnictwa i przemysłu stalowego, 

produkcyjności rolnictwa, znaczenia handlu zagranicznego8.  

Ekonomia neoklasyczna (szkoła chicagowska), na której opiera się NHG, 

zakłada, że podmioty gospodarcze dążą do maksymalizacji zysku, działają 

racjonalnie, czyli dążą do maksymalizacji użyteczności, w warunkach konieczności 

wyboru ograniczonych środków. Racjonalne są działania uwzględniające 

„oszczędność społeczną” − wybiera się z możliwości alternatywnych takie, które 

niosą mniejsze koszty społeczne. 

NHG przyjmuje, że badana historyczna rzeczywistość ma charakter 

idealnego systemu rynkowego – podmioty gospodarcze nie ponoszą kosztów 

transakcji, istnieje doskonała konkurencja, gospodarka działa bez zakłóceń, podaż 

jest równoważona przez popyt. Wybory podmiotów gospodarczych polegają na 

porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem możliwym lub dwóch stanów 

możliwych. W rezultacie tych działań następuje wzrost gospodarczy. 

W następnym etapie rozwoju NHG zaczęto uwzględniać „instytucje”. Poza 

tym rezygnowano z pewnych założeń ekonomii neoklasycznej takich jak rynki 

doskonale konkurencyjne, neutralność ekonomiczna praw własności, brak 

ingerencji państwa i niezależna od historii stałość celów gospodarowania. 

Szczególne zasługi dla tych zmian miał D. C. North. Zależało mu na powiązaniu 

sfery ekonomicznej, czyli sfery endogenicznej, z egzogeniczną9.  

                                                           

7  J. Pomorski, Paradygmat „New Economic History”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – 

Skłodowskiej, Lublin 1995, s. 64 – 65. 

8  J. Pomorski, op. cit., s. 70 – 71, 73. 

9  Ibidem., s. 94 – 96. 
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R. W. FOGEL O OSZCZĘDNOŚCI SPOŁECZNEJ Z KOLEI 

AMERYKAŃSKICH 

Dyskusja o znaczeniu kolei rozwinęła się po przedstawieniu przez 

R. W. Fogla wyników badań nad wpływem kolei na rozwój gospodarczy Stanów 

Zjednoczonych. Badania nad bezpośrednim znaczeniem kolei rozpoczął on od 

kosztów przewozu produktów rolnych. Do analizy tego problemu użył koncepcji 

„oszczędności społecznej”, którą zdefiniował jako różnicę między faktycznymi 

kosztami przewozu płodów rolnych w danym roku i alternatywnymi kosztami 

przewozu dokładnie takich samych i tej samej ilości ładunków między tymi 

samymi punktami, ale pod nieobecność kolei10. 

Nieistnienie kolei spowodowałoby jednak zmiany rozmieszczenia 

produkcji rolnej lub też nastąpiłoby przesunięcie nakładów z rolnictwa do innych 

dziedzin gospodarki. Do tej nowej sytuacji przystosowałyby się rynki i zmieniłoby 

się gospodarcze znaczenie poszczególnych miast. Przystosowanie do tej sytuacji 

ograniczyłoby spadek dochodu narodowego. 

Koszt przewozu czterech rodzajów produktów rolnych (pszenica, 

kukurydza, wieprzowina, wołowina) koleją między regionami w 1890 r. wynosił 

87,5 mln dolarów, podczas gdy wodą wynosiłby tylko 49,2 mln USD. Jeśli jednak 

weźmie się pod uwagę straty ładunku podczas przewozu żeglugą śródlądową, 

koszty przeładunku, przewozu z portów rzecznych, koszty kapitału nieujęte 

w stawkach frachtowych, dłuższy czas przewozu wolniejszym środkiem transportu, 

koszty zamknięcia żeglugi zimą (koszty składowania), to otrzymamy sumę 73 mln 

USD. Oznacza to, że brak kolei podwoiłby koszty międzyregionalnych przewozów 

produktów rolnictwa. Stanowiłoby to 0,6% PKB11.  

W przewozach wewnątrz regionów, czyli z farm na najbliższy rynek, 

transport kolejowy zostałby zastąpiony głównie przez stosunkowo drogi transport 

konny. Wobec tego oszczędność społeczna spowodowana przez kolej byłaby 

wyższa nawet niż w przewozach międzyregionalnych.  

Obliczenie kosztów przewozów wewnątrz regionów tą samą metodą jak 

dla przewozów międzyregionalnych () uznał Fogel za niewystarczające. 

W drugiej metodzie () przyjął, że bez kolei wysokie koszty przewozu wozami 

ograniczałyby produkcję rolną na obszarach leżących zbyt daleko od dróg 

wodnych12.  

Koszt transportu produktów rolnych wozami z poszczególnych regionów, 

byłby wyższy niż koleją. Oszczędność społeczna osiągnęłaby 300 mln USD13. Po 

                                                           

10  R. W. Fogel, Railroads…, s. 208–209.  

11  Ibidem, s. 210 –211. 

12  Ibidem, s. 212. 

13  Ibidem, s. 214. 
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dodaniu kosztów strat ładunku, dłuższego czasu przewozu i kosztów sezonowości 

żeglugi suma wyniesie 337 mln USD, tj. 2,8% PNB.  

Dla drugiej metody obliczenia () Fogel przyjął, że rolnictwo produkujące 

na rynek mogłoby funkcjonować 40 mil w linii prostej od drogi wodnej. 

Stanowiłoby to 76% obszaru, który był uprawiany faktycznie w 1890 r. Spadek 

dochodu narodowego spowodowany zmniejszeniem obszaru ziemi wyniósłby 154 

mln USD. Po dodaniu strat wynikających z mniejszego obszaru ziemi, strat 

w transporcie, kosztów wolniejszego transportu, kosztów sezonowości w żegludze 

oszczędność społeczna wyniosłaby 248,1 mln USD, czyli 2,1% PNB14.  

Obliczenia powyższe opierały się na założeniu, że brak kolei nie 

spowodowałby zmian w innych gałęziach transportu, a nawet byłby bodźcem dla 

rozwoju nowych, w tym wcześniejszego rozwoju silnika spalinowego. Jeśli 

przyjąć, że zbudowano by kanały możliwe do zbudowania, to oszczędność  

zostałaby obniżona do 214 mln USD (1,8% PNB), a oszczędność  obniżyłaby się 

do 175 mln USD (1,5% PNB). Gdyby zrealizowano plany ulepszenia dróg 

kołowych, oszczędność społeczna w przewozach wewnątrz regionów 

zmniejszyłaby się przez obniżenie kosztów przewozu i co za tym idzie, 

przesunięcie granic obszarów rolniczych. Łącznie z budową kanałów obniżyłoby to 

oszczędność społeczną  do 141 mln USD, czyli 1,2% PNB, a  do 117 mln USD, 

czyli mniej niż 1% PNB. Ostatecznie, stwierdza Fogel, transport wodny i drogowy 

mógłby być względnie dobrą substytucję dla kolei i umożliwić rozwój rolnictwa na 

preriach15.  

Obliczenie pełnej oszczędności wymaga uwzględnienia, oprócz produktów 

rolnych, przewozu pozostałych towarów przy uwzględnieniu geograficznego 

rozmieszczenia produkcji i konsumpcji dóbr nierolniczych, możliwość substytucji 

kolei przez żeglugę rzeczną, wielkość dodatkowych przewozów wozami 

spowodowanych brakiem kolei, zakres, w jakim nowe kanały mogłyby obniżyć 

oszczędność społeczną przez zastąpienie przewozów konnych wodnymi i koszt 

utrzymywania zapasów kompensujących powolność i sezonowość transportu 

wodnego. 

Oszczędność społeczna dla produktów nierolniczych (węgiel, ruda żelaza) 

za tonomilę przewozów kolejowych, jak przypuszcza Fogel, byłaby niższa niż dla 

produktów rolniczych. Wydobycie i zużycie węgla, a także rudy żelaza było 

skoncentrowane na niewielkich obszarach, mających dobry dostęp do dróg 

wodnych, co oznaczałoby niewielkie zapotrzebowanie na transport konny. Koszty 

składowania surowców do zrekompensowania powolności i przerw w żegludze 

                                                           

14  Ibidem, s. 217. 

15  Ibidem, s. 218−219. 
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byłyby relatywnie niskie. Ostatecznie cała oszczędność  mogłaby wynieść 560 

mln USD albo 4,7% PNB16.  

OSZCZĘDNOŚĆ SPOŁECZNA Z KOLEI ROSYJSKICH 

Obliczenia przeprowadzone przez Fogla spotkały się z zarzutem zbyt 

niskiego oszacowania oszczędności społecznej. Przyjmując metodę Fogla obliczeń 

oszczędności  i , C. M. White stara się obliczyć oszczędność społeczną dla Rosji 

z przewozów zboża. Był to jeden z ważniejszych ładunków i stanowił 40% pracy 

przewozowej kolei. White wybrał do badań lata 70. XIX w., kiedy to, jak sądził, 

oszczędność społeczna z przewozów zboża mogła być bliska maksimum17.  

White nie zgadza się z założeniem, które przyjął Fogel, że zaoszczędzone 

koszty i zysk są identyczne. Założyć tak można, jeśli się uzna doskonałą 

konkurencję. Oznaczałoby to, że cena pewnego dobra lub usługi, na przykład 

przewozu na określonej trasie, musi być zawsze taka sama bez względu na to, 

jakiego środka transportu użyjemy. Jednakże stopień ryzyka, regularności 

i prędkości przewozu różnił poszczególne środki transportu. Usługa transportowa 

nie była więc jednolita. Wobec tego konsumenci wybierali usługę lepszą pod tym 

względem, co znajdowało odzwierciedlenie w oszczędności społecznej 

i modyfikowało jej obliczanie metodą . Wpływ ten miał mniejsze znaczenie, gdy 

konkurencja była już dość wielka i gdy stawki zostały obniżone przez konkurencję 

kolei na poziom przynoszący normalną stopę zwrotu lub nawet niższy. Miało to 

zapewne miejsce w przypadku Rosji w latach 60. i 70. Jeśli jednak wzrastały 

koszty krańcowe tych środków transportu, to odpowiednia cena byłaby wyższa, co 

zmniejszałoby wielkość przewozów. Aby wykluczyć wpływ ogólnej zmiany cen 

i postępu technicznego w sektorze kolejowym, należy obliczyć relację cen między 

konkurującymi środkami transportu dla okresu wyjściowego i zastosowanie tego 

współczynnika do istniejących kolejowych stawek frachtowych w końcowym 

okresie. Ponieważ w branym pod uwagę okresie ceny wzrastały, to metoda ta 

niedokładnie szacuje spadek kosztów transportu. Należy ponadto brać pod uwagę, 

że zwiększanie się wydajności kolei jako nowej technologii transportu było 

znaczniejsze od „starych” środków transportu. Dlatego też wyłączenie efektów 

postępu technicznego powoduje niedoszacowanie oszczędności społecznej18.  

Stosowna przez Fogla metoda obliczenia oszczędności społecznej 

prowadzi, według White’a, do poważnego niedoszacowaniu oszczędności 

społecznej, a to wynika z założenia doskonałej konkurencji, właściwego dla 

ekonomii klasycznej. Obliczenia oszczędności społecznej muszą brać pod uwagę 

                                                           

16  Ibidem, s. 220 - 223. 

17  C. M. White, The Concept of Social Saving in Theory and Practice. Economic History Review, 

2nd Ser, vol 29 no 1, Feb 1976, s.82 - 84. 

18  Ibidem, s. 85 – 86. 
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zmiany, które byłyby niemożliwe bez rozwoju transportu. Eksport zboża na skalę, 

jaką faktycznie osiągnął, nie rozwinąłby się bez kolei. Gdyby nie było kolei, złoża 

węgla w Donbasie nie byłyby wykorzystywane i nie powstałaby metalurgia 

w Krzywym Rogu na Ukrainie19.  

Eksport zboża wzrósł z 9 mln czetwierci przeciętnie w latach 1860–1864 

do 34 mln czetwierci w latach 1875–1879. Wzrost eksportu następował pomimo 

braku znaczących nakładów na produkcję rolną i wzrostu ludności. Przyczyniły się 

do tego koleje, które ograniczyły potrzebę utrzymywania zapasów chroniących 

przed głodem w poszczególnych częściach kraju. Zmniejszyły się straty podczas 

składowania i przerób na alkohol. Możliwości zbytu, jakie stworzyła kolej, 

spowodowały rozwój produkcji zboża bez dodatkowych nakładów. 

W rosyjskich warunkach trudno było sprzedać nadwyżki zboża. Koszty 

alternatywne zboża eksportowanego w latach 60. i 70. wynosiły prawie 

z pewnością zero. Kolej przyczyniła się do wzrostu eksportu, który opłacając 

import maszyn, przyspieszał industrializację. Dzięki sprawnemu transportowi 

eksporterzy mogli zyskiwać na korzystnych zmianach cen, a niższe koszty 

transportu ułatwiały konkurencję z importem z innych krajów20.  

Wyjaśniając wpływ kolei, mierzy się korzyści wynikające z powiększenia 

obszarów uprawnych, ze wzrostu specjalizacji regionalnej czy też z uwolnienia 

potencjalnej nadwyżki zboża. Jeśli nie było wzrostu nakładów, korzyści te mogą 

być zmierzone wzrostem całkowitej wartości produkcji lub sprzedaży. W Rosji, 

gdzie obszary możliwe do uprawy były już zasiedlone i występował nadmiar siły 

roboczej, korzyści z działania kolei były prawdopodobnie większe niż na 

obszarach zagospodarowanych od nowa. Bardziej zyskiwała ziemia jako względnie 

rzadki czynnik produkcji niż praca jako względnie obfity czynnik produkcji. 

Fogel szukał miary tego wpływu przez dodanie do oszczędności społecznej 

wartości produkcji utraconej na obszarze, na którym wzrost koszów transportu 

przewyższał wartość rentową ziemi. Strata była przypuszczalnie równa hipotecznej 

stopie procentowej pomnożonej przez skapitalizowaną wartość renty. Ponadto 

zakładał, że czynniki produkcji byłyby wystarczająco mobilne, aby zapewnić ich 

pełne wykorzystanie. Nie może się to jednak odnosić do względnie zacofanej 

gospodarki, jaką była gospodarka rosyjska.  

O wzroście wartości ziemi decydowało nie tylko powiększenie obszaru 

uprawy, jak przyjmuje Fogel, ale też stopień regionalnej specjalizacji. White 

zarzucił Foglowi, że liczy dwa razy to samo, ponieważ zyski użytkowników 

transportu były dzielone między producentów i konsumentów zboża przez wzrost 

cen w miejscu produkcji i obniżenie ceny w miejscu konsumpcji. Początkowe 

                                                           

19  Ibidem., s. 88 – 89. 

20  C. M. White, op. cit., s. 89 – 90. Czerwiert` - miara pojemności ciał sypkich 209,9 l. I. Ihnatowicz, 

op. cit., s. 49.  
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korzyści ze wzrostu cen w miejscu produkcji przez rosnącą wartość rent przenoszą 

się na całą gospodarkę.  

Ulepszenie transportu wpłynęło na rosyjski rynek zbożowy przez bardziej 

równomierne rozłożenie transportów zboża w ciągu roku, wyrównywanie się cen 

między regionami, zmniejszenie wahań cen, a z tym ryzyka kupców 

i producentów21. Konsumenci zyskiwali na niższych cenach. Większa prędkość 

i regularność przewozu tworzyła warunki sprzyjające bardziej racjonalnym 

działaniom gospodarczym. Wzrosła liczba zainteresowanych handlem zbożem, 

których dotychczas zniechęcało zbyt wysokie ryzyko. Budowie kolei mogła więc 

towarzyszyć zmiana postaw wobec aktywności na rynku.  

Nie można, badając wpływ kolei, zakładać doskonałej konkurencji lub 

takiego samego stopnia monopolu w transporcie przed i po pojawieniu się kolei. 

Koleje ograniczyły monopol transportu wodnego i drogowego, a więc zwiększyły 

stopień konkurencji i przyniosły korzyści konsumentom.  

Założenie doskonałej konkurencji i doskonałej alokacji czynników 

produkcji nie stosuje się do konkretnych warunków historycznych. Zacofana 

gospodarka, jaką była gospodarka rosyjska, słabiej niż amerykańska reagowała na 

nowe możliwości. Stąd też w gospodarce amerykańskiej znajdującej się na ścieżce 

samopodtrzymującego się wzrostu oszczędność społeczna wynikająca z jednej 

innowacji była niska. Znaczenie kolei dla rozwoju gospodarczego Rosji polegało 

na pobudzeniu konkurencji i zwiększeniu mobilności czynników produkcji, a więc 

ograniczeniu gospodarki naturalnej na rzecz rynkowej. Koleje, które w znacznym 

stopniu budował kapitał zagraniczny, torowały drogę inwestycjom i w innych 

dziedzinach. Budowa kolei była szkołą, w której tworzyła się wykwalifikowana 

siła robocza dla przemysłu ciężkiego.  

W przypadku gospodarki rosyjskiej nie można stosować, jak to robi Fogel 

w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, założenia pełnego zatrudnienia. Zasoby 

pracy nie zostałyby wykorzystane lub też byłyby nie w pełni wykorzystane, gdyby 

nie było kolei. Zimą, wobec przymusowej bezczynności chłopów, zerowe były 

koszty alternatywne dla pracy zatrudnionej w transporcie konnym. Utrzymanie 

ludzi i zwierząt kosztowało bez względu na to, czy byli, czy też nie zatrudnieni 

w przewozach. Jeśli pominie się w obliczeniach tę konsumpcję, to oszczędność 

społeczna z kolei będzie znacznie mniejsza22.  

White konkluduje, że w przypadku Rosji nie można odrzucić tezy 

o istotnym gospodarczym znaczeniu kolei. Stosowanie metody Fogla do obliczenia 

oszczędności społecznej dla przewozów zboża w Rosji w latach 70. XIX w. 

powoduje jej poważne niedoszacowanie. W Rosji, z jej szczególnymi warunkami 

geograficznymi, niedorozwojem gospodarki rynkowej, wysokimi kosztami 

                                                           

21  Ibidem, s. 90 – 91. 

22  Ibidem, s. 92 - 93.  
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transportu, wszelkie zmiany cen wynikające z ulepszeń transportu miały znaczny 

wpływ na gospodarkę. Ujawnia się on wielkością nadwyżki zboża, które zostało 

wyeksportowane w rezultacie ulepszeń transportu, a więc przede wszystkim 

budowy kolei23.  

DALSZE BADANIA NAD ZNACZENIEM KOLEI  

Koleje były nieustannie ulepszane pod względem technicznym 

i organizacyjnym. Wzrastały więc korzyści płynące z nich, wyrażające się 

wzrostem stosunku oszczędności społecznej do dochodu narodowego. 

Najistotniejszym wynikiem tych zmian było obniżenie stawek frachtowych24.  

Na dłuższych dystansach korzyści z kolei polegały na krótszych terminach 

i regularności dostaw. W takich wielkich krajach jak Rosja, Austro-Węgry i Stany 

Zjednoczone koleje nie przewoziły dużo taniej niż drogi wodne na długich 

i porównywalnych trasach. Z tego względu oszczędność społeczna była niewielka 

lub nieistotna. Tam, gdzie linie kolejowe budowano wzdłuż rzek i w głównych 

kierunkach handlu, początkowe korzyści nie były zbyt wielkie. Można jednak 

przyjąć, jak to uczynił Fogel, że koleje spowolniły rozwój innych gałęzi 

transportu25.  

Z czasem korzyści z kolei wzrastały, kiedy zaczęto budować linie na 

terenach dotychczas nieobsługiwanych przez transport wodny i kiedy kolej zaczęła 

obsługiwać przewozy na średnie odległości, konkurując z transportem drogowym. 

Ponadto alternatywny koszt przewozu drogą wzrastał wraz z rozwojem 

gospodarczym. Na przykład od 32% do 43% powierzchni, na których uprawiano 

zboża chlebowe, byłoby potrzebne do produkcji pasz koniecznych do wyżywienia 

zwierząt pociągowych po hipotetycznym zamknięciu kolei w Hiszpanii w 1878 r. 

W ten sposób oszczędność zasobów wynikająca z przesunięcia ładunków 

z transportu konnego na kolej była znacznie większa niż z barek na kolej. 

Tłumaczy to niską oszczędność społeczną w dochodzie narodowym w 1859 r. 

w Stanach Zjednoczonych, w 1865 r. w Anglii i w 1907 r. w Rosji. W ciągu trzech 

lub czterech dziesięcioleci oszczędność społeczna prawie potroiła się w Anglii 

i Stanach Zjednoczonych. Tam, gdzie były niekorzystne warunki naturalne, a więc 

w Meksyku, Hiszpanii, Rosji, w pewnych regionach Francji, dolinie górnego Padu 

we Włoszech i Niemczech, korzyści z rozwoju kolei były wyższe niż w Anglii, we 

Włoszech, Holandii, Belgii czy też Stanach Zjednoczonych26. 

                                                           

23  Ibidem…, s.100. 

24  P.K. O`Brien, Transport & Economic Growth in Western Europe 1830 – 1914. The Journal of 

European Economic History, vol. 11 No 2 Fall 1982, s. 349. 

25  Ibidem, s. 350. 

26  Ibidem, s. 351 - 352. 
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Koleje miały także znaczenie wynikające z wpływu na wielkość zapasów 

utrzymywanych przez przedsiębiorstwa. Zapewniały bowiem przewóz szybszy, 

pewniejszy i względnie niezależny od pory roku. Przedsiębiorcy mogli więc 

zamieniać kapitał obrotowy w stały. Miało to szczególnie znaczenie w Hiszpanii 

i Rosji, gdzie występowała znaczna sezonowość przewozów rzecznych 

i drogowych. Jedna czwarta oszczędności społecznej z kolei rosyjskich w 1907 r. 

wynikała ze zmniejszenia kosztów zapasów27.  

KONTROWERSJE WOKÓŁ KONCEPCJI OSZCZĘDNOŚCI 

SPOŁECZNEJ  

A. Fishlow, pierwszy krytyk koncepcji Fogla, zarzucił mu, że po odjęciu 

od zysku nagromadzonego przez hipotetyczne kanały i drogi korzyści 

przysporzonych przez koleje wkład kolei nie jest już oszczędnością na kosztach 

przewozu, ale potencjalną korzyścią w hipotetycznym świecie. Oznacza to 

obniżenie korzyści z transportu produktów rolnych o prawie połowę. Wskazywał, 

że nie można porównywać sytuacji hipotetycznej z sytuacją faktyczną. Fishlow 

pytał, jak daleko można szukać konsekwencji braku kolei. Można wskazać na 

wiele innych możliwości technologicznych poza tymi, które bierze pod uwagę 

Fogel. Wątpliwości Fishlowa budzi też przyjęcie przez Fogla wielkości obszaru 

ciążącego do drogi wodnej. Dane empiryczne, powiada Fishlow, nie potwierdziły 

zasadności podstaw obliczeń. Wobec dominacji kolei w 1890 r. stawki frachtowe 

dotyczyły niewielu ładunków i nie mogą stanowić podstawy określenia kosztów 

przewozu w warunkach braku kolei28. 

Przedmiotem częstych zarzutów był statyczny charakter metody obliczania 

oszczędności społecznej. Jest to więc metoda statyki porównawczej, w której 

porównuje się gospodarkę faktycznie istniejącą z drugą gospodarka, która nigdy 

nie istniała. Próbuje się ustalić straty w produkcji hipotetycznej gospodarki 

z powodu braku innowacji. Metoda ta jest rozszerzeniem koncepcji kosztu 

alternatywnego29.  

Fogel zakłada zdolność gospodarki do przystosowania się do hipotetycznej 

sytuacji. Jeśli brak kolei nastąpił w gospodarce będącej w równowadze, to zmiany 

musiałyby rozprzestrzenić się w całej gospodarce. Oznacza to dalej przyjęcie, że 

brak kolei musiał wystąpić kilka lat przed rokiem, w którym mierzy się tego skutki. 

Można przyjąć, że długość tego czasu zależy od normalnych zachowań 

                                                           

27  Ibidem, s. 352 – 353. 

28  A.Fishlow, American Railroads and the Transformation of Ante – Bellum Economy. Harvard 

University Press, Cambridge – Massachusetts 1965, s. 57 - 58.  

29  G. Gunderson, The Nature of Social Saving. The Economic History Review Sec. Ser, vol. XXIII, 

No 2, 1970. s. 209.  
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maksymalizujących podmiotów gospodarczych. Im czas przystosowania 

gospodarki dłuższy, tym mniejsza oszczędność społeczna z innowacji30.  

Krytykowano jako nierealistyczne założenie nieelastyczności popytu. 

Założenie to było przydatne dlatego, że wynik pomiaru wskazywał na maksimum 

oszczędności społecznej. Przyjęcie elastyczności popytu dałoby w rezultacie inne 

wartości oszczędności społecznej. Zasoby uwolnione przez nieistnienie kolei 

przemieściłyby się do innych części gospodarki. Bardzo trudnym zadaniem stałoby 

się obliczenie efektów tego przemieszczenia31. Koncepcja oszczędności społecznej 

jest jedynie analizę statyczną, a nie dynamiczną. 

Gunderson uważa, że koncepcja oszczędności społecznej zastosowana do 

historii gospodarczej zmieniła poglądy historyków na wzrost gospodarczy. Nie 

decyduje o nim jedna innowacja. Znaczenie mają niewielkie, lecz ciągłe zmiany 

dające w rezultacie wielki wzrost wydajności i produkcji32.  

Podsumowując dyskusję o oszczędności społecznej, Fogel stwierdzał, że 

przemiany w transporcie nie polegały na dominacji poszczególnych gałęzi 

transportu. W XIX w. rozwijała się, choć w nierównym stopniu, każda z gałęzi 

systemu transportu. Następowało obniżenie kosztów jednostkowych transportu na 

średnie i długie odległości. Koleje i drogi wodne miały na tych dystansach 

przewagę nad transportem konnym, który miał przewagę w przewozach na krótkie 

odległości. Istotą rewolucji transportowej było zastąpienie transportu konnego 

wodnym śródlądowym i kolejowym. Koleje miały przewagę nad żeglugą 

śródlądową w przewozach ładunków wartościowych na dalekie i średnie 

odległości. Kombinacja, w różnych proporcjach, tych dwóch gałęzi transportu 

zapewniała największą oszczędność społeczną. W Stanach Zjednoczonych większe 

znaczenie miały najpierw drogi wodne, potem w latach 60. i 70. zwiększała się 

przewaga kolei. Charakter popytu na usługi transportu określał stopień 

wykorzystania możliwości technologicznych. Wielkość oszczędności społecznej 

była różna w różnych krajach w różnym czasie33.  

ZAKOŃCZENIE 

Wyniki dyskusji prowadziły do wniosków metodologicznych i ustaleń 

dotyczących rozwoju transportu w XIX w.  

Założenia ekonomii neoklasycznej, takie jak założenie doskonałej 

konkurencji i doskonałej alokacji czynników produkcji, prowadzą do 

niedoszacowania oszczędności społecznej. Jako nierealistyczne krytykowano 

                                                           

30  Ibidem…, s. 211. 

31  Ibidem…, s. 215. 

32  Ibidem…., s. 218. 

33  R. W. Fogel Notes on the Social Saving Controversy, The Journal of Economic History, vol 39, no 

1 (Mar 1979) (wesja elektroniczna) s. 49 - 51. 



202 Andrzej Mielcarek 

 

założenie, że popyt na przewozy ładunków byłby taki sam w przypadku 

nieistnienia kolei. Nie można przyjmować, że historyczna rzeczywistość ma 

charakter idealnego systemu rynkowego.  

Wskazywano, że wielkość oszczędności społecznej z przewozu ładunków 

zmieniała się w wyniku ulepszeń kolei pod względem technicznym 

i organizacyjnym i kolej przynosiła coraz większe korzyści. Powiększały się one 

w miarę rozwoju sieci kolejowej.  

Wywołana przez Fogla dyskusja i związane z nią badania pozwoliły lepiej 

określić zróżnicowanie znaczenia kolei w poszczególnych krajach, zależne od 

warunków geograficznych, ekonomicznych i branego pod uwagę okresu.  

STRESZCZENIE 

Znaczenie gospodarcze kolei żelaznych w XIX w. a koncepcja 

oszczędności społecznej. 

Artykuł przedstawia dyskusję o oszczędności społecznej, którą przyniosła 

kolej, zastępując inne środki transportu w przewozach ładunków. Dyskusję 

rozpoczął R. W. Fogel, zaliczany do twórców Nowej Historii Gospodarczej. 

Według jego obliczeń oszczędność społeczna spowodowana przez koleje 

w Stanach Zjednoczonych była niewielka.  

Badania dla innych krajów pokazały, jak oszczędność społeczna zmieniała 

się w zależności od warunków geograficznych, rozwoju innych gałęzi transportu 

i poziomu rozwoju gospodarczego. Analiza przypadku zapóźnionej gospodarczo 

Rosji dowiodła istotnego znaczenia gospodarczego kolei. Przyczyniały się one 

m.in. do wzrostu eksportu zboża i ograniczyły sezonowość przewozów.  

Krytycy Fogla odrzucali założenie, że historyczna rzeczywistość była 

idealnym systemem rynkowym. Uważali, że przyjęcie neoklasycznych założeń 

o doskonałej konkurencji i doskonałej alokacji czynników produkcji spowodowało 

niedoszacowanie oszczędności społecznej. 
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SUMMARY  

THE ECONOMIC SIGNIFICANCE OF RAILWAYS IN XIX C. AND CONCEPT 

OF SOCIAL SAVING 

The economic significance of railways in 19th c. and the concept of social 

saving.  

The article presents the discussion on social saving brought by the railway 

when it replaced other means of transport in cargo shipments. The discussion was 

initiated by R. W. Fogel, a representative of New Economic History. According to 

his calculations, the social saving brought about by the railways in the United 

States was not significant.  

The research in other countries demonstrated how the social saving 

changed depending on geographical conditions, introduction of other means of 

transport and the level of economic development. The analysis of the case of 

economically backward Russia proved the economic significance of the railway. It 

contributed, among other things, to the growth of grain exports and made 

shipments less seasonal.  

The critics of Fogel rejected the assumption that historical reality was an 

perfect market system. They claimed that the acceptance of neoclassical 

assumptions concerning perfect competition and perfect allocation of production 

factors led to the underestimation of social saving.  

Translated by Andrzej Mielcarek 

LITERATURA 

1. Biernat A., Bloch Jan Gottlieb. Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 

1945 roku, WP, Warszawa 1981. 

2. Bloch J., Wpływ dróg żelaznych na stan ekonomiczny Rossyi; t. I Historya 

dróg żelaznych w Królestwie Polskim. Budowa i eksploatacja. Warszawa 

1880. 

3. Fishlow A., American Railroads and the Transformation of Ante – Bellum 

Economy. Harvard University Press, Cambridge – Massachusetts 1965. 

4. Fogel R. W. Railroads and American Economic Growth. Essays in 

Econometric History. The John`s Hopkins Press, Baltiomore, Maryland 1964.  

5. Fogel R. W., Notes on the Social Saving Controversy, The Journal of 

Economic History, vol. 39, no 1 (Mar 1979) (wersja elektroniczna) 



204 Andrzej Mielcarek 

 

6. Gruszecki T., Nagrody Nobla w ekonomii. Lublin 2001. 

7. Gunderson G., The Nature of Social Saving. The Economic History Review 

Sec. Ser, vol. XXIII, No 2, 1970.  

8. Ihnatowicz I., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 

1967, PWN 

9. O`Brien P.K., Transport & Economic Growth in Western Europe 1830 – 1914. 

The Journal of European Economic History, vol. 11 No 2 Fall 1982, 

10. Pomorski J., Paradygmat „New Economic History”. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 1995. 

11. Schwabe H., Geschichtlicher Rückblick auf die ersten 50 Jahre des 

Preussischen Eisenbahnwesen. Berlin 1895. 

12. White C. M., The Concept of Social Saving in Theory and Practice. Economic 

History Review, 2nd Ser, vol 29 no 1, Feb 1976. 



 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 205 

NR 604 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 60 2010 

 

LESZEK MINDUR1  

POSTAĆ ŁADUNKU DETERMINANTĄ DOBORU TECHNOLOGII 

TRANSPORTOWYCH 

WPROWADZENIE 

O wyborze technologii procesu przewozowego w poważnym stopniu 

decyduje podatność transportowa ładunku, która może wynikać z jego cech 

fizykochemicznych lub nadanej mu postaci opakowania. Rodzaj, postać ładunku 

i jego opakowanie ma decydujący wpływ na dobór odpowiednich środków 

technicznych. Chodzi bowiem o to, aby przemieszczany ładunek dotarł do 

odbiorcy w określonym czasie oraz w stanie niezmienionym − zarówno jeśli 

chodzi o ilość, jak i o jakość. 

POSTAĆ ŁADUNKU ORAZ JEGO OPAKOWANIE 

Nie wszystkie ładunki są jednakowo przystosowane do procesu 

transportowego, zależy to bowiem od ich naturalnej podatności przewozowej. 

Podatność tę można zwiększyć przez łączenie sztuk drobnych w opakowania 

handlowe, opakowań handlowych w opakowania transportowe, opakowań 

transportowych w małe jednostki ładunkowe, a te z kolei mogą wchodzić w skład 

wielkich jednostek ładunkowych. 

Szczególnego znaczenia nabiera zatem sprawa normalizacji, i to nie tylko 

w odniesieniu do opakowań i jednostek ładunkowych, lecz również środków 

transportowych, tj. pojazdów i maszyn ładunkowych. Normy dla tych urządzeń 

i środków powinny być – i w większości przypadków są – opracowywane według 

wymiarów palety uprzywilejowanej 800 × 1200 mm. 

Opakowania zwiększające podatność transportową ładunków drobnych 

mogą być: 

a) drewniane (skrzynki, klatki, beczki, kosze, łubianki); 

b) metalowe (puszki, pudła, bańki, wiadra, beczki, bębny); 

c) papierowo-tekturowe (worki, torby, pudła, bębny); 

d) szklane (butelki, słoje, balony);  

e) ceramiczne (słoje, zbiorniki); 

f) tekstylne (worki, płachty); 

                                                           

1  Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Mindur, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we 

Wrocławiu  
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g) z tworzyw sztucznych (pudła, słoiki, bańki itp.). 

Opakowania, poza wytrzymałością i sztywnością, muszą rozmiarem 

odpowiadać parametrom jednostek ładunkowych, zwłaszcza palet2. 

Podatność transportową można zwiększyć przez stosowanie oraz 

formowanie jednostek ładunkowych takich jak pojemniki, palety, pakiety oraz 

kontenery. 

Pojemniki ładunkowe stanowią zasobniki o różnych kształtach, 

konstrukcjach i wymiarach, wykonywane z różnych materiałów – głównie 

z blachy, drewna i tworzyw sztucznych. Pojemniki stanowią zarazem 

mikrojednostki ładunkowe, które można przemieszczać zarówno mechanicznie, jak 

i ręcznie, spiętrzać w stosy, a także formować z nich większe jednostki, np. 

paletowe jednostki ładunkowe3. 

Cechą charakterystyczną współczesnych pojemników ładunkowych 

powinna być ich normalizacja na bazie modułu przestrzennego o wymiarach 800 × 

1200 × 1000 mm, oznaczającego gabaryty eurojednostki ładunkowej. Oznacza to, 

między innymi, że pojemność maksymalna pojemnika nie powinna przekraczać 

0,96 m³, a masa brutto nie może być większa niż 1000 kg. 

Pojemniki są wykonywane najczęściej w formie skrzynek z drewna lub 

tworzyw sztucznych. Pojemniki skrzynkowe mogą być zamknięte lub otwarte, 

a ponadto szczelne lub ażurowe. Pod względem przeznaczenia pojemniki mogą 

być uniwersalne oraz specjalizowane. W transporcie wykorzystywane są także 

pojemniki blaszane i druciane oraz z tkaniny brezentowej. Obecnie są stosowane, 

między innymi, następujące typy pojemników: 

a) sztywne pojemniki z laminatów (800 × 400 × 400 mm), 

b) sztywne pojemniki z drewna i sklejki (800 × 400 × 400 mm; 800 × 400 × 

200 mm; 800 × 600 × 400 mm), 

c) składane pojemniki z drutu (800 × 400 × 400 mm), 

d) składane pojemniki z duraluminium (800 × 400 × 400 mm), 

e) składane pojemniki z blach aluminiowych (800 × 400 × 400 mm). 

Szczególnym typem są pojemniki z układem jezdnym, w których ładunek 

może być przemieszczony przez jednego tylko pracownika, np. kierowcę, ale tylko 

wówczas, gdy samochód jest wyposażony w podnośnik burtowy (rysunek 1). Jeżeli 

samochód nie ma takiego wyposażenia, to z uwagi na dużą masę pełnego 

pojemnika przy jego przemieszczaniu konieczny jest równy poziom środka 

przewozowego oraz punktu ładunkowego.  

 

                                                           

2  A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szyszka: Opakowania w systemach logistycznych. Instytut 

Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001 

3  Szerzej na ten temat pisze A. Korzeniowski: Opakowania w systemach…, str. 46 i dalsze 
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Rysunek 1  

Przemieszczanie pojemników jezdnych z użyciem samochodów 

z podnoszoną burtą i podnośnikiem burtowym 

 

 

Źródło: Z. Gęsiarz, J. Marzec, Zarys mechanizacji robót ładunkowych 

w transporcie, WKŁ, Warszawa 1981. 

Do pojemników jezdnych zalicza się pojemnik PB-1.1, przeznaczony do 

gromadzenia nieczystości stałych. Jest to zbiornik stalowy o pojemności 1,1 m³ 

i maksymalnej ładowności 800 kg. Dzięki wyposażeniu w cztery obrotowe kółka 

jezdne pojemnik może być swobodnie przemieszczany przez jedną osobę 

w różnych kierunkach. Opróżnienie pojemnika następuje mechanicznie przez jego 

przechył do wnętrza śmieciarki, wyposażonej we własny układ naładunkowy. 

Jedną z intensywnie obecnie rozwijanych europejskich koncepcji 

pojemników na ładunki mołogabarytowe, takich jak: śruby, nakrętki, nity, łożyska 

toczne itp. jest typoszereg pojemników skrzynkowych typu KLT (niem. Klein – 

Ladungs – Trager), wykonanych z polipropylenu barwionego na niebiesko (stąd 

obiegowa nazwa pojemników – blaue Kasten). 

Koncepcja KLT (tabela 1) opiera się na zalecanych przez ISO modułach 

wymiarowych 600 × 400 mm (pojemniki serii KLT 64..), modułach 400 × 300 mm 

(pojemniki serii KLT 43..) i modułach 300 × 200 mm (pojemniki serii KLT 32..), 

dotyczących czterech podstawowych wysokości 147,5 – 174 – 213,75 – 280 mm. 

Łącznie system KLT zawiera 10 podstawowych wielkości 

typowymiarowych KLT 64 i KLT 43 oraz dodatkowo dwa wymiary uzupełniające 

KLT 3217 i KLT 3214, pozwalające na optymalne wykorzystanie zarówno 

europalety 800 × 1200 mm, jak i palety 1000 × 1200 mm. System KLT wdrożono 

jako standard w niemieckim przemyśle samochodowym – nadając im nazwę 

„pojemników VDA” (Verband Deutscher Automobilhersteller). 

Tabela 1 

Parametry podstawowego typoszeregu pojemników  

skrzynkowych KLT (wg DIN 30820) 
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Typ 

Długość 

L 

Szerokość 

H 

Wysokość 

H 

Pojemność 

V 

Masa 

własna 
Nośność 

(mm) (dm3) 

KLT 

6428 

600 400 280 43 4,4 50 

KLT 

6421 

600 400 213 30 3,7 50 

KLT 

6417 

600 400 174 23 3,0 50 

KLT 

6414 

600 400 147 18 2,8 50 

KLT 

4328 

400 300 280 19 2,6 50 

KLT 

4321 

400 300 213 14 2,07 50 

KLT 

4317 

400 300 174 11 1,9 50 

KLT 

4314 

400 300 147 9 1,63 50 

Źródło: Z. Korzeń Logistyczne systemy transportu i magazynowania. „Biblioteka 

Logistyka”, Poznań 1998, tom I. 

Do formowania paletowych jednostek ładunkowych są stosowane palety 

płaskie, słupkowe, skrzyniowe i specjalizowane. 

Palety płaskie wykorzystuje się głównie do formowania zbiorczych 

jednostek ładunkowych z ładunków niewrażliwych na spiętrzenie. W celu 

zabezpieczenia tych ładunków przed ewentualnym rozformowaniem opina się je 

różnymi taśmami, a w przypadkach szczególnych również folią termokurczliwą. 

Palety słupkowe stosuje się natomiast do formowania zbiorczych jednostek 

ładunkowych z ładunków wrażliwych na ściskanie, z tym że mogą być one 

również opinane taśmami lub folią w celu zabezpieczenia ładunku przed 

ewentualnym rozformowaniem w czasie transportu. 

Do tworzenia paletowych jednostek ładunkowych z ładunków 

drobnowymiarowych lub o kształtach nieregularnych są stosowane palety 

skrzyniowe lub specjalizowane, z tym że palety specjalizowane, z uwagi na 

odpowiednie przystosowanie oprzyrządowania, mają zastosowanie do ściśle 



Postać ładunku determinantą dorobku technologii transportowych 209 

 

określonych ładunków, np. do przewozu beczek, butli z gazami technicznymi, 

balonów z kwasami itd. 

Pakietowe jednostki ładunkowe są formowane z ładunków sztukowych. Do 

formowania pakietów są wykorzystywane różnego rodzaju elementy łączące 

i dystansujące ładunki, m.in. odpowiednie jarzma, obejmy, taśmy, przekładki itp. 

W zależności od kształtu ładunku oraz jego podatności transportowej różne 

są formy tworzenia pakietowych jednostek ładunkowych. 

Pakiety należą do bezpaletowych jednostek ładunkowych; dwa wymiary, 

tj. długość i szerokość, zależą od wymiarów pakietowanych wyrobów i są 

zazwyczaj większe od wymiarów gabarytowych palety, natomiast wysokość 

pakietu nie powinna przekraczać wysokości paletowej jednostki ładunkowej 

(zazwyczaj nie więcej niż 1 m). 

Jedną z cech pakietu – chociaż nie zawsze możliwą do osiągnięcia – 

powinna być możliwość uformowania go w prostopadłościan ułatwiający 

piętrzenie. Palety o innych kształtach są określone jako wiązki, paczki, pęki itp.4 

Kontenerowe jednostki ładunkowe są formowane z kontenerów różnych 

wielkości i o różnym przeznaczeniu. Kontenery są to urządzenia transportowe, 

ułatwiające przemieszczanie ładunków różnymi gałęziami transportu, bez 

konieczności przeładowywania i rozformowania ładunku umieszczonego 

w kontenerze. W zależności od wielkości kontenery dzielą się na małe, średnie 

i wielkie. 

Kontenery małe, o masie brutto do 2,5 t oraz pojemności od 1 do 5 m³, 

mają zastosowanie przede wszystkim w transporcie drobnicy. 

Kontenery średnie, o masie brutto 5 do 10 t, są przystosowane do 

przewozów kombinowanych. 

W usprawnieniu transportu ważne znaczenie mają kontenery wielkie typoszeregu 

ISO o masie brutto ponad 10 t i pojemności powyżej 14 m³. Warianty kombinacji 

różnych kontenerów typoszeregu ISO są przedstawione na rysunku 2, a parametry 

kontenerów średnich i wielkich w tabeli 2.  

 

 

 

 

 

                                                           

4  Z. Korzeń: Logistyczne systemy transportu i magazynowania. „Biblioteka Logistyka”, Poznań 

1998, t. 1. 



210 Leszek Mindur 

 

Rysunek 2  

Współzależność wymiarowa kontenerów typoszeregu ISO 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 3  

Jednostka ładunkowa o objętości około 1 m³ stosowana w transporcie lotniczym 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 2 

Parametry kontenerów średnich i wielkich 

Typ 

kontenera 

Masa 

brutto 

(kg) 

Pojemność 

(m3) 

Wysokość 

(mm) 

Szerokość 

(mm) 
Długość (mm) 

Zew. Wew. Zew. Wew. Zew. Wew. 

Kontenery średnie 

1E 7110 10 2438 2197 2438 2299 1968 1780 

1F 5080 7 2438 2197 2438 2299 1460 1273 

3A, UM-

5 UUk-5 

5080 10 2400 2090 2650 2510 2100 1950 

3C, UUk-

2,5 

2540 5 2400 2190 1325 1225 2100 1950 

Kontenery wielkie 

1A 30480 61 2438 2197 2438 2299 12192 11998 

1B 25400 46 2438 2197 2438 229 9125 8931 

1C 20320 30 2438 2197 2438 2299 6058 5867 

ID 10160 14 2438 2197 2438 2299 2991 2802 

Źródło: Opracowanie własne. 

Kontenery mogą być uniwersalne lub specjalizowane, a ponadto kryte lub 

otwarte. 

Wśród kontenerów specjalizowanych występują m.in.: 

a) kontenery samowyładowcze do przewozu materiałów sypkich 

i zbrylonych, 

b) kontenery zbiornikowe do transportu ładunków płynnych, gazowych 

i sproszkowanych, 

c) kontenery izotermiczne itp. 

Specyficzną odmianą kontenerów specjalizowanych są płyty kontenerowe, 

które mogą być dodatkowo wyposażone w kłonice lub ściany czołowe. 

W transporcie lotniczym stosowane są również znormalizowane jednostki 

ładunkowe, z tym że ich parametry odpowiadają rozmiarom ładowni samolotów 

oraz są dostosowane do manipulacji ładunkowych. Najczęściej stosowaną 

w transporcie lotniczym jednostką ładunkową jest jednostka paletowa, której 

objętość waha się w granicach 1 m³ (patrz rysunek 3). Niezależnie od tego 

wykorzystywane są różnego rodzaju standardowe kontenery posiadające atest 
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IATA5. Należy podkreślić, że w transporcie lotniczym stosowane są coraz większe 

kontenery, znacznie przekraczające objętość 1 m³. 

W Polsce powszechnie stosowane są stalowe kontenery 1C, które 

charakteryzują się dużą dostępnością do ich wnętrza, a poza tym parametry tych 

kontenerów są najlepiej dostosowane do powszechnie używanych środków 

transportowych. 

Szczególną jednostką ładunkową są tzw. zdejmowane nadwozia, 

pozostawiane w punkcie ładunkowym w celu naładowania lub wyładowania 

towarów ze skrzyni ładunkowej. 

Pomimo stosowania różnych sposobów zwiększania podatności 

transportowej ładunków nie osiągnięto jeszcze zadowalających rezultatów. 

Przyczyną tego są trudności finansowe, z czym wiąże się brak niezbędnych 

środków technicznych oraz niska ekonomicznie efektywność tego rodzaju 

przedsięwzięć. Czasami wynika to również z braku zainteresowania któregoś 

z uczestników procesu transportowego. Jednak przy projektowaniu technologii 

przewozów ładunków należy liczyć się z tym, że w praktyce gospodarczej 

występują ładunki o różnej technicznej podatności transportowej (tabela 3). 

O technologii transportowej decyduje zatem postać ładunku, ponieważ te same 

ładunki mogą przybierać różną postać, w zależności od zastosowanego urządzenia, 

które zwiększa ich podatność transportową. 

WPŁYW OPAKOWANIA ORAZ POSTACI ŁADUNKU NA DOBÓR 

TECHNOLOGII TRANSPORTOWYCH 

W zależności od postaci ładunku, jego opakowania mogą być zastosowane 

następujące technologie przewozowo-ładunkowe: zunifikowane, specjalizowane 

i uniwersalne. 

Zunifikowana technologia procesu przewozowego polega na 

przemieszczaniu ładunków w znormalizowanych kontenerach lub innych 

zbiorczych jednostkach ładunkowych z wykorzystaniem środków przewozowych 

i maszyn ładunkowych, dostosowanych do parametrów wspomnianych jednostek 

zarówno pod względem formy zewnętrznej, jak i masy zawartych w nich 

ładunków. W technologii zunifikowanej mają zastosowanie przede wszystkim 

kontenery typoszeregu ISO oraz jednostki ładunkowe, zunifikowane według 

wzorca wymiarowego palety uprzywilejowanej. Niezależnie od tego w technologii 

zunifikowanej przewożone są różnego rodzaju palety i pakiety oraz stosy 

technologiczne, tworzone z ładunków sztukowych i kawałkowych. 

                                                           

5  IATA – International Air Transport Association – Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu 

Lotniczego. 
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W technologii tej przewożone są również ładowne naczepy, przyczepy, 

nadwozia oraz zespoły samochodowe z użyciem środków przewozowych innych 

gałęzi transportu, zwłaszcza transportu kolejowego i morskiego. 

Do przewozu zunifikowanych zbiorczych jednostek ładunkowych 

wykorzystywany jest odpowiedni tabor. W transporcie kolejowym używane są 

głównie platformy przystosowane do przewozu kontenerów oraz ładownych 

pojazdów samochodowych. W transporcie samochodowym – zestawy drogowe 

złożone z ciągnika siodłowego oraz naczepy kontenerowej lub naczepy 

samowyładowczej. W transporcie morskim – statki kontenerowe oraz statki i promy 

przystosowane do naładunku poziomego, tzw. metodą ro-ro. 

Do przemieszczania kontenerów na krótkie odległości oraz do ich 

naładunku i wyładunku ze środków przewozowych mają zastosowanie m.in.: 

suwnice kontenerowe, żurawie samochodowe o dużym udźwigu, zestawy składowe 

oraz wozy składowe. Suwnice kontenerowe, dzięki takim zaletom jak: duża 

wydajność, zasięg oraz możliwości obsługi różnych gałęzi transportu, odgrywają 

ważną rolę w przeładunku kontenerów, zwłaszcza w skoncentrowanych punktach 

ich nadania lub odbioru. Rozróżnia się przy tym suwnice torowe oraz jezdniowe, 

które dzielą się na suwnice bramowe i pomostowe. 

Ważną funkcję w przeładunkach kontenerów spełniają także różnorodne 

żurawie. Nie wynika to jednak z dogodnych rozwiązań konstrukcyjnych żurawi, 

które nie są najlepiej przystosowane do przeładunku kontenerów, lecz ich 

powszechnej dostępności w punktach ładunkowych. Do przeładunków mogą mieć 

zastosowanie zarówno żurawie stacjonarne, jak i samojezdne, przy czym 

najbardziej popularne są żurawie samochodowe oraz jezdniowe kołowe. 

Zestawy składowe stanowią podstawowe wyposażenie techniczne 

w bazach przeładunkowo-składowych kontenerów. Występują dwa warianty 

zestawów, mianowicie: ciągniki składowe współpracujące ze składowymi wozami 

ciągnionymi oraz ze składowymi naczepami kontenerowymi. Pozostałe zbiorcze 

jednostki ładunkowe są przewożone taborem uniwersalnym o ładowności 

dostosowanej do gabarytów i masy jednostki ładunkowej lub jej wielokrotności. 

Naładunek i wyładunek wspomnianych jednostek odbywa się najczęściej 

z użyciem wózków jezdniowych oraz żurawi i suwnic z odpowiednim osprzętem, 

dostosowanym do właściwości konkretnej jednostki ładunkowej. 

Technologia specjalizowana polega na używaniu środków 

transportowych, dostosowanych do podatności ładunków i należy do najbardziej 

rozpowszechnionych w transporcie samochodowym. Technologia ta jest stosowana 

zwłaszcza przy przewozie ładunków masowych, takich jak: ziemia, ziemniaki, 

buraki, ziarno zbożowe, kruszywa budowlane, nawozy mineralne, materiały 

wiążące luzem, wszelkiego rodzaju ładunki płynne, półpłynne i ciastowate, 

prefabrykaty betonowe itp. Technologię tę stosuje się również w przewozach 

ładunków łatwo psujących się. Technologia specjalizowana z zasady eliminuje 
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uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia roboty ładunkowe, a także gwarantuje 

właściwą jakość ładunku w całym łańcuchu transportowym. 

W specjalizowanej technologii transportu ma zastosowanie różnego 

rodzaju tabor samowyładowczy, zbiornikowy oraz cysterny do transportu 

materiałów płynnych i sproszkowanych. Część potencjału ma także ściśle 

określone przeznaczenie, np. do: przewozu ładunków w obniżonych i niskich 

temperaturach, wielkowymiarowych elementów, dłużycy, ładunków ciężkich 

i ponadgabarytowych itp. Stosowanie tego typu pojazdów jest uzależnione od 

odpowiedniego wyposażenia technicznego frontów ładunkowych zarówno 

w punktach nadania, jak i odbioru ładunków. Przykładowo przy przewozie 

ładunków płynnych i sproszkowanych taborem specjalizowanym wymagane są 

odpowiednie zbiorniki w poszczególnych punktach ładunkowych; przy przewozie 

ładunków ciężkich, ponadgabarytowych i dłużycowych – utwardzone place 

manewrowe i składowe. 

Technologia uniwersalna jest stosowana w procesach przewozowych 

o najniższym poziomie mechanizacji robót ładunkowych, tj. przy przewozie 

ładunków sztukowych i kawałkowych luzem, gdzie znaczną część prac 

ładunkowych wykonuje się ręcznie. W technologii tej mają zastosowanie głównie 

proste maszyny i urządzenia ładunkowe oraz uniwersalny tabor. Z uwagi na dużą 

pracochłonność, a zarazem małą wydajność taboru uzyskiwaną w uniwersalnej 

technologii transportu technologia ta w przyszłości będzie miała tendencję 

zanikową, zwłaszcza w transporcie samochodowym. 

Transportem samochodowym przemieszcza się różnorodne ładunki. 

Główny Urząd Statystyczny ładunki przewożone ciężarowym transportem 

samochodowym grupuje następująco: 

- węgiel i koks, 

- materiały budowlane sypkie i kawałkowe, 

- cegła, wyroby ceramiczne i betonowe, 

- cement i wapno, 

- metale i wyroby z metali, 

- nawozy sztuczne, 

- inne surowce i wyroby chemiczne, 

- napoje alkoholowe i bezalkoholowe, 

- zboże i jego przetwory, 

- pozostałe płody i produkty rolne, 

- zwierzęta żywe, 

- drewno i wyroby z drewna, 

- ładunki łatwo psujące się, 

- pozostałe ładunki. 
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PODSUMOWANIE 

Poszukiwanie metod zwiększających stopień integracji realizacji procesów 

przewozowych wynika nie tylko z możliwości ograniczenia działań 

organizacyjnych i skrócenia czasu ich trwania, lecz przede wszystkim optymalnego 

doboru środków produkcji do przyjętej technologii transportowej bądź 

zastosowania najwłaściwszego sposobu przemieszczania ładunku pod względem 

specyfiki dysponowanych środków transportowych, tj. maszyn ładunkowych oraz 

środków przewozowych. 

Ta różnorodność form pracy zależy przede wszystkim od zastosowanej 

technologii transportu, co nie jest jednak sprawą dowolności, lecz zależy od masy 

ładunku oraz jego rodzaju (opakowania), a także wyposażenia technicznego 

przewoźnika i pozostałych uczestników procesu przewozowego, tj. nadawców 

i odbiorców ładunków. 

Pomimo stosowania różnych sposobów zwiększania podatności 

transportowej ładunków nie osiągnięto jeszcze zadowalających rezultatów. 

Przyczyną tego są trudności finansowe, z czym wiąże się brak niezbędnych 

środków technicznych oraz niska ekonomicznie efektywność tego rodzaju 

przedsięwzięć. Czasami wynika to również z braku zainteresowania tymi 

przedsięwzięciami któregoś z uczestników procesu transportowego. Niezależnie od 

tego przy projektowaniu technologii przewozów ładunków należy liczyć się z tym, 

że w praktyce gospodarczej występują ładunki o różnej technicznej podatności 

transportowej. O technologii transportowej decyduje zatem postać ładunku oraz 

jego opakowanie, ponieważ te same ładunki mogą przybierać różną postać, 

w zależności od zastosowanego urządzenia, które zwiększa ich podatność 

transportową. 
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MACIEJ MINDUR1 

EUROPEJSKA POLITYKA W DZIEDZINIE LOGISTYKI 

PRZESŁANKI EUROPEJSKIEJ POLITYKI LOGISTYCZNEJ2 

Rozszerzona Unia Europejska (27 państw członkowskich) stoi przed 

nowymi wyzwaniami, m.in. w zakresie wyrównywania różnic w rozwoju 

regionów, kreowania nowej struktury gospodarki unijnej, powiązań 

produkcyjnych, handlowych i transportowych w ramach swojego obszaru. Należy 

także uwzględniać powiązania logistyczne z całym światem, a szczególnie 

z najbliższym geograficznie otoczeniem. Celem jest rozwój społeczno-

gospodarczy, a w szczególności wzrost jakości życia obywateli Unii. W globalnej 

rywalizacji gospodarczej z wielkimi obszarami jak Rosja, Chiny, USA czy Indie 

wygrać można głównie przez systematyczny wzrost konkurencyjności produktów 

unijnych. Znaczącą część kosztów produktów w miejscu u odbiorcy stanowią 

koszty logistyczne3, zarówno te bezpośrednie, jak i pochodne, spowodowane 

zawodnością lub niewydolnością łańcuchów dostaw. 

Transport należy do elementów o zasadniczym znaczeniu dla utrzymania 

i zwiększenia europejskiej konkurencyjności. We współczesnym społeczeństwie 

obsługa złożonych operacji transportowych wymaga bardzo wydajnych rodzajów 

transportu i ich spójnego współdziałania. Zaawansowane i zintegrowane 

rozwiązania logistyczne mogą przyczynić się do optymalizacji operacji w zakresie 

transportu towarowego, a tym samym do zapewnienia wzrostu w Europie i jej 

większej konkurencyjności w skali globalnej. 

Komisja Europejska zwracała na to uwagę już w roku 1997 w swoim 

dokumencie na temat transportu towarów4. Podejmuje się w nim kwestie 

                                                           

1  dr hab. Maciej Mundur, Katedra Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

2  Szersze omówienie europejskiej polityki logistycznej znajduje się w części pierwszej, rozdziale 

pierwszym (przygotowanym przez autora wspólnie z B. Godlewskim) w publikacji pt. Logistyka. 

Infrastruktura techniczna na świcie. Zarys teorii i praktyki. Wydawnictwo ITE-PIB, Warszawa-

Radom 2008. 

3  Zob. B. Liberadzki, Logistyka jako szansa wzrostu efektywności Unii Europejskiej, (w) Najlepsze 

praktyki w logistyce, ILiM, Poznań 2006. 

4  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, Intermodality and 

intermodal freight transport in the European Union - A system's approach to freight transport - 

Strategies and actions to enhance efficiency, services and sustainability, COM/97/0243.  
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systemowego podejścia do przewozów, ze szczególnym uwzględnieniem 

transportu intermodalnego.  

Można wymienić następujące grupy przesłanek tworzenia europejskiej 

polityki logistycznej: 

- wpływ logistyki na konkurencyjność gospodarki, 

- integracja w ramach Unii Europejskiej, 

- rosnące wymagania użytkowników końcowych, 

- liberalizacja, w szczególności transportu i usług pocztowych. 

W niemal wszystkich dziedzinach życia społecznego logistyka towarów 

stanowi jeden z fundamentalnych warunków działalności gospodarczej, produkcji 

i handlu. Czynniki czasu i kosztów mają decydujące znaczenie, wpływając m.in. na 

lokalizację przedsiębiorstw.  

Pogłębiający się proces globalizacji gospodarki powoduje, że logistyka 

i jej koszt stanowią coraz ważniejszy środek konkurencji i racjonalizacji, jak 

również wzrasta ich znaczenie dla ochrony środowiska. Komisja Europejska 

podkreśla, że transport jest istotnym czynnikiem utrzymania i zwiększania 

konkurencyjności Europy5. W nowoczesnym społeczeństwie obsługa złożonych 

operacji transportowych wymaga wysoce wydajnych rodzajów transportu i ich 

spójnego współdziałania. Zaawansowane i zintegrowane rozwiązania logistyczne 

mogą przyczynić się do optymalizacji operacji w zakresie transportu towarowego, 

a tym samym do zapewnienia wzrostu w Europie i jej większej konkurencyjności 

w skali globalnej. 

WPŁYW PRZEMIAN W TRANSPORCIE UNII EUROPEJSKIEJ NA 

POLITYKĘ LOGISTYCZNĄ  

Istotną przesłanką do kreowania nowoczesnej polityki w dziedzinie 

logistyki w UE są zmiany systemowe i regulacyjne w transporcie. Zmiany 

wielkości w przewozach ładunków i dynamice PKB wskazują na prawidłowość, iż 

transportochłonność rośnie szybciej niż PKB w krajach UE (rysunek 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Tamże. 
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Rysunek 1  

Dynamika PKB oraz dynamika pracy przewozowej (ładunków 

i pasażerów) w krajach EU-25 (1990 = 100%) 

 

 

 

Źródło: EU Energy & Transport in Figures 2006, EC, DG TREN. 

Sprawny rozwój gospodarki wymaga racjonalizacji działań, co 

w szczególny sposób odnosi się do branży logistycznej. Przejawia się to 

w szybszym tempie wzrostu gospodarczego niż wzrostu wielkości przewozów. 

Relacja ta określana jest pojęciem transportochłonności gospodarki6, której spadek 

może wynikać z takich czynników jak racjonalizacja rozmieszczenia działalności 

produkcyjnej, zwiększenie efektywności wykorzystania systemu transportowego, 

ale także, może nawet w największym stopniu, od zmiany struktury gospodarki. 

Pomimo podjęcia decyzji na szczeblu wspólnotowym o wspieraniu decuplingu7, 

czyli uniezależnienia wzrostu gospodarczego od jednoczesnego wzrostu 

przewozów, tendencja tych wielkości kształtuje się odwrotnie. Praca przewozowa 

rośnie szybciej niż PKB, zjawisko to w szczególności nasiliło się w latach 

                                                           

6  Por. M. Mindur: Transportochłonność gospodarki we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, 

„Przegląd Komunikacyjny”, nr 11/2006. 

7  Zob. Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na decyzje, COM/2001/370. 
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2004−2005. Rodzi to pytanie o zasadność polityki decouplingu i przemyślenie 

założeń polityki w kontekście możliwości rozwoju gospodarki przy malejącej roli 

transportu. 

Gospodarki krajów rozwiniętych charakteryzują się rosnącym udziałem sektora 

usług, który w mniejszym stopniu wymaga zaangażowania logistyki ładunków w 

swoją działalność niż na przykład sektor przemysłu. Jednak rozwijający się sektor 

usług może pozytywnie wpłynąć na mobilność mieszkańców.  

 

Rysunek 2  

Struktura gałęziowa transportu ładunków (tkm) EU-25, 2007 

 

Morski  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: EU Energy & Transport in Figures 

2006, op. cit. 

Europejska polityka transportowa wspiera ideę zrównoważonego udziału 

poszczególnych gałęzi transportu w przewozach ogółem. W świetle tej koncepcji 

obecna struktura przewozów wydaje się być nieodpowiednia. Dominująca rolę 

odgrywa transport drogowy i morski, które wykonują łącznie ponad 80% pracy 

przewozowej (rysunek 2). Szczególnie niekorzystna dysproporcja występuje 

w przypadku transportu lądowego: drogowego (45%) i kolejowego (10%). Jest to 
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m.in. skutek nowych wymagań użytkowników końcowych (klientów) w zakresie 

usługi logistycznej. Coraz częściej oczekuje się dostawy towaru od drzwi do drzwi 

w ilości zamówionej przez klienta. Powoduje to konieczność wykorzystywania 

elastycznego transportu w zakresie przestrzennym, jak i dyspozycyjności czasowej. 

Warunki takie spełnia transport samochodowy. 

Tabela 1 

Praca przewozowa według gałęzi transportu (mld tkm) w krajach UE-27 
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1995 386 1289 122 115 1150 2,0 3064 

2000 404 1519 134 127 1348 2,7 3534 

2001 386 1556 133 132 1400 2,7 3610 

2002 384 1606 132 128 1415 2,6 3668 

2003 392 1625 124 130 1444 2,6 3718 

2004 416 1747 137 132 1485 2,8 3920 

2005 414 1800 139 136 1520 2,9 4012 

2006 440 1855 139 135 1548 3,0 4120 

2007 452 1927 141 129 1575 3,1 4228 

1995− 

2007 

17,1% 49,6% 15,6% 12,1% 37% 55% 38% 

2006− 

2007 

2,70% 3,90% 1,90% −4,70% 1,70% 3,30% 2,60% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EU Energy & Transport in Figures 

2009. 

Z tabeli 1 wynika, że transport drogowy nie dość, że cechuje się 

największym udziałem w przewozach towarowych, to jeszcze wykazuje 

największą dynamikę wzrostu, pogłębiając dysproporcję względem transportu 

kolejowego. Transport drogowy w latach 1995−2005 odnotował wzrost pracy 

przewozowej z 1250 do 1724 mld tkm, czyli o 38%. Średnie roczne tempo wzrostu 
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w tym okresie w transporcie drogowym wyniosło 3,5%, zaś w przypadku kolei – 

tylko 0,8%.  

CELE I ZAKRES POLITYKI LOGISTYCZNEJ 

Potrzebę całościowego spojrzenia na logistykę podkreślono także w Białej 

Księdze transportu z 2001 r.8 Przedstawiono w niej strategię Komisji, zakładającą 

przeciwdziałanie problemom związanym z nadmiernym natężeniem ruchu 

w niektórych korytarzach transportowych UE poprzez przywrócenie proporcji 

wykorzystania różnych rodzajów transportu. Takie podejście wydaje się być już 

niewystarczające. W nowym Komunikacie9 z roku 2006 dokonano rewizji Białej 

Księgi, w której co prawda podtrzymano wcześniejsze założenia, ale także przyjęto 

nową zasadę współmodalności. Oznacza ona wydajne wykorzystanie form 

transportu działających odrębnie lub zintegrowanych multimodalnie w ramach 

europejskiego systemu transportowego w celu optymalnego i zrównoważonego 

wykorzystania zasobów 

Jest to idea polegająca na zapewnieniu współdziałania między różnymi 

rodzajami transportu tam, gdzie jest to możliwe oraz gdzie wydajność i specyficzne 

zalety poszczególnych rodzajów transportu mogą zostać w pełni wykorzystane, 

przy czym muszą zaistnieć odpowiednie warunki techniczne, praktyczne 

i gospodarcze. Przyjęcie wspólnej strategii pozwalającej na stworzenie 

i rozwinięcie tych warunków stanowi wyzwanie dla UE. Przyszła strategia będzie 

również musiała skoncentrować się na zagwarantowaniu bezpiecznych, 

ekologicznych i wydajnych systemów transportowych. 

Polityka UE wskazuje, że kluczem do niwelowania dysproporcji 

w rozwoju poszczególnych gałęzi transportu w systemie logistycznym, których 

skutkiem było przeciążenie drogowych sieci transportowych, jest osiągnięcie do 

2010 r. dwóch ogólnych celów10: 

a) zapewnienia wyrównanej konkurencji między różnymi rodzajami 

transportu, 

b) koordynacji rozwoju różnych rodzajów transportu w celu zapewnienia 

właściwej intermodalności. 

Jednakowo istotne jest zapewnienie współdziałania między różnymi 

rodzajami transportu tam, gdzie możliwe jest ich wzajemne konkurowanie oraz 

pełne wykorzystanie wydajności i specyficznych zalet poszczególnych rodzajów 

                                                           

8  Zob. Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na decyzje, CEC, 2001. 

9  Por. Komunikat Komisji - Utrzymać Europę w ruchu - Zrównoważona mobilność dla naszego 

kontynentu - Przegląd średniookresowy Białej Księgi dotyczącej transportu z 2001r., 

COM/2006/0314. 

10  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki w 

dziedzinie logistyki, 2007/C 97/08. 
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transportu. Niezbędne jest całościowe podejście, które pozwoli zwiększyć 

konkurencyjność międzynarodową transportu europejskiego i zaproponować 

rozwiązania eliminujące zatory i słabe ogniwa w łańcuchu logistycznym. 

W procesie tworzenia europejskiej polityki logistycznej głos zabierał także 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny11. Wskazuje on, że punktem wyjścia 

działań rozwojowych powinien być strategiczny plan na rzecz logistyki jako 

czynnika wzrostu i konkurencyjności. W ramach takiego planu należy jasno 

określić zadania przypadające organom władz publicznych i sektorowi transportu. 

Plan powinien dotyczyć wszystkich gałęzi transportu i bazować na obecnej sytuacji 

w zakresie gospodarki, polityki transportowej, interesów społecznych 

i środowiskowych oraz czynników regionalnych. 

W obszarze legislacyjnym UE najważniejszym dokumentem bezpośrednio 

odnoszącym się do logistyki jest Komunikat z 2006 r. „Logistyka transportu 

towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności”12. Stwierdza się 

w nim, że transport stanowi integralny element logistycznego łańcucha dostaw. 

Podejście Komisji koncentruje się na logistyce w transporcie towarowym 

i obejmuje wszystkie formy transportu.  

Na potrzeby polityki europejskiej wprowadzono także pojęcie logistyki 

transportu towarowego, które oznacza planowanie, organizację, kontrolę 

i realizację działań transportu towarowego w łańcuchu dostaw oraz zarządzanie 

takimi działaniami. 

Rozwój logistyki transportu towarowego wiąże się przede wszystkim 

z działalnością gospodarczą. Niemniej jednak władze na szczeblu Wspólnoty, jak 

i poszczególnych państw mają do odegrania istotną rolę w zakresie tworzenia 

właściwych warunków rozwoju logistyki. Takie podejście koncentruje się na 

poprawie innowacyjności w logistyce, a w konsekwencji jej konkurencyjności. 

Na podstawie konsultacji społecznych Komisja Europejska proponuje 

działania w następujących obszarach13: nowoczesne technologie teleinformatyczne, 

szkolenia w zakresie logistyki, optymalne wykorzystanie infrastruktury oraz 

standardy załadunku. 

TECHNOLOGIE TELEINFORMATYCZNE 

Dokument Komisji wskazuje, że w logistyce coraz większą wagę 

przywiązuje się do nowoczesnych technologii. Ważną rolę odgrywają technologie 

                                                           

11  Por. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskie …, op. cit. 

12  Zob. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Logistyka transportu towarowego w Europie – 

klucz do zrównoważonej mobilności, COM/2006/336. 

13  Tamże. 
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teleinformatyczne, warunkujące istnienie wydajnej logistyki, umożliwiające 

obserwowanie i śledzenie towarów na wszystkich etapach transportu.  

W tym kontekście należy wymienić takie przedsięwzięcia realizowane 

w UE jak europejski system nawigacji satelitarnej GALILEO. Jest to wieloletni 

projekt rozpoczęty w lutym 1999 r., dotyczący stworzenia łączności satelitarnej, 

w tym także transmisji danych, który ma dać efekty wielkiej skali badawczej, jak 

i wdrożeniowej. Poza zastosowaniami wojskowymi będzie mieć również ogromny 

wpływ na funkcjonowanie europejskiego rynku transportowego i logistycznego. 

System będzie składać się z 30 satelitów. Docelowo ma współpracować 

z amerykańskim GPS i rosyjskim GLONASS, co umożliwi pokrycie ponad 90% 

obszarów zurbanizowanych.  

W ramach możliwości systemu GALILEO opracowuje się różne 

technologie wpierające funkcjonowanie logistyki. Przykładem tego jest projekt 

System for Mobile Maintenance Accessible in Real Time (SMMART), 

realizowany w ramach bieżącego cyklu badawczego, czyli VI Programu 

Ramowego Unii Europejskiej14. Koncepcja ta ma na celu stworzenie satelitarnego, 

globalnego (początkowo ogólnoeuropejskiego) systemu wspomagającego 

przeglądy, naprawy i dobór części zamiennych dla wybranych środków transportu, 

działającego w czasie rzeczywistym. Projektem objęty ma być transport drogowy 

i lotniczy. Celem jest ograniczenie czasu i kosztów związanych z postojami, 

naprawami i przeglądami wymienionych środków transportu, co powinno wpłynąć 

na ogólne zwiększenie konkurencyjności transportu. Jest to projekt 

międzynarodowy, do udziału w którym zaangażowano około 30 podmiotów 

z różnych krajów UE, reprezentujących przedsiębiorstwa transportowo-

logistyczne, producentów samochodów ciężarowych i samolotów (np. Airbus, 

Volvo), a także ośrodki naukowe.  

W transporcie kolejowym aplikację dla zintegrowanej logistyki kolejowej 

stanowi europejski system kierowania ruchem kolejowym (ERTMS)15. Jest to 

projekt dotyczący harmonizacji sygnalizacji kolejowej. Jego implementacja 

przyczyni się do zniesienia technicznych barier w międzynarodowym transporcie 

kolejowym, przez co wpłynie na wzrost konkurencyjności tej gałęzi transportu. 

PODNOSZENIE POZIOMU KWALIFIKACJI PERSONELU LOGISTYKI 

Jakość świadczonych usług logistycznych w znacznej mierze uzależniona 

jest od przeciętnego poziomu kwalifikacji personelu w branży. Sprawny system 

logistyczny nie może istnieć bez wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego. 

Operatorzy i ich klienci przywiązują szczególną wagę do wiedzy i kompetencji 

                                                           

14  Por. www.smmart.eu 

15  Por. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczenia 

europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS, COM/2005/298. 
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pracowników zaangażowanych w obsługę logistyczną. Zdają sobie z tego sprawę 

pracodawcy, co potwierdzają także badania polskiego rynku logistycznego16. Na 

stanowisko logistyka zdecydowanie preferują kandydatów z wyższym 

wykształceniem (ok. 80%)17. 

Obawy Komisji Europejskich budzi zróżnicowanie kształcenia w zakresie 

logistyki w poszczególnych państwach członkowskich. Może to skutkować 

problemami we wzajemnym uznawaniu doświadczenia i kompetencji logistyków. 

Ten problem jest istotny ze względu na fakt, że operatorzy logistyczni to 

w większości firmy międzynarodowe, którym zależy na utrzymaniu jednolitego, 

wysokiego poziomu kwalifikacji personelu we wszystkich oddziałach. Dlatego 

Komisja Europejska rozważa wspieranie rozwoju systemu wzajemnego uznawania 

uprawnień logistyków transportu towarowego, działającego na zasadzie 

dobrowolności. Ujednolicenie uprawnień oraz wspieranie współpracy instytucji 

szkoleniowych przyczynią się do osiągnięcia jednolitej, wysokiej jakości 

kształcenia w Europie, porównywalnego według wspólnie przyjętych kryteriów. 

Korzyści odniosą przedsiębiorstwa zatrudniające osoby z takimi uprawnieniami, 

poprzez uzyskanie gwarancji posiadania fachowej wiedzy. Jednocześnie wpłynie to 

na podniesienie jakości usług świadczonych dla klientów. 

WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność 

systemów logistycznych jest infrastruktura transportu. Jej jak najpełniejsze 

wykorzystanie ma istotny wpływ na sprawność funkcjonowania i konkurencyjność 

gospodarki. Przy ograniczonych środkach finansowych na rozbudowę 

i modernizację infrastruktury do stanu pożądanego istotne jest podjęcie wszelkich 

działań wspomagających optymalne wykorzystanie istniejącej już sieci 

transportowej. 

Europejska polityka transportowa wyznacza konkretne kierunki rozwoju 

sieci transportowej, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych gałęzi transportu, 

a także źródeł finansowania inwestycji. Najważniejsze elementy infrastruktury 

o znaczeniu europejskim zawarte są w planach transeuropejskich sieci 

transportowych TEN-T, w szczególności zaś wyróżnia się 30 priorytetowych 

projektów, które uznano za najpilniejsze18.  

Wykorzystując fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz 

bezpośrednią linię budżetową na projekty TEN-T, Unia Europejska modernizuje 

                                                           

16  Por. G. Hat-Garncarz, E. Janowska-Bucka, Oczekiwania i wymagania pracodawców wobec 

flogistyków, „Przegląd Komunikacyjny” nr 9/2007, s. 26. 

17  G. Hat-Garncarz, E. Janowska-Bucka, Oczekiwania i wymagania pracodawców wobec logistyków, 

„Przegląd Komunikacyjny” nr 9/2007, s. 27. 

18  Zob. Trans-European Transport Network: TEN-T priority axes and projects 2005, EC, DG TREN, 

2005. 
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i rozbudowuje infrastrukturę transportu tak, by utrzymać bądź zwiększyć jej 

przepustowość.  

Założenia polityki logistycznej wskazują, że rozbudowa infrastruktury nie 

jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Korzystniejsze może okazać się dążenie do 

lepszego wykorzystania już istniejącej sieci transportowej. Jednym z czynników 

wpływających na wykorzystanie infrastruktury są właśnie założenia polityki 

transportowej, skłaniające użytkowników do określonych wyborów. Są one 

realizowane głównie za pomocą takich instrumentów jak opłaty za korzystanie 

z infrastruktury uwzględniające wszystkie koszty, jakie generuje dana gałąź 

transportu, w tym koszty zewnętrzne. 

W Unii Europejskiej, za pomocą dyrektywy w sprawie eurowiniet, podjęto 

próbę skłonienia użytkowników transportu drogowego do przeniesienia części 

ładunków na inne gałęzie transportu19. Skuteczność takiego rozwiązania nie jest 

zadowalająca. Jednak w ramach polityki logistycznej warto podejmować dalsze 

działania zmierzające do optymalizacji wykorzystania infrastruktury. 

Planowanie infrastruktury w ramach transeuropejskiej sieci transportowej 

TEN-T i funduszy strukturalnych usprawnia rozległą sieć infrastrukturalną, 

potrzebną Europie do działania na obszarze pozbawionym granic wewnętrznych. 

Cel powyższy w sferze operacyjnej uzupełniony jest potrzebą osiągania coraz 

wyższego poziomu interoperacyjności. Polityka transportowa Unii dąży do 

osiągnięcia znaczącego postępu w rozwoju infrastruktury, głównie kolejowej 

i drogowej.  

Z punktu widzenia wydajności logistyki ważna jest efektywność centrów 

logistycznych i obiektów przeładunkowych, w tym portów morskich i lotniczych. 

Powinny one mieć możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań 

technicznych, zaawansowanych w dziedzinie informatyki i posiadać wysokiej 

jakości połączenia infrastrukturalne obsługujące transport multimodalny.  

STANDARYZACJA CZYNNOŚCI ŁADUNKOWYCH 

Komisja podjęła działania w celu opracowania projektu europejskiej 

standaryzacji jednostek ładunkowych w transporcie intermodalnym. W tym celu 

przedstawiono w roku 2004 propozycję dyrektywy w tej sprawie20. Ogólnym celem 

dokumentu jest podniesienie konkurencyjności transportu intermodalnego poprzez 

zapewnienie ram i warunków dla lepszego wykorzystania jednostek ładunkowych 

takich jak kontenery i nadwozia wymienne we wszystkich gałęziach transportu. 

                                                           

19  Por. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie 

pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, 

2006/38/WE. 

20  Por. Directive of the European Parliament and of the Council on intermodal loading units, 

COM(2004) 361. 
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Przewiduje się ocenę możliwości w dostosowaniu jednostek oraz 

standardów utrzymania i kontroli w celu poprawy bezpieczeństwa przeładunku 

i transportu. Działania takie motywowane są obecnym stanem, czyli 

różnorodnością konfiguracji jednostek, która powoduje nadmierne koszty 

i opóźnienia w przeładunkach pomiędzy poszczególnymi formami transportu. 

Zasady dotyczące wymiarów pojazdów i jednostek ładunkowych powinny spełniać 

potrzeby zaawansowanej logistyki i zrównoważonej mobilności. 

WPŁYW LIBERALIZACJI NA KSZTAŁTOWANIE EFEKTYWNEGO 

FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO  

System logistyczny wymaga efektywnego transportu. Mając to na uwadze, 

Unia Europejska, dążąc do zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania 

systemu transportowego, posługuje się m.in. narzędziem liberalizacji. Jest to 

znoszenie barier i ograniczeń w dostępie do poszczególnych rynków 

transportowych, zarówno w sensie gałęzi transportu, jak i obszaru państwa 

członkowskiego. Zniesienie granic celnych zwiększyło obroty towarowe między 

państwami UE, tego samego oczekuje się po likwidacji barier prawnych. 

Prawodawstwo europejskie odnoszące się do procesu otwierania rynków 

transportowych zmierza do poprawy warunków funkcjonowania na rynku i reguł 

konkurowania. Celem takiego działania jest jednolite uregulowanie socjalne 

i internalizacja kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym, rewitalizacja 

kolejnictwa, kontrolowanie rozwoju lotnictwa, ożywienie współdziałania portów 

morskich, żeglugi śródlądowej i kolei. 

Przykładem szybkiej liberalizacji jest rynek lotniczy i rynek transportu 

drogowego. W lotnictwie szybką liberalizację przyniosła seria inicjatyw Komisji 

Europejskiej w ramach polityki „otwartego nieba”. W latach 90. XX w. przyjęto 

szereg dokumentów zawartych w czterech pakietach, stopniowo otwierających 

rynek. Sukcesywnie pozwalały one na coraz większą swobodę świadczenia usług 

lotniczych poprzez m.in. zapewnienie prawa do korzystania ze wszystkich lotnisk 

europejskich dla przewoźników z krajów członkowskich, elastyczność cen, wolny 

dostęp do rynku i ostatecznie wolność kabotażu21.  

Rynek transportu samochodowego jest całkowicie otwarty w UE od 

1998 r., z okresami przejściowymi w kwestii kabotażu dla nowych państw 

członkowskich. Nowe kraje członkowskie systematycznie zwiększają swój dostęp, 

zgodnie z wynegocjowanymi warunkami członkostwa22. Liberalizacja przyniosła 

istotne skutki w transporcie drogowym. Transport drogowy ładunków umocnił 

swoją pozycję na rynku transportowym, stało się to na taką skalę, że obecnie 

                                                           

21  Zob. E. Marciszewska, Narzędzia i efekty liberalizacji rynku lotniczego, (w) B. Liberadzki, 

Liberalizacja i deregulacja transportu w UE, ILiM, Poznań, 2007, s. 379. 

22  Zob. S. Krzemiński, Perspektywy zmian w transporcie drogowym UE, (w) B. Liberadzki, 

Liberalizacja…, ILiM, Poznań, 2007, s. 267. 
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Komisja Europejska próbuje wspierać alternatywne, mniej rozwinięte gałęzie 

transportu. Z pozytywnych skutków należy wymienić spadek cen za usługi 

przewozowe. Przewoźnicy drogowi z UE są objęci jednakowymi obowiązkami 

przestrzegania prawa na obszarze każdego z państw członkowskich, szczególnie 

w odniesieniu do masy pojazdu, wymiarów, nacisków na oś, czasu pracy 

i odpoczynku kierowców, przewozów ładunków specjalnych oraz podatków 

i opłat23. 

Większym wyzwaniem okazała się liberalizacja w transporcie kolejowym, 

która z jednej strony wpisuje się w nurt tworzenia europejskiego jednolitego rynku, 

ale jest także odpowiedzią na nierównomierność rozwoju poszczególnych gałęzi 

transportu, w tym niekorzystne tendencje rozwoju przewozów kolejowych. 

Aby powstrzymać niekorzystne tendencje, Komisja Europejska 

w porozumieniu z Parlamentem Europejskim spowodowała działania zmierzające 

do otwarcia na konkurencję i postępującą liberalizację przewozów kolejowych 

w krajach Wspólnoty. Ich celem było zwiększenie atrakcyjności transportu 

kolejowego poprzez poprawę wyników uzyskiwanych w towarowych 

i pasażerskich przewozach kolejowych w Europie, co w konsekwencji ma 

spowodować większe zrównoważenie udziałów różnych gałęzi, w szczególności 

odciążenie transportu drogowego. Inicjatywa ta znalazła swój wyraz w tzw. trzech 

pakietach kolejowych.  

Rynek usług transportowych i logistycznych zmienia się w Europie 

w sposób ciągły. Przewoźnicy regularnie dostosowują systemy produkcji 

i logistyki na skalę europejską w zależności od rozwoju systemu transportowego. 

Nowoczesne formy handlu (sprzedaż internetowa) zwiększyły zapotrzebowanie na 

bezpośrednie, szybkie, tanie i niezawodne przewozy dla coraz bardziej 

wymagających klientów. Liberalizacja transportu w Europie wpływa na warunki 

konkurencji poprzez pojawienie się na rynku coraz to nowych konkurentów, ale 

także poprzez fuzje i przejęcia. Znajduje to odzwierciedlenie w logistyce, ponieważ 

operatorzy dostosowują swoją ofertę do możliwości systemu transportowego. Ma 

to istotne znaczenie w przypadku racjonalizacji kosztów i konkurencyjności. 

ZNACZENIE TRANSPORTU INTERMODALNEGO W EUROPEJSKIEJ 

POLITYCE TRANSPORTOWEJ 

W europejskiej polityce logistycznej transport intermodalny traktowany 

jest jako czynnik mogący przyczynić się do znacznej poprawy konkurencyjności 

europejskiej logistyki poprzez bardziej efektywne wykorzystanie istniejącego 

potencjału systemu transportowego.  

                                                           

23  Por. B. Liberadzki, Europejska polityka transportowa, (w) Uwarunkowania…, ITE-PIB, Warszawa 

2006, 42. 
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System logistyczny oparty na nieinteroperacyjnym systemie 

transportowym, w którym każda zmiana rodzaju transportu generuje koszty, traci 

szanse na konkurencyjność w skali światowej. Koncepcja transportu 

intermodalnego pozwala na uniknięcie zbędnych kosztów transportu, a szczególną 

rolę w tym procesie odgrywają centra logistyczne, których dostępność i sprawne 

funkcjonowanie warunkują efektywność przemieszczania ładunków. 

Europejska polityka przykłada także dużą wagę do transportu 

intermodalnego, wskazując na jego proekologiczny charakter. Biała Księga na 

temat transportu jako jeden z celów wymienia równowagę międzygałęziową 

i w tym kontekście transport intermodalny postrzegany jest jako szansa 

zmniejszenia udziału transportu drogowego w przewozach ogółem. Istotne są 

zatem instrumenty finansowe wspomagające rozwój usług logistycznych 

wykorzystujących transport kolejowy, morski i żeglugę śródlądową. Z takim 

podejściem do współpracy poszczególnych gałęzi transportu wiąże się wspomniana 

wcześniej koncepcja współmodalności wprowadzona w śródokresowym 

przeglądzie Białej Księgi24. Celem jest wydajne wykorzystanie form transportu 

działających odrębnie lub zintegrowanych multimodalnie w ramach europejskiego 

systemu transportowego w celu optymalnego i zrównoważonego wykorzystania 

zasobów.  

PODSUMOWANIE 

Działania Wspólnoty zmierzają do efektywniejszego i szerszego 

wykorzystania istniejących przepustowości w ramach wszystkich gałęzi transportu 

przy jednoczesnej orientacji na potrzeby klientów. 

Wzrost efektywności warunkuje nie tylko konkurencyjność logistyki, ale 

także gospodarki europejskiej. Istnieją różne przeszkody na drodze do tak 

sformułowanego celu, m.in.: brak interoperacyjności zarówno w ramach gałęzi, jak 

i międzygałęziowej, nadmiar i zróżnicowanie regulacji, różny stan infrastruktury, 

różny standard usług w różnych gałęziach, a czasami także niedostateczna 

informacja o usługach intermodalnych. Niezbędna jest zatem koordynacja działań 

wspierających rozwój transportu intermodalnego na poziomie Unii Europejskiej, 

w tym w szczególności wsparcia finansowego. 

W tym zakresie działania UE skupiają się wokół następujących obszarów: 

a) wpieranie intermodalności w realizowanych projektach sieci TEN-T, 

b) wspieranie rozwoju i funkcjonalności centrów logistycznych, 

c) harmonizacja standardów, 

d) integracja towarowych korytarzy transportowych, 

e) wsparcie projektów badawczych z zakresu transportu intermodalnego. 

                                                           

24  Zob. Komunikat Komisji dla Radu i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu..., op. 

cit. 
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Głównym instrumentem finansowego wsparcia transportu intermodalnego 

jest zainicjowany przez Komisję Europejską projekt Marco Polo25, którego celem 

jest aktywne zmniejszanie zatłoczenia na drogach i łagodzenie skutków, jakie 

transport wywiera na środowisko, a także sprzyjanie efektywności 

i zrównoważeniu systemów transportowych. 

Program ten, w warunkach zatłoczenia dróg międzynarodowym 

transportem samochodowym, ma zachęcać do przewozu ładunków przy użyciu 

w jak największym stopniu żeglugi i kolei lub przy użyciu takich kombinacji 

środków transportu, w których odcinek drogowy będzie jak najkrótszym. Takie 

działania dodatkowo złagodziłyby skutki oddziaływania transportu na środowisko. 

Program Marco Polo przewiduje udzielanie pomocy przedsiębiorstwom 

transportowym i logistycznym w realizacji przedsięwzięć transportowych. Zatem 

jest on skierowany do sektora prywatnego, który bez tego programu nie uzyskałby 

takiego dofinansowania.  

W związku z faktem, iż pierwsza edycja programu przyniosła oczekiwany 

rezultat, zaproponowano jego dalszy ciąg pod nazwą Marco Polo II, który jest 

finansowany ze środków UE w perspektywie finansowej UE 2007–201326. 

W sytuacji stale narastającego ruchu drogowego położono silniejszy nacisk na 

intermodalność; odnowiony i dostosowany do nowej sytuacji program zawiera dwa 

nowe obszary działania: autostrady morskie oraz akcje skłaniające do unikania 

ruchu drogowego. 

Komisja, w Białej Księdze z 2001 r., wprowadziła koncepcję świadczenia 

wysokiej jakości usług logistycznych opartych na żegludze bliskiego zasięgu, które 

ze względu na swoje cechy jakościowe mogłyby być porównane do lądowych 

autostrad − dlatego nazwała je autostradami morskimi. W praktyce polega to na 

nawiązywaniu porozumień między portami regionu dla przedłużenia łańcuchów 

transportowych i sieci TEN-T. Celem jest stworzenie transportowi morskiemu 

dodatkowych możliwości konkurowania z tranzytowym transportem drogowym, co 

pomoże w zamianie środków transportu. Program Marco Polo wpisuje się w tę 

koncepcję, wspierając projekty dla usług świadczonych autostradami morskimi, 

którychm nadrzędnym celem jest podniesienie efektywności transportu i logistyki. 

We wrześniu 2004 r. UE określiła cztery akweny swojej aktywności w tym 

zakresie: Bałtyk, zachodnia Europa, czyli głównie Morze Północne i północny 

Atlantyk, południowo-zachodnia Europa, czyli Zatoka Biskajska i przyległy 

Atlantyk, oraz południowo-wschodnia Europa, czyli Morze Śródziemne. 

                                                           

25  Zob. Regulation (EC) No 1382/2003 of the European Parliament and the Council on the granting 

of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight 

transport system (Marco Polo Programme), OJ L196 2003 

26  Zob. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing second 

“Marco Polo” programme for the granting of Community financial assistance to improve the 

environmental performance of the freight transport system (“Marco Polo II”), COM(2004)0478  
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Przestrzenny rozkład autostrad morskich sprzyja rozwojowi korytarzy 

transportowych mających wymiar międzykontynentalny, w szczególności 

w zakresie logistycznej obsługi wymiany towarowej w relacjach Europa−Azja.  

Biorąc pod uwagę dużą skalę tworzenia autostrad morskich, projekty 

Marco Polo powinny przyczynić się nie tylko do przeniesienia spodziewanego 

przyrostu przewozów transportem drogowym na alternatywne środki transportu, 

ale także powinny prowadzić do wzrostu konkurencyjności europejskiej logistyki. 

Ta dodatkowa korzyść uzasadnia wysoki wkład Wspólnoty na podstawie starannie 

opracowanych projektów przedstawianych przez duże konsorcja obejmujące firmy 

logistyczne i transportowe, a także dostawców infrastruktury.  

Kolejnym nowym obszarem działań programu są akcje motywujące do 

unikania ruchu drogowego. Oparcie się na transporcie intermodalnym spowoduje 

bardziej równomierne rozłożenie wzrostu zapotrzebowania na transport. Działania 

skłaniające do unikania ruchu drogowego podejmują wyzwanie, z którym UE 

będzie musiała zmierzyć się, aby rozwiązać zagadnienie zrównoważonego systemu 

transportu, nie naruszając konkurencyjności i dobrobytu. Zachodzi konieczność 

bardziej aktywnego uczestnictwa sektora produkcyjnego i systemów logistycznych 

w spójnej strategii działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Aby podnieść 

intensywność transportową produkcji przemysłowej, trzeba udoskonalić modele 

produkcji, zaopatrzenia i zamówień. Zmiany tych czynników wpływają na ogólne 

zapotrzebowanie gospodarki na transport, czyli na transportochłonność27. Dlatego 

Komisja promuje działania mające na celu ograniczenie ruchu. Przemysł z własnej 

inicjatywy zaczął zajmować się tą kwestią, w głównej mierze w celu usprawnienia 

swoich łańcuchów zaopatrzeniowych i redukcji dystrybucyjnych oraz 

transportowych kosztów w przewozach drogowych. Zachodzi więc zgodność celu 

pomiędzy stosowanymi przez przemysł środkami zwiększania efektywności 

a polityczną wolą zredukowania negatywnych skutków transportu.  

SUMMARY 

EUROPEAN LOGISTICAL POLICY 

This article is intended for the foundations of the European logistical 

policy. It includes the circumstances, impact on transformations taking place in the 

EU transport, objectives and range of the logistical policy. The article indicates, 

moreover, the significance of standardization of loading operations, liberalization 

                                                           

27  Por. M. Mindur, Tendencje w kształtowaniu się przewozów i transportochłonnosci w UE i w 

Polsce, (w:) (red.) B. Liberadzki, Liberalizacja…, ILiM, Warszawa-Poznań, 2007. 
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in formulation of the transport system and role of the inter-modal transport in 

creating of the European logistic policy.  

Translated by Maciej Mindur 
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PIOTR NIEDZIELSKI1 

KSZTAŁTOWANIE KONKURENCYJNOŚCI PASAŻERSKIEGO 

TRANSPORTU KOLEJOWEGO – STUDIUM PRZYPADKU  

Nowe – to całkiem zapomniane stare 

Jacques Peuchet (1758−1830) 

Zainteresowanie tematem innowacji w obszarze usługowym czy też 

wykorzystaniem innowacji do kreowania konkurencyjności tego sektora gospodarki 

podniosło także znaczenie usług spowodowane rozwojem tego sektora w 

gospodarce. Nastąpiło intensywne skierowanie uwagi na sektor usług, zarządzanie 

przedsiębiorstwem usługowym, analizę interakcji z klientem i podobnymi aspektami 

związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa usługowego. Wiąże się to także z 

rozwojem teorii ekonomii. Klasyczne teorie międzynarodowego handlu mówią, iż 

przewaga konkurencyjna tkwi w czynnikach takich jak ziemia, siła robocza, zasoby 

naturalne, wielkość populacji. Z czasem zaczęto podkreślać rolę przedsiębiorczości i 

innowacyjności, służącej za motor dla rozwoju i postępu (Schumpeter) oraz 

konieczność istnienia takich faktorów jak technologia, innowacja oraz know-how 

(Solow).  

Pewne przesunięcie ciężaru postrzegania zjawisk innowacyjnych z obszarów 

ściśle technologicznych w kierunku obszarów bardziej miękkich, jak marketing czy 

organizacja i zarządzanie, umożliwiało ich analizę także w sektorze usługowym, w 

którym zmiany o tym charakterze są zdecydowanie bardziej powszechne.  

Obecnie identyfikuje się trend, który w zasadniczy sposób kształtuje procesy 

innowacyjne, tak na poziomie makro-, jak i mikroekonomicznym. Jest to2: 

- zarówno serwicyzacja  produkcji (ang. servicisation), 

- jak i upodabnianie się usług do działalności produkcyjnej. 

Serwicyzacja produkcji jest związana z upodabnianiem się produktów 

oferowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne do produktów usługowych. Firmy 

oferują swoje wytwory nie jako produkowane dobra, lecz w postaci rozszerzonej o 

rozmaite usługi. Produkty są sprzedawane klientom w formie zaspokajającej całość 

                                                           

1  dr hab. prof. US Piotr Niedzielski, Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządzania i 

Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  J. Howells: Innovation and Services…, op. cit., s. 11-16. 
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potrzeby związanej z użytkowaniem tego dobra. Może to przybierać dwie zasadnicze 

formy: 

a) sprzedaży dóbr produkcyjnych łącznie z powiązanymi z nimi usługami jako 

jednego produktu, 

b) sprzedaży nie produktu samego w sobie, lecz tego, czego kupujący dany 

produkt będzie szukał do całkowitego zaspokojenia swojej potrzeby. 

Poprzez włączenie czynnika usługowego do pierwotnego produktu 

przedsiębiorstwo może zaoferować swojemu klientowi całkowite „rozwiązanie”. 

Powoduje to jednakże zmianę formy kontaktu z klientem − przejście od 

jednorazowego spotkania do stałych kontaktów (periodycznych, doraźnych) 

trwających przez cały czas użytkowania zakupionego dobra3. Oznacza to określone 

skutki dla procesów innowacyjnych, które nabierają cech bardziej usługowych, co 

wynika z konieczności utrzymywania bezpośrednich kontaktów z klientem, jego 

stałego wsparcia i obsługi oraz jednoczasowości produkcji i konsumpcji pewnej 

części sprzedawanego produktu. 

Liberalizacja stosunków gospodarczych w Europie doprowadziła do 

zmniejszenia roli obowiązkowych taryf transportowych na rzecz elastycznych 

i swobodnie negocjowanych cen, niemniej jednak nadal są one powszechnym 

sposobem ustalania cen oraz prezentowania ich usługobiorcom. Przedsiębiorstwa 

często stosują taryfy wewnętrzne jako podstawę kalkulacji ceny negocjowanej 

z klientem, która w efekcie ulega obniżeniu. Czasami taryfy ogłoszone publicznie 

prezentują stawki maksymalne, które mogą podlegać negocjacjom lub też stosowany 

jest do nich system rabatów. Taryfy mogą być ustalane przez samych przewoźników, 

przez przewoźników za zgodą odpowiednich władz, przez stowarzyszenia i 

organizacje zrzeszające przewoźników lub przez organy państwowe. Obecnie rzadko 

spotyka się taryfy ustalane przez władze państwowe, co w przeszłości było 

powszechne, zwłaszcza w krajach socjalistycznych. W tych gałęziach transportu, w 

których występują monopole i oligopole, taryfy są przedmiotem państwowej kontroli 

i regulacji, wynikającej główne z ochrony antymonopolowej4.  

 

 

 

                                                           

3  Problemy serwicyzacji gospodarki i industrializacji usług, przyczyny tych zjawisk oraz 

konsekwencje są podejmowane m.in. w: S.M. Szukalski, „Serwicyzacja gospodarki i industrializacja 

usług, Handel wewnętrzny nr 4-5,2004 

4  R. Tomanek Funckjonowanie transportu Wydawnictwo Akademi Ekonomicznej w Katowiach, 

Katowice 2004 s.80  
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STUDIUM PRZYPADKU W TRANSPORCIE KOLEJOWYM5 

Na odcinku Goleniów−Kołobrzeg w rozkładzie jazdy 2005/2006 

obowiązywała „Taryfa na przewóz osób, rzeczy i zwierząt PKP Przewozy 

Regionalne”. Jest to taryfa odległościowa z degresywną dyferencjacją stawek. Ze 

względu na to, że jest ona jednolita dla całego kraju, ustala się ją na szczeblu 

centralnym firmy, efektem czego jest brak jakiegokolwiek dostosowania jej do 

warunków panujących na lokalnych rynkach transportowych. Ceny taryfowe dla 

przedziałów odległościowych charakterystycznych dla odcinka linii 402 Goleniów 

Kołobrzeg zawiera tabela 1. 

                                                           

5  Opracowanie na podstawie M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji na przykładzie kolejowych 

przewozów pasażerskich na linii Goleniów – Kołobrzeg, Praca dyplomowa napisana w Katedrze 

Efektywności Innowacji pod kierunkiem dr hab. prof. US Piotra Niedzielskiego, Szczecin 2009 
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Tabela 1 

Stawki taryfowe PKP Przewozy Regionalne 

 

Przedział 

odległościowy 
Stawka [zł] 

0−10 3 

11−15 4 

16−20 4,5 

21−30 5 

31−40 6 

41−50 6,5 

51−60 7 

61−70 8,5 

71−80 9,5 

81−90 11 

91−100 13 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: TP PR 2006 Regionalne, por.: 

M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji na przykładzie kolejowych przewozów 

pasażerskich na linii Goleniów–Kołobrzeg, praca dyplomowa napisana w Katedrze 

Efektywności Innowacji pod kierunkiem dr. hab. prof. US Piotra Niedzielskiego, 

Szczecin 2009. 

Brak możliwości dostosowywania cen do realnych warunków rynkowych 

sprawił, że w niedługim czasie pociągi pasażerskie na tej linii uzyskały silną 

konkurencję ze strony prywatnych przewoźników drogowych. Ich przewagą poza 

niższymi cenami biletów kolejowych było realizowanie połączeń bezpośrednio do 

największej aglomeracji w regionie – aglomeracji szczecińskiej. W przypadku 

podróży pociągiem konieczna była przesiadka na stacji Goleniów. Mimo krótszego 

czasu przejazdu pociągiem przewozy kolejowe do miast leżących wzdłuż odcinka 

linii 402 Goleniów–Kołobrzeg zostały zmarginalizowane, a oferta przewozowa 

uległa znaczącemu ograniczeniu. Analizę porównawczą oferty PKP Przewozy 

Regionalne oraz prywatnych przewoźników mikrobusowych (zwanych dalej 

w tabelach busami) w chwili rozpoczynania działań zmierzających do zmiany tego 

stanu zawierają: 
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- w zakresie ceny – tabela 2, 

- w zakresie czasu jazdy – tabela 3, 

- w zakresie liczby połączeń – tabela 4. 

Tabela 2 

Porównanie ofert w zakresie ceny 

Lp. Relacja 

Cena 

oferowana 

przez PKP 

PR 

Cena 

oferowana 

przez busy 

Różnica 

w cenie 

Różnica 

w cenie 

w % 

1. Gryfice–Szczecin 14,50 zł 10 zł 4,5 zł 31% 

2. Płoty–Szczecin 13,10 zł 9 zł 4,1 zł 31% 

3. Nowogard–Szczecin 10,50 zł 7 zł 3,5 zł 33% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKP 

Przewozy Regionalne, por.: M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji... op. cit. 

Tabela 3 

Porównanie ofert w zakresie czasu przejazdu 

Lp. Relacja 

Czas jady 

oferowany 

przez PKP PR 

Czas jazdy 

oferowany 

przez busy 

Różnica w 

czasie (na 

korzyść 

PKP PR) 

1. Gryfice–Szczecin 1:50 2:00 0:10 

2. Płoty–Szczecin 1:27 1:45 0:18 

3. Nowogard–Szczecin 1:06 1:25 0:19 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKP 

Przewozy Regionalne, por.: M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji... op. cit. 

 

 

Tabela 4 

Porównanie ofert w zakresie liczby połączeń 

Lp. Relacja 

Liczba połączeń 

bezpośrednich 

oferowanych przez 

PKP PR 

Liczba połączeń 

bezpośrednich 

oferowanych 

przez busy 
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Lp. Relacja 

Liczba połączeń 

bezpośrednich 

oferowanych przez 

PKP PR 

Liczba połączeń 

bezpośrednich 

oferowanych 

przez busy 

1. Gryfice–Szczecin 2 52 

2. Płoty–Szczecin 2 52 

3. Nowogard–Szczecin 2 112 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKP 

Przewozy Regionalne, por.: M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji... op. cit. 

Skutkiem powyższego było systematyczne zmniejszanie się liczby podróżnych, a co 

za tym idzie, również przychodów uzyskiwanych z przewożenia podróżnych na 

odcinku linii 402 Goleniów–Kołobrzeg. Zjawisko to obrazują poniższe wykresy:  

 

Wykres 1  

Liczba przewożonych podróżnych w wybranych relacjach 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKP 

Przewozy Regionalne, por.: M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji... op. cit. 

Wykres 2  
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Wpływy z przewożonych podróżnych w wybranych relacjach 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKP 

Przewozy Regionalne, por.: M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji... op. cit. 

Brak możliwości pokrycia powiększających się strat z wykonywania 

przewozów na tej linii poprzez zwiększenie dotacji ze strony organizatora 

przewozów wymusił na PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. działania, które 

dotychczas były zupełnie niespotykane w transporcie kolejowym. 

Wprowadzenie nowego rozwiązania taryfowego oraz lepsze dostosowanie 

rozkładu jazdy do potrzeb klientów, czyli wykorzystanie innowacji organizacyjno-

menedżerskiej, spowodowało odwrócenie dotychczasowych tendencji spadkowych 

zarówno w zakresie liczby przewożonych podróżnych, jak i przychodów. Skutkiem 

tego jest stałe zwiększanie obu tych wielkości. 

W poszczególnych relacjach proces ten kształtuje się następująco:  

DLA RELACJI: SZCZECIN−NOWOGARD 

Wykres 3 

Liczba pasażerów w relacji Szczecin−Nowogard przed i po zastosowaniu innowacji 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKP 

Przewozy Regionalne, por.: M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji... op. cit. 

Wykres 4  

Wpływy w relacji Szczecin–Nowogard przed i po zastosowaniu innowacji  

 

wprowadzenie innowacji  

wprowadzenie innowacji  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKP 

Przewozy Regionalne, por.: M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji... op. cit. 

Dla relacji Szczecin–Nowogard w przeciągu 11 kwartałów (2,75 roku) od 

wprowadzenia innowacji liczba przewożonych podróżnych wzrosła o 681%, tj. 4,7 

tys. osób kwartalnie. wzrost ten spowodował zwiększenie przychodów PKP 

Przewozy Regionalne o 516%, tj. o kwotę 25 093 zł kwartalnie. 

Analiza uzyskanych wyników w czasie wykazuje stały wzrost obu tych 

wielkości. Fakt ten pozwala stwierdzić, że zastosowana innowacja nie wyczerpała 

jeszcze w pełni swojego potencjału, a co za tym idzie, mimo długiego czasu, jaki 

upłynął od jej wprowadzenia w tej relacji, nadal będzie następować zarówno wzrost 

liczby przewożonych podróżnych, jak i przychodów. 
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DLA RELACJI: SZCZECIN–PŁOTY 

 

Wykres 5  

Liczba pasażerów w relacji Szczecin–Płoty przed i po zastosowaniu innowacji 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKP 

Przewozy Regionalne, por.: M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji... op. cit. 

 

Wykres 6  

Wpływy w relacji Szczecin – Płoty przed i po zastosowaniu 

innowacji 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKP 

Przewozy Regionalne, por.: M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji... op. cit. 

Dla relacji Szczecin–Płoty w przeciągu 11 kwartałów (2,75 roku) od 

wprowadzenia innowacji liczba przewożonych podróżnych wzrosła o 1480%, tj. 2,4 

tys. osób kwartalnie. Wzrost ten spowodował zwiększenie przychodów PKP 

Przewozy Regionalne o 1125%, tj. o kwotę 18 049 zł kwartalnie. 

Analiza uzyskanych wyników w czasie wykazuje stały wzrost obu tych 

wielkości. Fakt ten pozwala stwierdzić, że zastosowana innowacja nie wyczerpała 

jeszcze w pełni swojego potencjału, a co za tym idzie, mimo długiego czasu, jaki 

upłynął od jej wprowadzenia w tej relacji, nadal będzie następować zarówno wzrost 

liczby przewożonych podróżnych, jak i przychodów. 

wprowadzenie innowacji  
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DLA RELACJI: SZCZECIN–GRYFICE 

 

Wykres 7  

Liczba pasażerów w relacji Szczecin–Gryfice przed i po zastosowaniu innowacji 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKP 

Przewozy Regionalne, por.: M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji... op. cit. 

 

Wykres 8  

Wpływy w relacji Szczecin–Gryfice przed i po zastosowaniu Innowacji 

 

wprowadzenie innowacji  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKP 

Przewozy Regionalne, por.: M. Żmuda, Taryfa jako narzędzie innowacji... op. cit. 

Dla relacji Szczecin–Gryfice w przeciągu 11 kwartałów (2,75 roku) od 

wprowadzenia innowacji liczba przewożonych podróżnych wzrosła o 630%, tj. 5,3 

tys. osób kwartalnie, wzrost ten spowodował zwiększenie przychodów PKP 

Przewozy Regionalne o 446%, tj. o kwotę 40 188 zł kwartalnie. 

Analiza uzyskanych wyników w czasie wykazuje stały wzrost obu tych 

wielkości. Fakt ten pozwala stwierdzić, że zastosowana innowacja nie wyczerpała 

jeszcze w pełni swojego potencjału, a co za tym idzie, mimo długiego czasu, jaki 

upłynął od jej wprowadzenia w tej relacji, nadal będzie następować zarówno wzrost 

liczby przewożonych podróżnych, jak i przychodów. 

Łącznie zastosowana innowacja pozwoliła na zmniejszenie deficytu 

wykonywanych przewozów na terenie województwa zachodniopomorskiego 

o 333 320 zł w skali roku. Dodatkowo zwiększyła liczbę podróżnych korzystających 

z kolei o 48 tys. osób w skali roku. 

Pozytywne efekty zastosowanej w Zachodniopomorskim Zakładzie 

Przewozów Regionalnych innowacji sprawiły, że ta opisana w niniejszym artykule 

innowacja organizacyjno-menedżerska (Nowe – to całkiem zapomniane stare) 

zaczęła być stosowana w całej spółce PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. 

W tym przypadku możemy mówić o zjawisku dyfuzji innowacji. Rozwiązanie 

zastosowane bowiem w jednej z jednostek organizacyjnych spółki PKP Przewozy 

Regionalne zaczęło być sukcesywnie stosowane w kolejnych jednostkach spółki. 

Stale zwiększająca się liczba relacji objętych innowacją, jak również zwiększanie się 

wprowadzenie innowacji  
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liczby podróżnych oraz wpływów będące skutkiem jej zastosowania sprawia, że 

oferta „Połączenie w Dobrej Cenie” ma coraz większy udział w ogólnej liczbie 

przewożonych podróżnych, jak również w przychodach spółki PKP Przewozy 

Regionalne.  

STRESZCZENIE: 

Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw, regionów, sektorów, branż czy też 

gospodarek narodowych wywodzi się z posiadanych zasobów, struktury 

organizacyjno-instytucjonalnej oraz realizowania dalekosiężnych działań 

z nastawieniem na kreowanie wiedzy, zdobywanie nowych ryków, promowanie 

eksportu oraz zarządzanie relacjami z interesariuszami. Sukces zarówno państwa, jak 

i przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od zdolności do innowacji, kreatywności 

pracowników. Wprowadzenie w trzecim kwartale 2006 r. innowacji polegającej na 

wykorzystaniu starych narzędzi (taryfa, rozkład jazdy, istniejąca infrastruktura 

transportowa oraz zakupione kilka lat wcześniej autobusy szynowe) do uzyskania 

nowej jakości usług przewozowych spowodowało odwrócenie dotychczasowych 

tendencji spadkowych zarówno z zakresie liczby przewożonych podróżnych, jak 

i przychodów. 

SUMMARY 

 THE COMPETITIVENESS OF THE PASSENGER RAIL TRANSPORT 

CREATING – CASE STUDY 

Competitive advantage of companies, regions, sectors, branches or national 

economies comes from possessed resources, organizational and institutional 

structure and realization of far-reaching activities aimed at knowledge creation, 

conquering new markets, export promotion and stakeholder relationship 

management. State’s success as well as company’s depends on the ability for 

innovation, employees creativity. Implementation of innovation in the third quarter 

of 2006, innovation that consisted in using old tools (tariff, timetable, existing 

transport infrastructure and rail busses bought a few years earlier) for gaining a new 

quality of conveyance services, caused a reverse of downward tendencies in the 

number of passengers as well as incomes. 

Translated by Agnieszka Drabik-Prywer 
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DAWID KENTZER1 

TRANSFER WIEDZY Z UCZELNI DO ŚRODOWISKA 

GOSPODARCZEGO 

WSTĘP 

„Żyjemy w okresie głębokich przemian, a zmiany, którym podlegamy, 

są prawdopodobnie bardziej radykalne niż te, które zapoczątkowały «drugą 

rewolucję przemysłową» połowy XIX wieku lub też przemiany strukturalne 

spowodowane wielkim kryzysem drugiej wojny światowej”2. 

Żyjemy w czasach, w których informacja podana we właściwym czasie 

i miejscu przyczynia się do budowania wiedzy potrzebnej nam do osiągnięcia 

przewagi nad konkurencją. Nie wystarczy już tylko oglądać się na rywali, trzeba 

ciągle myśleć o tym, jak podnosić jakość swoich usług, aby nie zostać 

wypchniętym z rynku. W tym nieustannym dostosowywaniu się do wciąż 

zmieniających się warunków rynkowych pomóc może wiedza nagromadzona 

w umysłach naszych pracowników. To właśnie oni, przez lata obserwując procesy 

zachodzące wewnątrz organizacji, mogą nam dokładnie i rzeczowo odpowiedzieć 

na pytanie, co i w jakim stopniu należy w niej zmienić, aby móc skutecznie 

konkurować na rynku w przyszłości. Te dotąd niedoceniane przez pracodawców 

doświadczenia mogą stać się motorem napędowym w nowych realiach. Wiedza 

ukryta we wszelkich organizacjach, w tym zwłaszcza w takich jak uczelnie, jest 

obecnie najważniejszym czynnikiem rozwoju organizacji nowej ery3. 

Podobnie jak kiedyś ziemia, praca, kapitał, tak obecnie prymat wiedzie wiedza, 

skrzętnie ukryta w głowach pracowników i do tej pory słabo wykorzystywana. 

Informacja i wiedza stały się zasadniczymi elementami naszych działań, zaś 

w ostatnich latach informacja i wiedza stały się towarem, produktem opakowanym 

i sprzedawanym tak jak dobra materialne kilka lat temu4. 

                                                           

1  prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, 

 mgr Dawid Kentzer, Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku 

2  P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, MUZA S.A., Warszawa 2000, Wstęp s. X. 

3  Posługując się określeniem autorstwa znanego futurysty A. Tofflera, nowy okres rozwoju można 

nazwać „trzecią falą”, pozostałymi dwoma były „fale: agrarna i przemysłowa”. 

4  A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin Warszawa 2007, 

s.16. 
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W opracowaniu, obok ogólnych rozważań, chcemy zwrócić uwagę na rolę 

uczelni w transferze wiedzy, zwłaszcza tej, która przekazywana jest w ramach 

studiów podyplomowych. W jej przekazie winno się kierować faktem, że ma to 

być wiedza kierowana do osób dojrzałych, które wiedzą, czego im potrzeba. Jest to 

z tego punktu widzenia zagadnienie bardzo aktualne i ważne, ponieważ wiedza 

transferowana poprzez studia podyplomowe jest tą, która z największym 

pożytkiem może być wykorzystana w środowisku gospodarczym. Dostarcza ona 

praktykom największych korzyści, poprawiając ich potencjał konkurencyjności na 

rynku pracy, a zatrudniającym ich organizacjom zwiększa zdolność do 

konkurowania. 

WIEDZA I JEJ ZNACZENIE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE 

Aktywa intelektualne są bardzo ważnym, ukrytym czynnikiem, który może 

decydować o przewadze organizacji na rynku. Odpowiednio wykorzystane 

wpływają w ogromnym stopniu na wartość dodaną dla klientów kupujących ich 

produkty, przez co można ich utrzymać przy sobie przez dłuższy czas. Ukryta 

wiedza zdobywana przez lata budowania pozycji na rynku pozwala organizacjom 

odpowiednio ją wykorzystującym budować jak najlepsze relacje z obecnymi 

i potencjalnymi klientami. Dzięki temu są one zdolne do budowania przewagi 

konkurencyjnej poprzez stosowanie unikalnych rozwiązań w sferze biznesowej. 

Taka strategia działania pozwala na wprowadzanie coraz to bardziej 

innowacyjnych produktów, przy minimalnym ryzyku niepowodzenia. Poprawia się 

w ten sposób ich pozycja w walce o udziały w rynku. Wiedza o preferencjach 

klientów, dobrze zebrana i wykorzystana, pozwala na efektywne kosztowo 

wytwarzanie nowych produktów, przy utrzymaniu wysokiej jakości, przez co 

możemy trafić z naszą ofertą do indywidualnych gustów klientów, zaspokoić ich 

wyższe wymagania.  

Pojęcie kapitału intelektualnego doczekało się już wielu definicji5. 

W książce pod redakcją M. Bartnickiego i J. Strużyny czytamy, iż kapitał 

intelektualny, w przeciwieństwie do niewidocznych zasobów czerpiących 

informacje, jest oparty na wiedzy, chociaż obejmuje jeszcze inne wymiary 

tworzenia wartości przedsiębiorstwa6. Najbardziej rozpowszechnioną jednak 

definicją kapitału intelektualnego jest ta będąca wynikiem badań firmy 

ubezpieczeniowej Skandia:  

                                                           

5  Szerzej patrz, K. Perechuda, B. Mikuła, M. Morawski, A. Sokołowska, A. Stosik, Zarządzanie 

wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 130-134; czy A. 

Ujwary – Gil, Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2009, s. 11 - 47. 

6  Szerzej patrz, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, redakcja naukowa M. Bratnicki, J. 

Strużyna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.  
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Kapitał intelektualny = kapitał ludzki + kapitał strukturalny7 

Kapitał intelektualny to nie tylko wiedza o klientach, ich potrzebach 

i motywach postępowania. Jest to także mądrość organizacyjna, która pozwala 

w skuteczny sposób zarządzać organizacją. Dzięki bacznej obserwacji organizacji 

jesteśmy w stanie skutecznie motywować pracowników, odgadywać ich potrzeby 

szkoleniowe, dbać o ich ciągły rozwój. Odpowiednio wyszkolona i zmotywowana 

do działania kadra jest w stanie pracować nad ciągłą poprawą jakości oferowanego 

asortymentu produktów, a także pozwala na osiągnięcie minimalnego czasu reakcji 

na pojawiające się nagle sygnały z rynku. Dzięki takiej postawie organizacja może 

niemal natychmiast zareagować na nadarzającą się okazję, być pierwszą i przejąć 

większą część rynku, gdy inni dopiero będą próbowali o niego walczyć. Według 

K. Perechudy8 koncepcja kapitału intelektualnego akcentuje doniosłą rolę 

człowieka jako strategicznego i kluczowego źródła sukcesu współczesnych 

przedsiębiorstw.  

Dzięki inspiracji koncepcją kapitału intelektualnego sukcesywnie odchodzi 

się od podejmowania ważnych decyzji wyłącznie na podstawie danych czysto 

finansowych, zmierzając w stronę interpretacji wskaźników umożliwiających 

pomiar, a co za tym idzie – praktyczne wykorzystanie zasobów niematerialnych, 

będących pochodną wiedzy, doświadczenia i zdolności pracowników oraz 

potencjału rozwojowego samej organizacji. Właściwe wykorzystanie kapitału 

intelektualnego stwarza organizacji podstawy do uzyskania przewagi strategicznej 

na rynku, stymulując ciągły rozwój technologii informatycznych, systemów 

bazodanowych itp. Odpowiednia struktura kapitału intelektualnego pozwala 

utrzymywać wysoką konkurencyjność poprzez samodoskonalenie wszystkich 

procesów w organizacji9. 

Daje się zauważyć ogólne przekonanie, że współczesna gospodarka staje 

się w coraz większym stopniu „gospodarką opartą na wiedzy”. Część badaczy 

jednak ma wątpliwości co do tej nazwy, gdyż, jak twierdzą, już od zarania dziejów 

rozwój gospodarki się na takiej lub innej wiedzy opierał10. Nie da się ukryć, że 

kraje, w których poziom wiedzy wśród społeczeństwa był większy lub które 

w sposób lepszy niż inne potrafiły wykorzystywać zdobytą wiedzę, osiągały lepsze 

wyniki w działalności gospodarczej aniżeli ludność krajów, która miała z tym 

kłopoty. Rozwój gospodarczy w takich krajach następował dużo szybciej, 

powodując wzrosty w pozostałych gałęziach działalności człowieka i budując 

rosnące różnice w poziomie ogólnego rozwoju krajów. Dlatego dziś można 

                                                           

7  Por. K. Perchuda, B. Mikuła, M. Morawski, A. Sokołowska, A. Stosik, Zarządzanie …, s. 128. 

8  Tamże, s. 128.  

9  Patrz szerzej R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2001, s. 23. 

10  Por. Wiedza a wzrost gospodarczy, pod. red. L. Ziemkowskiego, Wydawnictwo Naukowe 

SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 9 
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zauważyć wśród państw świata podział na kraje rozwinięte i rozwijające się. 

Poziom wiedzy przedkłada się na poziom innowacji, te zaś decydują 

o konkurencyjności kraju czy regionu. Propozycje, jak wiedzę przekuć na 

przewagę konkurencyjną, wskazują A. Kowalczyk i B. Nogalski. Według nich 

budowanie orientacji strategicznej opartej na wiedzy powinno składać się 

z następujących etapów: 

1. określenie istotnej wiedzy będącej atutem strategicznym organizacji, 

przekładającym się na odnoszony sukces; 

2. zdecydowanie, czy obecna wiedza i jej kierunek jest w stanie 

zagwarantować przewagę; 

3. określenie kluczowych umiejętności, których posiadanie jest 

niezbędne, w celu wykorzystania posiadanej wiedzy; 

4. weryfikacja i dostosowanie procesów, technologii wspomagającej 

struktury organizacji; 

5. kształtowanie kultury pielęgnującej wiedzę11. 

Podsumowując, można stwierdzić, że wiedza jako zasób, który może być 

fundamentem przewagi strategicznej, znajduje się wszędzie, wewnątrz i na 

zewnątrz organizacji, w dokumentach, w głowach pracowników i klientów. 

Organizacja chcąca zbudować na tym zasobie swoją przewagę strategiczną, musi 

odpowiednio nim zarządzać. Zarządzanie wiedzą jest w tym przypadku warunkiem 

koniecznym, aby można było mówić o skutecznym podejściu do tego 

zagadnienia12. 

Wiedza jako czynnik przewagi konkurencyjnej 

W coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej 

kluczowego znaczenia dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nabiera wiedza. 

To od poziomu jej wykorzystania zależy dziś być albo nie być wielu organizacji. 

Samo jednak założenie, że rozwój organizacji oprzemy na wiedzy, do niczego nie 

doprowadzi. Jeżeli chcemy wzrost konkurencyjności organizacji oprzeć na wiedzy, 

musimy wiedzieć, jaką wiedzę w tym celu powinniśmy zgromadzić, co będzie nam 

przydatne w tym procesie, a co zupełnie niepotrzebne. Dokonując już na początku 

takiej względnej selekcji potrzebnych nam czynników, zredukujemy znacznie 

koszty procesu gromadzenia niezbędnej wiedzy, a także uczynimy cały proces 

bardziej przydatnym do dalszego wykorzystania. Jest to jeden z najważniejszych 

elementów budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie zgromadzonej 

wiedzy, gdyż tylko z istotnych dla organizacji informacji możemy wytworzyć 

wartość dodaną. Gdy już będziemy wiedzieli, czego szukamy, należałoby się 

zastanowić, gdzie to znaleźć − czy wewnątrz organizacji, czy na zewnątrz. Nie jest 

to proces łatwy w realizacji, gdyż wymaga podwojonych sił w celu wydobycia tej 

                                                           

11  A. Kowalczyk, B. Nogalski „Zarządzanie wiedzą…, s. 37. 

12  Tamże, s. 40. 
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głęboko ukrytej, w organizacji i osobach ją tworzących, wiedzy. Gdy się to jednak 

uda i będziemy systematycznie pracować nad procesem pozyskiwania 

i wykorzystywania potrzebnej kluczowej wiedzy, będziemy w stanie skutecznie 

konkurować na szybko zmieniającym się rynku. Czym zatem jest wiedza, której 

będziemy szukać w danej organizacji? Czy tylko jednym z czynników niezbędnych 

do właściwego funkcjonowania wszelkich procesów organizacyjnych, 

przyczyniających się do budowania przewagi rynkowej, czy może sama w sobie 

jest produktem, który możemy z powodzeniem oferować innym? 

Sama wiedza jest zatem o tyle ciekawym przedmiotem zainteresowania, 

że może stanowić zarówno produkt sprzedawany przez nią na rynku, jak też 

definiować wewnętrzne procesy organizacji, by w ten sposób budować jej 

przewagę na rynku13.  

Wiedza odbierana jest już nie tylko jako źródło kapitału potrzebnego do 

rozwoju, ale także jako produkt finalny oferowany klientom zgłaszającym na niego 

zapotrzebowanie. Organizacje doradcze zbierając wiedzę z różnych źródeł, 

komponują ją w produkt finalny oferowany zainteresowanym. Dzięki takiemu 

połączeniu wiedza jest rozbudowywana i charakteryzuje się rosnącą wartością dla 

kolejnych uczestników procesu gospodarczego. 

O przewadze konkurencyjnej decyduje jednak nie sam fakt posiadania 

wiedzy, lecz umiejętność jej zastosowania w odpowiedniej sytuacji. Wiedza 

niewykorzystana jest bowiem bezużyteczna – wartość czy przewagę tworzy się, 

wykorzystując wiedzę14. W nowych warunkach społeczno-ekonomicznych nie 

chodzi już o to, by być posiadaczem określonych zasobów, ale by wykorzystywać 

je w sposób przynoszący największą wartość15. Wiedza zatem jako produkt może 

być użyteczna dopiero wtedy, gdy w odpowiedniej formie padnie na podatny grunt, 

zostanie wykorzystana i przyczyni się do rozwoju organizacji bądź przyczyni się 

do powstania nowej wiedzy, którą będzie można oferować innym. Uwzględniając 

te szczególne cechy wiedzy, nietrudno zauważyć, że aby kreować wartość na 

podstawie wiedzy czy też traktować ją jako źródło przewagi konkurencyjnej, wcale 

nie trzeba posiadać wiedzy. Wystarczy odpowiednio zarządzać zasobami, do 

których mamy dostęp16. 

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednia wiedza jest jednym 

z najważniejszych zasobów niezbędnych do skutecznego konkurowania. Co jednak 

                                                           

13  Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w 

ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod redakcją T. Gołębiowskiego, M. Dąbrowskiego i B. 

Mierzejewskiej Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 

105.  

14  Mówiąc o wiedzy, należy pamiętać o jej podstawowych - odróżniających ją od innych zasobów - 

cechach, m.in. takich jak, niewyczerpalność, symultaniczność, czy nieliniowość. 

15  Uczelnia oparta na …. S. 105. 

16  Tamże. 
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wpływa na to, że presja skutecznego zarządzania wiedzą ukrytą w organizacjach 

jest coraz silniejsza i powoduje coraz większe zainteresowanie kadry zarządzającej 

tą dziedziną? 

Przeprowadzone na początku stulecia, u progu wejścia Polski do Unii 

Europejskiej badania polskich uczonych potwierdziły, że kluczowymi wyzwaniami 

dostrzeganymi przez menedżerów są: globalizacja, presja na innowacyjność, 

rosnąca konkurencja, globalizacja rynków pracy, wirtualizacja działalności itp17. 

Większość rynków podlega obecnie wspomnianemu procesowi globalizacji, co 

z jednej strony oznacza poszerzenie potencjalnego rynku zbytu, a z drugiej − 

wzrost liczby możliwych konkurentów. Granice geograficzne nie stanowią już 

kluczowej bariery w rozwijaniu biznesu. Skrócony cykl życia produktów 

i nasilająca się konkurencja sprawiają, że organizacje, aby utrzymać się na rynku, 

muszą być bardziej innowacyjne. Oznacza to dla nich nic innego, jak zmianę 

warunków konkurowania. Wymagający konsument żąda coraz to lepszych 

produktów, a tym samym cykl życia danego wyrobu ulega skróceniu.  

Działanie w turbulentnym otoczeniu biznesowym, którego jedyną stałą 

cechą jest zmiana, a pewną – niepewność, jest niezwykle trudne i wymaga przede 

wszystkim umiejętności szybkiego wprowadzania zmian i innowacji w organizacji. 

Właśnie te czynniki decydują o coraz większym zainteresowaniu wiedzą ukrytą, 

jako czynnikiem przewagi konkurencyjnej i tylko właściwe nią zarządzanie, 

w opinii menedżerów, pozwoli sprostać coraz silniejszej presji konsumentów na 

innowacyjność oferowanych im produktów. Wydaje się, że w tak nakreślonym 

obrazie menedżera zasadniczą rolę w jego pracy będzie odgrywać wiedza cicha 

(tacit). Według I. Nonaki i H. Takeuchi jest to wiedza, której głównym źródłem 

jest doświadczenie, w bardzo wysokim stopniu powiązana jest z jednostką ją 

wykorzystującą czy tworzącą, bardzo trudna do jednoznacznego przekazania. Jest 

to wiedza wysokokontekstowa, intuicyjna, z reguły o charakterze praktycznym, 

trudna do sprecyzowania, zakorzeniona głęboko w podświadomości, transfer tego 

typu wiedzy możliwy jest tylko w wyniku interakcji. Wiedza cicha stawiana jest 

w opozycji do wiedzy jawnej – wiedzy formalnej, wypływającej z racjonalnego 

rozumowania, wiedzy, dla której łatwo i klarownie można określić ramy, wiedzy 

uważanej za obiektywną, opartą na teorii, wiedzy, którą w prosty sposób można 

wyrazić i przekazać, często uniwersalnej, możliwej do zastosowania niezależnie 

od sytuacji, łatwej do udokumentowania i przekonwertowania jej w określone 

procedury, wykorzystywanej świadomie, i w końcu wiedzy, którą można 

przekazywać bez udziału człowieka po jednej ze stron przekazu18. 

                                                           

17  Szerzej patrz, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Problemy teoretyczne i studia 

przypadków. Raport z badań, redakcja P. Płoszajski, SGH, Warszawa 2003, materiały 

niepublikowane. 

18  Szerzej patrz, I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.  
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Podsumowując, za bezsprzeczne można uznać przekonanie, że 

w dzisiejszych, tak szybko zmieniających się warunkach rynkowych, jesteśmy 

niejako zmuszeni do sięgnięcia w głąb naszych organizacji w celu wydobycia tego, 

co przez lata było skutecznie ukryte czy niedostrzegane. Menedżerowie powinni 

tak pokierować zespołami swoich współpracowników, aby wydobyć z nich 

pokłady najcenniejszej dla organizacji wiedzy ukrytej, głęboko zakorzenionej 

i niewidocznej, ale tak istotnej w przypadku konkurowania na mocno 

innowacyjnym rynku. Ten, kto w porę nie zdobędzie się na odpowiednie kroki 

w celu właściwego zarządzania wiedzą, może szybko stać się niekonkurencyjnym 

i wypaść z globalnego rynku, który nie wybacza takich błędów. 

UCZELNIE WYŻSZE W TWORZENIU GOSPODARKI OPARTEJ NA 

WIEDZY 

Chyba nikt nie ma wątpliwości, jakie jest potencjalne znaczenie uczelni 

wyższych dla rozwoju gospodarki. Zawsze stanowiły one trzon przygotowujący 

wykwalifikowaną kadrę dla organizacji nie tylko gospodarczych. W obecnie 

forsowanym przez wielu polityków czy ekonomistów modelu gospodarki opartej 

na wiedzy uczelnie mają stanowić jeden z najważniejszych elementów w procesie 

transferowania wiedzy do gospodarki. Jednakże z tej nowej roli niewielu zdaje 

sobie jeszcze sprawę. Na polskich uczelniach daje się zauważyć tendencja do 

stawiania na liczbę przyjmowanych studentów, nie zaś na jakość ich nauczania. Na 

przestrzeni lat daje się zauważyć spadek poziomu nauczania, absolwenci w coraz 

mniejszym stopniu przygotowani są do nowych zadań stawianych przed nimi przez 

dynamicznie zmieniające się otoczenie. Na potwierdzenie tych słów można 

przytoczyć opinię jednego z profesorów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

P. Deszczyńskiego, który formułuje następujący pogląd: „Ogromne szkody 

przyniosła masowość kształcenia. Przy niedostatecznej liczbie pracowników 

naukowo-dydaktycznych kierunków ekonomicznych musiało to nieuchronnie 

obniżyć poziom kształcenia. Masowość kształcenia zatraca z pola widzenia 

profesora studenta, staje się on coraz bardziej bezimienny. Masowość kształcenia 

negatywnie wpływa także na rozwój osobowości i na kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych późniejszych absolwentów”19.  

Daje się zauważyć zbyt mała elastyczność w nauczaniu realizowanym na 

poziomie uczelni wyższych. Poprzez niedopasowanie oferty kształcenia do wciąż 

zmieniających się wymagań rynku absolwentom coraz trudniej odnaleźć się na 

rynku pracy. Ich wiedza okazuje się już mocno nieaktualna i nieadekwatna do 

potrzeb. W środowisku ekspertów słychać opinie, aby w nauce na studiach 

                                                           

19  „Rola uczelni wyższych w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych z perspektywy absolwenta, 

menedżera i profesora” P. Deszczyński str. 7 za P. Deszczyński, Institutional Accreditation as an 

Instrument of Public Relations…, dz. cyt., s. 468. 

http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IV/33.pdf 23.02.2008 g.12.27 
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wyższych skupić się bardziej na kształceniu umiejętności logicznego myślenia oraz 

radzenia sobie ze zmianami poprzez ciągłe dokształcanie aniżeli na odtwarzaniu 

wiedzy książkowej. W systemie nauczania większy nacisk powinno się kłaść na 

naukę poprzez praktykę, na przykład przy rozwiązywaniu różnego rodzaju sytuacji 

problemowych. 

Mnożone są przedmioty, które w niewielkim tylko stopniu różnią się od 

siebie programem. Studenci mają wykłady i ćwiczenia po kilka razy z tymi 

samymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi, co nie sprzyja kształtowaniu ich 

szerokich intelektualnych horyzontów, a także postaw przedsiębiorczych. Co 

więcej, uczelnia zamiast promować pozytywne proobywatelskie wzorce i być 

dobrze zarządzaną organizacją, tak aby w najbardziej efektywny i skuteczny 

sposób wykorzystywać swoje zasoby, które posiada, daje studentom sygnał, że 

liczą się przede wszystkim partykularne interesy, a nie interes studenta i uczelni 

jako całości20. 

Z powyższego cytatu można wywnioskować, że uczelnie chcące być 

ogniwami nowego systemu gospodarczego powinny zacząć zmiany od samych 

siebie, tak aby dawać przykład studentom oraz otoczeniu, w jaki sposób należy 

kształtować swoje postawy w późniejszym życiu zawodowym. Na wielu 

uczelniach widać już takie procesy dostosowawcze, jednakże napotykają one wciąż 

na silny opór. Niektórzy zdają się nie zauważać, że co roku na uczelnie trafiają 

coraz gorzej przygotowani absolwenci liceów. Wiąże się to m.in. z kolejnym niżem 

demograficznym, którego przedstawiciele chcą zdobywać wykształcenie. Problem 

w tym, że uczelnie wyższe otwierające nowe kierunki bądź utrzymujące stare w tej 

samej liczbie co w czasach wyżu demograficznego znacząco zaniżają próg 

dostępności dla potencjalnych zainteresowanych. W ten sposób wykładowcom 

coraz trudniej nauczać, szczególnie osoby z zaległościami jeszcze z czasów nauki 

w liceach. Tracąc czas na nadrabianie, mniej uwagi mogą poświecić na właściwą 

naukę. Drugą ważną sprawą jest fakt, że kolejne roczniki młodzieży są coraz 

bardziej oporne na tradycyjne sposoby przekazywania wiedzy. Programy studiów 

powinny być przygotowywane w miarę elastyczny sposób, tak aby można je było 

modelować w zależności od potrzeb kolejnych roczników napływających do 

uczelni.  

Elastyczność w nauczaniu oraz postawienie głównie na praktykę pozwoli 

przygotowywać bardziej odpowiadających rynkowi pracy przyszłych 

pracowników. Nie sposób budować programy odpowiadające choć po trosze 

potrzebom wszystkich pracodawców w gospodarce. Różnią się oni wielkością, 

branżą, stażem w działalności, każdy z nich ma inne potrzeby. Wydaje się, że 

w miarę uniwersalnie wykształceni absolwenci, u których rozwija się postawy 

przedsiębiorcze, naukę logicznego myślenia, radzenie sobie ze zmianami 

i podejmowanie decyzji, są bardziej pożądani przez pracodawców jako kandydaci 

                                                           

20 Tamże, s. 7. 
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do dalszego przeszkolenia. Należałoby również powrócić do systemu 

obowiązkowych praktyk studenckich, zarówno wakacyjnych, jak i całorocznych. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci mogliby w praktyce sprawdzać 

przekazywaną im wiedzę. Pracodawcy natomiast w ten sposób mogliby wpływać 

na jakość nauczania w szczególnie interesujących ich dziedzinach.  

Czym zatem powinna kierować się uczenia wyższa chcąca pełnić znaczącą 

rolę w procesie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy? „Organizację opartą na 

wiedzy cechuje to, że we właściwy sposób korzysta z dostępnych informacji 

i doświadczenia do tworzenia nowej wiedzy, przede wszystkim: jest otwarta na 

eksperymenty; zachęca do odpowiedzialnego podejmowania ryzyka; uczy się 

z własnych doświadczeń poprzez analizę wyników i wyciąganie wniosków; 

uczy się z doświadczeń innych w wyniku porównywania dokonań innych 

organizacji; szczegółowo analizuje zjawiska zachodzące zarówno w jej 

wnętrzu, jak i w otoczeniu; upowszechnia wiedzę wśród jej członków. Istotą 

zarządzania wiedzą jest tworzenie kultury ciągłego organizacyjnego uczenia się, 

zdobywania nowych doświadczeń, wykorzystywanie zdobytej wiedzy 

i umiejętności efektywnego kreowania przyszłości”21.  

W nowoczesnej gospodarce przed uczelniami wyższymi stawiane są coraz 

większe wymagania. Można to zauważyć poprzez wymienione powyżej cechy 

nowoczesnej organizacji opartej na wiedzy. Skoro to głównie z uczelni do 

gospodarki transferowana jest wiedza, uczelnia powinna stanowić wzór do 

naśladowania. Aby przyjąć na siebie nową rolę tzw. centrum wiedzy, powinna 

rozwijać się w kierunku unowocześniania i dostosowywania swoich struktur czy 

oferty nauczania do wymagań rynkowych. Szkoły wyższe nie mogą działać 

w oderwaniu od rzeczywistości i jej ciągle zmieniających się wymagań. Aby im 

sprostać, uczelnia musi być elastyczna i otwarta na ciągłe zmiany. Nie wystarczy 

już tylko przekazywać innym wiedzy. Nadszedł czas także na naukę od innych, od 

osób przychodzących na uczelnie czy od przedsiębiorców zatrudniających 

absolwentów. Tylko w taki sposób szkoły mogą funkcjonować na odpowiednim 

poziomie i przyciągać do siebie najbardziej wybitne jednostki. To otwartość na 

zmiany i elastyczność działania ma być magnesem na kolejne pokolenia, nie zaś 

historia i dawne osiągnięcia. Rola, jaką przyjdzie odegrać uczelni, jest trudna 

i wymaga przygotowań. Bo czy elastyczności, przedsiębiorczości, otwartości na 

zmiany może uczyć ktoś, kto z tymi cechami ma niewiele wspólnego? Odpowiedź 

wydaje się prosta. Nauczanie poprzez dawanie dobrych wzorców daje o wiele 

większy efekt niż nawet najbardziej rozbudowany program teoretyczny. 

 

 

                                                           

21 Por. Uczelnia oparta na wiedzy…, s. 137 oraz D. Hendzel, Szkoła wyższa jako organizacja oparta 

na wiedzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005. 
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ZDOBYWANA WIEDZA I JEJ ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE – 

WNIOSKI Z BADANIA EMPIRYCZNEGO 

Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak długa droga prowadzi od 

pozyskania wiedzy do jej praktycznego zastosowania. Od momentu kontaktu 

nauczyciel−uczeń musi upłynąć sporo czasu, by wiedza teoretyczna została 

zastosowana w praktyce. Nierzadko proces ten zależy od osobowości ucznia, który 

może być otwarty na stosowanie i dzielenie się zdobytą wiedzą, może również 

unikać stosowania zdobytej wiedzy i nie przekazywać jej dalej. Dla procesu 

transferu wiedzy do środowiska gospodarczego ważne jest, aby wiedza w jak 

najmniej skrępowany sposób trafiała do jej ostatecznych odbiorców. Dzięki 

takiemu niezakłócanemu procesowi przyczyniać się może do spontanicznego 

powstawania nowych pokładów wiedzy. Jako jedyny czynniki tzw. produkcji 

charakteryzuje się ona niewyczerpalnymi zasobami. Jej przyrost następuje 

w sposób proporcjonalny do aktywności dzielenia się nią uczestników procesu 

transferu wiedzy. Dlatego ważne jest, aby w całym procesie przekazywania wiedzy 

wspierać wszelkie przejawy mające na celu chęć dzielenia się wiedzą, jej 

rozwijania i stosowania w praktyce zdobytych wiadomości. 

Dlatego, naszym zdaniem, główny nacisk pracowników wiedzy powinien 

być kładziony na sprawne systemy przekazywania wiedzy, odpowiednio 

premiowane w zależności od liczby słuchaczy czy udzielanych porad. W naszym 

społeczeństwie wciąż pokutuje pogląd, jakoby nie warto dzielić się swoim 

doświadczeniem z innymi, którzy mogą wykorzystać tę wiedzę przeciwko nam. 

Brakuje również odpowiednich stymulatorów pozwalających w sposób 

nieskrępowany na dzielenie się posiadaną wiedzą, z nadzieją na jej właściwe 

wykorzystanie oraz efekt ekonomiczny w przyszłości. Organizacje powinny 

zachęcać swoich liderów do częstszych kontaktów z innymi pracownikami, a także 

umożliwić pracownikom mniej skrępowany kontakt z liderami. Nie zapominając 

o tym, że każdy z pracowników ma swoje obowiązki, należałoby przewidzieć 

również dodatkowe profity dla osób, które w sposób szczególny przyczyniać się 

będą do udzielania konsultacji współpracownikom, w wyniku czego da się 

zauważyć mierzalny efekt tejże pracy. Aby jednak wprowadzić w życie taki 

proces, organizacja musi sama przed sobą odpowiedzieć na pytania: „Jakiej wiedzy 

potrzebujemy? Które gałęzie działalności należy rozwijać, aby wartość organizacji 

wzrastała?”. Gdy już uda się znaleźć odpowiedź, kolejnym etapem powinno być 

przystąpienie do obserwacji wnętrza organizacji celem wyszukania w niej osób 

wyróżniających się wśród innych jako eksperci w danych dziedzinach. Często takie 

osoby stają się samoistnymi liderami danych grup, do których mniej doświadczeni 

zwracają się po porady. Takie osoby powinny znaleźć się pod szczególną opieką 

organizacji. Ich fachowość powinna być wzbudzona i podtrzymywana poprzez 

jednostkowe podejście do rozwoju tej osoby w organizacji. Często programami 

szkoleniowymi obejmowane są osoby, które de facto wiedzę taką już posiadają 

i zamiast się rozwijać, stoją w miejscu. Dlatego ważne jest, aby dojrzeć w grupie 
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osób jej lidera wymagającego naszym zdaniem indywidualnego podejścia. Zamiast 

szkolić cały zespół, zainwestujmy w najważniejsze ogniwo, które potem w toku 

pracy będzie w sposób nieskrępowany dzieliło się swoją wiedzą. Osoby takie, 

z racji pełnionej funkcji, powinny również być odpowiednio motywowane 

i nagradzane za wykonywaną dodatkową pracę. Można tę funkcję porównać do 

swego rodzaju wewnętrznych coachów, mentorów, osób, które posiadają unikalne 

wiadomości i orientują się, kto posiada wiedzę potrzebną w danej chwili ich 

organizacji. 

Aby zdobywana wiedza miała zastosowanie w praktyce, powinna być 

przede wszystkim zbieżna z potrzebami danej jednostki i pełnioną przez nią 

funkcją. Powinna również być przekazana w miarę dostępny sposób, który 

pozwalałby na łatwy jej przepływ. Wydaje się, że tym, kto i czego powinien się 

uczyć, zajmować się będą w przyszłości audytorzy wiedzy, którzy najlepiej 

rozpoznają wewnętrzne potrzeby danej organizacji. Osoby takie pozwolą 

organizacji na skupieniu się na jej głównych procesach, one zaś odpowiedzialne 

będą za pozyskiwanie i poszerzanie wiedzy użytecznej dla organizacji w danym 

momencie. Będą niejako trzymać rękę na pulsie, śledząc na bieżąco potrzeby 

i problemy powstające w trakcie prowadzenia działalności operacyjnej. Wydaje 

nam się, że jeżeli ma istnieć w przyszłości organizacja, społeczeństwo, gospodarka 

czy państwo opierające swój rozwój na wiedzy, powinno się powoływać w różnych 

instytucjach stanowiska dla osób, które by tą wiedzą zarządzały, tak aby proces ten 

nie następował w sposób chaotyczny i nieuporządkowany. Tak jak dziś 

w organizacjach powołuje się specjalistyczne komórki obsługujące poszczególne 

procesy, na przykład dział zaopatrzenia, finansów, rozwoju i wiele innych, 

w niedługim czasie w strukturach wielu organizacji powinno znaleźć się miejsce 

dla osób zarządzających wiedzą. Właśnie dzięki ich pracy łatwiej będzie rozwijać 

to, czego nie widać, czyli ukryte pokłady najbardziej obecnie cenionego dobra 

produkcyjnego, jakim jest wiedza. Jak wynika z przeprowadzonego przez nas 

badania22, coraz więcej studentów i absolwentów myśli o kontynuowaniu nauki po 

                                                           

22  Dla realizacji celu opracowania postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej formule studiów 

podyplomowych, jako jednej z możliwych form transferu wiedzy z uczelni do środowiska 

gospodarczego. W tym celu w maju 2007 roku za pośrednictwem ankiety rozsyłanej pocztą 

elektroniczną na próbie 77 studentów i absolwentów trójmiejskich uczelni przeprowadziliśmy 

badanie znajomości oferty studiów podyplomowych oferowanych przez Uniwersytet Gdański. Ta 

forma badania pozwoliła nam w sposób najłatwiejszy dotrzeć do możliwie szerokiej i różnorodnej 

grupy studentów, aby poznać ich opinię na temat oferty studiów, motywów wyborów, jak i 

preferencji dotyczących przekazywanej wiedzy. W ten sposób w najprostszy i możliwie szybki 

sposób, uzyskaliśmy interesujące nas dane. Za podmiot badawczy posłużyła nam nasza 

macierzysta uczelnia, która jest największą tego typu jednostką w regionie. Posiada również 

najszerszą ofertę studiów podyplomowych22. Ponieważ o wyborze konkretnego kierunku często 

decyduje pozycja samej uczelni, uznaliśmy iż warto skupić się na największej uczelni 

humanistycznej województwa pomorskiego. Wśród badanych znalazło się wielu studentów i 

absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród tej grupy znaleźli się także studenci Politechniki 

Gdańskiej, Akademii Medycznej, Wyższej Szkoły Bankowej, czy Wyższej Szkoły Turystyki i 
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zakończeniu studiów wyższych. Należy się spodziewać, że ta tendencja utrzyma 

się i będzie wzrastała w kolejnych latach. Absolwenci powoli zaczynają 

dostrzegać, że nauka nie kończy się wraz z opuszczeniem murów uczelni. 

W zetknięciu z wymaganiami rynku pracy okazuje się, że etap studiów wyższych 

to dopiero start do dalszego dorosłego kształcenia. Nowe stanowiska pracy, nowe 

wyzwania, ciągłe zmiany wymagają od nich ciągłego dokształcania. Wiele osób 

widzi szanse na utrzymanie swojej wiedzy na odpowiednim poziomie 

w studiach podyplomowych. Dlatego ważne jest, aby ciągle rozwijać jakość 

i ofertę tego trybu nauczania. Jak zauważają badani, w przekazywaniu wiedzy 

większą uwagę powinno zwracać się na narzędzia stawiające na praktykę i pracę 

zespołową, mniej zaś powinno być zajęć stricte teoretycznych. Zainteresowani 

podjęciem w przyszłości studiów podyplomowych życzyliby sobie lepszego 

kontaktu z wykładowcami, którzy powinni być przygotowani na pełnienie nowych 

ról mentorów. Wciąż w naszym systemie nauczania nie do końca wykorzystane 

jest narzędzie konsultacji z nauczycielem. Często wynika to z braku 

zainteresowania studentów, lecz nierzadko z braku motywacji nauczycieli, aby 

odpowiednio wykorzystać czas przewidziany na indywidualne spotkanie 

z uczniami. Jak pokazuje badanie, jest sporo do poprawienia, aby uatrakcyjnić 

i przybliżyć zainteresowanym ofertę studiów podyplomowych.  

Rynek usług kształcenia kieruje się swoimi prawami. Sama renoma uczelni 

w dzisiejszych czasach już nie wystarcza. Coraz większego znaczenia nabiera fakt 

praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Coraz mniej osób idzie na studia 

podyplomowe dla tzw. papieru. W tym typie studiów osoby zainteresowane 

szukają tego, czego nie znalazły podczas dotychczasowej nauki. Gdy nie znajdą 

interesujących je treści, będą szukać w innych miejscach. Wskazuje na to m.in. 

                                                                                                                                                    

Hotelarstwa, a także wielu innych trójmiejskich uczelni. Przygotowując się do badania 

postanowiliśmy, że jego przedmiotem będzie ogólna oferta studiów podyplomowych oferowanych 

przez Uniwersytet Gdański, nie zaś tylko oferta jednego z wydziałów, pomimo że każdy z 

wydziałów posiada własną odrębną ofertę, charakterystyczną dla niego. Podjęliśmy taką decyzję, 

ponieważ o wyborze danego kierunku decyduje często znajomość i pozycja uczelni ogółem, nie 

zaś samego wydziału. Uniwersytet Gdański jest największą tego typu jednostką w regionie, 

posiadającą najszerszą ofertę nauczania, co w głównym stopniu determinuje motywy wyboru 

dalszego kształcenia przez przyszłych słuchaczy. W pierwszej kolejności kierujemy się renomą 

uczelni, potem zaś poszukujemy wśród oferty danej uczelni kierunku odpowiedniego dla własnych 

potrzeb. Te spostrzeżenia zdecydowały o tym, iż badaniu poddaliśmy uczelnię jako całość. 

Przeprowadzone badanie ankietowe wśród wybranych studentów i absolwentów trójmiejskich 

uczelni miało na celu zbadanie, czy znane są im kierunki studiów podyplomowych dostępnych na 

Uniwersytecie Gdańskim. Dodatkowo badaniu podlegała, chęć kontynuowania nauki po 

ukończeniu studiów wyższych, a także motywy wyborów decydujące o podjęciu dalszego 

kształcenia. Badanie zostało przeprowadzone poprzez rozsyłanie ankiet za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, które po zebraniu zostały wprowadzone do programu statystycznego SPSS. W 

badaniu udział wzięli losowo wybrani studenci i absolwenci trójmiejskich uczelni. Rozszerzenie 

badania o studentów i absolwentów nie tylko Uniwersytetu Gdańskiego, było umotywowane, 

możliwością podjęcia studiów podyplomowych przez osoby również spoza środowiska 

akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego.  
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niniejsze badanie. Wielu zainteresowanych w ogóle nie bierze pod uwagę 

kontynuowania nauki w macierzystej uczelni bądź w uczelni regionalnej. Młodzi 

ludzie nastawieni na rozwój coraz częściej swoimi poszukiwaniami obejmują teren 

całego kraju, a nierzadko wyjeżdżają w tym celu za granicę. Dlatego też, jeżeli 

uczelnie chcą zatrzymać przy sobie najambitniejsze jednostki, a także przyciągnąć 

inne, powinny w najbliższych latach mocno poprawić i uaktualnić ofertę 

kształcenia, a także zacząć wprowadzać nowe metody nauczania z użyciem m.in. 

platform do kształcenia na odległość. Samo wprowadzenie takiego systemu nic nie 

zmieni, jeżeli za jego pośrednictwem nie będzie miał kto kształcić. Na przykładzie 

Portalu Edukacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego widać, że niezbyt wielu 

wykładowców decyduje się na wykorzystywanie nowoczesnych technologii 

w nauczaniu. Wciąż zbyt wielu spośród nich trzyma się dawno nieaktualnych 

kanonów. Jaką wartość prezentują dla studenta treści przekazywane z pożółkłych 

kartek czy slajdów z treścią nieaktualizowaną od wielu lat? Naszym zdaniem 

żadną. W ten sposób coraz bardziej system nauczania oddala się od realiów 

gospodarczych.  

Aby uczelnia mogła pełnić nowe funkcje w gospodarce, sama powinna 

dawać innym przykład poprzez adaptowanie nowoczesnych rozwiązań. To 

przecież w uczelniach pozostaje kwiat polskiej nauki. Kto, jak nie oni, ma 

odpowiednią wiedzę i możliwości, aby kształcić w swych uczniach nowoczesne 

postawy? Bez zmian u źródła niemożliwy będzie skok cywilizacyjny całego 

społeczeństwa. W nowoczesnych systemach gospodarczych jest zapotrzebowanie 

na całą rzeszę osób umiejących radzić sobie w szybko zmieniających się 

warunkach. Nie wystarczą już wybitne jednostki. Jeżeli w ogóle kiedykolwiek 

chcemy w Polsce mówić o gospodarce opartej na wiedzy, cały system kształcenia 

powinien być do tego przygotowany, czego nie można o nim powiedzieć. Niewiele 

jest bodźców, które pozwoliłyby wepchnąć uczelnie na nowe tory. Nie znaczy to 

jednak, że zmiany nie są możliwe. Jedna czy dwie ustawy nie dokonają w cudowny 

sposób przemiany w naszym kraju. Do tego potrzebna jest ciężka praca 

wszystkich, którzy odpowiadają za jego stan. Mamy być może ostatnią 

niepowtarzalną szansę, aby unowocześnić kraj, przyspieszyć tempo rozwoju 

i zrównać się poziomem życia z innymi krajami europejskimi. Jeżeli jednak zbyt 

późno zareagujemy i nie wykorzystamy nadarzających się okazji, pozostaniemy 

średniakiem Europy, który dużo mówi, a mało robi. Niedługo mija drugi rok 

nowego programowania 2007−2013. Tymczasem nie dzieje się nic, co pozwoliłoby 

z optymizmem patrzeć w przyszłość. Miejmy nadzieję, że zarówno rządzący, jak 

i inne klasy społeczeństwa wyrwą się szybko z tego letargu i w 2015 r. będziemy 

mogli cieszyć się z życia w przyjaznym obywatelom nowoczesnym kraju, który 

swój rozwój będzie opierał na wiedzy. 
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ZAKOŃCZENIE 

Rozważania na temat polskiej gospodarki opartej na wiedzy, a także 

możliwości transferu tejże wiedzy do środowiska gospodarczego wykazały, że nasz 

kraj, pomimo że dużo się o tym mówi, jest dopiero na początku przemian mających 

zbliżyć jego model gospodarczy do modeli najdynamiczniej rozwijających się 

państw. Studia podyplomowe okazują się jedną z możliwych i skutecznych, acz nie 

do końca doskonałych w obecnej formie, dróg transferu wiedzy do gospodarki. Ich 

oferta i sposób przekazywania wiedzy wymagają dalszej ewolucji i odejścia od 

obecnego modelu, który w małym stopniu kształci cechy wymagane od 

nowoczesnego pracownika wiedzy.  

STRESZCZENIE 

W opracowaniu, obok ogólnych rozważań, zwrócono uwagę na rolę 

uczelni w transferze wiedzy, zwłaszcza tej, która przekazywana jest w ramach 

studiów podyplomowych. W nauczaniu winno się kierować faktem, że ma to być 

wiedza przekazywana do jednostek dojrzałych, które wiedzą, czego im potrzeba. 

Jest to z tego punktu widzenia zagadnienie bardziej aktualne i ważne, ponieważ 

wiedza transferowana poprzez studia podyplomowe jest tą, która z największym 

pożytkiem może być wykorzystana w środowisku gospodarczym. Dostarcza 

praktykom bezpośrednio największych korzyści, poprawiając ich potencjał 

konkurencyjności na rynku pracy, a zatrudniającym ich organizacjom zwiększa 

zdolność do konkurowania. 

Przeprowadzone rozważania na temat polskiej gospodarki opartej na 

wiedzy, a także możliwości transferu tejże wiedzy do środowiska gospodarczego 

wykazały, że nasz kraj, mimo że dużo się o tym mówi, jest dopiero na początku 

przemian mających zbliżyć jego model gospodarczy do modeli najdynamiczniej 

rozwijających się państw. Studia podyplomowe okazują się jedną z możliwych 

i skutecznych, acz nie do końca doskonałych w obecnej formie, dróg transferu 

wiedzy do gospodarki. Ich oferta, jak i sposób przekazywania wiedzy wymagają 

dalszej ewolucji i odejścia od obecnego modelu, który w małym stopniu kształci 

cechy wymagane od nowoczesnego pracownika wiedzy.  

SUMMARY 

TRANSFER OF KNOWLEDGE FROM THE COLLEGE TO THE ECONOMIC 

ENVIRONMENT 
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The elaboration apart from general analysis focuses on the role of 

universities in the transfer of knowledge, especially the knowledge transferred 

through post-graduate programs. The transfer should be spearheaded by a known 

fact that such knowledge is transferred to mature audiences who have explicit 

needs. The presented issue is very up to date at the same time being very important 

considering that the knowledge transfer through post-graduate programs is 

specifically that kind of knowledge which could be utilized with great success by 

the business environment. Such knowledge delivers directly to experienced 

professionals the most important benefits improving their competitive potential on 

the work market at the same time the organizations that employ those professionals 

gain greater competitive advantage. 

The conducted in the analysis of the Polish economy based on knowledge, 

as well as the possibility of said knowledge transfer into the business environment 

have proven that our country, even though much has been said on the subject, is at 

the beginning stages of transformations aiming at changing of the business model 

in such a way that it is similar to the business model of the most dynamically 

developing nations. Post-graduate programs seem as one of the possible and 

efficient – but not ideal in their present form – knowledge transfer methods into the 

business environment. The business offer of those programs as well as the 

knowledge transfer methods require further evolution and departure from the 

current model which only in small part teaches qualities required for a modern 

knowledge worker. 

Translated by Bogdan Nogalski 
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ALEKSANDER PANASIUK1 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ŚWIATOWEGO POPYTU 

TURYSTYCZNEGO 

WPROWADZENIE 

Proces umiędzynarodowiania rynku usług turystycznych rozpoczął się po 

drugiej wojnie światowej wraz z dynamicznym wzrostem popytu turystycznego. 

Tendencje zarysowane w latach 50. XX w. ukształtowały współczesny, 

globalizujący się rynek turystyczny. Do czynników decydujących o rosnącym 

poziomie turystyki zagranicznej były kwestie zarówno polityczne, społeczne, jak 

i ekonomiczne. Turystyka stała się trwałym elementem wydatków gospodarstw 

domowych, a zagraniczne wyjazdy istotnym czynnikiem kształtowania 

przychodów regionów i państw. 

Zagadnienia funkcjonowania światowego rynku turystycznego wiążą się 

z turystyką międzynarodową, która jest częścią międzynarodowej wymiany 

handlowej. Turystykę międzynarodową należy rozumieć jako ogół czynności osób, 

które podróżują i przebywają poza krajem stałego zamieszkania w celach 

wypoczynkowych, służbowych lub innych dłużej niż 24 godziny i nie dłużej niż 

rok. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z poglądem S. Wodejko określenie 

„zagraniczny” odnosi się do jednego państwa (np. zagraniczny ruch przyjazdowy 

do Polski), podczas gdy określenie „międzynarodowy” dotyczy regionów, 

ewentualnie grupy państw (np. międzynarodowy ruch turystyczny Europy)2.  

Celem opracowania jest przedstawienie podstaw teoretycznych 

związanych z popytem turystycznym oraz prezentacja zachodzących tendencji na 

światowym rynku turystycznym.  

RYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH 

W ujęciu przedmiotowym rynek usług turystycznych można określić jako 

proces, w którym usługobiorcy (nabywcy usług turystycznych) i usługodawcy 

(wytwórcy usług turystycznych) określają, co chcą kupić i sprzedać i na jakich 

                                                           

1  dr hab prof US Aleksander Panasiuk, Katedra Zarządzania Turystyką, Wydział Zarządzania i 

Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, 

s. 99 
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warunkach3. W ujęciu podmiotowym rynek usług turystycznych oznacza określony 

zbiór nabywców i wytwórców usług turystycznych dokonujących transakcji 

rynkowych, których przedmiotem są usługi turystyczne.  

Rynek turystyczny charakteryzują następujące cechy: 

a) jest to rynek towarów i usług (z przewagą usług); 

b) występuje tu popyt łączny na towary i usługi, których sprzedaż wzajemnie 

się uzupełnia; 

c) konsumpcja następuje w miejscu podaży jednocześnie z produkcją usług; 

d) rynek turystyczny występuje nie tylko w miejscu czasowego pobytu 

turystów, ale także w miejscu stałego zamieszkania, przed wyjazdem oraz 

po powrocie z podróży4. 

Zgodnie z klasycznym podziałem podmiotów rynku usług turystycznych 

należy wymienić:  

1. w grupie nabywców: 

a) indywidualnych (gospodarstwa domowe), 

b) instytucjonalnych (podmioty zakupujące masowo usługi turystyczne, na 

przykład dla potrzeb turystyki zdrowotnej, socjalnej czy kongresowej); 

2. w grupie oferentów: 

a) przedsiębiorstwa turystyczne zajmujące się organizacją oraz 

pośrednictwem sprzedaży gotowych pakietów turystycznych, 

b) przedsiębiorstwa turystyczne świadczące usługi cząstkowe; 

3. w grupie podmiotów polityki turystycznej: 

a) organy międzynarodowe (np. Światowa Organizacja Turystyczna − UN 

WTO),  

b) organy polityki centralnej – tworzące ramy funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, 

c) jednostki samorządu terytorialnego – zajmujące się tworzeniem lokalnego 

i regionalnego produktu turystycznego, 

d) organizacje i stowarzyszenia branżowe w turystyce, 

e) samorząd gospodarczy5. 

Analizując problematykę funkcjonowania rynku usług turystycznych, 

należy zwrócić uwagę na wielosegmentowy charakter tego rynku oraz konieczność 

rozpatrywania form rynku odrębnie dla poszczególnych segmentów przy 

uwzględnieniu warunków działania tych rynków w ujęciu lokalnym, regionalnym 

i ogólnokrajowym, europejskim czy globalnym. Dla klientów decydującym 

kryterium wyboru usługodawców są: poziom cen świadczonych usług 

                                                           

3  D. R. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia. Fundacja Gospodarcza 

„Solidarność”, Gdańsk 1991, s.4. 

4  A Kornak, Ekonomika turystyki. PWN, Warszawa 1979, s.190-191. 

5  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 70. 
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turystycznych, poziom mierników jakościowych oraz subiektywna ocena relacji 

pomiędzy ceną a oferowaną jakością usługi turystycznej.  

Należy dodać, że w ujęciu przedmiotowym na rynek turystyczny składa 

się: popyt turystyczny, podaż turystyczna, cena usług turystycznych i inne warunki 

decydujące o transakcjach zachodzących na tym rynku. 

POPYT TURYSTYCZNY 

Zgodnie z definicją W. Hunzikera i K. Krapfa popyt turystyczny jest 

„sumą dóbr turystycznych, usług i towarów, które turyści są skłonni nabyć przy 

określonym poziomie cen”6. C. Kaspar określa natomiast popyt turystyczny jako 

„gotowość turysty do nabycia określonych ilości dóbr turystycznych za określoną 

sumę pieniędzy”7. S. Wodejko definiuje popyt turystyczny, odnosząc się 

bezpośrednio do produktu turystycznego i określając tę kategorię jako „wielkość 

zapotrzebowania na produkt turystyczny przy danej cenie i w danym okresie”8.  

Charakteryzując popyt turystyczny, należy zwrócić uwagę, że 

prawidłowości tej kategorii ekonomicznej będą miały inny charakter niż odnoszące 

się do popytu na dobra materialne. Decydują o tym przede wszystkim następujące 

czynniki9: 

1. produkt turystyczny składa się zarówno z dóbr oraz urządzeń, jak i usług; 

2. ocena produktu przez konsumenta ma często charakter subiektywny, stąd też 

o wielkości popytu czy jego strukturze decydują w dużym stopniu czynniki 

niewymierne; 

3. turystyka często nie wiąże się z zaspokajaniem podstawowych potrzeb 

człowieka; aby zatem doszło do konsumpcji turystycznej, muszą być spełnione 

określone warunki. 

W turystyce prawo popytu należy odnosić do potrzeb na usługi wyższego 

rzędu (np. różne formy turystyki wypoczynkowej). Z kolei przykładem nietypowej 

reakcji popytu turystycznego na zmiany cen mogą być takie rodzaje turystyki jak: 

w pobliżu miejsca zamieszkania, zdrowotna, socjalna i motywacyjna, religijna 

i pielgrzymkowa, etniczna. 

                                                           

6  W. Hunziker, K. Krapf, Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre. w: Tłumaczenia 

materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach. Zakład Prawnych i 

Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa 1961, s. 17. 

7  C. Kaspar, Die Tourismuslehre im Grundriss. Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1991,  

s. 118. 

8  S. Wodejko, Ekonomiczne …, op. cit., s. 47. 

9  K. Naumowicz, Turystyka. Zagadnienia teoretyczne. Skrypt dla studentów kierunku ekonomika i 

organizacja obrotu towarowego i usług. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin 1990, s. 236. 
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Popyt turystyczny warunkowany jest wieloma czynnikami. Ich 

systematyzacja pozwala na wyodrębnienie i wskazanie następujących10: 

a) czynniki ekonomiczne: 

- ogólna sytuacja gospodarcza (m.in. koniunktura gospodarcza), 

- dochody gospodarstw domowych, 

- poziom cen na rynku; 

b) czynniki społeczno-psychologiczne: 

- potrzeby turystyczne, 

- motywy wyjazdów, 

- czas wolny, 

- czynniki demograficzne, 

- czynniki industrializacyjne, 

- czynniki urbanizacyjne, 

- czynniki kulturalne; 

c) czynniki podażowe: 

- polityka turystyczna, 

- transport, 

- baza noclegowa, 

- oferta organizatorów turystyki, 

- promocja turystyczna. 

Wymienione czynniki kształtują sytuację na poszczególnych, 

wewnętrznych rynkach i wpływają na stan popytu na światowym rynku 

turystycznym. 

USŁUGI TURYSTYCZNE 

Zaspokajanie potrzeb turystycznych jest możliwe dzięki ofercie 

turystycznej. Struktura ofertowa w sektorze turystycznym ma dwa wymiary. 

W szerokim ujęciu jest to oferta obszarów (destynacji turystycznych), w węższym 

− oferta podmiotów świadczących usługi turystyczne. Należy zatem wskazać na 

produkt turystyczny jako dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych 

składników umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego11. V. T. C. 

Middleton wyróżnia pięć głównych składników produktu turystycznego. Są nimi: 

- atrakcje i środowisko miejsca docelowego, 

- infrastruktura i usługi miejsca docelowego, 

- dostępność miejsca docelowego, 

- wizerunek miejsca docelowego, 

                                                           

10  Turystyka, red W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 355, S. Wodejko, 

Ekonomiczne..., op. cit., s. 60-76. 

11  Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołembski. PWN, Warszawa 2002, s.67. 
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- cena12. 

Częścią składową tak rozumianego produktu turystycznego są usługi 

turystyczne, które należy rozumieć jako „wszystkie społecznie pożyteczne 

czynności służące zaspokojeniu materialnych i niematerialnych (duchowych) 

potrzeb turystycznych człowieka. Odnoszą się one zarówno do obsługi turysty 

(potrzeby materialne, np. komunikacyjne, noclegowe), jak i jego osobowości 

(potrzeby duchowe, np. kulturalno-rozrywkowe)”13. 

Usługi turystyczne należy sklasyfikować w dwóch grupach: 

1. typowo turystyczne, tj. związane z funkcjonowaniem bezpośredniej gospodarki 

turystycznej: noclegowe, żywieniowe, przewozowe, organizacji turystyki 

i pośrednictwa sprzedaży, informacyjne, przewodnickie, pilotażu wycieczek, 

udostępniania walorów turystycznych; 

2. paraturystyczne – będące efektem działalności podmiotów pośredniej 

gospodarki turystycznej: handlowe, bankowe, ubezpieczeniowe, 

wypoczynkowe i w zakresie kultury fizycznej, kulturalno-rozrywkowe, 

infrastruktury lokalnej, rzemieślnicze14. 

Struktura oferty turystycznej, a zwłaszcza całokształt elementów 

składających się na obszarowy produkt turystyczny, determinuje wielkość 

przyjazdowego ruchu turystycznego. 

                                                           

12  V. T. C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

s. 89. 

13  W. W. Gaworecki, Turystyka. PWE, Warszawa 2003, s. 251. 

14  Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 42-

43. 
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WIELKOŚĆ ŚWIATOWEGO POPYTU TURYSTYCZNEGO 

Jak zaznaczono na wstępie, światowy rynek turystyczny zaczął się 

dynamicznie rozwijać w latach 50. XX w. W tabeli 1 przedstawiono dynamikę 

światowego (zagranicznego przyjazdowego) ruchu turystycznego oraz poziom 

wpływów z turystyki zagranicznej przyjazdowej. Za turystów uznaje się 

odwiedzających z zagranicy korzystających przynajmniej z jednego noclegu 

w turystycznej bazie noclegowej danego kraju. Jak można zauważyć, liczba 

turystów podróżujących w ruchu zagranicznym w latach 1950−2008 wzrosła 36-

krotnie i oczekuje się, że w najbliższych kilkunastu latach podwoi się w stosunku 

do bieżącego poziomu. Wpływy z turystyki zagranicznej przyjazdowej uzyskiwane 

w krajach przyjmujących turystów w analizowanym okresie wzrosły 450-krotnie. 

Są to podstawowe wielkości prezentujące dynamikę zmian popytu na światowym 

rynku turystycznym. 

Tabela 1 

Wielkości charakteryzujące światowy popyt turystyczny w latach 1950−2020 

 

Liczba turystów 

w ruchu zagranicznym 

(mln) 

Wpływy z turystyki zagranicznej 

przyjazdowej 

(mld USD) 

1950 25,3 2,1 

1960 69,3 6,9 

1970 165,8 17,9 

1980 278,1 104,4 

1990 439,5 270,2 

1995 540,6 410,7 

2000 687,0 481,6 

2005 806,8 682,7 

2007 903,0 857,0 

2008 922,0 944,0 

2010 

prognoza 

1006,4 − 

2020 

prognoza 

1561,1 − 

Źródło: UN WTO, Instytut Turystyki w Warszawie. 
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Tabela 2 przedstawia ranking krajów przyjmujących największą liczbę 

turystów z zagranicy. W tabeli 3 natomiast podano ranking krajów uzyskujących 

najwyższe wpływy z tytułu turystyki zagranicznej przyjazdowej. 
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Tabela 2 

Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów zagranicznych 

(liczba przyjazdów w mln) w latach 1995−2008 

Miejsce Kraj 1995 2000 2005 2007 2008 

1. Francja  60,0 77,2 75,9 81,9 79,3 

2. Hiszpania  43,5 51,2 49,2 56,0 58,0 

3. USA  34,9 46,4 55,9 58,7 57,3 

4. Chiny  20,0 31,2 46,8 54,7 53,0 

5. Włochy  31,1 41,2 36,5 43,7 42,7 

6. Wielka Brytania  21,7 23,2 28,0 30,9 30,2 

7. Ukraina  3,7 6,4 17,6 23,1 25,4 

8. Turcja  7,1 9,6 20,3 22,2 25,0 

9. Niemcy  14,8 19,0 21,5 24,4 24,9 

10. Meksyk  20,2 20,6 21,9 21,4 22,6 

11. Malezja  7,5 10,2 16,4 21,0 22,1 

12. Austria 17,2 18,0 20,0 20,8 21,9 

13. Rosja  − − 19,9 − − 

14. Hong Kong (Chiny)  − 8,8 14,8 17,2 17,3 

15. Kanada  16,9 19,6 18,8 17,9 17,1 

16. Grecja  10,1 13,1 14,8 17,5 − 

17. Arabia Saudyjska 3,3 6,6 8,0 11,5 14,8 

18. Tajlandia  7,0 9,6 11,6 14,5 14,6 

19. Polska  

(miejsce) 

19,2 

(8) 

17,4 

(11) 

15,2 

(15) 

15,0 

(16) 

13,0 

(19) 

20. Portugalia  9,5 12,1 10,6 12,3 − 

21. Egipt 2,9 5,1 8,2 10,6 12,3 

22. Makao 4,2 5,2 9,0 9,6 10,6 

23. Holandia  6,6 10,0 10,0 11,0 10,1 

24. Afryka Południowa 4,5 5,9 7,4 9,1 9,6 
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Miejsce Kraj 1995 2000 2005 2007 2008 

25. Chorwacja 1,5 5,8 8,5 9,3 9,4 

Źródło: UN WTO, Instytut Turystyki w Warszawie. 
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Tabela 3 

Kraje świata o największych wpływach z turystyki zagranicznej 

(w mld USD) w latach 1995−2008 

Miejsce Kraj 1995 2000 2005 2007 2008 

1. USA  63,4 82,4 81,8 96,7 110,1 

2. Hiszpania  25,4 30,0 48,0 57,6 61,6 

3. Francja  27,4 30,8 44,0 54,3 55,6 

4. Włochy  28,7 27,5 35,4 42,7 45,7 

5. Chiny  8,7 16,2 29,3 37,2 40,8 

6. Niemcy  18,0 18,7 29,2 36,0 40,0 

7. Wielka Brytania  20,5 21,9 30,7 38,6 36,0 

8. Australia 8,1 9,3 16,9 22,3 24,7 

9. Turcja  5,0 7,6 18,2 18,5 22,0 

10. Austria 12,9 9,8 16,1 18,9 21,8 

11. Tajlandia  8,0 7,5 9,6 16,7 17,7 

12. Grecja  4,1 9,2 13,7 15,5 17,1 

13. Hong Kong (Chiny)  7,8 5,9 10,3 13,8 15,3 

14. Malezja  4,0 5,0 8,8 14,0 15,3 

15. Kanada  7,9 10,8 13,8 15,3 15,1 

16. Szwajcaria  8,3 6,6 10,0 12,2 14,4 

17. Makao 3,1 3,2 8,0 13,6 . 

18. Holandia  6,6 7,2 10,5 13,3 13,4 

19. Meksyk  6,2 8,3 11,8 12,9 13,3 

20. Szwecja 3,5 4,1 7,4 12,0 12,5 

21. Belgia  4,5 6,6 9,9 10,9 12,4 

22. Rosja  4,3 3,4 5,9 9,6 11,9 

23. Indie 2,6 3,5 7,5 10,7 11,8 

24. Polska  6,6 5,7 6,3 10,5 11,7 

25. Egipt 2,7 4,3 6,9 9,3 11,0 
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Źródło: UN WTO, Instytut Turystyki w Warszawie. 

Na podstawie rankingów przedstawionych w tabelach 2 i 3 można 

zaobserwować zmiany kierunków wyjazdów turystycznych i wysokości wpływów 

państw z turystyki zagranicznej w latach 1995−2008. W czołówce krajów 

najkorzystniejsze zmiany dotyczą np. pozycji Chin czy Turcji. Wysoka pozycja 

Ukrainy w 2008 r. w liczbie przyjazdów nie jest natomiast odzwierciedlona 

poziomem przychodów. Pozycja Polski w analizowanych latach stale się obniżała.  

Istotnym czynnikiem decydującym o strukturze popytu, a zwłaszcza 

wzorcach konsumpcji turystycznej jest poziom wydatków turystycznych − 

prezentuje je tabela 4. 

Tabela 4 

Wydatki na wyjazdy zagraniczne (w mld USD) według krajów pochodzenia 

turystów 

w latach 1995−2008 

Miejsce Kraj 1995 2000 2005 2007 2008 

1. Niemcy  60,2 53,0 74,4 83,1 91,2 

2. USA  44,9 64,7 69,0 76,4 79,7 

3. Wielka Brytania  24,9 38,4 59,6 71,4 68,5 

4. Francja  16,3 17,8 30,5 36,7 43,1 

5. Chiny  3,7 13,1 21,8 29,8 36,2 

6. Włochy  14,8 15,7 22,4 27,3 30,8 

7. Japonia  36,8 31,9 27,3 26,5 27,9 

8. Kanada  10,3 12,4 18,0 24,7 26,9 

9. Rosja  11,6 8,8 17,4 22,3 24,9 

10. Holandia  11,7 12,2 16,2 19,1 21,7 

…       

26. Polska  5,5 3,3 5,6 7,7 9,3 

Źródło: UN WTO, Instytut Turystyki w Warszawie. 

Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, że poziom wydatków 

turystów z poszczególnych krajów stale wzrasta (poza turystami z Japonii). 

Podobnie jak w przypadku wpływów z turystyki, tak i w odniesieniu do wydatków 

swoją pozycję na światowym rynku turystycznym zaznaczają turyści z Chin. 
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Istotnym sposobem oceny struktury popytu na światowym rynku 

turystycznym jest podział regionalny. Według statystyk Światowej Organizacji 

Turystycznej (UN WTO), przedstawionych w tabeli 5, decydującą pozycję posiada 

Europa, której udział w światowych przyjazdach turystycznych kształtuje się od lat 

na poziomie ok. 50%. Wielkość ta ma jednak powolną tendencję spadkową na 

rzecz innych regionów, a zwłaszcza destynacji dalekowschodnich. 

Tabela 5 

Przyjazdy turystów zagranicznych na świecie według regionów 

UN WTO (w mln) w latach 2000−2008 

Region 

UN WTO 
2000 2005 2007 2008 

2010 

prognoza 

2020 

prognoza 

Afryka 27,9 37,3 45,1 47,0 47,0 77,3 

Ameryki 128,2 133,3 142,9 147,2 190,4 282,3 

Wsch. Azja 

i Pacyfik 
110,1 153,6 181,9 184,1 

195,2 397,2 

Europa 392,5 441,6 487,3 487,9 527,3 717,0 

Bliski Wschód 24,9 37,9 47,0 55,6 35,9 68,5 

Azja Pd. 6,1 8,1 10,1 10,4 10,6 18,8 

Źródło: UN WTO, Instytut Turystyki w Warszawie. 

Podobnie jak w przypadku przyjazdów, tak samo w strukturze 

zagranicznych wyjazdów turystycznych dominują turyści z Europy (w 2008 r. – 

56%). 

Przedstawiona w tej części opracowania analiza struktury światowego 

popytu turystycznego ma charakter głównie ilościowy. Uzupełnieniem tej analizy 

powinno być scharakteryzowanie procesów jakościowych, które mają formę 

koncepcyjną.  

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE POPYTU NA RYNKU ŚWIATOWYM  

Wśród głównych tendencji w strukturze popytu turystycznego można 

wymienić: 

a) urlop i podróże dla wszystkich – upowszechnienie uprawiania turystyki; 

b) możliwości wyboru środków transportu – dostęp do wszystkich gałęzi 

transportu dla ruchu turystycznego; 

c) zwiększenie ilości czasu wolnego; 

d) większa częstotliwość wyjazdów (w ciągu roku); 

e) różnicowanie motywów wyjazdów (np. wypoczynkowe, poznawcze); 
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f) nastawienie na wrażenia i przeżycia; 

g) indywidualizacja uprawiania turystyki; 

h) wzrastający poziom wymagań jakościowych15; 

i) wysoki udział w rynku podróży seniorów; 

j) więcej zakupów ofert spakietyzowanych; 

k) więcej podróży biznesowych; 

l) nowe kanały dystrybucji, zakupy internetowe16. 

W badaniach nad popytem turystycznym wypracowano wiele koncepcji. 

Jedną z najpowszechniej cytowanych w literaturze przedmiotu jest koncepcja hard 

& soft tourism. Została ona opracowana na podstawie obserwacji zmian, jakie 

dokonują się w sferze potrzeb i preferencji dawnych i obecnych klientów firm 

turystycznych, i charakteryzuje przeciwstawne rodzaje turystyki: tradycyjnej 

i nowoczesnej17. Tabela 6 przedstawia zmiany w sposobie uprawiania turystyki. 

                                                           

15  Por. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s.   199-201 

16  J. Ch. Holloway, The Business of Tourism, Prentice Hall, London 2009, s. 44−56. 

17  W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, AlBis, Kraków 1999, s. 211-212 
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Tabela 6 

Zmiany popytu turystycznego. Koncepcja hard & soft tourism 

Turystyka twarda (hard tourism) Turystyka łagodna (soft tourism) 

podróżowanie grupowe podróżowanie indywidualne 

mało czasu, pobyty krótkoterminowe dużo czasu, pobyty długoterminowe 

dominujący model jednego, głównego 

wyjazdu w okresie wakacyjno-

urlopowym 

model opierający się na dwóch (lub 

więcej) nieco krótszych wyjazdach 

wypoczynkowych w roku 

wszystko z góry ustalone „od a do z”, 

trasa, program itd. 

indywidualne i spontaniczne decyzje 

programowe 

wygoda i bierność wysiłek i aktywność 

nastawienie na liczbę wyjazdów oraz 

„zaliczonych” atrakcji 

nastawienie na jakość, przeżycie 

nowych doświadczeń 

poczucie wyższości, efekt demonstracji szacunek i partnerstwo w kontaktach 

z gospodarzami 

brak przygotowania i wiedzy na temat 

atrakcji, kultury i zwyczajów 

odwiedzanych terenów 

przygotowanie się do spotkania 

z odwiedzanym regionem, krajem 

importowany styl życia i sposób 

zachowań 

życie według wzorców ludności 

miejscowej 

zakupy prezenty 

hałaśliwość spokój 

pamiątki ogólnodostępne pamiątki osobiste (fotografie, filmy 

video) 

nieznajomość i brak zainteresowania 

językiem danego kraju 

nauka miejscowego języka (chociażby 

podstawowych słów i zwrotów) 

szybkie środki transportu, częste 

i szybkie przemieszczanie się 

mniejsze znaczenie szybkości 

i częstotliwości przemieszczania 

ciekawość i wścibstwo takt 

nastawienie na komfort komfort nie jest niezbędny 

dystans między personelem a klientem bliskie, często przyjacielskie kontakty 

z obsługą 
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Źródło: S. Ostrowski, Josta Krippendorfa wołanie o nową politykę turystyczną, 

„Problemy Turystyki” 1983, nr 3, s. 146, za: W. Alejziak, Turystyka…, op. cit., 

s. 212. 

Uznaje się także, że zmienia się model uprawiania turystyki. Ustępuje 

sposób zaspokajania potrzeb turystycznych według tzw. systemu 3 × S (sun – 

słońce, sea − morze, sand – piasek) na rzecz systemu 3 × E (entertainment − 

rozrywka, excitement − wrażenia, education − edukacja)18. Są to wyznaczniki 

zmian w popycie w wymiarze globalnym i decydują o dywersyfikacji oferty 

rynkowej. 

                                                           

18  W. Alejziak, Turystyka…, op. cit., s. 213. 
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ŚWIATOWY POPYT TURYSTYCZNY W DOBIE KRYZYSU 

Jak wynika z przedstawionych wcześniej prognoz na lata 2010 i 2020, 

wielkość światowego popytu będzie dynamicznie wzrastała. Nie oznacza to jednak, 

że sektor turystyczny nie ponosi skutków kryzysu. Z punktu widzenia mierników 

ilościowych, np. zakwaterowania w bazie noclegowej (spadek w pierwszej połowie 

2009 r. na poziomie 20%) czy liczby przewiezionych pasażerów transportem 

lotniczym (ruch w pierwszej połowie 2009 r. spadł o ok. 8%), sytuacja na 

światowym rynku turystycznym uległa znaczącemu pogorszeniu. Z punktu 

widzenia mierników wartościowych sytuacja nie przedstawia się aż tak 

niekorzystnie. Przedstawiane prognozy dotyczące podróży turystycznych wskazują 

na utrzymanie korzystnej koniunktury na światowym rynku turystycznym 

w perspektywie drugiej dekady XXI w. Ponadto UN WTO nie decyduje się na 

weryfikację wyjątkowo korzystnych dla rynku turystycznego prognoz. 

Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Instytut Turystyki wskazać 

należy, że popyt turystyczny w pierwszej połowie 2009 r. spadł. Ma na to wpływ 

zarówno globalny kryzys, jak i zaniepokojenie grypą A(H1N1). Z wyjątkiem 

Afryki, gdzie, jak się szacuje, doszło do 3-procentowego wzrostu, wszędzie 

rejestrowano spadek liczby przyjazdów: największy na Bliskim Wschodzie (−18%) 

i w Europie (−10%). Spośród regionów europejskich Europa Środkowa 

i Wschodnia jest najmocniej dotknięta kryzysem (spadek o 13%). Jednak należy 

pamiętać, że okresem porównawczym są bardzo dobre rezultaty turystyki 

w pierwszej połowie 2008 r. oraz wzmocnienie konkurencji spoza UE, 

w szczególności Turcji, Egiptu i Tunezji.  

Jak się uważa, kryzysem została mocniej dotknięta turystyka biznesowa 

niż turystyka wypoczynkowa. Mniej ucierpiały też wyjazdy krajowe i wyjazdy do 

nieodległych krajów. Skraca się czas pobytu i w konsekwencji spadają wydatki. 

Priorytetem są główne wyjazdy wakacyjne, kosztem kolejnych – drugich czy 

trzecich wyjazdów. Sytuację w drugiej połowie 2009 i 2010 r. trudno jeszcze 

ocenić, zważywszy, że konsumenci mają obecnie skłonność do rezerwacji urlopu 

w ostatniej chwili, częściowo ze względu na brak zaufania do perspektyw 

zatrudnienia i sytuacji finansowej, a częściowo w nadziei na znalezienie w ostatniej 

chwili ofert specjalnych i promocji19.  

PODSUMOWANIE 

W podsumowaniu przeprowadzonych rozważań należy stwierdzić, że za 

pośrednictwem informacji natury ilościowej oraz jakościowej sytuacja na 

światowym ryku turystycznym, wynikająca zwłaszcza z poziomu i struktury 

popytu, poddawana jest dynamicznym zmianom. Niniejsze opracowanie 

                                                           

19  www.intur.com.pl (14.09.2009) 
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przybliżyło podstawowe procesy i tendencje, które są przedmiotem bardziej 

szczegółowych analiz. Wydaje się jednak, że sektor turystyczny ma szanse na 

trwały rozwój, czego dowodem są optymistyczne prognozy do 2020 r. Mając na 

względzie prawidłowości zachodzące na światowym rynku turystycznym okresu 

2000−2009, a dotyczące: gróźb światowych epidemii, klęsk żywiołowych 

i międzynarodowego terroryzmu, światowy ruch turystyczny, w wymiarze 

ilościowym i mierzony wydatkami, stale wzrastał. Trwający kryzys globalny nie 

wpływa w sposób dramatyczny na poziom ruchu turystycznego, a międzynarodowe 

organizacje turystyczne nie dokonują weryfikacji przygotowywanych w latach 

2007−2008 prognoz rynkowych. Turystyka będzie stawała się nadal dobrem 

powszechnie dostępnym, zarówno uprawiana w kraju pochodzenia turysty, jak  

i międzynarodowo – współdecydując o stanie stosunków handlowych gospodarek 

z zagranicą. Z jednej strony należy się spodziewać zmian jakościowych w popycie, 

które będą identyfikowane przez destynacje turystyczne i oferentów usług 

turystycznych. Z drugiej strony − gospodarka turystyczna jako jeden 

z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki globalnej, będzie 

ułatwiać korzystanie z nowych, często elitarnych ofert, nastąpi np. 

upowszechnienie crusingu, turystyki sportowej w tym ekstremalnej, turystyki 

miejskiej, turystyki kulturowej, turystyki zdrowotnej (w tym spa i wellness), 

turystyki w nowoczesnych środkach transportu (w tym kosmicznej) i turystyki 

alternatywnej (z dala od turystyki masowej).  

SUMMARY 

CONTEMPORARY ISSUES OF THE WORLD TOURIST DEMAND 

Processes of tourist services market internationalization began after the 

Second World War, together with a dynamic increase of tourist demand. 

Tendencies that occurred in the 50’s of twentieth century, shaped modern, 

globalizing tourist market. Political issues as well as social and economic were 

decisive for the increasing number of tourists leasing abroad. Tourism became a 

steady element of households outcomes and tourist leavings abroad became a 

significant factor of regions’ and countries’ incomes creation. 

Issues of world tourist market operation are related to the international 

tourism, which is a part of word trade exchange. The aim of the paper is 

presentation of theoretical bases related to the tourist demand and presentation of 

tendencies occurring on the world tourist market. There was made an analysis of 

the world’s tourist movement and incomes from the outgoing tourism (tourism 

with the destination abroad) and there were pointed out forecasts till the year 2010. 
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Moreover, there were presented qualitative tendencies in the changes of 

tourist demand in the conditions of economic crisis.  

Translated by Aleksander Panasiuk 
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JÓZEF PERENC1 

OCENA PRZEMIAN INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ − OD 

SPOT (2004−2006) DO OSI ROZWOJOWYCH (2007−2013) 

WSTĘP 

Infrastruktura, w tym także transportowa (punktowa i liniowa), jest jednym 

z ważnych czynników decydujących o polityce regionalnej i o tych czynnikach, 

które mają decydujący wpływ na atrakcyjność inwestycyjną kraju i regionu. 

Kształtowane przez wiele lat czynniki infrastruktury transportowej i jej przemiany 

w sposób aktywny oddziaływają na całość życia społeczno-gospodarczego. 

Powodzenie, aktywność, zdolność do przyciągania kapitału oraz lokowanie 

w regionach działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej może przyczynić się 

do pobudzenia aktywności gospodarczej, do pomnażania efektów dobrze, 

racjonalnie zorganizowanej działalności lokalnych społeczności. 

INFRASTRUKTURA UE – WYTYCZNE DLA POLSKI 

Prawidłowo realizowana polityka transportowa dąży do harmonijnego 

rozwoju krajów i regionów. Część regionów w Europie, w tym także w Środkowo-

Wschodniej, jest słabiej rozwinięta. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać 

w czynnikach historycznych, geograficznych i demograficznych. Od 1988 r., wraz 

z tzw. reformą Delorsa2, usankcjonowano politykę regionalną poprzez: 

- podnoszenie konkurencyjności regionów; 

- wyrównanie dysproporcji między regionami. 

Drogą wyrównywania szans i harmonijnego rozwoju regionów są 

inwestycyjne infrastrukturalne, w tym idea europejskiej sieci transportowej 

(Transeuropean Network – TEN). Program TEN dotyczy projektowania dróg, 

kolei, portów lotniczych, wodnych i telekomunikacji. Charakterystycznym 

zjawiskiem w TEN jest wysoki udział nowych autostrad w słabiej rozwiniętych 

regionach w Hiszpanii, Portugalii, Irlandii. 

Podstawowymi zadaniami paneuropejskich korytarzy transportowych ma 

być m.in. zwiększenie integracji przestrzennej UE, poprawa dostępu do rynków 

                                                           

1  prof. zw. dr hab. Józef Perenc, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  W. Toczyński; A. Mikołajczyk: Polityka regionalna, Gdańsk 2001, s. 93 
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zbytu, zasobów i rynku pracy oraz poprawa spójności przestrzennej. Dzięki 

rozwiniętej infrastrukturze transportowej zostaną stworzone warunki do dalszego 

rozwoju gospodarczego w dłuższej perspektywie czasowej. W krajach 15 UE 

większość inwestycji była kierowana na drogową i kolejową infrastrukturę. 

W europejskiej polityce rozwoju infrastruktury transportu na przestrzeni lat 

1950–2000 dominowały następujące priorytety3: 

Tabela 1 

Priorytety w europejskich przemianach infrastruktury 

Lata Priorytety 

1950–1970 Inwestycje w drogi i koleje jako priorytet dla obszarów 

wiejskich. 

1971–1980 Rozwój regionalny skierowany na obszary peryferyjne − 

umocnienie europejskiego rdzenia transportowego. 

1981–2000 Priorytet dla paneuropejskiej sieci dróg i sieci szybkich kolei – 

poprzez nowe mechanizmy finansowania, kontynuacja rozwoju 

regionalnego. 

Źródło: Biała księga, Czas na podjęcie decyzji, Szczecin, 2003, s. 16. 

Polityka rozwoju regionalnego promowana przez UE zakłada transfer 

inwestycji z regionów centralnych do regionów peryferyjnych poprzez pogłębienie 

integracji i spójności w ramach wspólnoty. Kraje centralne zdecydowały się 

wspomagać rozwój infrastruktury w takich krajach jak: Hiszpania, Portugalia, 

Grecja, Włochy. Regiony i euroregiony w tych krajach mogą się rozwijać 

harmonijnie dzięki sprawnej i wydajnej sieci transportowej odpowiadającej 

potrzebom przewozu osób i ładunków. Także w Polsce, w ramach priorytetów 

Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, definiowane są główne komponenty, 

które tworzą podstawy konkurencyjności regionów Polski, a w tym4: 

- rozwój infrastruktury o znaczeniu ponadlokalnym, 

- rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast, 

- rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

W bezpośrednim finansowaniu europejskiej infrastruktury transportu 

najważniejszą rolę odgrywają specjalne fundusze, a w tym: 

- fundusze strukturalne (structural funds), 

- fundusz spójności (cohesion fund), 

                                                           

3  Por. D. Banister; J. Berechman: Transport investment and economic development, UCL. Press 

London 2000, s. 19 

4  M. Nowicki: Jak integracja z UE wpłynie na polskie regiony? IBnGR, Gdańsk 2003, s. 19 
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- specjalne środki na sieci transeuropejskie 

Pośród funduszy strukturalnych administrowanych przez UE najważniejszą 

rolę pełni powołany w 1975 r. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EROF) 

– przeznaczony na tworzenie sieci transeuropejskich, infrastrukturę 

telekomunikacyjną, energetyczną oraz rozwój wsi. Przy użyciu funduszy z EROF 

można finansować inwestycje do 75% wydatków publicznych lub do 40% 

wydatków publicznych, gdy przewidziane są opłaty za dostęp do infrastruktury. 

Także duże inwestycje mogą być finansowane z Funduszu Spójności – który został 

utworzony, aby dopomóc najuboższym krajom UE. Wydatki z tego funduszu mogą 

być kierowane na projekty TEN, TINA i inne cele. 
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Tabela 1 

Nakłady ze środków UE na infrastrukturę transportową (w mln euro) 

Rok 
Fundusz 

Spójności 
ERDF 

PHARE 

+ ISPA 

Budżet UE 

na sieci 

TEN-T 

Kredyt EBI 

1995 1076 2184 20 251 6259 

2000 1287 4574 649 580 5050 

2001 1318 4661 560 563 6600 

2002 1505 5061 581 665 6300 

2003 1420 5170 565 647 6350 

2004 2841 6100 227 688 7200 

2005 2584 6485 227 716 7100 

2006 2952 6922 227 716 750 

Źródło: M. Bąk; J. Burnewicz: Innowacyjne finansowanie transportu, „Problemy 

Ekonomiki Transportu”, nr 2/2004. 

PRZEMIANY INFRASTRUKTURY W RAMACH SEKTOROWEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO „TRANSPORT – GOSPODARKA 

MORSKA W LATACH 2004–2006” 

OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO SEKTORA TRANSPORTU 

W latach 1990–2000 w Polsce miał miejsce intensywny rozwój 

gospodarczy. PKB na jednego mieszkańca wzrósł dwukrotnie, zwiększył się udział 

inwestycji w PKB z 20 do 26%. Zmiany te miały także wpływ na cały sektor 

transportu. 

Na przestrzeni lat 1990–2000 można było zauważyć następujące tendencje: 

a) wzrost o 70% liczby samochodów osobowych, 

b) transport samochodowy przewozi około 80% wszystkich ładunków, 

c) o około 36% spadły przewozy pasażerskie na kolei, 

d) ponaddwukrotnie wzrósł graniczny ruch samochodów osobowych 

i ciężarowych, 

e) potroiła się liczba statków obsługiwanych w portach morskich, 

f) o 50% wzrosły przewozy pasażerów w transporcie lotniczym, 

g) o około 33% wzrosła liczba wypadków na drogach publicznych. 

Wymienione przemiany i ogólne tendencje są w znacznej mierze zbliżone 

do tendencji obserwowanych w krajach UE: maleje transportochłonność 
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gospodarki (o ok. 4–5% rocznie), wzrasta udział samochodów osobowych 

w obsłudze ruchliwości komunikacyjnej ludności, spada w ogólnych przewozach 

udział kolei (tak w przewozach osób, jak i ładunków), w portach morskich maleje 

udział ładunków masowych na rzecz drobnicy i ładunków w kontenerach, rośnie 

rola i znaczenie przewozów międzynarodowych. 

Polska infrastruktura transportowa na początku 2006 r. była nadal w złym 

lub słabym stanie technicznym, mamy bardzo nikłą długość autostrad i dróg 

szybkiego ruchu, w infrastrukturze kolejowej rosną lawinowo ograniczenia 

prędkości i pogarsza się stan torów i budowli inżynierskich, brak jest tendencji 

międzygałęziowych, zatłoczenie i kongestia na wielu trasach tranzytowych 

powoduje duże zagrożenie bezpieczeństwa oraz negatywne skutki dla środowiska 

naturalnego człowieka (nadmierna emisja spalin, hałasu, degradacja terenu itp.). 

Analizę SWOT sektora transportu w Polsce w latach 2004–2006 przedstawia 

tabela 2. 

Tabela 2 

Analiza mocnych i słabych stron sektora transportu w Polsce w latach 2004−2006 

Mocne strony Słabe strony 

̶ poprawny układ transportowy 

w środkowej Europie, 

̶ duże zróżnicowanie gałęziowe 

transportu, 

̶ dostosowanie polskiego prawa 

transportowego do wymogów UE, 

̶ przygotowane programy modernizacji 

infrastruktury transportowej i portów 

morskich do wymogów UE, 

̶ wykształcona kadra zatrudniona 

w sektorze transportu 

̶ niedostateczny poziom techniczny 

transportu, 

̶ niedobór podaży nowoczesnych 

i kompleksowych usług 

transportowych, brak 

nowoczesnych sieci transportowych 

(szybkich kolei, autostrad itp.), 

̶ niedostosowanie infrastruktury 

transportowej i portów morskich do 

struktury przewozów, 

̶ mała elastyczność eksploatacyjna 

wynikająca z braku technologii 

międzygałęziowych, 

̶ kosztowna rozbudowa 

infrastruktury transportowej 

Szanse Zagrożenia 

̶ środkowoeuropejskie położenie kraju 

– wykorzystanie tranzytu, w tym 

morskiego, 

̶ odrobienie opóźnień w transporcie 

stworzy szanse na konkurencyjność 

̶ konkurencja przewoźników na 

rynkach przewozowych w Polsce, 

w tym konkurencja innych portów 

bałtyckich, 

̶ narastające zatłoczenie ruchem 
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Mocne strony Słabe strony 

polskiej gospodarki, 

̶ stworzenie nowoczesnej sieci TEN 

z udziałem środków pomocowych 

UE, 

̶ odrobienie dystansu do transportu 

w krajach europejskich, 

̶ wysoki stopień zrównoważenia 

terytorialnego transportu 

wywołujące dodatkowe koszty 

obsługi transportowej, 

̶ utrwalenie się niedostatecznego 

poziomu technicznego w rozwoju 

transportu, 

̶ utrwalenia peryferyjności położenia 

Polski w przyszłej UE 

powodowanego niedorozwojem 

transportu,  

̶ narastające zagrożenie środowiska 

przez transport (spaliny, hałas, 

degradacja terenu itp.), wypadki 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury: SPO Transport − Gospodarka Morska na lata 

2004−2006, Warszawa, wrzesień 2002, s. 9. 

GŁÓWNE CELE SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

TRANSPORT – GOSPODARKA MORSKA 

Cele SPOT Transport – Gospodarka Morska dotyczą następujących 

priorytetów: 

a) poprawa stanu dróg krajowych, 

b) poprawa dostępu do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla 

gospodarki narodowej, 

c) ochrona brzegu morskiego, 

d) poprawa infrastruktury kolejowej do obsługi aglomeracji miejskich. 

Ze względu na szczupłość dozwolonej objętości opracowania analiza 

celów zostanie ograniczona do dróg krajowych i infrastruktury kolejowej. 

Do wad sieci drogowej na początku 2004 r. zaliczono: 

a) zbyt mały udział autostrad i dróg ekspresowych wynoszący około 3,6% 

wszystkich dróg; 

b) przebieg tras drogowych obciążonych intensywnym ruchem przez miasta 

i aglomeracje; 

c) brak wystarczającej nośności dróg (a szczególnie 115 kN/oś); 

d) gwałtowny wzrost zatłoczenia i wzrost liczby wypadków drogowych; 

e) niezadowalający stan techniczny dróg, mostów i wiaduktów. 

Do najważniejszych potrzeb polskiej sieci drogowej GDDKiA zaliczyła: 

a) budowę sieci dróg bezkolizyjnych (autostrad i dróg ekspresowych); 

b) wzmocnienie nawierzchni dróg i mostów do nacisku 115 kN/oś 

(poczynając od dróg zaliczonych do TINA i inny ważnych dróg); 
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c) budowę obwodnic miast i miejscowości w ciągu dróg krajowych; 

d) renowację nawierzchni dróg i mostów w celu uzyskania zdecydowanej 

poprawy stanu technicznego. 

Charakterystyka projektów zasadniczych w planach na 2004–2006 oraz 

projektu obwodnic miast i miejscowości w analizowanych latach przedstawiają 

rysunek 1 i tabele 2 i 3. 

 

Rysunek 1  

Zadania planowane do realizowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad na sieci dróg krajowych w 2006 r. 
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Źródło: gddkia.gov.pl (22.09.2009). 

Tabela 2 

Projekty wzmocnienia nawierzchni dróg krajowych do 115 kN/oś i mostów 

na lata 2004–2006 

p. 
Nr 

drogi 

Nazwa odcinka 

Dłu-

gość 

w km 

Koszt 

ogó-

łem 

w mln 

euro 

W tym 

środki 

z 

fundu-

szu 

ERDF 

w mln 

euro 

Lata 

realizacji Od Do 

1 2 4 5 7 8 9 10 

1.  7 Jazowa Elbląg 14,0 15,2 10,9 2004−2005 

2.  4 Machowa Rzeszów 64,0 73,0 52,6 2004−2005 

3.  7 Janki Grójec 30,0 38,0 27,4 2004−2005 

4.  7 Jabłonka Chyżne 12,6 7,0 5,3 2004−2005 

5.  8 Tomaszów Wolbórz 8,0 10,1 7,3 2004−2005 
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p. 
Nr 

drogi 

Nazwa odcinka 

Dłu-

gość 

w km 

Koszt 

ogó-

łem 

w mln 

euro 

W tym 

środki 

z 

fundu-

szu 

ERDF 

w mln 

euro 

Lata 

realizacji Od Do 

1 2 4 5 7 8 9 10 

6.  50 Grójec Mińsk 67,1 89,0 64,0 2005−2007 

7.  2 Siedlce gr. woj. 

lubel-

skiego 

36,0 27,3 19,7 2005−2006 

8.  5 gr. woj. 

wielkopol-

skiego 

Wrocław 44,2 10,5 7,6 2005−2007 

9.  12 Lublin Dorohusk 41,0 34,0 24,5 2005−2006 

10.  2 gr. woj. 

mazowiec-

kiego 

Terespol 34,0 26,0 18,7 2006−2008 

11.  17 Piaski Zamość 59,0 50,0 36,0 2006−2008 

12.  4 Rzeszów Radymno 65,0 85,0 61,2 2006−2008 

13.  8 Korycin Białystok 34,0 30,6 22,0 2006−2008 

14.  7 Elbląg Miłomłyn 53,0 39,8 28,6 2006−2008 

Razem [1−14] 561,9 535,5 385,8  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

Tabela 3 

Projekty obwodnic miast i miejscowości wzdłuż dróg krajowych 

w latach 2004−2006 
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Lp. 
Nr 

drogi 

Nazwa odcinka 

Długość 

w km 

Koszt 

ogółem 

w mln 

euro 

W tym 

środki 

z fundu-

szu 

ERDF 

w mln 

euro 

Lata 

realizacji 

Od 

1 2 3 5 6 7 8 

Projekty zasadnicze 

1. 78 Chałupki 3,9 9,4 6,0 2004−2006 

2. 65 Gołdap 5,4 10,1 6,5 2004−2005 

3. 17 Hrebenne 2,3 8,3 5,3 2004−2006 

4. 9 Głogów 

Małopolski 

4,8 10,0 6,4 2004−2006 

5. 4 Pilzno 2,5 8,3 5,3 2004−2006 

6. 73 Wojnicz 3,7 15,2 9,7 2005−2007 

7. 77 Stalowa Wola 7,6 16,0 10,2 2005−2007 

8. 8/19 Wasilków 4,5 14,0 9,0 2005−2007 

9. 46 Lubliniec 9,5 15,2 9,7 2005−2007 

10. 32 Kargowa 7,5 13,7 8,8 2005−2007 

11. 50 Stojadła 2,6 8,0 5,1 2005−2007 

12. 22 Chojnice 13,1 32,9 21,1 2006−2008 

13. 50 Żyrardów 12,7 21,3 13,8 2006−2008 

Razem [1−13] 80,1 182,4 116,8  

Źródło: Opracowanie własne. 

POPRAWA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ DLA ZEWNĘTRZNEJ 

OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ 

Polega na modernizacji linii kolejowych państwowego znaczenia 

położonych poza układem TINA, ale łączących ważne centra miejskie 

o ogólnokrajowym znaczeniu, jako centra gospodarcze, kulturalne itp. Potrzeby 
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dotyczące tej zmiany są bardzo duże5. Ze względu na ograniczone środki, zarówno 

z funduszy strukturalnych, jak i z budżetu państwa, liczba ewentualnych 

projektów, za pomocą których będzie realizowane to działanie, zostanie 

ograniczona do 2–3. 

Projekt zasadniczy modernizacji linii kolejowych państwowego znaczenia, 

z wykorzystaniem środków z funduszu ERDF, służący poprawie obsługi 

aglomeracji miejskich przedstawiono w tabeli 4. Tabela ta zawiera również 

projekty rezerwowe. Lokalizację projektów na sieci kolejowej przedstawiono 

na mapie „Lokalizacja projektów na sieci kolejowej”. 

Tabela 4 

Projekty dotyczące poprawy infrastruktury kolejowej dla zewnętrznej obsługi 

aglomeracji miejskich w latach 2004−2006 (w mln euro) 

Lp. Nazwa projektu km 

Koszt 

ogółem 

w mln 

euro 

W tym 

środki 

z funduszu 

ERDF 

w mln euro 

Lata 

realizacji 

1 1 2 3 4 5 

Projekt zasadniczy 

1. 1. Modernizacja linii 

Warszawa−Łódź – odcinek 

1.  

2. Warszawa 

Centralna−Skierniewice 

65 km 163,0 123,3 2005−2007 

Projekty rezerwowe 

2. Modernizacja linii 

Warszawa−Łódź – ciąg 

dalszy projektu 1. − odcinek 

2. – Skierniewice−Koluszki 

40 km 100,3 75,2 2005−2007 

3. Modernizacja linii 

Warszawa−Łódź – ciąg 

dalszy projektu 1. − odcinek 

3. – Koluszki−Łódź 

25 km 66,0 49,5 2007−2008 

                                                           

5  Por. J. Perenc : Marketing w warunkach zliberalizowanego rynku transportowego, w pracy 

zbiorowej pod red. B.Liberadzkiego:” Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, 

Warszawa- Poznań 2007, s. 419-422  
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Lp. Nazwa projektu km 

Koszt 

ogółem 

w mln 

euro 

W tym 

środki 

z funduszu 

ERDF 

w mln euro 

Lata 

realizacji 

1 1 2 3 4 5 

4. Modernizacja linii 

kolejowej 

Warszawa−Radom−Kielce, 

odc. Warszawa−Warka 

65 km 117,5 78,7 2006−2008 

Razem [1−3] 446,8 325,8  

Źródło: PLK SA. 

Rysunek 2  

Program modernizacji linii kolejowych układu AGC i AGTC 

 

 

Źródło: www.pkpplk.com.pl. 
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Łączne nakłady na trzy główne cele SPO Transport − Gospodarka Morska 

na lata 2004–2006 pozwalają ocenić skalę realnych inwestycji w polskiej 

infrastrukturze na 1053,3 mln euro. Są to środki, którymi nasz kraj w poprzednich 

okresach nie dysponował. Pozwoliło to w istotny sposób ograniczyć część 

zapóźnień i zaległości w budowie i remontach infrastruktury. Regiony kraju, 

w których zlokalizowano te nakłady (uwidocznione w tabeli 2, 3 i 4), po oddaniu 

inwestycji do eksploatacji w sposób istotny uzyskają poprawę stanu jakościowego 

swoich składników infrastrukturalnych. Syntezę finansową programu SPO 

Transport − Gospodarka Morska obrazuje tabela 5 oraz rysunki 2 i 3. 

Tabela 5 

Synteza finansowa programu SPO Transport − Gospodarka Morska 

na lata 2004–2006 (w mln euro) 

Działanie 

Łączne 

środki na 

lata  

2004−2006 

Udział 

w % 

Z tego 

Środki 

krajowe 

Wkład 

ERDF 

1. Przebudowa dróg 

krajowych 
717,9 68,1 215,5 502,2 

2. Poprawa dostępu do portów 

morskich 
191,6 18,2 61,4 130,2 

3. Poprawa infrastruktury 

kolejowej  
142,8 13,6 35,7 107,1 

4. Pomoc techniczna 1,2 0,01 0,5 0,7 

Razem 1053,3 100,0 313,3 740,2 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji Ministerstwa Infrastruktury, 

czerwiec 2002 r. 

PRAZEMIANY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I KOLEJOWEJ 

W LATACH 2007−2013 

Stan polskiego systemu transportowego na progu 2007 r. jest barierą 

rozwoju przemysłu, handlu, usług oraz wymiany międzynarodowej. W interesie 

Polski leży stworzenie sprawnych połączeń transportowych z krajami Europy 

i Azji. 

Rozwój nowych technologii w sferze transportu, poprawa efektywności 

pojazdów, ograniczenie emisji spalin, hałasu, zastosowanie nowoczesnych 

urządzeń ochrony środowiska może w sposób istotny przyczynić się do 

ograniczenia negatywnego wpływu rozwoju transportu na środowisko naturalne. 
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Polska do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T zaliczyła 4816 

km dróg. 

Przez nasz kraj przebiegają cztery korytarze transportowe, tj.: 

a) korytarz I: Budzisko – Augustów – Białystok – Warszawa (339 km), 

b) korytarz II: Świecko – Poznań – Warszawa – Siedlce – Terespol (682 km), 

c) korytarz III: Olszyna – Legnica – Bielany Wrocławskie – Gliwice – 

Kraków – Tarnów – Medyka (818 km), 

d) korytarz IV: Gdynia – Poznań – Piotrków Trybunalski – Katowice – 

Bielsko Biała – Zwardoń – (1447 km) 

Według stanu na 31.12.2005 r. w Polsce było eksploatowanych ogółem 

381 463 km dróg, z czego: 18 287 to drogi krajowe, 28 476 drogi wojewódzkie, 

128 328 powiatowe oraz 206 371 to drogi gminne. W połowie 2006 r. 

posiadaliśmy tylko 674 km autostrad i 257 km dróg ekspresowych. W docelowym 

planie GDDKiA zostanie zbudowanych około 2 tys. km sieci autostrad oraz około 

5 tys. dróg ekspresowych. Największy problem pod koniec 2005 r. to fakt, że 25% 

dróg było w złym stanie technicznym, 26% było w stanie niezadowalającym, 

a jedynie 49% dróg było w stanie dobrym. Do nacisku 115 kN/oś dostosowanych 

jest tylko 2190 km, zaś na drogach międzynarodowych ten nacisk dotyczy 5500 

km dróg. W Traktacie Akcesyjnym Polska zobowiązała się do wzmocnienia przed 

2011 r. 2500 km dróg do nacisku 115 kN/oś. 

Kolejnym ważnym wyzwaniem w transporcie drogowym jest ograniczenie 

nadmiernej liczby wypadków drogowych. Na naszych drogach w 2005 r. zginęły 

5444 osoby, a ponad 61 tys. zostało rannych. Polska ma jeden z najgorszych 

w Europie wskaźników bezpieczeństwa na 100 tys. mieszkańców − wynoszący 

14,3, gdy w innych krajach wynosi około 6. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w uzgodnieniu z Ministerstwem 

Transportu i całą Radą Ministrów przyjęło w listopadzie 2006 r. Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W ramach Priorytetów Krajowego 

Programu Reform w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 

wskazano na sześć osi priorytetowych, tj.: 

a) Oś priorytetowa VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, 

b) Oś priorytetowa VII: Transport przyjazny środowisku, 

c) Oś priorytetowa VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci 

transportowe, 

d) Oś priorytetowa IX: Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej, 

e) Oś priorytetowa XVII: Konkurencyjność regionów. 

W ramach celów Osi VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T do 2012 r. ma 

nastąpić istotna poprawa dostępności komunikacyjnej Polski oraz połączeń 

międzyregionalnych. W ramach zadań realizowanych w tych latach powinna 

nastąpić istotna poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa na drogach, poprawione 

winny być przejazdy przez miasta i aglomeracje. Jako najważniejsze zadanie 
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w ramach Osi VI realizowana będzie budowa autostrad A1, A2, A4 i A18, budowa 

odcinków dróg ekspresowych między największymi aglomeracjami, budowa 

obwodnic miast, przebudowa dróg krajowych. W wyniku tych działań, 

a szczególnie działań GDDKiA, powstanie w tym okresie sieć drogowa 

o wyższych parametrach użytkowych, zostanie stworzony w Polsce szkielet dróg 

o obniżonej przepustowości, nastąpi redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego 

w rejonach wielkich miast oraz skrócenie czasu przejazdu pomiędzy 

poszczególnymi miastami. 

Najważniejszym efektem realizowanych zadań inwestycyjnych w tym 

okresie będzie wybudowanie do 2013 r. 477 km autostrad, 1132 km dróg 

ekspresowych, wzmocnienie nacisków do 115 kN/oś na długości 375 km. Zbiorcze 

zestawienie wskaźników dla osi VI obrazuje tabela 6. 
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Tabela 6 

Wskaźniki osi VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 

Oś 

prioryteto-

wa VI 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość 

w roku 

docelowym 

2012 

(2015) 

Źródło 

danych/częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźniki 

produktu 

Autostrady 

(wybudowane) 

(km) 

0 477 (636) GDDKiA (rocznie) 

Drogi ekspresowe 

(wybudowane) 

(km) 

0 1132 

(1310) 

GDDKiA (rocznie) 

Drogi 

przebudowane do 

nośności 115 kN/oś 

0 375 (500) GDDKiA (rocznie) 

Lotniska 

(przebudowane) 

(szt.) 

0 8 Podmioty 

zarządzające 

lotniskami (rocznie) 

Wskaźniki 

rezultatu 

Skrócenie czasu 

przejazdu 

samochodów 

osobowych na 

zmodernizowanych 

odcinkach (min) 

0 273 (364) GDDKiA (rocznie) 

Skrócenie czasu 

przejazdu 

samochodów 

ciężarowych na 

zmodernizowanych 

odcinkach (min) 

0 553 (738) GDDKiA (rocznie) 

Zwiększenie 

przepustowości 

portów lotniczych 

w sieci  

TEN-T (mln 

pasażerów) 

7,1 25,2 Podmioty 

zarządzające portami 

lotniczymi (rocznie) 
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Źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, MRR Warszawa 2006, 

s. 93. 

Rysunek 3  

     Program modernizacji dróg do 2020 r. 

 

 

Źródło: www.gddkia.gov.pl (22.09.2009). 

W osi priorytetowej VII: Transport przyjazny środowisku ma nastąpić 

zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w przewozie osób 

i ładunków. Oznacza to, że poprawiona zostanie oferta stanu połączeń kolejowych 

w sieci TEN-T, obsługi pasażerów w międzynarodowym i międzyregionalnym 

transporcie kolejowym oraz nastąpi zwiększenie udziału przyjaznego środowisku 

transportu publicznego w obsłudze mieszkańców obszarów metropolitarnych 

i zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach 

ładunków. W ramach VII osi będą modernizowane linie: 

- E65: Gdańsk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice, 

- E30: Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – Medyka, 

- E59: Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław – Opole – Chałupki, 

- C65/1: Zduńska Wola – Karsznice – Łódź – Skierniewice, 

- C30/1: Kraków – Muszyna, 
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- C59/1: Nowa Sól – Żagań – Węgliniec – Zgorzelec, 

- C59/2: Wrocław – Międzylesie. 

W ramach inwestycji dla osi VII zostanie zmodernizowany kolejowy 

i okręgowy dostęp do portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. 

W obszarze transportu publicznego wspierane będą głównie projekty rozbudowy 

sieci szynowych (metro, szybka kolej miejska, linie tramwajowe) wraz ze 

wsparciem zakupu taboru, budową i rozbudową węzłów przesiadkowych oraz 

systemów telepatycznych – które mają w istotny sposób poprawić funkcjonowanie 

transportu publicznego (szczególnie w dużych miastach i aglomeracjach 

miejskich). Głównymi beneficjentami projektów w ramach osi priorytetowej VII 

będą: PKP, PLK SA, zarządy morskich portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie 

i Świnoujściu, jednostki samorządu terytorialnego, operatorzy centrów 

logistycznych, Rejonowe Zarządy Gospodarki Wodnej. Projektodawcy osi VII 

szacują, że do roku 2013 Polska w istotny sposób poprawi wskaźniki, które w 

syntetyczny sposób obrazują przemiany gałęzi przyjaznych środowisku 

naturalnemu. Obrazuje to tabela 7 i rysunek 4.  

 

Rysunek 4  

Program modernizacji linii kolejowych do 2010 r. 
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Źródło: www.pkpplk.com.pl (22.09.2009). 

Tabela 7 

Przewidywane wskaźniki osi VII: Transport przyjazny środowisku 

Oś 

prioryteto-

wa VII 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość 

w roku 

docelowym 

2012 

(2015) 

Źródło 

danych/częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźniki 

produktu 

Zmodernizowane 

linie kolejowe (km) 

0 1248 

(1566) 

PKP PLK SA 

(rocznie) 

Wybudowane 

i zmodernizowane 

nabrzeża portowe 

(km) 

0 6,6 (8,9) Zarządy portów 

morskich (rocznie) 

Wybudowane lub 0 410 (550) Jednostki samorządu 
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Oś 

prioryteto-

wa VII 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość 

w roku 

docelowym 

2012 

(2015) 

Źródło 

danych/częstotliwość 

pomiaru 

zmodernizowane 

sieci transportu 

szynowego 

i trolejbusowego 

(km) 

terytorialnego 

(rocznie) 

Zbudowane 

i rozbudowane 

centra logistyczne 

oraz terminale 

kontenerowe (szt.) 

0 3 (5) Operatorzy centrów 

logistycznych 

(rocznie) 

Drogi wodne 

zmodernizowane 

(km) 

0 270 (370) RZGW (rocznie) 

Wskaźniki 

rezultatu 

Skrócenie czasu 

przejazdu 

zmodernizowanymi 

odcinkami linii 

kolejowych (min) 

0 525 (700) Rozkład jazdy 

pociągów (rocznie) 

Wzrost zdolności 

przeładunkowej 

portów (%) 

0 10,8 (14,4) Zarządy portów 

morskich (rocznie) 

Przewozy 

komunikacją 

miejską (mln 

pasażerów) 

4150 4225 

(4250) 

GUS (rocznie) 

Źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, MRR Warszawa 2006, 

s. 93. 

W ramach realizacji osi VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci 

transportowe mają być realizowane te zadania, które przyczyniają się do poprawy 

stanu bezpieczeństwa oraz poprawią dostępność komunikacyjną sieci w Polsce 

(połączeń zewnętrznych i międzyregionalnych położonych poza siecią TEN-T). 

Celami szczegółowymi w osi VIII mają być m.in.: 
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a) poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (spadek wypadków o około 

40−45%), 

b) poprawa stanu dróg krajowych położonych poza siecią TEN-T, 

c) usprawnienia zarządzania ruchem drogowym, 

d) rozbudowa krajowego systemu transportu morskiego i rzecznego. 

Głównymi beneficjentami w ramach osi priorytetowej VIII będą: Krajowa 

Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, policja (KGP), straż pożarna, GDDKiA, 

podmioty zarządzające lotniskami, samorządy terytorialne, okręgowe i rejonowe 

zarządy dróg wodnych, urzędy morskie. Jak wspomniano, stan bezpieczeństwa na 

polskich drogach jest zły. Nadmierna wypadkowość generuje bardzo duże straty 

społeczne w skali całej gospodarki narodowej. Poprawa bezpieczeństwa, 

zmniejszenie liczby ofiar oraz liczby rannych w wypadkach drogowych jest 

nakazem i koniecznością dbałości o życie i zdrowie. Szacunek przewidywanych 

rezultatów w priorytecie VIII do 2013 r. obrazuje tabela 8. 

Tabela nr 8 

Przewidywane wskaźniki osi VIII: Transport przyjazny środowisku 

Oś 

priorytetowa 

VII 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

w roku 

bazo-

wym 

Zakładana 

wartość 

w roku 

docelo-

wym 2012 

(2015) 

Źródło danych / 

częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźniki 

produktu 

Wybudowane 

i zmodernizowane 

drogi ekspresowe 

(km) 

0 512 (669) GDDKiA (rocznie) 

Drogi krajowe 

przebudowane do 

nośności 

115 kN/oś (km) 

0 225 (300) GDDKiA (rocznie) 

Liczba 

przebudowanych 

miejsc 

niebezpiecznych 

0 15 (20) GDDKiA, 

KRBRD (rocznie) 

Liczba 

przebudowanych 

lotnisk w zakresie 

ochrony 

i bezpieczeństwa 

0 11 Podmioty 

zarządzające 

lotniskami (rocznie) 



Ocena przemian infrastruktury transportowej… 303 

 

Oś 

priorytetowa 

VII 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

w roku 

bazo-

wym 

Zakładana 

wartość 

w roku 

docelo-

wym 2012 

(2015) 

Źródło danych / 

częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźniki 

rezultatu 

Skrócenie czasu 

przejazdu 

samochodów 

osobowych po 

zmodernizowa-

nych drogach 

(min) 

0 18 (24) GDDKiA (rocznie) 

Skrócenie czasu 

przejazdu 

samochodów 

ciężarowych po 

zmodernizowa-

nych drogach 

(min) 

0 40 (54) GDDKiA (rocznie) 

Liczba ofiar 

śmiertelnych 

wypadków 

drogowych (na 

100 tys. 

mieszkańców oraz 

w liczbach 

bezwzględnych) 

14,3  

5444 

8,5 (7,4) 

2800 

KGP (rocznie) 

Źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, MRR Warszawa 2006, 

s. 93. 

OŚ PRIORYTETOWA IX: INFRASTRUKTURA DROGOWA W POLSCE 

WSCHODNIEJ 

Celem osi priorytetowej IX jest poprawa połączeń komunikacyjnych 

głównych miast (Białystok, Lublin) z Warszawą poprzez rozwój sieci drogowej na 

terenie tych województw. Województwa „ściany wschodniej” mają słabą łączność 

komunikacyjną ze stolicą oraz pozostałymi regionami kraju. Miasta i województwa 

tego regionu leżą na trasie wielu połączeń tranzytowych i międzynarodowych. 

Szczególnego znaczenia nabierają drogi S8 i S17, które powinny zostać 

przebudowane do parametrów dróg ekspresowych. W ramach osi priorytetowej IX 
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wsparcie uzyskają także projekty w zakresie przygotowania dokumentacji 

technicznej dotyczącej przewidywanych inwestycji. Szacunek efektów z realizacji 

osi IX obrazuje tabela 9. 

Tabela nr 9 

Przewidywane wskaźniki osi IX: Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej 

Oś 

prioryteto-

wa VII 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

w roku 

bazowym 

Zakładana 

wartość 

w roku 

docelowym 

2012 (2015) 

Źródło danych / 

częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźniki 

produktu 

Wybudowane 

i zmodernizowane 

drogi ekspresowe (km) 

0 268 (268) GDDKiA 

(rocznie) 

 Skrócenie czasu 

przejazdu samochodów 

osobowych na 

zmodernizowanych 

odcinkach (min) 

0 55 (55) GDDKiA 

(rocznie) 

 Skrócenie czasu 

przejazdu samochodów 

ciężarowych na 

zmodernizowanych 

odcinkach (min) 

0 122 (122) GDDKiA 

(rocznie) 

Źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, MRR Warszawa 2006, 

s. 93. 

OŚ PRIORYTETOWA XVII: KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW 

Celem ostatniej osi priorytetowej jest poprawa konkurencyjności regionów 

poprzez realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. W ramach tej osi 

wsparcie finansowe mogą uzyskać projekty, które ze względu na skalę problemów 

społeczno-gospodarczych w ramach danego regionu wykraczają poza możliwości 

realizacji w ramach programów zarządzanych przez władze regionalne. 

W szczególności mogą być wspierane projekty w zakresie sieci drogowej, 

kolejowej, „czystego transportu publicznego” oraz projekty z zakresu 

infrastruktury społecznej. W ramach tej osi będą realizowane tzw. duże projekty 

indykatywne.  

Głównymi beneficjentami w ramach XVII osi będą głównie jednostki 

samorządu terytorialnego – ale dopuszcza się także wsparcie dla innych 

podmiotów (w zależności od zakresu i skali efektywności danego projektu). 
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Głównym efektem realizacji XVII osi priorytetowej ma być wzrost dostępności 

komunikacyjnej w ramach regionów oraz wzrost konkurencyjności regionów 

dzięki poprawie atrakcyjności inwestycyjnej – poprzez uzbrojenie terenów 

przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod lokalizacje 

zakładów produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych. Zespół autorów 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko szacuje, że do 2013 r. można 

wesprzeć około 30 regionalnych projektów, które mają szansę uzyskać około 67% 

wsparcia – dla projektów, które realizują strategię lizbońską.  

Zbiorczy plan finansowy dla 18 osi priorytetowych Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obrazuje tabela nr 10. 

Tabela 10 

Zbiorcza tabela finansowa dla programu Infrastruktura i Środowisko w podziale na 

osie priorytetowe oraz źródła finansowania (w euro, w cenach bieżących 

Oś 

prioryteto-

wa 

Wkład 

wspólnoto

-wy 

Wkład krajowy 

Ogółem 
Ogółem 

Krajowy  

wkład  

publiczny 

Wkład 

prywatny 

 1 2 = 3 + 4 3 4 5 = 1 + 2 

Oś 

priorytetowa 

I 

2 725 000 

000 

480 

882353 

480 882353  3 205 882 

353 

Oś 

priorytetowa 

II 

1 190 000 

000 

210 000 

000 

210 000 000  1 400 000 

000 

Oś 

priorytetowa 

III 

545 000 

000 

96 176 

471 

96 176 471  641 176 

471 

Oś 

priorytetowa 

IV 

200 000 

000 

467 000 

000 

67 000 000 400 000 000 667 000 

000 

Oś 

priorytetowa 

V 

89 800 

000 

15 847 

059 

15 847 059  105 647 

059 

Oś 

priorytetowa 

VI 

7 626 000 

000 

1 545 76

4 706 

1 545 764 

706 

200 000 000 9 171 764 

706 
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Oś 

prioryteto-

wa 

Wkład 

wspólnoto

-wy 

Wkład krajowy 

Ogółem 
Ogółem 

Krajowy  

wkład  

publiczny 

Wkład 

prywatny 

 1 2 = 3 + 4 3 4 5 = 1 + 2 

Oś 

priorytetowa 

VII 

7 513 500 

000 

3 239 10

0 000 

3 239 100 

000 

200 000 000 10 752 60

0 000 

Oś 

priorytetowa 

VIII 

2 945 490 

000 

529 792 

353 

519 792 353 10 000 000 3 475 282 

353 

Oś 

priorytetowa 

IX 

990 000 

000 

174 705 

882 

174 705 882  1 164 705 

882 

Oś 

priorytetowa 

X 

732 200 

000 

641 141 

176 

86 141 176 555 000 000 1 373 341 

176 

Oś 

priorytetowa 

XI 

974 280 

000 

718 931 

765 

171 931 765 547 000 000 1 693 211 

765 

Oś 

priorytetowa 

XII 

489 970 

000 

86 465 

294 

86 465 294  576 435 

294 

Oś 

priorytetowa 

XIII 

349 990 

000 

70 585 

882 

61 792 941 8 822 941 420 575 

882 

Oś 

priorytetowa 

XIV 

500 000 

000 

88 235 

294 

88 235 294  588 235 

294 

Oś 

priorytetowa 

XV 

187 800 

000 

33 141 

176 

33 141 176  220 941 

176 

Oś 

priorytetowa 

XVI 

189 363 

161 

33 417 

028 

33 417 028  222 780 

189 
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Oś 

prioryteto-

wa 

Wkład 

wspólnoto

-wy 

Wkład krajowy 

Ogółem 
Ogółem 

Krajowy  

wkład  

publiczny 

Wkład 

prywatny 

 1 2 = 3 + 4 3 4 5 = 1 + 2 

Oś 

priorytetowa 

XVII 

599 880 

000 

105 861 

176 

105 861 176  705 741 

176 

Ogółem  27 848 27

3 161 

8 537 04

7 616 

6 616 224 

675 

1 920 822 9

41  

36 385 32

0 777 

 

Gdzie: 

Oś I – Gospodarka wodno-ściekowa, II – Zarządzanie odpadami i ochrona ziemi, 

III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrodzeniu środowiska, IV – 

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, V – Ochrona przyrody 

i kształtowanie postaw ekologicznych, VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, VII – 

Transport przyjazny środowisku, VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci 

transportowe, IX – Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej, X – Infrastruktura 

energetyczna przyjazna środowisku, XI – Bezpieczeństwo energetyczne, XII – 

Kultura i dziedzictwo kulturowe, XIII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa 

systemu ochrony zdrowia, XIV – Infrastruktura szkolnictwa wyższego, XV – 

Pomoc techniczna (EFRR), XVI – Pomoc techniczna (FS), XVII – 

Konkurencyjność regionów. 

WPŁYW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA ATRAKCYJNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ REGIONÓW 

Atrakcyjność gospodarcza regionów łączy się z wieloma aspektami życia 

gospodarczego i społecznego. Zazwyczaj termin ten odnosi się do atrakcyjności 

inwestycyjnej lub lokalizacyjnej. Czasami też używa się atrakcyjności do 

określenia konkurencyjności – czyli możliwości absorpcji danego rodzaju 

działalności kapitału, technologii lub innowacji6. Najczęściej atrakcyjność 

gospodarczą regionów utożsamia się ze zdolnością do przyciągnięcia inwestycji, 

czyli: 

- procedurą podejmowania decyzji lokalizacyjnej; 

- rezultatem tej czynności – czyli miejscem prowadzenia działalności. 

                                                           

6  Por. K. Kuciński: Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność, SGH Warszawa 2001, Tom 

LXXVI, s. 175 
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Przegląd metod lokalizacji działalności produkcyjnej, usługowej, 

handlowej uwidocznił, że jako najważniejsze czynniki lokalizacji wymienia się7: 

1. Kryterium rynku – tj. wielkość rynku, potencjał, wzrost/spadek, poziom 

rozwoju gospodarczego regionu, struktura rodzajowa gospodarki, wielkość 

wymiany towarowej, konkurencyjność; 

2. Kryterium komunikacyjne – dostępność do infrastruktury podstawowej 

i ilościowej, jakość infrastruktury, skala kongestii, warunki cenowe 

operatorów; 

3. Kryterium dodatkowych zachęt – tj. uzbrojenie danego terenu, ulgi podatkowe, 

dodatkowe zachęty dla inwestorów; 

4. Kryterium ceny i dostępności gruntów. 

Obok ważnego kryterium rynku nie mniej ważne jest kryterium 

komunikacyjne. Przyszła lokalizacja wielu zakładów produkcyjnych w Europie 

i w Polsce była i jest uzależniona od lokalizacji względem dróg kołowych, linii 

i stacji kolejowych, portów morskich, portów lotniczych, terminali transportu 

kombinowanego, przejść granicznych itp. Wielu zachodnich autorów, w tym 

T. Rephann8, na podstawie swoich badań empirycznych przeprowadzonych w USA 

doszło do następujących wniosków: 

a) inwestycje w infrastrukturę transportową mają większy wpływ na 

aktywność gospodarczą w gorzej uprzemysłowionych regionach; 

b) obecność kilku typów infrastruktury (np. drogowej, lotnisk) 

współprzyczynia się do wzrostu efektywności inwestycji; 

c) skrajnie niedorozwinięte regiony są mniej obiecującymi kandydatami do 

inwestycji w porównaniu z regionami o średnim rozwoju; 

d) określona lokalizacja i jej efekty są pozytywnie skorelowane ze stopniem 

zurbanizowania i bliskością aglomeracji. 

                                                           

7  Por. M. Ratajczak: Infrastruktura w gospodarce rynkowej, AE Poznań, 1999, s. 11-44 

8  T. Rephann: Higwahy investment and regional economic development: decision methods and 

empirical foundation, Urban Studies 30(2) 1993, s. 447 
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STRESZCZENIE 

W artykule autor przedstawił wpływ stanu i rozwoju infrastruktury 

transportu na rozwój, aktywność i zdolność do absorpcji inwestycji w polityce 

regionalnej. Infrastruktura może być swoistym drogowskazem dla rozwoju kraju 

i regionów. W artykule omówiono dwie główne fazy rozwoju: 

a) Infrastruktura w ramach SPOT – Transport – Gospodarka Morska w latach 

2004–2006; 

b) Kierunki rozwoju infrastruktury na lata 2007–2013 w ramach Narodowej 

Strategii Rozwoju. 

Całość kończą przykłady prawidłowego oddziaływania infrastruktury na politykę 

regionalną. 

SUMMARY 

EVALUATION OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

TRANSFORMATIONS FROM SOPT (2004 − 2006) TO DEVELOPMENTAL 

AXES (2007 − 2013) 

In the article the author presented the impact of the condition and 

development of transport infrastructure on development of investment, its activity 

and its ability to be absorbed into the regional policies. The infrastructure may be a 

sort of a guide post for the development of the country and its regions. In the 

article, two main phases of infrastructure development were discussed: 

a) Infrastructure within SOPT (Sectoral Operational Programme Transport): 

Maritime Economy in years 2004−2006, 

b) Directions of infrastructure development for 2007−2013 framed in the 

National Strategy for Regional Development. 

The article ends with examples of correct influence of the infrastructure on 

the regional policy. 

Translated by Józef Perenc 
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ANDRZEJ PISKOZUB1 

ROZWÓJ MIAST UZDROWISKOWYCH W XIX W. NA OBSZARZE 

PRZEDROZBIOROWEJ RZECZYPOSPOLITEJ 

STRESZCZENIE  

Przedmiotem referatu są miasta uzdrowiskowe istniejące na obszarze do 

schyłku XVIII w. stanowiącym Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jest ich łącznie 

trzynaście, z czego dziesięć znajduje się obecnie w granicach Polski, dwa na Litwie 

(Druskienniki i Połąga), a jedno na Ukrainie (Truskawiec).W stuleciu 1815−1914 

owe dziesięć miejscowości uzdrowiskowych podzielonych było następująco 

pomiędzy poszczególne zabory: pięć w zaborze austriackim (Iwonicz, Krynica, 

Rabka, Szczawnica, Zakopane); trzy w zaborze rosyjskim (Busko, Ciechocinek, 

Nałęczów), dwa w zaborze pruskim (Inowrocław, Sopot).  

Słowo kluczowe: miasta uzdrowiskowe.  

PRZEDROZBIOROWA WIEDZA O WALORACH LECZNICZYCH 

PRZYSZŁYCH UZDROWISK  

Wszystkie uzdrowiska na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

powstały dopiero po rozbiorach tego państwa. Czy zatem dopiero pod zaborami 

rozpoznano ich walory uzdrowiskowe? Pogląd ten jest mitem, gdyż rozliczne 

świadectwa mu zaprzeczają. Dokonajmy ich przeglądu w odniesieniu do obecnych 

miast uzdrowiskowych w ich porządku alfabetycznym.  

Busko. Prawa miejskie uzyskało w 1287 r. z nadania księcia Leszka 

Czarnego. Od potopu szwedzkiego (1656) datuje się stagnacja i upadek miasta. 

Jego ponowny rozwój nastąpił po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej (1772), 

w którym zabór austriacki pozbawił ją kopalni soli w Bochni i Wieliczce. W roku 

1776 podjęto w Busku produkcję soli. Jej gorzki smak spowodował 20 lat później 

zakończenie tej produkcji, ale rozbudził zainteresowanie wykorzystaniem solanek 

buskich w lecznictwie.  

Ciechocinek. Od wieków miejscowa ludność wykorzystywała dla swych 

potrzeb tutejsze solanki. Ich przemysłową eksploatację – z tych samych przyczyn 

co w Busku – rozpoczęto w 1791 r., z tym że wysoka jakość tutejszej soli 

spowodowała jej produkcję na wielką skalę. Budowę warzelni soli oraz tężni 

                                                           

1  prof. zw. dr hab. Andrzej Piskozub, Gdańsk 
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rozpoczęto w 1824 r., a jednocześnie zaczęto wykorzystywanie solanek do celów 

leczniczych.  

Druskienniki. Pierwsza o nich wzmianka, z 1636 r., mówi o korzystaniu 

przez miejscową ludność z cudownych, uzdrawiających walorów tutejszej wody. 

Z tej przyczyny odwiedził Druskienniki w 1789 r. Stanisław August Poniatowski, 

ostatni król Rzeczypospolitej, polecając lekarzowi pałacowemu zbadanie 

leczniczego waloru tamtejszych wód. W następstwie tego, dekretem królewskim 

z 1794 r., miejscowości tej nadano status uzdrowiska. Jednakże już rok później 

dokonano ostatecznego rozbioru Rzeczypospolitej i decyzja tworząca jej najstarsze 

uzdrowisko nie stała się faktem.  

Inowrocław. To stare kujawskie miasto (prawa miejskie nadano mu 

w XIII w.) posiada, podobnie jak nieodległy Ciechocinek, tężnie i warzelnię soli. 

Powstały one w XIX w., lecz doniesienia o użytkowaniu przez ludność miejscowej 

soli pochodzą już z połowy XV w.  

Iwonicz. O miejscowości tej pisał doktor Wojciech Oczko (1537−1599), 

lekarz nadworny królów Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, w swym traktacie 

o cieplicach z 1578 r. opisującym lecznicze walory tamtejszych wód. Korzystała 

z nich miejscowa ludność, czego dowodzą liczne wzmianki z XVII w.  

Krynica. W 1547 r. powstała tutaj łemkowska wieś Krzenycze, z której 

w dobie porozbiorowej wyrosła Krynica. Właściwości lecznicze szczaw krynickich 

znano i doceniano już w tamtych czasach.  

Nałęczów. W 1751 r. Stanisław Małachowski herbu Nałęcz zakupił część 

gminy Bochotnica i w latach 1771−1773 wzniósł tutaj reprezentacyjny pałac, od 

herbu właściciela nazwany Nałęczowem. Wokół niego w XIX w. powstało 

uzdrowisko o tej samej nazwie. Tutejsze lecznicze źródła wapienno-żelaziste znano 

już w czasach powstawania rezydencji Małachowskich i zbudowano przy nich 

niewielkie kąpielisko dla pałacowych gości.  

Połąga. Litewski odpowiednik Sopotu. „Na wybrzeżach Połągi, gdzie 

grzmiącymi piersiami białe roztrąca się morze” – jak pisał Mickiewicz 

w Konradzie Wallenrodzie − znajduje się jedyna miejscowość, w której do brzegu 

Bałtyku sięgało Wielkie Księstwo Litewskie. W XIX w. powstało nadmorskie 

uzdrowisko, zamieszkiwała tu ludność w wiekach poprzednich zajmująca się 

rybołówstwem i zbieraniem bursztynu.  

Rabka. Lokacja wsi nastąpiła w XIV w., za Kazimierza Wielkiego. Do 

rozbiorów Rzeczypospolitej miejscowa ludność czerpała na własne potrzeby wodę 

ze słynących wtedy uznaniem rabczańskich solanek. Pod zaborem austriackim 

rozporządzeniem władz źródła te zakopano. Rozsławiły one Rabkę dopiero 

w drugiej połowie XIX w., kiedy przeprowadzone badania dowiodły, że solanki 

tutejsze należą do najwartościowszych w Europie.  

Sopot. Zanim w XIX w. powstało tu nadmorskie uzdrowisko, o walorach 

uzdrowiskowych Sopotu wspominano od dawna. Najstarsza wzmianka pochodzi 
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z 1283 r., jeszcze z czasów przedkrzyżackich. W roku 1798 hrabia Kajetan 

Sierakowski wybudował tutaj pierwszy dom letniskowy.  

Szczawnica. W XV w. wymienia ją Jan Długosz jako Szczawnicza Magna 

a Szczawnicza pothok. Nazwę miejscowości wywodzi się od kwaśnych wód, 

zwanych potocznie szczawami.  W XIX w. zapewniły one Szczawnicy rangę 

miejscowości uzdrowiskowej.  

Truskawiec. Położony 90 km na południe od Lwowa, do rozbiorów 

znajdujący się w tym samym co Iwonicz województwie ruskim. Został wraz z nim 

i innymi posiadającymi walory leczniczo-uzdrowiskowe miejscowościami tego 

województwa opisany przez doktora Oczko w jego traktacie z 1578 r. o cieplicach. 

Właściwości lecznicze jego wód są podobne do wód Iwonicza i obie te 

miejscowości, położone w tym samym regionie historycznym, tworzą bliźniaczą 

parę uzdrowisk, taką jak Ciechocinek i Inowrocław na Kujawach.  

Zakopane. Nazwę tej podtatrzańskiej wsi po raz pierwszy wymienia 

dokument z 1605 r. Informacje o jej rzekomej lokacji w 1578 r. część historyków 

uznaje za zmyśloną. Tutaj w XVIII w. wyrosło w dolinie Bystrej osiedle hutnicze, 

zwane Kuźnicami lub Hamrami. Takie były początki wsi góralskiej, której walory 

klimatyczno-lecznicze przesądziły o uznaniu jej w 1885 r. za „miejsce 

klimatyczne”, czyli uzdrowisko. 

PIERWSZA POŁOWA XIX W. – TRUDNE POCZĄTKI POWSTAWANIA 

MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH NA TERYTORIUM DAWNEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ  

Przeważająca większość – osiem z trzynastu poddanych temu przeglądowi 

miast uzdrowiskowych – rozpoczęło działalność uzdrowiskową w pierwszej 

połowie XIX w.  

W porządku chronologicznym otwiera tę listę Krynica, dla której rząd 

austriacki wydał w czerwcu 1807 r. zarządzenie instalujące w ówczesnej wsi 

Zakład Zdrojowo-Kąpielowy. Intencją rządu było wówczas odciąganie 

potencjalnych kuracjuszy z państwa habsburskiego od wyjazdów „do wód” na 

zdominowany wtedy przez napoleońską Francję zachód Europy. Gdy ten 

niespokojny okres zakończył się, krynickie uzdrowisko funkcjonowało nadal, 

przyjmując do kilkuset gości rocznie (dane dla 1820 r.: 462 kuracjuszy). Wkrótce 

jednak uzdrowisko weszło w stan postępującej stagnacji, jego infrastruktura 

niszczała. W 1852 r. skończyło się to nakazem jego likwidacji.  

Jako drugie w kolejności rozpoczęło działalność uzdrowisko 

w Nałęczowie. W 1817 r. Józef Celiński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 

przeprowadził badania potwierdzające lecznicze właściwości źródeł 

nałęczowskich. W następstwie Małachowscy, właściciele Nałęczowa, otworzyli 

w nim w 1821 r. „dla szerszego kręgu”, łazienki, czyli zakład leczniczy. Ta faza 

rozwoju uzdrowiska trwała zaledwie dekadę i zakończyła się, gdy po upadku 
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powstania listopadowego (1831) w polityce represji Nałęczów został odebrany 

rodzinie Małachowskich.  

W tym samym czasie rozpoczęło działalność uzdrowisko w Busku. Miasto 

to zostało w 1820 r. praktycznie całkowicie zniszczone w następstwie 

katastrofalnego pożaru. Wziął je wtedy w dzierżawę generał wojsk napoleońskich 

Feliks Rzewuski i z jego inicjatywy Busko przekształciło się w miasto 

uzdrowiskowe. Wybudował tam łazienki i otoczył je parkiem. W uzdrowisku tym 

w 1828 r. gościło 202 kuracjuszy; liczbę tę warto zapamiętać dla porównania jej 

z ówczesnymi liczbami z innych uzdrowisk, a także z samym Buskiem z czasów 

późniejszych.  

Czwartym w kolejności powstawania omawianych tutaj uzdrowisk stał się 

Sopot. Jego twórcą był pochodzący z Kolmaru w Alzacji lekarz, Hans Georg 

Haffner (1775−1830). Do Gdańska ściągnął go generał von Rapp, jego kolega 

z ławy szkolnej w Kolmarze, będący wtedy gubernatorem napoleońskiego 

Wolnego Miasta Gdańska. Haffner przybył tu w roku 1808, w tym samym roku 

wżenił się w tutejszą niemiecko-gdańską rodzinę i osiadł w Gdańsku na stałe, 

otwierając w nim gabinet lekarski. Haffner stał się odkrywcą Sopotu jako 

potencjalnego uzdrowiska w tym samym znaczeniu, w jakim polski lekarz Tytus 

Chałubiński został nazwany odkrywcą Zakopanego. Władze pruskiej rejencji 

gdańskiej zainteresowały się jego projektem, udzielając dużej subwencji na jego 

realizację. Kontrakt na budowę uzdrowiska zawarto w maju 1823 r., kładąc w dniu 

jego zawarcia kamień węgielny pod budynek zakładu kąpielowego, który 

ukończono w ciągu 40 dni. Latem 1823 r. mógł już przyjmować kuracjuszy, 

zachęcanych do Sopotu wydaną przez Haffnera w tymże 1823 r. broszurą Die 

Seebadeanstalt zu Zoppot bei Danzig. 

Podpienińską wieś Szczawnicę zakupił w 1828 r. węgierski szlachcic, 

Stefan Szalay. Intensywną rozbudowę uzdrowiska prowadził jego syn Józef, dając 

od imion rodziców nazwy „Stefan” i „Józefina” dwóm głównym tutejszym 

źródłom wody leczniczej. Szalayowie rozbudowali ujęcia tych wód, zlecili 

odwierty następnych, wybudowali łazienki i inne obiekty uzdrowiskowe oraz 

założyli park. Za ich czasów Szczawnica stała się modnym kurortem z licznymi 

pensjonatami i willami o alpejskim stylu budownictwa uzdrowiskowego.  

Wieś Ciechocinek stała się znana od roku 1824, w którym ówczesny 

minister skarbu w rządzie Królestwa Kongresowego, książę Franciszek Drucki-

Lubecki podpisał kontrakt na budowę w niej warzelni soli. Powstały wtedy dwie 

najstarsze tężnie Ciechocinka i wkrótce poznano się na walorach leczniczych 

wydobywanej tam solanki. Do pierwszych leczonych tam osób należały dzieci 

ministra Druckiego-Lubeckiego „dotknięte zołzami”. Jednak dopiero rok 1836 stał 

się początkiem zorganizowanej działalności balneologicznej Ciechocinka, która 

zaczęła spychać na dalszy plan tutejszą produkcję soli. W roku tym około 120 

kuracjuszy przyjęła wybudowana tam gospoda z czterema pierwszymi wannami do 

kąpieli solankowych. Stąd w odróżnieniu od czterech poprzednio omówionych 
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uzdrowisk powstałych w latach 20. Ciechocinek należy do grupy trzech dalszych, 

które właściwie dopiero wtedy dołączyły do nich w połowie lat 30. XIX w. 

Wówczas to status uzdrowiska uzyskały Druskienniki położone przy ujściu 

do Niemna jego prawobrzeżnego dopływu Rotniczanki, 130 km na południowy 

zachód od Wilna. Zasłużonym dla powstania tego uzdrowiska był profesor 

Uniwersytetu Wileńskiego, lekarz Ignacy Fonberg (1801−1891), który w roku 

1835 przedstawił raport o składzie chemicznym tutejszych źródeł. Wyniki jego 

badań przedstawiono carowi Mikołajowi I, który na tej podstawie wydał w 1837 r. 

zgodę na funkcjonowanie uzdrowiska w Druskiennikach.  

W tym samym czasie w zaborze austriackim powstało uzdrowisko 

w Iwoniczu. Jego twórcą był pochodzący ze Żmudzi ziemianin Karol Załuski, 

weteran powstania listopadowego, który po jego upadku przeniósł się do zaboru 

austriackiego. Kupił tam majątek, którego częścią była wieś Iwonicz. Lecznicze 

walory tamtejszych wód opisał w XVI w. doktor Wojciech Oczko, a w XVII 

francuski lekarz Jean Denis. Otwarcie w Iwoniczu w 1837 r. wybudowanych  

z inicjatywy Karola Załuskiego łazienek datuje początek funkcjonowania 

uzdrowiska w Iwoniczu. 

DRUGA POŁOWA XIX W. – EPOKA ROZKWITU OŚRODKÓW 

UZDROWISKOWYCH  

W połowie XIX w. rozwój uzdrowisk wszedł w fazę krytyczną. Nie 

obejmowała ona wyłącznie uzdrowisk otwartych do tego czasu na ziemiach dawnej 

Rzeczypospolitej, a i wśród tych ostatnich nie wszystkie były tym kryzysem 

w równym stopniu dotknięte. Podstawowa przyczyna kryzysu była jednak 

wszędzie ta sama: brak nowoczesnego transportu umożliwiającego dogodny dojazd 

dużej liczby kuracjuszy. Następstwem była stagnacja rozwojowa tych uzdrowisk. 

Ograniczony dopływ kuracjuszy oznaczał nikłe dochody z tytułu działalności 

uzdrowiskowej; następstwem tego było ograniczanie inwestycji modernizujących 

tamtejszą infrastrukturę. 

Skutki tego były dostrzegalne we wszystkich trzech zaborach. W zaborze 

austriackim nastąpiła wspomniana wyżej likwidacja działalności uzdrowiskowej 

w Krynicy przeprowadzona w 1852 r. W zaborze pruskim wybuchł w 1849 r. spór 

pomiędzy kierownictwem uzdrowiska w Sopocie a władzami pruskimi, które 

zniosły wówczas uzdrowiskową taksę kuracyjną, zastępując ją wolnymi datkami 

kuracjuszy. Zahamowało to rozwój Sopotu, w tym rozbudowę i modernizację jego 

obiektów uzdrowiskowych. W zaborze rosyjskim wymowny jest raport z rządowej 

inspekcji, przeprowadzonej w 1841 r. w Ciechocinku: „Wszystko w smutnym 

stanie, łazienki brudne, wilgotne i czarne, chorzy na przeciągi narażeni, przy tem 

bawiących do 300 osób, a z 80 leczących się”.  

Nowoczesnym środkiem transportu, którego rozwój na ziemiach dawnej 

Rzeczypospolitej przyniósł tutejszym uzdrowiskom w drugiej połowie XIX w. 
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zasadniczą zmianę na lepsze, był transport kolejowy. Istnieje ścisła korelacja 

pomiędzy datą uzyskania przez uzdrowisko dostępu do transportu kolejowego 

a jego przyspieszonym rozwojem od tego momentu. Rozróżniać w tym należy 

dwie sytuacje: powstanie stacji kolejowej w samym uzdrowisku bądź otwarcie linii 

kolejowej przebiegającej w pewnej odległości od uzdrowiska; w tej drugiej sytuacji 

niezbędne było dowożenie gości uzdrowiska od i do tak oddalonej stacji kolejowej 

konnym transportem drogowym. Uciążliwość tę wyelimimowano dopiero 

w XX w., kiedy tę funkcję dowozową przejął transport samochodowy. 

Przy powyższym rozróżnieniu przyjrzyjmy się, jak transport kolejowy 

poprawił sytuację rozwojową ośmiu uzdrowisk utworzonych w pierwszej połowie 

XIX w.  

Do powrotu Krynicy do roli miejscowości uzdrowiskowej przyczynił się 

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarz Józef Dietl (1804−1878), kiedy 

w latach 50. XIX w. stanął na czele specjalnej komisji powołanej dla zbadania tej 

sprawy. Sławę „perły polskich wód” zyskała Krynica dopiero po otrzymaniu 

dostępu do transportu kolejowego. Początkowo, od 1876 r. była to dostępność 

pośrednia, poprzez stację kolejową w odległej o 11 km Muszynie. Przyspieszyło to 

rozwój Krynicy na tyle, że już w 1889 r. uzdrowisko otrzymało prawa miejskie. 

Bezpośredni dostęp do sieci kolejowej Krynica uzyskała dopiero w 1911 r., po 

ukończeniu budowy odcinka kolejowego Muszyna−Krynica.  

Nałęczów, jako miejscowość uzdrowiskowa, przechodził podobne do 

Krynicy etapy rozkwitu i upadku. Z zaniechania jego funkcji uzdrowiskowej po 

powstaniu listopadowym podźwignął się dopiero, gdy powstała w nim stacja 

kolejowa na otwartej w 1887 r. Kolei Nadwiślańskiej, prowadzącej z Warszawy do 

Lublina. Uzdrowiskiem – i to w krótkim czasie modnym − stał się ponownie 

w 1878 r., kiedy zakupiła go spółka lekarzy, która wyposażyła go w nowoczesną 

infrastrukturę uzdrowiskową.  

Rozkwit uzdrowiska w Busku w drugiej połowie XIX w. był 

ewenementem, gdyż miasto to nie uzyskało wtedy (i nie posiada do dzisiaj) 

dostępu do sieci kolejowej. O dynamice rozwoju tego uzdrowiska świadczy 

porównanie: 202 kuracjuszy w 1828 r., 2431 – czyli 12-krotnie więcej – w 1899 r. 

Ten skok ilościowy zawdzięczało uzdrowisko reklamie, że kuracja w nim leczy 

(w ówczesnym stanie medycyny co najwyżej zaleczała) z syfilisu. Uzdrowisko 

mogło się zatem szczycić taką liczbą kuracjuszy, ci jednak nieskorzy byli do 

chwalenia się tym, że „do wód” jeździli do Buska.  

W Sopocie po śmierci założyciela uzdrowiska, Hansa Georga Haffnera 

godnym kontynuatorem jego dzieła stał się, zmarły w 1861 r., pasierb Haffnera, 

Ernest Adolf Böttcher. Lata 60. XIX w. stanowiły dekadę stagnacji uzdrowiska. 

Ponowny rozkwit Sopotu liczony jest od uzyskania przez niego w 1870 r. stacji 

kolejowej (na linii Gdańsk−Szczecin). Jest to o tyle dziwne, że pośredni dostęp do 

sieci kolejowej miał Sopot od 1852 r., kiedy stację otwarto w Gdańsku, oddalonym 

od Sopotu tyle samo co Muszyna od Krynicy. Do tego, jako duże miasto 
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sąsiadujące z Sopotem sam Gdańsk był potencjalnie sporym źródłem napływu 

kuracjuszy do sopockiego uzdrowiska.  

Szczawnica, pod rządami rodziny Szalayów, nie przechodziła takiej 

przemienności okresów rozkwitu i stagnacji jak pozostałe uzdrowiska założone 

w pierwszej połowie XIX w. Obok Buska była ona drugim wyjątkiem: uzdrowiska 

dotąd nieposiadającego stacji kolejowej. Z tego powodu – inaczej niż w Busku – 

liczba kuracjuszy nie rosła tu tak gwałtownie w erze kolejowej. Tak jak w innych 

uzdrowiskach małopolskich profesor Józef Dietl był tu doradcą w sprawach 

rozwoju i modernizacji uzdrowiska. Dlatego Józef Szalay w 1876 r. zapisał 

tutejszy zakład przyrodoleczniczy krakowskiej Akademii Umiejętności.  

Dla trzech uzdrowisk założonych w latach 30. XIX w. dostęp do sieci 

kolejowej wiązał się z otwarciem epoki ich awansu jakościowego. Pierwszym 

w kolejności były Druskienniki, które pośredni dostęp do sieci kolejowej uzyskały 

wraz z otwarciem w 1862 r. Kolei Warszawsko-Petersburskiej. Najbliższa stacja 

kolejowa była jednak oddalona od Druskiennik o 19 km, co powodowało 

konieczność uciążliwej komunikacji dojazdowej między nią a Druskiennikami. 

Stan taki trwał aż do 1934 r., kiedy od tej magistrali wybudowano do Druskiennik 

odnogę kolejową. W roku 1867 dostęp do sieci kolejowej – i to od razu 

bezpośredni − uzyskał Ciechocinek. O dekadę wcześniej od Nałęczowa 

wystartował w ten sposób do wyścigu o rangę największego ośrodka 

uzdrowiskowego Kongresówki. W tej grupie najpóźniej, bo dopiero w 1884 r., 

dostęp do sieci kolejowej – i także od razu bezpośredni – otrzymał małopolski 

Iwonicz. Uzdrowisko to było jednak już od lat 60. rozbudowywane, a postulat 

odnowienia ujęć tutejszych wód był również inicjatywą profesora Józefa Dietla. 

W drugiej połowie XIX w., już w erze kolejowej, zainicjowano działalność 

uzdrowiskową w pięciu dalszych miejscowościach, które z czasem uzupełniły listę 

omawianych tutaj trzynastu miast uzdrowiskowych.  

Tę grupę nowych uzdrowisk otwiera Truskawiec. Analizę chemiczną jego 

wód wykonał i opublikował w 1835 r., wywodzący się z Ormian lwowskich, 

farmaceuta i balneochemik Teodor Torosiewicz (1789−1876). Jako miejscowość 

uzdrowiskowa mógł zatem Truskawiec wystartować równocześnie z Iwoniczem. 

Tak się też stało. W roku 1836 Józef Micewski, wspierany finansowo przez 

hrabiego Agenora Gołuchowskiego, rozpoczął budowę w Truskawcu łazienek 

zdrojowych. Jednakże uzdrowisko to rozwinęło się w pełni dopiero w drugiej 

połowie XIX w., a podstawę dla jego świetnego rozwoju stworzył transport 

kolejowy. Do Truskawca dotarł on pośrednio w 1872 r., kiedy stacja kolejowa 

powstała w odległym o 8 km Drohobyczu, a wkrótce potem, po wybudowaniu 

odcinka kolejowego Drohobycz−Truskawiec, uzdrowisko to uzyskało bezpośredni 

dostęp do komunikacji kolejowej.  

Uzdrowiska w Druskiennikach i w Truskawcu łączą liczne analogie 

historyczne. Druskienniki znajdują się w podobnej odległości od Grodna, jak 

Truskawiec od Lwowa. Wilno i Lwów patronowały powstaniu obu tych 
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uzdrowisk: wileński profesor Fonberg dał impuls do powstania uzdrowiska 

w Druskiennikach, a lwowski farmaceuta Torosiewicz − w Truskawcu. 

Druskienniki i Truskawiec są najdalej na wschód wysuniętymi XIX-wiecznymi 

miejscowościami uzdrowiskowymi z obszaru przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. 

Obie leżą na tym samym 24. południku długości wschodniej co trzy historyczne 

„bramy do Kresów”, położone na tym samym południku: Lwów na drodze 

w dorzecze Dniestru, Brześć na drodze w dorzecze Dniepru, Grodno na drodze 

w dorzecze Niemna. Przed pierwszą wojną światową Druskienniki i Truskawiec 

były już znanymi i ważnymi uzdrowiskami. W okresie międzywojennym rozwijały 

się dalej, jako miejscowości uzdrowiskowe Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie są 

one ważnymi miastami uzdrowiskowymi – Druskienniki na Litwie, Truskawiec na 

Ukrainie.  

Trzecim miastem uzdrowiskowym, znajdującym się poza obecnym 

terytorium Polski, jest Połąga. Zakupił ją w 1824 r. hrabia Feliks Tyszkiewicz 

z ziemiańskiej rodziny z Wileńszczyzny. Właściciele Połągi systematycznie wieś tę 

rozbudowywali: zbudowali w niej pałac, kościół, port morski, cegielnię, założyli 

park i na koniec zaczęli wznosić w niej domy sanatoryjne. Te ostatnie, 

przekształcające Połągę w uzdrowisko, zaczęły powstawać dopiero wtedy, kiedy 

transport kolejowy zapewniał przybywanie tutaj licznych gości. A dostęp do tego 

transportu Połąga ma jedynie pośredni, własnej stacji kolejowej dotąd nie posiada. 

Przed pierwszą wojną światową goście Połągi dojeżdżali koleją do łotewskiej 

Libawy odległej 40 km od Połągi i odcinek ten zmuszeni byli pokonywać 

transportem konnym. Powstała po tamtej wojnie niepodległa Litwa otrzymała 

wschodniopruski okręg Kłajpedy, skąd dojazd do Połągi był znacznie krótszy. Do 

tego transport konny zaczął wtedy zastępować znacznie wygodniejszy transport 

samochodowy. Połąga, stanowiąc nadal własność Tyszkiewiczów (aż do aneksji 

Litwy przez Sowiety w 1940 r.), rozwijała się w okresie międzywojennym 

intensywnie, teraz już jako litewska Palanga. Otrzymując w 1933 r. prawa 

miejskie, stała się miastem uzdrowiskowym – jedynym z tutaj omawianych, 

pozostającym poza granicami międzywojennej Rzeczypospolitej Polskiej.  

W 1875 r. do wcześniej powstałych miejscowości uzdrowiskowych 

dołączył kujawski Inowrocław, dysponujący podobnymi walorami leczniczymi jak 

pobliski Ciechocinek. Historia jego rozwoju była zasadniczo odmienna od 

pozostałych uzdrowisk (z wyjątkiem Buska), powstających „na pniu” we wsiach 

posiadających walory lecznicze. Inowrocław był starym, średniowiecznym 

miastem, przedrozbiorową stolicą wojewódzką, posiadającym od 1872 r. stację 

kolejową i ludność nieporównanie liczniejszą niż w którejkolwiek 

z prezentowanych tutaj pozostałych miejscowości uzdrowiskowych. Walory 

uzdrowiskowe Inowrocławia ujawniły się jako pochodna tutejszego kopalnictwa 

soli kamiennej. Pokłady jej odkryto w 1831 r., a pierwsze kopalnie uruchomiono 

w 1873 r. Już dwa lata później doktor Zygmunt Wilkoński założył spółkę „Solanki 

Inowrocławskie”, zamieniające to miasto w uzdrowisko. Różnica między 
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Ciechocinkiem a Inowrocławiem sprowadza się do tego, że w Ciechocinku funkcja 

uzdrowiskowa zmajoryzowała i przyćmiła tamtejsze warzelnie soli, 

a w Inowrocławiu funkcja uzdrowiskowa rozwija się w cieniu tutejszego 

kopalnictwa soli kamiennej. 

Rabka zawdzięcza swój awans na jedno z największych uzdrowisk 

polskich badaniom profesora Józefa Dietla, które dowiodły, że zlekceważone 

wcześniej i zasypane przez władze austriackie tamtejsze solanki mają właściwości 

lecznicze należące do najwartościowszych w Europie. Intensywny rozwój tego 

uzdrowiska rozpoczął się w 1884 r., kiedy w Rabce powstała stacja kolejowa na 

otwartej wtedy linii kolejowej do Chabówki.  

Doprowadzenie sieci kolejowej do Chabówki otworzyło nowy etap 

w rozwoju Zakopanego. Do tego czasu wieś była z uwagi na jej niedostępność 

komunikacyjną właściwie odludziem, chociaż od 1873 r. stale do niej przyjeżdżał 

Tytus Chałubiński, lekarz, który propagował jej walory klimatyczno-lecznicze. 

Otwarcie połączenia kolejowego z Chabówką dało Zakopanemu pośredni dostęp 

do sieci kolejowej. 43 km odległości między tymi miejscowościami to nadal było 

zbyt dużo, aby powodować masowy napływ turystów do miasta. Niemniej w rok 

później (1885) uznano Zakopane za „miejsce klimatyczne”; formalnie do 

uzdrowisk jest zaliczane dopiero obecnie, odkąd oferuje usługi z zakresu 

SPA&Wellness. W roku 1889 kupił Zakopane hrabia Wojciech Zamoyski, 

nazwany mężem opatrznościowym Tatr polskich. Już wtedy ściągała tu elita 

umysłowa ze wszystkich trzech zaborów. Kolej z Chabówki do Zakopanego 

uruchomiono w 1899 r. Dopiero wtedy „górska stolica Polski” wystawiona została 

na masowy przypływ gości, szacowanych na 12 tys. letników i 20 tys. turystów 

rocznie w latach poprzedzających pierwszą wojnę światową.  

UZDROWISKA XIX-WIECZNE JAKO OŚRODKI KULTURY POLSKIEJ  

Przedstawione uzdrowiska odgrywały w epoce porozbiorowej niezwykle 

doniosłą rolę społeczną jako ośrodki odwiedzane przez elitę artystyczną 

i intelektualną. Możliwość przebywania tam razem z jej przedstawicielami 

przyciągała do tych uzdrowisk wielu zainteresowanych polskim życiem 

kulturalnym. Było to szczególnie ważne w wystawionym na rusyfikację zaborze 

rosyjskim, w stuleciu 1815−1914 obejmującym 82% terytorium dawnej 

Rzeczypospolitej. Takiej możliwości pokolenia porozbiorowe nie znajdowały ani 

w swym miejscu zamieszkania, ani podczas wyjazdów „do wód” zachodniej  

Europy. Uzdrowiska, świadome korzyści z przypływu dodatkowych gości, 

reklamowały się wyliczaniem znakomitości u nich bywających.  

W Kongresówce, brutalnie rusyfikowanej w półwieczu pomiędzy 

powstaniem styczniowym a pierwszą wojną światową, swoistym azylem dla 

twórczej pracy literackiej stał się podlubelski Nałęczów. Tutaj Henryk Sienkiewicz 

w latach 80. tworzył Trylogię. Tutaj od roku 1882 przyjeżdżał Bolesław Prus, 

wynajmując dwa pokoje w pałacu Małachowskich, w których powstawały 
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fragmenty Lalki i Emancypantek, a także Placówka, do której inspiracją stały się 

dwie okoliczne wsie, Tomaszowice i Przybysławice. Tutaj w roku 1890 zamieszkał 

Stefan Żeromski, gdzie w ustronnym miejscu wzniósł drewniany domek w stylu 

zakopiańskim, nazwany Chatą. W tej pracowni pisał fragmenty Dzienników, 

Siłaczkę, Zmierzch, Dumę o hetmanie, Dzieje grzechu. Nałęczowskie realia 

tamtych czasów były motywem licznych wątków w Ludziach bezdomnych, Róży, 

Nawracaniu Judasza i w Uciekła mi przepióreczka. W dzisiejszym Nałęczowie 

reminiscencją tamtej epoki są pomniki Prusa i Żeromskiego oraz Muzeum Stefana 

Żeromskiego w Chacie.  

W dawnym Wielkim Księstwie Litewskim, już wcześniej poddanym 

rusyfikacji, podobnym azylem dla kultury polskiej stały się nadniemeńskie 

Druskienniki. Wielokrotnie koncertował w nich Stanisław Moniuszko, przyjeżdżali 

Jan Czeczot, Ludwik Narbutt, Eliza Orzeszkowa, Władysław Syrokomla. Tutaj 

jednak Połąga jest najwymowniejszym przykładem inspirującej roli właścicieli 

uzdrowiska, czyniących je ośrodkiem kultury polskiej. W niej, na zaproszenie 

Tyszkiewiczów, gościli m.in. Lucjan Rydel, Henryk Sienkiewicz, Leon 

Wyczółkowski. Po 1905 r., gdy ucisk rusyfikacyjny nieco zelżał, sprowadzali 

w sezonie letnim do Połągi teatr z Warszawy. Czołowy jego aktor, Aleksander 

Zelwerowicz, tak opisał to uzdrowisko: „Publiczność odwiedzającą Połągę 

stanowiła wyłącznie inteligencja polska, przybyła zarówno z Kongresówki, jak 

i z całego niemal terenu carskiej Rosji, inżynierowie, lekarze, przemysłowcy, 

literaci. Cicha Połąga była niejako w lipcu i sierpniu centralnym miejscem zlotu 

polskiej inteligencji przejętej gorącym patriotyzmem”.  

W monarchii habsburskiej po reorganizacji państwa 1867 r. polskie życie 

kulturalne mogło się rozwijać praktycznie bez przeszkód. W Szczawnicy Szalayów 

bywali tacy goście jak Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Józef Ignacy Kraszewski, 

Jan Matejko, Cyprian Norwid, Wincenty Pol, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz; 

w Iwoniczu Karola Załuskiego: Michał Bałucki, Władysław Bełza, Kazimierz 

Chłędowski, Seweryn Goszczyński, Wincenty Pol. Zestawienie tych nazwisk 

pokazuje, że były to spotkania rodaków ponad granicami zaborów, integrujące elity 

polskie, poprzedzielane tymi granicami. 

Pod koniec XIX w. prawdziwym tyglem integracyjnym polskiej elity 

kulturalnej ze wszystkich trzech zaborów stało się Zakopane. Przed pierwszą 

wojną światową bywało w nim lub osiadło na stałe wielu pisarzy, wsród nich Jan 

Kasprowicz, Władysław Orkan, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Henryk 

Sienkiewicz; muzyków jak Mieczysław Karłowicz i Karol Szymanowski; aktorów 

grywających w tutejszym sezonowym teatrze jak Helena Modrzejewska czy Irena 

i Ludwik Solscy. Osobną kartę w historii Zakopanego zapisali Witkiewiczowie: 

ojciec Stanisław, twórca archiektonicznego stylu zakopiańskiego, zwanego 

witkiewiczowskim, oraz syn Witkacy (Stanisław Ignacy), będący kultową postacią 

Zakopanego jeszcze przez cały okres międzywojenny. Wspólnym dziełem ich 
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wszystkich stała się legenda Tatr, tworząca z Zakopanego, jeszcze przed 

odzyskaniem niepodległości, górską stolicę Polski.  

Pokolenie Młodej Polski, które legendę Tatr stworzyło, na przełomie 

wieków przeniosło swą aktywność nad Zatokę Gdańską, konkretnie do Sopotu. Już 

od lat 50. pojawiali się tam polscy ludzie kultury z zaboru rosyjskiego: Jadwiga 

Łuszczewska-Deotyma, Narcyza Żmichowska (1859), Józef Ignacy Kraszewski, 

Henryk Sienkiewicz (1888), Maria Skłodowska (1889). Na przełomie wieków 

(1900) liczba odwiedzających uzdrowisko wyniosła 12 500, a w 1914 r. 20 110 

osób. Byli wśród nich Polacy ze wszystkich trzech zaborów. Najliczniejszymi byli 

przyjezdni z Warszawy, o których ówczesny „Kurier Warszawski” tak pisał: „Jak 

niedawno jeszcze Zakopane, tak obecnie dla Warszawy modnemi stały się Sopoty. 

Zagorzali niegdyś botanicy, czciciele Giewontu i wiatru halnego, obecnie pławią 

się w Bałtyku, zwiedzają malownicze okolice Oliwy, jeżdżą na piwo monachijskie 

do Gdańska”. Nie tylko. Adolf Nowaczyński, stały w tamtych latach bywalec tego 

uzdrowiska, uznający je za „przedłużoną nad Bałtyk Warszawę”, wspominał i tych 

letników, którzy w latach poprzedzających pierwszą wojnę światową, wędrując po 

nadmorskim klifie, docierali aż na Kamienną Górę, z której podziwiali Bożą 

Zatoczkę – dzisiejszą redę portu gdyńskiego – uznając ją za znakomity 

w przyszłości „bugaj dla korabli”. I tak w uzupełnieniu do tatrzańskiej górskiej 

stolicy Polski nad Zatoką Gdańską, w sopockim uzdrowisku rodziła się wizja 

morskiej stolicy Polski.  

ZAKOŃCZENIE  

Wszystkie z trzynastu omówionych w tym tekście miejscowości 

uzdrowiskowych powstały w porozbiorowym XIX stuleciu, ale dziesięć z nich 

przekształcono w miasta uzdrowiskowe dopiero w XX w. Z wcześniejszych Busko 

i Inowrocław, zanim stały się uzdrowiskami, posiadały już od średniowiecza prawa 

miejskie. Z nowych uzdrowisk w XIX w. prawa miejskie uzyskała tylko Krynica 

(1889). Na progu XX w. prawa miejskie otrzymał Sopot (1901). Starania 

Ciechocinka o nadanie mu praw miejskich były blokowane przez władze carskie; 

dopiero po usunięciu ich z Kongresówki Ciechocinek stał się miastem w 1916 r. 

W okresie międzywojennym w tym samym roku (1933) prawa miejskie nadano 

Zakopanemu oraz Połądze, należącej już wtedy do Litwy. Druskienniki stały się 

miastem dopiero na sowieckiej Litwie, podobnie jak Truskawiec na sowieckiej 

Ukrainie. Ostatnie cztery miejscowości uzdrowiskowe otrzymały prawa miejskie 

w PRL: Rabka (1953), Szczawnica (1962), Nałęczów (1963), Iwonicz (1973).  

Znamienne jest również zróżnicowanie liczby ludności tych miast. 

Pierwsze miejsce zajmuje Inowrocław (76,5 tys.), po nim idą kolejno: Sopot (39,5 

tys.), Truskawiec (31,1 tys.), Zakopane (27,6 tys.), Połąga (22,0 tys.), Druskienniki 

(17,0 tys.) i Busko (17,0 tys.). To górna połowa tych miast uzdrowiskowych. Na 

dolną połowę składają się kolejno: Rabka (13,0 tys.), Krynica (11,4 tys.), 

Ciechocinek (10,9 tys.), Szczawnica (6,0 tys.), Nałęczów (4,2 tys.) i Iwonicz (1,9 
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tys.). Istnieje wyraźna zależność odwrotnie proporcjonalna między liczbą 

mieszkańców miasta a dominacją w nim funkcji uzdrowiskowej: im mniejsze 

miasto, tym wyraźniej ujawnia się to, że powstało ono i bazuje praktycznie 

wyłącznie na turystyce uzdrowiskowej. Tylko dzięki niej uzdrowiskowe wsie 

przekształciły się w uzdrowiskowe miasta. 

SUMMARY  

DEVELOPMENT OF SPA CITIES IN THE 19TH CENTURY OF THE PRE-

PARTITION REPUBLIC AREA 

Article presents a review of 13 health resorts, which now are cities lying on 

territory, till its partitions by the end of XVIII century forming The Republic of 

Both Nations. 

During a century of its quick development (1815−1914) six of those health 

resorts (Iwonicz, Krynica, Rabka, Szczawnica, Truskawiec, Zakopane) belonged to 

Austria, five (Busko,Ciechocinek, Druskieniki, Nałęczów, Połąga) belonged to 

Russia, two (Inowrocław, Sopot) to Prussia. In the mid-war period twelfe of them 

stayed in Poland, only Połąga belonged to Lithuania. After the Second WW, ten of 

those health resorts stayed in Poland, two (Druskieniki and Połąga) in Lithuania, 

one (Truskawiec) in Ukraine. 

Translated by Andrzej Piskozub 
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JAN PURCZYŃSKI1 

WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA TRENDU WIELOMIANOWEGO 

W PROGNOZOWANIU GOSPODARCZYM 

WSTĘP 

Klasyczne modele trendu opisane szeregiem czasowym: 
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(1), 

gdzie ty − obserwacje; t =1,2,..,n ; t  − składnik losowy, 

są często wykorzystywane w procesie prognostycznym ze względu na ich 

zalety: proste wzory określające oszacowania parametrów trendu i błąd ex 

ante prognozy, brak konieczności wykonania prognozy zmiennej 

objaśniającej (czas t). 

Przykładem klasycznej tendencji rozwojowej jest trend wielomianowy 

o postaci:  
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(2), 

gdzie ty , t  jak we wzorze (1).  

W zależności od wartości stopnia wielomianu N − wzór (2) wyróżnia się: 

N = 1 trend liniowy, 

N = 2 trend paraboliczny, 

N = 3 trend wielomianowy trzeciego stopnia, 

N = 4 trend wielomianowy czwartego stopnia. 

Analizując literaturę z zakresu wykorzystania klasycznych modeli trendu 

w procesie prognozowania, można zauważyć dużą polaryzację w zakresie oceny 

przydatności trendu wielomianowego w zagadnieniach predykcji. 

                                                           

1  prof. zw. dr hab. Jan Purczyński, Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług, Uniwersytet Szczeciński 
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Najbardziej entuzjastyczną opinię można znaleźć w pracy2, z której 

pochodzi poniższy cytat: „Użyteczność prognostyczna wielomianowych funkcji 

trendu była i jest oczywista zarówno dla ekonomistów3,4, jak i inżynierów5. Modele 

wielomianowe mają niewątpliwie ważną zaletę w postaci dużej elastyczności 

doboru stopnia wielomianu, a tym samym stopnia przybliżenia modelu do danych. 

Ekonomiści najchętniej posługują się parametrycznymi funkcjami 

wielomianów względem zmiennej czasowej t. Wielomiany takie są naiwnymi 

modelami prognozowanego procesu w sensie kazualnym, ale ich użyteczność 

w prognozowaniu krótkookresowym ex ante jest często wyjątkowo duża”. 

Bardziej powściągliwe stanowisko zaprezentowane jest w pracy6, gdzie 

stwierdza się „W praktyce stosuje się krzywe trendu stopnia co najwyżej 

trzeciego”. Podobne stanowisko reprezentują autorzy pracy7, w której 

zamieszczono wzory dotyczące estymacji parametrów trendu parabolicznego 

i wielomianu trzeciego stopnia. 

Kolejne ograniczenie dotyczące stopnia wielomianu można znaleźć 

w pracy8, gdzie spośród trendów wielomianowych wymienia się tylko trend 

paraboliczny. 

Najbardziej radykalne stanowisko zajmuje Zygmunt Pawłowski, który 

w pracy9 stwierdza (cytuję): 

„Innymi słowy, nawet bardzo dobra zgodność obserwacji z trendem 

wielomianowym w próbie nie pozwala automatycznie zakładać, że będzie tak 

i w przyszłości. Zauważmy, że gdy próba liczy n obserwacji, zastosowanie 

wielomianu stopnia n-1 zawierającego n parametrów powoduje, że wszystkie 

obserwacje leżą na tym wielomianie i mamy idealną zgodność danych 

empirycznych z modelem. Uzyskanie takiej „zgodności” nie znaczy jednak, że 

następna obserwacja nie odchyli się już – i to nawet znacznie – od f(t)”. 

                                                           

2  Milo W. (red).: Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2002, 

s. 42 

3  Lange O. Wstęp do ekonometrii, [w:] Lange O. Dzieła, t.5 PWE, Warszawa, 1976 

4  Tintner G.: Econometrics, Wiley, New York, 1952 

5  Johnson N., Leone F.: Statistics and Experimental Design., Vol. 1, Wiley, New York, 1977 

6  Hozer J. (red).: Statystyka. Część II. Wnioskowanie statystyczne, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 1994, s.354 

7  Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, 

Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2003, s. 80,81 

8  Cieślak M. (red).: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2001, s. 76 

9  Pawłowski Z.: Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa,1973, s. 172,173 
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Na kolejnej stronie (s. 173) cytowanej pracy Zygmunt Pawłowski 

konkluduje: „Krytyka koncepcji trendów wielomianowych nie odnosi się jedynie 

do przypadku najprostszego, a mianowicie trendu liniowego”. 

W tym pobieżnym przeglądzie literatury można wyróżnić pełną gamę 

stanowisk − od wielomianu stopnia czwartego (a może i wyższego stopnia) do 

wielomianu stopnia pierwszego.  

Celem niniejszej pracy jest próba zweryfikowania tych rozbieżnych opinii. 

Wyznaczony zostanie zatem błąd ex post prognozy dla danych dotyczących 

konkretnych zjawisk gospodarczych. 
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PRZYKŁADY PREDYKCJI Z WYKORZYSTANIEM TRENDU 

WIELOMIANOWEGO 

W zaprezentowanych poniżej czterech przykładach w trakcie procesu 

prognostycznego uwzględniono następujące modele trendu: liniowy, paraboliczny, 

wielomianowy trzeciego i czwartego stopnia, potęgowy, wykładniczy, 

logarytmiczny i hiperboliczny − wzory dotyczące oszacowania parametrów 

wymienionych trendów można znaleźć na stronie internetowej WZiEU US10. 

Jako pierwszy przykład rozpatrzono prognozę liczby pojazdów 

mechanicznych zarejestrowanych w Gliwicach. Na podstawie danych dotyczących 

lat 2000−200611 wykonano prognozę liczby pojazdów zarejestrowanych na koniec 

2007 r. Na rysunku 1 zamieszczono wartości zmiennej prognozowanej P (w tys.) 

oraz wartość realizacji YRT = 99,52 tys. w 2007 r.  

 

Rysunek 1  

Liczba pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Gliwicach (w tys.) w 

latach 2000−2006. 
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Źródło: Na podstawie danych: Gliwice − Miejski Serwis Internetowy. 

 

 

                                                           

10  htpp://wzieu.pl/?y=5, Z wykorzystaniem trendów nieliniowych. Wzory do pobrania 

11  Gliwice-Miejski Serwis Internetowy, Raport ostanie miasta 1998-2002, 2002 30.06.2006, 

Uzupełnienie Raportu o stanie miasta na koniec: 2006 r., 2007 r., 2008 r. 
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Rysunek 2  

Wyniki predykcji liczby pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Gliwicach 

z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia przerywana z iksami YT3 – 

wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z karo YT4 − wielomian czwartego 

stopnia. Linią kropkowaną z kółkami P oznaczono obserwacje (w tys.), natomiast 

prostokątem zaznaczono realizację zmiennej prognozowanej YR (w tys.) w 2007 r.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

Z rysunku 2, na którym przedstawiono wyniki predykcji z wykorzystaniem 

trendu wielomianowego trzeciego i czwartego stopnia, wynika istotna rozbieżność 

wartości prognozy z wartością realizacji zmiennej prognozowanej w 2007 r. Błąd 

względny prognozy ex post wyznaczony ze wzoru: 

 100
YR

YPYR
VP




 

(3) 

wyniósł VP3 = 8,14% (N = 3) oraz VP4 = −23,59% (N = 4). 
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Najmniejszy błąd względny prognozy VPP = 0,19% uzyskano dla trendu 

potęgowego, którego parametry oszacowano za pomocą metody 

przybliżonej12. 

Na rysunku 3 przedstawiono wynik predykcji z wykorzystaniem trendu 

potęgowego.  

Rysunek 3  

Wynik predykcji liczby pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Gliwicach z 

wykorzystaniem trendu potęgowego – linia ciągła z iksami.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

Kolejnym przykładem jest predykcja powierzchni mieszkań (w tys. m2) oddanych 

do użytku w miastach województwa zachodniopomorskiego (rysunek 4). Na 

podstawie danych za lata 1966−200713 wykonano prognozę na rok 2008. Na 

rysunku 5 przedstawiono wyniki predykcji powierzchni mieszkań oddanych do 

użytku z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia przerywana z iksami YT3 

– wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z karo YT4 − wielomian czwartego 

stopnia. Linią kropkowaną z kółkami PMM oznaczono obserwacje (w tys.), 

natomiast prostokątem zaznaczono realizację zmiennej prognozowanej YR (w tys.) 

w 2008 r. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, trend wielomianowy trzeciego 

stopnia prowadzi do zaniżonej wartości prognozy (błąd względny ex post VP3 = 

                                                           

12  htpp://wzieu.pl op. cit. Wzory do pobrania p.3. Trend potęgowy. Metoda przybliżona II 

13  Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdr  
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18,18%), natomiast trend wielomianowy czwartego stopnia prowadzi do prognozy 

o zawyżonej wartości (błąd względny ex post VP4 = −27,87).  

 

Rysunek 4  

Powierzchnia mieszkań oddanych do użytku (w tys. m2) w miastach województwa 

zachodniopomorskiego w latach 1996−2007− linia kropkowana z kółkami PMM. 

Wartość realizacji zmiennej prognozowanej YR w 2008 r. oznaczono prostokątem. 
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Źródło: Na podstawie danych: Bank danych regionalnych. 
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Rysunek 5. Wyniki predykcji powierzchni mieszkań oddanych do użytku 

z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia przerywana z iksami YT3 – 

wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z karo YT4 − wielomian czwartego 

stopnia. Linią kropkowaną z kółkami oznaczono obserwacje (w tys. m2), natomiast 

prostokątem zaznaczono realizację zmiennej prognozowanej YR (w tys. m2) 

w 2008 r.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

Najmniejszy błąd względny prognozy VPW = −1,78% uzyskano dla trendu 

wykładniczego, którego parametry oszacowano za pomocą metody transformacji 

logarytmicznej14. Na rysunku 6 przedstawiono wynik predykcji z wykorzystaniem 

trendu wykładniczego. 

 

 

 

 

 

                                                           

14  htpp://wzieu.pl op. cit. Wzory do pobrania p.4. Trend wykładniczy. Metoda transformacji 

logarytmicznej  
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Rysunek 6  

Wynik predykcji powierzchni mieszkań oddanych do użytku z wykorzystaniem 

trendu wykładniczego – linia ciągła z iksami.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

Następny przykład, zaczerpnięty z pracy15, dotyczy prognozy zużycia 

wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w Polsce – w cytowanej pracy 

predykcję wykonano z wykorzystaniem trendu hiperbolicznego. Na rysunku 7 

zamieszczono dane (w tys. hm3) zużycia wody w latach 1992−2000, oznaczone 

linią kropkowaną z kółkami W, oraz realizację zmiennej prognozowanej w latach 

2001−2004, zaznaczone prostokątami YR. Błąd względny średniokwadratowy 

prognozy ex post wyznaczano ze wzoru: 
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15  Czyżycki R., Hundert M., Klóska R.: Wybrane zagadnienia z prognozowania, Wydawnictwo 

Economicus, Szczecin 2006, s.67,68 
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Wartości błędu względnego ex post oraz współczynniki zmienności dla 

poszczególnych stopni wielomianu wynoszą: BS2 = 2,00%, v2 = 1,13% (N = 2); 

BS3 = 8,41%, v3 = 1,16% (N = 3); BS4 = 39,05%, v4 = 0,808% (N = 4). 

Z zamieszczonych rezultatów wynika niebezpieczeństwo polegające na 

tym, że przy najlepszym dopasowaniu trendu do obserwacji (wartości 

współczynnika zmienności), zostanie wybrany trend wielomianowy czwartego 

stopnia, który prowadzi do błędnej prognozy. Spośród wszystkich rozpatrywanych 

modeli trendu najmniejszą wartość błędu ex post zapewniał trend paraboliczny 

(N = 2). 

 

Rysunek 7  

Zużycie wody (w tys. hm3) z wodociągów w gospodarstwach domowych w Polsce. 

Linia kropkowana z kółkami W oznacza obserwacje za lata 1992−2000; 

prostokątami YRT zaznaczono realizację zmiennej prognozowane w latach 

2001−2004.
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Źródło: Na podstawie danych: Czyżycki R. i inni. 

Rysunek 8  

Wyniki predykcji zużycia wody z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia 

przerywana z iksami YT3 – wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z plusami YT2 

− wielomian paraboliczny (N = 2). Obserwacje W (w tys. hm3) zaznaczono 
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kółkami, natomiast prostokątami zaznaczono realizacje zmiennej prognozowanej 

YR (w tys. hm3) w latach 2001−2004.  
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Źródło: Opracowanie własne 

Rysunki 8 i 9 przedstawiają wyniki predykcji z zastosowaniem trendów 

wielomianowych: rysunek 8 − wielomiany stopnia N = 2 i N = 3; rysunek 9 – 

wielomian stopnia N = 4.  

Rysunek 9 Wynik predykcji zużycia wody z wykorzystaniem trendu 

wielomianowego czwartego stopnia − linia ciągła z plusami YT4. Obserwacje W (w 

tys. hm3) zaznaczono kółkami, natomiast prostokątami zaznaczono realizacje YR 

(w tys. hm3). 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Ostatnim przykładem jest predykcja liczby bibliotek w miastach 

województwa zachodniopomorskiego (rysunek 10). Na podstawie danych za lata 

1966−200716 wykonano prognozę na rok 2008. Na rysunku 11 przedstawiono 

wyniki predykcji liczby bibliotek z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia 

przerywana z iksami YT3 – wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z karo YT4 − 

wielomian czwartego stopnia. Linią kropkowaną z kółkami BM oznaczono 

obserwacje, natomiast prostokątem zaznaczono realizację zmiennej prognozowanej 

YR w 2008 r. 

Wartości błędu względnego ex post − wzór (3) oraz współczynniki 

zmienności dla poszczególnych stopni wielomianu wynoszą: VP3 = −254,7%, v3 

= 2,12% (N = 3); VP4 = 83,2%, v4 = 1,48% (N = 4).  

W rozpatrywanym przykładzie najmniejszy błąd prognozy ex post 

uzyskano dla trendu wykładniczego, którego parametry oszacowano metodą 

przybliżoną opisaną w pracy17: VPW = 4,46% oraz współczynnik zmienności vw = 

2,91%. Jak wynika z zamieszczonych rezultatów, obydwa trendy wielomianowe 

cechuje mniejszy współczynnik zmienności niż trend wykładniczy, ale błędy 

prognozy są ogromne. 

Tak duże błędy wynikają z rozbieżności pomiędzy realizacją YR = 21 

a wartościami prognoz: YP3 = 74,49, YP4 = 3,53, natomiast YPW = 20,06 (trend 

wykładniczy).  

                                                           

16  Bank Danych Regionalnych, op. cit 

17  Purczyński J.: Wybrane aspekty prognozowania z wykorzystaniem trendu wykładniczego, Przegląd 

Statystyczny R. LV – Zeszyt 1,2008, str. 43, wzory (37),(38),(39). 
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Rysunek 10  

Liczba bibliotek w miastach województwa zachodniopomorskiego 

w latach 1996−2007: linia kropkowana z kółkami BM. Wartość realizacji zmiennej 

prognozowanej YR w 2008 r. oznaczono prostokątem. 
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Źródło: Na podstawie danych: Bank danych regionalnych. 

 

 

 

 

 

Rysunek 11  

Wyniki predykcji liczby bibliotek z wykorzystaniem trendu wielomianowego: linia 

przerywana z iksami YT3 – wielomian trzeciego stopnia, linia ciągła z karo YT4 − 

wielomian czwartego stopnia. Linią kropkowaną z kółkami BM oznaczono 

obserwacje, natomiast prostokątem zaznaczono realizację zmiennej prognozowanej 

YR w 2008 r.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

Jako ciekawostkę można podać, że jeżeli ograniczyć się do liczby 

obserwacji n = 10 (odrzucając dane za lata 1996−1997), to wynik prognozy dla 

trendu wielomianowego czwartego stopnia wyniesie YP4 = −30,33, tzn. przyjmuje 

wartość ujemną. 

Na rysunku 12 przedstawiono wynik prognozy liczby bibliotek uzyskany 

dla trendu wykładniczego. 

 

Rysunek 12  

Wynik predykcji liczby bibliotek z wykorzystaniem trendu wykładniczego – linia 

ciągła z iksami.  
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Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

Nawiązując do wstępu, gdzie zaprezentowano opinie na temat 

wykorzystania trendu wielomianowego, należałoby przyznać rację 

Z. Pawłowskiemu18, który ostrzegał, że uzyskanie dużej zgodności trendu 

wielomianowego z obserwacjami nie daje żadnej gwarancji co do jego zachowań 

w okresie prognozowanym. Jest to szczególnie widoczne na rysunku 9. Bardzo 

dobra zgodność trendu z obserwacjami została „wymuszona” przez MNK, która 

minimalizuje sumę kwadratów błędów. Narzucone więzy przestają obowiązywać 

w okresie prognozowanym, a trend przyjmuje wartości wynikające 

z wypracowanych wcześniej współczynników wielomianu ja  − wzór (2). 

Uwzględniając fakt, że obserwacje zawierają składnik losowy, dobre dopasowanie 

trendu wielomianowego należy uznać za jego wadę − trend „akceptuje” obecność 

składnika losowego. Prowadzi to do małych wartości odchylenia standardowego 

reszt, a w konsekwencji małej wartości błędu ex ante, co zostało podkreślone 

w cytowanej pracy19. Powstaje zatem paradoks: małej wartości błędu prognozy ex 

ante mogą towarzyszyć duże wartości błędu prognozy ex post. 

Wątpliwości związane ze stosowaniem trendów wielomianowych można 

wyjaśnić, odwołując się do definicji trendu zamieszczonej w pracy20. „Trend jest to 

długookresowa skłonność do jednokierunkowych zmian (wzrostu lub spadku) 

                                                           

18  Pawłowski Z. Op. cit. 

19  Milo W. op. cit. „użyteczność w prognozowaniu krótkookresowym ex ante jest często wyjątkowo 

duża”, s.42 

20  Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne, op. cit. s.71 
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wartości badanej zmiennej”. W świetle tej definicji do modelowania trendu można 

wykorzystać funkcję liniową oraz paraboliczną, natomiast wielomian trzeciego 

i czwartego stopnia nie spełniają warunku jednokierunkowych zmian. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy uznać za zasadne stosowanie 

trendu liniowego i parabolicznego, przyznając rację autorom prac21,22. 

Jak wynika z rozpatrzonych przykładów, wykorzystanie trendu 

wielomianowego (trzeciego i czwartego stopnia) stwarza zagrożenie polegające na 

tym, że przy dobrym dopasowaniu linii trendu do obserwacji (mała wartość 

współczynnika zmienności) może prowadzić do prognoz obarczonych istotnym 

błędem ex post. Można postawić zarzut, że przykłady dobrano tendencyjnie − co 

jest prawdą. Autor chciał zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo związane ze 

stosowaniem trendu wielomianowego w procesie predykcji.  

SUMMARY 

CHOSEN ISSUES OF APPLYING THE POLYNOMIAL TREND IN 

ECONOMIC FORECASTING 

In this paper the usefulness of polynomial trend in forecasting economic 

phenomena was examined. Much of attention was focused on the polarization of 

opinions presented in the field literature concerning the usefulness of polynomial 

trend in the process of prediction. Based on the examples examined in the paper, 

the usefulness of linear and parabolic trends in the process of economic forecasting 

was ascertained. However, the application of polynomial trend (of third and fourth 

order) poses a threat that with a good fit of a trend line to observations (small value 

of changeability coefficient) it may lead to forecasts burdened with a substantial ex 

post error. 

Translated by Jan Purczyński 

                                                           

21  Cieślak M. (red).: Prognozowanie gospodarcze. Op. cit. s. 76 

22  Nowak E. (red): Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady. Agencja 

Wydawnicza Placet, Warszawa, 1998, s. 50 
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ANDRZEJ RAPACZ1 

USŁUGI SPA I WELLNESS ELEMENTEM KSZTAŁTUJĄCYM 

ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY I WIZERUNEK OBIEKTÓW 

HOTELARSKICH W KOTLINIE JELENIOGÓRSKIEJ 

WPROWADZENIE 

Przełom XX i XXI w. charakteryzuje się dynamicznym rozwojem rynku 

usług spa i wellness na świecie. Jego wartość szacuje się na ponad bilion dolarów. 

Branża ta, ukierunkowana na potrzeby konsumentów, przyciąga coraz większy 

kapitał inwestycyjny, aby sprostać wymaganiom klientów. Spa i wellness to nie 

tylko modny trend, lecz także styl życia, profilaktyka i ochrona zdrowia oraz 

uroda. O ile na początku była ona zdominowana głównie przez kosmetykę 

estetyczną, a następnie medycynę naturalną, to koncentrując się obecnie coraz 

bardziej na pełnej obsłudze klientów, potrzebuje wyraźnego zaangażowania branży 

hotelarskiej. W tych warunkach punktem odniesienia stają się o wiele wyższe 

standardy obsługi klientów. Ale czy spa jest zupełnie nową filozofią? Czym były 

podejmowane już w XIX w. wyjazdy do wód w celu korzystania z kąpieli 

wodnych? Właściwości lecznicze wód nie straciły z upływem lat na znaczeniu, ale 

w połączeniu z rozwojem kosmetologii i medycyny naturalnej oraz przy wsparciu 

firm medycznych i farmaceutycznych usługi spa i wellness pozwalają osobom 

korzystającym z nich na osiągnięcie odczuwalnych efektów dotyczących zdrowia 

psychofizycznego. 

Pierwsza dekada XXI w. to także wyraźny wzrost zainteresowania 

usługami spa i wellness w Polsce i dynamiczny rozwój tej branży. Jego przejawem 

jest rosnąca liczba ośrodków spa i wellnes, a także wzrost zainteresowania tymi 

usługami ze strony gestorów obiektów hotelarskich. Do rzadkości nie należą 

przypadki, że dochody z tych usług przewyższają przychody z gastronomii 

w obiekcie hotelarskim. Warto zatem zastanowić się, czy usługi te są tylko 

atrakcją, czy też integralnym elementem wizerunku takiego obiektu i ważnym 

źródłem dochodów. 

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie usług spa 

i wellness dla kształtowania wizerunku obiektów hotelarskich, atrakcyjności ich 

oferty na przykładzie trzech hoteli działających na terenie Kotliny Jeleniogórskiej. 

                                                           

1  prof. dr hab. Andrzej Rapacz, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
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Hotele „Dziki Potok” i „Konradówka” w Karpaczu oraz „Jelenia Struga SPA 

Resort” w Kowarach należą do przodujących obiektów hotelarskich działających 

na rynku usług spa i wellness w tym regionie2. 

POJĘCIE I ZAKRES OFERTY USŁUG SPA I WELLNESS 

Punktem wyjścia do rozważań o istocie usług spa i wellness powinna być 

definicja zdrowia. Pod pojęciem pełni zdrowia dość powszechnie rozumie się nie 

tylko brak choroby, lecz pełnię energii, dobre samopoczucie, odporność ogólną 

oraz zdolność do łatwego wytwarzania odporności swoistej, skierowanej 

przeciwko czynnikom szkodliwym. Jest to zatem nie tylko zdolność do podjęcia 

pracy, lecz także stan, gdy człowiek nie jest leniwy ani ociężały3. Z poprawą stanu 

zdrowia wiąże się pojęcie odnowy biologicznej, z którymi nieodłącznie związana 

jest rekreacja. W literaturze przedmiotu proces wypoczynku, czyli regeneracja sił 

psychofizycznych, usuwanie skutków zmęczenia, utożsamiany jest z rekreacją4. 

Pojęcia te wiążą się współcześnie ze spa, które jest synonimem holistycznej 

(kompleksowej) troski o samopoczucie człowieka, o jego stan psychofizyczny. Spa 

definiuje się jak miejsce sprzyjające ogólnej poprawie samopoczucia poprzez 

oferowanie różnorodnych profesjonalnych usług sprzyjających regeneracji umysłu, 

ciała i ducha5. 

O ile pojęcie „spa” jest powszechnie używane, a zabiegi tego typu są znane 

od wieków, o tyle termin „wellness” funkcjonuje w obiegu dopiero od kilkunastu 

lat. Początkowo, tj. w latach 50. XX w. wellness postrzegany był jako odmiana 

fitness, ale współcześnie jest to styl życia zapewniający dobre samopoczucie 

i harmonię pomiędzy ciałem, duchem i umysłem. Można go określić także jako 

rodzaj profilaktycznej terapii dla ludzi, którzy nie cierpią na żadne schorzenia, ale 

pragną zachować i polepszać stan swojego zdrowia6. 

Oferta usług spa i wellness obejmuje najczęściej określoną kombinację 

tradycyjnych zabiegów leczniczych stosowanych w ramach pobytów 

uzdrowiskowych, rozszerzonych o metody i techniki terapeutyczne wywodzące się 

z kultur Dalekiego Wschodu oraz połączonych z ideą fitness, kosmetologią oraz 

osiąganiem stanu równowagi psychofizycznej u osób z nich korzystających. Wśród 

                                                           

2  W artykule wykorzystane zostały informacje zawarte w pracy magisterskiej A. Stachowicz, 

Rozwój rynku usług SPA and Wellness w Kotlinie Jeleniogórskiej, Uniwersytet Ekonomiczny, 

Wrocław 2009 (maszynopis). 

3  S. Kuvalayanda, S.L. Yineker, Joga. Indyjski system leczniczy. Podstawowe zasady i metody, cyt., 

za: A. Pawełczyńska, Styl życia w epoce przemian – determinanty i układy odniesienia, [w:] Styl 

życia. Koncepcje i propozycje, A. Siciński (red.), PWN, Warszawa 1976, s. 148. 

4  R. Winiarski, Wstęp do teorii rekreacji, Wydawnictwo AWF, Kraków 1989, s. 9. 

5  M. Dawidowska, SPA to cud, „Polityka, Biznes, Fakty”, 2006 nr 4, s. 108. 

6  Szerzej patrz: Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 286. 
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szerokiej gamy różnorodnych, często wyszukanych i wyrafinowanych usług 

terapeutycznych spa i wellness, wyróżnia się trzy grupy zabiegów: 

a) zabiegi mające za cel poprawienie estetyki skóry ciała, głównie twarzy; 

b) zabiegi masażu i ćwiczenia fizyczne; 

c) zabiegi z kręgu medycyny alternatywnej7. 

W świetle powyższych uwag można przyjąć, że „spa” i „wellness” to 

pojęcie wielodyscyplinarne, obejmuje bowiem estetykę, masaż, piękno, zdrowie, 

fitness, dobre odżywianie, sprzedaż detaliczną, usługi hotelarskie itp. Jest to także 

biznes, który wymaga profesjonalnego zarządzania. Ma ono prowadzić do sukcesu 

rynkowego podmiotów oferujących usługi spa i wellness. Sukces ten powinien 

wyrażać się nie tylko rosnącym zyskiem, lecz także wydłużaniem pobytu gości, 

zwiększaniem ich wydatków, spełnianiem oczekiwań, wzrostem wartości 

nieruchomości oraz umocnieniem wizerunku obiektu i jego pozycji 

konkurencyjnej. 

ATRAKCYJNOŚĆ KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ JAKO CZYNNIK  

POWSTAWANIA OBIEKTÓW SPA I WELLNES 

Kotlina Jeleniogórska jest drugą co do wielkości Kotliną w Sudetach, 

rozciągającą się na Przedgórzu Sudeckim u stóp Karkonoszy. Jest ona rozległym 

obniżeniem śródgórskim ograniczonym od północy Górami Kaczawskimi, od 

południa Karkonoszami, od wschodu Rudawami Janowickimi, a od zachodu 

Górami Izerskimi. Jej atrakcyjność wynika z bardzo zróżnicowanej rzeźby terenu, 

wysokiego stopnia zalesienia, walorów antropogenicznych takich jak np. 

zabytkowe miasta, kościoły, zamki lub ich ruiny, pałace oraz dobrego 

zagospodarowania turystycznego8. 

Piękne krajobrazy oraz atrakcyjność Kotliny Jeleniogórskiej są dobrą 

przesłanką do powstawania obiektów spa i wellness oraz hoteli rozszerzających 

swoją dotychczasową ofertę o usługi tego rodzaju. 

Kotlina Jeleniogórska to kraina historii. Wśród walorów kulturowych tego 

regionu wyróżniają się liczne zabytki architektury. Są to zabytkowe kościoły 

Jeleniej Góry, Świątynia Wang w Karpaczu, kościół w Szklarskiej Porębie pw. 

Bożego Ciała z obrazami V. Hofmana, domy tyrolskie w Mysłakowicach 

i usytuowane przy drogach krzyże pokutne. 

Obszar ten jest miejscem wyjątkowym również ze względu na bogactwo 

zespołów pałacowych i dworskich. Występują tutaj gotyckie zamki i wieże 

obronne, renesansowe dwory, barokowe pałace i unikalne XIX-wieczne 

                                                           

7  Tamże, s. 287. 

8  Strategia rozwoju turystyki w mieście Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim, A. Rapacz (red.), 

Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2003, s. 20. 
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rezydencje9. Wśród nich wymienić można m.in. pałac rodzinny Schaffgotschów 

w cieplickim uzdrowisku, zamek Chojnik w Sobieszowie, Pałac w Miłkowie czy 

też Pałac Królewski w Mysłakowicach. 

Regeneracji sił fizycznych i psychicznych na łonie natury sprzyjają 

znaczące walory przyrodnicze tego regionu. Osobliwości przyrody obejmują m.in. 

zbiorowiska subalpejskie i alpejskie w najwyższych partiach Karkonoszy, 

górnoreglowe bory świerkowe o naturalnych cechach, a także półnaturalne łąki 

wyróżniające się bogactwem wielu gatunków roślin. Na potrzeby turystyki pieszej 

doskonale nadają się niższe partie Karkonoskiego Parku Narodowego10. 

Wśród walorów wypoczynkowych sprzyjających powstawaniu ośrodków 

oferujących usługi spa i wellness należy wymienić korzystne warunki 

bioklimatyczne i walory lecznicze. W regionie do celów leczniczych wykorzystuje 

się słabo zmineralizowane wody termalne w Jeleniej Górze-Cieplicach oraz 

naturalne walory lecznicze  inhalatorium radonowego w Kowarach. Do 

walorów leczniczych Kotliny Jeleniogórskiej można również zaliczyć lokalny 

klimat, szczególnie w takich miejscowościach karkonoskich jak Karpacz 

i Szklarska Poręba. Klimat Kotliny charakteryzuje się częstymi zmianami pogody, 

dość silnymi wiatrami, znacznymi dobowymi wahaniami temperatury i ciśnienia 

oraz dużym rocznym nasłonecznieniem. Ma on bardzo pozytywny wpływ, 

działając bodźcowo i hartująco na osoby przybywające tutaj zwłaszcza z terenów 

nizinnych. 

Do najbardziej znanych, nie tylko w Polsce, górskich kurortów Kotliny 

Jeleniogórskiej należą Karpacz i Szklarska Poręba. To właśnie w tych 

miejscowościach powstają od kilku lat obiekty oferujące usługi spa i wellness. 

Atutem tych obiektów, poza ciekawą i systematycznie rozszerzaną ofertą, jest ich 

lokalizacja w turystycznie atrakcyjnej Kotlinie Jeleniogórskiej oraz bliskość 

zarówno granicy czeskiej, jak i niemieckiej.  

OFERTA WYBRANYCH OŚRODKÓW SPA I WELLNESS KOTLINY 

JELENIOGÓRSKIEJ 

Oferta obiektów proponujących usługi spa i wellness jest kluczowym 

narzędziem oddziaływania na potencjalnych klientów. Dobrze przygotowana oferta 

zabiegów, w połączeniu z przemyślaną koncepcją filozoficzną, wpływa 

w zasadniczy sposób na atrakcyjność ośrodków spa i wellness oraz obiektów 

hotelarskich proponujących takie usługi. Budując ofertę, właściciele 

i menedżerowie takich obiektów muszą odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. jaka będzie idea i filozofia ośrodka (centrum) spa i wellness? 

2. jak działa na rynku konkurencja? 

                                                           

9  http://www.dolinapalacow.pl 

10  Strategia rozwoju turystyki..., wyd. cyt., s. 21-22. 
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3. dla kogo będzie przygotowana oferta (dla kobiet i mężczyzn, dla klientów 

zamożnych czy też o średnich dochodach, dla gości indywidualnych czy też 

grup zorganizowanych, dla ludzi młodych czy też starszych, dla klientów 

krajowych czy też zagranicznych)? 

4. jakie są oczekiwania potencjalnych klientów? 

Karta zabiegów to jeden z głównych elementów filozofii obiektu spa 

i wellness. Funkcjonowanie takiego obiektu wyraża się w przyjętej filozofii, której 

przejawem jest harmonogram oferowanych usług, kreowanie linii produktów 

kosmetycznych dostosowanych do wybranych zabiegów, przygotowanie 

specjalnych rytuałów z kosmetykami i masażem oraz zastosowanie unikatowych 

(oryginalnych) elementów wyposażenia obiektu11. 

Będące przedmiotem analizy trzy wybrane hotele działające w Kotlinie 

Jeleniogórskiej z myślą o swoich klientach wybudowały zaplecze pozwalające na 

oferowanie usług spa i wellness. Oferta tych usług jest skierowana przede 

wszystkim do klientów indywidualnych i biznesowych (instytucjonalnych), dla 

których przygotowano szereg pakietów świadczeń łączących luksus, piękno, relaks 

i odprężenie (tabela 1). 

Tabela 1 

Oferta pakietów pobytowych w wybranych hotelach 

świadczących usługi spa i wellness 

Wyszczególnienie 
Hotel 

„Dziki Potok” 

Hotel 

„Konradówka” 

Hotel „Jelenia 

Struga 

SPA Resort” 

Liczba dostępnych pakietów 

Specjalne pakiety dla kobiet 

Specjalne pakiety dla 

mężczyzn 

Pakiety odchudzające 

Pakiety relaksujące 

Pakiety upiększające 

Pakiety dla dwojga 

Pakiety dla par 

Pakiety 3-dniowe 

Pakiety 4-dniowe 

Pakiety 5-dniowe 

11 

− 

− 

− 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

− 

− 

17 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

10 

− 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

− 

* 

− 

                                                           

11  Por. I. Martin, Zanim ruszy budowa SPA, „Hotelarz” 2008 nr 6, s. 44. 
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Wyszczególnienie 
Hotel 

„Dziki Potok” 

Hotel 

„Konradówka” 

Hotel „Jelenia 

Struga 

SPA Resort” 

Pakiety 6-dniowe 

Pakiety tygodniowe 

Pakiety 11-dniowe 

* 

− 

* 

* 

* 

− 

(*) pakiet występujący w ofercie; (−) brak pakietu w ofercie 

Źródło: opracowano na podstawie portalu wyspa zdrowia.pl (w).  

Porównanie przedstawionych w tabeli informacji wskazuje, iż najszerszą 

gamę pakietów pobytowych oferuje hotel „Konradówka” w Karpaczu. Elementem 

wyróżniającym ten hotel spośród dwóch pozostałych są także specjalne pakiety dla 

kobiet (np. weekendowy lub tygodniowy pakiet dla przyszłych matek oraz 

specjalne pakiety tylko dla mężczyzn). Te ostatnie dostępne są również w hotelu 

„Jelenia Struga SPA Resort” w Kowarach (trzy programy składające się na „Męski 

Świat”). Ciekawą propozycją hotelu „Konradówka” jest „10-dniowy program 

odchudzający”, obejmujący specjalnie dobraną dietę i serię zabiegów 

wyszczuplających. 

Cena pakietu we wszystkich hotelach obejmuje: noclegi, wyżywienie, 

pakiet zabiegów spa i wellness, korzystanie z sauny, basenu i urządzeń sportowo-

rekreacyjnych oraz miejsce dla samochodów na monitorowanych parkingu. 

W ofercie obiektów znajduje się szeroka gama zabiegów spa i wellness. 

Wszystkie trzy hotele proponują m.in.: 

a) zabiegi na twarz (7 rodzajów zabiegów); 

b) zabiegi na ciało (oczyszczające, kąpiele, zabiegi wyszczuplające, 

modelujące, relaksujące – od 6 do 8 tego rodzaju zabiegów); 

c) masaże (7 rodzajów); 

d) zabiegi Medical SPA (m.in. krioterapia, hydroterapia Colon, Body Detox, 

terapie antyoksydacyjne); 

e) rehabilitację (z wyjątkiem hotelu „Dziki Potok”); 

f) zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp; 

g) nordic walking; 

h) oddechową relaksację. 

Elementem wyróżniającym hotel „Konradówka” jest bogata oferta 

zabiegów rehabilitacyjnych, przede wszystkim elektroterapii. Najszerszą ofertę 

usług spa i wellness proponuje hotel „Jelenia Struga SPA Resort”. Obejmuje ona 

łącznie 77 zabiegów spa. Obiekt ten posiada także rozbudowaną ofertę zabiegów 

ściśle medycznych – Medical SPA − i rehabilitacyjnych. Do dyspozycji gości tego 

hotelu jest także jedyne w Polsce podziemne inhalatorium radonowe, a oferta usług 

wellness obejmuje 22 rodzaje aktywności. 
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Chociaż hotel „Jelenia Struga SPA Resort” wyróżnia się bogactwem 

oferowanych usług spa i wellness, czemu sprzyja bogate zaplecze materialne, 

pozostałe dwa hotele wzbogacają systematycznie swoją ofertę. W tym celu 

permanentnie rozszerzają swoje zaplecze materialne, realizując kolejne 

przedsięwzięcia inwestycyjne. 

KLIENCI HOTELI OFERUJĄCYCH USŁUGI SPA I WELLNESS 

Rosnące zainteresowanie turystów usługami spa i wellness znajduje swoje 

odzierciedlenie, o czym już wspomniano, nie tylko w powstawaniu ośrodków spa 

i wellness, lecz również w rozszerzaniu przez hotele swoje oferty o tego typu 

usługi. Bogata oferta tych usług staje się dodatkowym elementem przyciągającym 

gości do takich obiektów. Potwierdzają to informacje zawarte w tabeli 2. 

Tabela 2 

Liczba gości korzystających z wybranych hoteli 

oferujących usługi spa i wellness w latach 2006−2008 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 

Hotel „Jelenia Struga SPA Resort” 

Hotel „Konradówka” 

Hotel „Dziki Potok”* 

5407 

6967 

− 

5975 

7211 

1681 

8985  

11 002 

3426 

* Hotel rozpoczął działalność w 2007 r. 

Źródło: A. Stachowicz, Rozwój rynku usług..., op.cit., s. 88−92. 

O wyraźnym wzroście zainteresowania tymi hotelami świadczy 

szczególnie duży przyrost liczby gości w 2008 r. W przypadku hotelu „Jelenia 

Struga SPA Resort” był to wzrost o 50,4% w stosunku do roku poprzedniego, 

w hotelu „Konradówka” wzrost o 52,8%. Bardzo wysoki przyrost liczby gości 

odnotował w 2008 r. hotel „Dziki Potok” w Karpaczu (o 103,8% w stosunku do 

roku poprzedniego). Warto zwrócić uwagę na to, że jest to hotel działający na 

rynku dopiero od 2007 r. 

Intensywność ruchu turystycznego w tych hotelach jest zróżnicowana 

w ciągu roku. W hotelu „Jelenia Struga SPA Resort”, działającym najdłużej na 

rynku usług spa i wellness, do miesięcy o najwyższej frekwencji gości należą luty 

i grudzień, o najniższej: lipiec i sierpień. W przypadku hotelu „Konradówka” 

miesiącami o dużej frekwencji są: maj i wrzesień, a w hotelu „Dziki Potok” luty, 

maj i sierpień. Z kolei najniższą frekwencją gości wykazują się odpowiednio: hotel 

„Konradówka” (styczeń, luty i marzec), hotel „Dziki Potok” (lipiec i listopad). 

Taki rozkład natężenia gości w analizowanych hotelach wynika z kilku przyczyn: 
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1. w hotelu „Jelenia Struga SPA Resort” – z faktu oferowania atrakcyjnych 

pakietów pobytowych w okresie świąteczno-noworocznym oraz ferii 

zimowych; 

2. oferowania specjalnych pakietów weekendowych w maju (hotele 

„Konradówka” i „Złoty Potok”); 

3. braku zainteresowania gości usługami spa i wellness w miesiącach letnich, tj. 

lipcu i sierpniu; 

4. struktury gości korzystających z usług tych hoteli (o dużej frekwencji gości 

w maju i wrześniu w hotelu „Konradówka” decyduje wysoki udział wśród nich 

turystów z Niemiec). 

Tabela 3 

Struktura gości w wybranych hotelach oferujących 

usługi spa i wellness w latach 2006−2008 (w %) 

Wyszczególnienie 

2006 2007 2008 

K
ra

jo
w

i 

Z
ag

ra
n
ic

zn
i 

K
ra

jo
w

i 

Z
ag

ra
n
ic

zn
i 

K
ra

jo
w

i 

Z
ag

ra
n
ic

zn
i 

Hotel „Jelenia Struga 

SPA Resort” 

Hotel „Konaradówka” 

Hotel „Dziki Potok”* 

97,7 

35,7 

− 

  2,3 

64,3 

− 

97,9 

36,8 

95,5 

  2,1 

63,2 

  4,5 

98,6 

43,3 

98,2 

  1,4 

56,7 

  1,8 

* Hotel rozpoczął działalność w 2007 r. 

Źródło: A. Stachowicz, Rozwój rynku usług..., op.cit., s. 88−92. 

Nie sposób nie zauważyć bardzo dużego, w zestawieniu z hotelami 

„Jelenia Struga SPA Resort” i „Dziki Potok”, udziału gości zagranicznych 

w ogólnej liczbie gości korzystających z usług hotelu „Konradówka” w Karpaczu. 

Wśród gości tych przeważają turyści z Niemiec, którzy bardzo chętnie odwiedzają 

ten obiekt, szczególnie w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. 

We wszystkich prezentowanych hotelach do podstawowych segmentów 

klientów należą goście biznesowi (głównie uczestnicy konferencji i szkoleń) oraz 

indywidualni (z przewagą gości z Niemiec w hotelu „Konradówka”). Zamiarem 

właścicieli omawianych hoteli jest dalszy wzrost liczby klientów zainteresowanych 

szczególnie ofertą usług spa i wellness, a także zwiększenie liczby gości 

zagranicznych. 

OPINIE GOŚCI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI WYBRANYCH HOTELI  

OFERUJĄCYCH USŁUGI SPA I WELLNESS 
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Potwierdzeniem rosnącej popularności hoteli oferujących usługi spa 

i wellness jest z jednej strony rosnąca liczba gości i wartość wskaźnika 

wykorzystania zdolności usługowej, z drugiej − pozytywne opinie o działalności 

samych klientów i powiększający się krąg stałych klientów. 

Prezentowane hotele nie osiągają jak dotychczas wysokiego poziomu 

wykorzystania swej zdolności usługowej, chociaż wskaźniki wykorzystania 

eksploatacyjnej zdolności usługowej wykazują tendencję wzrostową (tabela 4). 

Warto wyjaśnić, iż w roku 2008 hotele „Jelenia Struga SPA Resort” 

i „Konradówka” zwiększyły swoją zdolność usługową w relacji do roku 

poprzedniego (w obu hotelach oddano do użytku nowe pokoje). Z kolei hotel 

„Dziki Potok” działa na rynku usług spa i wellness dopiero dwa lata, co uzasadnia 

obecny poziom wykorzystania jego zdolności usługowej. W opinii właścicieli tych 

obiektów wzbogacenie oferty o usługi spa i wellness ma istotne znaczenie dla 

poprawy wskaźników wykorzystania zdolności usługowej hoteli. Rosnące 

zainteresowanie gości krajowych tymi usługami, przy znacznej aktywności 

marketingowej na rynku krajowym i zagranicznym, powinno owocować dalszym 

wzrostem poziomu tych wskaźników. Ciekawa oferta usług spa i wellness 

(w formie różnorodnych pakietów) ma wpłynąć na wydłużenie pobytu gości 

w tych hotelach, który obecnie kształtuje się podobnie i wynosi 3 dni. 
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Tabela 4 

Wykorzystanie eksploatacyjnej zdolności usługowej 

wybranych hoteli w latach 2006−2008 (w %)* 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 

Hotel „Jelenia Struga SPA 

Resort” 

Hotel „Konaradówka” 

Hotel „Dziki Potok”** 

24,7 

21,9 

− 

27,3 

92,7 

5,8 

24,6 

23,2 

8,7 

* Wskaźnik wykorzystania eksploatacyjnej zdolności usługowej jest stosunkiem 

liczby udzielonych osobonoclegów do tzw. eksploatacyjnej zdolności usługowej 

obiektu. 

** Hotel rozpoczął działalność w 2007 r. 

Źródło: A. Stachowicz, Rozwój rynku usług..., op.cit., s. 88−92. 

O atrakcyjności hoteli oferujących usługi spa i wellness świadczyć może 

to, że w badanych trzech obiektach goście korzystający z tych usług stanowią 

prawie 50% ogółu klientów. Są to jednocześnie osoby mieszczące się w przedziale 

wiekowym 36−45 lat12. Znaczący jest także udział gości biznesowych, 

uczestniczących w często odbywających się w tych hotelach konferencjach 

i szkoleniach, w programie których jest korzystanie z usług spa i wellness. Około 

70% klientów korzystających z oferty usług spa i wellness to osoby przebywające 

w celach prywatnych, pozostałe 30% respondentów zadeklarowało pobyt 

służbowy. 

We wszystkich trzech hotelach systematycznie rośnie liczba stałych 

klientów, którzy przybywają do obiektu z zamiarem korzystania z usług spa 

i wellness. Hotel „Konradówka” w Karpaczu posiada najliczniejszą grupę 

lojalnych klientów, którzy przybywają w hotelu p i więcej razy w ciągu roku (32% 

badanych respondentów). Podobnie wysoki udział stałych gości ma hotel „Jelenia 

Struga SPA Resort” w Kowarach. Korzystający z usług spa i wellnes 3−4 razy 

stanowią prawie 40% ankietowanych. Tylko w hotelu „Dziki Potok (działającym 

od 2007 r.) nie ma jeszcze zbyt wielu stałych gości, ale warto podkreślić fakt, iż 

ponad 90% klientów tego obiektu korzystało z jego usług co najmniej raz. 

Powyższe fakty potwierdzają wcześniej sformułowaną hipotezę, iż oferta 

usług spa i wellness wzbogaca pakiet świadczeń obiektów hotelarskich, wzmacnia 

ich atrakcyjność rynkową, wpływa pozytywnie na kształtowanie wizerunku hoteli 

otwartych na potrzeby i oczekiwania swych klientów. Większość respondentów 

badanych hoteli wskazała także na atrakcyjność ich oferty spa i wellness, a ponad 

                                                           

12  Badaniami ankietowymi objęto 712 gości korzystających z usług trzech omawianych hoteli 

zlokalizowa-nych w Kotlinie Jeleniogórskiej. 
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75% ankietowanych w hotelu „Konradówka” uznało, iż oferta tych usług jest 

najlepsza na tle innym znanych im obiektów hotelarskich. Opinie te korespondują 

z wypowiedziami respondentów na temat tego, czy poleciliby hotel i jego usługi 

spa i wellenss swoim znajomym. Ponad 85% ankietowanych w tych obiektach 

zadeklarowało chęć polecenia ich usług. Zadecydowała o tym m.in. bogata oferta 

usług spa i wellness oraz profesjonalizm obsługi. 

PODSUMOWANIE 

Branża usług spa i wellness jest bez wątpienia wyspecjalizowaną 

i ewoluującą dziedziną, ale także rodzajem działalności biznesowej. Coraz częściej 

usługi te stanowią element szerszej oferty obiektów hotelarskich. W każdym 

jednak przypadku właściciele tych obiektów powinni zastanowić się, czy usługi 

spa i wellness będą tylko atrakcją konkretnego hotelu, czy też integralną częścią 

jego wizerunku i ważnym źródłem dochodów. Przykład trzech wybranych hoteli 

działających na terenie Kotliny Jeleniogórskiej wskazuje, iż możliwe i uzasadnione 

jest powiązanie działalności hotelarskiej z ofertą usług spa i wellness. Wymaga to 

rozważenia przez właścicieli hoteli, dlaczego warto wybrać właśnie ten rodzaj 

usług, jaka ma być wizja i misja hotelu, jakie są oczekiwania klientów względem 

tych usług, jak zarządzać takim obiektem. Trzeba także uświadomić sobie, iż 

rozszerzanie usług spa i wellness powinno wiązać się z podejmowaniem kroków 

prowadzących do uzyskania certyfikatów w tej dziedzinie, wprowadzania nowości, 

aby możliwe było umacnianie pozycji na konkurencyjnym rynku. W tym 

kontekście wydaje się, że najlepiej pojawiające się na rynku szanse wykorzystuje 

jeden z badanych hoteli, a mianowicie hotel „Jelenia Struga SPA Resort” 

w Karpaczu. 

STRESZCZENIE 

Usługi spa i wellness stają się coraz częściej elementem szerszej oferty 

obiektów hotelarskich. Zdarza się, że dochody z ich świadczenia przewyższają 

dochody z usług gastronomicznych oferowanych przez te obiekty. Usługi te są nie 

tylko atrakcją, lecz również elementem wizerunku obiektu hotelarskiego i ważnym 

źródłem dochodów. Badanie przeprowadzone w trzech hotelach działających 

w Kotlinie Jeleniogórskiej i wiodących w segmencie usług spa i wellness w tym 

regionie potwierdzają hipotezę sformułowaną w następujący sposób: 

wprowadzanie do oferty hoteli usług spa i wellness jest sposobem na wzrost ich 

konkurencyjności, wzmocnienie wizerunku i poprawę podstawowych wskaźników 

ekonomicznych. Podejmowane w tym zakresie działania powinny cechować się 

profesjonalizmem, innowacyjnością i zmierzać do zdobywania certyfikatów 

potwierdzających jakość usług spa i wellness. 
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SUMMARY 

SPA AND WELLNESS SERVICES AS THE ELEMENTS OF CREATING THE 

ATTRACTIVENESS OF THE OFFER AND THE HOTEL’S IMAGE  IN THE 

JELENIA GÓRA VALLEY 

Spa and wellness services are becoming, more and more frequently, the 

component of an extended offer presented by hotels. It happens that the income 

gained from such services is higher than the one earned by hotel restaurants. Such 

services are not only attractive, but also constitute an element of hotel’s image and 

an important source of its income. The study conducted in three hotels functioning 

in Jelenia Góra valley, recognized as the leading ones in spa and wellness sector in 

the region, does confirm the following thesis: extending hotels’ offer by spa and 

wellness services is the way to increase their competitiveness, strengthen their 

image and improve basic economic indicators. The due activities taken up in this 

domain should be professional and innovative, as well as aim at obtaining 

certificates confirming the quality of spa and wellness services. 

Translated by Andrzej Rapacz 
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GRAŻYNA ROSA1 

ROZWÓJ CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE – ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

WSTĘP 

Przez wiele lat przewoźnicy i organizatorzy przewozów zakładali, że jeżeli 

ich usługi są stosunkowo niezawodne, a stan ich pojazdów (często przestarzałych) 

nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ładunków, to usługobiorcy będą 

zadowoleni ze świadczonych usług. Jako podstawowy instrument konkurencji 

postrzegali cenę. Dzisiaj możliwość świadczenia rzetelnych usług nie wystarcza do 

osiągnięcia i utrzymania silnej pozycji konkurencyjnej w zmieniającym się 

otoczeniu. Usługobiorcy są coraz bardziej wymagający w takich kwestiach jak 

jakość oferowanych usług, bezpieczeństwo osób i ładunków, dostarczanie 

informacji, podejście partnerskie przewoźnika lub spedytora, obsługa klienta. 

W sytuacji, gdy na plan pierwszy wysuwają się powyższe elementy, 

przedsiębiorstwa konkurujące na rynku muszą prowadzić profesjonalną analizę 

rynku i preferencji nabywców w celu realizacji wartości najbardziej cenionych 

przez klientów. W tym zakresie należy upatrywać szczególnej roli centrów 

logistycznych – sprawnych, dostępnych i dobrze zorganizowanych. 

Istotnym elementem, stanowiącym podstawę wszelkich działań, są 

możliwości finansowe. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BUDOWY I ROZWOJU CENTRÓW 

LOGISTYCZNYCH W POLSCE 

Finansowanie budowy i rozwoju centrów logistycznych jest częścią 

realizacji celów europejskiej polityki transportowej. W finansowaniu budowy 

i rozwoju centrów logistycznych może brać udział2: 

- kapitał publiczny (z budżetu centralnego i lokalnego), 

- kapitał prywatny,  

- kapitał ze środków pomocowych z funduszy UE, 

                                                           

1  dr hab prof US Grażyna Rosa, Zakład Komunikacji Marketingowej, Katedra Marketingu Usług, 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, 

Wydawnictwo PIB, Warszawa-Radom 2007, s. 467 
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co przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rysunek 1  

Źródła finansowania budowy i rozwoju centrów logistycznych 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla sprawności przewozów istotne jest tworzenie centrów logistycznych 

pełniących także rolę terminali intermodalnych, wyposażonych w stacje 

rozdzielcze. Zintegrowany system intermodalny pozwala też na integrację 

i zdecydowaną obniżkę kosztów w stosunku do kosztów zmiany rodzaju 

transportu. 

Kapitał publiczny budowy i rozwoju centrów logistycznych w Polsce jest 

kształtowany przede wszystkim przez Narodowy Plan Rozwoju. Narodowy Plan 

Rozwoju na lata 2007−2013 jest kompleksowym programem rozwoju społeczno-

gospodarczego Polski w perspektywie finansowej budżetu unijnego do 2013 r. 
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Jedną z części NPR jest oddziaływanie na transport poprzez: 

a) modernizację i budowę infrastruktury transportowej, 

b) poprawę efektywności jej wykorzystania, 

c) wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

d) wzrost efektywności działania przedsiębiorstw transportowych, 

e) rozwój nowoczesnych technologii transportowych, 

f) rozwój transportu intermodalnego itp. 

Budżet NPR na lata 2007−2013 wyniesie ponad 134 mld euro. Złożą się na 

niego środki z: publicznych środków krajowych, unijnych funduszy strukturalnych, 

Funduszu Spójności wspólnej polityki rolnej i rybackiej, krajowych 

i międzynarodowych instytucji finansowych przedsiębiorstw prywatnych. Środki te 

będą w dyspozycji programów sektorowych i programów regionalnych. Można 

w nich upatrywać również źródeł finansowania rozwoju centrów logistycznych. 

Struktura tych środków będzie przedstawiać się następująco: 

a) środki budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. Fundusz 

Pracy, PFRON, NFOŚ i GW) oraz jednostek samorządu terytorialnego − 

30,8 mld euro, 

b) środki unijne – 80,6 mld euro, 

c) środki prywatne – 23 mld euro,  

co przedstawiono na rysunku 2.  

 

Rysunek 2  

Struktura budżetu NPR na lata 2007−2013 w mld euro 

 

Budżet Narodowego Planu Rozwoju w mld Eu

80,623

30,8 Środki UE

Środki prywatne

Środki budżetu państwa

oraz jst
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Źródło: opracowanie własne. 

Ważnym instrumentem wspierania projektów w dziedzinie logistyki 

i transportu jest możliwość udzielenia przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji. 

Przewiduje się ponadto emisję obligacji infrastrukturalnych, które będą 

adresowane do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i gwarantowane przez 

Skarb Państwa, co może wzmocnić finansowanie rozwoju centrów logistycznych.  

Kolejnym istotnym elementem wsparcia finansowego transportu jest fakt, 

że Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Fundusz Poręczeń Unijnych są 

upoważnione do udzielania gwarancji lub poręczania obligacji i kredytów 

zaciąganych przez podmioty uczestniczące w finansowaniu rozwoju centrów 

logistycznych.  

Dodatkowym źródłem mogą być środki z rezerwy budżetowej na 

wspieranie inwestycji (w tym również transportowych i logistycznych). 

W zakresie modernizacji i budowy infrastruktury oraz rozwoju transportu 

(a w tym również centrów logistycznych) udało się wypracować odrębne miejsce 

w Programie Horyzontalnym Infrastruktura Transportowa. Obejmuje ono dwa 

programy operacyjne – PO infrastruktura drogowa i PO Konkurencyjność 

transportu, oraz wszystkie programy regionalne, które bardziej bezpośrednio lub 

pośrednio wspierają rozwój transportu.  

Odrębne miejsce w finansowaniu rozwoju centrów logistycznych zajmuje 

Strategia Rozwoju Regionalnego odnosząca się do działań na poziomie regionu, 

uwzględniająca znaczenie polityki regionalnej i polityki rozwoju regionalnego 

województw. 

Jak wcześniej wspomniano, kapitał prywatny i publiczny są w Polsce 

bardzo ograniczone, duża więc rola przypada środkom pomocowym oraz 

partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP), będącemu szansą dla finansowania 

rozwoju centrów logistycznych w Polsce. 

FINANSOWANIE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE ZE 

ŚRODKÓW UE – PRZESŁANKI, ETAPY, METODY 

Unia Europejska ze względu na niejednolitość warunków transportowych 

w krajach członkowskich (np. nadmiar i różnorodność regulacji, różny stan 

infrastruktury, różny standard usług, różnorodność systemów informacyjnych) 

usiłuje koordynować działania wspierające rozwój transportu, a w szczególności 

transportu intermodalnego, głównie w postaci wsparcia finansowego. Dotyczy ono 

generalnie następujących obszarów: 

a) wspierania intermodalności w realizowanych projektach sieci TEN-T, 

b) wspierania rozwoju i funkcjonalności centrów logistycznych,  

c) harmonizacji standardów, 

d) integracji towarowych korytarzy transportowych, 
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e) wspierania projektów badawczych z zakresu transportu intermodalnego. 

Za wspieraniem rozwoju przewozów intermodalnych przemawia wiele 

argumentów, głównie zaś: 

a) zmiana struktury przewozów ładunków,  

b) wzrost transportu towarów,  

c) troska o środowisko naturalne,  

d) zniesienie kosztów zewnętrznych transportu.  

Warunkiem realizacji tych oczekiwań przez przewozy intermodalne jest 

odpowiednia lokalizacja centrów logistycznych. 

Finansowanie rozwoju centrów logistycznych w Polsce ze środków 

unijnych można podzielić na dwa etapy: 

1. W latach 2004−2006 odbywało się zgodnie z Sektorowym Programem 

Operacyjnym Transport – Gospodarka Morska (SPOT) w ramach 

wyszczególnionego obszaru działania: rozwój systemów intermodalnych. 

Warunkiem stworzenia i rozwoju takich systemów jest tworzenie centrów 

logistycznych pełniących również funkcję terminali intermodalnych, 

wyposażonych w stacje przeładunkowe. W ramach tego programu szczególną 

uwagę skierowano na centra logistyczne i terminale kontenerowe położone na 

liniach kolejowych, umożliwiające zmianę gałęzi transportu na kierunku 

wschód−zachód i północ−południe. Wykonanie zadania polega na wsparciu 

projektów związanych z tymi działaniami z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Wynosiło ono 21 mln euro. Środki krajowe w zakresie tego 

obszaru wynosiły 8,9 mln euro. 

2. W latach 2007−2013 w nowej perspektywie finansowej fundusze UE 

przeznaczone na finansowanie transportu są alokowane w Polsce zgodnie 

z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Ponieważ 

Polska nie wykorzystała środków przeznaczonych w SPOT na rozwój 

systemów intermodalnych, w nowej perspektywie finansowej nie wymienia się 

już odrębnie tego zadania. Jednym z celów ujętej w tym programie osi 

priorytetowej: transport przyjazny środowisku jest wzrost udziału transportu 

intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków. 

Środki publiczne poszczególnych państw nie są w stanie zaspokoić 

finansowych potrzeb związanych z inwestycjami w zakresie inwestycji 

transportowych (w tym budowy centrów logistycznych). Możliwości finansowania 

centrów logistycznych w Polsce ze środków UE przedstawiono na rysunku 3.  
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Rysunek 3  

Finansowanie centrów logistycznych w Polsce ze środków UE 

 

FINANSOWANIE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH
W POLSCE ZE ŚRODKÓW UE

LATA

2004 – 2006

LATA

2007 – 2013

PROGRAM OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

SEKTOROWY PROGRAM

OPERACYJNY

TRANSPORT – GOSPODARKA MORSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakłada się 

finansowanie ze środków krajowych oraz wspólnotowych, co przedstawiono 

w tabeli 1. 

Tabela 1 

Finansowanie osi priorytetowych zdefiniowanych w Programie Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko (EU) 

Oś priorytetowa 
Finansowanie 

unijne 

Finansowanie krajowe 

Publiczne Prywatne 

Drogowa i lotnicza 

sieć TEN-T 

7 626 000 000 1 345 764 706 200 000 000 

Transport przyjazny 

środowisku 

7 513 500 000 3 039 100 000 200 000 000 

Bezpieczeństwo 

transportu i krajowe 

2 945 490 000 519 792 353 10 000 000 
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Oś priorytetowa 
Finansowanie 

unijne 

Finansowanie krajowe 

Publiczne Prywatne 

Sieci transportowe 

Infrastruktura 

drogowa w Polsce 

wschodniej 

990 000 000 174 705 882 − 

Konkurencyjność 

regionów 

599 880 000 105 861 176 − 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 

www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013.  

Na rysunku 4 przedstawiono strukturę środków Unii Europejskiej przeznaczonych 

na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko według finansowanych 

sektorów.  

 

Rysunek 4  

Podział środków Unii Europejskiej dostępnych w ramach projektu Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko według sektorów 

 

Transport; 71%
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Zdrowie; 1%
Szkolnictwo 

Wyższe; 2%

 



Rozwój centrów logistycznych w Polsce – źródła finansowania 361 

 

Źródło: opracowanie własne 

na podstawie: www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013. 

Nawet pomimo dużego wsparcia ze strony Unii Europejskiej, sięgającego 

nieraz 85% wartości inwestycji, istnieje potrzeba poszukiwania nowych źródeł 

finansowania projektów infrastrukturalnych. Ważnym źródłem wspomagającym 

inwestycje transportowe może być kapitał prywatny. 

Infrastruktura jest dobrem publicznym i tylko w wyjątkowych sytuacjach 

może być finansowana przez kapitał prywatny. W Polsce uzasadnieniem takiego 

rozwiązania jest wysoki deficyt budżetowy, co powoduje, że podmioty 

odpowiedzialne za finansowanie infrastruktury – państwo i samorządy lokalne − 

nie są w stanie realizować w pełni swojego zadania. 

W przypadku inwestycji dużych, wymagających zainwestowania dużych 

środków finansowych, może pojawić się dodatkowo współfinansowanie 

z funduszy Unii Europejskiej, zwane modelem hybrydowym3. Model hybrydowy 

może występować w dwóch postaciach: klasycznej i alternatywnej.  

Model klasyczny metody hybrydowej charakteryzuje się tym, że całość 

odpowiedzialności za działania związane z rozwojem inwestycji (finansowanie, 

budowę, eksploatację) ponosi podmiot prywatny. On również pozyskuje środki 

pomocowe z UE, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem w zakresie obniżenia 

wysokości wydatków ponoszonych przez sektor publiczny. 

Model alternatywny metody hybrydowej zakłada podział projektu na dwie 

części. Pierwsza część obejmuje PPP, natomiast druga realizowana jest z funduszy 

Unii Europejskiej.  

Rozwój centrów logistycznych jest przyszłością sektora prywatnego. Na 

obecnym jednak etapie realizacji inwestycji z tego zakresu ogromna rola przypada 

nadal państwu. Odpowiada ono za rozwój infrastruktury umożliwiającej dojazd do 

centrum logistycznego. Jest ona bowiem warunkiem rozwoju centrum 

logistycznego. 

Innym rozwiązaniem finansowania rozwoju centrów logistycznych jest 

współpraca kapitału prywatnego i publicznego. 

W tym zakresie może wystąpić finansowanie w ujęciu hybrydowym 

zmodyfikowanym, uwzględniające zarówno PPP, jak też wsparcie 

z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Europejskiego Banku Odbudowy 

i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W końcu 2006 r. EBOiR 

współfinansował 138 projektów PPP w transporcie. Ogólnie z kwoty 4,7 mld euro 

aż 18,3% przypadało na kapitał prywatny. 

                                                           

3  por. pod red. L. Mindura, Europa-Azja, Gospodarka, Transport, Poznań 2007, s. 311 
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Przykładowe źródła finansowania poszczególnych zadań dotyczących 

realizacji programu budowy zintegrowanej sieci centrów logistycznych w Polsce 

przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Przykładowe zadania i źródła ich finansowania dotyczące realizacji programu 

budowy zintegrowanej sieci centrów logistycznych w Polsce 

Zadanie Źródło finansowania 

Opracowanie koncepcji rozwoju rynku logistycznego 

w Polsce w okresie najbliższych 10 lat 

z uwzględnieniem roli centrów logistycznych. 

MNiSW 4 

Określenie optymalnego rozmieszczenia centrów 

logistycznych w Polsce. 

MNiSW 

Opracowanie długofalowego programu budowy 

centrów logistycznych w Polsce. 

ERDF ZPORR5 

ERDF SPO-TGM6 

Opracowanie koncepcji i projektu technicznego 

elektronicznej platformy do obsługi centrów 

logistycznych. 

MiNSW 

Opracowanie wytycznych techniczno-

technologicznych do budowy centrów logistycznych 

w Polsce. 

ERDF ZPORR 

ERDF SPO-TGM 

Wdrożenie pilotażowe budowy centrum 

logistycznego jako inwestycyjnego przedsięwzięcia 

publiczno-prywatnego (PPP), wspomaganego przez 

środki finansowe Unii Europejskiej, wyposażonego 

w internetową platformę elektroniczną. 

ERDF ZPORR 

ERDF SPO-TGM 

Środki publiczne 

i prywatne 

Opracowanie koncepcji i doprowadzenie do integracji 

polskich centrów logistycznych z siecią centrów 

logistycznych w Unii Europejskiej. 

ERDF ZPORR 

ERDF SPO-TGM 

Opracowanie programu edukacyjnego dotyczącego 

korzyści dla SME w wyniku korzystania z usług 

logistycznych. 

Środki własne jednostek 

badawczo-rozwojowych 

i uczelni 

                                                           

4  MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

5  ERDF ZPORR – Fundusz Strukturalny – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 

6  ERDF SPO-TGM – Fundusz Strukturalny – Sektorowy Program Operacyjny Transport i 

Gospodarka Morska 
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Zadanie Źródło finansowania 

Opracowanie programu edukacyjnego dla operatorów 

logistycznych dot. korzyści płynących ze wspólnego 

użytkowania centrum logistycznego. 

Środki własne jednostek 

badawczo-rozwojowych 

i uczelni 

Monitoring efektywności przyjętych rozwiązań. Budżet Ministerstwa 

Transportu 

Źródło: B. Liberadzki i L. Mindur (red.), Uwarunkowania…, s. 495. 

Zadania przedstawione w tabeli 2 są elementami projektu całościowego 

programu budowy sieci logistycznych. Występują w nim różnorodne źródła 

finansowania omówione w niniejszym rozdziale. 

PODSUMOWANIE 

Dotychczasowe doświadczenia w finansowaniu budowy i rozwoju centrów 

logistycznych w Polsce wskazują na konieczność wypracowania nowych metod 

w tym zakresie. Należy od podstaw opracować nową strategię polityki 

transportowej, uwzględniającą budowę i rozwój centrów logistycznych na 

podstawie realnych źródeł finansowania, jak również dążyć do ujęcia ich 

w odrębnym programie operacyjnym. 

STRESZCZENIE 

W artykule omówiono źródła finansowania centrów logistycznych 

w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia w finansowaniu budowy i rozwoju 

centrów logistycznych w Polsce wskazują na konieczność wypracowania nowych 

metod w tym zakresie. 
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SUMMARY 

DEVELOPMENT OF LOGISTIC CENTRES IN POLAND – SOURCE OF 

FINANCES 

The paper considers the sources of financing logistics centers in Poland. 

Previous experiences in financing the building and development of logistics centers 

in Poland indicate a need to develop new methods in this area. 

Translated by Leszek Gracz 
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JÓZEF STANIELEWICZ1 

ZWIĄZKI HANDLOWE SZCZECINA Z PRZEDPOLEM 

AMERYKAŃSKIM W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W. 

Nowy układ polityczny po Kongresie Wiedeńskim, gwarantujący portowi 

szczecińskiemu zachowanie nieskrępowanych związków z jego naturalnym 

zapleczem w dorzeczu Odry, i przyjęta na Kongresie zasada jedności gospodarczej 

ziem polskich w granicach z 1772 r. otwierały przed szczecińskim portem duże 

perspektywy rozwoju. Ich potwierdzeniem stała się rosyjsko-pruska konwencja 

handlowa z 1818 r., obejmująca od 1 stycznia 1820 r. Królestwo Polskie, 

zakładająca utrzymanie liberalnych stosunków między partnerami. W konwencji 

zakładano utrzymanie zasady jedności gospodarczej między ziemiami 

Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych „położonymi między Dźwiną, 

Dnieprem, Dniestrem, Odrą i morzem” oraz gwarantowano wolną żeglugę na 

rzekach i kanałach znajdujących się na tym obszarze2. 

Charakteryzując sieć komunikacyjną łączącą Szczecin z tak rozległym 

zapleczem, ówczesny dyrektor Dyrekcji Ceł, Akcyzy i Licencji w Szczecinie – 

Heidebreck − mógł stwierdzić: „Wydaje się, że Szczecin z natury w sposób 

wyjątkowy, a dla Niemiec niemal wyłączny, jest powołany do handlu towarami 

rosyjskim i w ogóle bałtyckimi, gdyż żadne inne miejsce na Morzu Bałtyckim nie 

posiada tak znacznej, tak głęboko w głąb lądu żeglownej i z tylu innymi rzekami, 

bądź bezpośrednio, bądź przez kanały powiązanej drogi wodnej, jaką jest Odra3. 

Rodzi się zatem pytanie, dlaczego Szczecin nie był w stanie dyskontować 

korzyści, jakie kryły się w tak znacznym poszerzeniu granic jego zaplecza 

portowego? Główna przyczyna tkwiła w kryzysie handlowym, do jakiego doszło 

po zakończeniu wojen napoleońskich. Strumień międzynarodowego handlu 

hamowały dwie przeszkody: jedna naturalna, druga sztuczna. Przeszkodą 

naturalną, którą pokonano w latach 40. XIX w., były wysokie koszty transportu. 

Obniżono je na zapleczu portów bałtyckich dopiero dzięki narodzinom kolei 

żelaznych i pojawieniu się statków parowych. Przeszkodę sztuczną stanowiły 

                                                           

1 Prof. dr hab. Józef Stanielewicz, Katedra Historii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki 

Przestrzennej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 
2 Handels- und Schiffahrts – Vertrag zwischem Preussen und Russland gezeichnet zu St. Petersburg 

den 19/7 Dezember, ratifizirt den 18-ten Februar 1819. Inserowany w Archiwum Państwowym w 

Poznaniu, Naczelne Prezydium w Poznaniu, nr 5046. 

3 A. Wielopolski: Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800-1918, Szczecin 1959 s. 88. 
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wysokie cła importowe i eksportowe oraz zakazy importu wielu towarów, 

zniesione w większości dopiero w końcu lat 40.4 

Biorąc pod uwagę teorię „długich fal” M. Kondratiewa i J. Schumpetera, 

uwzględniającą m.in. wpływ na gospodarkę wydarzeń politycznych, zwłaszcza 

wojen, gospodarka światowa znalazła się w latach 1815–1849 w fazie recesji5, co 

wywarło negatywny wpływ na sytuację handlu morskiego Szczecina i pozostałych 

pruskich portów nad Bałtykiem.  

Głównymi towarami eksportowanymi ze Szczecina i innych portów 

pruskich pozostawało zboże i drewno. Na przykładzie obrotów tymi ładunkami 

można zilustrować negatywne skutki protekcyjnej polityki prowadzonej przez 

Wielką Brytanię i inne kraje na zachodzie Europy dla handlu morskiego Szczecina. 

Do Wielkiej Brytanii kierowano zdecydowaną większość szczecińskiego 

eksportu zboża wynoszącego: w 1820 r. 97,8% ogółu wywozu zboża, w 1830 r. 

81,4%, w 1840 r. 79,2%. W okresie ograniczeń importowych zboża w Wielkiej 

Brytanii udział ten spadał do 1,9% w 1835 r. lub w ogóle ulegał wstrzymaniu 

(1821−1824)6. 

Zahamowanie importu zboża do Anglii, w wyniku oddziaływania 

wprowadzonej w 1814 r. ruchomej stawki celnej, prowadziło zawsze do głębokich 

reperkusji w handlu pruskich portów bałtyckich (pogłębiło przy tym kryzys rolny 

na zapleczu tych portów po wojnach napoleońskich), powodując załamanie cen 

zboża, piętrzenie się ładunków i stagnację w obrotach handlowych7. 

Bariery celne i zakazy importu stały się również hamulcem eksportu zboża 

do innych krajów na zachodzie Europy, w tym do Belgii i Holandii, w której np. 

w 1825 r. podniesiono cła zbożowe o 300% wobec i tak już protekcjonistycznej 

taryfy z 1816 r.8 

Podobne wahania jak przy wywozie zboża wystąpiły w eksporcie drewna 

z pruskich portów bałtyckich. Hamulcem eksportu były głównie wysokie cła 

w Wielkiej Brytanii, najważniejszym odbiorcy drewna wysyłanego z rejonu 

Bałtyku, przy faworyzowaniu drewna z kolonii angielskich, zwłaszcza z Kanady9.  

                                                           

4 R. Cameron: Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 1996 

s. 295 

5  J. Kaliński: Historia gospodarcza XIX i XX w., Warszawa 2008, s. 376; W Stankiewicz: Historia 

myśli ekonomicznej, Warszawa 2007, s.207. 

6 Statistik der ueberseeischen Ein-und Ausfuhr Sttetins in den Jahren 1814 – 1851, nebst einer 

tabellarischen Uebersicht des Schiffahrts – Verkehrs in demselben Zeitraume, Stettin 1852, s. 59 i 

n. 

7 M. Peters: Die Entwickelung der deutschen Rhederei seit Beginn dieses Jahrhunderts, B.1, Jena 

1889, s. 75; A. Mielcarek: Rozwój floty i żeglugi pruskich portów południowego i wschodniego 

wybrzeża Bałtyku w latach 1815-1914, Szczecin 1993, s. 56 

8 E. Baash: Hollaendische Wirtschaftsgeschichte, Jena 1927, s. 438, 488 

9 Boersen Nachrichten der Ostsee (dalej BNO), 7. III. 1836, nr 20 
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Liberalizacja rosyjsko-pruskich stosunków handlowych trwała zaledwie 

kilka lat. W 1821 r. Rosja wypowiedziała konwencję handlową z Prusami, 

ogłaszając w roku następnym prohibicyjną taryfę celną, która wprowadzała zakaz 

wwozu 21 towarów, w tym wielu artykułów kolonialnych i przemysłowych 

odgrywających dotychczas ważną rolę w obrotach między pruskimi portami 

bałtyckimi a Rosją. Towary importowane obłożono wysokimi cłami. W 1822 r. 

władze rosyjskie ogłosiły autonomię celną Królestwa Polskiego, którego rząd 

przystąpił także do protekcyjnej polityki handlowej. Odwet pruski w postaci 

represyjnych ceł wymierzonych głównie w eksport rolny Królestwa Polskiego, 

złagodzony przejściowo w 1825 r., położył się cieniem na stosunkach handlowych 

pruskich portów bałtyckich z ich polskim zapleczem10. 

Protekcjonizm handlowy Prus, a następnie Niemieckiego Związku Celnego 

wywoływał głębokie protesty korporacji kupieckich w pruskich miastach nad 

Bałtykiem. Koła handlowe Szczecina po dłuższych wahaniach wynikających 

z obawy, iż liberalizm handlowy mógłby zaostrzyć konkurencję Hamburga na 

bezspornym dotychczas zapleczu portu szczecińskiego w dorzeczu Odry, poparły 

żądania odejścia Niemieckiego Związku Celnego od polityki protekcyjnej11.  

Nie powiodły się także próby odbudowy związków handlowych Szczecina 

z Galicją, Czechami i Morawami, podejmowane po zakończeniu wojen 

napoleońskich, napotykające na trudną do sforsowania przeszkodę w postaci 

protekcyjnej polityki handlowej Austrii. Z uwagi na to, że protekcjonizm austriacki 

wymierzony był w import z Prus, władze pruskie w odwecie podwyższyły 

w 1831 r. cła tranzytowe na towary przewożone ze Szczecina do Austrii. 

Podwyżka ta nie dotyczyła towarów przewożonych do Austrii żeglugą łabską, 

w wyniku czego rywalizacja Hamburga wobec Szczecina na zapleczu monarchii 

habsburskiej znacznie się zaostrzyła12. 

Poważnym obciążeniem handlu bałtyckiego były cła pobierane przez 

duńską komorę celną w Sundzie i opłaty nakładane na statki przepływające przez 

Bełt. Ich następstwem był wzrost konkurencji Hamburga wobec Szczecina, która 

nasiliła się w latach 20. XX w., po likwidacji praw składu na Łabie i obniżeniu 

opłat celnych państw nadłabskich ciążących dotychczas na handlu Hamburga. Były 

                                                           

10 J. Stanielewicz: Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815-1914, Szczecin 1991, 

s. 26 

11 Szerzej na ten temat pisali: E. Włodarczyk: Ruch zwolenników wolnego handlu w Pruskich 

nadbałtyckich miastach  portowych (1840-1879), w: Zapiski Historyczne, t. 54, 1989, z.4, s. 55 i n. 

; W. Stępiński: Przemiany kapitalistyczne w życiu gospodarczym Szczecina w pierwszej połowie 

XIX wieku, Warszawa- Poznań 1984, S. 45 – 46. 

12 Handels – und Schiffahrts – Vertrag zwischen Preussen und Oesterreich in Bezug auf die 

Beideseitigen ehemals zu Polen gehoerigen Provinzen gezeichnet zu Warschau den 22 – sten 

Maerz 1817, inserowany w Archiwum Państwowym w Poznaniu, Naczelne Prezydium w 

Poznaniu, nr 5046; A. Beer: Oesterreiichische Handelspolitik im neunzehnten Jahrhundert, Wien 

1891, s. 12 i n. 
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one do tego czasu odpowiednikiem ceł sundzkich ciążących na handlu Szczecina, 

gwarantujących utrzymanie względnej równowagi między obu portami13. 

Negatywny wpływ na konkurencję z Hamburgiem miały z punktu 

widzenia Szczecina wysokie koszty transportu zapleczowego oraz utrudnienia 

w pracy samego portu. Żaglowce pływające do i ze Szczecina musiały często 

oczekiwać kilka tygodni na zmianę wiatru bądź ustąpienie spowodowanej 

północnymi wiatrami cofki Odry. Zmiany na lepsze nastąpiły dopiero w latach 40., 

po wprowadzeniu na tor wodny do Świnoujścia parowych holowników14. 

Jeszcze większym utrudnieniem dla handlu i żeglugi morskiej Szczecina 

były przerwy zimowe w pracy portu spowodowane zamarzaniem basenów 

portowych i Odry, które przeciągały się do trzech miesięcy. W okresie zimowym 

obsługę handlową zaplecza Szczecina przejmował Hamburg. Należy zaznaczyć, że 

od 1838 r. istniało już parowe połączenie żeglugowe między Hamburgiem 

i Wrocławiem (po renowacji Kanału Miłoradzkiego), co zapewniało temu portowi 

prymat na spornym zapleczu śląskim. W tym samym czasie z uwagi na zły stan 

techniczny Odry rejsy 75-tonowych statków ze Śląska do Szczecina przeciągały się 

niekiedy do roku. W relacjach Śląsk−Hamburg pływały już wówczas statki 150-

tonowe. W efekcie tego stawki frachtowe na Odrze znacznie przewyższały stawki 

obowiązujące w żegludze łabskiej, utrudniając Szczecinowi prowadzenie walki 

konkurencyjnej z Hamburgiem15. 

W interesie Niemieckiego Związku Celnego leżało stworzenie silnego 

ośrodka handlu morskiego, który by uniezależniał Związek od portów 

zagranicznych i obcej żeglugi. Wybór padł na Hamburg, który od powstania 

Związku cieszył się jego względami. 

Konkurencja Hamburga wobec Szczecina objęła głównie towary 

wartościowe, zwłaszcza artykuły kolonialne i bawełną, których obroty w porcie 

szczecińskim spadły do minimalnych rozmiarów. Sytuację Szczecina pogorszyło 

włączenie się do tej rywalizacji w latach 40. Bremy, która dzięki nawiązaniu 

żywych kontaktów handlowych z Ameryką zaczęła dostarczać na zaplecze portu 

szczecińskiego duże ilości bawełny i tytoniu16. 

Po zakończeniu wojen napoleońskich w szczecińskich kołach 

gospodarczych narodził się pomysł uniezależnienia portu od pośrednictwa 

                                                           

13 T. Schmidt: Zur Geschichte des Handels und der Schiffahrts Sttetins von 1786- 1840, w: Baltische 

Studien, B. 25, H. 2, Stettin 1875, s. 72; K. Piotrowski: Zaplecze portu szczecińskiego w dobie 

kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, Szczecin 1969, s. 31 

14 A. Mielcarek: Transport drogowy, wodny i kolejowy w gospodarce prowincji pomorskiej w latach 

1815- 1914, Szczecin 2000, s. 50,  

15  O. Teubert: Binnenschiffahrt, Leipzig 1912, t., s. 13; K. Piotrowski: op. cit., s. 53-56; T. 

Schmidt:op. cit s.157; A. Mielcarek: Transport drogowy..., s. 50 

16  A. Dullo: Gebiet, Geschichte und Charakter des Seehandels der groesten deutschen Ostseeplaetze 

seit der Mitte dieses Jahrhunderts, Jena 1888, s. 50: J. Stanielewicz: Związki handlowe..., s. 61 i n. 
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Hamburga, a także portów angielskich w wymianie z krajami południowo- 

i środkowoamerykańskimi. Wzrost zainteresowania handlem transatlantyckim był 

wówczas zjawiskiem ogólnoeuropejskim wynikającym ze wzrostu 

zapotrzebowania gospodarki europejskiej na amerykańską bawełnę i towary 

kolonialne.  

Inicjatorami nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych Szczecina 

z portami amerykańskimi stali się właściciele rafinerii cukru na Łasztowni, 

zakładający przyspieszenie dzięki temu rozwoju miejscowego cukrownictwa 

i zwielokrotnienie masy importowanych ładunków kolonialnych i cukru. 

Przewidywano import wymienionych towarów własnymi statkami z ominięciem 

Hamburga, co miało obniżyć koszty transportu od 25 do 40%. Za import 

amerykański miano płacić eksportem uszlachetnionych produktów rolnych oraz 

półfabrykatów. Powyższa inicjatywa znalazła poparcie władz prowincji, które 

widziały w niej możliwość aktywizacji gospodarczej regionu. Wyrazem tego 

poparcia stały się plany rozbudowy portu w Świnoujściu. Szczecińskie koła 

kupieckie wystąpiły w 1818 r. z inicjatywą powołania Towarzystwa Handlu 

Zachodnioindyjskiego, przewidując stworzenie w Szczecinie dużego ośrodka 

handlu kolonialnego. W tym celu zamirzano powołać w mieście spółkę akcyjną 

z kapitałem 600 tys. marek, zebranych drogą subskrypcji 400 akcji. 

Przerastało to jednak możliwości finansowe Szczecina, w związku z czym, 

zgodnie ze statutem spółki, zwrócono się z propozycją współpracy finansowej 

i handlowej do firm Berlina, Wrocławia, a nawet Amsterdamu i Londynu. 

Inicjatywa szczecińska nie miała jednak szans powodzenia, zwłaszcza z uwagi na 

tradycyjne powiązania handlowe Wrocławia z Hamburgiem, który był na zapleczu 

dolnośląskim partnerem zdecydowanie atrakcyjniejszym od Szczecina. Bez 

rezultatu pozostała kolejna inicjatywa Szczecina z 1821 r. zakładająca powołanie 

konkretnej spółki kapitałowej dla handlu transatlantyckiego z udziałem kupiectwa 

wrocławskiego i berlińskiego17. 

Szanse szczecińskiego handlu na ożywienie wymiany z zapleczem Śląska 

malały wraz z postępem prac regulacyjnych na górnej Odrze i renowacją Kanału 

Miłoradzkiego, które umożliwiały ekspansje Hamburga na tym spornym polu18. 

Fascynacja wymianą z Ameryką była zjawiskiem właściwym dla burżuazji 

przemysłowej i handlowej całych Niemiec w latach 20. i 30. XIX w. Na zapleczu 

pruskich portów bałtyckich łączono ją z wiarą w przezwyciężenie przewlekłego 

kryzysu rolnego, który kładł się cieniem na handlu morskim Szczecina, Gdańska 

i Królewca, zmniejszając ich możliwości eksportowe19. 

                                                           

17  W. Stępiński: op. cit., s. 56-57 

18 K. Piotrowski: op. cit., s.57 

19 J. Stanielewicz: Związki handlowe..., s. 35 i n.  
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W takich warunkach, przy gotowości inwestycyjnej szczecińskiego 

kupiectwa wspieranej przez prowincjonalną biurokrację, władze pruskie przyznały 

w 1822 r. Szczecinowi strefę wolnocłową, która miała odegrać ważną rolę 

w ożywieniu wymiany transatlantyckiej. Nadzieje te wygasły wraz z brakiem 

zgody władz na zabudowę wymienionej strefy magazynami i spichrzami, co było 

skutkiem nacisku sfer wojskowych widzących w tym osłabienie funkcji 

strategiczno-wojskowych szczecińskiej twierdzy20. 

Brak szerszego poparcia władz pruskich dla programu kół gospodarczych 

Szczecina i rozwoju wymiany z krajami amerykańskim wywoływał liczne protesty 

miejscowego kupiectwa i zachodniopomorskiego junkierstwa, wyrażane na 

sejmikach prowincjonalnych oraz w licznych petycjach czy memoriałach 

adresowanych do władz. Wskazywano w nich, że eksport przetworów i surowców 

rolnych, w tym spirytusu, wełny i mąki, do Ameryki mógłby złagodzić skutki 

kryzysu rolnego na zapleczu portu szczecińskiego, wywołanego angielskimi cłami 

zbożowymi21. 

Barierą rozwoju handlu transatlantyckiego pruskich miast portowych było 

niedostosowanie miejscowej żeglugi do rejsów oceanicznych. Pod względem 

technicznym w żegludze bałtyckiej posługiwano się żaglowcami dostosowanymi 

do przewozów drewna i zboża, co zapewniało niskie stawki w porównaniu 

z żeglugą oceaniczną. Ze względu na przeznaczenie tych statków podczas ich 

budowy zwracano uwagę raczej na pojemność niż na inne walory eksploatacyjne, 

np. prędkość. Musiały to być statki stosunkowo pojemne, lecz jednocześnie − ze 

względu na płytkość portów bałtyckich − o niewielkim zanurzeniu. Z powyższych 

względów jednostki takie nie nadawały się do żeglugi oceanicznej, którą mogły 

uprawiać statki o solidnej konstrukcji, głębokim zanurzeniu i większej szybkości. 

W tym stanie rzeczy statki armatorów bałtyckich ograniczały zasięg swojej żeglugi 

prawie wyłącznie do Bałtyku i Morza Północnego22. 

W stoczniach pruskich miast bałtyckich budowano statki głównie dla 

miejscowych armatorów. Niewielki procent wodowanego tonażu stanowiły 

nowoczesne statki przeznaczone do rejsów oceanicznych, budowane według 

planów zagranicznych. Ceny oceanicznych żaglowców, których kadłuby 

pokrywano żelazną, niekiedy miedzianą lub cynkową blachą, były bardzo 

wysokie23. Kupno takich drogich żaglowców przerastało najczęściej możliwości 

                                                           

20 W. Stępinski: op. cit., s. 59 

21 A. Wielopolski: Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX w., Poznań 1965, s. 70 i n. 

22 M. Peters: Die Entwicklung der deutschen Reederei seit Beginn des 19 Jahrhunderts bis zur 

Begruendung des Deutschen Reichs, t. 2, Jena 1905, s. 34; A. Wielopolski: Zarys handlu i żeglugi 

bałtyckiej w XIX i na początku XX wieku, w: Zapiski Hstoryczne, t. XXXV- Rok 1970-z.2, s. 71 

23 A. Mielcarek: Rozwój floty..., s. 23, 40 – 41. 
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inwestycyjne miejscowych kupców, którzy łączyli funkcje handlowe 

z armatorskimi24. 

W tym stanie rzeczy wręcz absurdalny wydawał się memoriał sejmiku 

prowincjonalnego w Szczecinie z marca 1829 r. postulujący wybudowanie 

w miejscowych stoczniach 100 nowych statków kosztem 3 mln marek. Przy ich 

pomocy zamierzano wyeliminować Hamburg z handlu pruskiego i zwielokrotnić 

wymianę transatlantycką. Jednocześnie szybki rozwój miejscowego przemysłu 

miał podnieść atrakcyjność eksportu lokalnego zaplecza Szczecina25.  

Dotychczasowe starania kół gospodarczych Szczecina, wspierane przez 

lokalne władze samorządowe, nie były w stanie zatrzymać ekspansji Hamburga 

w handlu transatlantyckim. Jej rezultatem stał się szybki spadek obrotów towarów 

kolonialnych w porcie szczecińskim, zwłaszcza kawy, która stanowiła ważną 

pozycję w imporcie Szczecina. O ile w 1820 r. wyładowano tu 20 975 cetnarów 

kawy, to w 1825 r. 11 799 cetnarów, a w 833 r. już tylko 1396 cetnarów. Należy 

zaznaczyć, że ⅔ kawy wyładowanej w 1833 r. w Szczecinie przywieziono 

z Hamburga. 

Niekorzystne rezultaty w walce konkurencyjnej z Hamburgiem skłoniły 

kupiectwo szczecińskie do podjęcia bardziej skutecznych form akwizycji towarów 

eksportowych, co przy jednoczesnym wzroście importu z portów amerykańskich 

(przy niewielkim udziale statków szczecińskich) złagodziło skutki konkurencji 

zachodniego sąsiada. Wyładunek kawy w Szczecinie w 1840 r. osiągnął rekordowy 

poziom 29 318 cetnarów26. 

Początek lat 40. XIX w. był przełomem w kilkudziesięcioletnich zabiegach 

szczecińskich kół handlowych o zajęcie silniejszej pozycji na rynkach 

amerykańskich. Szczecin całkowicie zlekceważył możliwości ożywienia tej 

wymiany, jakie kryły się w przewozach emigrantów. 

Wychodźstwo ludności z Europy do obu Ameryk zaważyło 

w decydującym stopniu na ożywieniu kontaktów Europy z Nowym Światem. 

Emigracja zamorska przyczyniła się do narodzin i szybkiego rozwoju pasażerskich 

linii transatlantyckich w portach zachodniej Europy, w tym w Bremie i Hamburgu. 

Porty te odegrały główną rolę w obsłudze europejskiej emigracji zamorskiej, co 

pozwoliło im osiągnąć prymat wśród największych portów kontynentu27. 

Przykładem portu, który oparł swój rozwój na przewozach emigrantów, 

była Brema. O ile Hamburg w latach 40. XIX w. był już wielkim centrum 

gospodarki morskiej Nimieckiego Związku Celnego i portem rangi europejskiej, 

                                                           

24 Tamże, s. 95. 

25 W. Stępiński: op. cit., s.61. 

26 T. Schmidt: op. cit., s. 72, 104 

27 B. Drewniak : Emigracja z Pomorza Zachodniego 1816 – 1914, Poznań 1966, s. 84 
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o tyle potęga Bremy wyrosła niemal wyłącznie dzięki kontaktom z Ameryką, przy 

decydującym udziale ruchu emigracyjnego28. 

Saldo bilansu handlowego Niemiec z Ameryką Południową i Północną 

miało chronicznie ujemny charakter. Z Ameryki płynął do Niemiec szeroki 

strumień towarów kolonialnych: cukru, kawy, tytoniu i przypraw korzennych, 

a także surowce, głównie bawełna. Eksport z Niemiec, ograniczony słabością 

przemysłu niemieckiego, uzupełniali emigranci, których przewóz stał się dla 

towarzystw żeglugowych źródłem ogromnych dochodów. 

Biorąc pod uwagę wysokie opłaty za karty okrętowe oraz przewóz bagażu 

(po 35–39 talarów od pasażera) i mnożąc je przez kilkadziesiąt tysięcy osób 

opuszczających corocznie Bremą i Hamburg, trzeba stwierdzić, że kasy 

przedsiębiorstw armatorskich obu miast wypełniały się kilkuset tysiącami talarów. 

Stały się one podstawą wielkich inwestycji okrętowych, które wysunęły 

tamtejszych armatorów na czoło światowych przewoźników morskich. Powstałe 

w 1847 r. towarzystwo okrętowe „Linie Hamburg–Ameryka” urosło wkrótce do 

rangi największego przedsiębiorstwa armatorskiego w świecie, rywalizując 

o palmę pierwszeństwa z powstałym kilka lat później bremeńskim 

„Północnoniemieckim Lloydem”29. 

Dominująca pozycja Bremy jako portu emigracyjnego w latach 30. i 40. 

XIX w. wynikała przede wszystkim z dogodnego położenia portu wobec głównych 

ośrodków emigracyjnych z Niemiec w tym okresie, którymi były zachodnie 

i południowe części kraju. Wzrost znaczenia Hamburga w obsłudze przewozów 

emigrantów w końcu lat 40. pozostawał w ścisłym związku z przesuwaniem się fali 

emigracyjnej z zachodu na wschód Niemiec. Dla wschodnich prowincji pruskich 

Hamburg był bliższy niż Brema, w związku z czym tańsze tam były również 

dojazdy kolejami, które od 1843 r. dotarły do Hamburga, a także Szczecina30. 

Do lat 40. kupiectwo Szczecina nie podejmowało żadnych kroków celem 

przeciwstawienia się hegemonii Bremy w wywozie emigrantów. Co więcej, 

w organie prasowym miejscowego kupiectwa „Boersen Nachrichten der Ostsee” 

ukazywały się do tego czasu ogłoszenia reklamowe towarzystw żeglugowych 

z Bremy i portów francuskich zachęcające do wyjazdu do Ameryki.  

Zainteresowanie sfer kupieckich Szczecina możliwościami wywozu 

emigrantów rozpoczęło się dopiero w okresie wzmożonej penetracji zaplecza portu 

szczecińskiego przez Bremę, która zaczęła wypierać stąd towary sprowadzane 

dotychczas przez Szczecin, głównie bawełnę i tytoń. Odkrycie prawidłowości, iż 

                                                           

28  K. Wiedenfeldt: Die nordwesteurpaeischen Welthaefen London - Liverpool – Hamburg- Bremen- 

Amsterdam- Rotterdam- Antwerpen – Havre in ihrer Verkehrs – und Handelsbedeutung. 

Veroeffentlichungen des Instituts fuer Meereskunde und Geographischen Instituts an der 

Universitaet Berlin, Januar 1903, H. 3., s. 27 

29  K. Thiess: Deutsche Schiffahrt und Schiffartspolitik der Gegenwart, Leipzig 1907, s. 43 

30  B. Drewniak: op. cit., s. 28 
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korzyści z przewozu emigrantów nie ograniczały się jedynie do zysków osiąganych 

za sprzedaż kart okrętowych, ale kryły się za tym także ogromne korzyści z tytułu 

przewozu w rejsach powrotnych masy najbardziej atrakcyjnych towarów, nastąpiło 

w Szczecinie zbyt późno. Pozycja Bremy jako głównego przewoźnika emigrantów 

z Niemiec była już wówczas nienaruszalna. 

W jednym tylko 1845 r. z Bremy wyjechało do Stanów Zjednoczonych na 

146 statkach bremeńskich, 28 amerykańskich, 3 szwedzkich, 1 norweskim i 21 

niemieckich 32 tys. osób. Ani jeden statek pruski nie partycypował w tym 

intratnym przedsięwzięciu. Biorąc pod uwagę fakt, iż w rejsach powrotnych 

z Ameryki do ładowni statków zajętych wcześniej przez emigrantów ładowano 

towar o wadze 7–7,5 tony w miejsce 2 osób w wymienionym roku dowieziono do 

Bremy ze Stanów Zjednoczonych 112 tys. towarów, głównie tytoniu, bawełny 

i ryżu. W rezultacie niektóre towary sprowadzane jeszcze pod koniec lat 30. do 

Szczecina bezpośrednio z Ameryki Północnej, w tym bawełna, były obecnie 

przywożone wyłącznie z Bremy i Hamburga lub portów angielskich31. 

Spadek obrotów z Ameryką objął wszystkie porty pruskie. W 1845 r. 

weszło do nich łącznie 36 statków z Ameryki Północnej i 24 z Brazylii. 

Odpowiednie liczby dla Hamburga, który ustępował wówczas w kontaktach 

z Nowym Światem Bremie, wynosiły 78 i 176 statków32. 

Bezradność kół gospodarczych Szczecina wobec nasilającej się 

konkurencji Bremy i Hamburga spowodowała, iż rozpoczęły one zakrojoną na 

szeroką skalę akcję antyemigracyjną z użyciem argumentów natury 

ogólnonarodowej. Wskazywano w nich m.in. na to, że emigranci z przemysłowych 

regionów Niemiec uczestniczyli w Stanach Zjednoczonych w tworzeniu nowych 

ośrodków przemysłowych konkurujących z przemysłem niemieckim na rynkach 

światowych, że wzrost emigracji pogłębia deficyt handlowy Niemiec ze Stanami 

Zjednoczonymi itd. 

Obok tej argumentacji, kierowanej do władz pruskich, w Szczecinie 

publikowano liczne artykuły ostrzegające społeczeństwo przed smutnym losem 

emigrantów. W szczególnie ponury sposób przedstawiano sytuację emigrantów 

niemieckich w Stanach Zjednoczonych.33 

Negatywny stosunek kół szczecińskich do emigracji nasilał się wraz 

z przesuwaniem się w drugiej połowie lat 40. fali wychodźstwa z Niemiec ku 

wschodowi, godząc w rejony objęte handlowymi wpływami Szczecina. Na wsi 

zachodniopomorskiej działali w tym czasie agenci werbunkowi towarzystw 

                                                           

31 BNO, 26.I.1938, nr 8, 18.III.1846, nr 40 

32 BNO, 29.VI.1846, nr 52, 10.I.1848, nr 5 

33 BNO, 18.IV.1846, nr 40, 22.V.1846, nr 41, 1.VI.1846, nr 44 
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żeglugowych z Bremy i Hamburga, którzy namawiali ludzi do wyjazdu do 

Ameryki, otrzymując za każdego emigranta specjalną premię34. 

Wzrost wychodźstwa wiejskiego wywołał obawy szczecińskich kół 

handlowych, a zwłaszcza zachodniopomorskiego junkierstwa o przyszłość 

rolnictwa na bezpośrednim zaplecza portu szczecińskiego, wykazującego już 

wówczas pierwsze symptomy niedoboru rąk do pracy, który godził w towarową 

produkcję wielkich majątków. 

W Szczecinie zaczęto propagować ideę kolonizacji wewnętrznej, 

domagając się ograniczenia wychodźstwa zamorskiego z Niemiec i skierowania 

nurtu emigracyjnego do wschodnich prowincji pruskich, zwłaszcza do słabo 

zaludnionych rejonów nadbałtyckich. Z ziemi dostarczanej przez majątki 

junkierskie i domeny państwowe zamierzano tworzyć przy pomocy kredytowej 

państwa niewielkie gospodarstwa chłopskie35. 

Wraz z otwarciem w 1846 r. portów brytyjskich dla nieskrępowanego 

importu zboża i uchylenia angielskich aktów nawigacyjnych wygasło 

zainteresowanie szczecińskich kół handlowych wymianą z Ameryką. Jako 

światowy dostawca wyrobów przemysłowych i węgla oraz potentat w handlu 

kolonialnym Anglia miała wielkie możliwości ekspansji na stojące u progu 

industrializacji zaplecze pruskich portów bałtyckich, stanowiąc jednocześnie obiekt 

szczególnego zainteresowania dla ich eksportu rolno-leśnego. Wymiana z Wielką 

Brytanią zmajoryzowała handel morski Szczecina i pozostałych pruskich portów 

bałtyckich. 

Paradoksem był fakt, iż zerwanie kontaktów z Ameryką i silne związanie 

się handlu szczecińskiego z Anglią zaowocowało dużym importem do Szczecina 

towarów amerykańskich reeksportowanych przez porty brytyjskie. Aż do otwarcia 

Kanału Sueskiego w 1869 r. Londyn odgrywał rolę wielkiego europejskiego składu 

towarów kolonialnych rozprowadzanych na rynki środkowowschodniej Europy 

m.in. za pośrednictwem Szczecina, który dzięki rozbudowie sieci powiązań 

kolejowych znacznie rozszerzył krąg handlowego oddziaływania na swoim 

portowym zapleczu36. 

 

 

                                                           

34 H. Berghaus: Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fuerstenthums Ruegen, B.V, Ab. I, 

s.175; B. Drewniak op. cit. s. 26 

35 BNO, 2.II.1846, nr 17, 27.II.1846, nr 18. 

36  J. Stanielewicz: Rola portów..., s. 41 i n.; K. Piotrowski: op. cit., s. 106; A. Wielopolski: Zarys 

dziejów..., s. 63. 
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STRESZCZENIE 

Recesja gospodarki światowej w latach 1815–1849 wywarła negatywny 

wpływ na sytuację handlu bałtyckiego. Utrudnieniem dla obrotów portu 

szczecińskiego stało się ponadto osłabienie obrotów handlowych z Wielką 

Brytanią, która odgrodziła się barierami celnymi od importu rolno-leśnego z rejonu 

Bałtyku. Sytuację miało poprawić nawiązanie bezpośrednich kontaktów 

handlowych Szczecina z Ameryką. Próba ta zakończyła się niepowodzeniem 

z uwagi na silną konkurencję Hamburga i Bremy. Zainteresowanie Szczecina 

handlem z Ameryką skończyło się w 1846 r., po powrocie Wielkiej Brytanii do 

liberalnej polityki handlowej. W rezultacie handel morski Szczecina związał się 

silnie z Wielką Brytanią. 

SUMMARY 

CITY OF SZCZECIN AND AMERICAN COMMERCIAL CONNECTIONS IN 

THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY 

The recession of the world's economy in the 1815 – 1849 made a negative 

impression on the situation of baltic trade. The difficultys for turnovers of the 

Szczecin's harbour were caused of the weak turnovers with Great Britain, which 

surounded with a fence of custom barriers from an import from the region of 

Baltic. The situation was expected to improve with making a direct trade liaisons of 

Szczecin with America. That attempt failed because of the strong competition of 

Hamburg and Bremen. That attempts ended in 1846 after returning of Great Britain 

to more liberal trade policy. It infuenced that maritime trade of Szczecin was 

strongly connected with Great Britain.  

Translated by Przemysław Stanielewicz 
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WIESŁAW STAROWICZ 

RYSZARD JANECKI1  

KONCEPCJE PODZIAŁU DOPŁATY NA GMINY UCZESTNICZĄCE 

W KOMUNIKACYJNYM ZWIĄZKU KOMUNALNYM OPARTE NA 

KRYTERIACH DOCHODOWYCH 

WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym2 w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą 

tworzyć związki międzygminne. Decyzję o utworzeniu / przystąpieniu do związku 

podejmują rady zainteresowanych gmin, ponadto utworzenie / przystąpienie do 

związku wymaga przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady gminy. Utworzenie związku lub wstąpienie danej gminy 

do związku międzygminnego skutkuje tym, że prawa i obowiązki gmin 

uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem zadań przekazanych 

związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.  

Podstawowe zadania związku komunikacyjnego dotyczą organizowania 

usług transportu zbiorowego na obszarze jego działania. Idea zapewnienia 

spójności i komplementarności świadczonych usług jest pierwszym impulsem 

skłaniającym do rozważenia zalet i wad koncepcji realizowania zadań własnych 

gminy w zakresie transportu publicznego w formie związku komunikacyjnego. 

Integracja na poziomie zarządzania transportem zbiorowym pozwala na łatwiejsze 

rozwiązywanie zadań i problemów podczas tworzenia jednolitego systemu 

taryfowego, biletowego, informacyjnego i jednolitego systemu finansowania 

transportu na obszarze wielu gmin3. Integracja transportu publicznego na 

wspólnym obszarze wielu gmin członkowskich upraszcza przyjmowanie 

wspólnych jednolitych rozwiązań, słusznych i celowych dla całego obszaru 

związku, ale stwarza jednocześnie dodatkowe wyzwania związane ze wspólnym 

                                                           

1  dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK, Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu, Wydział 

Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska 

 dr inż. Ryszard Janecki, Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu, Politechnika Śląska 

2  Ustawa z dnia 08.05.1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z 

późniejszymi zmianami). 

3  R. Tomanek, Wpływ systemów finansowania na funkcjonowanie i rozwój transportu miejskiego w 

Polsce, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2004, nr 77, s. 33-40. 
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rozliczaniem kosztów, przychodów i dochodów realizowanego przedsięwzięcia 

oraz podziałem tych kategorii na poszczególnych członków związku4. 

Gminy tworzące związek komunikacyjny organizują za pośrednictwem 

związku usługę transportową dla swoich mieszkańców. Związek w procedurach 

przetargowych pozyskuje przewoźników, którzy oferują najkorzystniejsze warunki, 

m.in. finansowe, i gwarantują spełnianie warunków jakościowych. W tej fazie 

procesu organizacyjnego związek reprezentuje interesy wszystkich gmin i dba w 

interesie pasażerów o zaspokojenie ich potrzeb przewozowych. Podczas 

wykonywania przewozów związek kontroluje realizację przez przewoźników 

uzgodnionego poziomu jakości oraz gromadzi wpływy z biletów od przewożonych 

pasażerów i ponosi koszty pracy eksploatacyjnej z obsługi linii taborem 

o określonych kosztach jednostkowych. Wpływy z biletów w komunikacji 

zbiorowej w miastach nie pokrywają pełnych kosztów realizacji przewozów. 

Brakującą część uzupełniają gminy, dla których zadanie zapewnienia dostępu 

lokalnej społeczności do środków lokalnego transportu zbiorowego jest zadaniem 

własnym. W związkach komunikacyjnych gminy muszą uzgodnić i wspólnie 

zaakceptować sposoby podziału dopłat pomiędzy siebie, a nie jest to zadanie łatwe.  

W artykule podjęto próbę zdefiniowania kryteriów podziału dopłat, które 

mogłyby być brane pod uwagę w procedurze uzgadniania między gminami. 

Procedurę te wypracowano w opracowaniu realizowanym dla Komunikacyjnego 

Związku Komunalnego GOP w Katowicach5.  

KRYTERIA DOCHODOWE JAKO INSTRUMENT BEZPOŚREDNIEGO 

PODZIAŁU DOPŁATY NA GMINY UCZESTNICZĄCE W ZWIĄZKU 

Dla komunikacyjnych związków komunalnych jednym z zasadniczych 

wyzwań pozostaje podział na gminy członkowskie koniecznego dofinansowania do 

miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez związek. Nieodzowność 

dopłaty wynika z funkcjonowania linii komunikacyjnych niezapewniających 

przychodów na poziomie pokrywającym koszty generowane przez tego rodzaju 

linie. 

                                                           

4  G. Dydkowski, R. Tomanek, Systemy finansowania jako czynnik integracji miejskiego i 

regionalnego transportu w Polsce, w: Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego 

– szanse i bariery, Materiały konferencyjne, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Kielce 

2005, s. 87-102. 

5  W. Starowicz, Z. Bryniarska, W. Gamrot, R. Janecki, R. Tomanek, Metoda pomiaru łącznej, 

rocznej przychodowości i dochodowości każdej linii komunikacyjnej w gminach obsługiwanych 

przez KZK GOP oraz na liniach innych organizatorów obsługujących obszar KZK GOP, z którymi 

Związek ma podpisane stosowne umowy, Oddział SITK w Krakowie, 2007, System dopłat do 

publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych w Polsce, Red. 

R. Janecki i W. Starowicz, Wydawnictwo SITK, Kraków, 2009. 
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Kluczowym zagadnieniem rozstrzyganym najczęściej w statucie danego 

komunikacyjnego związku komunalnego jest wybór metody podziału dopłaty do 

transportu zbiorowego na poszczególne gminy członkowskie związku. 

Ogólna wartość dopłaty (DP) wynika z zarejestrowanego w okresie 

rocznym deficytu związku komunikacyjnego (DF). Zachodzi przy tym równość 

obu wymienionych powyżej mierników finansowych, a więc: 

 DFDP 

 

(1) 

Deficyt związku określa następująca zależność: 

 BCDF 

 

(2), 

gdzie: 

C – ogólne roczne koszty funkcjonowania komunikacyjnego związku 

komunalnego, w tym realizowanych na jego zlecenie przewozów 

w miejskim transporcie zbiorowym w danym okresie, 

B – roczne przychody związku komunikacyjnego ze sprzedaży biletów 

i innej prowadzonej działalności w danym okresie. 

Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, możliwe są trzy metody 

finansowania transportu publicznego organizowanego przez związek 

komunikacyjny poprzez dopłatę: 

1. metoda pośrednia, którą wyróżnia podejście o charakterze „od ogółu do 

szczegółu”, polegająca na ustaleniu globalnego wyniku finansowego związku 

w danym okresie, a następnie, w przypadku występującego deficytu, 

proporcjonalny jego podział w zależności od przyjętego kryterium na 

wszystkie jednostki administracyjne będące członkami związku 

komunikacyjnego (rysunek 1) 

 

Rysunek 1  

Metoda pośrednia podziału na gminy członkowskie związku dopłaty do 

miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez związek 

komunikacyjny 
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1 2 

GLOBALNY WYNIK FINANSOWY 

KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO 

DOPŁATA GMINY CZŁONKOWSKIEJ DO 

MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZWIĄZEK 

PODZIAŁ DEFICYTU NA GMINY 
CZŁONKOWSKIE ZWIĄZKU 

PROPORCJONALNIE WEDŁUG PRZYJĘTEGO 
KRYTERIUM 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

2. metoda bezpośrednia, która wymaga indywidualnego wyodrębnienia każdego 

produktu komunikacyjnego oferowanego na terenie gmin członkowskich przez 

związek komunikacyjny, to jest linii transportu zbiorowego, ustalenia dla 

każdej z osobna wyniku finansowego w danym okresie (najczęściej roku) 

i następnie: 

a) sporządzenia specyfikacji deficytowych linii komunikacyjnych wraz 

z ustalonym dla każdej z nich wynikiem finansowym oraz linii 

osiągających dodatni wynik finansowy również z podaniem jego wartości; 

b) proporcjonalnego podziału wyniku finansowego każdej linii 

komunikacyjnej w zależności od przyjętego kryterium na gminy 

członkowskie obsługiwane przez daną linię komunikacyjną; 

c) obliczenia salda obejmującego wszystkie linie komunikacyjne związku na 

obszarze każdej gminy członkowskiej, generujące zarówno dodatni, jak 

i ujemny wynik finansowy i ustalenie dopłaty danej gminy członkowskiej 

do miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez związek 

komunikacyjny; 

d) określenie całkowitej dopłaty wszystkich gmin członkowskich związku 

mającej charakter wynikowy i będącej sumą dopłat poszczególnych 

jednostek administracyjnych – członków związku komunikacyjnego 

(rysunek 2)6. 

                                                           

6  Można również przyjąć odmienne od przedstawionych powyżej zasady postępowania w 

odniesieniu do linii komunikacyjnych charakteryzujących się dodatnim wynikiem finansowym, a 

więc przede wszystkim pominąć te linie przy obliczaniu salda. W tym przypadku należałoby 

założyć gromadzenie środków finansowych generowanych przez te linie w komunikacyjnym 

związku komunalnym. Sposób wydatkowania tak kumulowanych funduszy powinien być 

określany przez gminy członkowskie związku. Jednocześnie każda z tych gmin byłaby zawsze 

obciążona roczną dopłatą do miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez związek 

komunikacyjny. Takie rozwiązanie ze względu na niski poziom akceptowalności przez samorządy 

gmin członkowskich pominięto w dalszych rozważaniach szczegółowych. 
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Rysunek 2  

Metoda bezpośrednia podziału na gminy członkowskie związku dopłaty do 

miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez związek 

komunikacyjny 

 

 

OBLICZENIE SALDA WYNIKÓW 
FINANSOWYCH WSZYSTKICH LINII 

KOMUNIKACYJNYCH ZWIĄZKU 
OBSŁUGUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE 

GMINY CZŁONKOWSKIE I USTALENIE 
DOPŁATY GMINY DO MIEJSKIEGO 

TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZWIĄZEK 

KOMUNALNY 

WYNIKI FINANSOWE 
KAŻDEJ LINII 

KOMUNIKACYJNEJ 
ZWIĄZKU 

WYNIK FINANSOWY 
 W SKALI 

KOMUNIKACYJNEGO 
ZWIĄZKU 

KOMUNALNEGO 

1 2 

3 

PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO 
WSZYSTKICH LINII 

KOMUNIKACYJNYCH NA GMINY 
CZŁONKOWSKIE ZWIĄZKU 

OBSŁUGIWANE PRZEZ 
POSZCZEGÓLNE LINIE WEDŁUG 

PRZYJĘTEGO KRYTERIUM 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

3. metoda mieszana, będąca połączeniem obu przedstawionych powyżej metod 

podziału dopłaty; jest to przypadek, w którym dla części linii komunikacyjnych 

ustalany byłby łączny wynik finansowy, a dla pozostałych linii miernik ten 

określano by oddzielnie dla każdej linii. Wielkość dopłaty poszczególnych 

gmin członkowskich związku byłaby więc sumą kwot: 

a) dopłaty wynikającej z proponowanego podziału ewentualnego deficytu, 

w zależności od przyjętego kryterium jego podziału na wszystkie gminy 

uczestniczące w związku (linie komunikacyjne, dla których określany 

byłby łączny wynik finansowy); 

b) salda obejmującego wyniki finansowe wszystkich pozostałych linii 

komunikacyjnych na obszarze danej gminy członkowskiej związku, dla 

których wynik finansowy określano by indywidualnie. 

METODA POŚREDNIA PODZIAŁU DOPŁATY NA GMINY 

CZŁONKOWSKIE ZWIĄZKU KOMUNALNEGO 

Podejście pośrednie można ująć w następującą zależność: 
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 DPkDP gg
Gg


 ...,,2,1  

(3), 

gdzie: 

DPg – dopłata g-tej gminy członkowskiej związku komunikacyjnego do 

publicznego transportu pasażerskiego organizowanego przez związek, 

Gg ...,,2,1 , 

kg – współczynnik proporcjonalności odnoszący się do g-tej gminy 

członkowskiej związku, 

DP – całkowita dopłata wszystkich gmin członkowskich związku 

komunikacyjnego do publicznego transportu pasażerskiego 

organizowanego przez związek (deficyt związku). 

Współczynnik proporcjonalności (kg) określa się jako iloraz wartości 

przyjętego kryterium dla g-tej gminy członkowskiej związku (KR): 

 
KR

KR
k

g

g 

 

(4) 

Jako kryterium podziału można przyjąć: 

a) mierniki charakteryzujące podaż, 

b) mierniki charakteryzujące popyt, 

c) mierniki zależne od innych czynników, 

d) mierniki mieszane, będące połączeniem wymienionych powyżej kryteriów. 

W pierwszym przypadku najczęściej jest to wielkość produkcji 

transportowej odnoszonej do działań koniecznych do realizacji procesu 

przewozowego, a więc pracy eksploatacyjnej wyrażanej w pojazdokilometrach7. 

Praca eksploatacyjna w pojazdokilometrach to praca taboru 

komunikacyjnego przedstawiona jako jego przebieg8 na wszystkich liniach 

komunikacyjnych organizowanych przez związek komunalny (W) lub liniach 

komunikacyjnych w obrębie poszczególnych g-tych gmin członkowskich związku 

(Wg). 

 

 

                                                           

7  Używa się także określenia wozokilometry (wozokm), które przyjęto w niniejszym artykule. Może 

być również wyrażana jako czas pracy taboru w pojazdogodzinach (wozogodzinach). 

8  R. Tomanek, Funkcjonowanie transportu…, op. cit., s. 55-56. 
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Stąd: 

 
W

W
k

g

g 
 

(5), 

a wielkość dopłaty pochodzącej od g-tej gminy członkowskiej komunikacyjnego 

związku komunalnego określa zależność: 

 DP
W

W
DP

g

g 
 

(6) 

Wprost proporcjonalną relację współczynnika gk  i wielkości dopłaty gDP  

ilustruje rysunek 3.3. 

 

Rysunek 3  

Zależność dopłaty gminy członkowskiej (DPg) od współczynnika 

proporcjonalności (kg) w metodzie pośredniej podziału dopłaty i przyjęciu 

kryterium charakteryzującego podaż 

 
gk  

 
gD

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podział proporcjonalny dopłaty w zależności od podaży jest rozwiązaniem 

prostym. Dotację jest bowiem łatwo wyliczyć, a podstawowe kryterium podziału, 

jakim jest praca eksploatacyjna taboru wyrażona w pojazdokilometrach, nie budzi 
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wątpliwości. Zaletą metody jest również łatwość jej weryfikacji przez 

poszczególne gminy, co czyni to rozwiązanie stosunkowo trwałym. Obok zalet 

podział proporcjonalny posiada również wady. Istotną wadą metody jest jej 

niedostosowanie do specyfiki dużych komunikacyjnych związków komunalnych 

funkcjonujących w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Te jednostki 

przestrzenne w układzie regionalnym są bowiem złożone z wielu jednostek 

administracyjnych (gmin) o zróżnicowanej dostępności miejskiego transportu 

zbiorowego, kosztów i potoków pasażerskich. Polaryzacja gmin członkowskich 

związku komunikacyjnego wywołuje zjawisko rozchodzenia się wyników metody 

i rzeczywistej dochodowości transportu zbiorowego na ich terenie9. 

W podziale proporcjonalnym zależnym od popytu za kryterium podziału 

przyjmować można pracę przewozową (WQ) wyrażoną w pasażerokilometrach lub 

wolumen przewozów (X) określony liczbą pasażerów. Obydwa wymienione 

mierniki dotyczą, podobnie jak w przypadku kryterium zależnego od podaży, 

wszystkich linii komunikacyjnych organizowanych przez komunikacyjny związek 

komunalny (WQ lub X) lub linii komunikacyjnych na terenie poszczególnych  

g-tych gmin członkowskich (WQg lub Xg). 

Stąd: 

 
Gg

g

WQ

WQ

k

g

g ,...,2,1,
1

1








 

(7) 

lub 

 
Gg

g

X

X

k

g

g ,...,2,1,
1

1








 

(8), 

a dopłata g-tej gminy członkowskiej DPg, odpowiednio: 

                                                           

9  W. Starowicz, Z. Bryniarska, W. Gamrot, R. Janecki, R. Tomanek, Metoda pomiaru… op. cit, s. 9; 

R. Janecki, Wpływ sposobu ustalania dotacji gmin KZK GOP do miejskiego transportu 

publicznego na wielkość i jakość oferty przewozowej w konurbacji katowickiej, Materiały VI 

konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Problemy komunikacyjne miast w warunkach 

zatłoczenia motoryzacyjnego”, SITK Oddział w Poznaniu, Poznań 2007, s. 204-213. 
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(9) 

lub 

 DP
g
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(10) 

− znaczenie symboli podano uprzednio. 

Zależność współczynnika kg i wielkości dopłaty DPg w przypadku podziału 

proporcjonalnego przy uwzględnieniu kryterium popytowego przedstawia 

rysunek 4. 

Rysunek 4 

 Zależność dopłaty gminy członkowskiej (DPg) od współczynnika 

proporcjonalności (kg) w metodzie pośredniej podziału dopłaty i przy przyjęciu 

kryterium charakteryzującego popyt 

 

 
gDP

gk
 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Podział proporcjonalny dopłaty do transportu zbiorowego organizowanego 

przez komunikacyjny związek komunalny na gminy członkowskie związku 

w zależności od popytu jest rozwiązaniem wymagającym monitorowania realizacji 

przewozów. Monitorowanie w sposób tradycyjny, a więc bez zastosowania 

technologii inteligentnych systemów transportowych, jest przedsięwzięciem 

pracochłonnym i kosztownym. Znaczne środki finansowe potrzebne są bowiem na 

opracowanie sposobu pomiarów liczby przewożonych pasażerów lub wielkości 

pracy przewozowej i wykorzystania wyników do obliczania dopłaty gmin 

członkowskich do transportu organizowanego przez związek. Trzeba przy tym 

pamiętać, że otrzymane wyniki pomiarów stanowić będą tylko podstawę do 

obliczenia udziałów danej gminy członkowskiej (współczynnik gk ) w całkowitej 

dopłacie do transportu zbiorowego organizowanego przez związek komunikacyjny 

(DP). Ten ujemny aspekt metody pośredniej wykorzystującej kryteria podziału 

zależne od popytu znajduje odzwierciedlenie w praktyce transportowej, nie spotyka 

się w niej bowiem rozwiązań stosujących powyższe zasady. 

Jako kryterium podziału dopłaty do miejskiego transportu zbiorowego 

organizowanego przez związek komunikacyjny przyjmuje się również dochody 

budżetu danego samorządu terytorialnego – członka związku. Dochody budżetów 

samorządów gminnych można ujmować w trzech kategoriach: 

a) dochody samorządu gminy ogółem, 

b) dochody własne samorządu gminy, 

c) dochody samorządu gminy pochodzące z udziału w podatkach. 

Zależność pomiędzy wysokością dopłaty gmin członkowskich i wartością 

przyjętego kryterium (dochodów budżetu samorządu gminy) jest wprost 

proporcjonalna. Zatem im większe dochody osiąga gmina członkowska, tym 

w większym stopniu partycypuje w finansowaniu transportu publicznego na 

obszarze obsługiwanym przez komunikacyjny związek komunalny. 

Wielkość dopłaty od g-tej gminy członkowskiej gDP  w tym przypadku 

określa następująca zależność: 

 GgDP
F

F
DP

g

g ...,,2,1, 
 

(11), 

gdzie: 

Fg – dochody budżetu samorządu g-tej gminy członkowskiej związku 

komunikacyjnego, 

F – dochody budżetowe wszystkich samorządów terytorialnych będących 

członkami związku komunikacyjnego, 
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DP – całkowita dopłata do publicznego transportu miejskiego 

organizowanego przez związek komunikacyjny, przypadająca na wszystkie 

gminy członkowskie związku. 

W metodzie pośredniej możliwe jest także łączenie kryteriów 

charakteryzujących podaż i dochody gmin członkowskich. W tym przypadku 

dopłata pochodząca od gminy jest obliczana z zależności: 

 GgDPkVDPkQDP ggg ...,,2,1,)()( 21 

 

(12), 

przy czym: 

,00,1,, 21  VQ
F

F
k

W

W
k

g

g

g

g

 

gdzie: 

Q – współczynnik określający udział w dopłacie pracy eksploatacyjnej na 

obszarze g-tej gminy członkowskiej związku komunikacyjnego, 

V – współczynnik określający udział w dopłacie dochodu samorządu g-tej 

gminy członkowskiej. 

Na rysunku 5 przedstawiono omówioną typologię metod pośrednich 

podziału dopłaty gmin członkowskich związku komunikacyjnego do miejskiego 

transportu zbiorowego organizowanego przez związek. Jako podstawę ich 

wyróżnienia przyjęto kryterium podziału dopłaty na gminy członkowskie. 
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Rysunek 5  

Typologia metod pośrednich proporcjonalnego podziału dopłaty do 

miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez związek komunikacyjny 

na gminy członkowskie związku 
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Źródło: Opracowanie własne. 

BEZPOŚREDNI PODZIAŁ DOPŁATY NA GMINY UCZESTNICZĄCE 

W ZWIĄZKU KOMUNALNYM 

Metody bezpośrednie podziału dopłaty do miejskiego transportu 

zbiorowego organizowanego przez komunikacyjny związek komunalny na gminy 

członkowskie związku bazują na znajomości wyniku finansowego każdej linii 

komunikacyjnej systemu transportowego związku komunalnego. Ważnym 
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zagadnieniem, które należy omówić, charakteryzując metody bezpośrednie 

podziału dopłaty, pozostaje sposób traktowania linii komunikacyjnej. W tym 

zakresie możliwe są dwa podejścia: 

1. linia jest produktem komunikacyjnym i należy ją rozpatrywać jako całość, co 

oznacza, że ogólny wynik finansowy linii jest dzielony proporcjonalnie, 

zgodnie z przyjętym kryterium, na poszczególne gminy członkowskie związku, 

przez które przebiega trasa linii; 

2. linię komunikacyjną tworzą odcinki na terenie poszczególnych gmin 

członkowskich, przez które przebiega, co daje podstawę do określenia dla 

każdej obsługiwanej gminy wyniku finansowego linii na jej obszarze, a ogólny 

wynik finansowy linii jest w tym przypadku sumą wyników na terenie 

obsługiwanych gmin członkowskich związku. 

Niezależnie od sposobu podejścia ustalenia wymaga wynik finansowy dla 

każdej linii komunikacyjnej związku w granicach poszczególnych gmin 

członkowskich10. 

Dopłata do transportu zbiorowego organizowanego przez związek 

ponoszona przez daną gminę członkowską (DPg) jest sumą dopłat do każdej linii 

na terenie gminy (DPi, g), co można przedstawić za pomocą następującej 

zależności: 

 GgNiDPDP GM
N

i

gig

GM

...,,2,1;...,,2,1,
1

,  
  

(13), 

gdzie: 

g – liczba gmin, 

NGM – liczba linii komunikacyjnych związku w g-tej gminie. 

Natomiast dopłata do i-tej linii komunikacyjnej na obszarze g-tej gminy 

członkowskiej związku może przybierać wartości podane w tabeli 1. 

 

 

 

                                                           

10  Szczegółowe omówienie sposobów ustalania wyniku finansowego poszczególnych linii 

komunikacyjnych w systemie transportowym związku a następnie dopłaty gmin członkowskich do 

poszczególnych linii komunikacyjnych na ich obszarze i ogółem przy wykorzystaniu metod 

bezpośrednich podziału można znaleźć w pracy W. Starowicz, Z. Bryniarska, W. Gamrot, R. 

Janecki, R. Tomanek, Metoda pomiaru… op. cit, rozdział 5. 
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Tabela 1 

Wartość dopłaty gmin członkowskich związku komunikacyjnego 

do obsługujących je linii komunikacyjnych 

Wynik finansowy linii komunikacyjnej 

związku na obszarze gminy 

członkowskiej lub dla całej trasy linii 

Wartość dopłaty gminy członkowskiej 

do linii komunikacyjnej ( giDP , ) 

1 2 

Dodatni 0, giDP  

0 0, giDP  

Ujemny 0, giDP  

Źródło: Opracowanie własne. 

Biorąc pod uwagę wszystkie gminy uczestniczące w związku, należy 

stwierdzić, że łączna dopłata do transportu zbiorowego organizowanego przez 

związek komunalny wynosi: 

 



G

g

gDPDP
1  

(14), 

a więc jest sumą dopłat poszczególnych gmin członkowskich związku 

komunikacyjnego. 

Zastosowanie metody bezpośredniej podziału dopłaty na gminy 

członkowskie wymaga rozstrzygnięcia kilku kwestii budzących wątpliwości11, 

a mianowicie: 

1. Czy dochodowe linie komunikacyjne jako produkty, które nie powodują 

konieczności dotowania, będą przedmiotem rozliczeń w skali poszczególnych 

gmin członkowskich? 

2. Czy wyniki finansowe dochodowych linii komunikacyjnych systemu 

transportowego związku będą brane pod uwagę przy ustalaniu salda 

finansowego dla poszczególnych gmin członkowskich związku? 

3. Jak należy postępować w rachunku dotyczącym finansowania 

komunikacyjnego związku komunalnego przez gminy członkowskie 

w przypadku linii dochodowych? 

                                                           

11  W. Starowicz, Z. Bryniarska, W. Gamrot, R. Janecki, R. Tomanek, Metoda pomiaru… op. cit., s. 

10. 
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Ze względu na kluczowe znaczenie tych problemów dla akceptacji metody 

przez uczestników związku komunikacyjnego należy je rozstrzygnąć w pierwszej 

kolejności i sformułować określone zasady. 

W świetle obecnej sytuacji finansów publicznych i dochodów budżetów 

samorządów lokalnych warunkujących ich możliwości działania w dziedzinie 

miejskiego transportu zbiorowego wydaje się, że powinny być uwzględniane 

następujące zasady: 

1. Dochodowe linie komunikacyjne powinny być przedmiotem rozliczeń w skali 

poszczególnych gmin członkowskich komunikacyjnego związku 

komunalnego. 

2. Rachunek dopłaty pochodzącej od gmin uczestników związku 

komunikacyjnego powinien obejmować wszystkie linie komunikacyjne 

związku obsługujące te gminy, a więc zarówno linie deficytowe, jak i linie 

dochodowe. 

3. Przypadki linii dochodowych w systemie transportowym związku nie powinny 

być ujmowane w rachunku finansowania agend komunikacyjnego związku 

komunalnego. 

Na rysunku 6 przedstawiono typologię metod bezpośrednich podziału 

dopłaty gmin członkowskich związku do miejskiego transportu zbiorowego 

organizowanego przez związek. 

 

Rysunek 6  

Typologia metod bezpośrednich podziału dopłaty do miejskiego transportu 

zbiorowego organizowanego przez związek komunikacyjny na gminy 

członkowskie związku 

 



Koncepcje podziału dopłaty na gminy uczestniczące… 393 

 

 

METODY BEZPOŚREDNIE PODZIAŁU DOPŁATY DO MIEJSKIEGO TRANSPORTU 
ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ KOMUNIKACYJNY ZWIĄZEK 
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Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

Podsumowując ogólne rozważania dotyczące metod podziału dopłat do 

miejskiego transportu zbiorowego na gminy członkowskie związku 

komunikacyjnego, należy wskazać z trzech możliwych w praktyce metod 

przydatność metody bezpośredniej. Jej zastosowanie posiada szereg zalet, w tym 

otwiera w przyszłości drogę pozwalającą na wykorzystanie technologii 

inteligentnych systemów transportowych do niezbędnego przy tym postępowaniu 

monitorowania procesu realizacji przewozów. 

Podejście bezpośrednie wiąże dopłatę poszczególnych gmin do 

komunikacji zbiorowej z rzeczywistą dochodowością linii obsługujących potrzeby 

przewozowe na obszarach gmin uczestników związku. Dlatego też pomimo 

wysokich kosztów, co należy zaliczyć do ujemnych cech metody, uzasadnione jest 

wykorzystanie tradycyjnych metod pomiaru przychodowości i dochodowości linii 

komunikacyjnych w związku. Sposób tradycyjny to pomiary o zróżnicowanym 

zakresie ilościowym, przestrzennym i czasowym liczby przewożonych pasażerów 

wykonywane przez obserwatorów lub odpowiednie urządzenia liczące w pojazdach 

komunikacji miejskiej. 

Jednocześnie zastosowanie metod bezpośredniego podziału dopłaty 

otwiera w przyszłości drogę wykorzystania do niezbędnego w metodzie 
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monitorowania realizacji procesu przewozowego, wiarygodnych dla wszystkich 

partnerów technologii inteligentnych systemów transportowych. Możliwy jest przy 

tym etapowy rozwój systemu: od rejestrowania rzeczywistej liczby pasażerów do 

identyfikacji rzeczywistej pracy przewozowej w publicznym transporcie miejskim 

organizowanym przez komunikacyjny związek komunalny. Działania w tym 

obszarze mogą liczyć na wsparcie finansowe funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej12. Mieszczą się one bowiem w strategicznych wytycznych 

wspólnotowych dla obecnego okresu programowania w latach 2007–201313. 

STRESZCZENIE 

Gminy tworzące związek komunikacyjny organizują za pośrednictwem 

związku usługę transportową dla swoich mieszkańców. Ponieważ wpływy 

z biletów w komunikacji zbiorowej w miastach nie pokrywają pełnych kosztów 

realizacji przewozów, brakującą część uzupełniają gminy, dla których zadanie 

zapewnienia dostępu lokalnej społeczności do środków lokalnego transportu 

zbiorowego jest zadaniem własnym. W związkach komunikacyjnych gminy muszą 

uzgodnić i wspólnie zaakceptować sposoby podziału dopłat pomiędzy siebie, a nie 

jest to zadanie łatwe. W artykule podjęto próbę zdefiniowania kryteriów podziału 

dopłat, które mogłyby być brane pod uwagę w procedurze uzgadniania między 

gminami. Rekomenduje się stosowanie metody bezpośredniej podziału. Podejście 

bezpośrednie wiąże dopłatę poszczególnych gmin do komunikacji zbiorowej 

z rzeczywistą dochodowością linii obsługujących potrzeby przewozowe na 

obszarach gmin uczestników związku. 

SUMMARY 

CONCEPTIONS OF DIVISION OF THE EXTRA CHARGE INTO 

PARTICIPATING COMMUNES IN THE COMMUNICATIONS COUNCIL 

CONNECTION BASED ON INCOME CRITERIA 

                                                           

12  R. Janecki, S. Krawiec, Stymulowanie rozwoju transportu w polskich regionach przez środki 

wsparcia finansowego Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007 – 2013, 

Materiały VII Międzynarodowej Konferencji TRANSLOG 2007, Uniwersytet Szczeciński – SGH, 

Szczecin 2007, s. 165-168. 

13  Komunikat Komisji, Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: 

Strategiczne wytyczne wspólnotowe 2007 – 2013, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 

2005, COM (2005) 0299, s. 14 – 17. 
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The municipalities belonging to the Municipal Transport Union organize, 

by union brokerage, transport services for their inhabitants. Because financial 

means from ticket sales in public transport in cities do not cover total cost of 

provision transport services, so this lacking part of financial means is complete by 

municipalities for which the tack of provision transport services is their own task. 

The municipalities belonging to transport unions have to accept an agreement and 

commonly approve the way of subvention funds division among union members, 

but this task is not an easy one. The attempt of defining criterions for subvention 

funds division, that would be taken into account in the procedure of settlement 

among municipalities, has been described in the paper. It is recommended the 

method of direct division. The direct approach bounds the subvention to public 

transport from any municipality with real profitableness of any line providing 

transport services on the areas of municipalities – members of union.  

Translated by Wiesław Starowicz 
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ADAM SZEWCZUK1 

FUNKCJONOWANIE SEKTORA PUBLICZNEGO W POLSCE – 

DYLEMATY JAKOŚCI, MIERNIKÓW I METOD OCENY 

Konieczność istnienia sektora publicznego jest kwestią niepodlegającą 

dyskusji. Współczesne państwo nie może istnieć bez administracji publicznej, 

wymiaru sprawiedliwości, służb zapewniających wewnętrzne i zewnętrzne 

bezpieczeństwo państwa i obywateli, jednostek organizacyjnych świadczących 

usługi publiczne i społeczne itp. Jest jednak oczywiste, że funkcjonowanie sektora 

publicznego, szczególnie tak dużego jak w Polsce (ze względu na zaangażowany 

majątek rzeczowy, poziom zatrudnienia, obciążenie budżetu państwa itp.), musi 

wywierać znaczący – i zazwyczaj niekorzystny – wpływ na procesy gospodarcze2. 

Funkcjonowanie sektora publicznego – zależne zarówno od 

niedoskonałości rynku, jak i od mechanizmów wyboru publicznego – opiera się na 

działalności instytucji publicznych jako „producentach” specyficznych dóbr. 

Działalność ta różni się jednak od działań producentów rynkowych 

(komercyjnych), m.in. z następujących powodów3: 

1. W sektorze publicznym nie występuje związek między dostarczeniem dobra 

a zapłatą za nie. Na rynku podmiot zawsze płaci za nabywane dobro 

i przejmuje tym samym prawa własności do niego. Tymczasem instytucja 

publiczna może dostarczać korzyści konkretnej grupie osób, ale kosztami 

(zapłatą) obciążyć inną grupę osób. 

2. W sektorze publicznym związek między konsumpcją a zapłatą zostaje 

rozerwany na szczeblu indywidualnym i pojawia się na szczeblu 

ogólnospołecznym (ogólnogospodarczym), na którym wydatki publiczne są 

pokrywane z zebranych publicznych dochodów. 

3. W sektorze rynkowym decyzje dotyczą cech pojedynczych dóbr (takich jak 

ilość i cena), natomiast w sektorze publicznym wybory polityczne odnoszą się 

zwykle do wiązki dóbr (w tym dóbr publicznych), tworzących całościowe 

programy wyborcze (jest to tzw. lista dóbr publicznych). Głosując na daną 

                                                           

1  prof. zw. dr hab Adam Szewczuk, Katedra Finansów Publicznych, Wydział Zarządzania i 

Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  Por. A.Szewczuk, M.Zioło: Zarys ekonomiki sektora publicznego. Wyd. Naukowe US, Szczecin 

2008, s.23-39 i 53-65 

3  Por. Regulowana gospodarka rynkowa. red. U.Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2003, s.35-36 
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partię, głosujemy na cały jej program, a nie tylko na akceptowane przez nas 

fragmenty. Podobnie jak producenci, którzy oferują swoje produkty 

odbiorcom, również politycy konkurują ze sobą, zabiegając na „rynku 

politycznym” o głosy wyborców i próbując im „sprzedać” swoje programy, 

z reguły bardzo ogólne, hasłowe, często populistyczne. Ich prezentacja ma na 

celu przede wszystkim zdobycie poparcia politycznego. Po wygranych 

wyborach zwycięski program staje się podstawą działania rządu (instytucji 

publicznych) w odniesieniu do rodzajów, zakresu i form dostarczania dóbr 

publicznych. 

4. W działaniach instytucji publicznych – w przeciwieństwie do dobrowolnych 

transakcji rynkowych – występuje element przymusu (na przykład przymus 

płacenia podatków, przymus ochrony środowiska, przymus podstawowej 

edukacji, przymus określonych szczepień). Rząd nie tylko zabiera, stosując 

przymus, ale i daje, korzystając z tej formy nacisku – dobra publiczne są 

dostarczane odbiorcom bez względu na wartość, jaką dla nich przedstawiają 

(na przykład instytucje publiczne narzucają społeczeństwu swój system 

edukacji, opieki zdrowotnej, ładu przestrzennego). Element przymusu mógłby 

być wyeliminowany, gdyby rząd podejmował działania przy jednomyślnej 

akceptacji wszystkich zainteresowanych stron, co jest nie tylko nierealne (gdyż 

wprowadza paraliż decyzyjny), ale i nieracjonalne (ponieważ powoduje 

przekupstwo i szantaż). Dlatego we współczesnych demokracjach dominują 

dwie metody, które prowadzą do zgody społecznej i legitymizacji wyboru 

publicznego, a jednocześnie mają na celu osłabienie odczucia elementu 

przymusu w działaniach rządu – zasada większości (ogranicza wpływ 

jednostki na podejmowanie decyzji) i zasada przedstawicielstwa (wprowadza 

demokrację pośrednią i usprawnia proces podejmowania decyzji). 

Złożoność sektora publicznego, zmienność uwarunkowań i czynników 

kształtujących jego strukturę, istnienie zależności przyczynowo-skutkowych 

między elementami składowymi sektora publicznego wywołującymi procesy 

zmian w postawach potencjalnych wytwórców i dostawców dóbr publicznych, 

a także konsumentów (wspólnoty lokalne) sprawia, iż skuteczność wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań (podwyższających wzrost jakości w sektorze 

publicznym) jest trudna do prognozowania. Należy pamiętać, iż ta jakość 

zasadniczo ma charakter niemierzalny i subiektywny. Techniczne parametry 

jakości mogą zostać skwantyfikowane i opisane, natomiast jej aspekt niemierzalny, 

oparty na odczuwaniu i postrzeganiu produktu / usługi przez nabywcę w przypadku 

różnych segmentów odbiorców i typów klientów, będzie charakteryzował się 

wysokim poziomem zróżnicowania.  

Jakość w sektorze publicznym postrzegać należy jako określony standard 

dóbr i usług publicznych (odnoszący się m.in. do ich struktury, ilości, cech), który 

jest w maksymalnym stopniu zbieżny z oczekiwaniami zgłaszanymi po stronie 

popytu i znajduje akceptację społeczną. Miarami jakości przy takim sposobie jej 
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rozumienia mogą być: saldo migracji4, liczba skarg i reklamacji zgłaszanych przez 

odbiorców, a odnoszących się do dóbr i usług publicznych, wyniki badań opinii 

społecznej odzwierciedlające stopień satysfakcji obywateli ze sprawności działania 

podmiotów i służb publicznych oraz poziomu życia społecznego itp.  

Analizując wdrażanie procedur jakości w administracji publicznej w kraju 

i na świecie5, wskazać należy na następujące po sobie etapy realizacyjne w tym 

zakresie, które obejmują: 

1. podnoszenie jakości dóbr i usług publicznych poprzez certyfikację jednostek 

organizacyjnych urzędów (wdrażanie systemów zapewnienia jakości 

w pojedynczych komórkach, np. wybranych działach administracji publicznej); 

2. wdrożenie systemów zapewnienia jakości we wszystkich komórkach 

organizacyjnych urzędów starających się o certyfikaty jakości; 

3. implementację kompleksowych rozwiązań zarządzania jakością (ang. Total 

Quality Management − TQM).  

Zgodnie z przedstawionymi etapami realizacji polityki jakości 

w administracji publicznej na podkreślenie zasługują pojęcia: zarządzanie przez 

jakość (ang. TQM) oraz systemy zapewnienia jakości (tabela 1). Doskonalenie 

jakości usług zarówno publicznych, jak i komercyjnych odbywa się przy 

wykorzystaniu różnorodnych metod, które można podzielić na dwie grupy6: 

a) metody kształtowania jakości poprzez samoocenę (model M. Baldrige’a, 

model European Fundation for Quality); 

b) metody wspomagające podnoszenie jakości (Internet, techniki 

informatyczne, benchmarking, organizacja ucząca się, współczesne 

techniki zarządzania i inne). 

Samoocena dokonywana w celu podnoszenia jakości działania 

administracji publicznej może odbywać się przy wykorzystaniu zróżnicowanych 

technik, wśród których wymieniane są7: 

a) warsztaty o charakterze grupowym (spotkania grupowe ukierunkowane na 

dokonywanie samooceny i poszukiwanie kompromisów pomiędzy 

uczestnikami warsztatów); 

                                                           

4  Saldo migracji postrzegane może być w tym zakresie w sposób dwojaki tj. poprzez faktyczną 

migrację ludności z obszarów o niskiej jakości świadczonych dóbr i usług publicznych do 

obszarów cechujących się wyższym jej poziomem, których władze efektywniej zaspokajają 

potrzeby zgłaszane przez obywateli (efekt głosowania nogami w teorii Tiebouta), bądź poprzez 

migrację międzysektorową tj. poprzez nabywanie określonych dóbr i usług publicznych lub ich 

substytutów oferowanych odpłatnie przez sektor komercyjny.  

5  Por. Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych. red. J.Kleer. CeDeWu, Warszawa 2009, 

s.149-156. 

6  M. Bugdol: Zarządzanie jakością w administracji samorządowej. Uniwersytet Opolski, Studia i 

Monografie nr 306, Opole 2001., s. 77. 

7  Ibidem, s. 77-78. 
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b) analiza benchmarkingowa (inteligentne kopiowanie istniejących rozwiązań 

w zakresie podnoszenia jakości); 

c) kwestionariusz; 

d) technika Expert Assessment (w dokonywaniu samooceny uczestniczy 

osoba spoza jednostki, której samoocena dotyczy). 
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Tabela 1 

Zapewnienie jakości a Total Quality Management 

Systemy zapewnienia jakości Zarządzanie przez jakość (TQM) 

Definicja 

Zapewnienie jakości to wszystkie 

planowane i systematyczne, a także, jeśli 

to konieczne, udowodnione działania 

realizowane w ramach systemu jakości, 

służące do wzbudzenia należytego 

zaufania co do tego, że obiekt spełni 

wymagania jakościowe8. 

Zarządzanie przez jakość to filozofia 

kształtowania jakości, która poza 

wymiarem techniczno-

organizacyjnym zawiera elementy 

kulturowe, socjologiczne 

i psychologiczne.  

Normy ISO 

Tworzą system zapewnienia jakości, 

ukierunkowane są na kontrolowanie 

procesu pracy, czego rezultatem ma być 

pozyskanie zaufania klientów. Głównym 

celem ich wykorzystania jest kształtowanie 

jakości zewnętrznej.  

Są instrumentem pomocniczym TQM 

odnoszącego się zarówno do 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych 

procedur kształtowania jakości 

(istotny jest zarówno klient, jak 

i koszty jakości).  

Czynnik ludzki 

Koncentrują się na egzekwowaniu od 

pracowników / urzędników przestrzegania 

procedur zapewnienia jakości. 

Stanowi motywację do pracy 

i kreatywnego działania. 

Polityka jakości 

Powinna zaspokajać potrzeby 

i oczekiwania klienta. 

Celem jest maksymalne 

zaspokojenie potrzeb klienta przy 

osiągnięciu wewnętrznych celów 

organizacji ukierunkowanych na 

jakość i atmosferę pracy.  

Narzędzia i instrumenty 

Koncentrują się na technicznym, nie 

ludzkim aspekcie polityki jakości, tj. 

redukcji kosztów poprzez optymalizację 

zużycia czynników produkcji, 

minimalizowaniu liczby braków itp. 

Koncentruje się na podnoszeniu 

jakości poprzez doskonalenie 

umiejętności pracowników oraz 

rozwój pracy zespołowej. Angażuje 

najwyższe kierownictwo w proces 

                                                           

8  Definicja w całości za: http://www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=110&id=253 
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Systemy zapewnienia jakości Zarządzanie przez jakość (TQM) 

Znaczącą rolę w systemie zapewnienia 

jakości odgrywa dokumentacja i procedury 

jej obiegu.  

zarządzania. Obieg dokumentów nie 

jest celem samym w sobie. 

Praca zespołowa 

Realizacja celów polityki jakości odbywa 

się w ramach poszczególnych wydziałów / 

działów, a nie na poziomie całej 

organizacji. 

Istotny element zarządzania jakością.  

Kontrola i badania 

Kontrola i badania służą wykrywaniu 

wadliwych produktów. 

Diagnozuje przyczynę problemów 

celem ich rozwiązania, kontrola ma 

znaczenie wtórne. 

Rola szkoleń 

Przybliżenie pracownikom zasad 

funkcjonowania systemów zapewnienia 

jakości. 

Szkolenie dostarcza pracownikom 

kompleksowej wiedzy 

o funkcjonowaniu organizacji.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Bugdol: Zarządzanie jakością 

w administracji samorządowej, Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie nr 306, 

Opole 2001, s. 16. 

Dokonywanie samooceny wymaga zdefiniowania obiektywnych kryteriów, 

na podstawie których może być realizowane to przedsięwzięcie. Zamknięty katalog 

elementów składających się na samoocenę podmiotów implementujących 

procedury jakości zdefiniowany został przez M. Baldrige’a jako: 

1. ukierunkowanie na odbiorcę dóbr / usług, co oznacza, że to właśnie klienci 

„konsumujący” produkt finalny dokonują jego ostatecznej oceny pod kątem 

zarówno swoich wyobrażeń o nim, jak też ze względu na stopień zaspokojenia 

zgłaszanych potrzeb (finalnej satysfakcji odbiorcy); 

2. przywództwo (władze, menedżerowie publiczni) zaangażowane w proces 

przemian, wdrażania jakości oraz rozumienia potrzeby zmian; 

3. ustawiczne doskonalenie polegające na rozumieniu zarządzania jakością jako 

procesu o charakterze trwałym i ciągłym, zmierzającym do osiągnięcia 

pierwotnie założonych celów i zadań we wszystkich sferach funkcjonowania 

podmiotów publicznych; 
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4. pełne zaangażowanie odnoszące się zarówno do wspomnianego wcześniej 

przywództwa, jak też pracowników i urzędników jednostek implementujących 

procedury jakości; 

5. szybkie reagowanie podyktowane charakterem współczesnego otoczenia 

cechującego się wysokim stopniem nieprzewidywalności oraz dokonujących 

się w nim zmian; 

6. prewencja i jakościowe projektowanie jako elementy zabezpieczające przed 

ewentualnymi zdarzeniami czy też działaniami negatywnie wpływającymi na 

proces wdrażania i zarządzania jakością oraz antycypujące niepożądane 

z punktu widzenia przestrzegania procedur jakości zjawiska, a dzięki temu 

wkalkulowanie tychże zjawisk w obszary przyszłych działań; 

7. długoterminowa perspektywa; 

8. zarządzanie przez fakty, czyli wykorzystywanie analizy ex post celem 

tworzenia baz danych, gromadzenia informacji oraz interpretowania wniosków 

z nich płynących pod kątem długookresowych działań w zakresie zarządzania 

jakością i uczenia się na bazie doświadczeń; 

9. rozwój stosunków międzyludzkich i relacji partnerskich, trwałe ugruntowanie 

więzi pomiędzy współpracownikami, jak również pracownikami 

i menedżerami pozytywnie oddziałują na procesy implementowania 

i utrzymywania standardów jakości w urzędach i organizacjach publicznych; 

10. publiczna odpowiedzialność za skutki podejmowanych w instytucjach 

publicznych działań.  

Zarządzanie jakością w sektorze publicznym może być analizowane 

w kontekście sprawności realizacji funkcji tego sektora, a co się z tym łączy, 

poprzez efektywność wykonywania zadań publicznych. Ocena tych parametrów 

dokonywana jest przy zastosowaniu miar zarówno o charakterze jakościowym, jak 

i ilościowym (tabela 2).  

Tabela 2 

Pomiar jakości w sektorze publicznym  

Funkcja alokacyjna 

Oddziaływanie sektora publicznego Propozycja miary 

̶ alokacja zasobów zgodna 

z kryterium efektywności 

ekonomicznej oraz założeniami 

polityki gospodarczej kraju 

̶ alokacja zasobów gwarantująca 

maksymalne w danych warunkach 

ekonomiczno-społecznych 

wykorzystanie zasobów  

̶ poziom bezrobocia w wymiarze 

regionalnym, lokalnym oraz 

ogólnokrajowym 

̶ dostępność dóbr i usług publicznych 

(np. liczba i rozmieszczenie placówek 

medycznych, oświatowych, instytucji 

kultury) 

̶ liczba funkcjonujących i nowo 

powstałych podmiotów gospodarczych 
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̶ liczba zagranicznych i krajowych 

inwestycji  

Funkcja stabilizacyjna 

Oddziaływanie sektora publicznego Propozycja miary 

̶ niwelowanie skutków 

występowania cyklu 

koniunkturalnego w gospodarce, 

m.in. poprzez utrzymywanie 

założonego celu inflacyjnego, 

harmonijnego wzrostu 

gospodarczego i oddziaływania na 

procesy podnoszenia 

konkurencyjności 

̶ wartość podstawowych wskaźników 

makroekonomicznych takich jak: 

poziom PKB, wysokość inflacji, 

poziom długu publicznego oraz 

deficytu budżetowego, wielkość 

eksportu  

̶ wartość wypłacanych zasiłków 

społecznych 

̶ liczba interwencji Banku Centralnego 

(dynamika zmian podstawowych stóp 

procentowych NBP, operacje 

otwartego rynku i inne) 

̶ liczba i rezultat interwencji 

związanych z występowaniem efektów 

zewnętrznych9 

Funkcja redystrybucyjna 

Oddziaływanie sektora publicznego Propozycja miary 

̶ korekta pierwotnego podziału 

dochodu narodowego w systemie 

budżetowym 

̶ struktura wydatków publicznych 

analizowana z uwzględnieniem m.in. 

dynamiki wydatków sztywnych oraz 

wydatków inwestycyjnych  

Funkcja regulacyjno-kontrolna 

Oddziaływanie sektora publicznego Propozycja miary 

̶ tworzenie ram prawnych dla 

efektywnego funkcjonowania 

poszczególnych sektorów 

gospodarki (sektor publiczny, 

prywatny oraz sektor mieszany) 

oraz podmiotów w nich 

Ocena tworzonego prawa mierzona 

poprzez: 

̶ czas trwania procesu legislacyjnego 

mierzonego od momentu opracowania 

koncepcji normy prawnej do 

faktycznego jej obowiązywania 

                                                           

9  Szerzej: J.E. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2004, s. 254. 
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funkcjonujących 

̶ opracowanie systemu kontroli 

opartego na wczesnym 

diagnozowaniu oraz skutecznym 

eliminowaniu nieprawidłowości 

̶ jasno zdefiniowane kryteria 

podziału kompetencji oraz 

jednoznaczne wskazanie sankcji za 

ich naruszenie 

(przepisy wykonawcze) 

̶ liczbę wnoszonych poprawek i korekt 

do pierwotnej wersji treści 

uregulowania 

̶ liczbę zmian (nowelizacji) do 

pierwotnego tekstu aktu prawnego 

̶ oddziaływanie na istniejący porządek 

prawny liczba wykrytych 

nieprawidłowości  

̶ liczbę przypadków naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych  

̶ liczbę skarg na działanie 

funkcjonariuszy służb publicznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Szewczuk, M. Zioło: 

W poszukiwaniu nowej jakości dla sektora publicznego w Polsce [w:] Ekonomiczne 

i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, red. J. Głuchowski, 

A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, t. 1., Wydawnictwo UMCS Lublin, s. 127−128. 

Pojęcie jakości w odniesieniu do sektora publicznego jest zagadnieniem 

szerokim i stosunkowo złożonym. Ze względu na obszar oddziaływania i liczbę 

zmiennych kształtujących jakość w sektorze publicznym zjawisko to nie daje się 

opisać za pomocą jednej miary10. Kompleksowa ocena wymaga bowiem 

wykorzystania równolegle uzupełniających się szczegółowych mierników w tym 

zakresie. Podsumowując, stwierdzić należy, iż sektor publiczny charakteryzujący 

się wysoką jakością działania to taki, który: 

a) w sposób efektywny i zgodny z interesem ogólnospołecznym zaspokaja 

potrzeby zgłaszane na poziomie regionalnym i lokalnym;  

b) cechuje się wysoką dyscypliną finansów publicznych;  

c) posiada efektywny system kontroli do minimum redukujący ryzyko 

defraudacji i sprzeniewierzenia publicznych środków oraz majątku; 

d) cechuje sprawny proces legislacyjny; 

e) w pełni wykorzystuje innowację Pareto11.  

Dodatkowo wskazać należy, iż poziom jakości w sektorze publicznym 

determinowany jest poprzez nastęujące parametry12:  

                                                           

10  Por.: T. Kudłacz: Powiatowy system informacji gospodarczej (główne problemy tworzenia 

systemu wskaźników szczegółowych). „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 3, s. 26.  

11  Szerzej: Transformacja gospodarcza a sektor publiczny. red. G. Szczodrowski, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 17. 

12  A. Szewczuk, M. Zioło: op. cit., s. 208. 
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1. kondycja finansów publicznych (struktura wydatków, źródła ich finansowania, 

poziom deficytu); 

2. profesjonalne, zgodne z interesem państwowym i ogólnospołecznym 

dostarczanie i alokowanie dóbr i usług publicznych (kształtowanie dobrobytu 

społecznego); 

3. wydajność pracy administracji publicznej; 

4. maksymalizowanie społecznej użyteczności istniejącego majątku publicznego 

poprzez jego efektywne zagospodarowanie; 

5. stanowienie prawa tworzącego ramy dla rozwoju społeczeństwa dobrobytu 

i budowania przewag konkurencyjnych; 

6. umiejętność efektywnego reagowania na przejawy niegospodarności oraz 

negatywne zjawiska społeczno-ekonomiczne celem utrzymania procesów 

rozwoju poprzez wyrównywanie szans rozwojowych; 

7. wykorzystanie współczesnych technik przekazu informacji oraz niwelowanie 

luki informacyjnej i zapewnienie dostępu do informacji13.  

Funkcjonowanie Polski w ramach struktur Unii Europejskiej łączy się 

z koniecznością akceptowania i implementowania szeregu rozwiązań w zakresie 

polityki społeczno-gospodarczej przyjętych w ramach grupy państw 

członkowskich. Odnosi się to również do zakresu działania sektora publicznego, 

a w szczególności do administracji publicznej. Wspólne rozwiązania w tym 

zakresie dotyczą m.in. systemów zarządzania jakością.  

Jednym z modeli służących do diagnozowania stanu zarządzania oraz 

implementowania systemów technik zarządzania jakością w sektorze publicznym 

jest model CAF (Common Assessment Framework)14. Ma on służyć jako skuteczne 

narzędzie analityczne do dokonywania diagnozy (samooceny) administracji 

publicznej w krajach zintegrowanej Europy. Jego istotną zaletą jest fakt, iż daje 

możliwość określenia istniejących dysproporcji w funkcjonowaniu sektora 

publicznego oraz administracji publicznej w poszczególnych krajach, w których 

znajduje zastosowanie. Model ten został skonstruowany na podstawie założenia 

Modelu Doskonałości EFQM.  

Model EFQM ze względu na przyjęte przy jego budowie założenia jest 

modelem uniwersalnym, możliwym do wykorzystania dla potrzeb różnorodnych 

gałęzi oraz sektorów gospodarki. Obecnie jest używany w podmiotach sektora 

                                                           

13  Dotyczy to zarówno komunikacji na linii rząd – rząd (ang. G2G) ale przede wszystkim chodzi o 

usprawnienie komunikacji na poziomie rząd – obywatel (społeczność). 

14  Powszechny Model Oceny – powstał w rezultacie współpracy krajów wchodzących w skład Unii 

Europejskiej. Podstawowa koncepcja CAF została opracowana w wyniku prac prowadzonych 

przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Wyższą Szkołę Nauk 

Administracyjnych (Speyer Academy), Niemcy oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej 

w Maastricht, Holandia. Szerzej: http://www.egov.pl 
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publicznego krajów Unii Europejskiej (znajduje zastosowanie np. w jednostkach 

policji)15.  

Jakość funkcji i zadań realizowanych przez sektor publiczny 

determinowana jest przez szereg czynników, w tym m.in. istniejącą infrastrukturę 

techniczną i społeczną, jakość zarządzania na poziomie rządowym 

i samorządowym, uwarunkowania regionalne i lokalne (w tym istniejący potencjał 

rozwojowy), dostępne instrumenty polityki społeczno-gospodarczej oraz kierunki 

rozdysponowania środków publicznych.  

Rozwój założeń eGovernment w Polsce docelowo przyczynić ma się do 

podnoszenia konkurencyjności i jakości w sektorze publicznym (tabela 3). 

W sposób istotny ograniczone mają również zostać koszty generowane przez 

papierowy obieg dokumentów oraz funkcjonowanie urzędów i administracji 

w pierwotnym kształcie, tj. placówek umiejscowionych. Nieuniknione jest również 

ograniczenie stanowisk pracy w administracji publicznej na skutek pełnego 

wdrożenia koncepcji eGovernment.  

Pozytywne skutki wdrożenia koncepcji eGovernment w sektorze 

publicznym zauważane są już w wielu krajach na świecie. Niekwestionowanym 

liderem w tym zakresie jest Singapur, który jako pierwszy zaimplementował 

koncepcję internetowego urzędu celem świadczenia usług publicznych, tworząc 

portal o nazwie „eCitizen”. Znaczną poprawę jakości oraz ograniczenie kosztów 

w funkcjonowaniu sektora publicznego w wyniku wykorzystania koncepcji 

eGovernment odnotowały również Wielka Brytania i Dania, a w zakresie 

świadczenia usług edukacyjnych także Grecja. 

Tabela 3 

Koncepcja eGovernment a jakość w sektorze publicznym 

Koncepcja eGovernment Tradycyjne formy administracji publicznej 

Przesył informacji w sektorze publicznym 

Zastosowanie współczesnych mediów 

interaktywnych w procesie 

świadczenia usług publicznych 

i przekazywaniu informacji w sektorze 

publicznym. 

Tradycyjne formy obiegu informacji – 

dzienniki urzędowe, tablice ogłoszeń, 

przesyłki pocztowe, bezpośredni kontakt 

we właściwym urzędzie. 

Koszty funkcjonowania 

                                                           

15  S. Wysoki: Jak poprawić jakość działania administracji publicznej. Służba Cywilna 2001, nr 2, s. 

42. 
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Koncepcja eGovernment Tradycyjne formy administracji publicznej 

Znaczne ograniczenie kosztów 

związane z redukcją zatrudnienia, 

uproszczeniem procedur. Jawność 

i ogólna dostępność do informacji 

publicznej pozwoli na bezpośrednią 

kontrolę przestrzegania procedur 

w sektorze publicznym oraz 

weryfikację jego funkcjonowania 

przez obywateli. 

Koszty związane z utrzymywaniem 

wyższej liczby etatów niż w przypadku 

koncepcji eGovernment, która zakłada 

niższe zaangażowanie czynnika ludzkiego 

w procesie realizacji zadań w sektorze 

publicznym 

Procedury 

Jawne, przejrzyste, ogólnodostępne, 

zrozumiałe dla ogółu. 

Jawne, z założenia ogólnodostępne, 

jednak ze względu na utrzymujący się 

w warunkach polskich wysoki poziom 

digital dilligence wielokrotnie zrozumiałe 

jedynie dla zainteresowanej grupy 

odbiorców. 

Czas rozpatrywania wniosków 

Znaczne skrócenie czasu obsługi. Często z uwagi na zaangażowanie wielu 

urzędników okres rozpatrywania wniosku 

jest nieproporcjonalnie długi do rangi jego 

złożoności. 

Kompleksowość w świadczeniu usług publicznych 

Usługi publiczne świadczone 

kompleksowo w jednym miejscu 

o wysokim stopniu mobilności. 

Brak kompleksowości usług, częste 

świadczenie usług publicznych w sposób 

zdecentralizowany w różnym 

umiejscowieniu.  

Źródło: opracowanie własne. 

Rosnąca dynamika zmian w sektorze publicznym połączona ze wzrostem 

złożoności narzędzi analitycznych wykorzystywanych do realizacji zadań i funkcji 

tegoż sektora powoduje, iż istotnego znaczenia dla jakości procesów i zjawisk 

w sektorze publicznym nabiera czynnik ludzki (kadry, pracownicy).  

Dokonujące się procesy globalizacji i integracji w skali międzynarodowej 

mają wpływ nie tylko na procesy i kształt funkcjonowania współczesnych państw, 

ale również rodzą określone oczekiwania w stosunku do pracowników sektora 

samorządowego, od których wymaga się systematycznego podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, umiejętności przyswajania i przetwarzania znacznej 
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ilości informacji połączonej ze swobodnym poruszaniem się w mediach 

interaktywnych16. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia jakości 

świadczonych dóbr i usług publicznych, co w sposób bezpośredni wpływa na 

poziom zadowolenia odbiorców (społeczeństwo, sektor komercyjny itp.).  

Struktura wydatków publicznych stanowi istotny element z punktu 

widzenia kreowania jakości sektora publicznego, głównie z uwagi na możliwość 

podnoszenia jakości świadczonych dóbr i usług poprzez finansowanie nakładów 

inwestycyjnych, m.in. na B + R, wdrażanie nowych technologii i koncepcji 

funkcjonowania poszczególnych sfer sektora publicznego (opieka zdrowotna, 

sądownictwo, edukacja i inne). Szczególnie ważną grupę wydatków stanowią 

wydatki prorozwojowe (inwestycyjne), które kreują wzrost gospodarczy oraz 

podnoszą jakość sektora publicznego poprzez dostarczanie nowych rozwiązań 

i koncepcji (np. finansowanie know-how, nowych technik informacyjno-

informatycznych, finansowanie prac nad współczesnymi koncepcjami zarządzania 

i inne).  

Zachodzące zmiany w otoczeniu oraz stale rosnące tempo rozwoju 

cywilizacyjnego sprawiają, iż sektor publiczny musi stosownie reagować. Zmiany 

w samym sektorze publicznym mogą następować m.in. poprzez nowatorskie 

podejścia wyrażające się zdefiniowaniem po nowemu odpowiedzialności państwa 

za poszczególne dziedziny publiczne, społeczne i gospodarcze. Niezbędna jest 

większa „ekonomizacja” sektora publicznego, tak w odniesieniu do dóbr 

społecznych, jak i w odniesieniu do dóbr publicznych17. 

Nowe metody zarządzania nie są wprowadzane wystarczająco solidnie, aby 

doszło do zmian zachowań w całym sektorze publicznym. Istnieje tu główny 

„wątek” prowadzący przez wszystkie nowe metody, oparty na „ukierunkowaniu na 

procesy”. Ukierunkowanie na procesy jest „filozofią”, sposobem myślenia 

i działania na podstawie odpowiednich postaw wytwórców / dostawców oraz 

konsumentów dóbr publicznych18. Zmiany powinny dotyczyć wielu obszarów 

i stylu działania, a ich efekt w wymiarze strategicznym polegać będzie na nowej 

jakości funkcjonowania sektora publicznego. Wprowadzenie innowacyjnych metod 

i technik zarządzania sektorem publicznym powinno zagwarantować 

efektywniejsze (jak dotychczas) wykorzystywanie środków publicznych. Należy 

wspomnieć m.in. o: 

                                                           

16  Por. B. Kożuch: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wyd. PLACET. 

Warszawa 2004, s.140-159 

17  S. Owsiak: O nowatorskie podejście do sektora publicznego. [w:] Nauki finansowe wobec 

współczesnych problemów gospodarki polskiej. T. 1. Finanse publiczne. Wyd. Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s.25-26 

18  Por. Samorząd lokalny – dobro publiczne. red. J.Kleer. CeDeWu. Warszawa, 2008, s. 133-194; 

R.Muller, P.Rupper: Process reengineering. Wyd. ASTRUM, Wrocław 2000, s.181-190 
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a) metodach nowoczesnego budżetowania ukierunkowanego na pełniejsze 

identyfikowanie potrzeb społeczności lokalnych; 

b) metodach badania efektywności realizowanych wydatków publicznych; 

c) wdrożeniu systemu pozwalającego na dokładne liczenie 

i ewidencjonowanie kosztów sektora publicznego; 

d) monitorowaniu gospodarki finansowej sektora publicznego. 

Te wszystkie przedsięwzięcia mają zapewnić znaczącą poprawę 

funkcjonowania sektora publicznego, poprawę jakości zarządzania jednostkami 

sektora publicznego, podniesienie społecznej i ekonomicznej użyteczności 

zasobów alokowanych przez sektor publiczny.  

Sprawne i efektywne funkcjonowanie sektora publicznego zarówno 

w Polsce, jak i na świecie w sposób bezpośredni wpływa na budowanie dobrobytu 

społecznego. Rola, jaką pełni sektor publiczny w gospodarce oraz społecznym 

podziale pracy, w sposób istotny determinuje konieczność utrzymywania wysokiej 

efektywności i racjonalności jego działania. Praktyka gospodarcza wskazuje na 

występowanie nieprawidłowości w wielu obszarach ustawowo przypisanych 

jurysdykcji podmiotów sektora publicznego. Występujące dysfunkcje w procesie 

realizacji zadań powierzonych podmiotom sektora publicznego oraz towarzyszący 

im spadek zadowolenia społecznego wskazują na konieczność poszukiwania 

nowych rozwiązań pozwalających osiągnąć wysoką efektywność i sprawność 

działania podczas wykonywania zadań o charakterze ogólnospołecznym. Coraz 

częściej analizuje się zagadnienia dotyczące procesu zarządzania oraz jakości 

w obszarze sektora publicznego jako te, które w sposób skuteczny i długotrwały 

przyczyniać się mogą do utrzymania równowagi tego sektora oraz pozwolić na 

efektywne i racjonalne w danych warunkach realizowanie powierzonych mu 

funkcji publicznych.  

Jak już wykazano, obecnie brak jest jednoznacznej interpretacji pojęcia 

„jakość w sektorze publicznym”. Jest ona postrzegana głównie przez pryzmat 

jakości administracji publicznej, choć nie są to pojęcia tożsame. Współczesne 

koncepcje jakości i zarządzania w sektorze publicznym oparte są przede wszystkim 

na dostosowywaniu oraz adaptowaniu rozwiązań stosowanych w tym zakresie 

w sektorze prywatnym. Nie zawsze skutkuje to uzyskaniem oczekiwanych 

rezultatów z uwagi na znaczące różnice pomiędzy wymienionymi sektorami. 

Problem jest ważny zarówno dla teorii finansów publicznych, jak i pragmatyki 

sektora publicznego. Sektor publiczny funkcjonuje w każdym współczesnym 

państwie, i to bez względu na panujący system społeczno-ustrojowy czy osiągnięty 

poziom rozwoju ekonomicznego − jest on i będzie nadal w centrum 

zainteresowania ekonomistów, elit politycznych i samorządowych oraz 

społeczności lokalnych. Powinna być jednak zachowana poprawna relacja: 

państwo–sektor publiczny. 

Ostatnie lata w gospodarce światowej to okres intensywnej prywatyzacji 

i ekspansji kapitału inwestycyjnego. Mimo to sektor publiczny w poszczególnych 
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państwach pozostaje relatywnie duży. Nie tylko tam, gdzie jeszcze do niedawna 

dominowała własność państwowa, a także w krajach, w których system 

ekonomiczny ma tradycyjnie charakter rynkowy. Przez sektor publiczny 

„przepływa rocznie” średnio 40% produktu krajowego brutto. Oznacza to, iż sektor 

publiczny „nie może zniknąć z rynku usług”19. Ważne jest jednak, żeby środki 

rzeczowe i finansowe, jakimi dysponuje, były wykorzystywane zgodnie z zasadami 

ekonomicznej racjonalności i oczekiwaniami społeczności lokalnych.  

                                                           

19  Współczesna ekonomika usług. Red. S.Flejterski, A.Panasiuk, J.Perenc, G.Rosa. PWN, Warszawa 

2005, s.59-80 
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STRESZCZENIE 

Sektor publiczny odgrywa strategiczną rolę w funkcjonowaniu każdego 

państwa. Charakter świadczonych usług publicznych i społecznych przezeń 

sprawia, iż zasadne jest stałe dokonywanie ich oceny, aby sprawować kontrolę nad 

osiąganym poziomem jakości oraz racjonalnością wydatkowania publicznych 

pieniędzy. Dorobek ekonomiki sektora publicznego w zakresie wygenerowania 

mierników i metod oceny jakości oferowanych i realizowanych usług dla 

społeczności lokalnych jest znaczący, jednak ich praktyczne wykorzystanie jest 

jeszcze małe. 

SUMMARY 

FUNCTIONING OF THE PUBLIC SECTOR IN POLAND – DILEMMAS OF 

THE QUALITY, MEASURES AND METHODS OF ESTIMATION 

Public sector plays a key role in the activity of every state. The provision 

of public services and their features determine the evaluation of public sector 

performance in order to control the quality and effectiveness of public 

expenditures. There are many tools and methods reflecting public sector standing 

and quality of public services, however most of them are not commonly used.  

Translated by Adam Szewczuk 
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JACEK SZOŁTYSEK1 

OUTSOURCING USŁUG LOGISTYCZNYCH SZANSĄ NA UZYSKANIE 

PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

KU DOSKONAŁOŚCI LOGISTYCZNEJ 

Rynek i konkurencja to dwie spośród najważniejszych kategorii ekonomii. 

Do nich odwołują się teoretycy i praktycy biznesu, poszukując dróg do sukcesu. 

Zazwyczaj tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej wskazywane jest 

jako główny czynnik sprawczy sukcesów organizacji. Przewagę konkurencyjną 

w swojej książce pt. Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi 

konkurencyjnej J. Rokita określa jako stan umożliwiający firmie uzyskiwanie 

różnorodnych korzyści. Gdy organizacja ma przewagę konkurencyjną, oznacza to, 

że ma coś, czego inni nie mają, robi coś lepiej od innych lub robi coś, czego inni 

robić nie mogą2. W. Chan Kim oraz R. Mauborgne twierdzą, że „jedynym 

sposobem pokonania konkurencji jest zaprzestanie prób jej pokonania”3 i na tym 

twierdzeniu opierają swoją strategię błękitnego oceanu. Zarówno mierzenie się 

z konkurentami, jak też próby unikania konfrontacji mają prowadzić do tego, by 

konsument wybrał naszą ofertę, a nie ofertę konkurentów. Warto też zauważyć, że 

każdy czynnik sukcesu tworzący przewagę konkurencyjną ulega erozji w wyniku 

naśladownictwa. W rezultacie zdolność do konkurowania zmniejsza się, 

pogarszając sytuację firmy i zmuszając ją do gorączkowego poszukiwania nowych 

dróg zaspokojenia potrzeb klienta. Globalizacja, będąca środowiskiem 

opisywanych zdarzeń, powoduje, że oferowane produkty mają zbliżone lub wręcz 

identyczne funkcje użyteczne, często składają się z podzespołów pochodzących od 

tych samych wytwórców, zaś różnią się jedynie marką (oraz zapewne ceną). 

Podobnie ma się rzecz z usługami. Klienci coraz częściej żądają 

indywidualizowania produktów i ofert, chcą nabywać produkty i usługi skrojone 

specjalnie dla nich. Różnicowanie oferty coraz częściej sprowadza się więc do 

zaoferowania unikatowej obsługi klienta. Poziom zadowolenia końcowego 

nabywcy, czyli jego satysfakcja z produktu finalnego, w dużej mierze zależy od 

                                                           

1  prof. AE dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Katedra Logistyki Ekonomicznej, Akademia Ekonomiczna 

w Katowicach 

2  J. Rokita „Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej”, PWE 

Warszawa 2005, s.57 

3  W.Ch.Kim, R. Mauborgne „Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć przestrzeń rynkową i 

sprawić, by konkurencja stała się nieistotna”, MT Biznes, Warszawa 2005, s.18 
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sprawności zarządzania przepływami rzeczowymi i informacyjnymi, a logistyka to 

generalnie rzecz ujmując, działalność polegająca na koordynacji owych 

przepływów w ramach łańcucha dostaw4. W doskonaleniu obsługi klienta, 

będącym skutkiem usprawniania przepływów i zapewniania fizycznej dostępności 

produktu, ma swoje uznane miejsce logistyka – dlatego uważana jest ona za jedno 

ze źródeł uzyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Doskonalenie logistyki w biznesie może zatem oznaczać zwiększanie zdolności do 

uzyskiwania trwałej przewagi konkurencyjnej. Należy więc dążyć do doskonałej 

logistyki w imię sukcesu firmy. 

OUTSOURCING LOGISTYCZNY 

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi 

konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania 

tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej”. Te słowa H. Forda, wypowiedziane na 

początku XX w., nabrały znaczenia dużo później, kiedy przedsiębiorstwa coraz 

częściej wykonując tylko swoje najważniejsze (przynoszące dochód) czynności, 

przekazują zewnętrznym firmom wciąż więcej pozostałych zadań. Pojęcie 

„outsourcing” jest skrótem wyrażenia outside-resource-using, czyli po prostu 

wykorzystywanie zasobów zewnętrznych. M. Dudzik, cytując definicję 

K. Lysonsaʼa i M. Gillinhamʼa opisuje outsourcing jako „strategiczne 

wykorzystanie zewnętrznych zasobów do realizacji działań prowadzonych 

tradycyjnie przez własny personel wykorzystujący wewnętrzne zasoby 

przedsiębiorstwa. Jest to strategia zarządzania polegająca na wydzieleniu ze 

struktury organizacyjnej określonych funkcji pomocniczych (non-core) 

i powierzeniu ich realizacji wyspecjalizowanym, zewnętrznym organizacjom. (…) 

Jest to przeniesienie na stronę trzecią odpowiedzialności menedżerskiej za 

wykonanie usługi określonej w umowie”5. Natomiast K. Perechuda traktuje 

outsourcing jako „możliwość wykorzystywania niezależnych, zewnętrznych 

podmiotów jako dostarczycieli określonych dóbr i usług zamiast konieczności 

rozwijania tych sfer działalności wewnątrz przedsiębiorstwa”6. M. Trocki definiuje 

outsourcing jako „przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji 

i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym”7. Zazwyczaj cała 

                                                           

4  nie jest to jedyna definicja, ale moim zdaniem w wysokim stopniu odpowiada temu, co 

powszechnie logistycy rozumieją pod tym pojęciem. 

5  M. Dudzik „Outsourcing zakupów czyli koniec funkcji zakupów” w „Gospodarka Materiałowa i 

Logistyka”, nr1/2005, s.2 

6  K. Perechuda „Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości” Placet Agencja Wydawnicza, 

Warszawa 2000, s. 116. 

7  M. Trocki „Outsourcing, Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej”, PWE, Warszawa 

2001, s.13 
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operacja outsourcingu powoduje szerokie zmiany, zarówno w strukturze 

organizacyjnej przedsiębiorstwa, jak i w sposobie jego funkcjonowania. Takie 

zmiany powodują najczęściej redukcje kadrowe, zmniejszanie liczby stanowisk 

oraz zmniejszanie liczby szczebli zarządzania8. Logistyka jest jedną z najczęściej 

wyodrębnianych funkcji przedsiębiorstwa. Z jednej strony, wydaje się to 

logicznym posunięciem, biorąc pod uwagę kompleksowość nowoczesnych 

rozwiązań w tej dziedzinie. Z drugiej strony, to właśnie koszty logistyki stały się 

w ostatnich czasach najważniejszym składnikiem kosztu produktu, więc należy być 

pewnym, że dostawca usług logistycznych będzie poprawnie realizował politykę 

firmy. Oferując nowoczesne usługi wykraczające poza powszechną logistykę, 

przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na kompleksową i indywidualną obsługę 

każdego klienta. Dlatego warto zastanowić się nad wyodrębnieniem funkcji 

logistycznych i przekazaniem ich do wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego 

usługi logistyczne. Cele outsourcingu logistycznego mają charakter strategiczny, 

dalekosiężny. Najważniejszym celem, który spowodował stworzenie idei 

outsourcingu, było umożliwienie przedsiębiorstwu skupienia się na jego kluczowej 

działalności. To pozwala przedsiębiorstwu realizować zadania, które przynoszą 

firmie pieniądze.  

 

Rysunek 1  

Cele outsourcingu logistycznego 

 

                                                           

8  Tamże, s. 13-14 
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Cele  

outsourcingu 
logistycznego 

Cele strategiczne: 
- koncentracja na problemach strategicznych  
- zwiększenie skuteczności i efektywności procesów 

logistycznych  

- zwiększenie elastyczności systemów logistycznych   

Cele rynkowe:  

- poprawa konkurencyjności systemów logistycznych  
- zwiększenie skali działania  

- dywersyfikacja lub koncentracja działalności   

Cele organizacyjne: 
- „odchudzenie” struktury organizacyjnej  

- uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych   

Cele ekonomiczne: 
- zwiększenie przychodów 
- zmniejszenie lub eliminacja kosztów procesów 

logistycznych 

- poprawa warunków ekonomicznych  

Ograniczenie ryzyka ekonomicznego  

 

Źródło: I. Dembińska-Cyran, M. Jedliński, Usługi logistyczne [w:] S. Flejterski 

i inni, Współczesna ekonomika usług, PWN Warszawa 2005, s. 203, na podstawie: 

M. Trocki, Outsourcing, PWE, Warszawa 2001, s. 52. 

Na skutek tego zwiększa się swoboda działalności przedsiębiorstwa, tzn. 

doboru partnerów biznesowych i warunków współdziałania z nimi przy realizacji 

działalności gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorstwo staje się skuteczniejsze 

i efektywniejsze, potrafi również szybciej dostosowywać się do zmian w otoczeniu. 

Dokładny podział celów, które decydują o wyborze outsourcingu logistycznego, 

przedstawiony został na rysunku 1. Najczęściej wymienianymi korzyściami 

z zastosowania outsourcingu są: obniżka kosztów obsługi, redukcja zatrudnienia, 

zwiększenie elastyczności, dostęp do wiedzy specjalistycznej, doskonalenie usługi, 

dodatkowy czas kierownictwa, koncentracja na podstawowej czynności, poprawa 

jakości, eliminacja potrzeby inwestycji kapitałowych oraz wpływy gotówkowe9. 

Wymienia się również zagrożenia związane z outsourcingiem logistycznym. 

Najczęściej są to: utrata know-how i niekontrolowany odpływ informacji z firmy 

wraz ze zwalnianymi pracownikami i funkcjami przekazywanymi do wykonania 

zewnętrznym zleceniodawcom, utrata posiadanego poziomu jakości (w tym 

głównie – obsługi klienta) w wyniku panującej wśród usługodawców 

                                                           

9  Ch. L. Gay, J. Essinger, „Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie.”, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 147, 153, 181. 
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outsourcingowych tendencji standaryzacji usług, uzależnienie od zleceniobiorcy − 

szczególnie gdy zleca się zadania kompleksowe firmie, która ma pozycję zbliżoną 

do monopolistycznej, występuje realna groźba uzależnienia. Wreszcie − wzrost 

kosztów działalności zamiast spodziewanych oszczędności. Podejmując decyzję 

o wydzieleniu na zewnątrz konkretnych działań, należy dokładnie rozpoznać bilans 

zalet i zagrożeń. 

OPERATOR LOGISTYCZNY 

Wydzielenie funkcji logistycznych z obszaru funkcjonalnego 

przedsiębiorstwa i przekazanie go do realizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi 

to zadanie niezwykle odpowiedzialne. Szczególnie istotnym jest odnalezienie 

odpowiedniej firmy – zleceniobiorcy wyspecjalizowanego w świadczeniu usług 

logistycznych. Takie firmy mogą mieć zróżnicowaną ofertę świadczonych usług. 

Generalnie ich jest ona pochodną pierwotnej specjalizacji firmy (transport lub 

magazynowanie), jak też wyposażenia i kompetencji. Usługodawcy logistyczni, 

którym przekazywana jest odpowiedzialność za wiele więcej funkcji i operacji niż 

w przypadku spedytorów czy firm transportowych, zorganizowani są najczęściej 

jako Third Party Logistics (3PL) lub Fourth Party Logistics (4PL). Zarówno 3PL, 

jak i 4PL to forma zorganizowania operatora logistycznego.  

J. J. Coyle, E. J. Bardi oraz C. J. Langley Jr. definiują operatora 

logistycznego jako „dostawcę zewnętrznego, który wykonuje wszystkie lub część 

funkcji logistycznych firmy”10. Inną definicję operatora logistycznego podają 

autorzy Współczesnej Ekonomiki Usług. Twierdzą, że operator logistyczny to 

„wyodrębniony instytucjonalnie podmiot realizujący kompleksową obsługę dóbr 

rzeczowych, stanowiący integralne ogniwo współczesnych łańcuchów dostaw oraz 

sieci logistycznych. Jego rola polega na zagwarantowaniu organizacji i realizacji 

przepływu dóbr oraz na odpowiednim harmonizowaniu zadań logistycznych, tak 

by obsługa wypełniała kryteria wyznaczone przez zasadę 7 W, która nakazuje, aby 

właściwe dobro trafiło we właściwe miejsce, do właściwego odbiorcy, we 

właściwym czasie, we właściwej ilości, we właściwym jakości, po właściwym 

koszcie”11. 

Third Party Logistic na rynku usług logistycznych szybko nabiera coraz 

większego znaczenia. Zyskanie akceptacji wśród odbiorców i dynamiczny ich 

rozwój w ciągu ostatnich lat sprawiły jednak, że firmy 3PL stały się integralną 

częścią łańcucha dostaw i planów biznesowych swoich klientów. Mianem 

„trzeciego uczestnika” określany jest usługodawca logistyczny. To on właśnie 

wykonuje wszystkie lub część funkcji w obszarze logistyki przedsiębiorstwa. 

                                                           

10  J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr „Zarządzanie Logistyczne”, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2002., s. 691 

11  Flejtarski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, „Współczesna ekonomika usług” PWN, Warszawa 

2005, s. 212 
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Oczywistym jest, że musi posiadać odpowiednie zasoby rzeczowe i ludzkie, 

niezbędne wyposażenie techniczne, a nade wszystko właściwe umiejętności – to 

wszystko pozwala mu świadczyć usługi w tym zakresie w sposób profesjonalny. 

Rozmiar kooperacji pomiędzy zleceniodawcą usług logistycznych i „trzecim 

uczestnikiem” zależy od: 

1. intensywności kooperacji – określa, jakie zadania logistyczne zlecane są 3PL 

do wykonania (transport, pakowanie, gospodarka magazynowa itd.) oraz jaka 

jest faza kooperacji (planowanie, realizacja, kontrola). W zdecydowanej 

większości „trzeciemu uczestnikowi” powierza się proste zadania, takie jak 

transport, pakowanie oraz magazynowanie i w niższych fazach kooperacji – 

realizacja; 

2. zasięg kooperacji – zależy on od udziału przepływu towarów przekazywanych 

„trzeciemu uczestnikowi”12.  

Proces transformacji z 3PL na 4PL przedstawiono na rysunku 2. Fourth 

Party Logistics, 4PL (integrator procesów logistycznych − Logistics Integrator czy 

wiodący operator logistyczny − Lead Logistics Provider) – to wirtualni dostawcy 

w swoich firmach środków transportowych, magazynów i centrów logistycznych. 

Fourth Party Logistics nie wykonują fizycznie żadnych operacji i procesów 

logistycznych − realizują zamówienia poprzez zarządzanie odpowiednimi 

procesami i przepływ informacji. Firmy 4PL zwane są integratorami, gdyż 

wykorzystują zasoby zarówno swoje, jak i innych przedsiębiorstw, a także 

zaawansowaną technologię i cyfrowy przekaz informacji w celu kompleksowego 

projektowania oraz obsługiwania łańcuchów dostaw. Realizacja zadań 4PL nie 

byłaby możliwa bez Internetu oraz zaawansowanych systemów komputerowo-

informatycznych koordynujących zachowanie wszystkich uczestników procesów 

logistycznych. Jest kilka elementów funkcjonowania Fourth Party Logistics 

(rysunek 3): 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2  

                                                           

12  Na podstawie: W. Ch. Pfohl, „Systemy logistyczne”, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998, s. 312-

315.  
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Etapy procesu rozwoju 4PL 
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Źródło: A. M. Jesyka, Operator logistyczny w łańcuchu dostaw, w: „Gospodarka 

Materiałowa i Logistyka”, nr 11/2007, s. 16. 

 

 

 

 

Rysunek 3  
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Elementy koncepcji funkcjonowania 4PL 
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- transformacja danych w informacje 
- udostępnianie danych/In formacji 

- usługi transportowe 
- magazynowanie, cross-dock 
- manufacturing outsourcing 

- Co-packing 

 

Źródło: I. Dembińska-Cyran, M. Jedliński, Usługi logistyczne [w:] S. Flejtarski, 

A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 

2005, s. 215. 

1. architektura i integracja − jest to projektowanie zupełnie nowych łańcuchów 

dostaw, ustalanie lub reorganizowanie poszczególnych ról w łańcuchu, 

zarządzanie wszelkimi projektami logistycznymi oraz integracja przepływu 

informacji; 

2. sterowanie − aby zarządzać zewnętrznymi łańcuchami dostaw, niezbędne jest 

zatrudnienie doświadczonej kadry kierowniczej oraz operacyjnej. Bardzo 

często wykorzystuje się systemy wspierające podejmowanie decyzji; 

3. informacja/komunikacja − integracja systemów informatycznych, śledzenie 

przesyłek, transformacja nieujednoliconych danych w użyteczne informacje, 

a także wsparcie techniczne dla klientów; 

4. udostępnianie zasobów − transport, magazynowanie itp.13 

W praktyce można wyróżnić trzy podstawowe modele funkcjonowania 

integratora logistycznego14:  

                                                           

13  Flejtarski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, op. cit., s. 214−215. 
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1. Model Synergy Plus 

Polega na współpracy integratora logistycznego 4PL z dostawcą usług 

logistycznych, który w tym przypadku stanowi operator logistyczny 3PL. Idea 

modelu Synergy Plus polega na zawarciu pomiędzy nimi pewnego rodzaju 

partnerstwa, w którym operator 3PL będzie pełnił rolę dostawcy towarowego, 

natomiast integrator 4PL będzie zajmował się regulacją prawną tego 

przepływu. 

2. Model Solution Integrator  

Jest to jeden z najpopularniejszych modeli 4PL. Polega na założeniu, iż 

integrator logistyczny będzie pełnił rolę podstawowego zarządcy całego 

łańcucha dostaw klienta zlecającego, natomiast operator logistyczny 3PL 

będzie jego dostawcą usług komplementarnych. 

3. Model Industry Innovator.  

Znajduje zastosowanie przede wszystkim w firmach, które działają na tym 

samym obszarze i wywodzą się z jednej branży. Koniecznym warunkiem dla 

zastosowania tego modelu jest również założenie, iż firma nie będzie 

upatrywała źródeł przewagi konkurencyjnej w logistyce zewnętrznej. 

Najlepszym przykładem prawidłowego zastosowania modelu Industry 

Innovator jest branża farmaceutyczna. Dystrybucja, a także proces sprzedaży 

produktów organizowany jest przede wszystkim z wykorzystaniem tych 

samych kanałów. Przewaga konkurencyjna producentów opiera się głównie na 

samym produkcie, a nie na procesach logistycznych realizowanych poza ich 

strukturami.  

ZAKOŃCZENIE 

Outsourcing usług logistycznych operatorom zorganizowanym jako third 

i fourth party logistics staje się już nie tylko jednym z dostępnych rozwiązań, 

lecz pierwszą, a czasem jedyną rozważaną możliwością. Dzięki kompleksowości 

oferowanych rozwiązań i coraz mniejszej ilości zaangażowania potrzebnego ze 

strony usługobiorców firmy mogą skupić się na innych zadaniach. Operatorzy 

logistyczni twierdzą, że mogą zaoferować rozwiązania dla przedsiębiorstw każdej 

wielkości z różnymi oczekiwaniami. Wybór odpowiedniej firmy – usługodawcy 

logistycznego staje się zatem zadaniem niezwykle odpowiedzialnym i ważącym na 

losach przedsiębiorstwa. 

Rynek usług logistycznych to rynek silnie konkurencyjny, z mnogością 

podmiotów zabiegających o jak największy w nim udział pod względem sprzedaży 

usług. W ocenie ekspertów daje się zauważyć wyraźny proces konsolidacji firm 

                                                                                                                                                    

14  Nadchodzi czas 4PL: 

 http://www.logistyka.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3671&Itemid=1 
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logistycznych. Pozwala to przede wszystkim na zwiększenie wydajności firmy, 

możliwości dotarcia zarówno do klienta lokalnego, jak i międzynarodowego czy 

też konkurowania z rynkowymi potentatami. Konsolidacja to również dopływ 

kapitału zagranicznego, a co za tym idzie, nowoczesnej wiedzy technologicznej 

i know-how. Przystępując do wyboru odpowiedniego partnera, należy sporządzić 

odpowiednią listę kryteriów, na podstawie której dokona się zamierzonej oceny 

potencjalnego partnera. Do kluczowych czynników decydujących o wyborze 

usługodawcy logistycznego należy zaliczyć: 

1. Efektywność i wydajność procesu 

Chodzi głównie o właściwie rozumianą strukturę organizacyjną, która wolna 

będzie od takich niedoskonałości jak zbytnie zagęszczenie komórek, dublujące 

się procesy czy zawiła dokumentacja zbyt absorbująca określony personel.  

2. Udział własnej infrastruktury 

Szansę uniezależnienia się przedsiębiorstwa od niezbędnej pomocy ze strony 

podwykonawców daje przede wszystkim możliwość pełnej kontroli nad takimi 

zagadnieniami jak jakość, terminowość czy też sprawność wykonania.  

3. Kompleksowość obsługi 

Kryterium to jest o tyle ważne, że przedsiębiorstwa świadczące usługi 

dodatkowe poza samym przewozem, w postaci na przykład przygotowania 

ładunku, jego kompletowania czy też obsługi administracyjnej w ramach 

jednego procesu, zajmują czołowe pozycje rynkowe i niejednokrotnie to 

właśnie decyduje o ich przewadze konkurencyjnej.   

4. Możliwość współpracy z podwykonawcą 

Mimo że część przedsiębiorstw dąży do całkowitej izolacji od zewnętrznych 

wspólników, według specjalistów nie należy zupełnie rezygnować z tej 

możliwości współpracy. Fakt, iż w każdym momencie można włączyć 

w proces realizacji usługi dodatkowe jednostki, wpływa przede wszystkim na 

stabilność i brak zahamowań m.in. w kwestii terminowości dostaw.  

5. Współpraca z klientem w trakcie realizacji usługi 

Współczesny rynek logistyczny w ramach nieustannego rozwoju wymaga od 

przedsiębiorców zmiany podejścia w kwestii współpracy na linii usługodawca–

klient i jej ewolucji do pełnych relacji partnerskich. 

6. Zastosowane technologie informatyczne 

Technologie informatyczne to w „dzisiejszej” logistyce istotne narzędzie 

wspomagające, jeżeli chodzi o proces realizacji usług logistycznych. 

Wprowadzenie na przykład takich rozwiązań jak platformy umożliwiające 

klientom śledzenie własnych przesyłek znacznie ułatwia proces współpracy. 

Dobrze wyselekcjonowana firma – usługodawca logistyczny to szansa na 

uzyskanie przewagi konkurencyjnej, jeżeli wierzyć w to, że klienci nie tylko 



Outsourcing usług logistycznych szansą na uzyskanie… 423 

 

poszukują atrakcyjniejszych produktów, lecz także wymagają, by towarzysząca im 

obsługa była na znacznie wyższym poziomie. 

STRESZCZENIE 

Współcześnie sukces w konkurowaniu coraz powszechniej wiązany jest 

z wysokim poziomem oferowanej obsługi klienta. Logistyka jest rozpoznawana 

jako narzędzie umożliwiające osiąganie przewagi konkurencyjnej 

poprzez zaspokajanie potrzeb klienta na drodze zapewniania dostępności dóbr. 

Dlatego winna być traktowana jako bardzo istotna część działalności 

współczesnych przedsiębiorstw. Doskonała logistyka może być dostarczana na 

drodze usług outsourcingowych, z których podmioty mogą korzystać coraz 

powszechniej. Artykuł zajmuje się właśnie takimi sytuacjami. 

SUMMARY 

OUTSOURCING OF LOGISTICS SERVICES WITH CHANCE OF GETTING 

THE COMPETITIVE EDGE 

Nowadays competing on market is more dependent on high level of 

customer service. Logistics is a well known tool for gaining competitive advantage 

by delivering goods to their customers and fulfilling customers’ needs. Thus 

logistics can be treated in companies as a very important part of their activities. 

Logistics has to be perfect, so logistics outsourcing seem to be the right solution for 

successful companies. 

Translated by Jacek Szołtysek 
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BOGUSŁAW WALCZAK1 

PODATKI EKOLOGICZNE JAKO INSTRUMENTY POLITYKI 

PAŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

WPROWADZENIE 

Podatki ekologiczne są specyficznym rodzajem zobowiązań, w sprawie 

których nie ma zgodności nawet co do nazewnictwa tego instrumentu polityki 

fiskalnej w zakresie ochrony środowiska. Nie istnieje także jedno stanowisko 

w kwestii, jaka powinna być funkcja tego podatku i jego konstrukcja. 

Stało się to inspiracją do zabrania głosu w dyskusji, której celem jest 

dowieść, że podstawową funkcją tego podatku powinna być funkcja pozafiskalna, 

nakierowana przede wszystkim na ochronę środowiska naturalnego człowieka, 

przy wykorzystaniu podatków i opłat jako narzędzi stymulujących działania 

podmiotów funkcjonujących na rynku. 

DEFINICJE PODATKÓW EKOLOGICZNYCH 

W piśmiennictwie krajowym i międzynarodowym funkcjonują równolegle 

następujące terminy: „podatek od emisji” (pollution tax), „zielony podatek” (green 

tax), „opłata środowiskowa” (environmental charge), „podatek środowiskowy” 

(environmental tax) itd2. Wszystkie mają podkreślać, iż podatki te obciążają formy 

działalności gospodarczej i społecznej, które niekorzystnie wpływają na 

środowisko naturalne3. Nie istnieje jedna powszechnie obowiązująca definicja 

podatku ekologicznego. Poszczególni autorzy podają różne, często dość odległe, 

propozycje. Jedna z nich określa podatki ekologiczne jako obciążenia finansowe 

różnych podmiotów, które wynikają z bezpośredniego wprowadzania 

zanieczyszczeń do środowiska; odnoszą się wprost do produktów powodujących 

                                                           

1  dr hab prof US Bogusław Walczak, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania i 

Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 

2  Määttää K., Environmental taxes. An introductory analysis, Edward Elgar Publishing, Londyn 

2006, s. 15 

3  Giergiczny M., Śleszyński J., „Zielone podatki” jako instrument polityki ochrony środowiska w 

krajach Unii Europejskiej (w:) Zarządzanie środowiskiem – teraźniejszość i przyszłość pod red. 

B. Poskrobki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003, s. 125.  



Podatki ekologiczne jako instrumenty polityki państwa… 425 

 

zanieczyszczenie środowiska w procesie ich wytwarzania i użytkowania bądź 

wynikają z korzystania z zasobów i usług środowiska4. 

Zgodnie z definicją, którą prezentuje J. Famielec, podatki ekologiczne to 

płatności za każdą jednostkę wprowadzonych do środowiska zanieczyszczeń lub za 

każdą jednostkę zanieczyszczenia środowiska5, innymi słowy, za użycie zasobów 

środowiska. Jeszcze inne rozwiązanie proponuje Biuro Statystyczne Wspólnot 

Europejskich (Eurostat), określając podatek ekologiczny jako świadczenie 

pieniężne, którego podstawą jest jednostka naturalna (bądź jej odpowiednik) 

pewnego zjawiska (działania), które wywiera udowodniony i szczególnie 

negatywny wpływ na środowisko6. Można wreszcie zdefiniować podatek 

ekologiczny jako obowiązkową, bezzwrotną płatność na rzecz państwa, która 

nakładana jest na przedmiot (podstawę) opodatkowania mający szczególnie istotny 

wpływ na środowisko7. 

Istnieje kilka obszarów spornych co do pojęcia, jak i samej istoty podatku 

ekologicznego, które nie pozwalają na wypracowanie jednolitej definicji. Do 

najistotniejszych z nich należą kwestie dotyczące tego, że ekologiczna funkcja 

podatków jest ich funkcją podstawową. Stanowisko takie zajmuje np. F. Grądalski, 

który pisze, że głównym celem każdego podatku ekologicznego jest realizacja 

zamierzeń ekologicznych, a nie pokrywanie fiskalnych potrzeb państwa. Oznacza 

to, iż efekt fiskalny pojawia się jako „uboczny produkt” realizacji celów 

ekologicznych8. Pogląd ten podziela także T. Żylicz, pisząc, iż podatek 

ekologiczny ma nie tylko gromadzić fundusze, lecz także zachęcać lub zniechęcać 

do konkretnych rzeczy9. Inni autorzy zwracają uwagę, iż za podstawową uważa się 

obecnie fiskalną funkcję podatków. Jest to jedno z najstarszych zadań 

wypełnianych przez podatki i polega na dostarczaniu do budżetu środków, które 

służą pokryciu wydatków publicznych10. Pozostałe funkcje, które podatki spełniają, 

mają charakter dodatkowy. Podatek ekologiczny może więc pełnić taką dodatkową 

rolę, w tym przypadku ekologiczną (czyli motywującą do działań na rzecz ochrony 

                                                           

4  Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo Aries, Warszawa 2000, 

s. 208. 

5  Famielec J., Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD, Ekonomia i Środowisko 2000, 

nr 1 (16), s. 69 

6  Environmental taxes. A statistical guide, DG Environment and Eurostat, Luksemburg 2001, s. 9. 

7  Małecki P., Podatki i opłaty ekologiczne w rozwiniętych gospodarczo krajach świata (w:) Zeszyty 

Naukowe AE w Krakowie nr 668, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005, ss. 80-81. 

8  Grądalski F., Teoretyczne podstawy ekologicznego systemu podatkowego, Gospodarka Narodowa 

2002, nr 10, s. 25. 

9  Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2004, 

s. 157. 

10  Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 18. 
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środowiska), ale jego zasadniczym zadaniem pozostanie dostarczanie państwu 

środków finansowych11. 

 

Kwestią podnoszoną w dyskusji jest pytanie, czy podatki ekologiczne 

powinny generować dochody wykorzystywane na cele ochrony środowiska. 

Wpływy z podatków ekologicznych mogą być wykorzystywane dwojako. Po 

pierwsze, mogą zwiększać ogólną sumę dochodów budżetowych. Wówczas 

przeznaczone zostaną na różne cele, np. redukcję deficytu budżetowego czy też 

spłatę zadłużenia. Po drugie, mogą zostać przeznaczone na specyficznie 

wyodrębnione cele, w tym przypadku ochronę środowiska, np. poprzez 

finansowanie programów ekologicznych12. W ramach toczącej się dyskusji na 

temat podatków proekologicznych pojawiają się pytania, czy ukierunkowanie 

klasycznych podatków na cele ochrony środowiska jest wystarczające, by stały się 

podatkami ekologicznymi, a fakt nawiązywania podstawy opodatkowania do 

komponentów środowiska (usług środowiskowych) wystarcza, by dany podatek 

mógł być nazwany podatkiem ekologicznym13. Można dokonać rozróżnienia 

między podatkami ekologicznymi a podatkami istotnymi dla środowiska14. Do 

określenia tych pierwszych posłużymy się jedną z wcześniej podanych definicji. 

Drugie pojęcie odnosi się do wszystkich innych podatków, które oprócz celów 

fiskalnych mają również cele z zakresu polityki ekologicznej. Realizują je, 

wykorzystując techniki podatkowe, czyli ulgi, zwolnienia, różnicowanie stawek 

podatkowych itd. Za ich pomocą możliwe jest zarówno stwarzanie motywacji do 

oszczędnego zużywania zasobów naturalnych, przestrzegania zasad ochrony 

środowiska, jak i usuwanie barier uniemożliwiających stosowanie się do tych 

zasad15. Przykładem może być wyłączenie pewnych dochodów przy ustalaniu 

podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych. W związku 

z ochroną środowiska przysługują np. zwolnienia dochodów podatników, których 

celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony środowiska – w części 

przeznaczonej na ten cel; dochodów spółek wodnych i ich związków 

przeznaczonych na cele statutowe; dochodów ze sprzedaży nieruchomości albo 

prawa wieczystego użytkowania na podstawie przepisów o ochronie 

i kształtowaniu środowiska uzyskiwanych zgodnie z regulacjami Prawa ochrony 

środowiska, jeśli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości 

                                                           

11  Borys G.,   Dyskusja na temat…op. cit., s. 53. 

12  Głuchowski J., Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 109. 

13  Borys G., Dyskusja na temat pojęcia i istoty podatków ekologicznych (w:) Prace Naukowe AE we 

Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko pod red. T. Borysa, Wydawnictwo AE im. O. Langego we 

Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 52. 

14  Paulus A., The feasibility of ecological….. op. cit., s. 49. 

15  Borys G., Dyskusja na temat…. op. cit., s. 55. 
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korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny 

z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone16. 

Rozwiązania skierowane na ochronę środowiska występują również np. 

w podatku akcyzowym. Ustawodawca określił pewne towary, które objęto tym 

podatkiem. Ich zużycie wywiera negatywny wpływ na środowisko, 

w szczególności ze względu na ich skład albo produkty powstające w procesie 

spalania. Z drugiej strony, wyroby o określonych właściwościach, mimo że należą 

do grupy wyrobów akcyzowych, są zwolnione z tego podatku, jeśli dla ich 

wytworzenia wykorzystano źródła bądź też substancje o szkodliwych 

właściwościach mniej szkodliwych dla środowiska17. Do wyrobów akcyzowych 

istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska możemy zaliczyć np.: 

1. produkty rafinacji ropy naftowej oraz wszystkie towary przeznaczone do 

użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw 

silnikowych, bez względu na symbol PKWiU; 

2. gaz wykorzystywany do napędów pojazdów samochodowych; 

3. energię elektryczną (jest ona jednak zwolniona od podatku, jeżeli pochodzi ze 

źródeł niekonwencjonalnych lub ze źródeł odnawialnych bądź też pochodzi 

z elektrowni szczytowo-pompowych i jest wytwarzana z energii wody)18. 

Podsumowując tę część referatu, można stwierdzić, iż wykorzystanie 

różnego rodzaju technik podatkowych do osiągania celów ochrony środowiska nie 

jest wystarczające do określania danego podatku mianem ekologicznego. 

Kluczowym momentem wydaje się być przeznaczenie środków na działania 

proekologiczne w stosunku do wszystkich uczestników rynku. Zjawisko 

nawiązywania podstawy opodatkowania do komponentów środowiska ma długą 

historię bliską na ogół postulatowi tzw. jedynego podatku. Jedną z bardziej 

znanych jego koncepcji jest XVIII-wieczne rozwiązanie zaproponowane przez 

F. Quesanyʼa, wskazujące na rolnictwo jako jedyne źródło bogactwa społecznego. 

Państwo miało za pomocą podatku przejmować część produktu czystego, a więc 

część dochodu społecznego wytworzonego w rolnictwie. Oznaczało to zniesienie 

wszelkich obciążeń i wprowadzenie jedynego podatku od renty gruntowej19. 

Następne koncepcje postulowały oparcie systemu podatkowego na jedynym 

podatku dochodowym, a po drugiej wojnie światowej – na jedynym podatku od 

energii, który miał obejmować wszystkie jej formy: elektryczność, gaz, produkty 

naftowe itd. Wszystkie powyższe koncepcje nie nawiązywały jednak do 

                                                           

16  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., 

Nr 54, poz. 654 ze zm.).  

17  Moczko-Wdowczyk S., Funkcja podatków w ochronie środowiska, Ochrona środowiska. Prawo 

i polityka 2003, nr 1 (31), s. 45. 

18  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11). 

19  Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe.Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 

2002, s. 120. 
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problemów ochrony środowiska. Miały spełniać jedynie funkcję fiskalną, a ich 

zaletą była prostota i taniość systemu poboru. Obecnie również istnieje wiele 

podatków konsumpcyjnych, dochodowych czy przychodowych, których 

przedmioty opodatkowania nawiązują do czynników środowiskowych. Istotne jest 

jednak, aby pośród uzasadnień wprowadzenia czy też stosowania takich podatków 

znalazło się uzasadnienie ekologiczne. W przeciwnym razie nie można ich 

nazywać podatkami ekologicznymi20. 

KONCEPCJA PODATKU EKOLOGICZNEGO A. C. PIGOU 

Teoretyczne podstawy podatku ekologicznego zostały po raz pierwszy 

sformułowane w 1920 r. przez angielskiego ekonomistę A. C. Pigou21. Dokonał on 

rozróżnienia pomiędzy społecznymi kosztami aktywności gospodarczej 

a indywidualnymi kosztami firmy, rejestrowanymi w rachunki zysków i strat. 

A. C. Pigou zauważył, iż faktyczne, społeczne koszty działalności gospodarczej 

znacznie przewyższają koszty produkcji wyrażone w jednostkach pieniężnych. 

Różnica ta odnosi się do zewnętrznych efektów działalności gospodarczej takich 

jak: hałas, zanieczyszczenie wody i powietrza itd. Efekty te A. C. Pigou 

potraktował jako koszt zastosowania czynnika „środowisko” przez producenta. Jest 

to jednak koszt nietypowy, gdyż nie jest wliczany do rachunku firmy, ale 

przerzucany na społeczność konsumentów (czyli podlega tzw. eksternalizacji). 

Efekty zewnętrze zmniejszają wartość użytkową środowiska i tym samym 

ograniczają konsumentom możliwość realizacji potencjalnego dobrobytu.  

Zadaniem podatku wg A. C. Pigou jest internalizowanie kosztów 

zewnętrznych, a więc przypisanie ich konkretnemu producentowi, który jest 

sprawcą tych kosztów. Podatek ten powinien być równy kosztom zużycia 

środowiska, które dany producent spowodował. Pełna internalizacja 

spowodowałaby, że indywidualne koszty firmy zostałyby zrównane ze 

społecznymi kosztami wytwarzania i w całości obciążyłyby rachunek 

bezpośredniego sprawcy kosztu22. Pigou chciał więc w ten sposób ograniczyć 

niekorzystny wpływ efektów zewnętrznych, przypisując je producentowi23. 

Próba bezpośredniego wdrożenia proponowanego przez A. C. Pigou 

podatku do systemu podatkowego natrafia na bardzo poważne problemy, wśród 

których wymienić można np. trudności w ustaleniu właściwej wysokości podatku. 

Wiąże się to przede wszystkim z ograniczeniami technicznymi 

uniemożliwiającymi dokładne oszacowanie kosztów zewnętrznych, które 

dodatkowo muszą być wyrażone w jednostkach pieniężnych. W praktyce wysokość 

                                                           

20  Borys G., Dyskusja na temat …….op. cit., ss. 57-58. 

21  Spulber N., Sabbaghi A., Economics of water resources, Springer, Nowy Jork 1989, s. 93. 

22  Grądalski F., Teoretyczne podstawy... op. cit., ss. 27-28. 

23  Mankiw N.G., Taylor M.P., Economics, Cengage Learning EMEA, Londyn 2006, s. 204 
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podatków odwołujących się do koncepcji A. C. Pigou bywa ustalana metodą prób 

i błędów, aż do znalezienia optymalnego rozwiązania24. 

Stwierdzenie, iż podatek ma charakter „moralny”, powoduje, że znaczna 

część społeczeństwa może go uznać za nieefektywny i sprzeciwić się jego 

wprowadzeniu. Ponadto może wystąpić obawa, iż obciążenia producentów z tytułu 

tego podatku zostaną ostatecznie przerzucone na konsumentów25, co najczęściej 

znajduje zastosowanie w praktyce. Występująca przy tym potrzeba 

jednoznacznego zidentyfikowania każdego producenta efektów zewnętrznych 

i przypisania mu określonych kosztów w sytuacji, kiedy suma ogólna efektów 

zewnętrznych generowana jest przez wielu wytwórców, sprawia w praktyce istotne 

problemy, szczególnie gdy ciężar opodatkowania musi być na bieżąco 

dopasowywany do wysokości generowanych przez producentów kosztów 

zewnętrznych26. 

W praktyce powyższe komplikacje są niemożliwe do rozwiązania. Mimo 

iż nie ma możliwości bezpośredniej aplikacji podatku proponowanego przez 

A. C. Pigou w formie modelowej, powstawały próby przeniesienia tej koncepcji na 

grunt praktyczny. Jedną z najciekawszych jest tzw. standardowy podatek imisyjny 

zaproponowany przez W. J. Baumola i W. E. Oatesa27. Dla jego ustalenia państwo 

powinno najpierw określić cel ekologiczny, czyli pożądany jakościowo standard 

środowiska (polega to na wyznaczeniu dopuszczalnych poziomów imisji zgodnych 

z założeniami polityki ekologicznej). Następnie należy dobrać odpowiednie 

podstawy opodatkowania i nałożyć na nie podatek, który powinien spowodować 

osiągnięcie zakładanego standardu. Po pewnym czasie sprawdza się, w jakim 

stopniu cel został zrealizowany, i w zależności od tego podwyższa lub obniża się 

podatek w celu odnalezienia optymalnej stawki28. 

                                                           

24  Sterner T., Policy instruments for environmental and natural resource management, World Bank 

Publications, Genewa 2002, s. 96. 

25  Zajac E.E., Political economy of fairness, MIT Press, Boston 1996, s. 41. 

26  Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna 

Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006, s. 237. 

27  Grądalski F., System podatkowy……..op.cit., s. 239. 

28  Baumol W.J., Oates W.E., The use of standards and prices for protection of the environment, 

Swedish Journal of Economics 1971, nr 73, ss. 42-55. 
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CELE I KONSTRUKCJA PODATKU EKOLOGICZNEGO W POLSCE 

Wprowadzenie podatków ekologicznych może służyć trzem zasadniczym 

celom: 

a) ograniczaniu produkcji i konsumpcji dóbr szkodliwych dla środowiska do 

takiego poziomu, który jest uznawany za bezpieczny; 

b) pomnażaniu dochodów budżetu państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego; 

c) wzmacnianiu skuteczności obowiązujących przepisów administracyjnych 

i karnych ustanowionych z myślą o ochronie ekologicznej29. 

Konstrukcja podatku ekologicznego w dużej mierze zależy od tego, czy ma 

on mieć charakter lokalny, regionalny, czy globalny.  

Przed wyborem podstawy opodatkowania należy uzyskać pełne rozeznanie 

zanieczyszczeń i ich szkodliwości. Istotna jest również znajomość wytwarzania, 

użytkowania i niwelowania skutków korzystania z danej substancji lub produktu, 

a także terytorialny zasięg stosowania produktów czy też intensywność emisji oraz 

gęstość zaludnienia. Dopiero posiadając takie dane, można dokonać właściwego 

wyboru podstawy opodatkowania. Baza opodatkowania dla podatków 

ekologicznych obejmuje szereg elementów: zmierzone lub oszacowane 

zanieczyszczenie powietrza, substancje niszczące warstwę ozonową (CFC 

i halony), zmierzone lub oszacowane zanieczyszczenie wód, niektóre obszarowe 

źródła zanieczyszczenia wód (np. pestycydami), gospodarkę odpadami (np. odbiór 

i utylizację odpadów, opakowania), hałas (np. starty i lądowania samolotów), 

produkty energetyczne (np. benzyny, olej napędowy, węgiel, koks, biopaliwa, 

produkcję i zużycie energii elektrycznej i cieplnej); transport (pojazdy silnikowe, 

opłaty rejestracyjne); zasoby naturalne (pobór wody, wydobycie surowców)30. 

Wysokość podatku powinna zostać określona w taki sposób, aby płacenie 

go nie było bardziej korzystne niż powstrzymanie się od nieporządnych działań.  

Podatek powinien być pobierany u źródła emisji (konsumpcji). Wybór 

miejsca jego nałożenia wiąże się z konstrukcją danego systemu podatkowego 

i możliwościami kontroli. Przy opodatkowaniu konsumpcji właściwymi miejscami 

są punkty sprzedaży detalicznej. Surowce natomiast powinny zostać opodatkowane 

w punkcie ich wydobycia. 

Wybór przedmiotu opodatkowania musi uwzględniać zobowiązania 

wynikające z umów międzynarodowych i przynależności do międzynarodowych 

ugrupowań (np. Unii Europejskiej). Ponieważ Unia zdecydowała o strukturze 

podatków pośrednich oraz ich wysokości, to wprowadzenie niektórych rozwiązań 

                                                           

29  Designing and Implementing Environmental Taxes (w:) Implementation strategies for 

environmental taxes, OECD, Paryż 1996, ss. 20-22. 

30  Environmental taxes. A statistical guide, DG Environment and Eurostat, Bruksela 2001, s. 10. 
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wewnętrznych wymaga zewnętrznej akceptacji. Przykładem może być podatek 

ekologiczny wprowadzony w 1993 r. w Belgii, który zawierał rozwiązania 

proeksportowe.  

Stawka podatku ekologicznego powinna zostać ustalona w taki sposób, aby 

koszt krańcowy zmniejszenia emisji równał się krańcowej ekologicznej szkodzie 

społecznej. Osiągnięcie tego wymaga posiadania określonej ilości informacji, do 

której dostęp często bywa utrudniony. Optymalne stawki podatków mogą zostać 

ustalone dopiero po upływie określonego czasu i ocenie doświadczeń.  

Stawki w podatkach ekologicznych mogą zniechęcać, zachęcać bądź też 

wymuszać ograniczenie emisji czy rozmiarów produkcji albo prowadzić do ich 

likwidacji. Ich wysokość będzie różna w zależności od tego, czy priorytety 

ekologiczne są krótko-, czy długoterminowe. To drugie rozwiązanie pozwala na 

ustalenie niższych stawek podatku niż w przypadku np. priorytetów rocznych. 

Ponadto planowanie długoterminowe pozwala konsumentom i producentom na 

łatwiejsze dostosowanie się do oczekiwanych zachowań w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego. Zbyt wysokie stawki podatków ekologicznych często 

skłaniają podatników do nagannych bądź zagrożonych sankcją karną zachowań. 

Przykładem może być nielegalne usuwanie zanieczyszczeń, np. porzucanie 

w lasach, odprowadzanie ścieków do zbiorników wodnych itd. Jeżeli stawki 

zostaną jednak określone na wysokim poziomie, to należy zadbać, aby nie 

towarzyszyła im konieczność podejmowania kosztownych inwestycji 

ekologicznych31. 

PODSUMOWANIE 

Podatki ekologiczne można klasyfikować na wiele sposobów. Dla 

przykładu możemy wyróżnić: podatki energetyczne – nakładane są na produkty 

używane w procesach stacjonarnych, jak również przez transport. Przykładem 

może być podatek węglowy nakładany na emisję CO2. Drugą grupę podatków 

tworzą podatki transportowe – dotyczą one przede wszystkim użytkowania 

pojazdów silnikowych, ale również np. samolotów i usług lotniskowych. Odrębną 

grupę podatków tworzą podatki emisyjne, które ściągane są z tytułu zmierzonych 

lub oszacowanych emisji zanieczyszczeń. Do tej grupy zaliczają się też podatki 

dotyczące źródeł hałasu i gospodarki odpadami. Wyróżnić należy także 

funkcjonujące w wielu krajach Wspólnoty Europejskiej i poza nią podatki od 

wydobycia zasobów naturalnych. W Unii Europejskiej dotyczą one zużycia wody 

(Dania, Francja), wykorzystania zasobów leśnych (Szwecja) oraz górnictwa 

                                                           

31  Głuchowski J., Podatki ekologiczne… op. cit., ss. 136-140. 
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(Francja); podatki te nie obejmują ropy naftowej i gazu ziemnego32, w Rosji i na 

Ukrainie – eksploatacji zasobów surowcowych.  

Podatki ekologiczne są szczególnie często stosowane w krajach należących 

do OECD. Już w 1999 r. obowiązywało w nich aż 269 różnych podatków i opłat 

ekologicznych oraz 903 rodzaje szczegółowych tytułów opodatkowania33. Dla 

ukazania mnogości i różnorodności podatków ekologicznych wymienić można 

przykładowe daniny stosowane w Unii Europejskiej pod koniec ubiegłego stulecia. 

Obowiązywały wówczas (w większości również teraz) m.in. podatki od: węgla, 

zanieczyszczenia gleby, zasiarczonych paliw, emisji spalin i pyłów, akumulatorów, 

puszek na napoje, toreb plastikowych, polietylenu, jednorazowych naczyń, 

żarówek, zużytych żyletek, nieczystości, pestycydów, hałasu silnikowego, 

zanieczyszczenia wód, zużycia wody, papieru, uranu itd.34. Obowiązujące w XX 

i XXI stuleciu podatki ekologiczne coraz częściej są wykorzystywane do 

gromadzenia środków budżetowych, z których finansowane są zachęty w postaci 

ulg i obniżek podatków dla producentów wyrobów oszczędzających zużycie 

zasobów naturalnych i środowiska. Ulgi te są adresowane np. do producentów 

artykułów gospodarstwa domowego, zużywających relatywnie mniej energii 

elektrycznej, producentów elektrowni wiatrowych, silników zużywających mniej 

paliw płynnych czy też producentów silników hybrydowych, biopaliwa i innych. 

Innego adresata miałby postulowany do wdrożenia podatek ekologiczny w Polsce, 

który miałby zastąpić podatek akcyzowy nakładany na użytkowników pojazdów 

samochodowych. Uzależnienie jego wysokości od poziomu emisji spalin mogłoby 

stać się narzędziem ograniczającym import używanych pojazdów, a więc 

wspierającym krajowych producentów. W efekcie prawidłowo skonstruowany 

i wdrożony mógłby oddziaływać zarówno na producentów, konsumentów, budżet 

państwa, jak i na środowisko naturalne. Zalety i wady tego rozwiązania można 

będzie ocenić w praktyce po jego wdrożeniu. 

STRESZCZENIE 

Autor przedstawia rolę podatków ekologicznych jako specyficznych 

instrumentów polityki fiskalnej skierowanej na ochronę środowiska. Przywołuje 

szereg definicji podatków ekologicznych, zwracając uwagę na trudności 

wypracowania jednolitej definicji, ponieważ wymaga to m.in. określenia, czy 

                                                           

32  Stodulski W., Przegląd instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w wybranych krajach 

Unii Europejskiej. W pracy zbiorowej pod red. B. Fiedora i A. Graczyka Instrumenty ekologicznej 

polityki ekologicznej. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok,2006,s. 80. 

33  Economic instruments for pollution control and natural resources management in OECD countries, 

OECD, Paryż 1999, s. 55. 

34  Määttää K., Environmental taxes. From an economic idea to a legal institution, Finish Lawyers’ 

Publishing, Helsinki 1997, ss. 58-60. 



Podatki ekologiczne jako instrumenty polityki państwa… 433 

 

funkcja ekologiczna jest podstawową, czy podatki te powinny generować dochody 

wykorzystywane na cele ochrony środowiska i inne. W tekście scharakteryzowano 

wybrane elementy konstrukcji podatku CIT i akcyzowego związane z ochroną 

środowiska oraz prace nad wdrożeniem podatku ekologicznego w Polsce. 

SUMMARY 

THE ENVIRONMENTAL TAXES AS THE SPECIFIC INSTRUMENTS OF 

FISCAL POLICY, AIMING AT THE ENVIRONMENTAL PROTECTION 

The author presents the role of environmental taxes as the specific 

instruments of fiscal policy, aiming at the environmental protection. A series of 

definitions of the environmental taxes has been presented, with special attention 

paid to the difficulties with developing a single definition. Such task requires 

determination, inter alia, whether the ecological function is fundamental and does 

these taxes should generate revenues for environmental protection purpuses and 

other goals. Selected parts of the structure of corporate income tax and excise 

duties, related with the protection of the environment, has been chracterised. The 

processes relating to the implementation of the ecological tax in Poland has been 

also described. 

Translated by Sławomir Zarębski 
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MIEJSCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W FINANSOWANIU 

KULTURY FIZYCZNEJ  

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W KONTEKŚCIE ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI PUBLICZNE 

W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ 

Samorząd terytorialny w codziennej działalności podejmuje różnorodne 

decyzje istotne dla lokalnych społeczności. Ważnym dla rozwoju społeczno-

ekonomicznego jest wzrost aktywności gospodarczej, a to z kolei wpływa 

bezpośrednio na rozwój sektora usług publicznych. Teoria ekonomii akcentuje 

cechy usług publicznych, które obejmują obszerną i różnorodną płaszczyznę 

tematyczną i są stałym elementem funkcjonowania struktur podziału 

administracyjnego państwa. Świadczą o tym dobra publiczne, w odniesieniu do 

których niemożliwe jest wykluczenie kogokolwiek z korzystania z nich2.  

Wpływ na to ma wiele czynników, m.in.: czynnik demograficzny, 

społeczny, gospodarczy i polityczny. 

Jednostki samorządu terytorialnego mają za zadanie tworzyć sprzyjające 

warunki do pełnego zaspokajania zapotrzebowania na usługi publiczne. Gminy, 

powiaty i województwa zaspokajają potrzeby o charakterze materialnym 

i niematerialnym, przez co udzielają świadczeń, wykonując określoną usługę. 

Działanie samorządu terytorialnego winno być skierowane na inicjatywę, 

efektywność i jakość świadczenia usług publicznych. Zmusza to samorząd do 

poszukiwania najlepszych rozwiązań w relacji urząd−obywatel, do świadczenia 

usług na najwyższym poziomie3. 

Według przeważającego stanowiska przedstawicieli nauk ekonomicznych 

rezultatem wykonania usługi jest bez wątpienia zaspokojenie określonej potrzeby, 

                                                           

1  dr Bogdan Wankiewicz, Starosta Wałecki 

2  Por. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym – najlepsze 

praktyki,  Kraków 2004, s16. 

3  Por. B. Wankiewicz: Zarządzanie usługami publicznymi w kontekście kreowania rozwoju, w: 

Ekonomiczno – społeczne i organizacyjno – techniczne determinanty zarządzania rozwojem 

lokalnym, J. Olszewski (red.), Wydawnictwo Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 

2005, s.204. 
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czyli odniesienie przez usługobiorcę korzyści4. Oznacza to, że jest to działalność 

ludzka, której rezultatem jest zaspokojenie pewnej potrzeby, przy czym rezultat ten 

nie polega na wytwarzaniu dobra materialnego5. W świadczeniu tego typu usług 

udział ma także kultura fizyczna, której podstawowym celem jest dbałość 

o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie obywateli. Składowe kultury 

fizycznej takie jak: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja i rehabilitacja ruchowa 

mają w dużej mierze charakter usług osobistych (personalnych). Poza kulturą 

fizyczną do tych usług zalicza się także edukację, ochronę zdrowia, kulturę 

i naukę. 

Klasyfikacja działań, które dostarczają bezpośrednio dóbr niematerialnych 

z dziedziny kultury fizycznej, oparta jest na tych samych przesłankach co 

klasyfikacja analogicznych działań z dziedziny zdrowia i edukacji (wychowanie 

fizyczne i rehabilitacja jest ich częścią). Szkolne wychowanie fizyczne stanowi 

jeden z przedmiotów nauczania, natomiast rehabilitacja jest częścią systemu 

zdrowia. Jednostki samorządu terytorialnego mają za zadanie tworzyć sprzyjające 

warunki do pełnego zaspokajania zbiorowego zapotrzebowania na usługi 

publiczne, w których mieści się także kultura fizyczna6, mająca wpływ bezpośredni 

i pośredni na aktywność fizyczną.  

ZADANIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W ŚWIADCZENIU USŁUG PUBLICZNYCH W OBSZARZE KULTURY 

FIZYCZNEJ 

Społeczność lokalna potrzebuje zapewnienia odpowiedniej jakości usług, 

które spełnią jej oczekiwania. Odpowiedzialność za zapewnienie tej jakości spada 

na władze lokalne, które mają istotny wpływ na warunki i zasady świadczenia 

usług publicznych. Podejmując problem określenia zadań jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie świadczonych usług publicznych (szczególnie w zakresie 

kultury fizycznej), należy wyodrębnić zadania gmin, powiatów i województw, 

które mają także swoje odzwierciedlenie w postanowieniach Europejskiej Karty 

Samorządu Terytorialnego7.  

Zgodnie z tymi postanowieniami poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego wykonują zadania adekwatne do określonego szczebla samorządu 

terytorialnego:  

                                                           

4  Por. P. Chmielnicki: Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce, zagadnienie 

ustrojowe.  Warszawa 2005, MUNICIPIUM SA, s. 35. 

5  Ibidem. 

6  Por. M. Pastwa: Zarządzanie finansami instytucji sportowo – rekreacyjnych. Wyd. PKMS, 

Warszawa 2000, s.12. 

7  Por. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (DzU 1994 r. Nr 124, poz. 607) 
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1. gminy – wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone 

ustawami na rzecz innych podmiotów, zmierzające do zaspokojenia 

zbiorowych potrzeb wspólnoty; 

2. powiaty – wszystkie sprawy publiczne o charakterze lokalnym ponadgminnym, 

nienaruszające zakresu działania gminy; 

3. województwa samorządowe – wszystkie sprawy publiczne o charakterze 

regionalnym, wykonywane na rzecz samorządu, których zakres działania nie 

narusza samodzielności powiatu i gminy. 

Świadczenie usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego 

ma charakter obligatoryjny i fakultatywny. Oznacza to, że zadania samorządu 

terytorialnego nie tworzą jednorodnej kategorii, ponieważ zapis w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej w art. 166 stanowi, iż zadania publiczne służące 

zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostki 

samorządu terytorialnego jako zadania własne. 

Formułę zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego określił 

ustawodawca, dokonując obszernego wyliczania zadań własnych, w tym również 

zadań w upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki (także wychowania 

fizycznego, sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej). Oznacza to, że podział zadań 

pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego dokonany zgodnie 

z zasadą pomocniczości dokonywany jest na poziomie najbliższym mieszkańców8. 

Jeśli przyjąć, że składowe kultury fizycznej stanowią: wychowanie fizyczne, 

rekreacja, sport i rehabilitacja ruchowa, znaczna część usług z zakresu kultury 

fizycznej ma charakter usług osobistych (personalnych), nastawionych na 

kształtowanie fizycznych i psychicznych cech człowieka, jego postaw i skali 

wartości9. 

Usługi te są traktowane jako dobro publiczne, a więc finansowane ze 

środków własnych jednostek samorządu terytorialnego lub środków 

rozdysponowywanych z budżetu centralnego na poziom jednostek regionalnych 

i lokalnych.  

Reasumując, należy stwierdzić, że kultura fizyczna wpływa nie tylko na 

dobra i usługi związane bezpośrednio z uczestnictwem w tym rodzaju aktywności, 

ale wywołuje również szereg efektów pośrednich. Między innymi pozytywnie 

oddziałuje na inwestycje sportowe, na podniesienie atrakcyjności turystycznej, 

a poprzez organizacje imprez sportowych znacząco ożywia gospodarkę lokalną 

i regionalną.  

 

                                                           

8  Por. B. Wankiewicz: Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Wydawnictwo CeDeWu, 

Warszawa 2009, s. 20. 

9  Por. M. Pastwa: op.cit., s. 7. 
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MIEJSCE KULTURY FIZYCZNEJ W OBSZARZE USŁUG 

PUBLICZNYCH 

Zakres usług publicznych obejmuje całościowo jednostkę samorządu 

terytorialnego, świadcząc usługi m.in. przez jednostki budżetowe, zakłady 

budżetowe, spółki prawa handlowego. W obszarze świadczenia usług publicznych 

można wyznaczyć trzy główne grupy jednostek samorządu terytorialnego, dzieląc 

je na usługi administracyjne, społeczne i techniczne. 

W omawianej grupie usług społecznych swoje miejsce znalazła także 

kultura fizyczna, która spełnia podobną rolę jak zdrowie. Obydwa dobra nawzajem 

się uzupełniają, co zostało zapisane w zadaniach władz publicznych. W art. 68 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisano, że władze publiczne popierają 

rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży10. Cele i zadania 

w zakresie kultury fizycznej zdefiniowane zostały w ustawie o kulturze fizycznej11, 

która zobowiązuje organy administracji rządowej i samorządy terytorialne do 

tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju 

kultury fizycznej i rekreacji ruchowej. 

Sprawność fizyczna ma charakter niematerialny i podobnie jak zdrowie 

została umieszczona w tym samym przedziale konstytucyjnym. Jej podstawowymi 

celami są dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich 

obywateli, w szczególności poprzez12: 

a) wychowanie fizyczne, które jest procesem kształcącym harmonijny rozwój 

psychofizyczny dzieci i młodzieży; 

b) sport − formę aktywności człowieka, która doskonali cechy 

psychofizyczne indywidualnie lub zbiorowo, według określonych reguł; 

c) rekreację ruchową, jako formę aktywnego wypoczynku i odnowy sił 

psychofizycznych; 

d) rehabilitację ruchową, która ma za zadanie przywrócenie, poprawę lub 

utrzymanie psychofizycznej sprawności osób czasowo lub na trwale 

niepełnosprawnych.  

Administracja samorządowa mając dużą swobodę w zakresie realizacji 

tych usług, dysponuje znacznymi możliwościami strategicznymi (własne środki 

finansowe lub zabezpieczenie zewnętrzne), co oznacza, że usługi publiczne 

w kulturze fizycznej ze względu na charakter tych usług mogą być powierzane 

podmiotom rynkowym. 

                                                           

10  Art. 68, ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU Nr 78, poz. 

483) 

11  Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r (DzU z 2001 r Nr81, poz.889 z póź. zm.) 

12  Por. P. Chmielnicki: Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce – zagadnienia 

ustrojowe. Wydawnictwo MUNICIPIUM, Warszawa 2005, s. 54. 
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Reasumując, należy stwierdzić, że wymieniona kategoria usług polega na 

zaopatrzeniu obywatela w dobro o charakterze niematerialnym. Państwo nie 

zapewnia dostatecznych środków w zakresie kultury fizycznej, ograniczając się 

jedynie do wybranych zadań w tej dziedzinie. Stąd też wydatki na sport, rekreację 

z dziedziny kultury fizycznej w coraz większym stopniu muszą być racjonalne 

ekonomicznie, a więc należy dbać o efektywne wydatkowanie tych środków, 

pozyskiwanie środków finansowych z różnych potencjalnych źródeł, 

wykorzystanie ulg podatkowych czy też prowadzenie polityki marketingowej 

w celu właściwego zaspokojenia potrzeb w zakresie sprawności fizycznej 

w powiązaniu z zaspokojeniem potrzeb w innych dziedzinach, jak zdrowie czy 

oświata.  

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ  

Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej jest naturalnym celem 

wszelkiej działalności gospodarczej, jaka występuje na obszarze jednostki 

samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny może realizować swoje zadania 

tylko wówczas, gdy zostanie wyposażony w odpowiednie źródła finansowania, to 

znaczy, że będzie dysponować zasobami finansowymi uzyskanymi z czterech 

podstawowych źródeł13: 

- podatków i opłat lokalnych, 

- majątku lokalnego i praw majątkowych, 

- subwencji ogólnych i dotacji celowych, 

- pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji. 

Finansowanie usług publicznych (w tym kultury fizycznej) odbywa się 

z dochodów własnych i dochodów publicznoprawnych, które są transferowane 

z budżetu państwa.  

Funkcjonujący od wielu lat model finansowania zakłada, że podstawowym 

źródłem nakładów finansowych na sport jest sektor publiczny. Struktura wydatków 

publicznych wskazuje na znaczny udział jednostek samorządu terytorialnego 

w finansowaniu kultury fizycznej. 

Na przestrzeni ostatnich lat funkcjonowania samorządu terytorialnego 

systematycznie wzrastają wydatki samorządów na kulturę fizyczną. Strukturę 

wydatków samorządów terytorialnych według rodzajów w latach 2000–2007 

przedstawia tabela 1. 

 

 

 

 

                                                           

13  Por. S. Owsiak: (red.). Budżet władz lokalnych. PWE, Warszawa 2002, s. 197. 
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Tabela 1 

Analiza struktury wydatków badanych gmin województwa zachodniopomorskiego 

według rodzajów wykonania w % w latach 2000–2007 

Kategoria wydatków 

Lata 

2000 

% 

2001 

% 

2002 

% 

2003 

% 

2004 

% 

2005 

% 

2006 

% 

2007 

% 

Administracja 

samorządowa 

13,01 13,28 12,83 12,96 13,12 13,12 13,18  13,2 

Rolnictwo 1,32 1,71 2,11 1,50 1,02 1,24 1,92 1,53 

Transport 3,05 3,93 3,56 3,39 3,78 3,72 3,70 3,56 

Gospodarka 

komunalna 

8,21 8,51 7,85 6,26 6,91 7,30 7,60 7,65 

Gospodarka 

mieszkaniowa 

1,93 2,42 1,72 1,63 1,23 1,45 1.81 1,86 

Oświata i wychowanie 46,02 45,19 46,61 46,77 45,71 41,32 43,06 38,74 

Kultura i sztuka 1,89 2,02 2,53 2,49 2,67 2,56 1,92 2,21 

Ochrona zdrowia 0,61 0,50 0,78 0,99 0,49 0,86 0,76 0,87 

Opieka społeczna 15,01 14,48 14,20 17,02 17,21 19,09 19,81 21,61 

Kultura fizyczna 1,45 1,50 1,50 1.51 1,58 1,65 1,90 2,72 

Turystyka 

i wypoczynek 

0,18 0,37 0,49 0,57 0,21 0,45 0,37 0,49 

Pozostałe 7,32 6,09 5,76 4,91 5,97 4,35 4,57 5,56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych 

w 2008 r. 

W analizie struktury wydatków podkreślenia wymaga fakt, że wydatki 

w kulturze fizycznej systematycznie rosną, co wskazuje, że założenia przyjęte 

w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 201514 są realizowane. Zwiększenie 

udziału wydatków na kulturę fizyczną i sport w budżetach wszystkich szczebli 

samorządu terytorialnego z poziomu 1,55 do 2,5−3% można odnotować jako 

ważny aspekt strategiczny zwiększenia wydatków na kulturę fizyczną. 

                                                           

14  Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015. Ministerstwo Sportu, Warszawa styczeń 2007. 
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Realizacja wydatków ponoszonych na kulturę fizyczną przez jednostki 

samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu środków własnych staje się coraz 

trudniejsza z uwagi na niewystarczające zasoby finansowe. Mimo to samorządy 

terytorialne wykorzystują ok. ⅔ całości środków publicznych przeznaczonych na tę 

dziedzinę, co stanowi w budżetach jednostek samorządu terytorialnego 

ok. 1,55−3% środków finansowych. Natomiast zaledwie około ⅓ ogółu nakładów 

pochodzi z budżetu państwa oraz z dopłat do stawek w grach losowych 

stanowiących monopol państwa.  

Wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kulturę 

fizyczną i sport przeznacza się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do 

pierwszej grupy zaliczymy wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych (np. 

miejskie ośrodki sportu i rekreacji) zarządzające określonymi obiektami 

sportowymi, dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Natomiast do drugiej grupy 

zalicza się najważniejsze wydatki majątkowe, jak: modernizacja obiektów 

sportowych, przygotowanie dokumentacji oraz budowa boisk i hal sportowych. 

Jednostki samorządu terytorialnego realizując zadania w sferze kultury 

fizycznej, m.in. w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanych sportowo, 

szkolenia i doskonalenia kadr sportowych, organizatorów sportu, szkoleniowców 

i sędziów dla sportu młodzieżowego oraz rozwoju bazy sportowej, gwarantują 

utrzymanie finansowania działalności sportowej na poziomie co najmniej 2,5−3% 

wydatków ogółem. 

Polska jako członek Unii Europejskiej posiada duże możliwości 

skorzystania ze środków Funduszy Strukturalnych, m.in. w zakresie inwestycji 

w infrastrukturę sportową oraz w cały system szkoleń wzmacniający uczestnictwo 

dzieci i młodzieży w zajęciach wychowania fizycznego, sportu szkolnego 

i rehabilitacji ruchowej, wykorzystując do tego celu środki z Europejskiego 

Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Finansowanie kultury fizycznej ze środków Funduszy Strukturalnych 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Obszarów 

Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także programów: 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programu Operacyjnego Rozwoju 

Polski Wschodniej umożliwi szybszy wzrost inwestycji w infrastrukturę sportową. 

Kluczową rolę w finansowaniu polskiego sportu odgrywa Totalizator 

Sportowy, wypełniając ustawowy obowiązek przekazywania środków finansowych 

na rozwój dzieci i młodzieży oraz budowę obiektów sportowych. 

Odrębną kwestią są fundusze celowe, które mają wspomóc osiągnięcie 

ważnego celu w finansowaniu kultury fizycznej. Jednym z nich jest Fundusz 

Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), który ma za zadanie dofinansowywanie 

budowy infrastruktury sportowej w Polsce. Po wielu latach powraca do łask ważny 

aspekt, jakim jest finansowanie zadań z obszaru kultury fizycznej przez partnera 
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prywatnego. Partnerstwo Publiczno-Prywatne stwarza dużą szansę na finansowanie 

infrastruktury sportowej, która do tej pory była domeną sektora publicznego. Coraz 

powszechniejsze jest przekonanie, że główną rolą samorządu jest organizowanie 

życia społecznego i gospodarczego, a wykonawstwo można przekazać 

organizacjom i firmom niepublicznym oraz prywatnym15. Uchwalona ustawa 

o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym16 umożliwia realizację inwestycji 

publicznych (w tym sportowych) bez angażowania środków publicznych lub 

ograniczając ich wielkość do minimum. 

Finansowanie zadań w obszarze kultury fizycznej winno odbywać się na 

drodze łączenia środków z budżetu państwa, środków samorządowych i Unii 

Europejskiej oraz środków pozabudżetowych w ramach Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego. Samorząd terytorialny nie musi być właścicielem całej infrastruktury 

komunalnej, nie musi sam budować basenów, hal widowiskowo-sportowych, a tym 

bardziej finansować wszystkich inwestycji − może to zrobić partner prywatny. 

MODELE ZARZĄDZANIA USŁUGAMI PUBLICZNYMI, W OBSZARZE 

KTÓRYCH MIEŚCI SIĘ KULTURA FIZYCZNA 

Rolą organów publicznych jest zapewnienie i dostarczenie odpowiedniej 

podaży i jakości usług publicznych oraz zagwarantowanie bezpośredniego 

wykonania tych usług, tak aby usługi publiczne w dziedzinie kultury fizycznej 

mogły być właściwie wykorzystane i służyć mieszkańcom. 

 Pośród kilkunastu modeli funkcjonujących w administracji publicznej 

wyróżniają się modele, które można zastosować w jednostce samorządu 

terytorialnego na rzecz rozwoju kultury fizycznej17:  

a) model własny (samowystarczalny), 

b) model rynkowy (rynkowo-regulacyjny), 

c) model mieszany (łączy elementy modelu własnego z rynkowym), 

d) model partnerski (PPP), 

e) model outsourcingu (zarządzanie usługami publicznymi przez 

zewnętrznego partnera). 

Warto skupić się nad modelem partnerskim (Partnerstwo Publiczno-

Prywatne), ponieważ ideą PPP jest wykorzystanie podmiotów prywatnych do 

realizacji zadań publicznych będących dotychczas domeną działania podmiotów 

sektora publicznego.  

                                                           

15  Por. B. Wankiewicz: Czy partnerstwo lokalne jest skuteczną metodą rozwoju samorządności? 

Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego. Wyd. Fundacja na 

rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Wałcz 2003, s. 183. 

16  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym (DzU 2009, Nr 19, 

poz. 100) 

17  E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Wyd. Dyfin, Warszawa 2003. 
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Model partnerski powinien wynikać z uzasadnionych potrzeb społecznych. 

Występuje on na styku samorządowym (władze samorządowe) i biznesowym 

(inwestor prywatny). Można do tego grona dokooptować organizację społeczną 

(organizacja pozarządowa), która miałaby pieczę nad właściwym wypełnianiem 

punktów umowy pomiędzy samorządem a inwestorem prywatnym, głównie 

w kontekście realizacji postanowień na rzecz społeczności lokalnej. 

Zalety tego modelu to: dostęp do finansowych i organizacyjnych zasobów 

sektora prywatnego oraz podwyższenie ogólnego standardu infrastruktury 

i dostarczanych usług mieszkańcom. Do wad można zaliczyć nieufność 

społeczności lokalnej do takiej formy świadczenia usług. Schematyczne ujęcie tego 

modelu przedstawia rysunek 1.  

 

Rysunek 1  

Schemat przedstawiający współpracę partnerską, tzw. Partnerstwo 

Publiczno-Prywatne (PPP), z jednostkami samorządu terytorialnego 

i organizacjami pozarządowymi 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Przedstawiony schemat prezentuje współpracę na płaszczyźnie Partnerstwa 

Publiczno-Prywatnego pomiędzy partnerem publicznym a partnerem prywatnym 

przy nadzorze organizacji społecznych. Podmiot publiczny określa zadanie 

publiczne, wnosząc także własny wkład (ustalenia w warunkach umowy), 

natomiast podmiot prywatny zobowiązany jest do zrealizowania inwestycji 

w umówionym terminie, według standardów zawartych w umowie PPP. Samorząd 

terytorialny i organizacje pozarządowe sprawują także nadzór nad realizacją 

określonego zadania inwestycyjnego. 

PODSUMOWANIE 

Wprowadzenie metod efektywnego zarządzania usługami publicznymi 

oraz najkorzystniejszego modelu jest procesem długofalowym. To, czy usługi będą 

odbierane przez społeczność lokalną lepiej czy gorzej, zależy wprost 

proporcjonalnie od tego, na ile samorząd potrafi odpowiedzieć na oczekiwania 

mieszkańców. 

Znaczenie kultury fizycznej wciąż wzrasta i przyczynia się tym samym do 

wzmacniania jej społecznej roli. Świadczenie usług w kulturze fizycznej ma nie 

tylko wpływ na poprawę zdrowia społeczności lokalnych, lecz posiada również 

wymiar wychowawczy oraz odgrywa rolę społeczną, kulturową i rekreacyjną. 

Usługi w kulturze fizycznej, szczególnie realizowane w sektorze sportu, są 

sektorem dynamicznym i wciąż zyskującym na znaczeniu, który może przyczynić 

się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Może 

służyć za narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego. Działając synergicznie 

z turystyką, może wpływać na podnoszenie standardu infrastruktury oraz wyłaniać 

nowych partnerstw finansujących kulturę fizyczną i obiekty sportowe. 

STRESZCZENIE 

Świadczenie usług publicznych, również w kulturze fizycznej, należy do 

zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. W świadczeniu tych usług 

kultura fizyczna odgrywa znaczącą rolę. Jej podstawowym celem jest dbałość 

o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie osób zamieszkujących określoną 

jednostkę samorządu terytorialnego. 

Finansowanie kultury fizycznej odbywa się z dochodów własnych 

i dochodów, które są przekazywane z budżetu państwa. Zgodnie z przyjętą 

Strategią Sportu do roku 2015 udziały w wydatkach samorządów terytorialnych 

wszystkich szczebli na kulturę fizyczną powinny osiągnąć 3% wydatków ogółem. 
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SUMMARY 

THE LOCAL GOVERNMENT PLACE IN FINANCING THE PHYSICAL 

CULTURE 

Provision of services, including physical culture, is the task of the local 

government units. In the provision of services physical culture plays the crucial 

role. It’s basic aim is care of proper psychophysical development and health of the 

citizens of a particular local government’s unit. 

Physical culture is financed by own income as well as by money from the 

country budget. According to the established sport strategy until the year 2015 

local government units of all levels will devote up to 3% of their all expenses on 

physical culture. 

Translated by Julia Wankiewicz 
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HERMANN WITTE1 

NACHHALTIGES PRODUKTIONSMANAGEMENT2 

(SUSTAINABLE PRODUCTION MANAGEMENT) 

EINLEITUNG 

Der Begriff Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft. Er geht auf H. 

C. von Carlowitz (1713) zurück.3 Eine nachhaltige Forstwirtschaft entnimmt dem 

Wald nicht mehr Holz als nachwächst. So steht künftigen Generationen auch noch 

genügend Holz zur Verfügung. Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde im von den 

Vereinten Nationen in Auftrag gegebenen Brundtland-Report4 1987 wiederentdeckt 

und in der Agenda 215 festgeschrieben. Der im Brundtland-Report benutzte Begriff 

Nachhaltigkeit bezieht sich auf eine weltweite Entwicklung und weist drei Aspekte 

auf: 

- den Ausgleich zwischen den Generationen, 

- den Ausgleich von Ökonomie und Ökologie sowie 

- den Ausgleich zwischen „Arm“ und „Reich“. 

Diese drei Aspekte der Nachhaltigkeit sind bei der Entwicklung eines 

nachhaltigen Produktionsmanagements zu berücksichtigen. Um ein nachhaltiges 

Produktionsmanagement zu entwickeln, wird von der kleinsten Einheit der 

Entstehung der Nachhaltigkeit, dem Produktionsprozess für ein Produkt 

ausgegangen. Dieser Produktionsprozess wird durch eine wertbezogene (monetäre) 

Produktionsfunktion abgebildet. Für diese Produktionsfunktion sind dann 

Nebenbedingungen zu finden, die die Nachhaltigkeit im Sinne der Vereinten 

Nationen sichern. Dazu wird sowohl auf eine betriebswirtschaftliche als auch auf 

                                                           

1  Dr. Hermann Witte, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Logistik und 

Umweltökonomie, Department für Management und Technik, Lingen/Germany 

2  Überarbeiteter Beitrag zum DAAD-Forschungsprojekt „Nachhaltige Produktionslogistik“. 

3  Vgl. Carlowitz, H.K.v.: Sylvicultura oeconomica oder haußwirtschaftliche Nachricht und 

Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, Leipzig 1713 (Nachdruck Freiberg 2000), S. 

105 

4  Vgl. Hauff, V. (Hrsg.): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission 

für Umwelt und Entwicklung, Greven 1987, insb. S. XI, XV f., XXII, XXIV, 1 f., 9 f., 41 - 45, 46 - 

69 

5  Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.): Umweltpolitik. 

Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro – 

Dokumente -, Agenda 21, Bonn o.J. 
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eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung der Zusammenhänge eingegangen. Die 

wertbezogene Produktionsfunktion muss daher sowohl als betriebswirtschaftliche 

als auch als aggregierte (gesamtwirtschaftliche) Produktionsfunktion verwendbar 

sein. 

DIE WERTBEZOGENE PRODUKTIONSFUNKTION UND IHRE 

NEBENBEDINGUNGEN ZUR SICHERUNG DER NACHHALTIGKEIT 

Die hier benutzte wertbezogene Produktionsfunktion weist die folgende 

Form auf:6 

 PLn = Y = E = w (AK + KK) (1) 

mit 

PLn = Y= E = nachhaltige Produktionsleistung/BSP/Erlös 

AK = Kosten der eingesetzten Arbeit 

KK = Kosten des eingesetzten Kapitals 

w = Wertschöpfungsfaktor 

Ausgehend von der in Gleichung (1) dargestellten Produktionsfunktion 

wird die erste These aufgestellt: 

These 1: Die Wertschöpfung von eins (w = 1) sichert den Ausgleich 

zwischen „Arm“ und „Reich“. 

Formt man Gleichung (1) um und fasst die Kosten für die Arbeit und die 

Kosten für das Kapital zu den Gesamtkosten (KG) zusammen, ergibt sich 

Gleichung (2): 

 E = w ● KG         | KG = AK + KK (2) 

Wird Gleichung (2) nach w aufgelöst und für den Erlös (E) der Term Preis 

(p) mal Menge (x) eingesetzt, so erhält man Gleichung (3): 

 w = p ● x / KG      | E = p ● x (3) 

                                                           

6  Vgl. Witte, H.: Eine Produktionsfunktion für die Abbildung nachhaltiger regionaler 

Entwicklungen, in: Scientific Journal (of University of Szczecin), Nr. 479, Regional Development, 

Vol. 1 (2007), S. 57 – 69; Witte, H.: Das Logistikkonzept „nachhaltiges Supply Chain 

Management“, in: Scientific Journal (of University of Szczecin), Nr. 506, Ökonomische Probleme, 

Nr. 23, Nachhaltiges Supply Chain Management – Ideen, praktische Lösungen und Finanzierung, 

(2008), S. 11 - 42 
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Aus Gleichung (3) erkennt man, dass die Wertschöpfung gleich eins (w = 

1) ist, wenn der Term Preis (p) mal Menge (x) gleich den Gesamtkosten (KG) ist: 

 w = 1, wenn p ● x = KG  A = N (4) 

Die Kosten der Produktion sind gleich dem Erlös. Dies zeigt auch das 

Rechenbeispiel in Gleichung (5). Der Preis pro Stück beträgt 10 Geldeinheiten, die 

abgesetzte Menge zwei Mengeneinheiten und die Kosten 10 Geldeinheiten pro 

produzierte Mengeneinheit. Es herrscht ein Marktgleichgewicht, das Angebot (A) 

entspricht der Nachfrage (N). 

 w = 10 ● 2 / 10 ● 2 = 1 (5) 

Gleichung (6) zeigt, dass die Wertschöpfung größer eins (w > 1) ist, wenn 

der Term Preis (p) mal Menge (x) größer als die Gesamtkosten (KG) ist: 

 w > 1, wenn p ● x > KG  A < N (6) 

Wenn die Wertschöpfung größer eins ist (w > 1), sind die Kosten kleiner 

als der Erlös. Dies zeigt auch das Rechenbeispiel in Gleichung (7). Der Preis pro 

Stück beträgt 12 Geldeinheiten, die abgesetzte Menge zwei Mengeneinheiten und 

die Kosten 10 Geldeinheiten pro produzierte Mengeneinheit. Es herrscht ein 

Marktungleichgewicht, das Angebot (A) ist kleiner als die Nachfrage (N). 

 w = 12 ● 2 / 10 ● 2 = 1,2   mit E = (p + GA) ● x GA = Gewinnaufschlag (7) 

Wenn die Wertschöpfung kleiner eins ist (w < 1), ist der Term Preis (p) 

mal Menge (x) kleiner als die Gesamtkosten (KG): 

 w < 1, wenn p ● x < KG  A > N (8) 

Dies zeigt auch das Rechenbeispiel in Gleichung (9). Der Preis pro Stück 

beträgt 10 Geldeinheiten, die abgesetzte Menge zwei Mengeneinheiten und die 

Kosten 12 Geldeinheiten pro produzierte Mengeneinheit. Es herrscht ein 

Marktungleichgewicht, das Angebot (A) ist größer als die Nachfrage (N). 

 w = 10 ● 2 / 12 ● 2 = 0,83333  mit E = (p − GA) ● x   GA = Gewinnabschlag (9) 
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Nachdem die Bedingungen für die Wertschöpfung gleich, größer oder 

kleiner eins ermittelt wurden, sind die Verteilungswirkungen der unterschiedlichen 

Höhen der Wertschöpfung zu prüfen. 

Dazu wird unterstellt, dass die in Gleichung (1) dargestellte 

Produktionsfunktion für eine abgeschlossene Volkswirtschaft gilt. Die 

Volkswirtschaft ist klein, es wird nur das im abgebildeten Produktionsprozess 

hergestellte Produkt erzeugt. Die Arbeiter und die Kapitaleigentümer sind die 

einzigen Käufer dieses Produktes. 

Wenn unter diesen Bedingungen die Wertschöpfung eins beträgt (w = 1), 

erhalten die Arbeiter und Kapitaleigentümer zusammen genau soviel Entlohnung, 

dass sie die hergestellte Menge des einen Produktes aufkaufen zu können. Die 

angebotene Produktmenge ist genau so teuer, wie die Produktion dieser 

Produktmenge. Der Erlös entspricht der Entlohnung; es ist der Break-Even-Point 

erreicht, das Unternehmen macht keinen Gewinn aber auch keinen Verlust. Eine 

Verteilungsungerechtigkeit ist bei gesamtwirtschaftlicher Betrachtung nicht zu 

erkennen. Der Ausgleich zwischen „Arm“ und „Reich“ ist hergestellt und der dritte 

Aspekt der Nachhaltigkeit im Sinne der Vereinten Nationen gesichert. 

Wenn die Wertschöpfung größer eins ist (w > 1), erhalten die Arbeiter und 

Kapitaleigentümer zusammen zu wenig Entlohnung, um die hergestellte Menge des 

einen Produktes aufkaufen zu können. Es herrscht ein Marktungleichgewicht von 

Angebot und Nachfrage, die angebotene Produktmenge ist teurer als die 

Produktion dieser Produktmenge. Der Erlös ist größer als die Entlohnung, das 

Unternehmen macht Gewinn. Der Break-Even-Point ist überschritten. Es besteht 

Verteilungsungerechtigkeit. Es entstehen „Arme“ und „Reiche“. Der Ausgleich 

zwischen „Arm“ und „Reich“ ist nicht hergestellt und der dritte Aspekt der 

Nachhaltigkeit im Sinne der Vereinten Nationen ist nicht gesichert. Die 

Volkswirtschaft kann unter diesen Bedingungen im Prinzip nicht ohne Krise 

existieren. Die Arbeiter und Kapitaleigentümer müssen in jeder Wirtschaftsperiode 

zu ihrer Entlohnung noch Kredite aufnehmen, um die angebotene Produktmenge zu 

kaufen. Wenn diese Situation nicht nur einmalig ist, können die Kredite jedoch 

nicht zurückgezahlt werden. Um eine Krise zu vermeiden, muss der Staat 

eingreifen. Dies führt im Laufe mehrerer Wirtschaftsperioden zu einer steigenden 

und nicht abbaubaren Staatsverschuldung. 

Wenn die Wertschöpfung kleiner als eins ist (w < 1), dann erhalten die 

Arbeiter und Kapitaleigentümer zusammen mehr Entlohnung als sie benötigen, um 

die hergestellte Menge des einen Produktes aufzukaufen. Sie haben noch Geld 

übrig. Es herrscht kein Marktgleichgewicht von Angebot und Nachfrage, die 

angebotene Produktmenge kostet weniger, als die Produktion dieser Produktmenge. 

Der Erlös ist kleiner als die Entlohnung. Eine Verteilungsgerechtigkeit ist nicht zu 

erkennen. Es gibt „Arme“ und „Reiche“. Der Ausgleich zwischen „Arm“ und 

„Reich“ ist nicht hergestellt und der dritte Aspekt der Nachhaltigkeit im Sinne der 

Vereinten Nationen ist nicht gesichert. Die Volkswirtschaft kann unter diesen 
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Bedingungen nicht ohne Krise existieren. Das Unternehmen erreicht den Break-

Even-Point nicht, macht Verlust und muss in jeder Wirtschaftsperiode Kredite 

aufnehmen, um die Arbeiter und Kapitaleigentümer zu entlohnen. Wenn diese 

Situation nicht nur einmalig ist, können die Kredite jedoch nicht zurückgezahlt 

werden. Um eine Krise zu vermeiden, muss der Staat eingreifen. Dies führt im 

Laufe mehrerer Wirtschaftsperioden zu einer steigenden und nicht abbaubaren 

Staatsverschuldung. 

Als Fazit ist festzuhalten, dass eine Wertschöpfung gleich eins (w = 1) den 

dritten Aspekt der Nachhaltigkeit im Sinne der Vereinten Nationen, den Ausgleich 

zwischen „Arm“ und „Reich“, im Prinzip sichert. Es ist noch herauszufinden, wie 

dieser Aspekt aus verteilungspolitischer Sicht gesichert werden kann. 

Um ein Verteilungskonzept zu finden, wird weiter unterstellt, dass es nur 

zwei Mitarbeiter im Unternehmen und damit nur zwei Wirtschaftssubjekte in der 

Volkswirtschaft gibt. Der erste Mitarbeiter ist als Arbeiter zu bezeichnen und der 

zweite als Kapitaleigentümer. Dann gilt  

 PLn = Y = E = w (AK + KK)        E = p ● x        KG = AK + KK (1) 

Es wird genau wie oben unterstellt, dass w gleich eins ist (w = 1), der Preis 

für das Gut 10 Geldeinheiten (p = 10 GE) und die Gesamtkosten 10 Geldeinheiten 

pro Mengeneinheit (KG = 10 GE/ME) betragen. Es werden zwei Mengeneinheiten 

von dem Gut produziert. Dann gilt auch Gleichung (5): 

 w = 10 ● 2 / 10 ● 2 = 1 (5) 

Da w gleich eins ist (w = 1), entspricht der Erlös den Gesamtkosten: 

 E = KG = AK + KK (10) 

Aus (10) wird (11), wenn man die oben genannten Werte für die Symbole 

einsetzt: 

 10 ● 2 = 10 ● 2 = (5 + 5) ● 2 = 5 ● 2 + 5 ● 2        20 = 10 + 10 = 20 (11) 

Aus Gleichung (11) erkennt man, dass die gleiche Entlohnung für den 

Arbeiter und den Kapitaleigentümer von 5 GE pro hergestellter Mengeneinheit des 

Produktes eine Wertschöpfung von eins (w = 1) und ein Marktgleichgewicht von 

Angebot und Nachfrage (A = N) sichert. Man erkennt ferner, dass bei keiner 

anderen Kombination der Entlohnung (z.B. 0 + 10, 1 + 9 … 10 + 0, 9 + 1 etc.) ein 
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Marktgleichgewicht eintritt. Es fehlt immer einem Entlohnten (Marktteilnehmer) 

Geld, um die eine Mengeneinheit des Produktes zu kaufen, die er in der 

Ausgangssituation kauft. 

Interessant sind lediglich die Kombinationen 0 + 10 und 10 + 0. Bei diesen 

Kombinationen können auch Marktgleichgewichte entstehen, da jetzt einer der 

Mitarbeiter zwei Mengeneinheiten des Gutes kaufen kann. Allerdings bleibt die 

Frage, warum er auch die zweite Mengeneinheit kaufen sollte, wenn eine seinen 

Bedarf deckt. 

Es ist somit festzustellen, dass die gleiche Entlohnung eine weitere 

Bedingung für den Ausgleich von „Arm“ und „Reich“ ist. These 1 muss daher zu 

These 2 umformuliert werden: 

These 2: Die Wertschöpfung von eins (w = 1) und die gleiche Entlohnung 

der Arbeiter und Kapitaleigentümer sichern den Ausgleich zwischen „Arm“ und 

„Reich“. 

Der zweite Aspekt der Nachhaltigkeit im Sinne der Vereinten Nationen, 

der Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie, kann durch die Vermeidung von 

Umweltschäden, die als externe Kosten zu bezeichnen sind, erreicht werden. Zur 

Vermeidung von Umweltschäden ist auf das Produkt, wenn es Umweltschäden 

verursacht, eine Öko-Steuer (Pigou-Steuer) zu legen, um die externen Kosten (KE) 

zu internalisieren. Es gilt dann: 

 KE = 0 (12) 

 

Allerdings ist mit dieser dritten Nebenbedingung noch kein absoluter 

Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie hergestellt, da die Öko-Steuer eine 

Preiserhöhung für das entsprechende Produkt bedeutet, die zu einem 

Nachfragerückgang, der ökonomisch unerwünscht ist, führen kann. Die genaue 

Wirkung kann nur unter Kenntnis der Preiselastizität der Nachfrage bestimmt 

werden. Um den Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie näher zu 

untersuchen und eine weitere Nebenbedingung zu finden, ist auf eine 

mengenbezogene Betrachtung zurückzugreifen. 

Die mengenbezogene Betrachtung der produktionswirtschaftlichen 

Zusammenhänge wird mittels einer in Gleichung (13) dargestellten 

mengenbezogenen Produktionsfunktion vorgenommen: 

 x = f (r1, …, rn) (13) 

mit 

x = Menge des hergestellten Produktes 
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r1, …, rn = Menge der eingesetzten Produktionsfaktoren 1 bis n 

f = funktionaler Zusammenhang, Vervielfältiger/Produktivität 

Die mengenbezogene Produktionsfunktion gibt Aufschluss über die 

Produktionsfaktoren und ihre Menge, die in das hergestellte Produkt eingegangen 

sind. Die Liste der Produktionsfaktoren und ihre Einsatzmenge gewinnt man aus 

der Produktzeichnung, aus der Stückliste, einem Gozinto-Graphen und/oder einem 

Teileverwendungsnachweis. 

Auf der Basis der mengenbezogenen Produktionsfunktion bzw. der Liste 

der Produktionsfaktoren ist eine Ökobilanz7 durchzuführen, um die 

Umweltverträglichkeit der Produktionsfaktoren und des Endproduktes zu ermitteln. 

Die Ökobilanz ist dann Ausgangspunkt für Überlegungen, wie das hergestellte 

Produkt umweltfreundlich gestaltet werden kann. Es sind eventuell 

Produktionsfaktoren in einem anderen Mengenverhältnis einzusetzen oder ganz 

gegen andere, umweltfreundlichere Produktionsfaktoren auszutauschen. 

Diese Ökobilanz hat auch das Produktionssystem bzw. die 

Produktionstechnologie und die Entsorgung des Endprodukts einzubeziehen, um 

gegebenenfalls das Produktionssystem umweltfreundlicher zu gestalten. 

Mit der mengenbezogenen Betrachtung der produktionswirtschaftlichen 

Zusammenhänge, ihrer Analyse und gegebenenfalls der Verbesserung der 

Umweltfreundlichkeit mit Hilfe der Ökobilanz wird der bereits oben in Gleichung 

(12) dargestellten dritten Nebenbedingung für die wertbezogene 

Produktionsfunktion Vorschub geleistet. 

Durch die Verbesserung des Produkts, Produktionssystems (der 

Produktionstechnologie) und der Entsorgung wird technischer Fortschritt 

verwirklicht, der sich als umweltverbessernd auswirkt. Es kann also festgestellt 

werden, dass technischer Fortschritt arbeitssparend, kapitalintensiv und 

umweltverbessernd ist bzw. sein sollte. 

Der erste Aspekt der Nachhaltigkeit im Sinne der Vereinten Nationen, der 

Ausgleich zwischen den Generationen, erfordert ein sehr langfristiges Denken. Um 

eine entsprechende Nebenbedingung für die in Gleichung (1) dargestellte 

Produktionsfunktion zu finden, ist eine mengen- und zeitbezogene Betrachtung 

notwendig. 

Die mengenbezogene Betrachtung der produktionswirtschaftlichen 

Zusammenhänge wird um die zeitliche Dimension erweitert, indem der Output und 

der Input pro Zeit, für einen bestimmten Zeitraum betrachtet werden. Dabei wird 

der Output pro Zeit als Produktionsgeschwindigkeit bezeichnet. Formal gilt 

Gleichung (13): 

                                                           

7  Vgl. u.a. Osterod, S.: Einführung einer Ökobilanz in einem Industriebetrieb, Lengerich 1988 
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 x/t = f (r1, …, rn)/t (13) 

mit 

x/t = im Zeitraum t hergestellte Menge eines Produktes = 

Produktionsgeschwin-digkeit 

(r1, …, rn)/t = im Zeitraum t eingesetzte Menge der Produktionsfaktoren 1 

bis n 

f = funktionaler Zusammenhang, Vervielfältiger 

t = Zeitraum (ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr etc.) 

Die mengen- und zeitbezogene Betrachtung der 

produktionswirtschaftlichen Zusammenhänge mittels der 

Produktionsgeschwindigkeit zeigt eine weitere Auswirkung des technischen 

Fortschritts. Dies ist die Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit durch den 

technischen Fortschritt. Das Verhältnis von Arbeit und Kapital hat im Verlaufe der 

Entwicklung des technischen Fortschritts abgenommen bzw. nimmt weiter ab, 

während die Produktionsgeschwindigkeit ständig gestiegen ist bzw. ständig steigt. 

Die Produktionsgeschwindigkeit ist für das Produktionsmanagement eine 

wichtige Orientierungsgröße. Mit Hilfe der Produktionsgeschwindigkeit kann man 

ein Produktionssystem optimieren. Der Optimierungsansatz basiert u.a. auf der 

Verwirklichung des Fließprinzips mit Hilfe der Produktion von Tageslosgrößen.8 

Es wird genau soviel an einem Tag produziert wie abgesetzt wird. Formal gilt: 

 tgl = n (14) 

mit 

tgl = Tageslosgröße 

n = tägliche Nachfragemenge 

Das Optimierungsprinzip lässt sich verbessern, wenn es gelingt die tägliche 

Produktionsgeschwindigkeit, die Tageslosgröße und die tägliche Nachfrage 

aufeinander abzustimmen.9 Den ersten Aspekt der Nachhaltigkeit im Sinne der 

Vereinten Nationen, den Ausgleich zwischen den Generationen, kann man 

berücksichtigen, wenn die drei genannten Größen zudem noch gleich sind mit der 

Regenerationsrate der Produktionsfaktoren. Formal gilt dann: 

                                                           

8  Vgl. Wildemann, H.: Das Just-in-Time-Konzept, 3. Aufl., St. Gallen 1992, S. 20, 25, 39 

9  Vgl. Witte, H.: Logistik, München, Wien 2001, S. 117 
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 tgl = pgs = n = rr (16) 

mit 

tgl = Tageslosgröße 

pgs = tägliche Produktionsgeschwindigkeit 

n = tägliche Nachfrage 

rr = tägliche Regenerationsrate der Produktionsfaktoren 

Damit ist eine weitere Nebenbedingung für die in Gleichung (1) 

dargestellte Produktionsfunktion gefunden. Es wird der bereits von von Carlowitz 

für die Forstwirtschaft geforderten Bedingung, nicht mehr Holz zu verwenden, als 

nachwächst, entsprochen. Für die Anwendung dieser Bedingung ist auf die Liste 

der Produktionsfaktoren zurückzugreifen, die aufgrund der Diskussion der 

mengenbezogenen Produktionsfunktion bekannt ist. 

Die Anwendung dieser Bedingung ist für Produkte, die aus einem 

Produktionsfaktor hergestellt werden einfach zu handhaben. Bei komplexen 

Produkten, die aus mehreren bzw. vielen Produktionsfaktoren bestehen, ist ein 

Leitfaktor auszuwählen, da die Handhabung unterschiedlicher Regenerationsraten 

für die Produktionsfaktoren methodische Probleme mit sich bringt. 

Da nicht immer mit täglichen Regenerationsraten gearbeitet werden kann, 

sind auch Jahresraten praktikabel. Formal gilt dann Gleichung (16): 

 z ● tgl =PGS =N = RR (16) 

mit 

z = Arbeitstage pro Jahr (z.B. 260 oder 365) 

tgl = Tageslosgröße 

PGS = jährliche Produktionsgeschwindigkeit 

N = jährliche Nachfrage 

RR = jährliche Regenerationsrate der Produktionsfaktoren 

Als Fazit ist festzuhalten, dass für die in Gleichung (1) dargestellte 

Produktionsfunktion vier Nebenbedingungen gefunden wurden, die die drei 

Aspekte der Nachhaltigkeit im Sinne der Vereinten Nationen sichern. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Auf der Basis einer wertbezogenen (monetären) Produktionsfunktion 

wurden Bedingungen für ein nachhaltiges Produktionsmanagement gefunden. Die 

benutzte Produktionsfunktion bietet einige Vorteile: (1) sie ist mit dem 
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betrieblichen Rechnungswesen kompatibel, Werte aus der Gewinn- und 

Verlustrechnung können direkt in die Produktionsfunktion aufgenommen werden,10 

(2) aus einzelwirtschaftlichen Produktionsfunktionen kann eine 

gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktion11 ermittelt werden und (3) es kann die 

erzielte Wertschöpfung12 ausgewiesen werden. 

Die vier zur Sicherung der drei Aspekte der Nachhaltigkeit im Sinne der 

Vereinten Nationen gefundenen Nebendingungen, eine Wertschöpfung von eins, 

gleiche Entlohnung der Mitarbeiter, keine Umweltschäden und Tageslosgröße 

gleich täglicher Nachfrage gleich täglicher Produktionsgeschwindigkeit gleich 

Regenerationsrate der Produktionsfaktoren, sind einleuchtend und praktikabel. Sie 

gelten für den Ein-Produkt-Fall. Produktionsmanager können für diesen Fall auf 

der Basis der wertbezogenen Produktionsfunktion und der vier Nebenbedingungen 

ein nachhaltiges Produktionsmanagement aufbauen. 

SUMMARY 

SUSTAINABLE PRODUCTION MANAGEMENT 

On the base of a monetary production function it was possible to find 

conditions to save a sustainable production management. The monetary production 

function has some advantages: (1) the function is compatible with business 

accounting, values from profit and loss account can be put directly into the 

function10, (2) it is possible to aggregate the production functions of some 

enterprises to a macroeconomic production function11 and (3) it is possible to 

operate with the value added12. 

The four conditions to save the three aspects of sustainability in the sense 

of United Nations, a value added equal to one, the same payment for all employees, 

no environmental cost and daily production equal to daily demand equal to daily 

speed of production equal to the rate of regeneration of the production factors, are 

simple and practicable. They are valid only for the one-product-case. On the base 

of the monetary production function and the four conditions production managers 

are able to construct a sustainable production management for the one-product-

case. 

Translated by Hermann Witte 

                                                           

10  Vgl. Anhang, Tab. 5. 

11  Vgl. Anhang, Tab. 4. 

12  Vgl. Anhang, Tab. 1−3. 
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ANHANG 

Tabelle. 1 

Entwicklung einer Volkswirtschaft für w = 1 

Wirtschafts-

periode 
Produktionsfunktion 

 
Überschuss 

 Kreditvolumen 

1. Periode (5)   w = 10 ● 2 / 10 ● 2 = 1 0 0 

2. Periode (5)   w = 10 ● 2 / 10 ● 2 = 1 0 0 

3. Periode (5)   w = 10 ● 2 / 10 ● 2 = 1 0 0 

4. Periode (5)   w = 10 ● 2 / 10 ● 2 = 1 0 0 

5. Periode (5)   w = 10 ● 2 / 10 ● 2 = 1 0 0 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle 2 

 Entwicklung einer Volkswirtschaft für w > 1 

Wirtschafts-

periode 
Produktionsfunktion 

 
Unterschuss 

bei der 

Entlohnung 

 
Kreditvolumen 

1. Periode (7)  w = 12 ● 2 / 10 ● 2 = 1,2 2 2 

2. Periode (7)  w = 12 ● 2 / 10 ● 2 = 1,2 4 4 

3. Periode (7)  w = 12 ● 2 / 10 ● 2 = 1,2 6 6 

4. Periode (7)  w = 12 ● 2 / 10 ● 2 = 1,2 8 8 

5. Periode (7)  w = 12 ● 2 / 10 ● 2 = 1,2 10 10 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle 3 

Entwicklung einer Volkswirtschaft für w < 1 

Wirtschafts-

periode 
Produktionsfunktion 

 
Unterschuss 

beim Erlös 

 
Kreditvolumen 

1. Periode (9)  w = 10 ● 2 / 12 ● 2 = 2 2 



458 Hermann Witte 

 

Wirtschafts-

periode 
Produktionsfunktion 

 
Unterschuss 

beim Erlös 

 
Kreditvolumen 

0,83333 

2. Periode (9)  w = 10 ● 2 / 12 ● 2 = 

0,83333 

4 4 

3. Periode (9)  w = 10 ● 2 / 12 ● 2 = 

0,83333 

6 6 

4. Periode (9)  w = 10 ● 2 / 12 ● 2 = 

0,83333 

8 8 

5. Periode (9)  w = 10 ● 2 / 12 ● 2 = 

0,83333 

10 10 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle 4 

Entwicklung einer gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunktion aus 

einzelwirtschaft-lichen Produktionsfunktionen durch Addition (für w = 1) 

Unternehmen Produktionsfunktion 
 

Überschuss 
 Kreditvolumen 

1 w = 10 ● 2 / 10 ● 2 = 1 0 0 

2 w = 12 ● 2 / 12 ● 2 = 1 0 0 

3 w = 14 ● 2 / 14 ● 2 = 1 0 0 

4 w = 16 ● 2 / 16 ● 2 = 1 0 0 

 ew PF = gw 

PF 

w = 52 ● 2 / 52 ● 2 = 1 0 0 

Quelle: eigene Darstellung 

ew PF = einzelwirtschaftliche Produktionsfunktion 

gw PF = gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktion 

Tabelle 5 

Test der wertbezogenen, monetären Produktionsfunktion auf Anwendbarkeit 

Gewinn- und Verlust- rechnung (Jahr 01) 

Materialaufwand 

Lohn und Gehalt 

300.000 

454.000 

Umsatzerlöse 

a.o Ertrag 

1.000.000 

60.000 
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Gewinn- und Verlust- rechnung (Jahr 01) 

Beiträge und Gebühren 

Versicherungen 

Abschreibungen 

Zinsaufwand 

Fremdleistungen 

a.o. Aufwand 

Gewinn  

2.000 

6.000 

145.000 

40.000 

12.000 

6.000 

95.000 

1.060.000 

 

 

 

 

 

 

_____  

 

 

 

 

 

 

 

1.060.000 

Quelle: Wöhe, G./Kaiser, H./Döring, U.: Übungsbuch zur Einführung in die 

Allgemeine Be-triebswirtschaftslehre, 8. Aufl., München 1996, S. 530 

(1) PLn = Y = E = w (AK + KK) 

(1) 1.060.000 = w (454.000 + 300.000 + 2.000 + 6.000 + 145.000 + 40.000 + 

12.000 + 6.000)  

(1) w = 1.060.000 / 965.000 = 1,0984455 

(17) G = E – K      95.000 = 1060.000 – 965.000 

 

Aufwand 
Gewinn- und 

Verlustrechnung 

(Gesamtkostenver

fahren) 
Ertrag 

Betriebsaufw

and der 

Periode 

1. Lohn und 

Gehälter 

2. Material-

verbrauch 

3. Abschrei-

bungen  

4. Zinsen  

5. Sonstige 

Aufwen-

dungen 

Gewinn  

 

 

30.000 

70.000 

10.000 

5.000 

 

25.000 

 

 

 

 

 

 

 

140.000 

40.000 

180.000 

Betriebsleistung 

1. Umsatzerlös  

2. Endbestand an 

Halb- 

u. 

Fertigfabrikaten  

3. 

Anfangsbestand 

an 

Halb- u. Fertig- 

fabrikaten  

 

200.000 

 

20.000 

 

40.000 

 

 

 

 

220.000 

 

180.000 

 

 

180.000 

Quelle: Wöhe, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 19. 

Aufl., München 1996, S. 1141 
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(1)   PLn = Y = E = w (AK + KK) 

(1)   180.000 = w (30.000 + 70.000 + 10.000 + 5.000 + 25.000) 

(1)   w = 180.000 / 140.000 = 1,2857142 

(18)  G = E – K     40.000 = 180.000 – 140.000 
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KRYSTYNA WOJEWÓDZKA-KRÓL1 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W POLSCE 

DOŚWIADCZENIA I KIERUNKI ZMIAN W ŚWIETLE STANDARDÓW 

EUROPEJSKICH 

Wstęp 

Rozwój infrastruktury transportu jest wyrazem potrzeb, problemów, 

możliwości i współczesnych aspiracji. Poprzez rozwój współczesnej infrastruktury 

transportu można: 

1. stymulować rozwój społeczno-gospodarczy: 

a) regionalny, 

b) międzynarodową współpracę, 

c) ograniczać bezrobocie, 

d) przyciągać inwestorów zagranicznych, 

e) zwiększać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, portów morskich, 

f) zapewniać mieszkańcom równy dostęp do pracy, kultury, nauki; 

2. rozwiązywać problemy polityki transportowej: 

a) zmniejszać kongestię,  

b) zmniejszać zagrożenie bezpieczeństwa, 

c) ograniczać hałas, 

d) ograniczać terenochłonność transportu,  

e) kształtować przyjazną dla środowiska strukturę gałęziową systemów 

transportowych, 

f) integrować systemy transportowe; 

3. kształtować wizerunek współczesności, współczesnych aspiracji i możliwości 

technologiczno-technicznych i ekonomicznych, ale również 

architektonicznych. 

Infrastruktura transportu doby globalizacji, w warunkach rosnącego 

popytu, jest budowana pod presją współczesnych wyzwań: 

a) ciągłości usług transportowych (koncepcje rozwoju infrastruktury 

zakładają minimalizację niedogodności dla użytkownika),  

b) niezawodności usług, 

c) wysokich wymagań ekologicznych, 

                                                           

1  prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król, Katedra Polityki Transportowej, Wydział 

Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański 
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d) czasu – i zmieniających się z nim gwałtownie uwarunkowań. 

Niestety z tymi nowymi wyzwaniami nie wszystkie kraje radzą sobie 

równie dobrze, dlatego też dysproporcje w poziomie rozwoju infrastruktury 

i związane z tym problemy są ciągle znaczne, pomimo iż od wielu lat 

podejmowane są w UE działania mające na celu ujednolicenie układu i parametrów 

sieci transportowej oraz kształtowanie przyjaznej dla środowiska struktury 

gałęziowej transportu. 
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Doświadczenia płynące z rozwoju infrastruktury transportu w Polsce  

Analizując rozwój infrastruktury transportu w ostatnich latach w Polsce, 

można stwierdzić, że obok dużego postępu w wielu sferach wciąż występują 

nieprawidłowości. Sprawiają one, że dystans do UE w tym zakresie jest nie tylko 

znaczny, ale w niektórych dziedzinach wręcz powiększa się.  

Należą do nich przede wszystkim: 

a) przepaść technologiczna w transporcie kolejowym, związana z brakiem 

linii dużych prędkości i nikłą perspektywą poprawy tej sytuacji 

w najbliższej przyszłości; 

b) powiększające się różnice w wyposażeniu w drogi o wyższych standardach 

wskutek powolnego tempa rozwoju autostrad i dróg ekspresowych; 

c) powolny rozwój centrów logistycznych; 

d) postępująca degradacja śródlądowych dróg wodnych.  

Niestety, wszystkie przedstawione słabości infrastruktury transportu 

w Polsce związane są ściśle z kształtowaniem zrównoważonego rozwoju 

transportu. Dotyczą one bowiem możliwości rozwoju przyjaznych dla środowiska 

gałęzi transportu, technologii przewozu bądź zmniejszenia degradacyjnego wpływu 

na środowisko transportu samochodowego i tym samym zmniejszenia kosztów 

zewnętrznych kongestii, zagrożenia bezpieczeństwa, emisji zanieczyszczeń itp.  

Rozwój szybkich kolei pasażerskich to najbardziej skuteczny sposób na 

przęjecie znacznej części przewozów pasażerskich przez transport kolejowy. 

W krajach UE od 1990 r. długość linii kolei dużej prędkości zwiększyła się 5,7 

razy, a technologia ta przejęła ponad 23% kolejowych przewozów pasażerskich 

(rysunek 1). 

W Polsce w tym czasie na liniach modernizowanych nie przewidywano 

osiągania dużych prędkości, i to w tak ważnych relacjach jak E 65 Gdynia – 

Warszawa – Kraków. Oznacza to niestety bezpowrotną utratę szansy 

wprowadzenia w przewidywanej perspektywie tej nowoczesnej technologii na 

jednej z najbardziej obciążonych linii kolejowych. Obecnie planowany jest rozwój 

szybkiej kolei w Polsce, ale zarówno proponowana trasa jest dyskusyjna, jak 

i tempo wdrażania projektów, choć niewątpliwie dobrze, że istnieje wola 

wdrażania tendencji europejskich w tej dziedzinie. 

 

 

Rysunek 1  

Rozwój kolei dużych prędkości w wybranych krajach UE 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Rozwój dróg kołowych, w tym zwłaszcza tempo budowy autostrad, też budzi 

wiele zastrzeżeń. Pomimo iż program budowy autostrad realizowany jest od wielu 

lat, niestety nie udało się osiągnąć zadowalających efektów i nadrobić dystansu, 

jaki dzielił Polskę od innych krajów UE.  

Rysunek 2  

Zmiany gęstości autostrad w km/1000 km2 w wybranych krajach UE 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Gęstość autostrad w Polsce wzrosła w latach 1990−2006 o 1 km/1000 km2, 

gdy w tym samym czasie gęstość autostrad w innych krajach wzrosła: 

- w Belgii o ponad 3 km/1000 km2, 

- w Czechach o 3,5 km/1000 km2, 

- we Francji o ponad 7 km/1000 km2, 

- w Niemczech o prawie 5 km/1000 km2, 

- w Hiszpanii o 14 km/1000 km2, 

- w Portugalii o ponad 24 km/1000 km2, 

- w Szwecji o 1,78 km/1000 km2. 

Pod tym względem wyprzedzają nas nawet te kraje, które miały wcześniej 

rozbudowaną sieć autostrad, a różnice w stosunku do nowych członków UE, którzy 

rozpoczęli ten proces później – Hiszpanii czy Portugalii − są odpowiednio 14- i 24- 

krotne. 

Podobne zastrzeżenia można mieć do tempa rozwoju centrów 

logistycznych, niezbędnych dla rozwoju przewozów kombinowanych. W efekcie 

technologia ta, pomimo bardzo sprzyjających warunków do jej rozwoju w Polsce 

(takich jak np. znaczne odległości przewozów tranzytowych, brak infrastruktury 

drogowej i utrudnienia na drogowych przejściach granicznych), stanowi margines 

przewozów kolejowych i rozwija się bardzo powoli. 

 Równie trudna jest sytuacja gałęzi najbardziej przyjaznej dla środowiska – 

transportu wodnego śródlądowego, która z powodu braku środków i koncepcji 

rozwoju infrastruktury dróg wodnych ulega systematycznej degradacji, 
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zmniejszając tym samym szanse na włączenie tej gałęzi w proces zrównoważonego 

rozwoju transportu w Polsce. 

Wydłużający się czas realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych oraz 

modernizacji istniejących przy niedostatecznej koordynacji inwestycji prowadzi do 

poważnych problemów komunikacyjnych. Realizacja w tym samym czasie 

połączeń kolejowych i alternatywnych drogowych nie stwarza możliwości wyboru, 

a długotrwałe i uciążliwe zakłócenia w ruchu negatywnie wpływają na wiele 

dziedzin gospodarki, ograniczając jej konkurencyjność. Czasami można odnieść 

wrażenie, że w tym, tak bardzo pożądanym, procesie modernizacji infrastruktury 

zbyt mało dba się o klienta, nie szuka się rozwiązań, które minimalizowałyby 

nieuchronne w takich sytuacjach zakłócenia w ruchu. 

Dotychczasowy okres rozwoju infrastruktury transportu przyniósł jednak 

i pozytywne doświadczenia. Systematycznie likwidowane są biurokratyczne 

utrudnienia w rozwoju infrastruktury, rośnie wykorzystanie środków unijnych 

i przygotowywane są nowe projekty, uwzględniające w większym stopniu unijne 

tendencje zrównoważonego rozwoju transportu, tzn. przygotowywany jest 

wspomniany wcześniej program rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce 

(rysunek 3) oraz programy rozwoju śródlądowych dróg wodnych. 

 

 

Rysunek 3  

Koncepcja rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce 
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Źródło: Materiały PKP PLK, 2009.  

Na drogach kołowych bardzo dużo jest inwestycji lokalnych znacznie 

poprawiających jakość życia, w tym zwłaszcza obwodnic (rysunek 4). Niestety 

ciągle jeszcze połowa dróg o znaczeniu międzynarodowym nie spełnia unijnych 

standardów naciskowych 115 kN/oś.  

Poważnym problemem jest nieprzestrzeganie (z różnych powodów): 

1. zasady kompleksowości inwestycji infrastrukturalnych, powodujące 

niewykorzystanie zrealizowanych inwestycji i obniżenie efektywności rozwoju 

infrastruktury; 

niepodzielności ekonomicznej infrastruktury – zdarza się, że nowa droga 

w momencie jej oddania do eksploatacji ma zbyt małą przepustowość w stosunku 

do popytu.  
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Rysunek 4  

Inwestycje drogowe w 2009 r. 

 

 

Żródło: materiały GDDKiA, Warszawa 2009. 

KIERUNKI ZMIAN W PROCESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY 

TRANSPORTU W POLSCE 

Dotychczasowe doświadczenia w procesie rozwoju infrastruktury 

transportu i ich skutki pozwalają na identyfikację pożądanych kierunków, które 

umożliwią choć w części wyeliminowanie nieprawidłowości w tym rozwoju. 

Mając świadomość, że dotychczasowe decyzje bardzo ograniczają możliwości 

wyboru, ponieważ przyjęte i realizowane warianty rozwoju infrastruktury 

narzucają konieczność ich kontynuacji, trzeba poszukiwać możliwości eliminacji 

tych błędów. Pozwoli to poprawić jakość usług transportowych i przyspieszyć 

dostosowanie infrastruktury do tendencji unijnych. 

Podstawowe kierunki rozwoju wynikające z naszego członkostwa w Unii 

Europejskiej i współczesnych standardów to: 

1. zrównoważony rozwój transportu, co oznacza: 
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a) dbałość o kształtowanie proekologicznej struktury gałęziowej systemów 

transportowych, 

b) wspieranie rozwoju przyjaznych dla środowiska technologii przewozu, 

w tym zwłaszcza przewozów kombinowanych, 

c) wybór przyjaznych dla środowiska rozwiązań techniczno-

technologicznych w każdej gałęzi, 

d) przyjazny dla środowiska rozwój infrastruktury transportu (lokalizacja 

niekolidująca z obszarami chronionymi, proekologiczne rozwiązania itp.),  

e) rozwój ITS; 

2. precyzyjny wybór priorytetów uwzględniający: 

a) zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, 

b) potrzeby krajowe, 

c) preferencje unijne umożliwiające dostęp do środków unijnych; 

3. radykalne zmiany w zakresie logistyki modernizacji infrastruktury 

transportowej pozwalające na minimalizację negatywnych skutków dla 

użytkowników i procesu zaspokojenia potrzeb przewozowych: 

a) skrócenie czasu remontów i budowy,  

b) etapowanie modernizacji i koncentracja prac na wybranych odcinkach 

mogące przynieść częściowe efekty po zakończeniu kolejnego etapu, 

c) koordynacja wewnątrzgałęziowa i międzygałęziowa przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

Każde działanie człowieka wywiera wpływ na otoczenie; budowa 

infrastruktury, ze względu na swoje cechy, wywiera wpływ trwały, powoduje 

często nieodwracalne zmiany w środowisku. Zrównoważony rozwój zakłada 

minimalizowanie negatywnych skutków rozwoju infrastruktury dla otoczenia. 

Poprzez odpowiednią politykę rozwoju infrastruktury można również oddziaływać 

na strukturę gałęziową systemów transportowych, stwarzać warunki do rozwoju 

przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu (kolejowego i wodnego 

śródlądowego) oraz wyboru alternatywnych rodzajów transportu (roweru) i w ten 

sposób oddziaływać pośrednio na degradacyjny wpływ transportu na środowisko. 

Budowa niektórych rodzajów infrastruktury może być korzystna dla 

społeczeństwa dzięki temu, że przyczynia się do zmniejszenia degradacyjnego 

wpływu na środowisko określonej gałęzi transportu (np. transportu samochodowego) 

dzięki budowie: 

1. autostrad zapewniających płynność ruchu i odsunięcie go od aglomeracji 

zamiast sieci dróg o małej przepustowości, na której występuje zjawisko 

kongestii; 

2. obwodnic umożliwiających ominięcie aglomeracji przez część samochodów; 

3. parkingów przy przystankach komunikacji zbiorowej umożliwiających 

dogodne korzystanie przez właścicieli samochodów prywatnych z komunikacji 

miejskiej itp. 
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Degradacyjny wpływ infrastruktury na środowisko może być złagodzony 

poprzez stosowanie różnego rodzaju środków ochrony czynnej (ekrany 

dźwiękochłonne, przeprawy dla ludzi i zwierząt itp.) oraz biernej (odpowiednia 

lokalizacja infrastruktury, omijanie terenów szczególnie wrażliwych na zagrożenia 

środowiska, trasowanie drogi w sposób pozwalający na płynną organizację ruchu 

lub mniejszą ingerencję w środowisko itp.).  

Duży dystans do innych krajów UE w zakresie jakości infrastruktury 

transportu w Polsce stwarza konieczność takiego wyboru kierunków rozwoju 

i priorytetów, które pozwoliłyby na „ucieczkę do przodu”. Nie stać nas na 

powtarzanie błędów innych krajów. Powinniśmy korzystać z ich doświadczeń, 

wybierając najnowocześniejsze technologie, choć są one często bardzo kosztowne. 

Jedynie taka polityka, realizowana nawet kosztem ilości, da nam szanse 

dorównania przynajmniej w niektórych dziedzinach. 

Kryzys gospodarczy, przy swoich wszystkich negatywnych skutkach dla 

gospodarki, ujawnił nowe szanse w rozwoju infrastruktury. Bezrobocie i załamanie 

w budownictwie mieszkaniowym zapewniają tańsze materiały budowlane i tanią 

siłę roboczą, a w efekcie niższe koszty rozwoju infrastruktury. Większa 

konkurencja na rynku stwarza możliwości zwiększenia wymagań jakościowych. 

Szansa ta powinna być maksymalnie wykorzystana dla nadrobienia zaległości.  

Kolejnym, bardzo ważnym aspektem procesu rozwoju infrastruktury jest 

logistyka remontów zmniejszająca dolegliwości realizacji projektów dla 

użytkownika. Nie można zapominać o użytkowniku i jego potrzebach, bo 

odbudowywanie zaufania klienta może być bardzo kosztowne. Pewne utrudnienia 

w czasie remontów są nieuchronne, ale warto zadbać o rekompensatę dłuższego 

czasu transportu wysoką jakością usług. Przede wszystkim nie ma uzasadnienia dla 

tak długiego czasu realizacji inwestycji, bardzo różnego (na niekorzyść) od 

doświadczeń innych krajów. Przez wiele lat uważano, że powolność zmian wynika 

z bariery ekonomicznej, jednak dostęp do środków unijnych niestety nie zmienił tej 

sytuacji, więc być może jest to zły stan przygotowania inwestycji i zła organizacja 

prac. 

STRESZCZENIE 

Gdy przeanalizuje się proces rozwoju infrastruktury transportu w Polsce, 

można stwierdzić, że obok dużego postępu w wielu sferach wciąż występują 

nieprawidłowości, które sprawiają, że dystans do UE w tym zakresie jest nie tylko 

znaczny, ale w niektórych dziedzinach wręcz powiększa się.  

Dotychczasowe doświadczenia w procesie rozwoju infrastruktury 

transportu i ich skutki pozwalają na identyfikację pożądanych kierunków, które 

umożliwią choć w części ograniczenie nieprawidłowości w tym procesie. Ze 

świadomością, że dotychczasowe inwestycje bardzo ograniczają możliwości 
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wyboru, ponieważ przyjęte i realizowane warianty rozwoju infrastruktury 

narzucają konieczność ich kontynuacji, trzeba poszukiwać możliwości eliminacji 

tych błędów, które uniemożliwiają poprawę jakości usług transportowych i szybkie 

dostosowanie infrastruktury do tendencji unijnych. W artykule przedstawiono 

podstawowe kierunki rozwoju wynikające z członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej i współczesnych standardów.  

SUMMARY 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN POLAND. CHANGES 

EXPERIENCE AND DIRECTIONS IN THE PRISM OF EUROPEAN 

STANDARS 

The analysis of transport infrastructure development in Poland shows that 

despite a considerable progress made in some areas, there are still some 

deficiencies which cause differences between Polish transport infrastructure and 

that of the European Union to remain substantial, or even to increase in some cases.  

The experience gained in transport infrastructure development as well as 

observation of the results achieved in the process make it possible to identify most 

desirable directions of development which, if adopted, should reduce the 

deficiencies. Bearing in mind that decisions taken so far in this area limit the 

possibility of choice regarding the development, since the program of infrastructure 

development embarked on needs to be continued, it is crucial that mistakes 

hindering the development be avoided. Accordingly, the transport infrastructure 

will be adjusted to the tendencies prevailing in the European Union, and the quality 

of transport services will increase. The paper presents main development directions 

which follow up-to-date trends and standards and which result from Poland’s 

membership in the European Union. 

Translated by Krystyna Wojewódzka-Król 
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GRAŻYNA WOLSKA1 

ETYKA W POLSKIM BIZNESIE – MODA CZY KONIECZNOŚĆ? 

WSTĘP 

Rozważania na temat etyki w ekonomii, czy ściślej mówiąc: w biznesie, 

warto rozpocząć od przytoczenia uwagi Z. Sadowskiego, który słusznie zauważa, 

iż nie zawsze pamięta się o tym, że ekonomia jest nauką społeczną, której 

przedmiotem są sprawy związane z kształtowaniem się stosunków międzyludzkich 

oraz warunków życia społeczeństwa. W znacznej części sprawy te dotyczą rzeczy 

codziennych i mówi się o nich, używając pojęć z języka potocznego. W dodatku 

ekonomiści reprezentują bardzo różne poglądy. Łatwo więc ulega się wrażeniu, że 

to nie jest żadna nauka – każde zdanie jest tyle samo warte, a najbardziej 

autorytatywne opinie wygłaszać mogą politycy i dziennikarze, niemający 

rzeczywistej wiedzy ekonomicznej. Istnieje co prawda obszar ekonomii trudno 

dostępny dla niefachowców − jest nim matematyczne modelowanie procesów 

i zjawisk ekonomicznych. Ekonomia otrzymuje w tym aspekcie pozory nauki 

ścisłej, choć taką w rzeczywistości nie jest. Ale ścisłość osiągana jest dzięki temu, 

że przyjmuje się założenia upraszczające2. Jeśli ktoś o nich zapomina i odnosi 

wnioski z ujęć modelowych bezpośrednio do rzeczywistości, może mieć trudność 

z interpretacją ekonomii, w tym również z interpretacją relacji ekonomia−etyka. 

Wskazuje to na konieczność pogłębionych refleksji na temat ekonomii jako nauki 

społecznej także w kontekście etyki tym bardziej, że obie dziedziny nauki 

charakteryzuje wyższy poziom abstrakcji i obie rozpatrują zagadnienie 

racjonalności działań i ludzkich wyborów. Dlatego też obie nie mogą się 

wykluczać. G. Kołodko, rozważając, co jest etyczne, a co nie i jak to się ma do 

kwestii ekonomii, zauważa z kolei, że pewne pomieszanie wątków bierze się stąd, 

że nauka ekonomii ma dwa zasadnicze oblicza. Istnieje ekonomia opisowa (albo 

deskryptywna), która próbuje wyjaśnić, jak się rzeczy mają, co od czego zależy, 

jakie są uwarunkowania typu przyczynowo-skutkowego i sprzężenia zwrotne. Jest 

także ekonomia normatywna (albo postulatywna). Skoro wiemy, jak jest, to 

wypowiadamy się, jak być powinno. Oczywiście po to, aby było lepiej. 

Bezsprzecznie w przypadku ujęcia normatywnego kwestie etyczne odgrywają 

                                                           

1  dr hab prof US Grażyna Wolska, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Uniwersytet Szczeciński 

2  Z. Sadowski: Eseje o gospodarce. PTE. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, s. 11. 
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wielką rolę, trzeba bowiem nieustannie odpowiadać na pytanie: co jest dobre, a co 

złe3.  

                                                           

3  G. W. Kołodko: Etyka w nauce ekonomii i w polityce gospodarczej. PWE, Warszawa 2006, s. 200. 
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ETYKA BIZNESU JAKO ETYKA STOSOWANA 

W tak zarysowanym kontekście oraz mając na uwadze ujęty w tytule 

artykułu problem badawczy, należy jeszcze wyjaśnić pojęcie „etyka biznesu”. 

W ogólnym znaczeniu etyka biznesu zajmuje się oceną i określeniem standardów 

moralnych przystających do konkretnej sfery działalności gospodarczej. Jest ona 

konkretyzacją etyki ogólnej. Należy także dodać, że etyka biznesu należy przede 

wszystkim do etyki normatywnej, czyli: tak powinno być.  

 Z wielu możliwych ujęć etyki biznesu na uwagę zasługuje interpretacja 

J. Sójki, który stwierdził, iż etyka biznesu podsuwa rozwiązania praktykom 

biznesu. Etyka biznesu jako etyka stosowana jest partnerem w dialogu z praktyką, 

dialog zaś dotyczy sposobów i skutków gospodarowania: jak pogodzić 

abstrakcyjny mechanizm opisywany przez ekonomię z konkretnymi 

okolicznościami. W swych wywodach na temat etyki w biznesie wskazał na 

jeszcze jeden ważny aspekt tego zagadnienia, mianowicie: etyka biznesu nie tylko 

podpowiada, jak przedsiębiorca ma godzić myślenie ekonomiczne z myśleniem 

o dobru społeczeństwa, drugiego człowieka, przyszłych pokoleń itd., lecz także jak 

nie sprzeniewierzać się myśleniu czysto ekonomicznemu, jak realizować wartości 

ekonomiczne, jak pełnić swoją powinność „człowieka gospodarującego”4.  

Niestety biznes lub, inaczej ujmując, działalność gospodarcza, pod 

wpływem wielu pojawiających się nieprawidłowości, nadużyć i korupcji, nigdy nie 

miał silnej pozycji moralnej. M. Środa stwierdza wręcz, że biznes obarczony jest 

grzechem pierworodnym „chciwości”, „żądzy zysku” i że już Arystoteles, 

zajmując się ekonomiką, potępił tę jej część − chrematisike, której celem jest 

zdobywanie pieniędzy (dla odmiany chwali natomiast oikonomikos, czyli sztukę 

gospodarstwa domowego)5. Rzeczywiście dla Arystotelesa chrematisike była 

godna pogardy, stanowiła bowiem działalność, w ramach której nie mogła zostać 

zrealizowana żadna moralna zaleta. Faktem jest także, że nie tylko Arystoteles, 

lecz niemal wszyscy filozofowie greccy żywili pogardę dla ludzi zarabiających 

pieniądze. Także współcześnie biznes postrzegany jest przez większość ludzi jako 

działalność, której związki z moralnością nie są zbyt mocne. Najbardziej 

niepokojąca jednak wydaje się być dość często głoszona przez młodych ludzi, 

przyszłych menedżerów zasada, iż cel uświęca środki. Potwierdzają to badania 

przeprowadzone na grupie studentów polskich. Z analizy wynika, że spora część 

ankietowanych twierdzi, iż:  

1. uczciwość jest rzeczą względną i bycie etycznym w otoczeniu ludzi 

nieetycznych „jest głupotą, a nie uczciwością”; 

                                                           

4  J. Sójka: Ekonomia i etyka. Szkic metodologiczny. PWE, Warszawa 2006, s. 44-45. 

5  M. Środa: Przedmowa do wydania polskiego w: J. Jackson: Biznes i moralność. PWN, Warszawa 

1999, s. XI. 
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2. podstawowym celem biznesu powinien być zysk, a nie szacunek wobec 

abstrakcyjnych i nieżyciowych zasad; 

3. dla dobra firmy można wykorzystywać luki w prawie; 

4. firma jako jednostka ekonomiczna nie powinna się kierować innymi celami 

(np. zabezpieczenie socjalne pracowników, dbanie o środowisko naturalne) niż 

ekonomiczne; 

5. omijanie pewnych przepisów prawa i norm społecznych dla dobra firmy jest 

nie tylko dozwolone, ale i konieczne; 

6. moralność to luksus, na który można sobie pozwolić w firmie ustabilizowanej, 

wolnej od lęków przed konkurencją albo w społeczeństwie, w którym zasady 

fair play są powszechnie akceptowane6. 

Warto jednak podkreślić, że poglądu tego nie podzielają wszyscy studenci 

oraz że z podobnymi postawami spotkać się można w innych grupach społecznych. 

Przyczyn, które doprowadziły do wykształtowania się i artykułowania takich 

postaw, jest wiele. Do najistotniejszych zaliczyć należy zbyt duże przyzwolenie 

w polskim społeczeństwie dla zachowań nieetycznych oraz niewiele przykładów 

pozytywnych wzorców. Naturalnie wymienione przyczyny zachowań nieetycznych 

nie są charakterystyczne tylko dla Polaków. Po uważnej analizie okazuje się 

jednak, że cechują one znacznie większą część społeczeństwa polskiego 

w odróżnieniu od społeczeństw w wielu innych krajach, zwłaszcza tych o długiej 

tradycji demokratycznych rządów. Skutkiem tego jest niewielkie zainteresowanie 

zarówno środowisk biznesu, polityków, jak i przeciętnych ludzi postępowaniem 

etycznym. Niekiedy kwestionowana jest nawet celowość podejmowania działań 

w tym kierunku z obawy przed złożonością lub względnością kryteriów oceny 

etycznej decyzji. Świadczą o tym przeprowadzone na grupie polskich 

konsumentów badania, z których wynika, że tylko co piąty Polak byłby skłonny 

zapłacić do 10 procent więcej za produkty przedsiębiorstwa, które zachowuje się 

etycznie wobec pracowników, klientów, kontrahentów, akcjonariuszy oraz wobec 

otoczenia w tym głównie środowiska i lokalnych społeczności.  

Polacy w ogóle mają problem z wymienieniem etycznych marek, firm czy 

instytucji. Dylematów z tym związanych nie mają na przykład Brytyjczycy, 

Amerykanie, Francuzi, Niemcy, Hiszpanie. Z przeprowadzonych przez dziennik 

„Financial Times” w 2008 r. badań dotyczących etycznych standardów firm 

wynika bowiem, że konsumenci w wymienionych krajach nie mają większych 

trudności z podaniem przykładów firm czy marek, które według nich są etyczne. 

I tak na przykład dla Brytyjczyków najbardziej etyczne marki to Co-op (koncern 

finansowo-detaliczny), Body Shop, MarksSpencer, dla Niemców Adidas, Nike, 

Puma, dla Amerykanów Coca-Cola, Krafy, Procter&Gamble. Z kolei Francuzi 

wymieniają Danone, Adidas, Nike. Warto też podkreślić, że brytyjscy, 

amerykańscy, francuscy, niemieccy i hiszpańscy konsumenci uważają za etyczne te 

                                                           

6  Tamże, s. IX. 
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marki, które przede wszystkim uczciwie traktują swoich pracowników, zapewniają 

odpowiednie warunki pracy, dotrzymują umów i płacą uczciwą cenę za produkty 

i usługi współpracującym z nimi firmom. Tymczasem Polacy zwracają uwagę na 

zdecydowanie inne czynniki. Według badania przygotowanego dla firmy On Bard, 

64% ankietowanych zdaje sobie sprawę, że firmy, zwłaszcza sieci handlowe, źle 

traktują swoich pracowników. Nie wpływa to jednak na zaniechanie korzystania 

z ich usług lub produktów. Dla 49% najważniejszą cechą jest jakość, a dla 42% 

uczciwość, ale wobec klientów7. Postawom takim winni są często sami 

przedsiębiorcy, którzy etykę traktują jako narzędzie marketingowe, promujące ich 

usługi lub produkowane dobra. Praktyki te przynoszą jednak największe szkody 

firmom, których działalność opiera się na etycznym i rzetelnym podejściu do 

klientów i współpracujących z nimi podmiotów gospodarczych.  

Wyniki z przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących oceny 

postępowania etycznego i świadomości potrzeby dostrzegania norm etycznych 

przez konsumentów polskich prezentują tabele 1 i 2. 

Tabela 1 

Wyniki badań ankietowych dotyczących odpowiedzi na pytanie: „Czy w ciągu 

dwóch lat nastąpiło pogorszenie etycznych standardów działalności firm” 

(w procentach) 

Zdecydowanie tak 24% 

Raczej tak 29% 

Zdecydowanie nie 5% 

Raczej nie 21% 

Nie wiem 21% 

Źródło: P. Mazurkiewicz, A. Biały, Nie zależy... op. cit., s. B 4. 

Tabela 2 

Grupy wiekowe osób gotowych płacić 5−10% więcej 

za produkty firm etycznych (w procentach) 

15–29 lat 34% 

20–29 lat 26% 

30–39 lat 18% 

40–49 lat 17% 

                                                           

7  P. Mazurkiewicz, A. Biały: Nie zależy nam na etyce firm. „Rzeczpospolita” 2010, nr 53 (8564), s. 

B 4. 
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50–59 lat 22% 

60–65 lat 36% 

66 i więcej 15% 

Źródło: P. Mazurkiewicz, A. Biały, Nie zależy... op. cit., s. B 4. 

Zaprezentowane w tabeli 1 i 2 wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż 

Polacy w niewielkim stopniu przywiązują dużą wagę do zachowań etycznych 

w biznesie. W opinii Z. Chlewińskiego główna przyczyna opisanych wcześniej 

postaw i zachowań tkwi w tym, że w różnych grupach społecznych, niezależnie od 

werbalnej akceptacji ogólnych norm etycznych, funkcjonują – w sposób mniej lub 

bardziej jawny i uświadomiony − pewne obyczaje sankcjonujące, a nawet 

premiujące postępowanie nieetyczne. Zbiorowe, zwyczajowe najczęściej, milczące 

przyzwolenie na nieetyczne postępowanie stanowi dodatkowe społeczne 

wzmocnienie motywacji takich zachowań8.  

W świetle zaprezentowanych faktów wyłaniają się dwie najważniejsze 

grupy problemów wymagających jak najszybszych rozwiązań. Należą do nich: 

1. Uświadomienie negatywnych skutków, jakie przynieść może polskiej 

gospodarce nieprzestrzeganie norm etycznych zarówno przez środowisko 

biznesu, polityków, jak i społeczeństwo. 

2. Ustalenie priorytetów i działań, jakie należy w pierwszej kolejności podjąć, 

aby nie dopuścić do dalszego osłabienia zaufania do biznesu, więzi 

społecznych, systemu norm i wartości społecznych, a także osłabienia 

mechanizmu społecznej kontroli. 

Przy próbie przedstawienia skutków postępowania niezgodnego z prawem 

czy zasadami etycznymi na pierwszy plan wysunąć należy: 

a) zwiększające się bezrobocie, 

b) nierówność dochodów i szans,  

c) uchylanie się od podatków, 

d) wyzysk, ubóstwo, wykluczenie oraz przestępczość, 

e) wykorzystywanie upadłości dla wzbogacenia się kosztem wierzycieli, 

f) rozwój korupcji i lobbingu na rzecz poszukiwania własnych korzyści, 

g) osłabienie konkurencji, 

h) coraz słabsza pozycja ekonomiczna polskich firm, 

i) zaburzenie równowagi otoczenia społecznego gospodarki, 

j) degradacja środowiska gospodarczego, 

k) dalsze utrzymywanie się stereotypów dotyczących gospodarowania (np. 

„pierwszy milion trzeba ukraść”), 

                                                           

8  Z. Chlewiński: Ingracjacja czyli „dobrowolny przymus”. „ETHOS” 1992, nr 18/19, Instytut Jana 

Pawła II KUL – Lublin i Fundacja Jana Pawła II – Rzym, s. 213. 
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l) pogłębiające się przyzwolenie na omijanie prawa. 

W tym kontekście wydaje się, iż najważniejszą kwestią godną szczególnej 

uwagi jest obalenie mitu, że etyczne postępowanie jest barierą w pomyślnym 

prowadzeniu interesów. Jak podkreślano wcześniej, poglądy te są dość mocno 

osadzone zwłaszcza w kulturze krajów postsocjalistycznych, w tym również 

Polski. Dużą odpowiedzialność za trwanie przy tej tezie ponoszą postawy 

niektórych teoretyków, którzy popadają w zbyt mentorski, idealistyczny czy 

nadmiernie prawniczy ton. Aby zmienić ten szkodliwy punkt widzenia, należy 

częściej podkreślać, iż rozdzielność dyskursu ekonomicznego i etycznego nie 

powinna mieć miejsca. Takie stanowisko utrzymuje także E. Sternberg, która 

bardzo mocno podkreśla, że podstawowym celem przedsiębiorstwa jest i zawsze 

będzie maksymalizowanie długoterminowej wartości dla właściciela. Bycie 

etycznym zaś oznacza osiąganie tego celu z poszanowaniem wymogów 

sprawiedliwości dystrybutywnej i zwyczajnej przyzwoitości9. Podobne stanowisko 

prezentuje również J. Jackson, podkreślając, że aby dać ludziom motywację do 

unikania zachowań nieetycznych, nie wystarczy jedynie wykazać, że działanie 

nieetyczne jest niemożliwe do przyjęcia z etycznego punktu widzenia. Wydaje się, 

że aby dostarczyć im takiej motywacji, należy powiązać unikanie działania 

nieetycznego z rozsądnie rozumianym, umiarkowanym egoizmem. Stąd 

powszechnie stosowaną strategią moralistów jest dowodzenie, że działanie etyczne 

leży w dobrze rozumianym interesie własnym. W kontekście etyki biznesu 

powiada się, że respektowanie zasad etycznych to dobry interes10. 

Przeciwdziałając z kolei osłabieniu zaufania do biznesu oraz do systemów 

norm i wartości społecznych, należy przede wszystkim dużą uwagę przypisać 

szkoleniom etycznym. Szkolenia te powinny być realizowane łącznie w sali 

wykładowej i przy warsztacie pracy, bo tylko wówczas przyniosą pożądany efekt, 

gdy będą wyjaśniały, jak etycznie maksymalizować godziwe zyski w sposób 

realistyczny i analityczny, a nie terapeutyczny i mistyczny11. Wynika stąd wniosek, 

iż koniecznością jest zastanowienie się, a następnie opracowanie i wdrożenie 

takich metod szkolenia, które nie będzie przemawiało do słuchacza lub praktyka 

życia gospodarczego z pozycji wszechwiedzącego umysłu lub quasi-religijnego 

autorytetu. Podobnie problem ten postrzega J. Sójka − jego zdaniem współczesny 

etyk powinien zastanawiać się nad strategią retoryczną, która byłaby najbardziej 

skuteczna i zgodna z duchem współczesnego świata, a nie zmuszałaby go do 

godzenia się na wszystko, co świat ten ma do zaproponowania. Swój punkt 

widzenia podpiera twierdzeniem, iż dzisiejszy filozof najczęściej nie wierzy ani 

w możliwość wypracowania jednego rozstrzygającego testu teorii naukowej, ani 

tym bardziej znalezienia odpowiednika takiego testu w dziedzinie etyki. 

                                                           

9  E. Sternbeg: Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu. PWN, Warszawa 1998, s. 264-265. 

10  J. Jackson: Biznes i moralność. PWN, Warszawa 1999, s. 70. 

11  Ibidem. 
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Kwestionuje się nawet, jako nieprawomocny, sam zamiar poszukiwania 

absolutnych postaw jakiejkolwiek doktryny. Wszelkie „podstawy” wydają się mieć 

naturę konsensualną i należeć do określonego dyskursu12. 

W tak zarysowanym kontekście pojawia się następna ważna kwestia do 

rozwiązania − jest nią stworzenie etycznej infrastruktury działalności gospodarczej, 

która dałaby podwaliny do podnoszenia świadomości oraz rozwijania etyki 

biznesu, a szczególnie wprowadzanie jej do praktyki gospodarczej. Do istotnych 

elementów budowania takiej infrastruktury należą: 

a) ustalenie i permanentne ulepszanie regulacji prawnych; 

b) szkolenia z zakresu etyki; 

c) propagowanie etyki w biznesie w środkach masowego przekazu; 

d) tworzenie certyfikatów i inspirowanie podmiotów gospodarczych do ich 

uzyskania; 

e) przeprowadzanie w podmiotach gospodarczych audytów i raportów 

etycznych; 

f) upowszechnianie zachowań etycznych poprzez propagowanie 

i eksponowanie dobrych przykładów; 

g) wprowadzanie w podmiotach gospodarczych europejskich standardów 

z zakresu ochrony środowiska naturalnego;  

h) podmiotowe traktowanie pracowników; 

i) propagowanie edukacji z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności 

biznesu; 

j) wprowadzanie kodeksów etycznych biznesu. 

Pisząc o tworzeniu infrastruktury etycznej w Polsce, W. Gasparski zwrócił 

uwagę na bardzo istotną kwestię: w Polsce, obok wprowadzonych pewnych 

elementów infrastruktury etycznej, jak ustawa o lobbingu czy powołanie 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a więc prawnych rozwiązań, potrzebne jest 

także:  

a) szerokie zaangażowanie organizacji pozarządowych i instytucji świata 

akademickiego, które powinny włączyć się w prowadzenie badań;  

b) kształcenie i doradztwo w zakresie etyki; 

c) upowszechnianie etyki biznesu zgodnie ze standardami europejskimi;  

d) monitorowanie zachowań oraz wskazywanie właściwych sposobów 

postępowania; 

e) upowszechnianie zasad odpowiedzialności biznesu stosownie do 

europejskich standardów; 

f) organizowanie kursów mobilizujących firmy do działań etycznych i tego, 

by stawały się dobrym przykładem w regionach, w których działają.  

                                                           

12  Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gacparski. PWN, Warszawa 1999, s. 321-322. 
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Warto w tym kontekście wziąć pod uwagę jeszcze jedno bardzo trafne 

stwierdzenie cytowanego autora, że infrastruktura etyczna w biznesie powinna 

występować na wszystkich poziomach uprawiania działalności gospodarczej, to 

jest na: 

a) poziomie gospodarczych zachowań ludzi, zwanym poziomie mikro; 

b) poziomie funkcjonowania organizacji gospodarczych, czyli 

przedsiębiorstw, firm, korporacji (spółek), zwanym poziomem mezzo; 

c) poziomie systemu gospodarczego, czyli regionu, kraju lub wspólnoty 

gospodarczej zwanym poziomie makro; 

d) poziomie globalnym, czyli gospodarki prowadzonej na skalę światową13. 

ZAKOŃCZENIE 

Przedstawione w artykule rozważania nie wyczerpują skali problemu, 

niemniej wskazują na konieczność podjęcia wzmożonej dyskusji nad rolą 

i znaczeniem etyki w polskim biznesie. Do tego potrzebne jest przekonanie 

o słuszności podjęcia takiej dyskusji ze strony wszystkich podmiotów 

gospodarczych. Chodzi o świadomość, że etyka w biznesie to nie przejściowa 

moda, lecz konieczność. Jest to niezwykle istotne w sytuacji polskiego 

społeczeństwa, które z wielu powodów, zarówno historycznych, politycznych, 

społecznych, jak i gospodarczych, przyswoiło wiele postaw i nawyków budzących 

zastrzeżenia o charakterze etycznym. Daje to podstawę do stwierdzenia, że w tej 

sytuacji odkładanie kwestii etycznych na dalszy plan i późniejszy czas byłoby 

nierozsądne i ogromnie szkodliwe dla całej gospodarki. W przekonaniu autorki 

prezentowanego artykułu utrwali to tylko stereotypowe myślenie o działalności 

w biznesie jako z założenia nieetycznej. 

STRESZCZENIE 

Podstawową ideą artykułu jest wskazanie, jak ważną kwestią jest 

przestrzeganie zasad etycznych i jak wiele korzyści można osiągnąć, gdy działania 

te mają charakter ponadindywidualny i ponadpartykularny, lub też jak wiele strat 

może ponieść gospodarka i społeczeństwo polskie, gdy publiczne powinności 

zostają zastąpione interesami grupowymi lub indywidualnymi. Obok dywagacji 

teoretycznych, które powinny być zawsze immanentną częścią każdego 

opracowania naukowego, rozważania dotyczące zagadnień związanych z etyką 

w biznesie nawiązują również do przykładów mających odniesienie w polskiej 

gospodarce. 

                                                           

13  W. Gasparski: Etyczna infrastruktura działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2006, s. 53 - 62. 



Etyka w polskim biznesie – moda czy konieczność? 483 

 

SUMMARY 

ETHICS IN THE POLISH BUSINESS – THE FASHION OR THE NECESSITY? 

The main aim of the article is to point out that acting accordingly to the 

ethical rules is a vital matter and, most of all, it allows to gain a substantial profit – 

assuming that the actions are non individual-centered. On the other hand if public 

responsibilities will be substituted by the needs of individuals or particular groups, 

Polish economy and society shall generate losses. Along theoretical considerations, 

being the necessary part of each scientific research, the Author examines that issue 

basing of some crucial examples taken from the Polish economy. 

Translated by Paweł Wolski 
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JERZY WRONKA1 

PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA ŁADUNKÓW – ZAPOMNIANA 

KATEGORIA EKONOMICZNA? 

STRESZCZENIE  

Cechy i właściwości ładunków narzucają przewoźnikowi szereg 

warunków, od dotrzymania których w dużej mierze zależy jakość procesu 

transportowego, a nawet niekiedy celowość jego wykonania. Dlatego tak istotna 

jest znajomość ładunku, która umożliwia wybór odpowiedniej gałęzi i środka 

transportowego oraz dobór odpowiedniego sposobu wykonania czynności 

ładunkowych i sposobu zabezpieczenia ładunków w trakcie przewozu. Podatność 

transportowa ładunków stanowi więc ważne kryterium wyboru właściwych 

technologii przewozu i przeładunku oraz gałęzi i środków transportu, jak również 

organizacji i realizacji całego procesu transportowego.  

W artykule przedstawiono podstawowe aspekty podatności transportowej 

ładunków, w tym m.in. pojęcia i definicje oraz kryteria klasyfikacji i podziału. 

Scharakteryzowano trzy rodzaje podatności transportowej: naturalną, techniczną 

i ekonomiczną oraz podatność ładunkową. Pomimo odrębności podstawowych 

pojęć podatności transportowej ładunków istnieje między nimi ścisły związek, 

ponieważ naturalna i techniczna podatność transportowa ładunku w znacznym 

stopniu decyduje o kształtowaniu się kosztów przewozu i tym samym o podatności 

ekonomicznej. 

Omówiono również podstawową klasyfikację ładunków według kryteriów 

analizowanych podatności, jak również scharakteryzowano podatność ładunków na 

technologie intermodalne według międzynarodowej klasyfikacji NST/R. 

WSTĘP 

Podatność transportowa ładunków stanowi bardzo ważne kryterium 

wyboru przez przewoźnika właściwych technologii przewozu i przeładunku oraz 

gałęzi i środków transportu, jak również organizacji i realizacji całego procesu 

transportowego.  

Należałoby więc sądzić, że zagadnienia związane z podatnością 

transportową powinny być szeroko prezentowane w literaturze ekonomiki 

                                                           

1  dr hab. prof. US Jerzy Wronka, Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego, Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński 
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transportu. Tymczasem problematyka ta jest przedmiotem zainteresowania przede 

wszystkim ładunkoznawstwa, a w publikacjach z zakresu ekonomiki transportu jest 

traktowana w sposób nieco marginalny, tzn. wspomina się o niej przy okazji 

omawiania innych zagadnień transportowych. W dodatku większość publikacji 

transportowych, w których prezentowane są zagadnienia dotyczące podatności 

transportowej, pochodzi z lata 80. i 90. Do wyjątków należą publikacje z ostatnich 

lat, np. dwie publikacje cytowane w niniejszym artykule pochodzą z 2002 i 2008 r.  

Brakuje opracowań poświęconych wyłącznie problematyce podatności 

transportowej ładunków, co jest zastanawiające w świetle dynamicznego rozwoju 

innowacyjnych technologii transportowych, zmieniającej się struktury 

przewożonych ładunków, wzrostu znaczenia opakowań transportowych oraz 

szerokiego stosowania nowoczesnych jednostek ładunkowych w intermodalnych 

procesach i łańcuchach transportowych.  

Intencją autora niniejszego artykułu jest przypomnienie znaczenia 

podatności transportowej ładunków dla efektywnej organizacji i realizacji 

procesów transportowych.  

Być może niniejszy artykuł będzie inspiracją do podjęcia szerszych badań 

w tym zakresie, które zaowocują stosownymi publikacjami, wypełniając lukę 

w literaturze ekonomiki transportu z dziedziny podatności transportowej ładunków.  

Należy podkreślić, że w teorii ekonomiki transportu i ładunkoznawstwa nie 

definiuje się sformalizowanych sposobów mierzenia i oceny podatności 

transportowej ładunków w postaci wzorów matematycznych, czyli w formie 

mierników / wskaźników. Wynika to z faktu, że każdy ładunek posiada 

indywidualne cechy i właściwości fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne lub 

biologiczne, które określają m.in. stopień jego odporności na warunki i skutki 

przewozu, czyli podatność transportową.  

Podatność transportowa ładunków nie jest jednolitą kategorią i obejmuje 

trzy cząstkowe podatności: podatność przewozową (w tym podatność naturalną, 

techniczną i ekonomiczną), podatność ładunkową i podatność przechowalniczą. 

Oznacza to, że określony ładunek może mieć, i z reguły ma, różne stopnie 

podatności, tzn. np. małą podatność naturalną i równocześnie dużą podatność 

techniczną czy też ekonomiczną (i odwrotnie), a także niską podatność ładunkową 

i równocześnie wysoką podatność przechowalniczą. 

CHARAKTERYSTYKA PODATNOŚCI TRANSPORTOWEJ ŁADUNKÓW 

Każdy ładunek posiada określone, swoiste cechy fizyczne, chemiczne, 

fizykochemiczne lub biologiczne, których znajomość pozwala na dobór 

odpowiednich opakowań, sposobu załadunku i ułożenia w środkach 

transportowych, zastosowanie odpowiedniego taboru oraz właściwych warunków 

przewozu gwarantujących dostarczenie odbiorcy nieuszkodzonego ładunku 

w dobrym stanie.  
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Budowa, skład chemiczny i wpływ otoczenia powodują, że poszczególne 

grupy ładunków mają określoną wrażliwość, w tym m.in. na czas trwania 

przewozu, przeładunku, składowania i przechowywania. Znajomość specyficznych 

właściwości ładunków umożliwia przewoźnikowi wybór właściwej gałęzi 

transportu i środka transportowego oraz zastosowanie najkorzystniejszego sposobu 

i technologii procesów ładunkowych, jak również właściwego sposobu 

zabezpieczenia ładunków w trakcie przewozu. Ponieważ czynności te związane są 

bezpośrednio z odpowiedzialnością przewoźnika za powierzony ładunek, 

prawidłowa organizacja procesu transportowego i jego właściwa realizacja są 

uzależnione od znajomości właściwości i wrażliwości ładunku2. 

Cechy i właściwości ładunku określają jego odporność na warunki i skutki 

przewozu, a stopień tej odporności oceniany z punku widzenia procesu 

transportowego nazywany jest podatnością transportową ładunku. Podatność ta 

wynika z cech i właściwości ładunku, jego kształtu, objętości oraz technicznego 

przygotowania do transportu i magazynowania. 

Podatność transportowa ładunków obejmuje szereg podatności 

cząstkowych, które wynikają z obiektywnych cech towarów będących 

przedmiotem przewozu.  

Wyróżnia się dwie podstawowe rodzaje podatności transportowej 

ładunków: podatność przewozową i podatność ładunkową. Natomiast podatność 

przewozowa obejmuje trzy rodzaje podatności: naturalną, techniczną 

i ekonomiczną. 

Naturalna podatność przewozowa ładunków jest to „odporność 

ładunków na warunki i skutki przemieszczania, wynikająca z fizycznych, 

chemicznych oraz biologicznych cech i właściwości ładunku”3. Te specyficzne 

cechy i właściwości ładunków decydują w określonym stopniu o ich:  

a) wrażliwości na czas transportu,  

b) wrażliwości na uszkodzenia powodowane oddziaływaniem energii 

mechanicznej w czasie przeładunku i przewozu (wrażliwości na wstrząsy 

i uderzenia), 

c) wrażliwości na wilgoć, temperaturę i światło,  

d) szkodliwości dla zdrowia ludzkiego,  

e) możliwości uszkodzenia lub zniszczenia innych przedmiotów stykających 

się z ładunkiem lub znajdujących się w jego sąsiedztwie,  

f) podatności na wchłanianie obcych zapachów lub wydzielanie własnych 

woni,  

g) podatności na rozsypywanie, rozlewanie i ulatnianie,  

h) podatności na samozapalanie, wybuch oraz łatwopalność.  

                                                           

2  Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2002, s.221 

3  Tamże, s. 223 
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Im więcej powyższych cech i właściwości występuje jednocześnie, tym 

mniejsza jest naturalna podatność przewozowa ładunku. Konsekwencją jest wzrost 

stopnia trudności w realizacji procesu transportowego. Oznacza to konieczność 

stosowania specjalnych zabezpieczeń ładunków w formie opakowań, których 

koszty są tym większe, im mniejsza jest naturalna podatność przewozowa 

ładunków, jak również użycia specjalizowanego taboru w procesie przewozowym.  

Do ładunków o niskiej naturalnej podatności przewozowej wymagających 

stosowania ściśle określonych technologii przewozowych należą przede wszystkim 

ładunki niebezpieczne oraz ładunki wrażliwe na warunki i czas trwania procesu 

transportowego. 

Ładunki niebezpieczne mogą oddziaływać niszcząco lub szkodliwie na 

ludzi, środki transportu oraz na inne ładunki razem przewożone. Dzielą się na: 

wybuchowe, łatwopalne, żrące oraz szkodliwe dla ludzi i otoczenia. 

Wśród ładunków wrażliwych na warunki i czas trwania przewozu 

szczególną grupę stanowią ładunki szybko psujące się, które wymagają 

troskliwego obchodzenia się, odpowiedniego zabezpieczenia, załadunku i ułożenia 

w środku transportowym, szybkiego przewozu oraz użycia specjalizowanego 

taboru. Do przewozu ładunków szybko psujących się używany jest tabor 

chłodniczy, a utrzymanie w czasie przewozu optymalnej temperatury jest 

uzależnione od: temperatury wewnętrznej ładunku, temperatury otoczenia, 

szybkości i sposobu przeładunku. 

W zależności od stopnia naturalnej podatności transportowej ładunki mogą 

być przewożone: 

1. bez opakowania (luzem) w stanie naturalnym lub po przetworzeniu i po 

przygotowaniu do transportu pod względem objętości, kształtu i masy − bez 

opakowania przewożone są ładunki o dużej naturalnej podatności przewozowej 

i które w czasie transportu nie obniżają swojej wartości użytkowej; 

2. w opakowaniach (częściowych, całkowitych lub wielokrotnych) przewożone 

są ładunki o małej naturalnej podatności przewozowej. 

Należy podkreślić, że dla przewoźnika istotne są cechy zewnętrzne 

i właściwości ładunku, ponieważ decydują one o organizacji i technologii procesu 

transportowego, w tym zwłaszcza procesu przemieszczania i przeładunku.  

Natomiast cechy naturalne i właściwości ładunku opakowanego mają tylko 

wtedy znaczenie dla przewoźnika, gdy wynikająca z nich niska naturalna 

podatność przewozowa została ujawniona przewoźnikowi przed rozpoczęciem 

przewozu. 

Techniczna podatność transportowa ładunków oznacza odporność 

ładunku na warunki i skutki przemieszczania wynikające z ich masy, wielkości, 

objętości, kształtu i przestrzenności, czyli cech zewnętrznych i właściwości stanu 

skupienia ładunków oraz zabiegów mających na celu przystosowanie ładunków do 

transportu.  
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Wielkość, kształt i objętość ładunku przy równoczesnym uwzględnieniu 

jego naturalnej podatności przewozowej decyduje o wyborze gałęzi i środka 

transportu, np. przystosowanego do przewozu ładunków ciężkich, 

niebezpiecznych, sypkich, ciekłych itd. 

Przy rozpatrywaniu wielkości pojedynczych ładunków należy uwzględniać 

takie parametry jak ciężar, objętość oraz skrajne wymiary poszczególnych sztuk. 

Charakter tych cech implikuje bowiem określone wymagania względem techniki 

procesu przewozowego i przeładunkowego. Wykorzystanie ładowności, obciążenia 

i pojemności danego środka transportu jest uzależnione od przestrzenności 

ładunku, która wynika z jego masy właściwej oraz kształtu ładunku.  

Ekonomiczna podatność transportowa ładunków jest określana jako 

odporność ładunków na warunki i skutki przewozu, wynikająca ze stosunku 

wartości transportu do wartości przewożonych ładunków. Inaczej mówiąc, 

ekonomiczna podatność transportowa ładunków to stosunek frachtu (opłaty za 

przewóz) oraz innych opłat związanych z przewozem do wartości przewożonego 

ładunku.  

Im mniejszy udział kosztów transportu w wartości ładunku, tym wyższa 

jego ekonomiczna podatność na przewóz, czyli im większa wartość ładunków, tym 

mniejsza podatność ekonomiczna ładunków, gdyż wymagają one troskliwej opieki 

podczas transportu.  

Wyższa wartość przewożonych produktów zwiększa równocześnie 

możliwość wyboru między różnymi gałęziami i sposobami transportu, gdyż 

dopuszcza warianty przewozu charakteryzujące się wyższymi kosztami dostawy. 

Na ekonomiczną podatność transportową ładunków ma również wpływ możliwość 

skrócenia czasu dostawy, ponieważ może to oznaczać obniżenie kosztów kapitału 

zamrożonego w przewożonym ładunku i w konsekwencji wzrost wskaźnika rotacji 

kapitału. 

Ekonomiczna podatność przewozowa, według której ładunki możemy 

podzielić na małowartościowe, średniowartościowe i wysokowartościowe, 

decyduje o wyborze technologii przewozu z uwagi na różny zakres obowiązków 

i odpowiedzialności ciążącej na przewoźniku za przewożony towar. 

Ładunki małowartościowe mają dużą naturalną podatność transportową, 

nie wymagają szczególnej troski ze strony przewoźnika, do ich przewozu 

wykorzystuje się najprostsze środki transportowe. 

Ładunki średniowartościowe charakteryzują się różną techniczną 

podatnością przewozową, podczas ich przewozu należy przestrzegać określonych 

technologii transportowych. 

Ładunki wysokowartościowe to ładunki, przy których przewozie nie 

mogą powstać żadne ubytki, przewożone w pojazdach zamkniętych, często pod 

nadzorem konwojenta, odpowiednio opakowane na czas transportu. 
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Podatność ładunkowa to odporność ładunku na spiętrzanie 

(w magazynach, w środkach transportowych). Umożliwia znajomość stopnia 

wykorzystania środków transportu i powierzchni magazynowych. Wyróżniamy 

ładunki niepodatne na spiętrzanie (mała podatność ładunkowa) i podatne na 

spiętrzanie (duża podatność ładunkowa). 

Należy przy tym uwzględniać fakt, że ten sam ładunek może mieć dużą 

podatność ładunkową i niską naturalną podatność przewozową, co oznacza, że nie 

należy utożsamiać podatności ładunkowej z podatnością przewozową. 

Przykładowo mrożonki na paletach mają małą naturalną podatność przewozową 

(duża wrażliwość na czas trwania przewozu i temperaturę) i równocześnie mają 

dużą podatność ładunkową (są podatne na spiętrzanie)4.  

Podatność transportowa ładunku (zwłaszcza podatność techniczna) 

wynikająca z jego cech fizykochemicznych, masy i nadanej mu postaci decyduje 

w dużej mierze o wyborze przez przewoźnika określonej technologii transportu 

(zunifikowanej, specjalistycznej i uniwersalnej) oraz właściwego taboru 

i technologii przeładunkowych5. Ponadto podatność transportowa ładunków 

determinuje, w sposób bezpośredni lub pośredni, określone rodzaje gałęzi 

transportu właściwe do ich przewozu. Na przykład węgiel i ruda, z uwagi na ich 

masę i właściwości fizykochemiczne, ciążą w sposób naturalny i bezpośredni do 

transportu kolejowego i wodnego. 

Do podstawowych środków zwiększających techniczną i naturalną 

podatność transportową ładunku należy zaliczyć znormalizowane opakowania 

jednostkowe oraz jednostki ładunkowe (np. palety i kontenery) – dostosowane do 

powierzchni ładunkowej środka transportu. Ułatwiają one proces transportu, 

manipulacji, przeładunku i magazynowania. Podatność transportową ładunku 

można zwiększyć przez łączenie sztuk drobnych w opakowania handlowe, te 

z kolei w opakowania transportowe, a opakowania transportowe w jednostki 

ładunkowe. Podatność transportową można również zwiększyć przez stosowanie 

i formowanie następujących podstawowych jednostek ładunkowych: pojemniki, 

palety, pakiety i kontenery6. 

KLASYFIKACJA TRANSPORTOWA ŁADUNKÓW 

Ładunek w czasie procesu transportowego (przemieszczanie i przeładunek) 

może być, i praktycznie jest, narażony na warunki i skutki przewozu i przeładunku, 

a stopień tych zagrożeń jest różny w zależności od właściwości (fizycznych, 

                                                           

4  Mendyk E., Ekonomika… op. cit., s. 225 

5  Szczegółowy opis technologii przewozowych i ładunkowych oraz taboru i urządzeń stosowanych 

przy przewozie wybranych ładunków i grup ładunkowych różnymi gałęziami transportu 

przedstawiono m.in. w: Technologie transportowe XXI wieku, Pod red. L. Mindura, Wydawnictwo 

Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa-Radom 2008, s. 79-121 oraz s. 231-273   

6  Tamże. s.224 
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chemicznych, biologicznych i innych) i wrażliwości ładunków na warunki 

przemieszczania, czyli od ich podatności transportowej. 

Dlatego istotne znaczenie ma znajomość podstawowych właściwości 

i wrażliwości ładunków oraz stosowanych metod ochrony i zabezpieczania 

ładunków w procesie transportowym. Zagadnienia te są przedmiotem badań 

i analiz ładunkoznawstwa, jako wyodrębnionej dziedziny wiedzy, której głównym 

celem jest „poznawanie podstawowych właściwości ładunków, ich wrażliwości na 

warunki zewnętrzne i czynników wpływających na zmiany ich jakości oraz 

określanie warunków ich przewozu i przeładunku oraz metod ochrony 

i zabezpieczania ładunków”7.  

Niezbędnym narzędziem umożliwiającym podejmowanie racjonalnych 

decyzji przez przewoźnika w zakresie organizacji i realizacji procesu 

transportowego jest klasyfikacja transportowa ładunków, którą należy 

przeprowadzić na podstawie różnych kryteriów, w tym przede wszystkim: 

naturalnej, technicznej i ekonomicznej podatności przewozowej; wielkości 

ładunków i podstawowych sposobów załadunku8. 

Według kryterium naturalnej podatności przewozowej należy wyróżnić 

ładunki utrudniające proces transportowy. Są to ładunki o małej lub szczególnej 

podatności, w tym przede wszystkim: ładunki niebezpieczne oraz ładunki 

wrażliwe na warunki i czas transportu, których naturalne cechy i właściwości 

powodują ich małą odporność na warunki i skutki procesu transportowego (m.in. 

na temperaturę, światło, czas transportu, wilgoć itd.) i należą do nich przede 

wszystkim ładunki szybko psujące się.  

Zasady i warunki załadunku oraz przewozu tych ładunków regulują 

w sposób szczegółowy przepisy prawne zawarte w stosownych umowach, 

konwencjach, ustawach i rozporządzeniach, w tym przede wszystkim: Umowa 

Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR); RID − Regulamin dla międzynarodowego przewozu 

kolejami towarów niebezpiecznych. Aneks do I załącznika B Konwencji COTIF; 

Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów 

żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych 

przewozów (ATP); rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące wymogów 

w zakresie przewozu środków spożywczych; rozporządzenia Ministra właściwego 

ds. transportu dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych transportem 

drogowym i kolejowym. 

Według kryterium technicznej podatności przewozowej należy wyróżnić 

ładunki, których cechy i właściwości determinują technologie transportowe, w tym 

                                                           

7  Zob. Mokrzyszczak H., Ładunkoznawstwo, WKiŁ, Warszawa 1985, s. 15-20 

8  Szerzej: Madejski M., Lissowska E., Badania analityczne transportu samochodowego, WKiŁ, 

Warszawa 1975, s. 106-108; Mokrzyszczak H.,... op.cit., s. 54-67 
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zwłaszcza ładunki w różnych stanach skupienia (ciała lotne – gazy, ciekłe – płyny 

i stałe), które mają różną postać ze względu na kształt, granulację lub konsystencję.  

Według kryterium ekonomicznej podatności przewozowej należy 

wyróżnić następujące ładunki9: małowartościowe, o dużej technicznej podatności 

przewozowej; średniowartościowe, o różnej technicznej podatności przewozowej; 

wysokowartościowe, wymagające szczególnej staranności w wykonywaniu 

czynności transportowych i ładunkowych oraz szczególnie wartościowe, 

przewożone w specjalnych opakowaniach zabezpieczających je przed 

jakimkolwiek wpływem zewnętrznym i pod ścisłą opieką fachowych dla danego 

ładunku osób lub przyuczonych konwojentów (np. zabytki muzealne, materiały 

promieniotwórcze).  

Znajomość klasyfikacji ładunków według wyżej omówionych kryteriów 

podatności transportowej pozwala przewoźnikowi / operatorowi logistycznemu na 

wybór właściwych opakowań transportowych, technologii i środków transportu 

oraz zastosowanie właściwej organizacji procesu transportowego.  

KRYTERIUM WIELKOŚCI ŁADUNKÓW 

Ze względu na swoją wielkość jednostkową ładunki dzielą się na: ładunki 

drobne, ładunki całopojazdowe oraz ładunki ponadgabarytowe (przekraczające 

skrajnię ładunkową), w tym m.in.: dłużycowe, szczególnie ciężkie i specjalne 

(których wymiary przekraczają dopuszczalne wymiary gabarytowe w takim 

stopniu, że na czas przewozu wymagane jest wprowadzenie szczególnych 

warunków ruchu drogowego ze względu na bezpieczeństwo dla innych 

użytkowników lub konieczność wyznaczenia określonych tras przejazdu). 

KRYTERIUM SPOSOBÓW ZAŁADUNKU 

W procesie transportowym największe niebezpieczeństwo dla ładunków 

tkwi w czynnościach ładunkowych, przy czym załadunek jest znacznie trudniejszy 

i bardziej pracochłonny od wyładunku (dłuższy średnio o 50%). Generalnie można 

wyróżnić następujące podstawowe sposoby załadunku: napełnianie (nalewanie, 

tłoczenie, przepompowywanie) − dotyczy następujących ładunków: pylistych 

(sproszkowanych), drobnoziarnistych, gazów, płynów itp.; nasypywanie (zsypem) 

lub narzucanie ładunków masowych luzem za pomocą prostych urządzeń 

i maszyn, odpornych na uderzenia i dających się łatwo rozmieszczać w przestrzeni 

ładunkowej środka transportu; podnoszenie, wtaczanie lub wciąganie ładunku, 

połączone z jego równoczesnym układaniem w przestrzeni ładunkowej środka 

transportu oraz zabezpieczeniem przed przesunięciem się lub wywróceniem 

w trakcie przewozu. 

                                                           

9  Mendyk E., Ekonomika… op. cit., s. 230 
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Analiza ładunków według kryterium sposobów ich załadunku umożliwia 

przewoźnikowi prawidłowy dobór technologii transportowych, a w stosunku do 

ładunku układanych także ustalenie, jaka część ładunków przewożonych 

w różnych opakowaniach może być przewożona w jednostkach ładunkowych, tzn. 

w pakietach, na paletach lub w kontenerach.  

Należy pamiętać, że warunki i zasady przewozu ładunków poszczególnymi 

gałęziami transportu oraz zakres i stopień odpowiedzialności przewoźnika za 

powierzony mu ładunek regulują stosowne przepisy zawarte w szeregu 

branżowych i ogólnych ustawach oraz regulacjach wykonawczych, w tym m.in.: 

Ustawie o transporcie drogowym; Ustawie o transporcie kolejowym; Ustawie 

o warunkach wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych; Ustawie 

Prawo Przewozowe; Rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu.  

PODATNOŚĆ ŁADUNKÓW NA TECHNOLOGIE INTERMODALNE 

Istnieje wiele zmiennych towarowozależnych, które określają podatność 

transportową ładunków na określone technologie przewozu. Nie wszystkie ładunki 

są w jednakowy sposób przystosowane do procesu transportowego, ponieważ mają 

zróżnicowaną naturalną podatność przewozową. 

Nie wszystkie towary będące przedmiotem wymiany handlowej mogą być 

przewożone w intermodalnych jednostkach ładunkowych (kontenery, nadwozia 

wymienne i naczepy). Dlatego potencjalne ładunki podatne na technologie 

intermodalne w przewozach krajowych i międzynarodowych określa się na 

podstawie analizy struktury towarowej wymiany wewnętrznej i międzynarodowej 

(eksport, import i tranzyt), zagregowanej w grupy i podgrupy NST/R.  

Można mówić o dwóch podstawowych celach przedstawiania struktury 

grup towarowych w układzie stosowanym przez międzynarodowe organizacje (UE, 

EKG ONZ i EUROSTAT), tj. wg NST/R Standard Goods Classification for 

Transport Statistics: 

1. zapewnienie porównywalności danych o przewozach wykonywanych 

transportem kolejowym, samochodowym, wodnym śródlądowym i morskim 

oraz przeładunków w portach morskich, gdyż każda z tych gałęzi ma inną 

polską klasyfikację ładunków; 

2. umożliwienie szczegółowej analizy towarów / ładunków pod kątem ich 

podatności naturalnej na procesy transportowe i przeładunkowe.  

Klasyfikacja NST/R obejmuje następujące grupy i podgrupy towarów: 

0 − Produkty pochodzenia roślinnego, leśnego i zwierzęta żywe, 

1 − Artykuły żywnościowe i pasze zwierzęce, 

2 − Mineralne paliwa stałe,  

3 − Ropa naftowa (nieprzetworzona), 

4 − Rudy, odpady metalowe i złom, 
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5 − Produkty metalowe, 

6 − Surowe i przetworzone minerały, materiały budowlane,  

7 − Nawozy, 

8 − Produkty chemiczne (chemikalia, substancje chemiczne),  

9 − Maszyny, wyposażenie transportu, artykuły przetworzone (gotowe) i różne 

produkty, 

10 − Produkty naftowe. 

Wyróżnia się trzy kategorie grup towarowych o malejącej podatności 

naturalnej towarów na technologie transportu intermodalnego: 

Kategoria I obejmuje następujące grupy towarów o wysokiej podatności 

naturalnej na technologie intermodalne: 0, 1, 8 i 9;  

Kategoria II obejmuje następujące grupy towarów o średniej podatności 

na technologie intermodalne (przy spełnianiu pewnych warunków): 5, 7 i 10; 

Kategoria III obejmuje następujące grupy towarów niepodatnych na 

transport intermodalny: 2, 3, 4 i 6. 

Przy analizie i prognozowaniu masy ładunków podatnych na technologie 

transportu intermodalnego uwzględnia się średnie współczynniki konteneryzacji 

(zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym) dla poszczególnych grup 

ładunkowych NST/R, które określają ich podatność na technologie intermodalne. 

Wskaźniki te stosowane są w projekcji rozwoju transportu intermodalnego / 

kombinowanego w krajach Unii Europejskiej10.  

Wskaźniki podatności na technologie transportu intermodalnego wyrażane 

przez średnie współczynniki skonteneryzowania kształtują się wg EUROSTAT 

następująco:  

- 0,85 dla grup NST/R z kategorii I: 0, 1, 8 i 9; 

- 0,50 dla grup NST/R z kategorii II: 5, 7 i 10.  

Z uwagi na to, że towary z kategorii III grup NST/R: 2, 3, 4 i 6 (czyli 

ładunki masowe o wysokiej naturalnej podatności transportowej) są niepodatne na 

technologie intermodalne, wszelkie analizy porównawcze oraz szacunki 

prognostyczne dla potencjalnej masy można przeprowadzać wyłącznie dla 

ładunków o średniej i wysokiej naturalnej podatności.  

PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

Podatność transportowa ładunków stanowi ważne kryterium wyboru 

technologii przewozu i przeładunku oraz organizacji procesu transportowego przez 

przewoźnika. „O wyborze technologii przewozu w dużym stopniu decyduje 

                                                           

10  Wronka J., Transport kombinowany/intermodalny-teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 100 
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podatność transportowa ładunku, która może wynikać z jego cech 

fizykochemicznych lub nadanej mu postaci. Rodzaj i postać ładunku ma 

decydujący wpływ na dobór odpowiednich środków technicznych. Chodzi bowiem 

o to, aby przemieszczany ładunek dotarł do odbiorcy w określonym czasie oraz 

w stanie niezmienionym zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i o jakość”11. 

Cechy i właściwości ładunków narzucają przewoźnikowi szereg 

warunków, od dotrzymania których w dużej mierze zależy jakość procesu 

transportowego, a nawet niekiedy celowość jego wykonania. Dlatego tak istotna 

jest znajomość ładunku, która umożliwia wybór odpowiedniej gałęzi i środka 

transportowego oraz dobór odpowiedniego sposobu wykonania czynności 

ładunkowych i sposobu zabezpieczenia ładunków w trakcie przewozu.  

Pomimo odrębności podstawowych pojęć podatności transportowej 

ładunków (naturalna, techniczna i ekonomiczna) istnieje między nimi ścisły 

związek, ponieważ naturalna i techniczna podatność transportowa ładunku 

w znacznym stopniu decyduje o kształtowaniu się kosztów przewozu i tym samym 

o podatności ekonomicznej. Dlatego we wszelkich analizach wszystkie trzy 

podatności muszą być rozpatrywane łącznie pomimo ich odrębności. Dopiero 

wspólne ich oddziaływanie daje w efekcie możliwość oceny ogólnej podatności 

transportowej ładunku.  

Znajomość tych cech i właściwości, które określają podatność 

transportową ładunków, jest szczególnie przydatna, a nawet konieczna w analizach 

transportowych, ponieważ umożliwia ocenę prawidłowej organizacji procesów 

transportowych. 

Należy przy tym podkreślić, że to przewoźnik / operator logistyczny 

decyduje − na podstawie znajomości cech i właściwości ładunków − o wyborze 

gałęzi i środka transportu oraz technologii transportu i przeładunku, ponieważ 

odpowiada, zgodnie z warunkami umowy o przewóz, za powierzony mu ładunek 

do przewozu. Dlatego kryteria podatności transportowej, wynikające z właściwości 

i cech ładunków (przedstawianych formie opisowej, a nie wskaźnikowej), mają 

istotne znaczenie dla podmiotów funkcjonujących na rynku transportowo-

spedycyjno-logistycznym, zajmujących się profesjonalnie organizacją i realizacją 

procesów transportowych.  

SUMMARY 

TRANSPORT SUSCEPTIBILITY OF CARGOES’ – FORGOTTEN ECONOMIC 

CATEGORY? 

                                                           

11  Technologie transportowe..., op. cit., s. 223. 
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Cargoes’ susceptibility to transport is of crucial importance for transport 

operator in choosing the right transport and transshipment technologies, modes and 

means of transport as well as organization and performance of the whole transport 

process. 

Each cargo posses individual characteristics and physical, chemical, 

biological and other features, they determinate i.a. the level of its resistance on 

transport conditions and transport effects, i.e. transport’s susceptibility.  

Cargoes’ susceptibility to transport consist of three kinds of susceptibility, 

i.e.: transport susceptibility (covering natural, technical and economical 

susceptibility), cargoes’ susceptibility and storage’s susceptibility.  

It means, that specific cargo has different levels of susceptibility, e.g. small 

natural susceptibility and at the same time high technical or economical 

susceptibility and vice versa, as well as small cargoes’ susceptibility and high 

storage’s susceptibility at the same time. 

The author, presents in this article the main issues concerning cargoes’ 

susceptibility to transport, i.a.: concepts, ideas, types and classification. Moreover, 

there are also presented the main aspects of cargoes’ classification with regard to 

its characteristics and internal features. Cargoes’ susceptibility to intermodal 

transport technologies is presented at the end of the article.  

Translated by Jerzy Wronka 
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ELŻBIETA ZAŁOGA 

POLITYCZNA WIZJA ROZWOJU RYNKU USŁUG 

TRANSPORTOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ 

WPROWADZENIE 

Współcześnie już nikogo nie trzeba przekonywać, że transport należy do 

najistotniejszych czynników rozwoju gospodarczego i społecznego. Należy 

natomiast nadal zwracać uwagę, że jest to obszar gospodarowania bardzo 

wymagający, zarówno w zakresie inwestycji publicznych, jak i publicznej 

odpowiedzialności.  

Formuła wspólnej polityki dla transportu obowiązywała we Wspólnocie 

Europejskiej od 1958 r. Podtrzymał ją również traktat lizboński, zwany Traktatem 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 90−100), który wszedł w życie 1 grudnia 

2009 r. W obszar obowiązującej wspólnej polityki transportowej wpisano gałęzie 

transportu lądowego (transport samochodowy, kolejowy i wodno-śródlądowy) oraz 

przyjęto, że transport morski i lotniczy może być również włączony w zakres 

regulacji unijnej. 

 Szczegółowe zapisy obowiązującego Traktatu (art. 91) ujęły w ramy 

wspólnej polityki transportowej: reguły odnoszące się do transportu 

międzynarodowego, warunki dostępu do rynku kabotażowego, środki poprawiające 

bezpieczeństwo transportu, a także wszelkie inne potrzebne przepisy. W przyjętym 

przez traktat lizboński podziale kompetencji transport i sieci transeuropejskie 

(w tym TEN-T) włączono do obszarów kompetencji dzielonej między UE i jej 

państwa członkowskie (nie podlegają więc one wyłącznej kompetencji Unii, jak 

ma to miejsce w przypadku np. wspólnej polityki handlowej czy reguł 

konkurencji).  

KSZTAŁTOWANIE WSPÓLNEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH 

UE1 

Transport warunkuje funkcjonowanie wspólnego rynku. Ta ważna funkcja 

sprawia, że przez ostatnie dwie dekady do podstawowych celów wspólnej polityki 

                                                           

1  Przy wykorzystaniu: E. Załoga: Wspólny rynek usług transportowych Unii Europejskiej – 

oczekiwania i efekty. W: Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej 

perspektywie. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 101 – 105. 
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transportowej UE należały: liberalizacja rynku usług transportowych, rozwój 

inwestycji infrastrukturalnych i poprawa jakości usług.  

Budowa wspólnego rynku usług transportowych WE jest procesem 

długotrwałym i praktycznie nadal nie zakończonym. Początek tego procesu 

wyznaczył dokument Komisji EWG z 1961 r. o głównych kierunkach polityki 

transportowej (znany pod nazwą Memorandum Schausa), który za najważniejsze 

cele polityczne w tamtym okresie uznał: wyeliminowanie wszelkich barier 

uniemożliwiających utworzenie jednolitego wspólnego rynku (likwidacja różnic 

w narodowych systemach transportowych), zapewnienie swobody przepływu usług 

na terenie Wspólnoty (stworzenie warunków do konkurencji) oraz 

zagwarantowanie w ramach ugrupowania wspólnej organizacji transportu. 

Osiągnięcie tych celów w tamtym okresie okazało się mało realne. Istotną 

przeszkodą w tworzeniu wspólnego rynku była zróżnicowana polityka krajów 

członkowskich Wspólnoty wobec kolei oraz różne podejście do tak zwanego 

obowiązku służby publicznej.  

Osiągnięciem pierwszej dekady wspólnej polityki transportowej było 

podjęcie działań w celu harmonizacji zasad działania na rynku przewoźników 

samochodowych.  

Przygotowaniem do pierwszego rozszerzenia Wspólnot w 1973 r. (akcesja 

Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii) był dokument pt. Rozwój wspólnej polityki 

transportowej, w którym określono nowe kierunki polityki transportowej 

ugrupowania. Za działania pierwszoplanowe uznano: 

a) rozwój optymalnej sieci transportowej, 

b) stworzenie systemu rozliczania kosztów za korzystanie z infrastruktury 

transportu,  

c) zdefiniowanie roli kolei w przyszłym systemie transportowym oraz 

rozwiązanie problemu finansowania kolei,  

d) rozwój rynku transportu lądowego. 

Postęp w realizacji dwóch pierwszych z wymienionych celów nie był 

satysfakcjonujący. Natomiast jako sukces tego okresu można uznać wprowadzenie 

regulacji ujednolicających warunki dostępu do rynku przewoźników 

samochodowych.  

Kolejny etap wspólnej polityki transportowej Wspólnot odznaczał się 

bardziej pragmatycznym podejściem, koniecznym nie tylko z powodu braku 

oczekiwanego postępu w osiąganiu celów politycznych ugrupowania, ale także 

w związku z planowanym trzecim rozszerzeniem Wspólnot w 1986 r. (akcesja 

Hiszpanii i Portugalii). Kierunki polityki określono w dokumencie pt. Ku wspólnej 

polityce transportowej − transport lądowy z 1983 r., a szczegółowy plan działania 

zaprezentowano w pierwszej Białej Księdze transportowej pt. O zakończeniu 

tworzenia rynku wewnętrznego z 1985 r.  
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Bardzo istotnym wsparciem dla tych działań był Jednolity Akt Europejski − 

traktat z 1986 r., który założył, że od 1993 r. WE będzie funkcjonować, opierając 

się na wspólnym rynku usług transportowych. W praktyce zakończenie tego etapu 

integracji w zakresie rynku usług transportowych zajęło dużo więcej czasu.  

O kształcie polityki transportowej UE ostatniej dekady ubiegłego wieku 

zdecydowała konieczność rozwiązania problemów globalnych w zakresie ochrony 

środowiska oraz problemów rynku transportowego Wspólnoty przygotowującej się 

do kolejnego rozszerzenia (akcesja Szwecji, Finlandii i Austrii w 1995 r.). 

Wyrazem tej polityki w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku były dwie Białe 

Księgi: O przyszłym rozwoju wspólnej polityki transportowej z 1992 r. oraz 

O wzroście, konkurencyjności i zatrudnieniu z 1993 r. Efektem dążenia do 

wyrównania warunków konkurencji na rynku usług transportowych Wspólnoty 

oraz osiągnięcia stanu zrównoważonego transportu była Biała Księga z 1998 r. pt. 

Sprawiedliwa odpłatność za korzystanie z infrastruktury: założenia dla wspólnego 

systemu opłat za infrastrukturę transportu w UE. Dokument ten został 

poprzedzony Zieloną Księgą z 1995 r. pt. W kierunku sprawiedliwych i 

efektywnych cen w transporcie. Wymienione dokumenty wskazywały na nowy 

obszar zainteresowania UE − internalizację kosztów zewnętrznych transportu jako 

sposób na dochodzenie do stanu zrównoważonego transportu.  

Efektem polityki transportowej ostatniej dekady XX w. była dalsza 

liberalizacja rynku przewozów samochodowych, podjęcie działań w zakresie 

wyrównywania warunków konkurencji międzygałęziowej i wewnątrzgałęziowej 

w transporcie, stworzenie podstaw do rynkowej orientacji przedsiębiorstw 

kolejowych i deregulacji rynku usług kolejowych.  

Politykę transportową UE na pierwsze dziesięciolecie XXI w. wyznaczyła 

Biała Księga z 2001 r. pt. Europejska polityka transportowa 2010: czas na 

podjęcie decyzji. Głównym jej wyzwaniem był zrównoważony rozwój jako 

megatrend. Jednym z podstawowych celów tej polityki było osiągnięcie zmian w 

podziale gałęziowym rynku (osłabienie dominacji transportu samochodowego) 

poprzez m.in. regulowaną konkurencję oraz integrowanie gałęzi transportu. 

Ważnym celem tej polityki było także eliminowanie wąskich gardeł w 

przemieszczaniu osób i ładunków, zapewnienie spójności sieci transportowych 

(doskonalenie koncepcji sieci TEN-T), promocja intermodalności, ograniczenie 

poziomu kosztów zewnętrznych transportu, poprawa bezpieczeństwa transportu, 

racjonalizacja transportu miejskiego, a także umieszczenie użytkowników w 

centrum uwagi polityki transportowej (konieczność poprawy jakości usług, dostępu 

do informacji itp.). 

Ocena założeń obowiązującej do końca 2010 r. polityki transportowej UE, 

przeprowadzona w trybie publicznej konsultacji w 2005 r., skłoniła Komisję 
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Europejską do weryfikacji pierwotnych założeń tej polityki. Konsultacja wskazała 

na ważne następstwa rynkowe obowiązującej polityki, a mianowicie2: 

1. Podważono zasadność dalszego promowania idei rozdzielenia wzrostu 

gospodarczego i wzrostu przewozów (koncepcja znana w literaturze pod nazwą 

decoupling), która w istocie miała doprowadzić do racjonalizacji przewozów 

i ograniczania mobilności. Uznano mobilność za bardzo ważny czynnik 

wspierający wzrost gospodarczy i zatrudnienie, czyli de facto czynnik służący 

realizacji ogólnych celów strategicznych UE. Zauważono potrzebę 

promowania idei rozdzielenia, ale już w innym odniesieniu, to jest rozdzielenia 

wzrostu gospodarczego i wzrostu negatywnych aspektów działalności 

transportowej. 

2. Generalnie akceptowana jest w środowisku idea zrównoważonego rozwoju 

w zakresie ograniczania kosztów zewnętrznych transportu. Jednakże za mało 

realną lub wręcz nierealną uznano politykę przesunięć gałęziowych 

w transporcie (skierowanie popytu do transportu kolejowego i wodnego) 

i osiągnięcie zakładanej w Białej Księdze struktury gałęziowej rynku.  

3. Funkcjonowanie rynku usług transportowych nie spełnia oczekiwań jego 

uczestników, zwłaszcza reprezentujących stronę podażową rynku. Dlatego 

pojawiło się wiele postulatów o charakterze ogólnym (np. postulat poprawy 

istniejącego zakresu regulacji, ograniczenia ingerencji polityki do przypadków 

wynikających z zakłócenia działania mechanizmu rynkowego, liberalizacji 

usług portowych, kolejowych, włączenia istniejących konwencji 

międzynarodowych dotyczących transportu w ramy prawne UE, poprawy 

warunków pracy w transporcie) oraz szczegółowym, wyrażających interesy 

poszczególnych gałęzi transportu (np. postulat wsparcia finansowego dla 

portów lotniczych, morskich, usunięcia barier kapitałowych 

i administracyjnych w zakresie wejścia na rynek w transporcie wodnym 

śródlądowym, wdrożenia polityki opłat za infrastrukturę kolejową, 

harmonizacji praw jazdy, zasad ruchu drogowego, dopuszczalnych nacisków 

na oś pojazdu, okresowych ograniczeń ruchu itp.). Szeroko komentowany był 

postęp w rozwoju infrastruktury transportu. Postulaty dotyczyły wielu kwestii, 

w tym m.in. zapewnienia źródeł finansowania infrastruktury (także w długim 

okresie), przyśpieszenia realizacji TEN-T (zwłaszcza brakujących odcinków), 

modernizacji istniejących dróg, a także ich wyposażenia. Bardzo istotnym 

elementem oceny polityki transportowej UE stały się ograniczenia wspólnego 

rynku w obszarze logistyki.  

4. Zagadnienia transportu pasażerskiego, zwłaszcza miejskiego nie znalazły 

dotychczas właściwego miejsca w polityce transportowej UE. Rozwiązania 

wymagają takie problemy jak: finansowanie inwestycji transportu miejskiego, 

                                                           

2  Opracowan na podstawie: Report on the public consultation on the Transport White Paper. EC, 

Brussels 2006. 
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kongestia i skażenie środowiska, dostępność transportu dla osób 

niepełnosprawnych, wykorzystanie środków transportu do rekreacji, 

interoperacyjność systemów informacji i rezerwacji czy promocja 

alternatywnych środków transportu (rowerów i motocykli). 

5. Uczestnicy konsultacji dużo uwagi poświęcili polityce socjalnej w transporcie. 

Związki zawodowe wyraziły niepokój z powodu ograniczania miejsc pracy 

w transporcie kolejowym oraz pogarszających się ogólnych warunków pracy 

w transporcie. Zwrócono także uwagę na zjawisko dumpingu socjalnego. 

6. Innowacje i postęp naukowo-techniczny uznano za ważny czynnik wzrostu 

bezpieczeństwa infrastruktury i środków transportu oraz rozwoju koncepcji 

logistycznych. 

7. Uczestnicy konsultacji zauważali także kontekst światowy działalności 

transportowej. Uznano, że postęp w globalizacji i rozwój wymiany 

międzynarodowej wymaga większej obecności UE w organizacjach 

międzynarodowych. 

Jak można zauważyć, oceny i postulaty dotyczą bardzo szerokiego 

spectrum zagadnień. Ogólnie zauważa się akceptację polityki liberalizacji rynku 

i deregulacji, ale w sprzeczności z tą oceną jest wiele postulatów w zakresie 

modyfikacji wspólnego rynku usług transportowych.  

Na podstawie przedstawionych wyżej wyników konsultacji Komisja 

Europejska w połowie 2006 r. przedstawiła nowy kontekst europejskiej polityki 

transportowej do 2010 r.3 (tzw. redefinicja polityki), podkreśliła jednak wyraźnie, 

że główne cele określone w Białej Księdze z 2001 r. są nadal aktualne. 

Przejawem nowego podejścia było założenie rozwoju narzędzi polityki 

transportowej (bardziej elastycznych i o szerszym zakresie) oraz przekonanie KE 

o potrzebie kompleksowego, całościowego podejścia do polityki transportowej, to 

jest konieczności podejmowania wzajemnie uzupełniających się działań na 

krajowym, regionalnym i lokalnym szczeblu administracji państwowej oraz 

dialogu ze społeczeństwem, z interesariuszami transportu.  

Kryzys gospodarczy lat 2008−2009 stał się główną przeszkodą w ocenie 

rynkowych następstw realizowanej w mijającej dekadzie wspólnej polityki 

transportowej UE. Ale nie zmienił on ogólnego przekonania, że budowanie 

wspólnego rynku jest długotrwałym procesem wymagającym zaangażowania 

wszystkich krajów. Okazuje się, że wiele krajów członkowskich nie wdraża prawa 

unijnego lub czyni to z dużym opóźnieniem. Pierwszy pakiet kolejowy, który miał 

ożywić kolej i jej aktywność rynkową, a więc przyczynić się do zmiany struktury 

gałęziowej rynku, nie został dotychczas wdrożony w pełni przez 13 krajów, choć 

termin wyznaczony był na marzec 2003 r. Takich przykładów jest wiele. 

                                                           

3  Communication form the Commission to the Council and the European Parliament. Keep Europe 

moving- sustainable mobility for our continent. Mid- term review of the European Commission’s 

2001 White Paper. Brussels, 22.06. 2006. COM(2006)314 final 
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NOWA POLITYKA TRANSPORTOWA UE4  

W 2009 r. KE podjęła przygotowania do określenia ram polityki 

transportowej UE na lata 2011–2020. Ówczesny komisarz ds. transportu A. Tajani 

dostrzegał poważne problemy. Powiedział: „Obecnie transport stoi na rozdrożu”. 

Towarzyszyło temu przekonanie, że radykalizacja programów redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, wzrost cen ropy naftowej, trudne do zaakceptowania 

zjawisko kongestii czy spadek w ostatnim okresie popytu i produkcji, wywołują 

konieczność „przemiany systemu transportowego”. 

Kreśląc wizję przyszłej polityki transportowej, KE rozpatrywała dłuższą 

perspektywę, obejmującą 50 lat. To pozwoliło wyróżnić następujące ogólne 

uwarunkowania nowej polityki: 

a) postępujący proces starzenia się społeczeństwa; 

b)  wzrost migracji oraz ogólnej mobilności społeczeństwa; 

c) potrzeba realizacji zobowiązań z tytułu przyjętych przez UE pakietów 

klimatyczno-energetycznych; 

d) wzrastający niedobór paliw kopalnych oraz wzrost udziału energii ze 

źródeł odnawialnych; 

e) postępująca urbanizacja (procent ludności zamieszkującej obszary miejskie 

wzrośnie z 72% w 2007 r. do 84% w 2050 r.); 

f) skutki globalizacji (wzrost handlu zagranicznego UE poza obszar 

wspólnego rynku, trendy demograficzne w świecie, zwiększenie liczby 

samochodów osobowych w świecie z ok. 700 mln w 2009 do ponad 3 mld 

w 2050 r. itp.). 

W świetle przedstawionych uwarunkowań wstępne założenia wspólnej 

polityki transportowej UE na lata 2011–2020, przyjęte w dokumencie pt. 

Zrównoważona przyszłość transportu. W kierunku systemu transportowego 

zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi 

z czerwca 2009 r. obejmują następujące cele: 

1. Transport wysokiej jakości zapewniający ochronę i bezpieczeństwo 

a) transport ma zapewnić możliwość realizacji pozostałych swobód 

wspólnego rynku, 

b) poprawa bezpieczeństwa osobistego, zmniejszenie wypadkowości, ochrona 

praw pasażerów, poprawa dostępności transportowej regionów, poprawa 

warunków pracy w transporcie, zapewnienie właściwych rozwiązań 

transportowych dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, 

c) sprzyjanie szerszemu korzystaniu z transportu publicznego, rowerowego 

i podróży pieszych; 

                                                           

4  Opracowano na podstawie: Zrównoważona przyszłość transportu. W kierunku systemu 

transportowego zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi. 

Komisja Europejska, Luxemburg 2009 
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2. Dobrze utrzymana i w pełni zintegrowana sieć 

a) zmniejszenie zjawiska kongestii, emisji zanieczyszczeń i liczby wypadków 

poprzez optymalizację sieci i zapewnienie jej funkcjonowania jako całości, 

b) integracja transportu; w przewozach pasażerskich − transportu lotniczego 

z kolejami dużych prędkości, w przewozach ładunków – inteligentny 

i zintegrowany system logistyczny; 

3. Bardziej zrównoważony i ekologiczny system transportowy 

a) zmniejszenie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych, 

b) ograniczanie niepożądanych dla środowiska skutków działalności 

transportowej w zakresie hałasu, emisji zanieczyszczeń oraz zaboru terenu; 

4. Utrzymanie UE w czołówce usług transportowych i technologii 

a) zastosowanie nowoczesnych technologii w transporcie pasażerskim w celu 

poprawy jego wygody, bezpieczeństwa, ochrony i zmniejszania 

negatywnych skutków dla środowiska, 

b) wykorzystanie „miękkiej infrastruktury” (ITS, ERTMS, SESAR, Galileo) 

do optymalizacji wykorzystania sieci i poprawy bezpieczeństwa, 

c) wprowadzenie nowoczesnych technologii w samochodach w celu poprawy 

komfortu podróży i zmniejszenia poziomu emisji, 

d) wzmocnienie produktywności gospodarki UE m.in. poprzez utrzymanie 

wydajnego systemu transportowego i zwiększenie nakładów na badania 

i rozwój, 

e) utrzymanie przywództwa Europy w wielu obszarach związanych 

z transportem (infrastruktura, środki transportu, usługi transportowe, 

logistyka); 

5. Ochrona i rozwój kapitału ludzkiego 

a) zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, 

b) wzrost zdolności przystosowawczej do nowych potrzeb związanych 

z innowacjami czy nowoczesnymi rynkami, 

c) poprawa warunków pracy w transporcie; 

6. Inteligentne ceny (ujmujące koszty zewnętrzne transportu) jako sygnał dla 

użytkowników; 

7. Planowanie z myślą o transporcie: poprawa dostępności 

a) wprowadzanie właściwego systemu taryfowego jako czynnika decyzji 

lokalizacyjnej, 

b) decyzje o planowaniu przestrzennym lub lokalizacji organów publicznych 

i przedsiębiorstw powinny uwzględniać konsekwencje wyborów 

w zakresie możliwości dojazdu klientów i pracowników, 

c) zwrócenie uwagi na możliwości ograniczania potrzeb transportowych 

tkwiące w telepracy i innych usługach typu tele. 

Przedstawione założenia poddano konsultacji społecznej, zakończonej we 

wrześniu 2009 r. Staną się one podstawą dla nowej Białej Księgi transportowej, 

wyznaczającej kierunki polityki UE na najbliższe dziesięciolecie (Biała Księga ma 

się ukazać pod koniec 2010 r.). 
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ZAKOŃCZENIE 

Komisja Europejska, redefiniując w 2006 r. politykę transportową, de facto 

zmieniła lub odrzuciła niektóre z dotychczasowych priorytetów. Dotyczy to 

szczególnie polityki racjonalizacji przewozów (koncepcja decouplingu) oraz 

osłabienia dominacji transportu samochodowego w zaspokajaniu popytu na 

przewozy. Pierwsze założenie okazało się błędne, drugie – niemożliwe do 

spełnienia w warunkach braku alternatywy dla użytkowników transportu 

samochodowego. Wstępne założenia nowej polityki, przedstawione do konsultacji 

społecznej w 2009 r., w dalszym ciągu uznają zrównoważony rozwój za priorytet 

polityki transportowej UE, ale rozumiany jako działanie zapewniające efektywność 

ekologiczną każdej gałęzi transportu. W innym kontekście rozważane są także 

zagadnienia socjalne, ochrony i bezpieczeństwa, planowania przestrzennego czy 

miejsce UE w gospodarce światowej. Bardzo korzystną zmianą jest dążenie 

w kierunku rozwiązań systemowych. 

Rynek usług transportowych UE odczuwa wiele pozytywnych efektów 

liberalizacji i deregulacji. Doświadczenie wskazuje jednak, że w przypadku 

transportu i − można sądzić − innych sektorów gospodarczych o charakterze 

sieciowym i infrastrukturalnym liberalizacja uruchamia potrzebę ponownej 

regulacji, szczególnie wobec zobowiązań w zakresie ochrony środowiska. Należy 

także zauważyć, że wraz z rozszerzaniem się UE pojawiają się nowe problemy, 

które weryfikują politykę liberalizacji rynku i wskazują obszary koniecznej 

obecności państwa. Jedną z istotnych barier w wykorzystaniu pełnego potencjału 

rynku wewnętrznego są opóźnienia we wdrażaniu prawa wspólnotowego. To 

powoduje, że Europa nadal pozostaje rozczłonkowana na oddzielne rynki krajowe. 

Obecny kryzys gospodarczy i obserwowana pokusa działań protekcjonistycznych 

niektórych krajów może pogłębić zjawisko dyferencjacji w obszarze wspólnego 

rynku UE.  

SUMMARY 

POLITICAL VISION OF THE TRANSPORT SERVICES’ MARKET 

DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION 

EC common transport policy has been realized by over 50 years. Basic 

objective of that policy-creation of common transport market is going to be fully 

reached. Liberalization and deregulation have contributed to many positive market 

aspects and developing processes but it has also called for new regulation policy 

tools. In the paper the opinion on the EU transport policy has been presented as 

well as issues for new transport policy for perspective 2011−2020.  
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STANISŁAWA ZAMKOWSKA1 

PROBLEMY INTEGRACJI W TRANSPORCIE PASAŻERSKIM 

WPROWADZENIE  

W ostatniej dekadzie XX w. potrzeby przewozowe w Unii Europejskiej 

uległy zasadniczym zmianom. W wyniku ogólnego wzrostu ekonomicznego, 

liberalizacji i prywatyzacji zwiększył się m.in. nacisk na tworzenie bardziej 

wydajnych i przyjaznych dla środowiska systemów transportu, łączących 

infrastrukturę i usługi oraz węzłowe punkty krajowych i międzynarodowych sieci 

gospodarczych. W tym kontekście celem europejskiej polityki transportowej jest 

stworzenie takiego systemu transportu, w którym byłyby respektowane zasady 

zrównoważonego rozwoju zaspokajającego gospodarcze, społeczne i ekologiczne 

potrzeby społeczeństwa oraz sprzyjającego budowaniu zintegrowanego 

społeczeństwa i całkowicie zintegrowanej i konkurencyjnej Europy. Tak więc 

transport stał się jednym z ważniejszych elementów polityki zjednoczonej Europy, 

umożliwiających współpracę krajów członkowskich na wszystkich płaszczyznach 

integracji.  

Jednym z priorytetowych zadań związanych z zaspokojeniem rosnącego 

popytu na usługi transportowe jest lepsza integracja różnych rodzajów transportu − 

jako droga do poprawy ogólnej efektywności systemu transportowego oraz 

przyspieszenie wdrażania innowacyjnych technologii. Oczekiwania wobec 

zintegrowanych systemów transportowych dotyczą oferowania klientom 

najbardziej korzystnych usług o wysokiej jakości wraz z usługami towarzyszącymi, 

jak też lepszego wykorzystania infrastruktury transportowej, a także usuwania 

wielu barier uniemożliwiających spójność systemów. 

Ze względu na obszerność tematyki związanej z integracją systemów 

transportowych w niniejszym artykule zostały zaprezentowane wybrane przykłady 

integracji, której celem jest zwiększenie dostępności i atrakcyjności usług 

w transporcie pasażerskim, przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów 

ochrony środowiska – jako jej integralnej części. 

 

                                                           

1  dr hab. prof. nadzw. PRad. Stanisława Zamkowska, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 

Politechnika Radomska 
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ZAŁOŻENIA I OBSZARY INTEGRACJI W TRANSPORCIE 

PASAŻERSKIM  

Zakładane i przyjęte programy rozwoju transportu na obszarze UE 

uwzględniają konieczność podnoszenia jakości świadczonych usług, gwarantującej 

zaspokojenie potrzeb mobilności zarówno osób, jak i towarów. Oczekiwania 

klienta wobec usługi przewozowej dotyczą jednak nie tylko samego faktu 

przemieszczenia w odpowiedniej relacji, ale także nakładają pewne wymagania 

wobec sposobu przemieszczenia, które muszą być dokładnie zidentyfikowane. 

A zatem doskonalenie jakości usług w przewozach pasażerskich, ze względu na 

zmieniające się potrzeby mobilności, powinno być poprzedzone badaniami 

preferencji podróżnych, aby następnie można było wdrożyć innowacyjne 

rozwiązania umożliwiające przygotowanie ofert o pożądanych parametrach 

jakościowych. Przedsięwzięcia innowacyjne powinny objąć przede wszystkim 

środki transportu, infrastrukturę, systemy zarządzania procesami transportowymi 

i formy obsługi podróżnych, przyczyniając się do osiągnięcia następujących 

rezultatów:  

d) zwiększenia dostępności do różnych usług transportowych, 

e) możliwości dokonywania przez podróżnego wyboru najlepszego wariantu 

podróży, 

f) skrócenia czasu podróży, 

g) zwiększenia komfortu i poczucia bezpieczeństwa, 

h) korzystania z dodatkowych usług podczas podróży. 

W ofertach należy także uwzględnić różne rodzaje aktywności człowieka, 

jego styl życia, status materialny, dyspozycje czasowe oraz inne uwarunkowania, 

a nawet indywidualne preferencje w zakresie mobilności. Oprócz zapewnienia 

podstawowych warunków świadczenia niezawodnej usługi przewozowej, do 

których należy dbałość o zapewnienie punktualności, niezawodności, prędkości, 

bezpieczeństwa czy informacji, istnieje także potrzeba zagwarantowania 

pasażerom obsługi kompleksowej, zintegrowanej. Do jej realizacji konieczna jest 

współpraca różnych gałęzi transportu w kształtowaniu usługi podstawowej, a także 

współpraca transportu z innymi podmiotami pozatransportowymi, która wzbogaca 

ofertę przewozową o usługi dodatkowe towarzyszące podróży.  

W transporcie pasażerskim zintegrowane systemy dotyczą głównie 

transportu publicznego. Potrzebę budowy zintegrowanych systemów 

transportowych w ramach Wspólnoty wyraża szereg dokumentów legislacyjnych, 

zawierających wytyczne dla europejskiej polityki transportowej (dyrektywy, Białe 

i Zielone Księgi, komunikaty i propozycje). Wyróżniającym się dokumentem jest 

Zielona Księga z 1996 r. pt. Sieć obywatelska. Wykorzystanie potencjału 
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publicznego transportu pasażerskiego w Europie2. Jest to pierwszy w historii 

dokument polityczny KE dotyczący transportu pasażerskiego, który powstał 

w wyniku szerokich konsultacji przeprowadzonych w środowiskach 

transportowych i organów UE. Celem dyskusji było uzyskanie odpowiedzi na 

pytanie, w jaki sposób można wpłynąć na preferencje osób w transporcie 

lokalnym, krajowym i międzynarodowym, aby zachęcić do korzystania z usług 

transportu zbiorowego i tym samym zmienić strukturę przewozów pasażerskich 

w kierunku stworzenia transportu przyjaznego dla środowiska. U podstaw 

propozycji zawartych w omawianym dokumencie leżą następujące założenia: 

1. systemy transportu pasażerskiego są niezbędne do rozwoju gospodarczego 

i odpowiedniej jakości życia mieszkańców; 

2. istotne jest, aby systemy transportowe były efektywne i skierowane na 

zaspokojenie potrzeb ludzi; 

3. systemy transportowe powinny być również elastyczne, aby odpowiadały na 

zmieniające się wymagania społeczeństwa, łącznie ze wzrostem 

zapotrzebowania na przewozy; 

4. system transportu oparty na motoryzacji indywidualnej przynosi wprawdzie 

wiele korzyści, ale jednocześnie skutkuje zwiększoną kongestią, 

zanieczyszczeniem powietrza i wypadkami. W tym kontekście konieczny jest 

w przyszłości priorytet dla rozwoju zbiorowego transportu publicznego, w tym 

miejskiego.  

„Sieć Obywatelska” jest to sieć systemów transportu pasażerskiego, które: 

1. są ze sobą połączone w ten sposób, aby pasażerowie mogli łatwo przesiadać się 

z pociągu na autobus, z samochodu lub roweru na transport publiczny; 

2. łączą sieci transportowe rozciągające się na dłuższych odległościach z sieciami 

transportu lokalnego; 

3. są na tyle atrakcyjne, że zachęcają osoby dysponujące samochodami do 

użytkowania ich tylko w tych podróżach, w których ważne są elastyczność 

i niezależność przemieszczania się; 

4. oferują usługę dostępną dla wszystkich grup pasażerów w zakresie zarówno 

dostępu do pojazdów i infrastruktury, zasięgu usług, jak i odpowiednich 

poziomów opłat.  

Przekształcenie istniejących systemów transportu zbiorowego w sprawną 

sieć obywatelską powinno przynieść korzyści każdemu uczestnikowi transportu, 

w szczególności osobom niedysponującym własnym samochodem, ale też 

posiadaczom samochodów, wpływając jednocześnie na ograniczenia kongestii 

i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a tym samym powodując 

poprawę warunków życia. Zielona Księga proponuje sposoby uczynienia 

                                                           

2  Sieć obywatelska. Wykorzystanie potencjału publicznego transportu pasażerskiego w Europie. 

(The Citizens Network). Zielona Księga Komisji Europejskiej. Bruksela – Luksemburg 1996. 

Wydane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. 
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publicznego transportu pasażerskiego bardziej atrakcyjnym i użytecznym, co 

oznacza także możliwość wyboru środka transportu.  

Do przyjętych wcześniej wytycznych w sprawie usprawnień 

w komunikacji zbiorowej (niezawodności, dostępności, komfortu, bezpieczeństwa 

i elastyczności) w rozwinięciu Zielonej Księgi UE (1998 r. podane zostały 

dodatkowe problemy do rozwiązania odnośnie do sposobu tworzenia sieci 

publicznej. Obejmują one: 

1. integrację transportu indywidualnego z publicznym przez utworzenie 

odpowiedniej infrastruktury (terminale intermodalne, parkingi P + R) oraz 

wprowadzenie systemu informacji i zarządzania ruchem, wspieranie ruchu 

pieszego i rowerowego; 

2. integrację systemów transportu publicznego: autobusów, tramwajów, metra 

i kolei − na poziomie hardware (terminale, wspólne użytkowanie torów 

kolejowych), software (systemy informatyczne), orgware (koordynacja 

rozkładów jazdy),  finwale (bilety łączone, wspólny system taryfowy)3. 

Jest jeszcze jeden ważny obszar integracji zapewniający ulepszenia 

jakościowe w transporcie publicznym, a mianowicie obszar integracji polityki 

transportowej z innymi politykami (np. planowaniem przestrzennym). Jedna 

z opcji proponowana przez specjalistów jako „zintegrowana inicjatywa 

planistyczna” polega na lokalizowaniu wszystkich nowo budowanych biur, 

centrów biznesu i rozrywki w pobliżu sieci transportu publicznego. 

W rozwój wymienionych wyżej zintegrowanych systemów powinny się 

włączyć władze różnych szczebli: lokalnych, krajowych i międzynarodowych, 

niezależnie od operatorów transportu bezpośrednio zainteresowanych 

doskonaleniem usług przewozowych.  

Ideą przewodnią wymienionych powyżej płaszczyzn integracji jest 

stworzenie łańcucha usług „od drzwi do drzwi” w transporcie zbiorowym. 

Ponieważ transport lokalny i regionalny znajduje się przede wszystkim w gestii 

władz lokalnych, regionalnych i państwowych, współpracujących z przewoźnikami 

i pasażerami, rolą Komisji Europejskiej jest głównie zapewnienie użytecznych 

instrumentów dla władz, operatorów oraz grup użytkowników, a także stworzenie 

właściwych ram politycznych dla zrównoważonego rozwoju mobilności.  

Wśród kompetencji KE w zakresie tworzenia sieci obywatelskiej znalazły 

się m.in.4: 

                                                           

3  M. Janic: Integrated transport systems in the European Union: an overview of some recent 

developments, “Transport Reviews”, nr 4/2001. 

4  Rozwój Sieci Obywatelskiej. Dlaczego tak ważna jest poprawa lokalnego transportu pasażerskiego 

oraz pomoc Komisji w tym zakresie. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”, nr 45/ 1999.  
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1. Promocja i upowszechnianie najlepszych rozwiązań, umożliwienie wymiany 

informacji poprzez powołanie Serwisu Informacyjnego dotyczącego 

Transportu Lokalnego w Europie (ELTIS). 

2. Analiza porównawcza najlepszych rozwiązań (benchmarking) − jako pomoc 

dla chętnych w opanowaniu tej metody poprawy jakości. 

3. Ustalenie odpowiednich ram politycznych dla rozwiązania następujących 

problemów: 

a) uwzględnienie transportowych aspektów w planowaniu przestrzennym, 

b) stosowanie systemów zarządzania ruchliwością, 

c) wprowadzenie sprawiedliwych i efektywnych opłat w transporcie 

publicznym, 

d) promocja zastosowań telematyki w transporcie, 

e) ujednolicenie norm w konstrukcji pojazdów, 

f) obsługa potrzeb przewozowych kobiet i osób z ograniczeniami ruchowymi, 

g) zasady realizacji usług o charakterze dobra powszechnego, 

h) zasady konkurencji w lokalnym i regionalnym transporcie pasażerskim. 

Zgodnie z zasadą pomocniczości zadaniem Komisji Europejskiej będzie 

przede wszystkim udzielanie wsparcia i pobudzanie do wprowadzania zmian.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że nadrzędnym założeniem propozycji 

KE zawartych w dokumencie „Sieć Obywatelska” jest całościowe podejście do 

lokalnego i regionalnego transportu pasażerskiego, które zawiera: 

1. planowanie systemu transportowego obejmujące różne środki przewozowe 

oraz rozwój infrastruktury w celu stworzenia dobrych połączeń i wygodnych 

przesiadek; 

2. projektowanie usług transportowych obejmujących przejazdy różnymi 

środkami przewozowymi ze skoordynowanymi rozkładami jazdy; 

3. projektowanie usług łączących przewóz, technologie pomocnicze, informację 

dla podróżnych, system biletowy oraz opłaty niezależnie od środka 

transportowego, obejmujące całe terytorium. 

INTEGRACJA KOLEI Z TRANSPORTEM LOTNICZYM  

Zintegrowana usługa może dotyczyć także powiązania oferty pociąg + 

samolot, coraz częściej bowiem wiele podróży rozpoczyna się od przejazdu 

pociągiem i kontynuowanych jest w samolocie, co sprawia, że konkurencyjne 

dotychczas rodzaje transportu mogą zintegrować swoje działania we wspólnym 

interesie. Współpraca ta w konsekwencji wywiera pozytywny wpływ na ogólną 

sytuację na rynku przewozowym, powodując wzrost przewozów.  

Współczesna aktywność człowieka obejmuje coraz dłuższe zasięgi 

i obszary, sprawiając, że coraz istotniejszą funkcję spełnia transport lotniczy. 

Jednakże rzadkość lokalizacji punktów odprawy lotniczej wymaga 

komplementarnej usługi transportu dowozowego. Walorem kolei jest fakt, że 
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pociągi dojeżdżają do centrów miast, natomiast lotniska lokalizowane są 

najczęściej daleko poza miastem. Ze względu na duże zatłoczenie na drogach kolej 

i linie lotnicze mogą stać się doskonałymi partnerami w obsłudze potoków 

pasażerskich na dalekie odległości. Jak wynika z doświadczeń, oferta wspólnej 

obsługi pociąg−samolot wymaga: 

a) doprowadzenia linii kolejowych do lotnisk; 

b) skoordynowania rozkładów jazdy pociągów i samolotów; 

c) ujednolicenia systemów rezerwacji i sprzedaży biletów; 

d) rozwiązania problemu odprawy bagażu. 

Wspólne działania kolei i transportu lotniczego są więc realizowane na 

płaszczyźnie handlowej, organizacyjnej oraz technicznej. Na przykład początkowa 

współpraca między Deutsche Bahn AG oraz niemieckimi towarzystwami 

lotniczymi zaowocowała wdrożeniem programu „Rail Flay”, polegającego na 

łączonej sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych. Na głównych stacjach 

i lotniskach zaczęły funkcjonować także systemy informacji kolejowo-lotniczej, 

a następnie w coraz większym zakresie wprowadzano korelację rozkładu jazdy 

pociągów i rejsów lotniczych. Dostępność informacji lotniczej jest zapewniona nie 

tylko na dworcach kolejowych, ale także u obsługi konduktorskiej, władającej 

kilkoma językami5. 

Wcześniejsze rozwiązania w zakresie organizacji dowozów z centrum do 

lotnisk komunikacyjnych były najczęściej realizowane komunikacją autobusową. 

Obecnie zaś idealnym rozwiązaniem są dogodne połączenia kolejowe z lotniska do 

centrum miasta i odwrotnie w systemie InterCity oraz InterRegio, gdyż połączenia 

koleją podmiejską nie spełniają wymaganych standardów (zbyt długi czas 

przejazdu, zatrzymywanie się na każdym przystanku, brak rezerwacji miejsc 

w pociągu). Integracja transportu lotniczego z koleją dotyczy głównie zapewnienia 

dogodnych dojazdów do lotnisk w obszarze aglomeracyjnym, jednak coraz 

większego znaczenia nabiera także współpraca z kolejami dużych prędkości, 

dowożącymi pasażerów z odleglejszych rejonów. 

Elementem integracji pociąg + samolot jest odprawa podróżnego i jego 

bagażu na dworcach kolejowych z zachowaniem takich samych środków 

ostrożności jak na lotnisku. Tak współpracują np. koleje francuskie SNCF 

z kilkoma liniami lotniczymi, koleje szwajcarskie czy koleje holenderskie 

z lotniskiem Schiphol w Amsterdamie.  

Współpraca kolej−samolot wymaga także prowadzenia wspólnych 

inwestycji, związanych m.in. z realizacją budowy linii kolejowych (szybkiej kolei 

miejskiej, metra czy kolei dużych prędkości), stanowiących połączenie dojazdowe 

do lotnisk komunikacyjnych. Kwestia współpracy transportu kolejowego 

i lotniczego jest istotna zwłaszcza dla nowo budowanych systemów kolei wysokich 

                                                           

5  J.Grübneier, M. Wesseli: Airport rail connections In Germany, “Rail International” nr 7/1998.  
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prędkości. Projekty tych systemów przeważnie uwzględniają włączenie kolei 

w obsługę lotnisk. Przykładem obiektu świadczącego usługi intermodalne jest 

zaprojektowany i zrealizowany terminal kolejowo-lotniczy we Frankfurcie, 

posiadający zintegrowany kompleks transportowy oraz obiekty handlowo-

usługowe (w tym hotelowe) i biurowe (Airrail Centre). Terminal ten łączy siódme 

co do wielkości lotnisko w świecie (drugie w Europie) ze stacją kolejową, z której 

odjeżdżają pociągi ekspresowe ICE (około 100 połączeń w ciągu dnia), a poniżej 

znajduje się stacja szybkiej kolei miejskiej S-Bahn. W sąsiedztwie 

zlokalizowanych jest kilka dróg dojazdowych do autostrad. Ponadto w Airrail 

Centre znajduje się dwupoziomowy parking na 950 samochodów. Połączenie 

terminalu kolejowego z lotniczym jest korzystne zarówno dla przewoźników, jak 

i  dla klientów, dając im możliwość zaspokojenia wielu potrzeb w jednym 

terminalu6. 

Wspólnym celem obu rodzajów transportu w budowie zintegrowanej 

usługi przewozowej jest pozyskanie coraz większej liczby pasażerów 

korzystających zarówno z transportu kolejowego, jak też z transportu lotniczego. 

Zapewnienie dostępności jest jednym z ważniejszych wyzwań 

realizowanych przez porty lotnicze w celu utrzymania konkurencyjności 

w warunkach dynamicznego rozwoju komunikacji lotniczej. Dlatego oprócz 

zapewnienia sprawności połączeń z komunikacją publiczną i zapewnienia dostępu 

do miejsc parkingowych rozszerzona oferta dotyczy wypożyczania samochodów7.  

INTEGRACJA W OBSŁUDZE PRZEWOZÓW MIEJSKICH  

Integracja transportu pasażerskiego w miastach obejmuje: integrację tras 

komunikacyjnych i informacji, integrację obsługi w punktach komunikacyjnych, 

integrację rozkładów jazdy oraz integrację biletową różnych środków transportu. 

Istotne znaczenie ma szerokie zastosowanie technologii telekomunikacyjnych 

i  teleinformatycznych, w tym coraz bardziej popularnej telefonii komórkowej 

i Internetu do przygotowania i udostępnienia informacji. Głównym celem 

zintegrowanej oferty transportu zbiorowego w miastach jest zapewnienie realizacji 

podróży w jak najkrótszym czasie w systemie ,,od drzwi do drzwi”.  

Szybsze tempo życia i wzrost aktywności w różnorodnych dziedzinach 

sprawia, że czas przeznaczony na przemieszczanie się jest coraz bardziej 

ograniczany, co wymusza coraz większe prędkości przemieszczania. Z kolei przy 

podróżach z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu wyzwala presję 

na sprawne i jak najszybsze skoordynowanie przewozów cząstkowych poprzez 

                                                           

6  A.Gavine: Yourney to the centre of the World. Passenger Terminal, „World” nr 6/ 2003 oraz 

materiały reklamowe. 

7  Szerzej: O. Dielman, I. Rosskopf, Z. Trausch: Mietwagenunternehmen an europäischen Flughäfen, 

“Internationales Verkehrswesen” nr 4/2009 s. 122 i dalsze.  
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dobrą organizację intermodalnego łańcucha podróży. W związku z tym konieczne 

jest doprowadzenie do współpracy przewoźników, której efektem powinno być: 

- wspólne korzystanie z punktów odprawy podróżnych, 

- wspólna taryfa, 

- wspólny bilet, 

- wspólny rozkład jazdy, 

- wspólna informacja. 

Intermodalność w obsłudze podróżnych powinna objąć nie tylko usługi 

podstawowe, przewozowe, ale także usługi dodatkowe towarzyszące podróży, 

których uwzględnienie jest obecnie niezbędne przy projektowaniu i wdrażaniu 

nowych ofert w transporcie zbiorowym. Podróżni oczekują zapewnienia takich 

usług, dzięki którym podróż będzie łatwiejsza i bardziej atrakcyjna, a jej czas 

maksymalnie wykorzystany. Integracja to również możliwość regulowania 

wszelkich należności jedną kartą płatniczą, pełniącą także funkcję biletu. 

Integracja transportu i nowe technologie powinny również umacniać 

w obsłudze komunikacyjnej pozycję środków transportu przyjaznych dla 

środowiska takich jak: kolej, metro, trolejbusy, tramwaje.  

Nie można jednak analizować systemu komunikacji miejskiej w oderwaniu 

od połączeń z regionem, zwłaszcza w przypadku metropolii stanowiących ośrodki 

ciążenia dla ruchu pasażerskiego, nieraz z dalszych okolic. Przykładem działania na 

rzecz integracji transportu miejskiego z regionalnym jest Wiedeń. Od 1984 r. 

Przedsiębiorstwo Transportowe Wschodniej Austrii (VOR) współpracuje 

z przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej Wiener Linien, kolejami ÖBB, 

Wiener Lokalbahnen Raaber Bahn i regionalnymi przewoźnikami 

autobusowymi. Stworzyły one kompleksową sieć transportu publicznego 

umożliwiającą sprawny przewóz pasażerów w obrębie regionu wschodniego. Sieć 

VOR pokrywa obszar ponad 8 tys. km2, który zamieszkuje 2,6 mln osób. VOR pełni 

funkcję koordynatora transportu publicznego w regionie wschodnim. Do innych 

zadań VOR należy modyfikacja rozkładów jazdy, logistyka, planowanie 

przewozów. Spółka otrzymuje 44-procentowe dofinansowanie od władz Wiednia 

i regionu Dolnej Austrii oraz 12-procentowe dotacje od władz regionu Burgenland. 

Niewielkie dotacje pochodzą też z budżetu federalnego8. 

ZAKOŃCZENIE 

Funkcjonowanie każdej dziedziny społeczno-gospodarczej podlega ciągłej 

presji w kierunku coraz większej sprawności i efektywności, co jest 

zdeterminowane z kolei sprawnością i efektywnością transportu. W konsekwencji 

konieczne jest stałe doskonalenie techniki, technologii, organizacji i systemów 

                                                           

8  Bus and rail in Austria. Public transport showing its best side. “Public Transport International”, nr 

1/2009, za Biuletyn Informacyjny Infrastruktury, nr 5/2009 s. 31. 
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zarządzania tak, aby oferowane rozwiązania i formy transportu w maksymalnym 

stopniu odpowiadały aktualnym potrzebom gospodarki i społeczeństwa, nie 

stanowiąc barier ich rozwoju. 

Wiele czynników składa się na to, że obecnie wszędzie na świecie 

występuje wzrost mobilności ludzi, która przy niewłaściwych proporcjach udziału 

środków transportu w jej realizacji nastręcza wiele problemów, z negatywnymi 

skutkami dla środowiska. Chodzi o gwałtowny rozwój motoryzacji indywidualnej 

przejmującej znaczącą część obsługi komunikacyjnej ludności, zwłaszcza przy 

niewydolności infrastruktury drogowej. Wyjściem w takiej sytuacji jest stymulacja 

procesu reorientacji społeczeństw z masowego użytkowania samochodów 

osobowych na korzystanie z innych form mobilności, szczególnie z transportu 

publicznego.  

Uczynienie usług komunikacji zbiorowej prostszymi i wygodniejszymi, tak 

by stanowiły alternatywę dla prywatnych samochodów, wymaga wprowadzenia 

wielu nowych rozwiązań podnoszących jej atrakcyjność, w tym umożliwiających 

kompleksową obsługę podróżnych w całym łańcuchu mobilności „od drzwi do 

drzwi”. 

Jako przykłady bardziej udanych rozwiązań szczegółowych w zakresie 

integracji systemów transportowych, które przynoszą pozytywne efekty, należy 

wskazać: 

1. systemy P + R − parkingi dające możliwość przesiadki z samochodu 

osobowego (lub roweru) na środki transportu publicznego lub taksówki; 

2. systemy integrujące transport autobusowy miejski, podmiejski i regionalny, 

metro, pociągi podmiejskie, samochody prywatne, taksówki, autokary, a także 

szybką kolej; 

3. skoordynowane rozkłady jazdy transportu publicznego miasta i regionu; 

4. wspólne elektroniczne bilety, tzw. karty inteligentne na środki komunikacji 

zbiorowej w mieście oraz na taksówki: rozwiązanie takie stwarza możliwości 

zmniejszenia kosztów dystrybucji, zwiększa szybkość i jakość sprzedaży 

biletów oraz znacznie ułatwia dostęp do usług transportowych; 

5. wspólny system informacji, którą można uzyskać z centralnej bazy danych, 

zintegrowany z systemami informacji przedsiębiorstw transportowych 

w danym mieście; 

6. współpracę w relacji kolej–samolot; 

7. współpracę między operatorami i organizatorami transportu a podmiotami 

oferującymi usługi dodatkowe do przewozu. 

Reasumując, należy stwierdzić, że zintegrowane działania w transporcie 

pasażerskim mają na celu przede wszystkim poprawę parametrów obsługi 

podróżnych w aspekcie skracania czasu podróży, wygody, dostępności, 

bezpośredniości połączeń i kompleksowości. Integrowanie usług oferowanych 

przez różnych operatorów w ramach jednej grupy taryf i jednego biletu daje 
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użytkownikom większą elastyczność i podnosi wten sposób atrakcyjność 

transportu publicznego. 

STRESZCZENIE 

Jednym z założeń programowych polityki transportowej UE jest 

podnoszenie jakości świadczonych usług gwarantującej zaspokojenie potrzeb 

mobilności osób i towarów. Oczekiwania klientów wobec usług przewozowych 

dotyczą nie tylko samego faktu przemieszczenia z punktu początkowego do punktu 

docelowego, ale także narzucają pewne wymagania w stosunku do jakości 

oferowanych usług. Dbałość o zapewnienie punktualności, niezawodności, 

prędkości, bezpieczeństwa czy informacji jest podstawowym warunkiem 

świadczenia niezawodnej usługi przewozowej; jednak obecne wymagania idą także 

w kierunku zagwarantowania pasażerom obsługi kompleksowej, zintegrowanej. Do 

jej realizacji konieczna jest współpraca różnych gałęzi transportu w kształtowaniu 

usługi podstawowej, a także współpraca transportu z innymi podmiotami 

pozatransportowymi, która wzbogaca ofertę przewozową o usługi dodatkowe, 

towarzyszące podróży.  

W niniejszym artykule przedstawione zostały przykłady integracji 

w łańcuchu podróży, zwiększającej dostępność i atrakcyjność usług w obsłudze 

pasażerów, przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska – 

jako jej integralnej części. 
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SUMMARY 

INTEGRATIONS’ ISSUES IN THE PASSENGER TRANSPORT 

One of the principles of the EU transport policy is the improvement of 

service quality in order to guarantee the satisfaction of mobility needs of people 

and goods. Customer requirements for the transport services are no longer limited 

to the mere fact of transfer from the starting point to the destination point but also 

impose some requirements concerning the quality of the services offered. Care to 

ensure punctuality, reliability, speed, security or information is a prerequisite for 

the provision of a reliable transport service. The present requirements, however, go 

towards providing passengers with the service that is comprehensive and 

integrated. For this to take place, various modes of transport need to cooperate with 

one another in the development of basic services. What is more, transport needs to 

cooperate with other out-of-transport entities to enrich its offer by additional 

services to accompany the journey. This article presents examples of integration in 

a journey chain that increase the availability and attractiveness of passenger 

services operation, while addressing environmental issues as its integral part. 

Translated by Stanisława Zamkowska 
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