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od redaktorów 

Każda stara uczelnia ma swoją własną historię tworzoną przez zacnych pro-
fesorów, realia nie zawsze sprzyjające ich poczynaniom, sukcesy, czasami nie-
spełnione oczekiwania, a także legendy i anegdoty będące zazwyczaj dziełem 
studentów i absolwentów.

Taką uczelnią, naszą drogą alma mater, jest szczeciński ośrodek wyższego 
szkolnictwa ekonomicznego, który narodził się w 1946 roku jako filia poznań-
skiej Akademii Handlowej, która jednakże od początku (bo właśnie od roku 1948) 
działała jako samodzielna jednostka (od roku 1950 pod szyldem Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej). W 1955 roku została ona włączona w struktury Politechniki 
Szczecińskiej, a od 1985 roku w ramy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zadaniem Akademii Handlowej od momentu jej powołania było kształce-
nie kadr dla gospodarki morskiej i transportu, co ukształtowało przyszły profil 
uczelni, dając początek szczecińskiej szkole transportowej, która zyskała rangę 
największego w kraju ośrodka badań nad ekonomiką i organizacją transportu. 
Jej tradycje podtrzymują pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego, ufni, że w nowej, już europejskiej rzeczywistości 
uda się przywrócić dawny blask szczecińskiej szkole transportowej.

Praca, którą mamy zaszczyt przekazać do rąk P.T. Czytelników, składa się 
z dwóch części. W pierwszej zawarto teksty wspomnieniowe napisane przez profe-
sorów – twórców szczecińskiej szkoły transportowej, jej wychowanków i współ-
pracowników, których pomoc w tworzeniu szczecińskiego ośrodka naukowego 
jest nie do przecenienia. W części merytorycznej zamieszczono wyniki badań 
naukowych dotyczących aktualnych problemów transportowych, których auto-
rami są szczecińscy naukowcy i ich przyjaciele z innych ośrodków naukowych. 

Niniejszą pracę pragniemy zadedykować twórcom szczecińskiej szkoły 
transportowej.

Elżbieta Załoga i Józef Stanielewicz
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rozwój  
szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu

Wiosną 1946 roku jako żołnierz II Korpusu Polskiego stacjonowałem 
jeszcze we Włoszech. Podczas pobytu w Rzymie otrzymałem gazetkę redago-
waną specjalnie dla żołnierzy polskich przez delegaturę tzw. rządu warszaw-
skiego. Zaraz na pierwszej stronie ujrzałem notatkę okraszoną stosownym zdję-
ciem, na którym przedstawiono, jak to rektor Akademii Handlowej w Poznaniu, 
prof. Józef Górski, złożył wizytę prezydentowi Bolesławowi Bierutowi w celu 
omówienia sprawy powołania filii tej uczelni w Szczecinie.

A więc mój brat żyje! Postanowiłem się skontaktować z nim. Ale w jaki 
sposób? W wojsku obowiązywał zakaz pisania do kraju listów, a także przesy-
łania paczek czy pieniędzy, aby nie narażać adresatów na represje. Poczta woj-
skowa takich przesyłek nie przyjmowała. Nie wiedziałem, czy poczta w ogóle 
kursuje w tamtym kierunku i czy nie podlega ona cenzurze wojskowej. Przy 
okazji pobytu w Taranto (port morski na pięcie „buta włoskiego”) postanowi-
łem zaryzykować. Udałem się na pocztę główną w ubraniu cywilnym i popro-
siłem o blankiet telegramu. Wykaligrafowałem na nim po włosku jedynie trzy 
wyrazy: Ladislaus sta bene (Władysław ma się dobrze). Podałem adres Akademii 
Handlowej w Poznaniu, nie zaś adres domowy – ul. Marszałka Focha, gdyż przy-
puszczałem, że taka nazwa ulicy mogła zostać zmieniona (tak też rzeczywi-
ście było), a wtedy telegram zostanie wrzucony do kosza, pod pretekstem tego, 

1 Prof. zw. dr hab. Władysław Górski dr h.c. – Uniwersytet Szczeciński.
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że nie ma takiej ulicy. Jako nadawcę podałem markiza Passeriniego, u którego 
byłem zakwaterowany. Po tygodniu markiz otrzymał list napisany po angielsku 
(aby ułatwić cenzurze), lecz skierowany wyraźnie do mnie. Była w nim zawarta 
sugestia, abym jednak powrócił do kraju, nawet takiego, jaki nam pozostawiono. 
Informowano mnie, że filia akademii w Szczecinie jest już w fazie organizacji 
i mam szansę na podjęcie tam pracy naukowej. Dnia 12 sierpnia 1946 roku otrzy-
małem zaangażowanie podpisane przez prorektora Rosińskiego, ale musiałem 
jeszcze czekać na demobilizację, która nastąpiła dopiero w połowie listopada. 
Powróciłem do kraju, kiedy uczelnia już działała.

W roku akademickim 1946/47 nie figurowałem więc jeszcze w charakterze 
etatowego pracownika akademii, lecz jako asystent wolontariusz (to znaczy nie-
opłacany) przy Katedrze Prawa.

Na pierwszym roku odbywał się wykład pod tytułem „Wstęp do nauki 
prawa”; ćwiczeń z tego przedmiotu nie przewidziano w programie studiów, nie-
mniej jednak przy końcu roku akademickiego to ja przeprowadzałem egzamin 
(pisemny). Przed wejściem do gmachu uczelni przy ul. Mickiewicza 65/66 na 
postawionym tam głazie widnieje napis tej treści: „W murach tego Wydziału 
powstała w dniu 14.X.1946 r. pierwsza wyższa uczelnia na Pomorzu Zachodnim”. 
Napis ten nie odpowiada rzeczywistości. Prawdą jest, iż gmach ten został wów-
czas przyznany powstającej uczelni, ale wymagał on remontu, toteż zajęcia 
zaczęły się odbywać w tym budynku dopiero w roku akademickim 1947/48.

Pierwsze wykłady odbyły się 14 października 1946 roku w hali gma-
chu Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Korzeniowskiego 2, która mie-
ściła ok. 1500 słuchaczy. Formalne powołanie uczelni miało miejsce w dniu 
21 października w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w obecności wiceminister 
szkolnictwa wyższego Eugenii Krasowskiej, wojewody szczecińskiego Leona 
Borkowicza oraz przedstawicieli młodzieży studiującej.

Akademia, zwana potocznie filią akademii poznańskiej, była od początku 
traktowana jako jednostka samodzielna, a poznańska akademia stanowiła nie-
jako jej organ założycielski. Należy wspomnieć, że początkowo prawie wszy-
scy profesorowie dojeżdżali do Szczecina z Poznania. Miejscowymi byli asy-
stenci oraz lektorzy języków obcych. W roku 1948 władze zabroniły naukowcom 
z Poznania dojeżdżania do Szczecina, gdyż podobno przywozili oni niewłaściwą 
ideologię. Zwolniony został także prof. Wielopolski z uwagi na niewłaściwe 
pochodzenie społeczne. W związku z taką sytuacją zrodziły się pewne trudności 
z utrzymaniem uczelni. W owym czasie napisałem już rozprawę doktorską, dla-
tego też powołano mnie na profesora kontraktowego, kierownika Katedry Prawa.
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Hala przy ul. Korzeniowskiego była oczywiście nieumeblowana. Wszystkie 
sprzęty zamówiono już do gmachu przy ul. Mickiewicza, który był docelową sie-
dzibą akademii. Słuchacze przynosili więc ze sobą jakieś stołki, składane krze-
sełka lub inne siedziska.

Prawie wszyscy studenci byli „przerośnięci”, tzn. byli to maturzyści 
z okresu międzywojennego albo też z różnych kompletów organizowanych 
w czasie wojny. W tej sytuacji prawie wszyscy byli pracujący, dlatego też wszyst-
kie zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych, a konkretnie od godziny 
15 do 21. Wszyscy szli na zajęcia bezpośrednio po pracy. Nie były to jednak stu-
dia wieczorowe, tylko normalne, zwane dzisiaj stacjonarnymi. Ćwiczenia odby-
wały się w grupach liczących 100 słuchaczy w sali Urzędu Miejskiego, obecnej 
filharmonii. Nic więc dziwnego, że egzaminy wypadały wówczas „śpiewająco”.

Hala wykładowa była oczywiście nieogrzewana. Zdarzyło się, że rek-
tor (mój brat) zachorował na zapalenie płuc, gdyż przyjechał z Poznania nie-
ogrzewanym wagonem, następnie odbył dwugodzinnym wykład w nieopalanej 
sali i spędził noc w zimnym hotelu. Nazajutrz musiałem go zastąpić na wykła-
dzie i wówczas przekonałem się, jak trudno jest prowadzić wykład, kiedy słowa 
wręcz zamarzają w powietrzu.

W owej hali odbył się w lutym 1947 roku pierwszy akademicki bal kar-
nawałowy. Zorganizowany z rozmachem, choć w prymitywnych warunkach 
i bez strojów balowych, a jednak udał się „na sto dwa”. Zgodnie ze zwyczajem 
przedwojennym w balu wzięli udział również pracownicy naukowi zamieszkali 
w Szczecinie.

Drugi rok akademicki został zainaugurowany uroczyście już w gmachu 
przy ul. Mickiewicza 66. Odtąd już wszelkie zajęcia odbywały się w tym gma-
chu. Przez dwa pierwsze lata zajęcia odbywały się w dwóch seriach: w godzi-
nach przedpołudniowych – dla słuchaczy z maturami powojennymi, a po połu-
dniu dla słuchaczy pracujących. Edukacja w tych pierwszych latach miała cha-
rakter ogólnoekonomiczny i dopiero na trzecim roku uruchomiono dwa kierunki: 
ogólnoekonomiczny oraz transportowy, ze szczególnym uwzględnieniem tran-
zytu oraz usług portowych.

Akademia nie była uczelnią państwową, lecz społeczną, fundacją organiza-
cji publicznoprawnych miasta Poznania, utrzymywaną dzięki opłatom wnoszo-
nym przez słuchaczy, zresztą bardzo niskim. Jako uczelnia niepaństwowa, aka-
demia sama ustalała swoją organizację oraz plan zajęć. Trzeba tu przypomnieć 
imponujący zestaw języków obcych, których uczono w akademii. Obok języ-
ków przyswajanych przez studentów na innych uczelniach (rosyjski, angielski, 
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francuski i niemiecki) w Szczecinie uczono także: szwedzkiego, czeskiego, 
węgierskiego i rumuńskiego; ich znajomość miała umożliwiać obsługę tranzytu 
przez port szczeciński.

Akademia została upaństwowiona w roku 1950, podobnie jak inne nie-
państwowe uczelnie ekonomiczne. Tak więc od roku akademickiego 1950/51 
wszystkie uczelnie ekonomiczne w kraju, bez względu na ich poprzedni sta-
tus oraz nazwę, otrzymały nazwę Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Jedynie war-
szawska Szkoła Główna Handlowa otrzymała nazwę Szkoła Główna Planowania 
i Statystyki (SGPiS). Wówczas też wszystkie uczelnie ekonomiczne (niektóre 
inne także) zostały sprofilowane. To znaczy, że każda z nich miała się zająć jed-
nym działem nauk ekonomicznych. Tak np. uczelnia w Sopocie miała się zająć 
ekonomiką transportu morskiego, uczelnia w Szczecinie – ekonomiką trans-
portu lądowego, Poznań – ekonomiką handlu wewnętrznego, Katowice – eko-
nomiką przemysłu itd. Jedynie warszawska SGPiS miała uprawnienie do pro-
wadzenia wszystkich specjalności, m.in. ekonomiki handlu zagranicznego. Poza 
tym SGPiS otrzymała wyłączność na prowadzenie doktoratów z zakresu ekono-
mii politycznej socjalizmu.

Sprofilowanie uczelni ekonomicznych miało podówczas swoje uzasadnie-
nie. W okresie powojennym, gdy większa część naukowców zginęła lub też nie 
powróciła do kraju, chodziło o skupienie wszystkich pozostałych specjalistów 
z danej dziedziny w jednej uczelni, aby absolwentów tej uczelni rozprowadzać 
zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej.

Sensownie pomyślany pomysł niestety nie w pełni się udał. Tak więc 
ze specjalistów ekonomiki transportu lądowego przybył do Szczecina tylko 
dr Przemysław Małek (później profesor i dziekan). Profesor Małek przyczynił 
się wielce do sprofilowania naszej uczelni. Z jego szkoły wyszło z czasem wielu 
specjalistów wysokiej klasy, takich jak np. Jerzy Wolszczan, Hubert Bronk (póź-
niej rektor Uniwersytetu Szczecińskiego), Franciszek Gronowski, Waldemar 
Grzywacz, Elżbieta Załoga i wielu innych.

Sprofilowana uczelnia szczecińska stała się z czasem niekwestionowanym 
poważnym centrum nauki ekonomiki transportu na mapie kraju, a także w kon-
taktach międzynarodowych. Wobec faktu sprofilowania uczelni, wszyscy pra-
cownicy musieli również dostosować swoje zainteresowania do tego profilu. I tak 
np. prof. Wielopolski, którego za Gomułki przywrócono na stanowisko kierow-
nika Katedry Historii Gospodarczej, zaczął się interesować historią transportu. 
Opracował on fundamentalne dzieło pt. „Historia transportu”. Kierunek ten jest 
kontynuowany przez prof. Józefa Stanielewicza.
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Katedra Geografii Gospodarczej skoncentrowała swoje zainteresowania 
wokół geografii transportu.

Z kolei ja, jako kierownik Katedry Prawa, skoncentrowałem się na proble-
matyce prawa transportowego oraz ubezpieczeń transportowych i to nie tylko 
w publikacjach, lecz także na międzynarodowych konferencjach, organizowa-
nych prawie wyłącznie za granicą, w różnych krajach. Dlatego też właśnie za 
granicą doczekałem się uznania. Uniwersytet w Cambridge zaliczył mnie w 1989 
roku do grona 500 czołowych osobistości na świecie. Instytut Biograficzny 
w Raleigh (USA) dwa razy (w latach 1990 i 1991) uhonorował mnie tytułem 
„człowieka roku”. Międzynarodowy Uniwersytet w Delaware (USA) w 1988 
roku przyznał mi zaszczytny tytuł doktora honoris causa.

Ponieważ w czasie wojny walczyłem u boku naszych sprzymierzeńców 
zachodnich, w okresie PRL traktowany byłem „po macoszemu”. Niemniej 
z moich umiejętności korzystano. Już w 1950 roku zostałem powołany na kierow-
nika Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Jestem też współautorem kodeksu cywilnego z 1964 roku, w którym przyczy-
niłem się do prawidłowego unormowania umowy przewozu, umowy spedycji 
czy umowy ubezpieczenia. Mam także znaczący wkład, jeśli chodzi o rozwój 
naukowy kadr (doktoraty, habilitacje, wnioski na profesora w zakresie prawa 
transportowego oraz ubezpieczeń, nie tylko transportowych zresztą).

W ramach sprofilowanej szczecińskiej uczelni w roku akademickim 
1950/1951 powstały dwa wydziały: Wydział Transportu oraz Wydział Finansów, 
z tym, że owe finanse były także sprofilowane na potrzeby transportu. W Katedrze 
Rachunkowości, pod kierunkiem prof. Terebuchy, wychowali się przyszli profe-
sorowie, a mianowicie: Kazimierz Sawicki, Tadeusz Waśniewski oraz Tadeusz 
Wierzbicki (później rektor Uniwersytetu Szczecińskiego). Spośród nich tylko 
prof. Sawicki pozostał wierny klasycznej rachunkowości, prof. Waśniewski 
poświęcił się problematyce analizy ekonomicznej, natomiast prof. Wierzbicki 
wybrał specjalizację z zakresu informatyki ekonomicznej, tworząc przy tym 
prawdziwą „szkołę”, z której wyszło wielu naukowców najwyższej rangi.

W roku 1954 powołano cztery wydziały, a mianowicie: Wydział Transportu 
Kolejowego, Wydział Transportu Samochodowego, Wydział Transportu 
Wodnego Śródlądowego oraz Wydział Towaroznawstwa Opakowań (oczywi-
ście opakowań dla potrzeb transportu). Najliczniej był obsadzony wydział trans-
portu samochodowego, którego miałem przyjemność być dziekanem. Takie roz-
drobnienie stało się przyczyną upadku uczelni z powodu braku dostatecznej 
ilości kwalifikowanych kadr naukowych oraz niedostatecznego rozeznania się 
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w potrzebach gospodarki narodowej. Żegluga śródlądowa była słabo rozwinięta, 
toteż pierwszy „miot” absolwentów zaspokoił jej potrzeby na wiele lat. Natomiast 
na Wydział Transportu Kolejowego słuchacze niechętnie się zgłaszali, gdyż kole-
jarze byli źle usposobieni wobec ludzi wykształconych. Słuchacze zapisani na 
wydział kolejowy, po zorientowaniu się w sytuacji, prawie wszyscy starali się 
o przeniesienie na wydział transportu samochodowego.

W roku 1955 władze uznały, że szkolnictwo ekonomiczne jest nadmiernie 
rozbudowane i stoi wciąż na niskim poziomie naukowym, dlatego też zlikwi-
dowano uczelnię (organizacji zbiorowego żywienia) w Częstochowie. Uczelnia 
w Łodzi została włączona w ramy uniwersytetu jako wydział ekonomiczny. Także 
uczelnia w Sopocie została włączona w struktury Uniwersytetu Gdańskiego, 
skoro ten został powołany. W Szczecinie jeszcze uniwersytetu nie było, został on 
powołany dopiero w roku 1985, tak więc nasza uczelnia ekonomiczna z dniem 
1 września 1955 roku została włączona do Wyższej Szkoły Inżynierskiej, prze-
kształconej 1 października tegoż roku w Politechnikę Szczecińską. Po włączeniu 
w nowe struktury uzyskaliśmy nazwę Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 
Transportu Drogowego, ale abyśmy tę nazwę mogli uzyskać, stworzono 
w ramach wydziału kierunek inżynieryjno-ekonomiczny transportu samocho-
dowego. Kierunek ten cieszył się dużym powodzeniem, a jego absolwenci byli 
wręcz rozchwytywani. Niestety, po kilkunastu latach kierunek ten musiał zostać 
zlikwidowany wobec braku postępu naukowego zatrudnionych na nim inżynie-
rów. Pozostał więc tylko kierunek czysto ekonomiczny. Dlaczego jednak tylko 
transportu drogowego? Otóż tylko ministerstwo transportu drogowego i lotni-
czego (taka była wówczas jego nazwa) wyraziło zapotrzebowanie na naszych 
absolwentów, stąd też „wypuszczono” jedną dziesięcioosobową grupę absolwen-
tów dla transportu lotniczego. Ministerstwo Kolei oświadczyło, że nie potrze-
buje ekonomistów transportu kolejowego i dopiero gdy na posiedzeniu Rady 
Ministrów wytknięto im brak fachowców z wyższym wykształceniem, zmuszeni 
zostali do zmiany swojego stanowiska. Do Szczecina przyjechał wówczas wice-
minister kolei Donald Tarantowicz z propozycją, aby kształcić również dla nich 
pewną ilość ekonomistów transportu kolejowego. Ponieważ stary gmach nie 
mógł już pomieścić większej ilości studentów, skłoniliśmy wiceministra do tego, 
by jego resort przeznaczył sumę 15 milionów złotych na powiększenie gmachu 
przy ul. Mickiewicza. Gdy już przygotowano plan inwestycyjny, a zadeklaro-
wana suma nie wpłynęła, wybraliśmy się (3 osoby) do stolicy, do wiceministra 
Tarantowicza, który powiedział nam – pół żartem, pół serio – „nie dość, że wymog-
liście na mnie obietnicę tych 15 milionów, to jeszcze macie czelność domagać 
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się, aby wam tej obietnicy dotrzymać!”. W konsekwencji jednak Ministerstwo 
Kolei sfinansowało powiększenie gmachu przy ul. Mickiewicza. Przy tej oka-
zji zmieniono nazwę naszego wydziału działającego w ramach politechniki na 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu z dwoma kierunkami: transpor-
tem samochodowym oraz transportem kolejowym.

Powracając do sprofilowania naszej uczelni, należy zauważyć, że kło-
poty wystąpiły nie tylko przy gromadzeniu kadr naukowych w danym ośrodku. 
Znacznie większe problemy sprawiło prawidłowe rozprowadzanie absolwentów, 
zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw oraz innych instytucji. W praktyce 
wyglądało to następująco: Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zbierało infor-
macje na temat zapotrzebowania na absolwentów naszej uczelni (a także innych 
uczelni ekonomicznych). Zazwyczaj zapotrzebowanie na kadry transportowców 
było znacznie wyższe od możliwości ich zaspokojenia. Zapotrzebowanie to było 
przesyłane do poszczególnych uczelni czy wydziałów. Stosunkowo niewielką 
część absolwentów udało się skierować tam, gdzie byli najbardziej potrzebni. Za 
kierowanie absolwentów do pracy w konkretnych zakładach odpowiedzialny był 
dziekan i ja, pełniąc tę funkcję, musiałem kierować absolwentów do jednego ze 
zgłoszonych miejsc pracy. Bywały z tym kłopoty, gdyż absolwenci mieszkający 
w Szczecinie na ogół chcieli pozostać w tym mieście albo w jego najbliższych 
okolicach. Tylko niewielką część absolwentów udało się skierować do miejsco-
wości znajdujących się poza Szczecinem. Przyjmowano takie skierowanie np. do 
zakładu, w którym odbywano praktykę dyplomową (miesiąc po trzecim roku 
studiów oraz miesiąc po czwartym roku), albo do miejscowości, gdzie absol-
wenci mieli swoje rodziny itp. Nawet absolwenci przybyli na studia do Szczecina, 
z reguły nie zdając sobie sprawy ze sprofilowania, po ukończeniu studiów czę-
sto nie chcieli powracać do miejscowości swego zamieszkania, lecz woleli zostać 
w Szczecinie, w którym jednak nie było tylu zapotrzebowań na ekonomistów 
transportu. Kształciliśmy wszak specjalistów na potrzeby całego kraju. Zdarzało 
się, że absolwent skierowany do jakiejś miejscowości poza Szczecinem powracał 
następnego dnia, albowiem zapraszające przedsiębiorstwo nie przygotowało mu 
miejsca do mieszkania, do czego było zobowiązane. Niekiedy trzeba było zasto-
sować rozwiązanie kompromisowe i zezwolić na to, by absolwent sam sobie 
poszukał odpowiedniego miejsca lub też w ogóle zwolnić go z przydziału.

Zdarzały się także sytuacje nietypowe, jak ta, którą chcę tutaj przytoczyć. 
Lesław Skinder już podczas studiów pracował w lokalnej prasie, a po studiach 
otrzymał zatrudnienie w telewizji (w dziale sportowym), trzeba więc było uczy-
nić dla niego wyjątek i zwolnić go z przydziału do transportu. Inny przykład 
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to sytuacja pani Ireny (nazwiska nie pamiętam). Dostała ona skierowanie do 
Koszalina, gdzie odbywała praktykę dyplomową i stąd otrzymała imienne zapo-
trzebowanie. Poprosiła o tydzień czasu do namysłu, co było przewidziane w usta-
wie o obowiązkowym zatrudnieniu. Pragnęła przydziału do Olsztyna, gdzie 
mieszkała cała jej rodzina wysiedlona z Wileńszczyzny. Po tygodniu poka-
zała mi dowód zawarcia małżeństwa z absolwentem, który otrzymał skierowa-
nie do Olsztyna. W owym czasie małżeństwo cywilne można było zawrzeć od 
razu, bez okresu oczekiwania, a przepisy nie dozwalały na rozdzielanie mał-
żeństwa. W takiej sytuacji pani Irena musiała więc także uzyskać skierowanie 
do Olsztyna, z tym zastrzeżeniem, że tam sama znajdzie odpowiednie zatrud-
nienie. Powiedziała mi poufnie, że to małżeństwo jest fikcyjne, ona w istocie 
nie zna poślubionego sobie mężczyzny i tylko wykorzystała fakt skierowania 
go do Olsztyna. Tam mają zamiar zaraz się rozwieść. Tak się jednak nie stało 
i w Olsztynie pozostali rodziną.

Spójrzmy teraz na kwestię sprofilowania z innej strony. Na wszystkich uczel-
niach czy wydziałach ekonomicznych sytuacja pod tym względem wyglądała 
podobnie. Do szczecińskich przedsiębiorstw i zakładów – handlowych, przemy-
słowych, bankowych, morskich czy innych – powinni być kierowani odpowiedni 
absolwenci z innych uczelni, ale nie byli oni zbyt chętni, by się tu przeprowa-
dzać. Tak więc zamysł sprofilowania uczelni ekonomicznych (a także niektórych 
innych szkół i uczelni) nie dał spodziewanych rezultatów. Trzeba było powró-
cić do pierwotnego założenia, to znaczy do studiów ogólnokształcących, aby 
przede wszystkim zaspokoić potrzeby Szczecina oraz regionu zachodniopomor-
skiego. Niemniej studia transportowe przez długi czas stanowiły wizytówkę stu-
diów ekonomicznych w Szczecinie. Ostatnio rola ta została niejako przyćmiona. 
W ramach uniwersytetu działają obecnie dwa wydziały ekonomiczne. W gmachu 
przy ul. Mickiewicza pozostał większy wydział o charakterze ogólnokształcą-
cym pod nazwą Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Mniejszy wydział 
został przeniesiony do siedziby przy ul. Cukrowej i przyjął nazwę Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług. Właśnie w ramach tych usług mieszczą się m.in. 
usługi transportowe.
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THE DEVELOPMENT OF  
THE SzczEcIN ScHOOL OF TRaNSPORT EcONOMIcS

Summary

Prof. Górski describes his first experiences with the Szczecin School of the Economy 
of Transport with whom he is related from its very beginnings in 1946. Prof. Górski find 
himself in Szczecin directly from the Allies Army where he had served as a soldier (he was 
in Italy that time). The story gives a lot of interesting information concerning the begin-
nings and forming the new School through the whole history up to the present time.

translated by dariusz milewski
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kartka wspomnień

z pamiĘci…

Był mroźny styczeń 1947 roku, kiedy rozklekotanym pociągiem jadącym 
z Bydgoszczy szczęśliwie dotarłem do stacji Szczecin Główny. Nie przypusz-
czałem wówczas, że minie z górą 60 lat zanim znów powrócę do Bydgoszczy. 
Przyjechałem bowiem na studia w Akademii Handlowej w Poznaniu, Oddział 
(filia) w Szczecinie, która była pierwszą polską uczelnią wyższą na Pomorzu 
Zachodnim.

Po maturze wraz z kolegą Tolkiem Narlochem odważnie wyruszyliśmy na 
„Dziki Zachód” – jak wówczas powszechnie nazywano odzyskane po wojnie 
Ziemie Zachodnie. Był to już drugi rocznik studentów (pierwszy z 1946 roku). 
Do wyboru uczelni zainspirowało nas morze i handel zamorski (sea born trade) 
i fakt, że Polska z małego okna na świat (Gdynia) uzyskała po wojnie szeroki 
500-kilometrowy dostęp do Morza Bałtyckiego.

Z zakamarków pamięci staram się wyłowić te zdarzenia – fakty, które z bie-
giem czasu doprowadziły do powstania szczecińskiej szkoły ekonomiki trans-
portu, przywołanej tu nie tyle jako odrębna jednostka organizacyjna, ale jako 
dyscyplina naukowo-dydaktyczna, uprawiana i wzbogacana licznymi przedmio-
tami przez kolejne lata.

1 Prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski – Uniwersytet Szczeciński.
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W cezurze czasu zauważam cztery główne okresy (etapy), w których proces 
tworzenia tej szkoły następował.

Pierwszy był okres Akademii Handlowej (1946–1949). W planie stu-
diów uczelni, obok przedmiotów ogólnoekonomicznych, znalazł się także 
Transport Morski (katedra). Nauczanie tego przedmiotu zapoczątkował profe-
sor B. Kasprowicz z Poznania, który przed II wojną światową – jako dyrektor 
Rady Interesantów Portu (ważnej organizacji skupiającej kapitał prywatny zain-
teresowany gospodarką morską) – był ściśle związany z ideą rozbudowy portu 
gdyńskiego. Wkrótce jednak jego miejsce zajął profesor B. Koselnik – też pozna-
niak, również działający w przedwojennej Gdyni, ale jako urzędnik państwowy, 
a mianowicie naczelnik Wydziału Ekonomicznego Urzędu Morskiego. Profesor 
B. Kasprowicz pozostał na Wybrzeżu Wschodnim, gdzie przez wiele lat kiero-
wał Wyższą Szkołą Handlu Morskiego, późniejszą Wyższą Szkołą Ekonomiczną 
(Sopot).

Warto wspomnieć, że Katedra Transportu Morskiego oferowała studentom 
kilka przedmiotów specjalistycznych, zwłaszcza ekonomikę żeglugi i portów, 
portowy aparat usługowy czy handel zamorski. Były to specjalizacje atrakcyjne 
dla studentów, stąd też odbywała się duża selekcja.

Już na drugim roku studiów związałem się z tą katedrą, najpierw jako tzw. 
asystent wolontariusz, później młodszy asystent (na pierwszym etacie zostałem 
zatrudniony w październiku 1949 roku) itd.

W tym pierwszym okresie, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, miała też miejsce 
próba wprowadzenia przedmiotu o nazwie żegluga powietrzna (transport lotni-
czy), którego wykładowcą miał być J. Osiński (także z Poznania). Niestety próba 
ta nie zakończyła się sukcesem.

Okres drugi otwiera pierwsza wielka reforma szkolnictwa wyższego 
w Polsce (1950 rok) – wyprofilowane uczelnie państwowe. W miejsce Akademii 
Handlowej powstaje Wyższa Szkoła Ekonomiczna, już o wyraźnie zarysowanym 
profilu transportowym. Założenie porządkujące reformę było następujące: ośro-
dek szczeciński to głównie transport lądowy, uzupełniająco morski, zaś ośrodek 
sopocki to głównie transport morski, a uzupełniająco transport lądowy. Takie 
założenie nie w pełni utrzymało się w praktyce, jak pokazały następne lata.

W nowo powstałej WSE w Szczecinie, obok transportu morskiego, naj-
wcześniej „organizuje się” transport kolejowy (profesor B. Kaczmarkiewicz 
z Warszawy), trochę później transport drogowy (samochodowy) – (profesor 
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M. Madeyski także z Warszawy). Wokół tych kierunków rozwijają się dyscypliny 
komplementarne, np. ogólna ekonomika transportu (profesor P. Małek, później 
także profesor W. Grzywacz) czy geografia transportu (profesor J. Mikołajski), 
a nieco później historia transportu (profesor A. Wielopolski) i prawo transpor-
towe (profesor W. Górski).

Wraz z poszerzaniem się profilu uczelni rozwija się kadra naukowa, zdoby-
wając stopnie i tytuły naukowe. Przez długi czas, nie mając w pełni praw aka-
demickich, pracownicy WSE podnosili swoje kwalifikacje zawodowe na innych 
uczelniach w kraju. Przykładem niech będzie moja droga naukowa: magiste-
rium na SGPiS w Warszawie, doktorat na WSE w Sopocie, a habilitacja na 
Uniwersytecie Gdańskim.

Nie sposób w krótkich wspomnieniach przedstawić chronologicznie i per-
sonalnie tego, jak przebiegał rozwój naukowy kadry WSE.

W zakresie transportu ugruntowały się trzy wymienione wyżej branże. 
Podjęto też próby poszerzenia profilu o transport (komunikacja) miejski, ale ze 
słabymi efektami. Tak przedstawia się sytuacja do końca 1954 roku.

Od 1955 roku rozpoczyna się najdłuższy, trzeci okres, który trwa z górą 
30 lat, aż do powołania w 1985 roku Uniwersytetu Szczecińskiego. Z połączenia 
WSE ze Szkołą Inżynierską powstaje Politechnika Szczecińska, a w niej Wydział 
Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, który przejął, a później i poszerzył, 
dotychczasowy dorobek naukowo-dydaktyczny z zakresu transportu byłej WSE.

Obok ekonomiki transportu, zgodnie z nową nazwą wydziału, wprowa-
dzono studia inżynieryjno-ekonomiczne, w zasadzie w oparciu o transport samo-
chodowy (profesor A. Rummel z Warszawy – później profesor J. Mysłowski 
z własnego chowu). Podobne próby na transporcie kolejowym nie zakończyły 
się sukcesem, na transporcie morskim zaś prób takich w ogóle nie podejmowano.

Szczególnie dynamicznie rozwija się i umacnia swoją czołową pozycji 
na wydziale transport samochodowy (ekonomika, zarządzanie, eksploatacja), 
dzięki pracy kolejnych profesorów, a mianowicie: J. Wolszczana, H. Bronka, 
W. Bąkowskiego, A. Szewczuka i innych.

Pełnym sukcesem było (prawie pod koniec tego okresu) wprowadzenie 
nowego kierunku – ekonomiki łączności (poczta, telekomunikacja), z którym 
związani są profesorowie H. Babis i R. Czaplewski. Wydział jako jedyny w kraju 
odpowiedział na zapotrzebowanie związane z dokształcaniem kadr po niepełnych  
studiach wyższych, już pracujących. Rozpoczęto od zaocznych studiów magi-
sterskich.
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Po 1971 roku, po śmierci mojego Nauczyciela profesora B. Koselnika, już 
jako docent przejmuję kierowanie tradycyjną katedrą morską, uruchomiwszy 
nową specjalizację o nazwie żegluga śródlądowa (Katedra Transportu Morskiego 
i Śródlądowego). Studiując na tejże specjalizacji, wykształciły się kadry, które 
przez wiele późniejszych lat kierowały większością przedsiębiorstw tej gałęzi 
transportu w Polsce (m.in. Żeglugi Szczecińskiej czy Bydgoskiej). W obsłudze 
zwiększonych obciążeń dydaktycznych przez kilka lat pomagał nam profesor 
Z. Sójka z Gdańska.

Ten długi okres był równocześnie najbardziej owocny w ugruntowaniu 
pozycji szczecińskiego ośrodka naukowego transportu (tzw. „szkoły transpor-
towej”). Poprzez rozwój naukowo-dydaktyczny, a zwłaszcza kadrowy, wydział 
uzyskuje stopniowo pełne prawa akademickie – najpierw prawo doktoryzowa-
nia, a później i habilitowania młodych naukowców. Z tych możliwości korzystają 
również liczni kandydaci z innych polskich uczelni.

Specyficzną rolę w przygotowywaniu nowych ekonomicznych kadr nauko-
wych odegrały studia doktoranckie, które odbyło wielu późniejszych profeso-
rów, np. J. Perenc, A. Szewczuk, H. Babis i inni. Okresowo poczynania te wspo-
magał Instytut Uczelniano-Przemysłowy, który tworzył swego rodzaju naukową 
rezerwę kadrową, kiedy to na wydziale brakowało wolnych etatów (przez wiele 
lat tzw. pensum dydaktyczne decydowało o pozyskaniu nowego etatu). W owym 
czasie, gdy pojawiały się nowe potrzeby, łatwo sięgano do tej rezerwy.

Istotnym wydarzeniem w tym okresie były udane próby nawiązania 
współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju, później także za granicą. 
W Polsce corocznie organizowano tzw. zjazdy katedr transportowych, na prze-
mian w różnych uczelniach, w których takie katedry czy zakłady istniały. Zjazdy 
te integrowały środowiska i ludzi, wymieniano doświadczenia, poglądy, dys-
kutowano o tym, „co dalej”. Za granicą współpracowano z ośrodkami nauko-
wymi w ZSRR, NRD i w Czechosłowacji, prowadząc wymianę praktyk studenc-
kich, a także wymianę młodych naukowców. Najwcześniej tę formę współpracy 
podjęto na transporcie morskim, organizując przez wiele lat wymiany z Odessą. 
Nieco później wymiany zaczęto organizować na transporcie samochodowym 
(MADI w Moskwie, Praga w Czechosłowacji czy Drezno w NRD).

Wydarzenia polityczne z lat 80. wszystko to przerwały. Etap trzeci to okres 
wyraźnych sukcesów, ale i zakłóceń, a nawet porażek.

I wreszcie etap czwarty – trwający od momentu powołania Uniwersytetu 
Szczecińskiego (1985 rok) do chwili obecnej. Jak wiadomo, Uniwersytet 
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Szczeciński powstał w wyniku połączenia dotychczasowego WIET PS z Wyższą 
Szkołą Pedagogiczną. Przesłanki i okoliczności powołania uniwersytetu są 
powszechnie znane; ukazały się na ten temat liczne publikacje, odsyłam zwłasz-
cza do książki jej pierwszego rektora, profesora K. Jaskota.

Z mojej strony ograniczę się jedynie do kilku uwag – spostrzeżeń związa-
nych z problematyką transportu w zmienionych warunkach.

Początkowo na nowym Wydziale Ekonomicznym nic się nie zmieniło, jed-
nak nadchodzące przekształcenia form ustrojowych i modelu ekonomicznego 
państwa stawiały przed wydziałem coraz więcej wyzwań. Zaczęły powstawać 
nowe kierunki, specjalności, przedmioty, które coraz bardziej zdywersyfikowały 
dotychczasowy stan, także w zakresie kadry i organizacji studiów.

W 1990 roku nastąpił podział wydziału na dwa odrębne, tzn.:
– Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
– Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (tak brzmią ich obecne nazwy).

Drugi z wymienionych wydziałów znalazł nową siedzibę przy ulicy Cuk-
rowej i w zasadzie kontynuuje się na nim tradycję i dorobek WIET-u w zakresie 
ekonomiki transportu i łączności.

Nie miejsce w krótkiej kartce wspomnień na szerszą ocenę późniejszych 
zdarzeń w temacie nas interesującym. Faktem jest jednak to, że wszystkie dys-
cypliny transportowe znalazły się na równi pochyłej. Zaczęły dominować nowe 
kierunki i specjalności, spychając problematykę transportową coraz bardziej na 
margines. Oczywiście był to proces stopniowy, który w konsekwencji doprowa-
dził do sytuacji, jaką mamy obecnie i którą można streścić w następujący sposób:

– z transportu morskiego pozostały mizerne szczątki,
– po odejściu z wydziału profesora H. Bronka transport samochodowy prak-

tycznie nie istnieje,
– po zmianie zainteresowań przez profesora J. Engelhardta, a zwłaszcza po 

śmierci profesora P. Zalewskiego, transport kolejowy także przestał istnieć.
Honoru dawnych lat bronią jeszcze dwie katedry, a mianowicie:

– Katedra Systemów i Polityki Transportowej (profesor E. Załoga),
– Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego (profesor J. Wronka).

Pierwsza z nich stara się ocalić jak najwięcej z tego, co pozostało po szcze-
cińskiej szkole ekonomiki transportu. Obok strony naukowej i dydaktycznej gru-
puje młodych naukowców zainteresowanych branżami transportowymi. Druga 
z katedr czyni podobnie, chociaż w znacznie węższym zakresie. Tradycje mor-
skie zepchnięte zostały na margines, ale wzbogacono rangę katedry transportem 
intermodalnym.
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Tradycje transportowe szkoły szczecińskiej podtrzymywane są jeszcze 
poprzez organizowane corocznie konferencje, sympozja, warsztaty czy semina-
ria. Są one organizowane we współpracy z innymi krajowymi ośrodkami, szcze-
gólnie ze Szkołą Główna Handlową w Warszawie (Translog, Euro-Trans itp.). 
Ale jak długo to jeszcze potrwa?

W zakresie transportu morskiego, który mnie osobiście interesuje, na szcze-
gólne odnotowanie zasługuje fakt organizowania przez 25 lat (lata 1985–2009) 
corocznych tzw. Sejmików Morskich przez Katedrę Morską i Stowarzyszenie 
PAX (później Civitas Christiana). Od Świnoujścia po Elbląg sejmiki te budziły 
świadomość morską społeczności wybrzeża dla idei państwa morskiego (całej 
gospodarki morskiej – nie tylko transportu). Czy ten sejmik z czerwca 2009 roku 
(Szczecin) miałby być już ostatnim? Oto drugie z niepokojących mnie pytań.

Rzetelne naukowe opracowanie dotyczące historii szczecińskiej szkoły 
ekonomiki transportu (np. monografii) wymagałoby sięgnięcia do dokumen-
tów w ich ujęciu chronologicznym. Ale czy takimi dzisiaj jeszcze dysponujemy? 
Obawiam się, że nie. Swego czasu, jako dziekan wydziału, próbowałem skłonić 
katedry transportowe do prowadzenia zwięzłej kroniki ważniejszych wydarzeń, 
ale nic z tego nie wyszło. Czyżby jednak już wszystko było stracone? Bez kapi-
tulacji! Jedynym, który mógłby podjąć się tego trudnego zadania, jest – moim 
zdaniem – mój serdeczny przyjaciel profesor J. Stanielewicz, historyk z dobrym 
warsztatem naukowym i wieloletni pracownik naszego wydziału. Wymagałoby 
to jednak dużego zapału, poświęcenia oraz cierpliwości. Być może jeszcze się 
tego doczekamy.

Kończąc swoją kartkę wspomnień, podkreślam, że zdaję sobie w pełni 
sprawę z ułomności mojej pamięci oraz subiektywizmu oceny niektórych faktów 
i zdarzeń, ale tak to widziałem. Pewnym poszerzeniem tych dywagacji może być 
moje opracowanie przygotowane na XX-lecie naszego wydziału („Garść wspo-
mnień Seniora”).
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memory card

FROM THE MEMORY…

Summary

Prof. Gronowski recalls his own history and the history of the school. He was one 
the first students and later – scientific worker on the first Polish academy on West Po-
merania. He divides this history on four periods. First one – the period of Trade Academy 
(1946–1949) during which the Department of Maritime Transport was established. The 
second – which started with the first reform of high education in Poland (1950). That 
time different transportation majors were developed. The third and the longest lasted 
from 1955 to 1986. This period was also the most fruitful. The fourth one started with 
establishing University of Szczecin.

translated by dariusz milewski
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szczecińska szkoła ekonomiki transportu 
jako dynamiczny ośrodek badań i kształcenia 

w dziedzinie transportu w polsce

1. szczecin jako centrum naukowe i dydaktyczne w zakresie 
badań i kształcenia w dziedzinie ekonomicznych problemów 
transportu – rys historyczny

Szczecin nie przypadkowo urósł do rangi jednego z głównych ośrodków 
naukowo-badawczych i dydaktycznych w Polsce w zakresie szeroko rozumia-
nej problematyki transportowej, a w szczególności ekonomicznych problemów 
transportu. Złożyło się na to wiele czynników, ale jednym z najistotniejszych 
był niewątpliwie czynnik lokalizacji miasta i regionu zachodniopomorskiego 
na mapie politycznej i gospodarczej kraju i Europy. To właśnie szczególne usytu-
owanie Szczecina i regionu oraz ich struktura gospodarcza i przestrzenno-funk-
cjonalna sprawiły, że problemy transportowe od momentu powrotu Pomorza 
Zachodniego do Polski odgrywały tam bardzo istotną rolę. Transport stanowił 
nie tylko podstawę rozwoju i aktywizacji działalności gospodarczej w tym regio-
nie, ale także warunek konieczny zapewnienia niezbędnego napływu ludności 
oraz pełnej integracji tego regionu z resztą kraju.

Oprócz pilnej potrzeby odbudowy technicznej sektora transportu, a przede 
wszystkim jego zniszczonej infrastruktury oraz zapewnienia odpowiedniej orga-
nizacji przewozów towarowych i pasażerskich, zrodziła się również potrzeba 

1 Prof. zw. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski – Akademia Morska w Gdyni.
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kształcenia kadr – w tym na poziomie wyższym dla tego sektora gospodarki. 
Wyzwanie to zostało podjęte relatywnie szybko, bo już w 1946 roku, przy 
wydatnym wsparciu ośrodka poznańskiego. Utworzono bowiem w tymże roku 
w Szczecinie Filię Akademii Handlowej (AH) w Poznaniu, która w oparciu o kadrę 
naukową i administracyjną stolicy Wielkopolski, znanej jeszcze w okresie mię-
dzywojennym z działalności naukowej i kształcenia w zakresie ekonomicznych 
problemów transportu, rozpoczęła rekrutację i studia na poziomie wyższym w tej 
dziedzinie. Wysiłek podjęty w tym zakresie wspierał wówczas prof. P. Zaremba, 
ówczesny prezydent Szczecina i uznany specjalista w zakresie urbanistyki i pla-
nowania regionalnego. Zakres specjalności naukowej prof. P. Zaremby był bardzo 
szeroki i obejmował także takie zagadnienia, jak: planowanie obszarów nadmor-
skich i miast portowych oraz metodologię planowania przestrzennego. W swoich 
pracach naukowych i działalności praktycznej dużą wagę przywiązywał on rów-
nież do zagadnień transportowych, uważając je za kluczowe w procesach plano-
wania i rozwoju obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych.

Dynamiczny rozwój oddziału AH w Szczecinie, podyktowany ogrom-
nym zapotrzebowaniem na kadry z wyższym wykształceniem o profilu trans-
portowym, sprawił, że już w 1950 roku oddział AH uzyskał statusu samodziel-
nej uczelni i przekształcił się w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, specjalizującą się 
w dziedzinie transportu. W pięć lat później jednostka ta, która posiadała podobny 
status i profil naukowo-dydaktyczny jak WSE w Sopocie, została włączona jako 
jeden z wydziałów do nowo powstałej wówczas Politechniki Szczecińskiej; był 
to Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. Wydział ten, który podjął ścis- 
łą współprace z Wydziałem Morskim WSE w Sopocie, nie tylko kształcił kadry 
dla potrzeb transportu lądowego i morskiego o profilu ekonomiczno-inżynier-
skim, ale również prowadził intensywne badania i rozwijał kadrę naukową spe-
cjalizującą się w teoretycznych zagadnieniach ekonomiki transportu. To właśnie 
w strukturze Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki 
Szczecińskiej w latach 60. funkcjonowała Katedra Ekonomiki Transportu, kie-
rowana przez prof. P. Małka, która następnie, po reorganizacji i powołaniu 
Instytutu Ekonomiki Transportu, rozwijała intensywną działalność jako Zakład 
Kompleksowych Problemów Transportu pod kierownictwem wybitnego specja-
listy z tego zakresu – prof. W. Grzywacza 2.

W 1985 roku Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny wszedł w skład Wydziału 
Ekonomicznego powstającego Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując już  

2 Opracowano na podstawie: www.wzieu.us.pl, 10.09.2010.
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typowo ekonomiczny profil swojej działalności naukowo-dydaktycznej. 
Funkcjonujący w ramach tego wydziału Instytut Ekonomiki Transportu w wy-
niku dynamicznego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej w 1990 roku osiąga 
pełną samodzielność akademicką i jako Wydział Transportu i Łączności zostaje 
wydzielony z Wydziału Ekonomicznego. Następnie, w rezultacie kolejnych prze-
kształceń, od 1999 roku jednostka ta funkcjonuje jako Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług. Wydział ten prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne 
oraz doktoranckie i w szerokim zakresie podyplomowe, a także posiada pełne 
prawa akademickie, tj. uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habi-
litowanego oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora.

Katedra Ekonomiki Transportu, jako wiodąca jednostka w zakresie kształ-
cenia i badań w obszarze ekonomicznych zagadnień transportu, funkcjonowała 
w ramach nowej struktury Uniwersytetu Szczecińskiego do 1995 roku. Po utwo-
rzeniu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US i powołaniu nowego 
Instytutu Transportu i Logistyki – od lutego 2001 roku – w jego w ramach wydzie-
lono Katedrę Systemów i Polityki Transportowej, której kierownictwo objęła 
dr hab. prof. US Elżbieta Załoga. Katedra ta jest bezpośrednią kontynuatorką 
dzieła realizowanego dotychczas przez Katedrę Ekonomiki Transportu i dzia-
łającej od niej wcześniej jednostki o zbliżonym profilu naukowo-dydaktycz-
nym 3. Tym samym 60-lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu 
Zachodnim w 2006 roku obchodzono już w ramach całkowicie nowych struk-
tur organizacyjnych, zdolnych do podejmowania wszystkich istotnych wyzwań 
transportowych dla kraju i regionu.

2. katedra systemów i polityki transportowej jako wiodący 
ośrodek badawczy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu

Jak już podkreślono wcześniej, Katedra Systemów i Polityki Transportowej 
funkcjonująca na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług jest chlubną kontynu-
atorką nie tylko wcześniej istniejącej Katedry Ekonomiki Transportu, ale również 
jej poprzedniczek koncentrujących się na problemach dydaktycznych i badaw-
czych ekonomiki transportu. Jej rodowód sięga zatem lat 60. ubiegłego wieku. 

3 Katedra Systemów i Polityki Transportowej w 2005 roku poszerzyła swoją bazę kadrową 
o pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Transportu Kolejowego oraz Katedry Trans-
portu Samochodowego, którzy do tej pory działali samodzielnie w strukturze wydziału. Tym 
samym zniknęły tzw. katedry „gałęziowe” transportu i stworzono, wzorem rozwiązań stosowanych 
na innych uczelniach Polski i w innych krajach, silną jednostkę zajmującą się w sposób komplek-
sowy problemami transportu. 
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Zgromadzony zaś przez nią bogaty dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny 
i organizacyjny sytuuje ją obecnie w kraju w kręgu jednej z najbardziej prężnych 
i prestiżowych szkół rozwoju myśli ekonomicznej w dziedzinie transportu.

Katedra zakresem swej działalności naukowej obejmuje obecnie bardzo sze-
rokie spektrum zagadnień dotyczących funkcjonowania i rozwoju sektora TSL. 
Działalność badawcza pracowników katedry koncentruje się zatem nie tylko 
na sferze transportu, ale również spedycji i logistyki. Problematyka badawcza 
dotyczy zarówno aspektów makroekonomicznych, jak i mikroekonomicznych 
oraz zagadnień typowo horyzontalnych, przekrojowych, łączących te dwa nurty 
badawcze. Ma ona zatem charakter kompleksowy i w istocie swej nie pomija 
żadnego z ważnych aspektów naukowych i badawczych dotyczących ekono-
micznych problemów transportu w jego relacjach ze sferą spedycji i logistyki.

I tak w obszarze zagadnień makroekonomicznych przedmiotem zaintereso-
wania naukowego pracowników katedry kierowanej przez prof. E. Załogę znaj-
dują się w głównej mierze problemy dotyczące: polityki transportowej, systemu 
transportowego kraju, rynku usług transportowych oraz strategii rynkowych sek-
tora TSL. Kwestie te podejmowane są przy tym zarówno w aspekcie krajowym, 
jak również międzynarodowym (E). Problematyka mikroekonomiczna z kolei 
obejmuje takie zagadnienia, jak: funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw trans-
portowych i spedycyjnych, organizacja i zarządzanie procesami transportowymi, 
a także prowadzenie działalności spedycyjno-logistycznej, technologii przewo-
zów oraz efektywności i produktywności w transporcie. Konieczne w tym przy-
padku ujęcie horyzontalne (przekrojowe) dotyczy między innymi takich obsza-
rów, jak: ekonomika transportu, przewozy międzynarodowe czy też rachunek 
ekonomiczny w transporcie. Godnym podkreślenia jest przy tym fakt, iż zakres 
rzeczowy działalności badawczej katedry obejmuje w zasadzie wszystkie obszary 
działalności transportowej, co w wymiarze gałęziowym oznacza, że przedmiotem 
jej badań jest zarówno transport samochodowy, kolejowy i wodny śródlądowy, 
jak też wszelkie formy transportu intermodalnego oraz zbiorowego publicznego 
(komunikacja miejska).

Przedstawiony wyżej profil, charakter i zakres działalności naukowo-ba-
dawczej Katedry Systemów i Polityki Transportowej został wypracowany przez 
jej kadrę naukowo-dydaktyczną i znajduje swoje odzwierciedlenie w dorobku 
naukowym całego zespołu. Dorobek ten, w szczególności widoczny w formie 
publikacji pracowników katedry, jest nie tylko liczebnie obszerny, ale rów-
nież wielotematyczny i bogaty w swej warstwie merytorycznej. Znajdują się 
w nim zarówno prace monograficzne, skrypty i przewodniki, jak też projekty 
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naukowo-badawcze, prace eksperckie, artykuły publikowane w czasopismach 
krajowych i zagranicznych oraz referaty i eseje. Niektóre z tych prac, głównie 
monografie, były wyróżniane i nagradzane w konkursach 4.

Należy również zaznaczyć, że katedra prowadzi badania w ramach grantów 
krajowych i międzynarodowych. Przykładem tego typu badań był między innymi 
udział pracowników katedry w realizacji takich projektów, jak: Koncepcje zrów-
noważonego transportu towarowego i logistyki dla pan-europejskiej sieci koryta-
rzy (Aplikacja do 6 PR UE) oraz Konkurencyjność polskich spedytorów w warun-
kach integracji Polski z Unią Europejską. Ponadto pracownicy katedry prowadzą 
w szerokim zakresie działalność ekspercką w międzynarodowych organizacjach 
i instytucjach. W działalność tę szczególnie zaangażowana jest prof. Elżbieta 
Załoga, która była między innymi konsultantem Banku Światowego, eksper-
tem Komisji Europejskiej w 6.PR UE oraz członkiem Grupy Roboczej EKG 
ONZ. Katedra uczestniczyła też w programie UE „EUREKA – LOGCHAIN”. 
Poszczególni pracownicy katedry pełnią również funkcje w krajowych organi-
zacjach zawodowych (PTE) i ciałach ustawowych (Rada ds. Promocji Żeglugi 
Śródlądowej). Są oni także członkami różnych paneli ekspertów Urzędu 
Marszałkowskiego i doradcami Prezydenta Miasta Szczecina.

Z licznych publikacji pracowników Katedry Systemów i Polityki 
Transportowej, jakie ukazały się w ostatnich latach, na szczególną uwagę zasłu-
gują następujące prace o charakterze monografii, podręczników akademickich 
i skryptów: Just in time, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001 
(B. Milewska, D. Milewski); Spedycja. Procesy i usługi, US, Szczecin 2004 
(E. Załoga, D. Milewski); technologia transportu kolejowego, WKiŁ, Warszawa 
2004 (P. Zalewski, P. Siedlecki, A. Drewnowski); współczesna ekonomika usług, 
red. S. Flejterski, J. Perenc, A. Panasiuk, G. Rosa (rozdz. VI. usługi trans-
portowo-spedycyjne, H. Bronk, E. Załoga), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2005; Strategie rynkowe w transporcie, Wyd. US, Szczecin 2006 (E. Załoga, 
T. Kwarciński); rozwój infrastruktury transportu w Polsce, Wyd. US, Szczecin 
2006 (red. E. Załoga). W zbiorze ważnych tak z dydaktycznego, jak i nauko-
wego punktu widzenia publikacji znalazły się także przewodniki do studiowania 
Ekonomiki transportu (2004 rok) oraz Polityki transportowej (2006 rok) 5.

4 W konkursie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na najlepszą pracę z dziedziny trans-
portu w danej kategorii pierwsze nagrody uzyskały: monografia habilitacyjna Elżbiety Załogi oraz 
praca doktorska Piotra Siedleckiego.

5 Na podstawie: www.wzieu.pl, 11.09.2010.
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W pierwszym z wymienionych przewodników Autorzy, którzy traktują ten 
przedmiot wykładowy jako wprowadzający do studiowania specjalności ekono-
mika transportu i logistyka, w sposób nowoczesny i poprawny metodologicznie, 
bardzo przejrzyście i kompleksowo, a jednocześnie syntetycznie zaprezentowali 
teoretyczne podstawy tej dyscypliny. Transport, którego działalność ma charak-
ter typowo przestrzenny, postrzegany jest w tym ujęciu w jego relacjach z gospo-
darką przestrzenną. Określono także relacje transportu względem systemu logi-
stycznego oraz scharakteryzowano kategorię kosztów zewnętrznych transportu 
i problemy internalizacji tych kosztów 6. Przedstawiono także, co istotne dla osób 
studiujących, w sposób przejrzysty i usystematyzowany zagadnienia dotyczące 
funkcjonowania rynku usług transportowych oraz systemu transportowego pań-
stwa. Przewodnik ten, wydany jako zbiór wytycznych do nauczania przedmiotu, 
stanowi więc nie tylko istotny metodologiczny wkład katedry do szczecińskiej 
szkoły ekonomiki transportu, ale również wnosi ważne elementy poznawcze 
do tej dyscypliny naukowej i dydaktycznej w skali kraju.

Publikacja tego typu stwarza podstawy do efektywnego i sprawnego pro-
wadzenia działalności dydaktycznej. Pracownicy katedry prowadzą zajęcia 
zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na specjalności eko-
nomika transportu i logistyka na kierunku ekonomia oraz na specjalności trans-
port międzynarodowy i logistyka na kierunku europeistyka. W zakres ich dzia-
łalności dydaktycznej wchodzi przy tym szeroki zakres przedmiotów, takich jak: 
ekonomika transportu, polityka transportowa, transport międzynarodowy, rynek 
usług transportowych, strategie rynkowe w transporcie i spedycji, spedycja, eko-
nomika przedsiębiorstw transportu samochodowego, technologia transportu 
samochodowego, ekonomika przedsiębiorstw transportu kolejowego, technolo-
gia transportu kolejowego, rachunek ekonomiczny w transporcie. Bez solidnych 
metodologicznych podstaw z zakresu ekonomiki transportu i dyscyplin pokrew-
nych prowadzenie tych zajęć i realizacja tak ambitnie określonego programu stu-
diów na obu specjalnościach byłyby niemożliwe.

Specjalizacja w zagadnieniach transportu, spedycji i logistyki znalazła swoje 
odzwierciedlenie w kolejnej inicjatywie, jaką podjęła szczecińska szkoła ekono-
miki transportu (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US) z okazji 60-lecia 
wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Z okazji tego 
jubileuszu wydano specjalny zeszyt naukowy z serii Ekonomiczne Problemy 

6 E. Załoga, T. Kwarciński, Przewodnik do studiowania ekonomiki transportu, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2004, s. 38 i 47.
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Usług nr 3 pt. „Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu” 7. W tym 
opracowaniu o charakterze monograficznym 17 autorów z różnych ośrodków 
naukowych kraju prezentuje swoje przemyślenia i koncepcje dotyczące sposobu 
postrzegania i rozwiązywania ważnych współczesnych ekonomicznych zagad-
nień transportowych. Wśród prezentowanych tam publikacji na uwagę zasłu-
gują dwa opracowania profesorów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego, a mianowicie prof. E. Załogi i prof. J. Wronki.

Profesor E. Załoga podnosi istotny, tak z teoretycznego, jak i z praktycznego 
punktu widzenia i rzadko w takim ujęciu prezentowany problem wpływu proce-
sów globalizacji i integracji gospodarczej na zjawiska transportowe. W swoich 
rozważaniach podkreśla ona rolę transportu w polityce zrównoważonego roz-
woju i wpływ zjawiska globalizacji i integracji na jakościową stronę jego funk-
cjonowania, a także w sposób nowatorski charakteryzuje procesy integracji trans-
portu w ujęciu funkcjonalnym. Swoje rozważania kończy interesującymi wnio-
skami, wnoszącymi istotny merytoryczny wkład do rozwoju ekonomiki trans-
portu. Najważniejsze z nich to 8:

– wskazanie na rolę transportu jako ważnego czynnika kształtującego współ-
cześnie konkurencyjność gospodarki w skali globalnej;

– podkreślenie wzrastających wymagań wobec sektora transportu, szczególnie 
w grupie krajów wysoko rozwiniętych, co wyrażać się będzie w stymulowa-
niu procesów jego innowacyjności mających na celu podwyższenie jakości 
procesów transportowych; natomiast w krajach gospodarczo słabiej rozwinię-
tych jakość systemu transportowego determinować będą nadal: infrastruktura 
oraz zdolność operatorów transportowych do integracji tak kapitałowej, jak 
i organizacyjnej;

– rekapitulacja o charakterze ogólnym, iż dzięki realizacji polityki zrównowa-
żonego rozwoju transport sukcesywnie zmierza w kierunku rozwiązań syste-
mowych, a nie (jak dotychczas) selektywno-gałęziowych.

Wnioski te i rekomendacje mają również istotne znaczenie praktyczne, sta-
nowiąc swego rodzaju wytyczne dla polityki transportowej kraju postrzeganej 
w długookresowej perspektywie.

Profesor J. Wronka z kolei charakteryzuje znaczenie transportu inter-
modalnego jako ważnego instrumentu wspierającego rozwój transportu 

7 współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu, Zeszyty Naukowe nr 435, Ekono-
miczne Problemy Usług nr 5, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006. 

8 E. Załoga, wpływ globalizacji i integracji na zjawiska i procesy w transporcie. współczesne 
problemy badawcze ekonomiki transportu, Ekonomiczne Problemy Usług ZNUS nr 3, s. 176. 
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zrównoważonego w Europie. W swoich rozważaniach wskazuje on na podsta-
wowe cele polityki transportowej UE jako polityki zrównoważonego rozwoju, 
omawiając następnie główne dylematy tejże polityki oraz charakteryzując syn-
tetycznie europejski rynek transportowy w aspekcie gałęziowo-funkcjonalnym. 
Profesor analizuje także wyzwania i szanse, jakie transport intermodalny stawia 
polityce zrównoważonego rozwoju w krajach UE. Swoje wnioski formułuje on 
na podstawie rekomendacji Komisji Europejskiej. Najważniejsze z nich sprowa-
dzają się do 9:

– wskazania, że pełne uwzględnienie kosztów zewnętrznych transportu 
w cenach usług transportowych spowoduje powstanie znacznej nadwyżki 
finansowej z działalności transportowej będącej skutkiem wzrostu dochodów 
ze wszystkich opłat i obciążeń transportowych w relacji do wydatków nie-
zbędnych do pokrycia kosztów infrastruktury;

– kryteriów i zasad racjonalnego rozdysponowania tej nadwyżki finansowej 
na cele rozwoju infrastruktury transportowej, co prof. Wronka sugeruje doko-
nać w oparciu o proponowane rekomendacje KE;

– uzasadnienia celowości działań KE w odniesieniu do nowej koncepcji ustala-
nia cen w transporcie, opartych na pełnych kosztach prowadzenia działalno-
ści, gdyż tylko ten kierunek strategii cenowo-rynkowej pozwala na wyrówna-
nie warunków konkurencji międzygałęziowej w transporcie oraz osiągnięcie 
rzeczywistego stanu jego zrównoważenia w skali UE.

Duża aktywność naukowa, tak badawcza jak i publicystyczna, grupy 
katedr transportowych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (WZIEU) 
Uniwersytetu Szczecińskiego, a w tym przede wszystkim, oprócz Katedry 
Systemów i Polityki Transportowej, Katedry Gospodarki Światowej i Transportu 
Morskiego oraz Katedry Logistyki w istotny sposób pomnaża dorobek tego śro-
dowiska w zakresie ekonomiki transportu w jej relacjach z logistyką i zarządza-
niem łańcuchem dostaw, generując jednocześnie konieczne dla rozwoju tej dys-
cypliny efekty synergii. Efekty te są rezultatem aktywnych formy współpracy 
katedr transportowych WZiEU z innymi katedrami i ośrodkami naukowymi 
zajmującymi się ekonomiczną problematyką transportu zarówno w ramach 
wydziału, jak i Szczecina (głównie Akademia Morska), a także w innych regio-
nach Polski i Europy. Sama tylko Katedra Systemów i Polityki Transportowej 

9 J. Wronka, transport intermodalny jako instrument wspierania zrównoważonego transportu, 
Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu, Ekonomiczne Problemy Usług nr 3, Uni-
wersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 157–158. 
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współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi, mię-
dzy innymi takimi jak: Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny), Szkoła 
Główna Handlowa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu, Politechnika Śląska, Politechnika Radomska, 
Politechnika w Berlinie, Politechnika w Zagrzebiu, Uniwersytet w Rostoku, 
Uniwersytet w Żylinie, Uniwersytet w Mariborze, Uniwersytet w Pardubicach 
i Uniwersytet Wileński. W kręgu tej współpracy znajdują się również Akademie 
Morskie w Szczecinie i w Gdyni (Wydział Administracyjny) oraz wiele innych 
jednostek o ośrodków badawczych.

Należy też podkreślić, że jedną z form tej współpracy na forum krajowym 
są organizowane corocznie przez Katedrę Systemów i Polityki Transportowej 
seminaria naukowe, na które zapraszani są młodzi pracownicy naukowo-dydak-
tyczni z innych ośrodków kraju, specjalizujących się w problematyce transpor-
towej. Seminaria te odbywają się od roku 2002, wnosząc ważny wkład w rozwój 
młodej kadry naukowej. Dopełnieniem tej formy aktywności jest także współ-
praca z praktyką gospodarczą, która przynosi wymierne korzyści obu stronom, 
przekładając się też na sferę dydaktyczną, np. poprzez praktyki studenckie i staże.

3. rozwój współpracy naukowej i wymiany doświadczeń  
 – konferencje i sympozja

Jedną z podstawowych form współpracy naukowej jest organizacja konfe-
rencji i sympozjów oraz warsztatów naukowych. Służy ona nie tylko wymia-
nie myśli naukowej i upowszechnianiu wyników badań w środowisku profesjo-
nalistów zainteresowanych ekonomiczną problematyką transportu, ale również 
wspomaga rozwój młodej kadry naukowo-dydaktycznej i – co istotne – jest waż-
nym elementem integracji środowiska. Dużą aktywność przejawia w tym zakre-
sie Katedra Systemów i Polityki Transportowej. Katedra ta jest współorganiza-
torem corocznej międzynarodowej konferencji Translog, która podejmuje naj-
ważniejsze problemy rozwoju i funkcjonowania współczesnego transportu euro-
pejskiego 10. Dotychczas odbyło się dziewięć edycji tej konferencji 11. Pierwsza, 

10 Od 2009 roku konferencje te, tradycyjnie już organizowane przemiennie przez Uniwersytet 
Szczeciński i Szkołę Główną Handlową w Warszawie, będą się odbywały w cyklach dwuletnich. 
Kolejna zatem planowana jest na rok 2011 w Warszawie. 

11 Należy nadmienić, iż ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego partnerem w organizacji kon-
ferencji Translog była Katedra Transportu Samochodowego, kierowana przez prof. H. Bronka, 
oraz Szkoła Główna Handlowa, reprezentowana przez Katedrę Transportu, kierowaną przez 
prof. B. Liberadzkiego.
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która przebiegała pod hasłem: System transportowy Polski – koordynacja, globa-
lizacja, legislacja, odbyła się w 2001 roku. W roku 2002 zorganizowano z kolei 
konferencję zatytułowaną warunki funkcjonowania polskich przewoźników 
i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych, a w kolejnym 
roku, kontynuując problematykę funkcjonowania i regulacji rynków transporto-
wych w UE, debatowano w ramach konferencji o współczesnych przemianach 
na europejskim rynku usług transportowych. W tymże 2003 roku konferencja 
Translog otrzymała status Europejskiego Kongresu Transportowego, co wydat-
nie podniosło jej status naukowy w wymiarze międzynarodowym. W roku 2004 
na konferencji Translog dyskutowano o transporcie jako czynniku integracji 
regionów. Rok 2005 to konferencja odbywająca się pod hasłem: Zintegrowane 
łańcuchy transportowe – przesłanki i warunki rozwoju. Translog 2006, odby-
wający się w Warszawie, poświęcony był problemom liberalizacji i deregula-
cji transportu w unii Europejskiej. oczekiwania i doświadczenia. W następnym 
roku w Szczecinie (2007) uwaga organizatorów skoncentrowała się na Szansach 
rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007–2013. 
Była to jednocześnie ostatnia edycja konferencji organizowanej pod nazwą 
Translog.

Poczynając od 2008 roku, konferencja ta, zachowując swój dotychcza-
sowy profil i charakter, zmienia swoją nazwę na Euro-Trans. Zgodnie z wcześ- 
niejszą tradycją, ósma edycja tej uznanej i cieszącej się dużym zainteresowa-
niem, zarówno wśród środowisk akademickich zajmujących się ekonomiczną 
problematyką transportu, jak również wśród praktyków konferencji, odbyła 
się we wrześniu w Warszawie pod hasłem: transport: ekonomika i biznes. 
Dotychczas ostatnia – dziewiąta edycja Euro-Transu – została zorganizowana 
przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
i Katedrę Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Szczecinie 
w 2009 roku pod hasłem: innowacje w transporcie: zarządzanie, technologie, 
procesy.

Konferencja Translog oraz jej następczyni Euro-Trans stanowią dobrą płasz-
czyznę prezentacji ważnych i aktualnych zagadnień dotyczących współczes-
nego rozwoju transportu w Europie, dając z jednej strony niepowtarzalną szansę 
wzbogacenia dotychczasowego dorobku ekonomiki transportu, a drugiej – zapre-
zentowania osiągnięć szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. Reprezentanci 
tego środowiska są bowiem bardzo aktywni na tym forum, nie tylko z racji funk-
cji współorganizatora konferencji, wnosząc zarazem istotny wkład do finalnego 
dorobku tych konferencji. Przykładem niech będzie fakt, że w ramach VII edycji 
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konferencji pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego zamieścili łącznie 13 arty-
kułów pokonferencyjnych w Zeszycie Naukowym Ekonomiczne Problemy 
Usług na ogólną liczbę 49 publikowanych tam opracowań 12. Wraz z reprezen-
tantami innych środowisk naukowych Szczecina, a głównie Akademii Morskiej, 
szczecińska szkoła transportowa zaprezentowała na konferencji łącznie 18 refe-
ratów, publikowanych następnie w Zeszytach Naukowych w serii Ekonomiczne 
Problemy Usług. Redaktorem naukowym tego Zeszytu była prof. E. Załoga, która 
na konferencji Euro-Trans w Warszawie prowadziła interesujący panel na temat 
planowania i finansowania rozwoju infrastruktury transportu, publikując jedno-
cześnie wiodący w tym obszarze tematycznym artykuł pt. „Transeuropejska sieć 
transportowa (TEN-T) – planowanie i finansowanie rozwoju” 13.

Niezależnie od organizowanych we współpracy z SGH w Warszawie kon-
ferencji Euro-Trans, szczecińska szkoła transportowa skupiona na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje szereg 
innych konferencji poświęconych ważkim współczesnym problemom transpor-
towym regionu, kraju i Europy. Jedną z takich konferencji, które bez wątpie-
nia wniosły istotny wkład w rozwój ekonomiki transportu, była zorganizowana 
w 2008 roku na Wydziale ZiEU w Szczecinie konferencja na temat roli i znacze-
nia transportu morskiego i lotniczego w obsłudze ruchu pasażerskiego w aspek-
cie ich oddziaływania na rozwój regionalny. Podstawowe referaty, prezenta-
cje i materiały pokonferencyjne zostały następnie opublikowane w Zeszytach 
Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego pod redakcją naukową A. Panasiuka 
i M. Plucińskiego 14. Istotnym dorobkiem tej konferencji było:

1) określenie obszarów konkurencji i płaszczyzn kooperacji między trans-
portem morskim i lotniczym w segmencie obsługi ruchu pasażerskiego, gdzie 
wśród wielu interesujących referatów zamieszczonych następnie w Zeszytach 
Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego na uwagę zasługuje publikacja 
prof. A. Panasiuka (WZiEU) na temat roli transportu morskiego i pasażerskiego 
w obsłudze ruchu turystycznego 15;

12 finansowanie rozwoju transportu europejskiego, Zeszyty Naukowe nr 535, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 32, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009. 

13 ibidem, s. 515–526.
14 transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. implikacje dla regionów, red. 

A. Panasiuk, M. Pluciński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 491, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 15, Szczecin 2008. 

15 ibidem, s. 231–240. 
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2) wskazanie siły i zakresu oddziaływania portów morskich i lotni-
czych na rozwój konkurencyjności polskich regionów; w tym obszarze dysku-
sji na szczególne podkreślenie zasługują również referaty szczecińskiego środo-
wiska naukowego skupionego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US, 
a w tym: profesorów J. Perenca i E. Załogi oraz dr. M. Plucińskiego 16.

Ośrodek naukowy szczecińskiej ekonomicznej myśli transportowej z racji 
swego nadmorskiego usytuowania silnie zorientowany jest również na podej-
mowanie badań w zakresie transportu morskiego i to tak w wymiarze regional-
nym, jak też krajowym i międzynarodowym. Inicjatorem i organizatorem corocz-
nych konferencji poświęconych tej problematyce był prof. H. Salmanowicz 17. 
Wśród wielu publikacji pokonferencyjnych, jakie ukazały się w formie mono-
grafii wydawanych pod redakcją naukową prof. H. Salmanowicza, na szcze-
gólną uwagę zasługuje niewątpliwie zbiór starannie przygotowanych pod wzglę-
dem naukowym i techniczno-warsztatowym oraz redakcyjnym opracowań 
pokonferencyjnych zamieszczonych w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu 
Szczecińskiego w serii Ekonomiczne Problemy Usług 18. Publikacja ta ukazała 
się w związku z jubileuszem 80. urodzin nestora szczecińskiej szkoły transpor-
towej, wybitnego polskiego specjalisty z zakresu problematyki transportu mor-
skiego prof. dr hab. Franciszka Gronowskiego. Zawiera ona szereg interesują-
cych artykułów szczecińskiego środowiska naukowego dotyczących zagadnień 
transportu wodnego, które były centralnym problemem zainteresowań nauko-
wych prof. F. Gronowskiego. Godnymi podkreślenia są w tej publikacji opraco-
wania prof. J. Perenca, prof. E. Załogi oraz dr. W. Drożdża, dr. M. Plucińskiego 
i dr. Z. Sosnowskiego.

Problematyka transportu morskiego, a właściwie szeroko postrzegana pro-
blematyka gospodarki morskiej, jest kultywowana i sukcesywnie rozwijana 
przez szczecińskie środowisko transportowe, w tym również przez Uniwersytet 
Szczeciński (WZiEU). Środowisko to jest bowiem głęboko zaangażowane 

16 Prof. Henryk Salmanowicz do 2009 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownikiem Katedry 
Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego. Obecnie pracuje na Akademii Morskiej w Szcze-
cinie, organizując corocznie konferencje dotyczące współczesnych problemów rozwoju polskich 
portów morskich. 

17 Europa bałtycka. Przyszłość, teraźniejszość, nowe wyzwania, XXV Sejmik Morski, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 589, Ekonomiczne Problemy Usług nr 49, Szczecin 
2010.

18 A.S. Grzelakowski, Polityka transportowa uE na ii dekadę XXi w. wobec nowych wyzwań 
rozwoju transportu, „Logistyka” 2010, nr 1.
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w prace prowadzone w ramach Sejmików Morskich, organizowanych w Polsce 
regularnie od 25 lat. Jubileuszowy XXV Sejmik Morski, który odbył się 
w Szczecinie w 2009 roku pod hasłem analizy tendencji rozwojowych Europy 
Bałtyckiej, przyniósł wiele wymiernych efektów naukowych dotyczących bada-
nia tendencji rozwojowych w tym regionie Europy w ich relacjach z Polską. 
Najistotniejsze z nich zostały zamieszczone również w Zeszytach Naukowych 
Uniwersytetu Szczecińskiego w serii Ekonomiczne Problemy Usług.

W publikacji tej zaprezentowano bardzo bogaty i tematycznie zróżnicowany 
dorobek naukowy ośrodka ekonomicznej myśli transportowej Szczecina. Obok 
interesujących publikacji pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
US, w tym prof. F. Gronowskiego, prof. J. Wronki i dr. M. Plucińskiego, wska-
zać należy również na wyróżniające się publikacje pracowników naukowo-dy-
daktycznych Akademii Morskiej w Szczecinie, tj. prof. S. Gucmy, dr. K. Wosia 
i dr. A. Montwiłła. Zagadnienia te, a w szczególności znajdujące się na styku 
transport – przemysły morskie oraz polityka transportowa i polityka morska, będą 
stanowiły niewątpliwie jeden z ważnych obszarów działalności naukowej i jed-
nocześnie dydaktycznej szczecińskiego ośrodka ekonomicznych badań trans-
portowych, jakim jest Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

podsumowanie

Szczecińska szkoła ekonomiki transportu to jeden z wiodących w Polsce 
ośrodków naukowych w zakresie badania ekonomicznych procesów i zjawisk 
występujących w sektorze transportu i logistyki oraz jego relacji z otoczeniem. 
Swój wysoki status naukowy w tej dziedzinie zawdzięcza kilkudziesięciolet-
niemu dorobkowi zgromadzonemu przez co najmniej dwie generacje pracow-
ników naukowo-dydaktycznych, głęboko zaangażowanych w prace badawcze 
z zakresu ekonomicznych problemów transportu, postrzeganych wcześniej głów-
nie w ujęciu gałęziowym, a obecnie przede wszystkim systemowym.

Sam dorobek naukowy tej szkoły, chociaż najbardziej dostrzegalny szcze-
gólnie dla osób z zewnątrz, nie wyczerpuje jej wszystkich osiągnięć obecnego 
i minionego okresu. Nie mniej bogaty jest bowiem dorobek dydaktyczny i orga-
nizacyjny szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. Jego wymiernym przeja-
wem jest nie tylko wykreowanie nowoczesnej struktury organizacyjnej wiodącej 
jednostki Uniwersytetu Szczecińskiego zajmującej się ekonomiczną problema-
tyką transportu, jaką jest Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług z jej układem 
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katedr, wprowadzenie efektywnej organizacji prowadzenia badań i kształcenia, 
ale również stworzenie nowoczesnego, odpowiadającego wymogom praktyki 
profilu nauczania, który określają programy studiów, i w rezultacie tego rozbu-
dzenie zainteresowania środowiska w kształceniu wysoko kwalifikowanych spe-
cjalistów z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Zainteresowanie to przekłada 
się z kolei bezpośrednio na wyniki procesu rekrutacji na kierunki i specjalności 
transportowe wydziału oraz ostatecznie znajduje swój wyraz w liczbie wypro-
mowanych absolwentów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami zasilają sektor 
TSL w Polsce.

Należy wyrazić przekonanie, że szczeciński ośrodek naukowo-dydaktyczny 
specjalizujący się w zakresie badań ekonomicznej problematyki transportu i zara-
zem kształcenia w tej dziedzinie będzie kontynuował swoje wysiłki na rzecz 
dalszego rozwoju swych wszystkich obszarów aktywności w następnej deka-
dzie XXI wieku. Stawia ona bowiem ogromne wyzwania przed sektorem trans-
portu, którym muszą sprostać także ośrodki naukowe specjalizujące się w pro-
blematyce transportowej, tak w dziedzinie badań, jak i kształcenia. Wyzwania 
te i cele, które określi nowa polityka transportowa UE na lata 2011–2020, mogą 
być bowiem skutecznie realizowane tylko przy wydatnym wsparciu liczących 
się szkół transportowych – ważnych centrów naukowo-badawczych w dziedzi-
nie transportu w Europie 19. Szczecińska szkoła ekonomiki transportu, jako ośro-
dek o takim standardzie, może wnieść zatem swój duży wkład w zrównoważony 
rozwój europejskiego systemu transportowego.
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SzczEcIN ScHOOL OF TRaNSPORT EcONOMIcS  
aS a DYNaMIc TRaNSPORT RESEaRcH  
aND EDUcaTION cENTRE IN POLaND

Summary

The upcoming jubilee in Szczecin connecting with proceeding of 65th anniversary 
of the tertiary economic education in Western Pomeranian region which will happen in 
2011, makes an opportunity to deeper analysis and evaluation of the research, didactic 
and organisational output of the Szczecin School of Transport Economics. This school 
puts its roots down up to year 1946.

The author of this paper as a person who has collaborated with transport oriented 
research and education centres in Szczecin since decades, however mainly with the Szc-
zecin University and the Maritime University in Szczecin, being leading centres in this 
area, takes an attempt to retrospective view on an wide range activity undertaken by the 
Szczecin School of Transport Economics. In his scrutiny on this subject, the author has 
focused after all on research and didactic activity as well as output of the Faculty of 
Management and Economics of Services of the Szczecin University. His close attention 
attracts, however, Department of Transport Systems and Policy.

translated by a.S. grzelakowski
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mój nauczyciel – proFesor przemysław małek

Studia w latach 1951–1956 odbywałem w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
na Wydziale Transportu Drogowego. Transport drogowy nie był wówczas syno-
nimem transportu samochodowego, lecz szerszym pojęciem, szerszą gałęzią 
gospodarczą, dydaktyczną i naukową. Obejmował on bowiem także problemy 
ekonomiczno-organizacyjne transportu konnego. Wozactwo w latach 50. odgry-
wało jeszcze dużą rolę w obsłudze transportu krajowego jako transport dowo-
zowo-odwozowy do kolei i portów żeglugowych, w przewozach miejskich i na 
małych odległościach. Jako student ówczesnej WSE w Szczecinie pierwszą swoją 
praktykę zawodową w 1952 roku odbywałem w Oddziale Konnym Państwowej 
Komunikacji Samochodowej we Wrzeszczu. Eksploatowano tam 50 koni pocią-
gowych w obsłudze przewozów ładunków na terenie Trójmiasta.

Rozwój ogólnej ekonomiki transportu zapoczątkowany został praktycz-
nie w latach 50. przez prof. Przemysława Małka (1919–1979), który kiero-
wał Katedrą Ekonomiki Transportu na Wydziale Transportu Drogowego WSE 
w Szczecinie. Był on moim szefem od momentu rozpoczęcia przeze mnie pracy 
w 1963 roku w Katedrze Ekonomiki Transportu, nad którą kierownictwo przeją-
łem po nim w 1979 roku. Przed wojną dyscyplinę tę w nielicznych środowiskach 
uczelnianych w Polsce uprawiali w odniesieniu do ekonomik szczegółowych 
profesorowie: B. Kasprowicz (transport morski), B. Kaczmarkiewicz (trans-
port kolejowy) oraz F. Hilchen, H. Hendrikson, R. Rudzki i M. Łopuszyński, 

1 Prof. zw. dr hab. Waldemar Grzywacz dr h.c. – Uniwersytet Szczeciński.
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zajmujący się problemami ekonomiki i polityki transportowej. Oprócz Szczecina, 
dwoma środowiskami uczelnianymi, w których po wojnie zapoczątkowano roz-
wój ekonomiki transportu, były Sopot (Wyższa Szkoła Handlu Morskiego, obec-
nie Uniwersytet Gdański) i Warszawa (Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 
obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Moje relacje naukowe z prof. P. Małkiem inspirowały mnie w kreacji włas- 
nej osobowości naukowej. Chodziłem na jego wykłady przez cały czas asysten-
tury i adiunktury, poznając jego tryb myślenia i sposoby argumentacji. Obecnym 
asystentom wydaje się, że jeśli przez rok uczęszczają na wykłady swoich profe-
sorów, to już przejęli ich wiedzę. Wpływ na mój rozwój naukowy mieli profe-
sorowie pracujący ówcześnie na wydziale, wybitni specjaliści w swoich dyscy-
plinach, a oprócz tego wielcy humaniści i erudycji. Byli to profesorowie: Leon 
Babiński (prawo państwowe), Władysław Górski (prawo transportowe i ubezpie-
czenia), Alfred Wielopolski (historia gospodarcza i transportu), Juliusz Mikołajski 
(geografia gospodarcza i transportu), Eufemiusz Terebucha (rachunkowość), 
Stanisław Szwan (finanse), Jerzy Wolszczan (ekonomia transportu drogowego) 
oraz Zbigniew Heliński (statystyka). W każdym z ich wykładów – oprócz wiedzy 
specjalistycznej – przewijały się myśli humanistyczne o dobru człowieka i jego 
roli w rozwoju ludzkości.

W pracach naukowo-badawczych dotyczących ekonomiki i organizacji 
transportu w Polsce w latach 50. i 60. występowały dwa nurty naukowe. Jeden 
dotyczył analizy makroekonomicznej stanu istniejącego transportu i był on 
przejawem rozważań z zakresu teorii ekonomii w ujęciu pozytywnym. W jego 
ramach próbowano wyjaśnić aksjomaty, systematyzować twierdzenia oraz abs-
trakcyjnie przedstawiać rzeczywistość w ujęciu systemu transportowego. Badano 
zjawiska i procesy tworzące źródła potrzeb transportowych, mające wpływ na 
rozwój rzeczowy, organizacyjny i ekonomiczny transportu w ujęciu działo-
wym i gałęziowym. Badano również wpływ transportu na rozwój ogólny gospo-
darki narodowej i występujące w niej zależności. Drugi nurt był przejawem ana-
lizy mezo- i mikroekonomicznej ekonomii stosowanej. Przedstawiono w jego 
ramach sposoby praktycznego stosowania praw i prawidłowości ekonomicznych 
w poszczególnych gałęziach i branżach transportowych oraz regionach. Nurt ten 
był również przejawem ekonomii normatywnej – wartościujący funkcjonowa-
nie poszczególnych gałęzi transportu oraz postulujący określony sposób funkcjo-
nowania gałęzi i przedsiębiorstw transportowych, wówczas wielkich organizacji 
gospodarczych (PKP, PLL „Lot”) o charakterze monopolistycznym lub oligopo-
listycznym (PKS, Transbud, PTHW). Zarówno pierwszy, jak i drugi nurt badań 
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naukowych stały się podstawą rozwoju polityki transportowej w ramach ogólnej 
polityki społeczno-gospodarczej państwa.

W ewolucji szczecińskiej szkoły ekonomicznej wystąpiły trzy okresy rozwo-
jowe. Pierwszy z nich trwał od 1946 do 1950 roku i był związany z niepaństwową 
Akademią Handlową. Na uczelni tej rozwijano liberalną myśl ekonomiczną wol-
nej gospodarki rynkowej. Głównym przedmiotem zainteresowań badawczych 
i dydaktycznych były wówczas takie zagadnienia, jak: handel, skarbowość, ubez-
pieczenia oraz żegluga morska i gospodarka morska, w tym portowa. Był to model 
szkolnictwa wyższego występujący na Zachodzie. Akademia Handlowa w 1950 
roku przekształcona została w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, która po połączeniu 
z Wyższą Szkołą Inżynierską w 1955 roku współtworzyła powstałą Politechnikę 
Szczecińską. W roku 1985 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
Politechniki Szczecińskiej wszedł w skład nowo utworzonego Uniwersytetu 
Szczecińskiego jako Wydział Ekonomiczny. Funkcjonujący w ramach tego 
wydziału Instytut Ekonomiki Transportu po osiągnięciu samodzielności akade-
mickiej w 1990 roku został wyodrębniony jako Wydział Transportu i Łączności. 
W 1999 roku przyjął on obecną nazwę – Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług.

Drugi okres (bardzo długi) trwał od roku 1950 do zmian ustrojowych, które 
nastąpiły w 1989 roku. Wdrożono wówczas w Polsce radziecki model szkol-
nictwa wyższego, indoktrynowanego tzw. ekonomią marksistowską. Czołowych 
wówczas polskich wykładowców przeszkalano w Moskwie na trzymiesięcz-
nych kursach, przedstawiając im założenia radzieckiego modelu ekonomicznego. 
W kursie takim uczestniczył prof. P. Małek ze Szczecina. Po powrocie z kursu 
w październiku 1950 roku został on powołany na stanowisko zastępcy profe-
sora w WSE w Szczecinie. Model ten, oprócz podbudowy myślą ekonomii mark-
sistowskiej, charakteryzował się tworzeniem wąskich specjalizacji ekonomicz-
nych, czego wyrazem w systemie rządowym było funkcjonowanie Ministerstwa 
Kolei oraz Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego. Powołano wów-
czas dwa wydziały na uczelni: Transportu Śródlądowego i Spedycji, ze specja-
lizacjami we wszystkich gałęziach transportu wraz z towaroznawstwem, oraz 
Wydział Finansów ze specjalnościami rachunkowości i finansów w przedsiębior-
stwach w ramach poszczególnych gałęzi transportu. Oddzielono wówczas eko-
nomikę i organizację transportu od jej rachunkowości i finansów, tworząc dwa 
byty naukowo-dydaktyczne. W roku akademickim 1952/1953 pogłębiono spe-
cjalizację, tworząc odrębne wydziały transportu kolejowego, samochodowego, 
wodnego-śródlądowego oraz towaroznawstwa rolno-spożywczego i opakowań. 
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W Szczecinie z nomenklatury wyeliminowano wówczas żeglugę morską i eko-
nomikę portów, które to specjalności, zgodnie z zaplanowaną specjalizacją 
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, przypadły uczelni w Sopocie. Oczywiście 
przedmioty żegluga morska i ekonomika portów funkcjonowały w Szczecinie 
w ramach wąskich specjalizacji.

Trzeci okres, trwający formalnie od schyłku 1989 roku, a faktycznie od 
przemian społeczno-gospodarczych i liberalizacji życia naukowego, zapoczątko-
wany został w 1980 roku. Zaczęto nawiązywać wówczas do rozwoju opartego na 
funkcjonowaniu gospodarki wolnorynkowej i ekonomii klasycznej. Uznano, że 
rozwój gospodarczy – oprócz dominacji centralnego planowania i systemu roz-
dzielnictwa zasobów – powinien być wspierany zasadami konkurencji rynkowej, 
a przedsiębiorstwa państwowe powinny charakteryzować się samorządnością, 
samodzielnością i samofinansowaniem. Była to próba mariażu gospodarki pla-
nistycznej i scentralizowanej z wolnym rynkiem. Okres ten był twórczy w syste-
mie szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Zaczęto nawiązywać do rozwią-
zań stosowanych na Zachodzie, powoli oddalając się od rozwiązań radzieckich.

Istotny wpływ na rozwój ogólnej ekonomiki transportu na uczelni szcze-
cińskiej miał prof. P. Małek. Był on teoretykiem, który uwzględniał w dydak-
tyce i dociekaniach naukowych wpływ szkoły klasycznej oraz marksistowskiej. 
To dualistyczne podejście prowadziło do eklektyzmu naukowego, kreacji ekono-
miki transportu łączącej w jedną całość (z próbą stworzenia spójności) subdyscy-
pliny ekonomii zajmującej się stosunkami gospodarczymi w rozwoju i funkcjo-
nowaniu transportu jako jednego z działów gospodarki narodowej.

Podejście klasyczne prof. Małek wyniósł niewątpliwie ze studiów na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczętych w roku 1937, 
a ukończonych na tajnych kursach uniwersyteckich w 1943 roku, i dwuletnich 
studiów prawa francuskiego przypadających na lata 1938/1939. Profesor miał 
kontakt z Francją podczas wakacyjnych stażów odbytych w tym kraju w latach 
1937 i 1939, a następnie latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Jeśli chodzi o podej-
ście marksistowskie, które także cechowało prof. Małka, to miało ono swoje źró-
dło w przeszkoleniu ekonomiczno-ideologicznym, któremu poddano profesora 
w roku 1950 w Moskwie, oraz w ścisłym związaniu się tego naukowca z ówczes- 
nym systemem administracji gospodarczej kraju. Przez wiele lat sprawował 
on funkcję przewodniczącego Komisji Planowania Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie. Dualistyczne podejście w eklektyzmie naukowym nie było ani 
w okresie przed, ani po drugiej wojnie światowej zjawiskiem odosobnionym. 
Cechowało ono wielu uczonych i było twórcze, jeśli chodzi o poszukiwanie 
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rozwiązań pragmatycznych funkcjonowania gospodarek światowych. Jednym 
z takich uczonych był przecież polski ekonometryk, ekonomista i planista Oskar 
Lange, o uznanym autorytecie światowym.

W katedrze, a później Instytucie Ekonomiki Transportu w latach 60. asy-
stentami prof. Małka byli Bronisław Sowa oraz autor niniejszego wspomnienia 
– Waldemar Grzywacz. W latach późniejszych katedra została zasilona nowymi 
asystentami. Bronisław Sowa oraz ja mieliśmy inne cechy charakterologiczne. 
Bronek raczej odtwarzał poglądy przedstawiane przez profesora Małka i nie 
wchodził z nimi w dyskusje. Ja zawsze charakteryzowałem się twórczym nie-
pokojem i dociekliwością. Mój rozwój naukowy, na który wielki wpływ miał 
prof. Małek, odpowiadał koncepcji badawczej współtwórcy prakseologii – pro-
fesora Tadeusza Kotarbińskiego. Jego wskazanie mówiące, że „Trzeba podważać 
wszystko, co da się podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, czego 
podważyć się nie da” było stałym moim mottem, zasadą którą się kierowałem.

Asystentem prof. Małka zostałem w roku 1963. Kilka lat wcześniej był już 
nim Bronisław Sowa. Pamiętam, że w pierwszym okresie mojego pobytu w kate-
drze Profesor wydawał się zdziwiony moją dociekliwością i postawą krytycz-
no-dyskusyjną. Nie był do niej przyzwyczajony przez Bronka, akceptującego bez 
zastrzeżeń jego poglądy. Podejmowałem liczne próby dyskusyjne z Profesorem, 
co nie było łatwe z dwóch względów, a mianowicie nie tolerował on poglądów 
odbiegających zasadniczo od jego punktu widzenia i dotyczyło to nie tylko mnie 
(wówczas asystenta, a następnie adiunkta), ale również innych osób, w tym pro-
fesorów z innych środowisk naukowych. Profesor Małek był stabilny w swo-
ich przekonaniach i nie zauważyłem ewoluowania jego poglądów. Po drugie 
miał on niełatwy język, jego sformułowania były skomplikowane i przesiąknięte 
trudnymi zwrotami naukowymi, w tym obcojęzycznymi. Dowodem na to niech 
będzie fakt, że po jego wykładzie z ekonomiki transportu zawsze musiałem część 
prowadzonych przeze mnie zajęć ćwiczeniowych przeznaczać na to, by ułatwić 
studentom zrozumienie treści wykładu Profesora.

O trudności przekonania prof. Małka do innych poglądów, a nawet sformu-
łowań, świadczy między innymi fakt, że Bronisław Sowa przez wiele lat asy-
stentury nie napisał żadnego artykułu naukowego. Projekty artykułów zawsze 
przedkładał Profesorowi, który nanosił na nie szereg niekończących się uwag 
i poprawek, co zniechęcało do kończenia artykułów. Kiedy zacząłem pracować 
w katedrze, Profesor ciągle poprawiał również moje projekty artykułów, suge-
rując, że robi to dla mojego dobra i że bez jego akceptacji nikt mi ich nie opu-
blikuje. Zirytowało mnie to i już w pierwszym roku pracy w katedrze wysłałem 
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jeden z artykułów (bez poprawek Profesora i jego akceptacji) do miesięcznika 
„Motoryzacja” (nr 12/1963). Artykuł ten poświęcony był czynnikowi ludzkiemu 
w transporcie („O nowe spojrzenie na zawód kierowcy”), co było wówczas przed-
miotem moich zainteresowań badawczych. Profesor po ukazaniu się mojego arty-
kułu był w pewnym sensie skonfundowany i jedynie cierpko stwierdził, że gdy-
bym go uprzednio dał mu do poprawy, to artykuł mógł być lepszy merytorycznie. 
Od tego czasu, dyskutując z prof. Małkiem, pisałem artykuły do miesięczników 
transportowych i społecznych samodzielnie, bez jego korekty, a następnie – po 
ugruntowaniu się mojej pozycji naukowej – również książki o tematyce transpor-
towej. W podobny sposób postąpiłem przy pisaniu pracy doktorskiej i habilita-
cyjnej, które kolejno obroniłem w latach 1966 i 1969. Po uzgodnieniu tematów 
i omówieniu ogólnej koncepcji treściowej, przedłożyłem Profesorowi kolejne 
swoje dysertacje: doktorską i habilitacyjną. Ponieważ byłem już znany w środo-
wisku ekonomistów transportu w Polsce, dzięki licznym publikacjom oraz aktyw-
nemu uczestnictwu w konferencjach naukowych, Profesor naniósł nieliczne (jak 
na niego) uwagi, które w części uwzględniłem. Uznano mnie wówczas za bar-
dzo dynamicznie rozwijającego się naukowo pracownika wydziału. Doktorat 
obroniłem w trzy lata po rozpoczęciu pracy, a po kolejnych trzech latach obroni-
łem habilitację. Prawdopodobnie tego „rekordu” czasowego nikt w szczecińskim 
środowisku ekonomistów transportu nie pokonał. Wpływ na mój szybki rozwój 
naukowy miała determinacja, by uzyskać samodzielność naukową poprzez uzy-
skanie habilitacji. Walnie do tego przyczynił się prof. P. Małek. Jego krytycyzm 
traktowałem jako wyzwanie, któremu przeciwstawiałem własne poglądy.

Z rzewnością wspominam swoją obronę doktorską oraz habilitacyjną, które 
odbyły się na wydziale. Były to „dyskusyjne uczty naukowe”. W odróżnieniu od 
poprzednich obron doktorskich (przede mną bronili się E. Kolanko i J. Bezoki) 

– spokojnych, ugrzecznionych, na których brakowało elementu żywej dys-
kusji – moja była dynamiczna, gdyż odbywała się w jej trakcie żarliwa pole-
mika. Dwaj znakomici recenzenci mojej rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ spe-
cyficznych cech pracy transportu na system wynagradzania kierowców” – pro-
fesor J. Wolszczan z naszego wydziału i profesor A. Rajkiewicz z Uniwersytetu 
Warszawskiego (ekonomista i polityk społeczny) – w czasie obrony zaaprobo-
wali mój dyskusyjny styl i włączyli się w jego nurt z innymi członkami Rady 
Wydziału. Po obronie, która trwała około dwóch godzin, pogratulowali mi oni 
odwagi cywilnej do polemizowania z nimi i wywołania dyskusji. Toczyła się 
ona bowiem nie tylko wokół tez pracy doktorskiej, ale objęła szerszy kontekst 
czynnika ludzkiego w oddziaływaniu na funkcjonowanie gospodarki narodowej. 
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Należy pamiętać, że był to rok 1966 wpisujący się w dekady, w których swo-
bodna dyskusja wykraczająca poza ramy ówczesnych doktryn politycznych nie 
była dobrze widziana. Dzięki temu, że profesorowie Wolszczan i Rajkiewicz byli 
naukowcami otwartymi i niezindoktrynowanymi, obrona mojej pracy doktor-
skiej miała nie tylko prawdziwy charakter obrony tez doktoratu, ale przerodziła 
się w otwartą dyskusję naukową. Brak mi takich dyskusji na obronach odbywa-
jących się na wydziale. Wracając do mojej obrony, wspominam, że co prawda 
wprowadziłem za jej sprawą nieco ożywienia do atmosfery następnych obron 
doktorskich, ale z czasem wszystko wróciło do „normy obron poprawnych”, nie-
polemicznych, a niekiedy nawet taktycznych – „kto za kim lub przeciwko komu”.

Po doktoracie otrzymałem aż trzy oferty przejścia do innych katedr, o zupeł-
nie innych profilach dydaktyczno-naukowych. Pozostałem jednak wierny 
Katedrze Ekonomiki Transportu i prof. P. Małkowi. Problematyka transportowa 
była dla mnie interesująca, a mój szef, z częściowo odmiennymi ode mnie poglą-
dami, inspirował mnie naukowo.

W roku 1969 byłem pierwszym habilitantem wydziału, który uzyskał sto-
sowne uprawnienia. Mój dyplom habilitacyjny za rozprawę pt. „Infrastruktura 
w transporcie – problemy optymalizacji” ma numer 1. Na rozprawie, która trwała 
około trzech godzin, wystąpiła żarliwa wymiana poglądów, a dyskusja była mery-
toryczna i interdyscyplinarna. Ponieważ była to pierwsza rozprawa habilitacyjna 
na wydziale, stąd wszyscy członkowie Rady Wydziału uznali, że powinni zabrać 
głos. Ogółem 13 osób zadawało mi pytania nawiązujące do ich zainteresowań 
naukowo-katedralnych, nie zawsze zbieżnych ściśle z tematem rozprawy. Było 
to przeegzaminowanie mnie w formie dyskusyjnej z zagadnień ekonomicznych, 
finansowych, rachunkowych, historycznych, geograficznych, prawnych, a nawet 
filozoficznych. W trakcie moich odpowiedzi dostawałem pytania uzupełniające, 
co faktycznie przerodziło się w interdyscyplinarną dyskusję naukową. W tajnym 
głosowaniu uznano, że obrona ta miała charakter celujący. Takich form obron 
na naszym wydziale i w większości innych uczelni już nie ma, czego żałuję. 
Habilitant powinien bowiem wykazać się dobrą znajomością wiedzy konkretnej, 
w której się specjalizuje, oraz ogólnie poprawną wiedzą komplementarną, inter-
dyscyplinarnie wobec wiedzy specjalistycznej.

Rozbieżności w poglądach prof. P. Małka i moich miały charakter prag-
matyczny i teoretyczny. Profesor był zwolennikiem tworzenia nowych bytów 
organizacyjnych, czego ja nie popierałem. Doprowadził on do wyodrębnienia 
w ramach wydziału samodzielnego Instytutu Ekonomiki Transportu, przy funk-
cjonowaniu innych jednostek w formie organizacyjnej katedr. Doprowadził 
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również krótkotrwale do powołania Międzyresortowego Instytutu Ekonomiki 
Transportu; instytut ten podlegał dwutorowo Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego 
i Ministerstwu Transportu Drogowego i Lotniczego. Kuriozalne było również 
staranie prof. Małka o wydzielenie z biblioteki wydziałowej biblioteki insty-
tutu z określonym księgozbiorem dotyczącym transportu. Studenci mieli wypo-
życzać literaturę dotyczącą transportu w bibliotece instytutu, a literaturę ogól-
noekonomiczną w bibliotece wydziałowej. Personel biblioteki miał zostać sto-
sownie podzielony, zakupy nowego księgozbioru miały być odrębne, natomiast 
siedziba biblioteki instytutu miała pozostać w wydzielonych pomieszczeniach 
biblioteki wydziałowej. Profesor uważał, że te nowe byty organizacyjne sprzyjać 
będą lepszemu zasilaniu finansowemu instytutu przez MTDiL, co przy scentrali-
zowanym systemie funkcjonowania ówczesnego rządu było mirażem. Osobiście 
byłem przeciwny tworzeniu nowych bytów organizacyjnych oraz zwolennikiem 
struktur ujednoliconych, a tam, gdzie było to możliwe, struktur wspólnych.

Także odmienny od punktu widzenia prof. Małka był mój pogląd na udział 
transportu w tworzeniu dochodu narodowego, występowania tzw. praw trans-
portowych i nauki o transporcie. Profesor był zwolennikiem obliczania dochodu 
narodowego (DN) oraz produktu krajowego brutto (PKB) metodą produk-
cji materialnej MPS (material Product System), która obowiązywała w pań-
stwach gospodarki centralnie planowanej, w strukturze organizacyjnej, której był 
przecież wysokim urzędnikiem (był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji 
Planowania i współpracował z organami Komisji Planowania przy URM). 
Zgodnie z tą doktryną do sfery produkcji materialnej zalicza się pracę zmierza-
jącą do opanowania i przeobrażenia zasobów i sił przyrody w celu zaspokoje-
nia potrzeb ludzkich, tj. związaną z działalnością wytwórczą o charakterze mate-
rialnym (efektem są nowe dobra materialne). W działalności transportowej jest 
to działalność związana z przewozem dóbr i przewozami osobowymi wyłącznie 
pracowniczymi. Działalność niematerialna natomiast, w oświacie, nauce, ochro-
nie zdrowia itp., w tym w przewozach pasażerskich pozapracowniczych (prywat-
nych, rekreacyjnych itp.), wynikiem której nie jest powstawanie nowych dóbr 
rzeczowych (materialnych), jest, zgodnie z metodologią MPS, działalnością kon-
sumpcyjną wynikającą z dzielenia (pożytkowania) DN i PKB, wcześniej wytwo-
rzonych przez działalność produkcyjną.

Byłem i jestem nadal zwolennikiem obliczania DN i PKB metodą rachun-
ków narodowych SNA (System of national account), zalecaną przez ONZ i sto-
sowaną w państwach gospodarki rynkowej. Zgodnie z nią cała aktywność spo-
łeczno-gospodarcza, a więc cała sfera produkcji materialnej oraz niematerialnej 
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(nauka, oświata, służba zdrowia, cały transport, w tym pasażerski pozapracowni-
czy itd.), zaliczana jest do współtworzących DN i PKB.

W kwestii udziału transportu w tworzeniu DN i PKB, pomimo licznych 
dyskusji, pozostawaliśmy przy odrębnych poglądach. Problem jest zresztą teo-
retycznie nadal dyskusyjny i pojawiają się jego nowe aspekty – czy PKB, bez 
względu na metodę obliczeniową, jest właściwym miernikiem mierzenia dobro-
bytu i cywilizacyjnego poziomu rozwoju państw i ich gospodarek. Miernik ten 
powinien bowiem charakteryzować w państwach i społeczeństwach:
a) poziom i poprawę jakości życia oraz ograniczania sfery wykluczenia i ubóstwa,
b) poziom i wzrost stabilności sytuacji gospodarczej i społecznej,
c) zmiany (poprawę, pogorszenie) stosunku do środowiska przyrodniczego.

Liczne dociekania naukowe z tego zakresu są dalej otwarte, pomimo funk-
cjonowania już nowych mierników, m.in.: miernika ekonomicznego dobrobytu 
MED, indeksu rozwoju społecznego (human development index), wskaźnika 
poziomu życia WPŻ i innych, mających już bogatą literaturę.

Całkowicie odmienny pogląd miałem i mam nadal odnośnie tzw. praw 
ekonomicznych transportu, których Profesor był zwolennikiem, a nawet 
twórcą 2. Aprobował on sformułowane przez D. Lardnera, E. Saksa, A. Löscha 
i R. Domańskiego tzw. prawa transportowe, które są jakoby specyficzne dla dzia-
łalności transportowej. Lardner sformułował „prawo transportowe” stwierdzające, 
że na rozmiary zbytu określonych dóbr wpływają koszty transportu. Im są one 
większe, tym zbyt na dane dobra wymagające przewozu jest mniejszy. Nie jest to 
według mnie specyficzne prawo transportowe, lecz przejawianie się ogólnoeko-
nomicznej zasady elastyczności cenowej popytu. Popyt maleje, gdy sumaryczne 
koszty nabywanych dóbr, powiększone o koszty ich przemieszczania, rosną.

Sax sformułował aż pięć praw transportowych: „prawo intensywności 
transportu” głoszące, że tempo rozwoju transportu jest zgodne (proporcjonalne) 
z tempem rozwoju całej gospodarki narodowej; „prawo integracji transportu” 
głoszące, że transport rozwija się intensywnie w ograniczonej liczbie przedsię-
wzięć najbardziej efektywnych; „prawo kierunkowości transportu” głoszące, że 
przewozy odbywają się nie według najmniejszej odległości geometrycznej, lecz 
według najmniejszej odległości ekonomicznej (przy zastosowaniu najtańszej 
drogi i środka transportowego); „prawo kosztów transportu” głoszące, że wraz 

2 Por. szersze rozważania w zakresie krytyki tzw. praw ekonomicznych transportu w: A. Pisko-
zub, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1979, s. 31–37; W. Grzywacz, Ekonomika trans-
portu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1987, s. 82–86; W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika 
transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 23–26.
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ze wzrostem skali przewozów maleją koszty jednostkowe, co tworzy pochodne 
„prawo cen transportu”. Ceny przewozów maleją proporcjonalnie do wzrostu 
wielkości przewozów.

A. Lösch sformułował „prawo refrakcji”, załamania się kosztów transportu 
przy zastosowaniu rozwiązania transportowego charakteryzującego się niższymi 
kosztami eksploatacyjnymi (transport wodny) w stosunku do rozwiązania wyma-
gającego większych nakładów (transport lądowy). Z prawa tego wynika postu-
lat wykonywania przewozu gałęzią transportową o tanich kosztach taryfowych.

Polski uczony, metodolog geografii ekonomicznej R. Domański, sformuło-
wał dwa prawa odnoszące się do ekonomicznej problematyki transportu – „prawo 
pararelizacji” i „prawo platynacji”. Pierwsze z nich głosi, że nowe drogi lokali-
zowane są wobec dróg starych najpierw prostopadle, a później równolegle (para-
lelnie), natomiast drugie głosi, że drogi boczne zbliżają się pasmowo do drogi 
głównej. Prawa te stwierdzają, że nowe inwestycje drogowe ciążą do szlaków 
o dużych natężeniach przewozowych, tj. do występujących masowych potrzeb 
przewozowych.

Wszystkie wymienione prawa można uznać za poprawne, ale nie specy-
ficzne jedynie dla działalności transportowej. Są one wyrazem przejawiania się 
ogólnoekonomicznych praw występujących w całej działalności gospodarczej, 
we wszystkich działach i gałęziach gospodarczych.

Profesor Małek sformułował samodzielnie „prawo wtórności potrzeb prze-
wozowych”, z którego wynika, że transport świadczy usługi w wyniku zaist-
niałych pierwotnych potrzeb pozatransportowych, np. potrzeb budownictwa, 
do którego w przewozach materiałów budowlanych musi dostosować się trans-
port. Przy logiczności tego rozumowania błąd „specyficzności” polega na tym, 
że każda działalność gospodarcza i społeczna jest w istocie następstwem jakiejś 
potrzeby ją poprzedzającej. Przy dialektycznym rozumowaniu współzależności 
rzeczy i zjawisk nie można jednoznacznie określić, co jest pierwotne, a co wtórne.

Moje argumenty, że nie występuje specyfika ekonomiczna transportu i nie 
można formułować specyficznych praw ekonomicznych transportu, gdyż dział 
ten funkcjonuje analogicznie wobec innych – w oparciu o działania ogólnoeko-
nomicznych praw (wartości, popytu i podaży, rachunek kosztowy i innych) – nie 
przekonały Profesora. Podobnie jego argumenty o specyficzności transportu 
i jego samodzielnych prawach nie przekonały nigdy mnie.

Jeśli chodzi o poglądy teoretyczne, to można powiedzieć, że w różny spo-
sób traktowaliśmy z Profesorem ekonomikę transportu. Ja uznawałem i uznaję, 
że nie jest ona samodzielną nauką, a jedynie dyscypliną dydaktyczną i badawczą 
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ekonomii, jej subdyscypliną ekonomiczną. Profesor natomiast skłaniał się, za 
m.in. poglądami H. Meyera i C. Piratha 3, do wyodrębnienia samodzielnej „nauki 
o transporcie”, w skład której wchodzą: ekonomika transportu, technika trans-
portu, prawo transportowe, geografia i historia transportu. Ten spór akademicki 
z dawnych lat, mnożenie bytów, m.in. poprzez wydzielanie poszczególnych dys-
cyplin naukowych jako samodzielnie funkcjonujących, przestał intrygować pra-
cowników nauki. I chyba słusznie, jeśli przypomni się m.in. jałową naukowo 
dyskusję z lat 70., która trwała kilka lat i angażowała wszystkie transportowe śro-
dowiska naukowe w Polsce, a dotyczyła ustalenia tego, czy system transportowy 
jest „jednolity”, czy też „zintegrowany”. Moje ówczesne stanowisko, że w poję-
ciu „system” mieści się jednolitość i zintegrowanie nie miało przebicia wobec 
rozdyskutowanej w tym temacie ówczesnej profesury.

Obecny nurt badawczo-naukowy i dydaktyczny w środowiskach nauko-
wych zajmujących się działalnością transportową, odnoszący się do pragma-
tycznych problemów funkcjonowania i rozwoju transportu w warunkach gospo-
darki rynkowej w oparciu o ogólnoekonomiczne prawa, wydaje się być bardziej 
zasadny i racjonalny.

My teAcHer – ProFeSSor PrzeMySŁAw MAŁek

Summary

Prof. W. Grzywacz resembles his first superior prof. Małek which he recognizes as 
a founder of the general transport economics in Szczecin. Although prof. Małek is the 
main character in the paper prof Grzywacza recalls also the others famous and well – de-
served persons either from before and after Second World War times. He dedicates also 
large part of the paper to development of the transportation economics science in Poland.

translated by dariusz milewski

3 Por. rozważania o „nauce w transporcie” w: W. Grzywacz, Ekonomika…, op.cit., s. 67 i n. 
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moje zwiĄzki ze szczecińskĄ  
szkołĄ ekonomiki transportu

Po raz pierwszy z przedstawicielami szczecińskiej szkoły ekonomiki trans-
portu zetknąłem się osobiście ponad 40 lat temu, w styczniu 1969 roku i muszę 
podkreślić, że byli to jej wybitni przedstawiciele.

W dniach od 10 do 12 stycznia 1969 roku w Jaszowcu odbył się I Zjazd 
Katedr Ekonomiki Transportu, zorganizowany przez ośrodek szczeciński. Jako 
młody asystent zostałem tam zabrany przez szefa mojej katedry na Wydziale 
Handlu Zagranicznego ówczesnej SGPiS i późniejszego promotora mojej roz-
prawy doktorskiej, prof. dr. Ignacego Tarskiego.

Naukowcy z ośrodka szczecińskiego (wówczas pracownicy naukowo-dy-
daktyczni Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki 
Szczecińskiej) jako organizatorzy zjazdu przygotowali trzy merytoryczne refe-
raty, będące podstawą dwudniowych obrad, a mianowicie:
– doc. dr Przemysław Małek przedstawił referat zatytułowany „Przedmiot 

i metoda ekonomiki transportu i ekonomik branżowych”,
– adj. dr Waldemar Grzywacz przedstawił referat pt. „Przegląd zakresu prac 

badawczych w ekonomice transportu”,
– doc. dr Franciszek Gronowski zaprezentował referat pt. „Perspektywy organi-

zacyjne katedr ekonomiki transportu z zakresie działalności naukowej, dydak-
tycznej i usługowej”.

1 Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
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Obok powyższych referentów w zjeździe brali udział także inni przedstawi-
ciele ośrodka szczecińskiego, m.in. ówcześni: doc. dr Jerzy Wolszczan oraz moi 
rówieśnicy mgr Wojciech Bąkowski i mgr Hubert Bronk, a także prof. Marian 
Madeyski (którego także z pewnością należy zaliczyć do współtwórców szcze-
cińskiej szkoły ekonomiki transportu). To wtedy poznałem osobiście wszystkie 
wyżej wymienione osoby, z którymi utrzymywałem później ożywione kontakty 
naukowe (z niektórymi do dnia dzisiejszego).

Zjazd ten miał istotne znaczenie, gdyż zapoczątkował okresowe spotkania 
katedr ekonomiki transportu ze wszystkich ośrodków ekonomicznych.

Kolejny zjazd (trzy i pół roku później) zorganizował ośrodek sopocki 
w Kadynach w dniach 12–14 czerwca 1972 roku. Podstawę dyskusji stanowiły 
wtedy dwa referaty, a mianowicie:
– prof. zw. dr Bolesław Kasprowicz – „Kierunki rozwoju ekonomicznych dys-

cyplin transportu”,
– prof. nadzw. dr hab. Lucjan Hofman – „Dotychczasowe doświadczenia i per-

spektywy kształcenia ekonomistów dla potrzeb transportu”.
W zjeździe tym wzięła aktywny udział liczna reprezentacja ośrodka szcze-

cińskiego, w tym wszyscy uczestnicy poprzedniego zjazdu. Ze zjazdu tego 
do dzisiaj pamiętam mecz brydżowy, który ośrodek warszawski (ja w parze 
w prof. I. Tarskim) rozegrał z połączonymi siłami ośrodków szczecińskiego 
i sopockiego w osobach prof. P. Małka i prof. A. Piskozuba. Wyniku tego meczu 
nie pamiętam, ale zapamiętałem doskonale jeden z wielu dowcipów opowiada-
nych w czasie gry przez prof. P. Małka 2.

Kolejne zjazdy, przyczyniające się do integracji środowiska polskich eko-
nomistów transportu oraz wymiany bieżących informacji, organizowały ośrodki: 
poznański (w Błażejewku), katowicki i warszawski (w Warszawie), ale pionie-
rem był ośrodek szczeciński, co zasługuje na podkreślenie. Szkoda, że idea tego 
typu spotkań została w następnych latach zarzucona.

Z przedstawicielami szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu nie straci-
łem jednak kontaktu osobistego. Forum, na którym nadal się spotykaliśmy, była 
Rada Naukowa Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu w Warszawie. Przez 

2 Prof. P. Małek egzaminował studenta, który wykazywał się bardzo małą wiedzą z ekonomiki 
transportu. Profesor chciał mu postawić dwóję, ale przedtem zadał mu pytanie dodatkowe: A gra 
Pan w brydża? Student odpowiedział, że nie, na co Profesor: „Z ćwierćinteligentami nie rozma-
wiam – dwa!”. We wrześniu ten sam student przychodzi na egzamin poprawkowy i znów bardzo 
niewiele umie, a więc Profesor mówi, że dostanie kolejną dwójkę. Wtedy student, podając indeks, 
cichym głosem mówi: „Panie Profesorze, ale nauczyłem się grać w brydża”, na co Profesor: „A to 
w porządku – trzy”.
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wiele kadencji byłem członkiem tej rady, do której powoływani byli także przed-
stawiciele ośrodka szczecińskiego. Jednym z najbardziej aktywnych uczestników 
naszych posiedzeń był prof. W. Grzywacz. Dyrektorem OBET był także przez 
dwa lata prof. J. Perenc.

W swej pracy dydaktyczno-naukowej bardzo często korzystałem i korzy-
stam nadal z podręczników napisanych przez przedstawicieli ośrodka szcze-
cińskiego. Początkowo był to przede wszystkim znany starszemu pokoleniu 
transportowców podręcznik akademicki prof. P. Małka pt. „Ekonomika trans-
portu”, a następnie cała seria książek transportowych prof. W. Grzywacza. 
W późniejszych latach wielu młodszych kolegów opublikowało liczne warto-
ściowe książki indywidualne i zbiorowe oraz artykuły naukowe i referaty na kon- 
ferencje naukowe. Ośrodek szczeciński znany jest jako organizator wielu kon- 
ferencji. Ostatnio są to coroczne konferencje Euro-Trans, odbywające się zawsze 
we wrześniu na przemian w Szczecinie i Warszawie (przy współpracy Katedry 
Transportu SGH), a poprzednio były to konferencje Translog. Dziesiąta jubile-
uszowa konferencja Euro-Trans odbędzie się w maju 2011 roku w Warszawie. 
Jestem uczuciowo związany z tymi konferencjami, gdyż trzykrotnie (Translog 
2006 i 2007 oraz Euro-Trans 2008) byłem jednym z recenzentów przygoto-
wanych na nie referatów. W ramach obowiązków recenzenta musiałem bardzo 
szczegółowo zaznajomić się z treścią kilkudziesięciu referatów i mogę stwier-
dzić, że dotyczyły one zawsze bardzo aktualnych zagadnień nurtujących branżę 
TSL i były przygotowane na dobrym poziomie naukowym. W ogóle wszystkie 
konferencje z tej serii były perfekcyjnie przygotowane i charakteryzowały się 
wysokim poziomem dyskusji naukowych, każdorazowo z udziałem wysokich 
funkcjonariusz Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury oraz praktyki 
gospodarczej.

Ośrodek szczeciński prowadzi bardzo aktywną działalność wydawniczą, 
wydając kilka serii zeszytów naukowych (w tym także w języku angielskim), 
kiedyś ściślej związanych z transportem, a obecnie szerzej – z całym sektorem 
usług. Do drugiego zeszytu naukowego z nowej serii „Współczesne Problemy 
Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, którego redaktorem jest 
prof. G. Wolska, przygotowałem artykuł na temat odporności sektora usług na 
globalną recesję gospodarczą.

Na zakończenie pragnę dodać, że w ramach prowadzonego przeze mnie 
seminarium doktorskiego jedna z doktorantek przygotowała bardzo dobrą pracę 
doktorską pod kierunkiem naukowym promotora z ośrodka szczecińskiego 
i obroniła ją w Kolegium Gospodarki Światowej SGH.
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Reasumując powyższe rozważania, chciałbym stwierdzić, że szczecińska 
szkoła ekonomiki transportu – obok szkoły sopockiej i warszawskiej – wniosła 
istotny wkład merytoryczny do rozwoju ekonomicznych i prawnych dyscyplin 
naukowych związanych z transportem w Polsce i wywarła duży wpływ na kie-
runki rozwoju tych dyscyplin. Korzystając z okazji jubileuszu, życzę wszystkim 
pracownikom obecnego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego wielu sukcesów w dziedzinie badań naukowych i dydaktyki 
oraz dalszego twórczego pomnażania dorobku szczecińskiej szkoły ekonomiki 
transportu.

MY cONTacTS WITH  
THE SzczEcIN ScHOOL OF TRaNSPORT EcONOMIcS

Summary

In this article the author has described his personal contacts with representatives  
of The Szczecin School of Transport Economics since 1969 till today.

translated by włodzimierz Januszkiewicz
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moi mistrzowie – proFesor waldemar Grzywacz 
i proFesor elŻbieta załoGa

1. wstęp

Studia magisterskie odbywałem w latach 1994–1999 na Wydziale 
Transportu i Łączności. Pracę magisterką napisałem pod kierunkiem prof. dr. hab. 
inż. Krzysztofa Chwesiuka na wciąż aktualny temat, tj. Perspektywy rozwoju 
sieci autostrad w Polsce. Swoją pracę magisterską broniłem jako jeden z ostat-
nich studentów na Wydziale Transportu i Łączności. W lutym 1999 roku wydział 
ten zmienił nazwę na Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług zostałem zatrudniony 
(22 lutego) na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej, 
której kierownikiem był wówczas prof. W. Grzywacz. Mój rozwój osobowy, 
w tym także naukowy, kształtowany był od tego momentu przez wiele osób, jed-
nak na szczególną uwagę wśród nich zasługują prof. Waldemar Grzywacz oraz 
prof. Elżbieta Załoga.

2. profesor waldemar Grzywacz jako uczony i przełożony

Na wydziale „transportowym” ważną osobowością i indywidualnością 
był prof. Waldemar Grzywacz. Miałem wówczas przyjemność uczęszczania 
na wykłady Pana Profesora z przedmiotów ekonomika transportu oraz polityka 

1 Dr Tomasz Kwarciński – Uniwersytet Szczeciński.
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gospodarcza (w późniejszym okresie przedmiot ten został poszerzony o aspekty 
społeczne). W czasie trwania studiów Profesor rozszerzał swoje zainteresowania 
właśnie o politykę społeczno-gospodarczą, czego wymiernym efektem są pierw-
sze skrypty (zielone) dotyczące właśnie tego zagadnienia.

Trzeba podkreślić, że wykłady prof. W. Grzywacza zawsze były ciekawe, 
ale i jednocześnie trudne, z dużą dawką aktualnej wiedzy, „trudnego” słownictwa, 
w tym wyrażeń zaczerpniętych z języków obcych (przede wszystkim z języka 
łacińskiego). Uczęszczając już jako asystent na wykłady prof. W. Grzywacza, 
mogę je ocenić jako niepowtarzalne, o bardzo wysokich walorach naukowych 
i poznawczych. Można zauważyć swoistą wyjątkowość wykładu o tej samej 
tematyce. Należy także podkreślić niebywałą erudycję Profesora.

Sposób egzaminowania studentów przez prof. Grzywacza wyróżniał się 
i nie chodzi tu tylko o formę. Egzaminy w tamtym okresie, gdy byłem studen-
tem, a później asystentem, odbywały się naturalnie w formie ustnej. Zakres egza-
minu był właściwie nieograniczony – obejmował wiedzę z danego przedmiotu, 
wiedzę bieżącą, a także ogólną, np. aktualny repertuar kin. Te dodatkowe „ele-
menty” Profesor określał mianem wiedzy „okołoskryptowej”. Przy okazji trzeba 
podkreślić dużą cierpliwość prof. Grzywacza wobec studentów podczas egza-
minowania. Przeciętnie dla grupy sześciooosobowej egzamin trwał od 45 do 90 
minut. Nierzadko egzaminy dla całej grupy rozpoczynały się przed godziną 9.00, 
a kończyły około godziny 22.00. Egzamin u prof. Grzywacza należał do trud-
nych, choć dawał on studentom wiele szans, doceniając ich zdolność do pole-
miki, umiejętność formułowania własnych poglądów czy przekonywającej argu-
mentacji.

Pan Profesor jest autorem bądź współautorem wielu uznanych publika-
cji. Do najważniejszych można zaliczyć następujące: infrastruktura trans-
portu: problemy optymalizacji (1969), Ekonomika transportu samochodo-
wego (współautor 1973), taryfy transportowe (1973) rynek usług transporto-
wych (1980), infrastruktura transportu. charakterystyka cechy, rozwój (1982), 
Ekonomika transportu (współautor 1989), Polityka transportowa (współau-
tor 1994), metodyka polityki gospodarczej (1995), Polityka gospodarcza. istota 
i założenia metodyczne (1998), integracja europejska (2001), Ekonomiści i sys-
temy ekonomiczne (2005), Elementy integracji europejskiej ujęcie ekonomiczne 
(2006), współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej (współ-
autor 2007).

W początkowym okresie mojej asystentury na rozwój naukowy istotny 
wpływ miały spotkania w ramach seminariów doktorskich prowadzonych przez 
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prof. Grzywacza. Dawały one szansę dyskusji na podstawie wcześniej przygo-
towanych opracowań, przedstawiania swoich racji, oceny materiałów, tak w uję-
ciu merytorycznym, jak i formalnym. Trzeba podkreślić, że spotkania te miały 
wysoki poziom metodyczny. Profesor zabierał głos na końcu, wysłuchując wcze-
śniej opinii innych uczestników seminarium. Na spotkaniach podkreślał koniecz-
ność ciągłego rozwoju, nie tylko naukowego. W tym sensie zagadnienia poru-
szane na seminariach wydawały się nowe, dotychczas niepoznane, co pozwalało 
na ocenę stanu naszej niewiedzy.

3. profesor elżbieta załoga jako promotor i przełożona

Wkład prof. E. Załogi w mój rozwój został zapoczątkowany wraz z wyra-
żeniem przez nią zgody na przyjęcie obowiązków opiekuna naukowego, a póź-
niej promotora mojej pracy doktorskiej pt. konkurencyjność polskich spedytorów 
w warunkach integracji Polski z uE. Praca uzyskała pozytywną ocenę recenzen-
tów – prof. Huberta Bronka i prof. Haliny Brdulak – i w lutym 2003 roku odbyła 
się jej obrona. Dziękując Pani Profesor za moją promocję, chciałbym podkreślić, 
że jestem pierwszym wypromowanym przez nią doktorem.

Z perspektywy czasu (po dziesięciu latach od otwarcia przewodu doktor-
skiego) mogę stwierdzić, że wkład Pani Profesor w mój rozwój jest nie do przece-
nienia. Uwagi merytoryczne i formalne (np. pierwszy rozdział był czytany i popra-
wiany co najmniej pięć razy) doskonaliły moją pracę doktorską. W pamięci pozo-
stały liczne dyskusje, spotkania, spory naukowe. Jeden z pierwszych dotyczył 
wpływu opakowań na jakość produktu; do dziś właściwie „strony” tego sporu 
pozostały przy swoim. Moje stanowisko w tej kwestii jest takie, że opakowanie 
nie podnosi jakości produktu (np. gdy wlejemy do kartonika mleko, to czy jego 
jakość w sensie parametrycznym się poprawi?). Ale w odniesieniu do usług – już 
nie jestem tego taki pewien.

Pani Profesor, ze względu na pełnioną przez siebie funkcję kierownika 
Katedry, ma także istoty wpływ na kształtowanie osobowości swoich pracow-
ników oraz na rozwój ich warsztatu dydaktycznego. Było to dla mnie szczegól-
nie ważne zwłaszcza w początkowej fazie mojej pracy na uczelni, kiedy prowa-
dziłem zajęcia (na studiach zaocznych) ze starszymi osobami. Trzeba podkreślić 
duże zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie w ciągu ostatniej dekady. Tak zwane 
grupy „transportowe” bardzo się zmieniły w swej strukturze wiekowej i dzi-
siaj przeważają w nich liczebnie osoby zdecydowanie młodsze. Pani Profesor, 
podobnie jak prof. Grzywacz i wielu innych profesorów, preferuje egzaminy 
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ustne, zapraszając do udziału w nich także asystentów. Ten sposób egzaminowa-
nia uważam za właściwy i także go stosuję.

Profesor Załoga słusznie uznawana jest za osobę ciepłą, życzliwą, pomocną, 
ale i wymagającą. Miałem przyjemność współpracować z Panią Profesor przy 
organizacji sześciu edycji seminariów naukowych oraz każdej edycji międzyna-
rodowej konferencji Translog/Euro-Trans. Oceniając tę współpracę, chciałbym 
podkreślić, że Pani Profesor potrafi znaleźć rozwiązanie w każdej, nawet najtrud-
niejszej sytuacji.

Profesor Załoga jest osobą cenioną w kraju oraz poza jego grani-
cami. W ostatnim okresie pełniła ona szereg ważnych funkcji, a mianowi-
cie: była między innymi ekspertem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego w ZPORR, przewodniczącą Rady ds. Promocji Żeglugi 
Śródlądowej, członkiem Rady Nadzorczej PKP Intercity Sp. z o.o. oraz PKP SA, 
koordynatorem lub współautorem w krajowych i międzynarodowych projektach 
Komitetu Badań Naukowych, ekspertem Komisji Europejskiej w 6. Programie 
Ramowym UE, konsultantem Banku Światowego w Waszyngtonie, brała udział 
w negocjacjach z Unią Europejską w obszarze dotyczącym żeglugi śródlądo-
wej, była ekspertem resortu transportu w pracach grup roboczych EKG ONZ, 
Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu oraz Inicjatywy Środkowo- 
-Europejskiej (Grupa Transport). Profesor Elżbieta Załoga jest też członkiem 
Komitetu Transportu PAN (sekcja Logistyka w Transporcie), a także cenionym 
ekspertem i autorem następujących podręczników – skryptów oraz przewodni-
ków: Spedycja. Procesy i usługi (współautor, 2004), Strategie rynkowe w trans-
porcie (współautor, 2006), Przewodnik do studiowania ekonomiki transportu 
(współautor, 2004), Przewodnik do studiowania polityki transportowej (współ-
autor 2006), Przewodnik do przedmiotu rynek usług transportowych (współ-
autor, 2008). Pani Profesor pełni też funkcje kierownicze na Uniwersytecie 
Szczecińskim – obecnie prodziekana ds. nauki na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług.

4. mój rozwój naukowy

Mój rozwój naukowy związany był i jest z transportem w ujęciu prze-
krojowym (makro- i mikroekonomicznym). W początkom okresie, tj. w latach 
1999–2006, moje zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zagad-
nień strategii i konkurencji w sektorze TSL. Podstawowe w gospodarce rela-
cje konkurencyjne, obecnie lepiej rozpoznane, w tamtym okresie w literaturze  
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ekonomicznej były bardzo często nazywane zamiennie. W szczególności doty-
czy to zagadnienia konkurencji oraz konkurencyjności.

Moje podejście do badania przedsiębiorstw sektora TSL uznane zostało 
za wartościowe metodycznie. Próba badawcza została przygotowana przez 
Główny Urząd Statystyczny, zaś ankieta składała się z 32 pytań obejmujących 
sześć obszarów tematycznych (strategia, struktura organizacyjna, interakcja 
z otoczeniem, pozycja konkurencyjna, potencjał konkurencyjny oraz ocena poli-
tyki państwa wobec sektora usług spedycyjnych).

Wydaje się, że wnioski z mojej pracy doktorskiej można uznać nadal 
za aktualne. Postępujący proces globalizacji oraz rozszerzający się zakres in- 
tegracji europejskiej powoduje, iż konkurencja na rynku usług transportowych, 
spedycyjnych i logistycznych w dalszym ciągu się nasila. Po stronie podażo-
wej rynku coraz powszechniej warunki dyktują operatorzy logistyczni, tworząc 
usługi o wysokiej wartości dodanej. Proces ten powoduje nie tylko wzrost kon-
kurencji, ale także wzmacnia ten sektor działalności poprzez zdolność oferowa-
nia usługi kompleksowej. Głównymi czynnikami, które wpływają na wzrost kon-
kurencyjności przedsiębiorstw sektora TSL, są czynnik ludzki oraz innowacje.

Współcześnie problematyka konkurencji nadal jest uznawana za istotną 
z punktu widzenia koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. 
Konkurencja jako determinanta gospodarki rynkowej związana jest ze swoistą 
presją na efektywność działania. Charakterystyczne dla lat 2008–2009 (kryzys 
w gospodarce światowej, także na rynku usług transportowych) było to, że kon-
kurencja jeszcze bardziej zmuszała przedsiębiorstwa do dalszej obniżki kosz-
tów, wprowadzania innowacji, poprawy jakości usług (produktu) oraz lepszego 
zaspokajania potrzeb klientów. Nie można zatem powiedzieć, że w okresie kry-
zysu (w Polsce określanego mianem spowolnienia gospodarczego) przedsiębior-
stwo nie musi się rozwijać. Niektórzy ten „czas” określają mianem oczyszcza-
nia rynku, widząc szansę na wzmocnienie własnej pozycji na rynku (pogląd taki 
był prezentowany na Konferencji Euro-Trans 2009 w Szczecinie), ewentualnie 
przygotowują się do rozwoju. Konkurencyjność można określić jako miarę siły 
przedsiębiorstwa na rynku. Trzeba zauważyć, że coraz powszechniej zagadnie-
nie to odnoszone jest do regionów, państw czy też ugrupowań integracyjnych. 
Należy podkreślić, że konkurencyjność odnoszona do konkretnego obszaru jest 
w dużej mierze kreowana właśnie przez ogół przedsiębiorstw na nim funkcjonu-
jących. Ogólnie można stwierdzić, ze konkurencyjność to możliwość przedsta-
wienia oferty lepszej niż mogą to zrobić inni. Swoiste podsumowanie tego okresu 
mojego rozwoju naukowego stanowi wydanie w 2006 roku skryptu, którego 
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współautorem jest prof. E. Załoga (Strategie rynkowe w transporcie, WNUS, 
Szczecin 2006).

Od 2006 roku moje zainteresowania badawcze skoncentrowały się 
na dostępności transportowej. Inspiracją do zajęcia się tym zagadnieniem była 
informacja zawarta w jednym z dokumentów rządowych, oceniająca dostępność 
transportową Polski na 70%. Trzeba podkreślić, że zagadnienie to jest lepiej roz-
poznane wśród geografów transportu.

W istniejących badaniach naukowych dotyczących dostępności transporto-
wej podkreśla się istotną rolę infrastruktury transportu jako czynnika determi-
nującego jej poziom. Należy dodać, że infrastruktura ma istotny wpływ na kon-
kurencyjność (przedsiębiorstw, regionu, państwa ugrupowania integracyjnego). 
Na świecie istnieje wiele instytucji badających to zagadnienie. Potwierdza to też 
raport the global competitiveness index 2010–2011 (WEF, Geneva, Switzerland 
2010). Zgodnie z raportem, infrastruktura transportu w Polsce nie jest czynni-
kiem, który pozytywnie wpływa na konkurencyjność naszego kraju. Wynika 
to przede wszystkim z jej niskiej oceny jakościowej. Dla przykładu, jakość infra-
struktury transportu drogowego została sklasyfikowana na 131 miejscu, trans-
portu kolejowego na 62 miejscu (trzeba pamiętać, że nie we wszystkich bada-
nych państwach ona występuje), portów morskich na 114 miejscu, transportu lot-
niczego na 108 miejscu na 139 badanych państw. Należy podsumować, że infra-
struktura transportu w Polsce nie jest czynnikiem poprawiającym konkurencyj-
ność, a wręcz przeciwnie – jest czynnikiem hamującym rozwój Polski.

W ramach dostępności transportowej ważnym zagadnieniem jest dostęp-
ność usług transportowych. W Polsce analizy teoretyczne dotyczące dostępności 
usług transportowych zostały już opublikowane. Zdaniem autora brakuje prak-
tycznej weryfikacji tego zagadnienia, np. porównania zmian w przestrzeni roz-
kładu usług transportowych czy też analizy zapotrzebowania na usługi transpor-
towe względem zmian wskaźnika motoryzacji indywidualnej.

Należy podkreślić, że zarówno dostępność transportowa oraz dostępność 
usług transportowych może w swoim zakresie mieć wymiar przestrzenny, cza-
sowy, kosztowy oraz informacyjny. Dostępność transportowa opiera się na infra-
strukturze transportu, natomiast dostępność usług transportowych uwarunko-
wana jest siecią punktów i węzłów transportowych. Ma to swoje odzwierciedle-
nie w sposobie pomiaru obu rodzajów dostępności.

Właściwe dla obliczenia wskaźnika dostępności transportowej jest: w aspek-
cie przestrzennym – odniesienie infrastruktury do liczby ludności [długość 
w km/10 tys. mieszkańców] i powierzchni [długość w km/100 km2]; w aspekcie 
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czasowym – określenie czasu dotarcia z jednego miejsca do drugiego [czas prze-
jazdu]; w aspekcie cenowym – określenie kosztu dostępu do infrastruktury trans-
portu. Dla dostępności usług transportowych powyższe miary należy odnieść 
do usługi transportowej. W aspekcie przestrzennym o dostępności decyduje 
gęstość punktów transportowych [liczba punktów/10 tys. mieszkańców bądź 
liczba punktów/100 km2]; w aspekcie czasowym – długość trwania usługi trans-
portowej, jej rytmiczność; w aspekcie cenowym – koszt zakupu usługi [cena 
usługi transportowej/PKB na mieszkańca, cena usługi transportowej/średniej 
płacy w gospodarce narodowej względnie w regionie, cena usługi transportowej/
płacy minimalnej].

Studia literaturowe pozwalają na wyróżnienie innych rodzajów dostępności 
transportowej. W literaturze przedmiotu można znaleźć np. dostępność komu-
nikacyjną. Związana jest ona z transportem pasażerskim i może stanowić przy-
czynek do analizy zagadnienia związanego z problematyką wykluczenia spo-
łecznego. Bogaty dorobek w tym zakresie w polskiej literaturze posiada prof. 
E. Załoga.

My MASterS – ProFeSSor wALdeMAr grzywAcz  
And ProFeSSor eLŻBietA zAŁogA

Summary

In the paper an attempt to evaluate my development, in particular, scientific but 
also didactic and personality. Among many people that shaped my development, special 
attention deserve prof. W. Grzywacz – known and respected as a scientist, especially in 
the field of transport economics and prof. E. Załoga as a supervisor and head of depart-
ment. Within the framework of scientific development can distinguish two stages. The 
first covers the years 1999–2006 research interests include the strategy, competition and 
competitiveness issues. In the later period (since 2006) research interests focused around 
the issues of transport accessibility.

translated by agnieszka wysocka
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szkoły ekonomiki transportu

wprowadzenie

Transport jest dziedziną działalności człowieka od zarania jego dziejów. 
W formie zorganizowanej obsługa transportowa wymiany gospodarczej zapo-
czątkowana została środkami transportu wodnego, a wraz z rozwojem i wzrostem 
intensywności życia gospodarczo-społecznego sukcesywnie następował rozwój 
działalności kolejnych gałęzi transportu. Ważnym aspektem rozwoju działalno-
ści transportowej stała się efektywność obsługi transportowej gospodarki i społe-
czeństwa, co stanowi przedmiot badań nauk ekonomicznych.

Ekonomika transportu to dziedzina uprawiana dzisiaj w większości ośrod-
ków kształcenia uniwersyteckiego i zawodowego o profilu ekonomicznym. 
Rozwój nauk ekonomicznych w zakresie transportu jest ściśle związany z życiem 
zawodowym profesora Mariana Madeyskiego. W życiorysie tym można wyróż-
nić dwa okresy: szczeciński i warszawski. W latach 60. prof. Madeyski związał 
swą aktywność zawodową z Warszawą, ale do końca życia i aktywnej twórczości 
współpracował on z ośrodkiem szczecińskim. Ta współpraca naukowo-badawcza 

1 Prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
2 Dr Izabela Bergel – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
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obu ośrodków trwa do dziś i jest ona kontynuowana na wielu płaszczyznach 
przez spadkobierców szkoły ekonomiki transportu prof. Mariana Madeyskiego, 
którzy pracują obecnie w obu tych ośrodkach.

1. profesor marian madeyski – rys biograficzny 3

Profesor Marian Madeyski urodził się w 1905 roku w Bóbrce koło 
Lwowa. Pracę zawodową podjął już w czasie nauki w szkole średniej i kontynu-
ował ją również w okresie studiów w Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie. 
Po ukończeniu studiów w 1933 roku pracował na kierowniczych stanowi-
skach w różnych zakładach i instytucjach, a od 1936 roku do wybuchu II wojny 
zatrudniony był jako dyrektor wydziału w Zarządzie Miejskim miasta stołecz-
nego Warszawy. W czasie wojny dostał się on do niewoli – przebywał w oflagu 
do stycznia 1945 roku. Po powrocie z niewoli podjął pracę w zarządzie mia-
sta Warszawy, by wkrótce z pierwszą grupą operacyjną znaleźć się w Gdańsku 
na stanowisku Inspektora Głównego Zarządu Miejskiego, a następnie dyrektora 
Międzykomunalnych Zakładów Komunikacyjnych Gdańsk-Oliwa. W tym okre-
sie stworzył on od podstaw system komunikacji miejskiej Trójmiasta i odbudo-
wał żeglugę gdańską. W 1949 roku Profesor wrócił do Warszawy i podjął pracę 
w Centralnym Zarządzie PKS na stanowisku kierownika działu planowania. 
Tam w latach 1949–1952 organizował służby ekonomiczne PKS oraz opracował 
pierwsze metody planowania i analizy w transporcie samochodowym.

Profesor Marian Madeyski od 1950 roku równolegle z pracą w Centralnym 
Zarządzie PKS pełnił funkcję konsultanta naukowego w Ośrodku Badań 
Transportu Samochodowego (OBTS). W 1961 roku objął funkcję dyrektora 
OBTS i ITS, które pełnił do czasu przejścia na emeryturę – w październiku 
1977 roku. W ITS podjął i rozwinął badania w zakresie ekonomiki transportu, 
co zaowocowało wieloma publikacjami.

W tym okresie prof. Madeyski był bardzo intensywnie zaangażowany 
zarówno w pracę naukowo-badawczą, dydaktyczną, jak również organizator-
ską, umiejętnie łącząc te dziedziny swojej aktywności, czego efektem jest bogaty 
dorobek publikacyjny. Naukowa twórczość pisarska prof. Mariana Madeyskiego 
datowana jest od 1946 roku, a więc od organizacyjnego zaczątku obsługi trans-
portowej po wojnie w sferze przewozów pasażerskich i ładunków.

3 Opracowano na podstawie broszury: Profesor marian madeyski 1905–1978, Wydanie powie-
lone SGPiS.
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Świadectwem wielostronnych, interdyscyplinarnych badań prof. Mariana 
Madeyskiego jest bibliografia jego twórczości (ok. 170 prac opublikowanych), 
która obejmuje następujące problemy:
– podstawy teorii i praktyki,
– transport a gospodarowanie przestrzenne,
– ekonomiczne i przestrzenne zagadnienia przewozów pasażerskich,
– transport samochodowy w zintegrowanym systemie transportowym kraju,
– transport w gospodarce narodowej,
– motoryzacja indywidualna,
– inne zagadnienia pośrednio wiążące się z transportem.

Wiele opracowań prof. Mariana Madeyskiego zostało opublikowanych także 
za granicą. Szczególnie doceniono tam prace z zakresu teorii transportu, postępu 
technicznego w transporcie, prognozowania w transporcie i integracji transportu.

Profesor M. Madeyski aktywnie działał w kolegialnych organach nauko-
wych PAN: był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN i przewodniczącym Zespołu Transportu w tym komitecie. Był także twórcą 
Komitetu Transportu PAN, przewodnicząc mu przez kilka kadencji. Profesor 
Marian Madeyski był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych, a także 
przez wiele lat członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej i Państwowej 
Rady Gospodarki Przestrzennej. Uczestniczył on w wielu organach doradczych. 
Aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, gdzie m.in. stworzył 
podstawy ekonomicznego szkolenia transportowców.

W 1957 roku za osiągnięcia naukowe przyznano prof. Madeyskiemu stano-
wisko docenta, następnie w 1965 roku nadano mu tytuł profesora nadzwyczaj-
nego, zaś w 1971 roku – profesora zwyczajnego.

Profesor Marian Madeyski zmarł 20 grudnia 1978 roku po życiu wypeł-
nionym ogromną, żarliwą i twórczą pracą. Pozostawił po sobie bogatą spuści-
znę w nauce i praktyce transportu. Dla wielu jego współpracowników pozostał 
do dziś niedoścignionym wzorem człowieka i naukowca. Próbują oni kontynu-
ować jego dzieło, rozwijając teorię i praktykę transportową, czego przykładem 
są późniejsze działania pracowników szczecińskiego i warszawskiego środowi-
ska naukowego.

2. szczeciński okres twórczości profesora madeyskiego

Studia nad zagadnieniami metod planowania i analizy transportu samocho-
dowego były zaczątkiem pracy naukowej prof. Madeyskiego i stały się podstawą 
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zaproponowania mu współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Szczecinie, 
jak również przeniesienia się do Instytutu Transportu Samochodowego. Dalszy 
dwudziestopięcioletni okres życia Profesora wypełniony był równolegle prowa-
dzoną pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną.

Zainteresowania prof. Mariana Madeyskiego nie ograniczały się do jed-
nej gałęzi transportu – podejmował on głównie problemy ogólnotransportowe, 
wszechstronnie analizował związki transportu z gospodarką i otoczeniem. Jego 
osobistym pracom badawczym zawdzięczamy m.in. teorię podatności przewozo-
wej ładunków, która spotkała się z szerokim zainteresowaniem za granicą (prace 
tłumaczone były na kilka języków), rozwój problematyki przestrzennej trans-
portu, a także podjęcie już w latach 60. studiów nad transportowymi zagroże-
niami środowiska. Nowym nurtem badań podjętych przez Profesora były związki 
i zależności transportu z przemianami w gospodarce i życiem społeczeństwa, pro-
gnozy rozwoju transportu, jego integracji zewnętrznej i wewnętrznej, co do dzi-
siaj należy uznawać za badania nowatorskie, stanowiące podstawę rozwoju 
nowoczesnej ekonomiki transportu. Prace te inspirowały dalsze kierunki badań 
prowadzonych przez współpracowników Profesora. W ITS prof. Madeyski zaini-
cjował rozwój badań w dziedzinie ekonomiki i organizacji transportu samocho-
dowego oraz technologii procesów transportowych, przyczyniając się do znacz-
nego postępu w tej dziedzinie.

Jak już wspomniano, w pracy dydaktyczno-wychowawczej i badawczej 
Profesora Madeyskiego formalnie wyróżnić można dwa okresy:
– szczeciński – WSE, a następnie Politechnika Szczecińska,
– warszawski – SGPiS.

Profesor był jednym z twórców Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 
Transportu na Politechnice Szczecińskiej i jego dziekanem przez trzy lata. 
Profesor Marian Madeyski był utalentowanym wykładowcą, potrafił rozbudzać 
zainteresowanie słuchaczy, zawsze bardzo starannie przygotowywał wykłady, 
dbając o pełne zrozumienie ich treści. Był także autorem wielu skryptów i mate-
riałów dydaktycznych, jak np. skrypt pt. „Podstawy ekonomiki transportu” (1953) 
wydawany przez WSE Szczecin czy skrypt pt. „Ekonomika transportu drogo-
wego” (1958) wydany przez Politechnikę Szczecińską.

Pod Jego kierunkiem ukończyło studia kilkuset ekonomistów transportu. 
Wielu z nich pracuje na kierowniczych stanowiskach w transporcie. Wielu też eko-
nomistów pod jego opieką zdobywało kolejne stopnie naukowe i dziś tworzą oni 
kadrę pracowników naukowych uczelni i instytutów bądź realizują się w admi-
nistracji publicznej. Jego uczniowie pamiętają słowa wygłoszone na jednym 
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z seminariów doktorskich w Warszawie: „Są wśród was przyszli dyrektorzy 
przedsiębiorstw, badacze, a może i przyszły minister – to od was zależy” 4.

W uprawianych dziedzinach swojej pracy naukowej prof. Marian Madeyski 
prowadził także prace organizatorskie, znakomicie sprawdzając się równoleg- 
le w praktyce gospodarczej. W instytucie zgromadził pracowników prowadzą-
cych badania w zakresie ekonomiki i organizacji transportu, a następnie robót 
ładunkowych i spedycji oraz zastosowań metod matematycznych w transporcie. 
Profesor miał wyjątkowy dar przyciągania ludzi, potrafił wzbudzać ich zaintere-
sowanie, tworzyć warunki do samodzielnego rozwoju.

Pełniąc kolejno funkcje kierownika pracowni, kierownika zakładu, 
a od 1961 roku dyrektora instytutu, stworzył warunki dla prowadzenia badań 
naukowych w wielu specjalnościach transportowych, co wykorzystywane było 
także w dydaktyce prowadzonej na wyższych uczelniach, zarówno w Szczecinie, 
jak i w Warszawie.

3. warszawski etap twórczości profesora

W latach 1966–1967 Profesor zorganizował na Wydziale Handlu 
Wewnętrznego SGPiS Katedrę Ekonomiki Transportu, którą kierował przez dzie-
sięć lat. Odtąd możemy mówić o początku warszawskiego okresu działalności 
naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. Mariana Madeyskiego, trwającego 
do końca jego pracowitego życia.

Już w połowie lat 60. zaczęła na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS 
dojrzewać myśl uruchomienia samodzielnego kierunku poświęconego ekonomice 
i organizacji transportu, chociaż warto podkreślić, że od początku funkcjonowania 
tej szkoły, pod nazwą Wyższych Kursów Handlowych, pojawił się w programie 
nauczania wykład z zakresu ekonomicznych problemów transportu. Problematyka 
transportu obecna była w programie nauczania przedwojennego SGH, jak rów-
nież w okresie powojennym – po przekształceniu szkoły w SGPiS. Przesłanką dla 
powołania samodzielnego kierunku poświęconego transportowi było:

– coraz większe zapotrzebowanie ze strony praktyki gospodarczej na absolwen-
tów tej specjalności;

– dążenie do wzmocnienia pozycji wydziału, która ulegała obniżeniu 
w wyniku przeniesienia z niego części katedr na nowo utworzony Wydział 
Ekonomiczno-Społeczny;

4 B. Liberadzki, moja uczelnia i moi nauczyciele, „Przegląd Komunikacyjny” 2006, nr 7.
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– nawiązanie do tradycji SGH, której wydział czuł się spadkobiercą, choćby 
ze względu na skupioną na nim kadrę naukową.

Warunkiem powodzenia tej inicjatywy było znalezienie osoby, która swoim 
autorytetem naukowym, umiejętnością współpracy z praktyką gospodarczą 
i doświadczeniem dydaktycznym, mogła zagwarantować prawidłowe ukształ-
towanie i rozwój kierunku transportu. Z grona różnych kandydatów bezkonku-
rencyjnym okazał się prof. Marian Madeyski – dyrektor Instytutu Transportu 
Samochodowego, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN, były wykładowca i dziekan wydziału Transportu Politechniki Szczecińskiej. 
Jemu zatem powierzono kierownictwo nowo powołanej Katedry Ekonomiki 
Transportu i organizację nowego kierunku.

Już pierwsze poczynania prof. Mariana Madeyskiego na tym stanowisku 
zjednały mu przychylność i sympatię wszystkich członków Rady Wydziału 
i władz uczelni. Profesor Marian Madeyski z zespołem opracował plan i program 
zajęć nowego kierunku oraz sposoby dochodzenia do pełnego rozwoju kierunku.

Profesor Marian Madeyski uznał, że warunkiem powodzenia podjętego zada-
nia jest przyciągnięcie do współpracy wybitnych przedstawicieli nauki i prak-
tyki transportowej, obudowanie programów nauczania serią pomocy dydaktycz-
nych oraz zainicjowanie intensywnego kształcenia młodej kadry ekonomistów 
transportu, a także utrzymywanie ścisłej więzi z praktyką gospodarczą trans-
portu. Zamierzenia te udało się w pełni zrealizować. Do pracy w katedrze pozy-
skał prof. Elżbietę Lissowską, prof. Jana Marca, prof. Romualda Bauera oraz 
doc. Tadeusza Dorosiewicza i doc. Jerzego Czownickiego, a także wiele innych 
osób do realizacji procesu dydaktycznego. Równocześnie uruchomił seminarium 
doktorskie, na których wiele osób przygotowywało rozprawy doktorskie. Część 
z nich zasiliła Katedrę Ekonomiki Transportu, część wzmocniła zespoły innych 
ośrodków naukowych. Większość osób, które uzyskały stopień doktora nauk 
ekonomicznych na seminarium prowadzonym przez prof. Mariana Madeyskiego, 
zajmuje dziś stanowiska samodzielnego pracownika nauki.

Dla rozwoju kadry naukowej katedry istotne znaczenie miało stosunkowo 
szybkie włączenie jej do realizacji prac badawczych. Już w pierwszej połowie lat 
70. katedrze powierzono funkcję koordynatora drugiego stopnia problemu węzło-
wego, poświęconego problemom zagospodarowania kraju. Przedmiotem badań 
koordynowanych przez katedrę był rozwój infrastruktury gospodarczej (tech-
nicznej). Realizacja tego tematu pozwoliła na rozszerzenie kontaktów nauko-
wych z innymi ośrodkami naukowymi kraju. Drugim tematem realizowanym 
pod kierunkiem naukowym prof. Mariana Madeyskiego było prognozowanie 
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rozwoju transportu. Efekty prowadzonych badań pracownicy katedry wykorzy-
stywali w działalności dydaktycznej, wzmacniając ją merytorycznie.

Szczególną troską otaczał Profesor Studenckie Koło Naukowe Ekonomiki 
Transportu. Pomagał w organizowaniu obozów naukowych, sesji naukowych, 
wycieczek do zakładów transportowych itd. Dzięki tej pomocy i doradztwu koło 
naukowe mogło poszczycić się istotnymi osiągnięciami i uznaniem w środowi-
sku, nawiązało również współpracę z ośrodkami zagranicznymi.

Profesor Marian Madeyski nadał kierowanej przez siebie katedrze meryto-
rycznie określony kierunek rozwoju, który kontynuowany jest do dzisiaj przez 
kolejnych kierowników – jego wychowanków. Wyraża się to przede wszyst-
kim w traktowaniu transportu jako wewnętrznie zintegrowanego systemu, ściś- 
le powiązanego z systemem gospodarki narodowej i życiem społecznym kraju. 
Takie podejście do zagadnień transportowych wymuszało ścisłą więź dyscyplin 
transportowych z innymi dyscyplinami ekonomicznymi, m.in. z ekonomią i poli-
tyką gospodarczą, z geografią i historią transportu, a także z finansami i teorią 
organizacji w zarządzaniu. W podejściu tym wyrażała się tendencja do uwzględ-
niania różnych aspektów rozwoju transportu i wszystkich podmiotów rynku 
transportowego.

Z chwilą umocnienia się katedry podjęto również prowadzenie studiów 
podyplomowych. Dzięki temu udało się prof. Madeyskiemu doprowadzić 
do rozwinięcia pełnego wachlarza działalności naukowo-dydaktycznej kierowa-
nej przez niego katedry, co do dzisiaj jest kontynuowane.

W jego działalności w okresie pracy w SGPiS występuje wyraźna konty-
nuacja dotychczasowych kierunków zainteresowań naukowo-badawczych. Przez 
cały ten okres utrzymywał on stałą więź naukową z uczelnią szczecińską i jej 
pracownikami naukowymi. Wyrazem tego były wspólne seminaria naukowe, 
udział w konferencjach i projektach badawczych. Był to także okres sporów 
i dyskusji naukowych prowadzonych na łamach czasopism transportowych m.in. 
z prof. Przemysławem Małkiem i prof. Jerzym Wolszczanem z ośrodka szczeciń-
skiego czy też z prof. Lucjanem Hoffmanem z ośrodka gdańskiego, którzy w tym 
czasie także rozwijali podstawy teoretyczne i badania w zakresie różnych proble-
mów nauki o transporcie

Niewątpliwie wiele czynników złożyło się na to, że działalność prof. Mariana 
Madyskiego w SGPiS była pełna sukcesów. Należy do nich przychylna atmo-
sfera dla działalności Profesora na wydziale, a nawet na całej uczelni; możliwość 
wykorzystania do działalności prowadzonej w szkole pozycji zajmowanej przez 
Profesora w ITS i w innych gremiach naukowych (KPZK, a następnie w Komisji 
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Transportu PAN). Wszystko to nie przyniosłoby jednak pozytywnych rezulta-
tów, gdyby nie wyjątkowe i znamienne cechy charakteru i postawy Profesora. 
Najistotniejszym, naszym zdaniem, czynnikiem była umiejętność tworzenia kli-
matu życzliwości i współpracy, klimatu zrozumienia i poszanowania, a jedno-
cześnie dyscypliny. Wszystkich to mobilizowało do pracy i rzetelnego wypełnia-
nia obowiązków.

Te cechy były głównym czynnikiem sukcesów i podstawą dorobku twór-
czego Profesora oraz jego współpracowników.

Spadkobiercy myśli prof. Mariana Madeyskiego, zespoły Katedry 
Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Katedry Systemów 
i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego do dzisiaj kontynuują współpracę zarówno w zakresie wspólnych 
publikacji, dyskusji naukowych na sympozjach i konferencjach, jak i w zakresie 
prac badawczych.

Wyrazem ścisłej współpracy obu ośrodków akademickich jest organizo-
wanie od dziesięciu lat międzynarodowych konferencji pod hasłem Translog, 
a następnie Euro-Trans, które stanowią platformę wymiany współczesnej myśli 
ekonomicznej i technicznej w zakresie transportu. Konferencje te wpisały się 
w kalendarium międzynarodowych wydarzeń w transporcie, które skupiają nie 
tylko przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej, ale także Parlamentu 
Europejskiego, Komisji Europejskiej i międzynarodowych instytucji działają-
cych w szeroko rozumianym sektorze transportu.
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PROFESSOR MaRIaN MaDEYSKI – THE INSPIRER aND FOUNDER  
OF SzczEcIN-WaRSaW TRaNSPORT EcONOMIcS ScHOOL

Summary

Transport economics is a branch of economics developed in most universities 
dealing with economics. The inspirer and founder of this science was professor Marian 
Madeyski. The development of transport-related economic sciences is closely related 
to the life and scientific and research activity of professor Marian Madeyski. Within this 
activity two periods can be distinguished: the Szczecin period and the Warsaw period. 
The article presents the achievements of professor Marian Madeyski and his merits for 
the development of both scientific centres as well as his contribution into creating a sci-
entific basis for the development of transportation system and its functioning in a modern 
economy.

translated by Elżbieta marciszewska





zeszyty  naukowe  uniwersytetu  szczecińskiego

nr 628      problemy transportu i logistyki nr 13      2010

JanuSZ mySłowSki 1

zakład techniki i eksploatacji samochodów 
politechniki szczecińskiej

1. rodowód i struktura organizacyjna

Uchwałą Rady Ministrów z września 1955 roku Szkoła Inżynierska 
w Szczecinie została podniesiona do rangi politechniki, przejmując równocześ- 
nie agendy zagrożonej likwidacją Wyższej Szkoły Ekonomicznej – najstarszej 
uczelni Szczecina, będącej pierwotnie oddziałem prywatnej Akademii Handlowej 
w Poznaniu. W ten sposób powstał Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 
Transportu Drogowego. W ramach tego wydziału część inżynieryjną stanowiły 
dwie katedry: Katedra Taboru i Sprzętu Samochodowego kierowana przez doc.
mgr. inż. Aleksandra Rummla oraz Katedra Technologii Obsług i Napraw kiero-
wana przez mgr. inż. Jerzego Parczewskiego.

W roku 1959 połączono je w Katedrę Taboru i Sprzętu Samochodowego, 
kierowaną przez doc. mgr. inż. Aleksandra Rummla. W roku 1970, w ramach 
reorganizacji struktury uczelni, na wydziale powołano cztery instytuty: Instytut 
Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Instytut Ekonomiki Przemysłu, Instytut 
Ekonomiki Transportu oraz Instytut Rachunku Ekonomicznego. Ponadto 
wydzielono Katedrę Prawa oraz Samodzielny Zakład Techniki i Eksploatacji 
Samochodów kierowany przez mgr. inż. A. Rummla, którego powołano na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego. W roku 1976 kierowanie zakładem powierzono 

1 Prof. zw. dr hab. Janusz Mysłowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
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dr. inż. Januszowi Mysłowskiemu. W ramach reorganizacji uczelni, wynika-
jącej z tworzenia Uniwersytetu Szczecińskiego, w 1985 roku zakład przenie-
siono na Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej. Po spełnieniu wymo-
gów ustawowych, w 1998 roku przemianowano zakład na Katedrę Eksploatacji 
Pojazdów Samochodowych, kierowaną do 30 września 2009 roku przez 
prof. dr. hab. inż. Janusza Mysłowskiego (dr. h.c. Kaliningradzkiego Państwowego 
Uniwersytetu Technicznego), profesora zwyczajnego na Politechnice Szczecińskiej, 
a później (od 1 stycznia 2009 roku) na Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym.

Niżej podano skład osobowy Zakładu Techniki i Eksploatacji Samochodów 
w roku 1964.

2. stan kadrowy jednostki

W latach 1955–1985 w jednostce pracowało ośmiu samodzielnych pra-
cowników naukowych: prof. A. Rummel, doc. T. Kleja, prof. R. Chudzikiewicz, 
prof. W. Pietrzyk, prof. J. Gronowicz, doc. D. Skorodiełow, prof. B. Żółtowski 
i prof. J. Mysłowski, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju 
młodej kadry naukowej, tak że w chwili przejścia na Wydział Mechaniczny 
Politechniki Szczecińskiej w zakładzie pracowało już pięciu doktorów nauk 
technicznych – własnych wychowanków. W momencie zmian organizacyjnych 
w 1985 roku zakład liczył 17 nauczycieli akademickich, siedmiu pracowników 
inżynieryjno-technicznych i jednego pracownika administracyjnego.

3. działalność dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej zakład prowadził studia dzienne magi-
sterskie na kierunku transport o specjalności eksploatacja i utrzymanie pojaz-
dów, promując średnio około 60 absolwentów rocznie. Działalność dydaktyczna 
oparta była na dużej aktywności wydawniczej w dziedzinie skryptów oraz pod-
ręczników. Opracowano i wydano następujące skrypty:
– J. Mysłowski, Z. Tęczyński, A. Karaś, E. Gruszczyński, Przewodnik do ćwiczeń 

laboratoryjnych z techniki i eksploatacji samochodów, Wyd. Uczelniane PS, 
Szczecin 1975;

– J. Mysłowski, obliczenia cieplne silników samochodowych, Wyd. Uczel-
niane PS, Szczecin 1978;
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– J. Mysłowski, J. Lewicki, J. Hładun, J. Jadczuk, Przewodnik do ćwiczeń labo-
ratoryjnych z silników, Wyd. Uczelniane PS, Szczecin 1980;

– J. Kołtun, Zbiór zadań z teorii ruchu samochodów. Wyd. Uczelniane PS, 
Szczecin 1981;

– J. Hładun, Silniki spalinowe. album rysunków, Wyd. Uczelniane PS, Szczecin 
1981;

– J. Mysłowski, Silniki pojazdów samochodowych. album rysunków, Wyd. 
Uczelniane PS, Szczecin 1982;

– D. Balcerowicz, Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z technologii obsług 
i napraw silników spalinowych, Wyd. Uczelniane PS, Szczecin 1982;

– J. Kołtun, J. Sawicki, Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z teorii ruchu 
i budowy pojazdów samochodowych, Wyd. Uczelniane PS, Szczecin 1984;

– J. Hładun, badania homologacyjne pojazdów samochodowych, Wyd. Uczel-
niane PS, Szczecin 1985;

– J. Lewicki, Podstawy teorii eksploatacji i niezawodności, Wyd. Uczelniane PS, 
Szczecin 1985;

– J. Kołtun, Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z teorii ruchu i budowy 
pojazdów samochodowych, cz. II, Wydawnictwo Uczelniane, Szczecin 
1985.

Podręczniki wydane w wydawnictwach centralnych:
– J. Mysłowski, doładowanie bezsprężarkowe silników z zapłonem samoczyn-

nym, WNT, Warszawa;
– J. Mysłowski, rozruch silników samochodowych z zapłonem samoczynnym, 

WNT, Warszawa;
– J. Mysłowski, J. Kołtun, Elastyczność tłokowych silników spalinowych, WNT, 

Warszawa;
– J. Mysłowski, Pojazdy samochodowe. doładowanie silników, WKiŁ, 

Warszawa;
– M. Uzdowski, K.F. Abramek, K. Garczyński, Eksploatacja techniczna 

i naprawa, WKiŁ, Warszawa;
– K.F. Abramek, M. Uzdowski, Podstawy obsługiwania i napraw, WKiŁ, 

Warszawa.

W efekcie tej działalności pracownicy zakładu otrzymali nagrody indywidu-
alne w latach 1979, 1980, 1981 i 1982 oraz zespołową w roku 1981 – od Ministra 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki za działalność dydaktyczną.
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W ramach działalności dydaktycznej opracowano programy studiów dla kie-
runku transport oraz wydawano informator Jednostek kształcących inżynierów 
w Specjalności Samochody i ciągniki.

4. działalność naukowo-badawcza

Główna tematyka prac naukowych prowadzonych w zakładzie to:
– badania nad poprawą wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych silników 

o zapłonie;
– badanie rozruchu silników o zapłonie samoczynnym w niskich temperaturach 

otoczenia samoczynnym;
– badanie wpływu paliw pochodzenia rzepakowego na stan techniczny skoja-

rzenia gładź cylindrowa – tłok – pierścienie;
– badania nad doładowaniem sekwencyjnym silników o zapłonie samoczynnym;
– badania nad poprawą elastyczności silników trakcyjnych.

Działalność naukowo-badawcza rozpoczęła się w roku 1963 w Katedrze 
Taboru i Sprzętu Samochodowego Politechniki Szczecińskiej, gdzie pod kierun-
kiem doc. mgr. inż. A. Rummla prowadzono badania nad wielopaliwowością sil-
ników wysokoprężnych produkcji krajowej. Kolejnym tematem prac badawczych 
były badania aparatury wtryskowej dla nowo konstruowanych w Starachowicach 
silników wysokoprężnych i dalej badania parametrów roboczych prototypowej 
serii tych silników. W trakcie badań wykryto przyczynę utrudnionego rozruchu 
silników typu S-53, co spowodowało cofnięcie decyzji o wstrzymaniu ich pro-
dukcji.

Dalsze prace badawcze prowadzone w roku 1965 dotyczyły badania para-
metrów roboczych i niezawodności silników S-530, będących kolejną wersją 
rozwojową produkowanych przez FSC Starachowice silników wysokoprężnych.

Kolejno prowadzono badania nad doładowaniem mechanicznym silni-
ków Ursus S-312 i S-316 oraz doładowaniem turbosprężarkowym silnika S-316. 
Wyniki niektórych z tych prac zostały przedstawione w postaci publikacji i doty-
czyły poprawy napełnienia silników wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim.

Następnymi problemami, którymi zajmowano się w latach 1972–1973 były 
badania homologacyjne i wielopaliwowe licencyjnych silników SW 400/Ł2 i SW 
680 oraz badania bilansu cieplnego silnika z zapłonem iskrowym S-474.

Na zamówienie Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego Ursus wykonano trzy 
stanowiska badawcze, przeznaczone do badań elementów licencyjnych ciągni-
ków Massey-Ferguson-Perkins. Na jednym z tych stanowisk prowadzono badania 
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na zlecenie ZPC Ursus (stanowisko do badania trwałości zamka drzwi kabiny). 
Praca ta pozwoliła na zaoszczędzenie 2,2 miliona USD (takie były oferty firm 
zagranicznych), a wykonano ją za kwotę około 2 mln ówczesnych złotych.

Następny etap prac dotyczył zastosowania doładowania bezsprężarko-
wego oraz doładowania kombinowanego silników z zapłonem samoczynnym dla 
poprawy ich napełnienia w stanach nieustalonych. Początkowe badania obejmo-
wały określenie teoretyczne możliwości doładowania dynamicznego w zastoso-
waniu do silnika trakcyjnego, a następnie praktyczne stwierdzenie przydatno-
ści zaproponowanej metody doboru parametrów geometrycznych układu dolo-
towego silnika.

Wszystkie opisane prace łączy wspólny cel, jakim jest dostarczenie odpo-
wiedniej ilości powietrza do cylindrów silnikach z zapłonem samoczynnym. 
Zamierzenie to jest realizowane na drodze kolejnych prac badawczych, ujmu-
jących zagadnienie przygotowania mieszaniny palnej w wyniku doprowadzenia 
powietrza do cylindra. Sprawność napełnienia cylindra określana jest współczyn-
nikiem napełnienia hv, inaczej zwanym sprawnością wolumetryczną, od której 
bezpośrednio zależy średnie ciśnienie efektywne obiegu, a w związku z tym moc 
silnika.

W ramach prac badawczych wykonywanych na rzecz gospodarki narodo-
wej współpracowano z większością liczących się zakładów motoryzacyjnych 
w kraju: FSC Starachowice, WSK „Delta” Mielec, WSW „Andoria” Andrychów, 
FSO Warszawa, FSM Bielsko-Biała, ZPC Ursus. Pozwoliło to na wydawa-
nie Zeszytu Naukowego Eksploatacja Silników Spalinowych pod auspicjami 
Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie.

W wyniku prowadzonych prac badawczych udało się skupić grupę młodych 
pracowników naukowych, w skład której wchodzili: J. Kołtun, J. Dobrzycki, 
K. Danilecki, M. Lisowski, K. Abramek, K. Garczyński, M. Uzdowski, T. Stoeck, 
G. Szyjka, A. Borodyń, M. Krzesak, M. Mrozik, K. Talaga, A. Koniuszy, 
J. Mysłowski, T. Osipowicz, M. Małkowski, K. Prajwowski, G. Tarczyński 
i D. Wojciechowski. Pracownicy ci kontynuowali w swoich pracach omawianą 
tematykę, co zaowocowało ich dalszym rozwojem naukowym. Dotychczas 
w katedrze obroniono 18 prac doktorskich (promotorzy: A. Rummel – dwie prace, 
R. Sikora – jeden doktorat, R. Sobański – także jeden, B. Żółtowski – również 
jeden, O. Klyus – dwie prace doktorskie, J. Mysłowski – jedenaście prac doktor-
skich). Część wypromowanych doktorów pracuje poza katedrą.
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5. współpraca z zagranicą

W ramach prac związanych z rozruchem silników spalinowych w niskich 
temperaturach otoczenia katedra współpracowała z: Moskiewskim Państwowym 
Instytutem Samochodowo-Drogowym (prof. A.S. Chaczijan, prof. W.N. Łuka-
nin, prof. K.A. Morozow, prof. I.G. Bagdasarow), Taszkienckim Instytutem 
Samochodowo-Drogowym (prof. A.M. Bagdasarow, prof. A.A. Mutalibow), 
Państwową Akademią Politechniczną w Mińsku (prof. G.M. Kucharenok, 
doc. N.P. Cajun), Białoruską Akademią Nauk (prof. A. Wołożyn), Politechniką 
w Rydze (doc. J. Brejdis), Wschodnio-Ukraińskim Uniwersytetem Technicznym 
w Ługańsku (prof. L.W. Stanisławski, prof. S.I. Barsukow, prof. O. Klyus) oraz 
Północno-Zachodnią Politechniką Zaoczną w Sankt Petersburgu (prof. A.S. Soko- 
łow, doc. W.A. Aleksiejew).

W dziedzinie poszukiwania nowych paliw i rodzajów energii katedra współ-
pracowała z:

– Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym (prof. W.P. Kan- 
taliński, prof. W.W. Puchow, prof. A.L. Gudkow, prof. W.N. Tilipałow, 
prof. A.W. Motorny, prof. W.W. Selin, prof. W.F. Bielej, prof. W.W. Szczagin);

– Ukraińską Akademią Nauk (prof. W.M. Bułgakow, prof. D. Woytjuk);
– Odeskim Agrarnym Instytutem (prof. A.N. Jakowenko);
– Tatarskim Instytutem Politechnicznym w Symferopolu (prof. I.W. Nikolenko);
– Instytutem Wojsk Lądowych w Odessie (prof. S.I. Barsukow, doc. L. Knaub);
– Uniwersytetem Transylwańskim w Braszowie (prof. S. Popescu, prof. V. Cra-

ciun, prof. N. Tane).
Tak w skrócie przedstawia się 30-letnia działalność obecnej Katedry 

Eksploatacji Pojazdów Samochodowych ZUT w ramach szczecińskiej szkoły 
ekonomiki transportu.
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Piotr niEdZiElSki 1

szczecińska szkoła ekonomiki transportu – 
rola i miejsce innowacji w rozwoju potrzeb 

transportowych i rynku usłuG transportowych

Za prekursora teorii innowacji uważa się J.A. Schumpetera, autora wybit-
nego dzieła pt. teoria rozwoju gospodarczego, w którym podjęto m.in. tema-
tykę innowacyjności. Schumpeter stworzył szeroką definicję innowacji, która 
– z uwagi na swój pionierski i ogólny charakter – uważana jest w literaturze eko-
nomicznej za klasyczną, stanowiąc punkt wyjścia do określania pojęć z zakresu 
funkcjonowania działalności innowacyjnej. Zdaniem Schumpetera, pojęcie inno-
wacji należy rozumieć jako kombinację w zależności funkcjonalnej następują-
cych możliwości 2:

– wprowadzenia do produkcji wyrobów nowych lub doskonalenia dotychczas 
istniejących,

– wprowadzenia nowej lub udoskonalonej technologii produkcji,
– zastosowania nowego sposobu sprzedaży lub zakupu,
– otwarcia nowego rynku zarówno sprzedaży lub dystrybucji produkcji, jak 

i zaopatrzenia,

1 Prof. US dr hab. Piotr Niedzielski – Uniwersytet Szczeciński.
2 J.A. Schumpeter, teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960; W. Janasz, I. Leśkie-

wicz, identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, s. 21; Podręcznik OSLO. Proponowane zasady groma-
dzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, OECD/EUROSTAT 1997, 
KBN, Warszawa 1999, s. 31.
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– zastosowania nowych surowców lub półfabrykatów,
– wprowadzenia zmian w organizacji produkcji.

Pomimo dużego spektrum rodzajów innowacji wskazanych w defini-
cji J.A. Schumpetera, od początku rozwoju teorii innowacji analitycy zagad-
nienia zwrócili się w stronę innowacji technologicznych w firmach produkcyj-
nych. Znaczenie usług w procesach innowacyjnych zostało zdegradowane do roli 
pasywnego odbiorcy innowacji technologicznych, pozyskiwanych od firm sek-
tora produkcyjnego. W 1984 roku K. Pavitt przedstawił sektorowy podział zmian 
technologicznych (ang. sectoral taxonomy of technological change), w którym 
przedsiębiorstwa usługowe zaliczył do sektora zależnego od dostawcy (ang. sup-
plier-dominated sector), czyli takiego, którego działalność innowacyjna wynika 
z podaży innowacji techniczno-technologicznych, generowanych przez przedsię-
biorstwa przemysłowe. W podobny sposób innowacje w usługach opisał w 1986 
roku R. Barras 3, podkreślając ich zależność od innowacji wprowadzanych przez 
przedsiębiorstwa produkcyjne, które inicjują proces innowacyjny w przedsię-
biorstwach usługowych. Utrwalił się zatem paradygmat innowacji przemy-
słowych 4, zgodnie z którym usługi traktowane są jako konsumenci innowacji 
i pasywny element w systemie innowacyjnym. W najlepszym przypadku para-
dygmat ten ujmował innowacje jako wspierający element infrastruktury, „przy-
patrujący się” działaniom prawdziwych innowatorów (firm produkcyjnych) 
i w razie potrzeby wspomagający te działania. Centralnym punktem paradyg-
matu były: fizyczne aspekty innowacji technologicznych, proces produkcji, kon-
sumpcja dóbr, patenty, działalność B + R (jako wskaźniki innowacyjności) oraz 
firmy produkcyjne przodujące pod względem innowacyjności w różnych sekto-
rach produkcyjnych. Zgodnie z paradygmatem innowacji przemysłowych ugrun-
towało się przypisywanie usługom jednej z trzech ról w procesie innowacyjnym, 
a mianowicie 5:
– pasywnego konsumenta (przedmiotowych) innowacji pojawiających się 

w sektorze przemysłowym, często o dużym znaczeniu;

3 R. Barras, towards a theory of innovation in services, Research Policy 1986, No 15, s. 161–73; 
R. Barras, interactive innovation in financial and business Services, The Vanguard of the Service 
Revolution, Research Policy 1990, No 19, s. 215–237.

4 O paradygmacie tym pisze J. Howells, przeciwstawiając mu paradygmat innowacji usługo-
wych i proponując stworzenie zintegrowanego paradygmatu innowacji przemysłowych i usługo-
wych systemu innowacyjnego. Zob. J. Howells, innovation and Services: new conceptual frame-
works, CRIC Discussion Paper, No. 38, August 2000.

5 J. Howells, innovation and Services..., op.cit., s. 5.
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– imitatora przyswajającego dobre rozwiązania stworzone w przemyśle 
i implementującego je w swojej działalności;

– pomocnika wspomagającego procesy tworzenia „właściwych” innowacji 
w przemyśle.

Źródła podają, że pierwsze poglądy wskazujące, że usługi nie są pozba-
wione zmian o charakterze innowacyjnym pojawiły się w latach 70. Autorem 
pionierskich badań w tym zakresie był Jonathan Gershuny 6, jednak postrzeganie 
innowacji usługowych zaczęło ewaluować dopiero w latach 90., kiedy to nastą-
piły dwie istotne zmiany w sposobie myślenia o innowacji:

– Po pierwsze, pojawiły się głosy, że innowacje usługowe pełnią bardzo czę-
sto niezwykle ważną rolę w procesie innowacyjnym (ujmowanym w aspekcie 
makroekonomicznym), co w pewnym stopniu zmieniło postrzeganie podmio-
tów usługowych jako odbiorców innowacji wytworzonych przez innych.

– Po drugie, dostrzeżono możliwości działań innowacyjnych w innych obsza-
rach niż tylko technologiczny, co spowodowało wzrost znaczenia zmian wpro-
wadzanych przez podmioty usługowe.

Zainteresowanie tematem zmian innowacyjnych w obszarze usługowym 
przyczyniło się także do podniesienia znaczenia usług ze względu na rozwój 
tego sektora w gospodarce. Nastąpiło intensywne skierowanie uwagi na sektor 
usług, zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym, analizę interakcji z klien-
tem i podobnymi aspektami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 
usługowego. Pewne przesunięcie ciężaru postrzegania zjawisk innowacyjnych 
z obszarów ściśle technologicznych w kierunku obszarów bardziej miękkich, 
takich jak marketing czy organizacja i zarządzanie, umożliwiało ich analizę także 
w sektorze usługowym, w którym zmiany o tym charakterze są zdecydowanie 
bardziej powszechne. Odzwierciedleniem sytuacji był podział innowacji zapro-
ponowany w 1997 roku przez F. Gallouja i O. Weinsteina 7, którzy, obok innowa-
cji radykalnych (ang. radical innovation), rozróżnili także innowacje dostoso-
wawcze (ang. improvement innovation), innowacje przyrostowe (ang. incremen-
tal innovation), innowacje ad hoc (ang. ad hoc innovation), innowacje rekombi-
nowane (ang. recombinative innovation) oraz innowacje normalizujące (ang. for-
malisation innovation).

6 B.S. Tether, I. Miles, K. Blund, Ch. Hipp, N. de Liso, G. Cainelli, innovation in the Service 
Sector. analysis of data collected under the community innovation Survey (ciS-2), Final Report, 
ECSC-EC-EAEC Brussels-Luxemburg, 2001, s. 4.

7 F. Galluoj, O. Weinstein, innovation in services, Research Policy 1997, No 26, s. 537–556.
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Postępujące zmiany gospodarcze, wchodzenie w erę ekonomii opartej 
na usługach, a wręcz ekonomii opartej na wiedzy, uwarunkowały dalsze zmiany 
w sposobie myślenia o innowacyjności. Zaczęto je łączyć raczej z nowym rozwią-
zaniem – czy to w formie niematerialnej, czy uprzedmiotowionej – które może 
dotyczyć każdej z funkcji przedsiębiorstwa. Nowe badania prowadzone w tej 
dziedzinie 8 pokazały, że funkcje produkcyjne i usługowe współistnieją ze sobą, 
wpływają na siebie nawzajem i tworzą zintegrowany system innowacyjny.

Oddziaływanie innowacji i potrzeb, w tym potrzeb transportowych, można 
rozpatrywać jako element systemu innowacyjnego (zintegrowanego systemu 
innowacyjnego) 9. Potrzeby są źródłem innowacji, jednak innowacje są również 
źródłem potrzeb. Potrzeby powstałe w wyniku innowacji można nazwać potrze-
bami wzbudzonymi przez procesy innowacyjne, zachodzące w szeroko rozu-
mianym systemie społeczno-gospodarczym. Należy zauważyć, że innowacje 
oddziałują na wszystkie rodzaje potrzeb, a potrzeby oddziaływają na wszelkiego 
rodzaju innowacje. Wzajemną współzależność potrzeb i innowacji można zauwa-
żyć w dużym podobieństwie ich cech, na przykład nieograniczoność potrzeb 
można odnieść do nieograniczoności innowacyjności człowieka. D. Ricardo 
postawił tezę, że rozwój techniki i innowacji w wytwarzaniu dóbr przyczynia się 
do pojawiania się nowych towarów i usług na rynku, a w konsekwencji wywo-
łuje nowe potrzeby 10. Interakcyjne oddziaływanie potrzeb i innowacji za pośred-
nictwem rynku jako „pasa transmisyjnego” zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1. Interakcyjne oddziaływanie potrzeb i innowacji za pośrednictwem rynku
Źródło: P. Niedzielski, Polityka innowacyjna w transporcie, Wyd. Naukowe Uniwersy-

tetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 76.

8 Zob. np. R. Ewangelista, G. Sirilli: measuring innovation in Services, Research Evaluation, 
No 5 (3), s. 207–215; dane OECD 1999, dane GUS 2001–2003.

9 System, system zintegrowany – w środowisku szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu pro-
fesor W. Grzywacz zainicjował dyskusję (problem) dotyczącą tego, czy system może być zintegro-
wany lub niezintegrowany i czy niezintegrowany system jest systemem?

10 D. Ricardo, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 334.
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Źródłami potrzeb mogą być: organizm ludzki, warunki przyrodnicze, życie 
społeczne i życie gospodarcze. Potrzeby transportowe 11, tak jak każde inne, mają 
swoje źródła w wymienionych przyczynach. Powstają one na skutek 12:
– przestrzennego rozmieszczenia zasobów przyrody oraz stopnia ich technicz-

nego zagospodarowania,
– przestrzennego rozmieszczenia wykorzystywanych pozostałych sił wytwór- 

czych,
– podziału pracy i rozwoju specjalizacji produkcji,
– przestrzennego rozmieszczenia dóbr kultury,
– przestrzennego charakteru życia społecznego.

Takie ujęcie w sposób syntetyczny zaprezentowano na rysunku 2.

Potrzeby

Rodzaje Cechy Źródła

indywidualne zbiorowe ilościowo nieograniczone organizm ludzki

materialne duchowe ograniczone w swojej pojemności warunki przyrodnicze

jednorazowe powtarzalne stale się odradzające życie gospodarcze

bieżące przyszłe społecznie uwarunkowane życie społeczne

substytucyjne komplementarne

ujawnione nieujawnione

Rys. 2. Klasyfikacja potrzeb ludzkich
Źródło: P. Niedzielski, Polityka…, op.cit., s. 75; opracowanie własne na podstawie: 

M. Syrek, Ekonomia, Wyd. „Volumen”, Katowice 1994, s. 8.

Charakterystyczną cechą potrzeby transportowej jest jej wtórność, bowiem 
powstaje ona na skutek potrzeby pierwotnej, pierwszego rzędu, od której się 
wywodzi 13. Są oczywiście przypadki, gdy potrzeba transportowa ma charak-
ter pierwotny, na przykład gdy przemieszczanie jest rozrywką 14. Potrzeba 
transportowa jako jedna z potrzeb rodzajowych oddziaływa na innowacje  
w transporcie. Poznanie tych potrzeb zarówno w ich wymiarze ilościowym, jak 
i (szczególnie) jakościowym, jest jednym z istotnych czynników determinują-

11 „Potrzeba transportowa sprowadza się do żądania celowego przemieszczania dóbr, osób lub wiado-
mości z jednego miejsca na drugie”, zob. P. Małek, Ekonomika transportu, PWE, Warszawa 1977, s. 30.

12 ibidem, s. 31.
13 P. Małek, W. Grzywacz, B. Żymeła, Ekonomika transportu samochodowego, WKiŁ, War-

szawa 1969, s. 14–15.
14 P. Małek, Ekonomika..., op.cit., s. 43.



Piotr niedzielski90

cych innowacyjność. Głównym celem innowacji podejmowanych we wszyst-
kich obszarach, w tym w transporcie, jest lepsze, pełniejsze i tańsze zaspokajanie 
określonych potrzeb (istniejących i potencjalnych) i kreowanie nowych, tak zwa-
nych potrzeb wzbudzonych.

Zjawisko to w odniesieniu do piramidy potrzeb Maslowa – jako najbardziej 
znanego i uniwersalnego podziału potrzeb – przedstawiono na rysunku 3.

Potrzeby transportowe, rozumiane jako popyt na usługi transportowe, 
można opisać postulatami jakości 15, która występuje jako 16: oczekiwana 17, zapla-
nowana 18, uzyskana (rzeczywista)  19, postrzegana 20. W tabeli 3.1 syntetycznie 
przedstawiono pożądane przez konsumenta właściwości usługi transportowej. 
Firmy przewozowe (transportowe bądź – w szerszym ujęciu – firmy logistyczne), 
dążąc do zaspokojenia potrzeb klientów i zwiększenia konkurencyjności ofero-
wanych usług, starają się w jak najwyższym stopniu zaspokoić (zrealizować) 
oczekiwania klientów. Dążenie to jest jedną z przyczyn (źródeł) procesów inno-
wacyjnych w przedsiębiorstwie transportowym.

15 Jakość to właściwość, przymioty określonych dóbr lub usług występujące w liczbie mno-
giej. W sensie ogólnym jest to właściwość, rodzaj, gatunek, a ściślej – zespół cech odróżniających 
dane dobro lub usługę od innych. Z ekonomicznego punktu widzenia przez jakość rozumie się 
zespół materialnych cech użytkowych (np. trwałość, niezawodność) i emocjonalnych (np. zgod-
ność z modą, podnoszących prestiż), które decydują o stopniu zaspokojenia potrzeb konsumenta 
przez dany produkt. Każde dobro czy usługa ma ich kilka lub kilkadziesiąt; przymioty te określane 
są za pomocą wyznaczników mierzalnych: masą, kolorem, kształtem, wytrzymałością, żywotno-
ścią, estetyką, smakiem, zapachem, zastosowanym materiałem (surowcem), ergonomicznością, 
funkcjonalnością, efektywnością stosowania itp. Niektóre z nich są trudno lub umownie mierzalne, 
np. zapach, estetyka. Im więcej nagromadzonych jest cech jakościowych w konkretnym produk-
cie, tym większą na ogół ma on wartość, wartość użytkową i użyteczność. Jakość usługi trans-
portowej to funkcja charakterystycznych cech wyrażonych wartościowo (zob. H. Babis, kształto-
wanie jakości towarowych usług transportowych, Uniwersytet Szczeciński 1986, s. 59). „Jakość 
usługi transportowej jest stopniem, w jaki zaspokaja ona potrzeby użytkowników transportu w peł-
nym procesie transportowym, przy czym stopień ten jest funkcją cech techniczno-eksploatacyjnych 
i ekonomicznych związanych z drogą, środkiem transportu, czasem i przedmiotem przemieszcza-
nia”, por. B. Walczak, Ekonomiczne znaczenie jakości usług transportowych, OBET, Warszawa 
1881, s. 9.

16 W. Starowicz, kształtowanie usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym, Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 55.

17 Jakość oczekiwana jest to poziom jakości usługi transportowej oczekiwanej (wymaganej, 
żądanej) przez klienta. 

18 Jakość zaplanowana jest to poziom jakości, którą usługodawca chce zapewnić klientom.
19 Jakość uzyskana jest to poziom jakości uzyskany w trakcie realizacji usługi transporto-

wej, określony na podstawie badań z uwzględnieniem punktu widzenia usługobiorcy i elementów 
obiektywizujących ocenę.

20 Jakość postrzegana jest to poziom jakości świadczonych usług w subiektywnej ocenie klien-
tów. Duży wpływ na subiektywizm oceny ma doświadczenie klienta w korzystaniu z usług określo-
nego usługodawcy i image usługodawcy. 
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Rys. 3. Przykłady innowacji w transporcie w odniesieniu do piramidy potrzeb według 
A. Maslowa

Źródło: P. Niedzielski, Polityka…, op.cit.; por. Zarządzanie marketingowe działalnością 
transportową, red. D. Rucińska, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, 
s. 28.

Tabela 1

Główne czynniki określające jakość usługi transportowej  
w ujęciu różnych autorów

wyszczególnienie P. Małek a. Piskozub I. Tarski F. Voigt J. Marzec K. Roszko

Masowość X X X
Szybkość (czas podróży) X X X X X X

Częstotliwość X X X
Punktualność X X X

Bezpośredniość X X
Regularność X X X
Rytmiczność X

Niezawodność X X X
Dostępność X X

Wygoda X X
Bezpieczeństwo X X X

Koszty X X X

Źródło: Ekonomika transportu, red. W. Grzywacz, Szczecin 1984, s. 112; W. Starowicz, 
kształtowanie usług..., op.cit., s. 62–80.
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Liczba i rodzaje zgłaszanych przez użytkowników transportu (konsumen-
tów usług transportowych) postulatów przewozowych jest praktycznie nieogra-
niczona i powiększa się wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym. Ponadto 
ich hierarchia (znaczenie, ważność) jest w dużym stopniu ustalana indywidual-
nie, zależnie od sposobu ich wykorzystania. Praktyczny przykład wykorzystania 
postulatów przewozowych do określania jakości usług transportowych w trans-
porcie miejskim przedstawili O. Wyszomirski i R. Grzelec (tabela 3.2). Wszys cy 
autorzy podkreślają jednak, że pierwotne postulaty o charakterze panhistorycz-
nym dotyczą bezpieczeństwa i szybkości. Do najistotniejszych postulatów prze-
wozowych mających istotny wpływ na procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie 
transportowym należą 21: szybkość 22, masowość, taniość, bezpieczeństwo 23, 
dostępność 24, bezpośredniość dostaw 25, niezawodność 26 oraz komplekso-
wość obsługi transportowej 27. Nowe postulaty przewozowe uszczegółowiają 

21 Ekonomika transportu..., op.cit., s. 113.
22 Postulat szybkości wyraża się w czasie akceptowanym przez nabywcę usługi transportowej. Jest 

to łączny czas dostarczenia ładunku z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia (czas dostawy) lub 
łączny czas przejazdu z miejsca początkowego podróży do miejsca docelowego (w przypadku prze-
wozu pasażerów). Czas realizacji usługi przewozowej może być opisany cechami, takimi jak: regular-
ność, rytmiczność, częstotliwość, punktualność, niezawodność, bezpośredniość, prędkość, por. rynek 
przewozów pasażerskich, red. O. Wyszomirski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994, s. 20.

23 Postulat bezpieczeństwa odzwierciedla oczekiwania klienta co do zapewnienia przez prze-
woźnika (operatora) poziomu zabezpieczenia zarówno ilościowego, jak i jakościowego oddanego 
do przewozu ładunku. Problem bezpieczeństwa nadanego do przewozu ładunku należy postrze-
gać także jako poziom zabezpieczenia przed kradzieżą oraz przed napadami o charakterze rozbój-
niczym, które szczególnie mają miejsce w transporcie drogowym. W przewozach osób postulat ten 
odzwierciedla poziom bezpieczeństwa podróży, tj. minimalizacji możliwości wystąpienia wypad-
ków komunikacyjnych związanych z przemieszczaniem się środka przewozowego. Do postulatu 
bezpieczeństwa należy także włączyć zabezpieczenie podróżnych przed napadami o charakte-
rze bandyckim. Problem ten nasilił się ostatnio w przewozach pasażerskich PKP. Realizacja tego 
postulatu wymaga także zapewnienia pożądanego standardu (wygody) podróżowania.

24 Postulat dostępności odzwierciedla pożądany stan dostępu do punktów transportowych okre-
ślonej gałęzi transportu. Konsumenci usług transportowych są zainteresowani dostępem do punktów 
odpraw (stacji, przystanków, dworców, punktów naładunkowych, portów itp.). Tak więc dostępność 
do dróg transportowych określonej gałęzi transportu (sieci transportowej) nie realizuje tego postulatu.

25 Postulat bezpośredniości odzwierciedla dążenie konsumentów do realizacji procesu prze-
mieszczania w wyniku prostego procesu transportowego, tj. dom–dom (drzwi–drzwi).

26 Postulat niezawodności określa konieczność realizacji usługi transportowej według ustalo-
nych wcześniej warunków (termin dostawy, czas przejazdu, punktualność itp.).

27 Postulat kompleksowości obsługi transportowej wyraża się w oczekiwaniu konsumentów 
(usługobiorców), aby wszystkie czynności związane z przemieszczaniem były wykonywane przez 
jeden podmiot. Postulat ten jest szczególnie wyrazisty w przewozie ładunków, a jego realizacja 
w praktyce zaowocowała m.in. rozwojem usług logistycznych. Jak podkreśla K. Szałucki, „stan-
dard wykonania obsługi będzie widziany zaś poprzez: zajmowane miejsce, płynność jazdy, kul-
turę obsługi czy komfort podróży”, por. K. Szałucki, Publiczna użyteczność działalności przedsię-
biorstw transportowych w Polsce, „Problemy Ekonomiki Transportu” 1997, nr 1, s. 5–11.
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i pozwalają zindywidualizować preferencje usługobiorców. Jak wspomniano, 
proces uszczegółowiania i indywidualizowania postulatów będzie się rozwijał 
wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym. Można to zobrazować graficznie, 
jak na rysunku 4.

Tabela 2

Zestaw postulatów przewozowych do badań jakości przewozów  
w transporcie zbiorowym w Polsce

Lp. Postulat znaczenie postulatu Sposób określenia spełnienia 
postulatu

1. Dostępność Odległość od przystanku 
(przestrzenna lub czasowa)

Maksymalne odległości nieuciążliwego 
dojścia pieszego

2. Częstotliwość Odstępy czasu między odjazdami
Dopuszczalne odstępy czasu między 
kolejnymi pojazdami w określonych 

relacjach i czasie

3. Punktualność Zgodność odjazdów z rozkładem 
jazdy Tolerancja odchyleń

4. Rytmiczność
Równomierne odstępy czasu 
między kolejnymi odjazdami 

w tym samym kierunku
Tolerancja odchyleń

5. Bezpośredniość Połączenia bez konieczności 
przesiadania się

Pożądane połączenia bezpośrednie 
z uwzględnieniem odmiennych okresów

6. Pewność 
(niezawodność)

Dojazd do miejsca docelowego 
w wyznaczonym czasie Tolerancja odchyleń

7. Prędkość
Czas jazdy uwzględniający 
zatrzymywanie się na trasie, 

w tym na przystankach

Atrakcyjny lub dopuszczalny czas 
jazdy w relacjach o zróżnicowanych 

odległościach

8. Koszt Opłata taryfowa jednorazowa lub 
okresowa

Pożądany system taryfowy, system 
dystrybucji i kasowania biletów, 

atrakcyjny poziom opłat jednorazowych 
i okresowych w ramach określonego 

systemu taryfowego

9. Wygoda

Zespół elementów 
determinujących warunki 

oczekiwania na przystanku 
i przebywania w pojeździe

Pożądane warunki oczekiwania, 
minimalny standard przystanku, 

pożądane warunki jazdy, minimalny 
standard jazdy

10. Informacja

Sposób przekazywania 
informacji o ofercie 

przewozowej 
i zmianach w ofercie

Pożądany rodzaj i sposób udostępniania 
informacji, minimalny standard 

w zależności od rodzaju 
i sposobu udostępnienia informacji

Źródło: O. Wyszomirski, R. Grzelec, badania marketingowe w komunikacji miejskiej, 
IGKM, Warszawa 1998, s. 26, 28; idem: funkcjonowanie rynku komunikacji 
miejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998, s. 34.
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Istotnymi cechami jakości są również 28:
– dostępność informacji o przebiegu procesu transportowego (monitoring),
– elastyczność technologii transportowych (podatność technologii na integrację 

funkcjonalną w systemach logistycznych).

Jakość usługi transPortoweJ

Źródła Cechy Źródła

postulat szczegółowy (1.1) postulat szczegółowy (2.1) postulat szczegółowy (n.1)

postulat szczegółowy (1.2) postulat szczegółowy (2.2) postulat szczegółowy (n.2)

postulat szczegółowy (1.3) postulat szczegółowy (2.3) postulat szczegółowy (n.3)

postulat szczegółowy (1.4) postulat szczegółowy (2.4) postulat szczegółowy (n.4)

postulat szczegółowy (1.m) postulat szczegółowy (2.m) postulat szczegółowy (n.m)

Rys. 4. Rozwój postulatów transportowych podstawowych i szczegółowych jako 
„drzewo jakości”

Źródło: P. Niedzielski, Polityka…, op.cit., Polityka innowacyjna w transporcie, 
por. O. Wyszomirski, funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej, „Transport 
Miejski” 1993, nr 10.

Zaprezentowane postulaty dotyczące usług transportowych są powszechnie 
zgłaszane przez klientów w postaci oczekiwań jakościowych 29, czyli:
– czasu realizacji usługi,
– kosztu realizacji usługi,
– poziomu oferowanego bezpieczeństwa w trakcie realizacji usługi.

Oczekiwania klientów i ich preferencje w związku z realizacją postulatów 
transportowych charakteryzujących jakość usług przewozowych określane są  
w literaturze pojęciem „preferencji konsumentów” 30, natomiast stopień ich 

28 W. Paprocki, informacja jako cecha jakościowa usługi logistycznej oferowanej przez kolej, 
„Eksploatacja Kolei” 1990, nr 9.

29 K. Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe. warunki i mechanizmy równowagi, Wyd. Uni-
wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 32, za B. Rosenbloom, marketing channels, Hinsdale 1991, 
s. 287–288.

30 Praefere (łac.) – pierwszeństwo, przedkładanie czegoś nad coś, woleć, uprzywilejowanie. 
„Preferencje to podstawy, które określają wybór dokonany przez klientów między alternatywnymi 
towarami lub usługami”, por. E. Załoga, Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach 
klientów, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 89. Oceny nabywców 
są subiektywne i podyktowane faktem, że określone dobro lub usługa ma dla nabywcy (klienta) 
pewną wartość, wartość użytkową, a przede wszystkim użyteczność w związku z liczbą i jako-
ścią nabywanych dóbr lub usług. Kategorię preferencji konsumentów wprowadził włoski socjolog 
i ekonomista Vilfredo Pareto (1848–1923).
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zaspokojenia przez usługodawców jest podstawowym elementem konkurencji 
w transporcie 31. M. Ciesielski do najistotniejszych preferencji klientów zalicza:
– cenę,
– czas,
– bezpieczeństwo,
– usługi dodatkowe albo kompleksowość 32.

Tabela 3

Ranking punktowy gałęzi transportu w różnych przekrojach jakościowych

cechy  
jakościowe 

gałęzie  
transportu
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transport drogowy 5 2 1 5 3 3 1

kolej 4 3 2 4 2 4 5

Żegluga śródlądowa 3 4 3 3 3 4 4

rurociągi 1 6 6 1 1 1 6

transport lotniczy 6 1 5 5 3 2 2

Żegluga przybrzeżna 2 5 5 2 3 4 3

1 – ocena najwyższa, 6 – ocena najniższa.

Źródło: Europejski rynek przewozów towarowych, nederlands Vervoerswetenschap-
pelijk institut, „Przegląd Komunikacyjny” 1994, nr 5.

Potrzeby przewozowe określone w postulatach transportowych i związanych 
z nimi preferencjach klientów wpływają na innowacyjność w transporcie. 
Przykładem są między innymi: zwiększanie prędkości technicznej pojazdów, 
nowe konstrukcje pojazdów i dróg, nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeń-
stwa podróżowania i nadzorowania przesyłek. Potrzeby są pierwotnym źródłem 
różnych innowacji: technicznych, organizacyjnych i menedżerskich.

31 M. Ciesielski, analiza strategii firm transportowych, Materiały z konferencji EKTRA ’96, 
Międzyzdroje 1996, s. 49.

32 Kompleksowość usługi jest rozumiana jako uzupełnienie usługi (np. w formie pomocy przy 
wypełnieniu dokumentów) lub sprzedaż usługi przewozowej w pakiecie usług transportowo-spe-
dycyjno-logistycznych).
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Tabela 4

Diagram jakościowy różnych gałęzi transportu

kolejność 
miejsc

wielkość 
ładunku

Szybkość
przemieszczania dostępność Dostosowanie 

do różnych ładunków elastyczność

1 statek samolot ciężarówka kolej ciężarówka

2 rurociąg kolej kolej barka barka

3 barka ciężarówka barka ciężarówka statek

4 kolej statek statek statek samolot

5 samolot barka samolot samolot kolej

6 ciężarówka rurociąg rurociąg rurociąg rurociąg

Źródło: Europejski rynek…, op.cit.

W literaturze przedmiotu analizującej i opisującej źródła innowacji wska-
zuje się na rynek jako źródło innowacji, natomiast bardzo rzadko bierze się pod 
uwagę pierwotność potrzeb i ich interakcyjne oddziaływanie. „Celem innowa-
cji jest nie tylko zaspokajać potrzeby rynku, ale także je tworzyć i zaspokajać 
na coraz wyższym poziomie. Inspiracji do tworzenia takich potrzeb nie dostar-
czy już dzisiaj rynek, lecz nowoczesna nauka i technika, a w szczególności tech-
nika najwyższa (high i ultrahigh-tech), którą cechuje bardzo wysoki stopień 
naukochłonności” 33. Wskazanie na nowoczesną naukę i technikę – jako samo-
dzielne źródło innowacji w oderwaniu od rynku – może budzić pewne wątpliwo-
ści, bowiem potrzeby ludzkie to pierwotne źródło szeroko rozumianych innowa-
cji (innowacje są odpowiedzią na potrzeby, ale także je wzbudzają).

„Źródłem innowacji może być to wszystko, co generuje określone idee, 
pomysły, projekty i może stać się przyczyną poszukiwania czy wynajdowa-
nia rzeczy nowych, podejmowania przedsięwzięć, wprowadzania ich w życie 
i doskonalenia” 34.

Niektórzy autorzy ograniczają źródła impulsów proinnowacyjnych do pozy-
skiwania wiedzy technicznej 35, co w pewnym stopniu utożsamia je ze źródłami 

33 J. Penc, innowacje i zmiany w firmie, Wyd. Placet, Warszawa 1999, s. 157.
34 ibidem.
35 E. Stawasz stwierdza: „Pojęcie źródeł innowacji jest ściśle związane z zagadnieniami tworze-

nia i pozyskiwania wiedzy technicznej” (E. Stawasz, innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2001, s. 19). Z.J. Bogdanienko (organizacja bazy badawczo-rozwojowej, PWE, 
Warszawa 1977, s. 14–15) wyróżnia natomiast własne badania naukowe, obcą myśl techniczną 
i działalność wynalazczo-racjonalizatorską.
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postępu technicznego 36. Jest to bardzo wąskie postrzeganie zarówno innowacji, 
jej rodzajów, jak i źródeł impulsów innowacyjnych.

Jak wielokrotnie podkreślano, potrzeby są pierwotnym źródłem innowacji. 
Klienci korzystający z usług przedsiębiorstw transportowych zaspokajają zatem 
swoje potrzeby. Ich oczekiwania wobec jakości i liczby oferowanych usług 
są wyrażane w postaci preferencji 37. Przedsiębiorstwo transportowe znając te 
preferencje, podejmuje różne działania (w tym innowacyjne), aby w jak najwyż-
szym stopniu zaspokoić oczekiwania konsumentów. „Współczesny rynek usług 
transportowych coraz wyraźniej uwidacznia nowy rodzaj preferencji. Są nimi 
preferencje społeczne” 38. Rangę głównych preferencji współczesnych użytkow-
ników transportu zaprezentowano na rysunku 5.

Szybkość i częstotliwość

Elastyczność

Kompleksowość obsługi

Przejrzystość – informacja

Bezpieczeństwo

Niezawodność

Rys. 5. Ranga głównych cech preferencji współczesnych użytkowników transportu
Źródło: P. Niedzielski, Polityka…, op.cit., por. E. Załoga: Strategie…, op.cit., s. 117.

Jak już wskazano, niektórzy badacze technicyzują innowacje, traktując 
je jak samodzielne byty. W konsekwencji następuje odhumanizowanie gospo-
darki i jej rozwoju, a przecież ma ona służyć zaspokajaniu nowych, rozwija-
jących się ewolucyjnie potrzeb człowieka. O roli człowieka w innowacyjno-
ści pisze także P.F. Drucker; podkreślając znaczenie „innowacji społecznych”, 

36 W. Janasz, I. Leśkiewicz, identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębior-
stwie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, s. 89.

37 „Preferencje można określić jako zespół celów, jakie każda jednostka chce zrealizować. Prefe-
rencje konsumenta są odzwierciedleniem jego subiektywnych odczuć do wszelkich dóbr. W rezul-
tacie konsument preferuje (woli) dobro A bardziej niż dobro B. W literaturze rozróżnia się prefe-
rencje indywidualne i grupowe”. Zarządzanie marketingowe…, op.cit., s. 40; szerzej S. Gajew-
ski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994, s. 7–8; 
E. Wiszniewski, Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1971, s. 85.

38 E. Załoga, Strategie rynkowe…, op.cit., s. 116. 



Piotr niedzielski98

stwierdza on: „jest powszechne przekonanie, że innowacje dotyczą przedmiotów 
i są oparte na naukach ścisłych i technice. (...) „Japończycy sto lat temu podjęli 
przemyślaną decyzję skupienia zasobów na innowacjach społecznych i naślado-
waniu, importowaniu oraz dostosowywaniu innowacji technicznych z zadziwia-
jącym sukcesem” 39. P.F. Drucker wymienia następujące źródła okazji do inno-
wacji 40:

a) wewnętrzne, czyli leżące wewnątrz przedsiębiorstwa:
– nieoczekiwane powodzenie lub niepowodzenie, nieoczekiwane zdarzenie 

zewnętrzne,
– niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniem o niej,
– potrzeby procesu,
– zaskakujące zmiany w strukturze przemysłu lub rynku;

b) zewnętrzne, czyli leżące na zewnątrz przedsiębiorstwa:
– demografia,
– zmiany w postrzeganiu, nastrojach, wartościach,
– nowa wiedza.

Podział ten, pomimo pewnej nieostrości 41, szereguje źródła, biorąc za kry-
terium nie ważność, lecz wiarygodność i możliwość przewidywania 42. Ukazuje 
jednocześnie gradację źródeł – od najłatwiejszego (wymagającego najmniej-
szych nakładów sił i środków, a tym samym obarczonego najniższym stopniem 
ryzyka niepowodzenia) do najtrudniejszego.

Umiejętność zauważania zmian w otoczeniu oraz w samej organizacji oraz 
dostrzegania w tych zmianach szans na podejmowanie zmian/innowacji, które 
to zmiany przyniosą korzyści w dłuższym okresie czasu, a nie przyjmowanie 
pozycji obronnej, obrony stanu istniejącego, jest cechą charakteryzującą współ-
czesnych menedżerów nastawionych na różnego rodzaju innowacje w przedsię-
biorstwach funkcjonujących na rynku usług transportowych.

39 P. Drucker podkreśla ekonomiczno-społeczny charakter pojęcia innowacja. Takie zdefinio-
wanie warunkuje także źródła innowacji. P.F. Drucker: innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka 
i zasady, PWE, Warszawa 1992 s. 41–42, 72.

40 ibidem, s. 44 i n.
41 Jak podkreśla sam autor, „granice między tymi siedmioma obszarami źródeł okazji do inno-

wacji są nieostre, wzajemnie na siebie zachodzą. Można je porównać z siedmioma oknami, z któ-
rych każde znajduje się z innej strony tego samego budynku. Każde okno ukazuje pewne elementy, 
które są widoczne także z okien po obu jego stronach. Jednak widok ze środka każdego okna jest 
wyraźnie odmienny”, por. ibidem, s. 44–45.

42 Por. E. Stawasz: op.cit., s. 23.
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Podejmowanie rozważań dotyczących zagadnień transportowych przy 
wykorzystaniu dorobku ekonomiki transportu, w tym szkoły szczecińskiej, wska-
zuje, że wiele problemów uznawanych za „nowe” w rzeczywistości od lat jest 
przedmiotem badań. Problemy takie, jak: innowacje, źródła innowacji, determi-
nanty innowacji itp., przez lata były podejmowane, rozwijane, jednak nie zawsze 
ujmowane w taki sposób jak współcześnie. Bez dorobku ekonomiki transportu 
trudno byłoby dzisiaj mówić o dorobku w zakresie logistyki, poczty i teleko-
munikacji i szerzej – całego sektora usługowego. Dorobek wszystkich twórców 
szczecińskiej szkoły transportowej warunkował rozwój myśli naukowej w kolej-
nych obszarach usług oraz w zakresie kolejnych problemów badawczych, takich 
jak np. zasygnalizowana problematyka innowacji. Tak więc szczególną warto-
ścią szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu jest fakt, że wielu jej twórców nie 
tylko rozwijało badania w obszarze transportu, ale także tworzyli oni podwaliny 
rozwoju badań i teorii w kolejnych, równie ciekawych obszarach.
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SzczEcIN ScHOOL OF TRaNSPORT EcONOMIcS –  
THE ROLE aND IMPORTaNcE OF INNOVaTIONS IN DEVELOPMENT  

OF TRaNSPORT NEEDS aND TRaNSPORT SERVIcES MaRKET

Summary

Innovations become increasingly important in economic processes. Thearticle 
presents the holistic relation between the innovation and the needsof transport with the 
particular emphasis on the impact of interactivity. Alsothe contemporary perception of 
the transport sector as an active rather thanpassive process was stressed. By describing 
such a connection the contributionof Szczecin School of Transport Economics in scien-
tific development ofeconomics of services was presented.
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marketinG w oFercie  
szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu

wprowadzenie

Zjawiska popytu i podaży kształtują się na rynku (w tym także eduka-
cyjnym). Polityka transportowa dąży do tego, aby na rynku kształtować rów-
nowagę lub aby dominował rynek usługobiorcy usług. Stan równowagi ryn-
kowej może być przywrócony dzięki wykorzystaniu regulacji ekonomicznych, 
finansowych, technicznych, socjalnych oraz dzięki odpowiedniemu stosowaniu 
instrumentów współczesnego marketingu. Niniejsze opracowanie ma za zada-
nie przybliżyć zasady wykorzystania marketingu w ofercie szczecińskiej szkoły 
transportowej.

1. marketing – podstawą budowy systemu obsługi klienta

W ostatnich latach sposób myślenia o kliencie niewątpliwie uległ swo-
istej rewolucji. Klient nie jest już wrogiem, kimś, kto zajmuje nam czas. klient 
(np. student) jest naszym partnerem, częścią naszego zespołu, aktywnym 
kreatorem naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Aby więc zrozu-
mieć wartość, jaką stanowi dla nas klient, należy najpierw zdać sobie sprawę 
z tego, kim tak naprawdę on dla nas jest.

1 Prof. zw. dr hab. Józef Perenc – Uniwersytet Szczeciński.
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Ważne jest zatem zrozumienie, że mamy do czynienia z „nowym klientem”, 
który, jak wskazuje K. Mazurek-Łopacińska, charakteryzuje się następującymi 
cechami 2:

– ma większą świadomość swoich praw i ma bardziej racjonalny stosunek 
do ofert rynkowych;

– ma wyraźną potrzebę nawiązywania więzi społecznych, które mają inny cha-
rakter niż w tradycyjnych wspólnotach i znajdują swój wyraz w powstawaniu 
grup przyjaciół, nowych rodzin i innych związków zaspokajających potrzebę 

„odnalezienia” się w otoczeniu;
– w coraz większym stopniu przejawia strategiczne umiejętności zarządzania 

własnym budżetem;
– staje się „wielokulturowy”, co wynika z globalizacji, a tym samym z życia 

w wielokulturowym otoczeniu;
– jest bardziej mobilny zarówno w przestrzeni, jak i w życiu społecznym, 

co sprzyja rozwojowi różnych form komunikacji społecznej;
– coraz częściej uczestniczy w różnych formach integracji międzyludzkiej, bar-

dziej lub mniej zorientowanych na wymiary humanitarne życia społecznego, 
narodowego i międzynarodowego.

Zmiana w sposobie postrzegania klienta doprowadziła do zreformowa-
nia metod sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc, tradycyjne, perswazyjno-opresyjne 
metody sprzedaży uległy zmianie na rzecz humanizacji, przenosząc nacisk z pro-
cesu sprzedaży na tworzenie więzi z klientem i zarządzanie nimi.

Należy przyznać, że klienci (w tym także studenci), podejmując decyzję 
o zakupie usługi, kierują się głównie kryterium ceny i jakości, a dokładniej – 
coraz częściej zaczynają rozpatrywać relację między ceną a jakością. Prawdą 
jest również to, że większość klientów zwraca dużą uwagę na sam akt sprzedaży, 
a więc między innymi na prezencję, umiejętności i kompetencje sprzedawcy czy 
warunki, w jakich jest dokonywana transakcja. Dlatego też nie wystarczy już 
tylko posiadać odpowiednie usługi w odpowiedniej ilości, by przekonać klienta 
do ich zakupu. Konieczne jest nawiązanie trwałej i szczerej więzi, a jednocześnie 
pamiętanie o tym, że 3:

– jeśli ludzie mają do dyspozycji podobne możliwości wyboru, w podobnych 
warunkach, wówczas kupują od tego, kogo lubią lub polubią;

2 Por.: K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, 
PWE, Warszawa 2003, s. 28–29. 

3 J.M. Fijor, metody zdobywania klientów, czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaży, Wyd. Fijor 
Publishing, Chicago–Warszawa 2001, s. 34–35.
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– jeśli nawet ludzie mają do dyspozycji nierówne wybory i możliwości znacznie 
różniące się między sobą, to i tak kupują od tych, których lubią lub polubią;

– jeśli klient nas polubił i mimo wszystko nie kupił od nas dzisiaj, to może kupi 
jutro;

– jeśli mimo wszystko nie kupił nawet jutro, to może kupi pojutrze.
Więź ma charakter emocjonalny i jest przejawem lojalności klienta. 

Lojalność coraz częściej budowana jest na uczuciach. Uczucia w relacjach 
z klientem odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ nie tylko zacieśniają związek, 
ale przede wszystkim go stabilizują. A stabilizacja związku z klientem jest obec-
nie, w warunkach tak dużej zmienności i nieprzewidywalności otoczenia oraz 
tak dużej bezwzględności konkurencji, przez przedsiębiorstwa pożądana. Jednak 
należy pamiętać, że pomimo silnych uczuć i wielkiej lojalności, nikt nie posiada 
klienta na zasadzie wyłączności.

Zasadniczo więc więź z klientem polega na wymianie zasobów, którymi 
są uczucia, wiedza i czynności. Związki mogą różnić się co do zakresu i cha-
rakteru tej wymiany. Kształtowanie związku wymaga wobec tego ustalenia, 
jakie uczucia, jaka wiedza i jakie czynności mają podlegać wymianie oraz jaki 
ma być podział pracy w ramach związku 4. Oznacza to, że przewaga konkuren-
cyjna przedsiębiorstwa jest funkcją więzi z klientem, a co za tym idzie – funk-
cją umiejętności i możliwości kształtowania uczuć, wiedzy i czynności łączących 
je z klientem.

w szerszym ujęciu obsługę klienta można rozpatrywać jako:
– wszystkie działania niezbędne do przyjmowania, przygotowania i reali-

zowania finansowej obsługi zamówień klientów oraz eliminowanie dzia-
łań nieprawidłowych, jeśli takie działania występują;

– kompleksowe działanie angażujące wszystkie obszary biznesu, które 
współdziałają, aby realizować dostawy oraz dokonywanie fakturowa-
nia produktów przedsiębiorstwa w sposób, który satysfakcjonuje klienta 
i który przyczynia się do postępu w osiąganiu celów danego przedsię-
biorstwa;

– całość przyjmowania zamówień, całość procesów porozumiewania się 
z klientami, wszystkie procesy ładunkowe i przewozowe, fakturowanie 
oraz pełna kontrola produktów i realizacja reklamacji;

4 K. Storbacka, J.R. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Eko-
nomiczna, Kraków 2001, s. 34. 
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– niezawodne dostarczenie klientowi dóbr i usług w uzgodnionym czasie 
i miejscu, stosownie do jego oczekiwań 5.

W praktyce obsługa klienta polega na zrozumieniu, kim jest klient, co myśli 
i czuje, co go drażni lub denerwuje, a co zadowala, jakie są jego oczekiwania 
i potrzeby, oraz na znalezieniu najlepszego sposobu ich zaspokojenia 6. Oznacza 
to, że współczesne pojmowanie obsługi klienta, oprócz składowych przedstawio-
nych w definicjach powyżej, obejmuje też cały proces budowania więzi z klien-
tem, prowadzących do długotrwałego i partnerskiego związku.

Jakość obsługi, jakiej doświadcza klient, powinna mieć charak-
ter kompleksowy. Składa się ona z wielu różnych elementów związanych 
zarówno z samym produktem, jak i z okolicznościami dostarczania go klien-
towi. Przykład kompleksowego ujęcia jakości obsługi klienta przedstawiono 
na rysunku 1.

Rys. 1. Kompleksowy charakter jakości obsługi klienta
Źródło: I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, 

Difin, Warszawa 2004, s. 24.

5 B.J. LaLonde, P.H. Zinszer, customer Service: meaning and measurement, NCPDM, Chicago 
1976, za: M. Christopher, Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza Placet, War-
szawa 1996, s. 48; A. Payne, marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 217. 

6 J. Sobczak-Matysiak, Psychologia kontaktu z klientem, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, 
Poznań 1997, s. 7.
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Problemy obsługi klienta leżą w gestii zarówno marketingu, jak i logistyki. 
Marketing, poprzez zastosowanie swoich narzędzi i analiz, pozwala na rozpo-
znanie i badanie popytu. Jest on metodą kreowania nowych produktów i kreowa-
nia nowego popytu. Marketing składa klientom pewne obietnice. Spełnianiem 
tych obietnic, a więc zaspokajaniem popytu, w sposób faktyczny zajmuje się 
natomiast logistyka na drodze odpowiedniego zarządzania procesami transporto-
wo-magazynowymi, czyli poprzez odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw. 
Obie te dyscypliny są przedmiotem zajęć na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

2. postanowienia dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym ue 
w aspekcie liberalizacji rynku (w tym transportowego)

W celu realizacji wielu inicjatyw podejmowanych w ramach strategii 
lizbońskiej i jednocześnie ze względu na konieczność realizacji strategii rynku 
wewnętrznego usług, Komisja Europejska dokonała opracowania dyrektywy 
o usługach na rynku wewnętrznym UE (dokument nr 5161/05 COMPET 1 ETS 
1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 z dnia 10 stycznia 2005 roku), uważanej za naj-
ważniejszą i najbardziej kompleksową inicjatywę w zakresie usług.

Należy wskazać, że pierwsza faza realizacji strategii rynku wewnętrznego 
usług miała na celu identyfikację przeszkód stojących na drodze do swobodnego 
świadczenia usług na rynku wewnętrznym i zakończyła się przedstawieniem 
przez Komisję Europejską w lipcu 2002 roku raportu o stanie rynku wewnętrz-
nego usług (COM [2002] 441 final), który:
– zawiera obszerną listę barier,
– wskazuje na ich wspólne cechy,
– dokonuje wstępnej analizy ich wpływu na gospodarkę.

W swoich wnioskach z tym związanych Komisja Europejska stwierdziła, 
że istnieje ogromna rozbieżność pomiędzy wizją zintegrowanej gospodarki UE 
a rzeczywistością oraz że cel wytyczony przez Radę Europejską w Lizbonie 
w 2000 roku, aby gospodarka UE stała się najbardziej konkurencyjną na świe-
cie do roku 2010, nie będzie osiągnięty, jeżeli w niedalekiej przyszłości nie 
zostaną wprowadzone znaczące zmiany w funkcjonowaniu rynku usług. 
Mając powyższe na uwadze, Komisja Europejska uznała, iż dyrektywa hory-
zontalna, jaką jest dyrektywa o usługach na rynku wewnętrznym UE (która 
została przyjęta przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 15 lipca 
2005 r.), stanowić będzie realizację drugiej fazy strategii rynku wewnętrznego 
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usług i jednocześnie powinna przyczynić się do usunięcia barier na rynku usług 
w UE, m.in. poprzez:
– przyjęcie zasady państwa pochodzenia,
– uproszczenie procedur administracyjnych, którym poddawani są usługodawcy,
– wprowadzenie procedur elektronicznych i usunięcie szeregu wymogów sta-

wianych usługodawcom.
W kwestii związanej ze stanowiskiem Rady Ministrów RP wobec uregulo-

wań zawartych w dyrektywie o usługach na rynku wewnętrznym UE należy pod-
kreślić, że Polska od początku popierała prace nad zapisami niniejszego doku-
mentu, prowadzone na forum Rady UE, i opowiadała się za jak najszybszym ich 
zakończeniem. Za konieczne uznawano osiągnięcie konsensusu uwzględniają-
cego problem zasady państwa pochodzenia oraz liczby niezbędnych wyłączeń 
z zakresu dyrektywy, a także z zakresu zasady państwa pochodzenia, który nie 
może jednak prowadzić do zatracenia idei i celów dyrektywy. W swoim stano-
wisku strona polska zdecydowanie opowiedziała się za jak najpełniejszą libera-
lizacją rynku usług w UE. Zdaniem strony polskiej, konieczne będzie objęcie 
zakresem dyrektywy jak najszerszego wachlarza usług, z zachowaniem wyłą-
czeń jedynie najbardziej wrażliwych sektorów, jakkolwiek katalog wyłączeń sek-
torów usługowych spod obowiązywania dyrektywy powinien być jak najmniej-
szy. W swoim stanowisku Rada Ministrów RP wskazała również, iż nadal ważną 
kwestią pozostanie wyjaśnienie reguł funkcjonowania zasady państwa pochodze-
nia w zakresie:
– utrzymania standardów jakościowych,
– zapewnienia skutecznej ochrony konsumenta.

Dlatego też rząd RP postuluje przyjęcie w ramach dyrektywy wyraźnego 
uregulowania kwestii stosunku zasady państwa pochodzenia do instrumentów 
ujednolicających normy kolizyjne (konwencja rzymska z 1980 roku o prawie 
właściwym dla zobowiązań umownych – Rzym I i projekt rozporządzenia o pra-
wie właściwym dla zobowiązań pozaumownych – Rzym II). Zapowiedziano 
także, że Polska nie będzie sprzeciwiać się wyłączeniu z zakresu zasady pań-
stwa pochodzenia zobowiązań pozaumownych wynikających ze świadczenia 
usług, z wyłączeniem odpowiedzialności usługodawcy za działania marketin-
gowe, jeżeli taki wniosek zostanie zgłoszony przez jedno z państw członkow-
skich. Dyrektywa ta nie stanowi w tym zakresie zagrożenia dla przyjętego przez 
Polskę systemu usług interesu ogólnego. Za konieczne uznano również przynaj-
mniej wstępne zdefiniowanie pojęcia „usługi ekonomicznej” i „nieekonomicznej” 
dla celów dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym UE.
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Komisja Europejska, opierając się na badaniach przeprowadzonych na 275 
tys. przedsiębiorstw, oszacowała, że 7:
– całkowita konsumpcja (którą mierzony jest wzrost poziomu dobrobytu) w UE 

wzrośnie o ok. 0,6% (czyli o ok. 37 mld euro, przy czym wskaźnik ten będzie 
najwyższy w przypadku Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Finlandii – 1,2%, 
w Niemczech i Francji wyniesie on ok. 0,8%, w Polsce – 0,4%);

– wartość dodana w odniesieniu do usług wzrośnie o ok. 33 mld euro (1,1%) –
największy wzrost zanotowany zostanie w Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoszech 
– nawet o ok. 1,6%, we Francji i Niemczech – o ok. 1,2%, mniejszy, m.in. 
w Polsce, ok. 0,5%;

– przewidywany wzrost zatrudnienia – 0,3%, czyli ok. 600 tys. nowych miejsc 
pracy w UE (w odniesieniu do usług – o ok. 0,5%);

– wzrost płac rzeczywistych – o ok. 0,4%;
Rząd RP w swoim stanowisku wskazał ponadto, że dyrektywa o usługach 

na rynku wewnętrznym w celu eliminacji istniejących barier w swobodzie świad-
czenia usług wprowadza, wyżej już wskazaną, tzw. zasadę państwa pochodzenia, 
która opiera się na założeniu, iż usługodawca świadczący usługi w którymkol-
wiek kraju UE działa zgodnie z prawem państwa, z którego pochodzi. Zasadne 
jest rozwiązanie polegające na tym, że państwa członkowskie nie mogą ograni-
czać usług świadczonych przez usługodawcę z siedzibą w innym kraju członkow-
skim. Rząd RP uznał ponadto, iż z punktu widzenia ochrony konkurencji, zasto-
sowanie zasady państwa pochodzenia wydaje się korzystne, stanowiąc istotne 
ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach UE.

Państwo, kreując zręby polityki transportowej, powinno mieć na wzglę-
dzie ukształtowanie odpowiedniej struktury gałęziowej transportu. Wpływanie 
na strukturę systemu oznacza też oddziaływanie na popyt i podaż usług transporto-
wych. Można tego dokonać poprzez dobór odpowiednich instrumentów oddziały-
wania na producentów usług (przewoźników) oraz usługobiorców firm transporto-
wych. W polityce transportowej należy dążyć do stanu równowagi pomiędzy syste-
mem transportowym a całą gospodarką (poprzez właściwe mechanizmy rynkowe).

Rynek transportowy w Europie i w Polsce ma coraz bardziej charakter euro-
pejski – głównie w transporcie lądowym 8. Natomiast rynek w transporcie mor-
skim i lotniczym ma charakter globalny.

7 Dyrektywa o usługach na rynku wewnętrznym UE – dokument nr 5161/05 COMPET 1 ETS 1 
SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 z dnia 10 stycznia 2005 roku.

8 uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, praca zbior. pod red. B. Liberadz-
kiego i L. Mindura, Warszawa–Poznań–Radom 2006, s. 587.
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Europejski rynek transportowy intensywnie ewoluuje w kierunku liberali-
zacji dostępu, ujednolicania regulacji ekonomicznych, finansowych, technicz-
nych, socjalnych, wzrostu interoperacyjności oraz ujednolicania zasad konku-
rencji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej. Procesy te obserwujemy także 
w polskim transporcie. Wiadomym jest, że w 2011 roku rynek kolejowych prze-
wozów CARGO zostanie zliberalizowany i obcy operatorzy będą mogli wjechać 
na sieć PKP. Polska żegluga śródlądowa i jej rynek jest rynkiem zliberalizowa-
nym. Na naszych drogach wodnych pływają niemieccy i inni armatorzy, swo-
bodnie korzystając z naszych cieków i portów, a także mając dostęp do ładun-
ków na naszym rynku.

W transporcie drogowym od kilku lat obserwujemy pełną liberalizację, 
tak operatorów z UE, jak i wejście na nasz rynek podmiotów z krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Od 2009 roku polskie firmy będą mogły realizować 
także przewozy kabotażowe.

W transporcie morskim nasi i zagraniczni armatorzy funkcjonują na rynku 
globalnym zliberalizowanym. Trwają wprawdzie prace w transporcie morskim 
UE nad pakietem bezpieczeństwa, została też odrzucona dyrektywa o świadcze-
niu usług portowych, ale są to okresowe trudności legislacyjne, które w kolej-
nym roku prawdopodobnie zostaną zlikwidowane. Ogół działań liberalizacyj-
nych w sektorze usług, a w tym także liberalizacja rynku transportowego, przy-
czyni się do zwiększenia konkurencyjności i poprawi efektywność polskiego 
transportu.

Szacuje się, iż wdrożenie dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym 
UE może przynieść pozytywne skutki społeczne, a uproszenie zasad zakłada-
nia przedsiębiorstw w innych państwach członkowskich oraz świadczenia usług 
transgranicznie przyczyni się do znacznego uaktywnienia obecnych przedsię-
biorców oraz zachęci do działania potencjalnych usługodawców. Dzięki temu 
powstaną nowe miejsca pracy, co wpłynie na obniżenie bezrobocia w Polsce.

3. kształtowanie instrumentów współczesnego marketingu

Marketing jest sposobem myślenia i działania związanym z reakcją pod-
miotów gospodarczych na przemiany życia gospodarczego, a zwłaszcza prze-
miany zjawisk rynkowych. L. garbarski, i. rutkowski i w. wrzosek 9 przez 

9 Por.: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, 
PWE, Warszawa 2000, s. 30.
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marketing rozumieją celowy sposób postępowania na rynku, oparty na zin-
tegrowanym zbiorze instrumentów i działań oraz na orientacji rynkowej. 
Marketing nie jest przedsięwzięciem jednorazowym, lecz procesem wyrażają-
cym wyraźnie trwały sposób myślenia i działania podmiotu – aktywnego uczest-
nika zjawisk rynkowych. Możemy wówczas mówić o instrumentalno-czynno-
ściowym charakterze marketingu. Na wieloelementową strukturę marketingu 
składają się:
– instrumenty marketingu (produkt, cena, dystrybucja, promocja),
– działania marketingowe,
– badania marketingowe (badanie zjawisk zewnętrznych i wewnętrznych),
– reguły marketingowe.

Elementy tej struktury zobrazowano na rysunku 2.

Rys. 2. Wieloelementowa struktura marketingu
Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, marketing…, op.cit., s. 31.

Marketing powstaje w takich warunkach rynkowych, które sprzyjają 
wykształceniu się orientacji rynkowej w działaniu podmiotów gospodarczych. 
Punktem wyjścia wszystkich działań w orientacji rynkowej i marketingu jest 
finalny nabywca (jest to ujęcie podmiotowe). Przedmiotowym punktem wyjścia 
jest rynek z główną ogniskową – popytem (obecnym i przyszłym). Podmioty 
gospodarcze, uruchamiając instrumenty i działania marketingowe, dążą do zaspo-
kojenia i do kształtowania potrzeb i popytu nabywców (lub usługobiorców). 
Oddziaływanie podmiotu na popyt może być skierowane na 10:
– utrzymanie istniejącej wielkości popytu,
– ożywienie rozwoju istniejącego popytu,
– odwrócenie tendencji rozwojowej popytu,

10 Por.: Ph. Kotler i in., marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
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– stworzenie nowego popytu,
– eliminację wahań w kształtowaniu się wielkości popytu.

Popyt na dobra i usługi jest nierozerwalnie związany z tymi klientami, któ-
rzy wykazują określoną aktywność nabywczą. Dlatego też wiele podmiotów obli-
cza lub szacuje wartość klienta w okresie jego aktywności nabywczej. Zdaniem 
J.H. Gordona 11, przy szacowaniu tej wartości należy wziąć pod uwagę:
– opracowanie pełnego profilu ostatecznego nabywcy;
– zdobycie jak największej liczby informacji o klientach, po to aby zrozumieć 

ich zachowanie, móc przewidzieć przyszłe trendy;
– możliwość przewidywania przyszłych wydatków klientów oraz częstotliwość 

odnawiania produktów;
– szacunek długości okresu nabywczego klientów;
– oszacowanie wolumenu potencjalnych przychodów, jaki firma może osiągnąć 

dzięki danemu klientowi na podstawie obrotów za ubiegły rok;
– możliwość przewidzenia zmian cen i kosztów w całym okresie aktywno-

ści nabywczej klienta (szczególnie w tych branżach, które ulegają częstym 
i dużym zmianom).

Kształtując odpowiednią strukturę marketingu, powinniśmy mieć na uwa-
dze pożądaną intensywność oddziaływania na zjawiska rynkowe, przy uwzględ-
nieniu wewnętrznych i zewnętrznych warunków działania danego podmiotu. 
Pożądana intensywność oddziaływania na rynek wynika ze zróżnicowania celu 
pożądanego (idealnego) i celu, który może być osiągnięty przy braku koniecznej 
aktywności rynkowej. Jedna z dróg osiągnięcia celów marketingowych polega 
na tym, aby wykorzystać elementy marketingu mix – rozumiane jako zbiór 
instrumentów stosowanych przez przedsiębiorstwo do realizacji celów marketin-
gowych na docelowym rynku.

Twórcą idei marketingu mix był Neil Borden 12 (1964 r.), który interpretował 
to pojęcie, używając aż 12 elementów, takich jak:
– planowanie produktu,
– ustalanie cen,
– znaki handlowe,
– kanały zbytu,
– akwizycja osobowa,

11 Por.: J.H. Gordon, relacje z klientem. marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 136–137.
12 N.H. Borden, the concept of the marketing mix, „Journal of Advertising Research” 1964, nr 6, 

s. 23.
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– reklama,
– promocja,
– opakowanie,
– demonstrowanie towarów w oknach wystawowych,
– techniczna obsługa klienta,
– magazynowanie,
– transport.

E.J. McCarthy 13 w 1969 roku uporządkował te elementy i zaproponował 
cztery główne grupy elementów marketingu mix:

– produkt,
– cena,
– promocja,
– dystrybucja.

W pierwszym układzie, prezentującym 12 elementów marketingu mix, 
przedstawiono listę różnorodnych alternatywnych działań i zachowań, które 
przedsiębiorstwo może zastosować w walce z konkurencją. Elementy powyższe 
wzajemnie się uzupełniają i na siebie oddziałują. Natomiast lista czterech ele-
mentów marketingu mix w firmach usługowych jest często uzupełniana piątym 
elementem, jakim jest personel. Niektórzy autorzy do tak wyodrębnionych grup 
elementów zaliczają dodatkowo szósty i siódmy element, to znaczy:
– procesy,
– obsługę klienta.

W wielu firmach coraz większą uwagę poświęca się procesom oraz zarzą-
dzaniu procesami, gdyż dobrze zorganizowany proces może być stymulato-
rem poprawy jakości oferty przedkładanej obecnym i potencjalnym klientom. 
Ph. Kotler stwierdza, że marketingowy paradygmat „4P” powinien zostać zastą-
piony „4C”, tj.:

– wartość dla klienta (customer valne),
– koszt (cost),
– wygoda nabycia (convenience),
– komunikacja, dialog z klientem (communication).

Zmieniony przez Ph. Kotlera układ tradycyjnych elementów marketingu 
mix ze sprzedającego (lub producenta) może być przekształcony w marketing 

13 E.J. MacCarthy, basic marketing, Homewood, New York 1978, s. 44.
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mix kupującego. Produkt (lub usługa), który nabywa dany klient, stanowi dla 
niego określoną wartość (użyteczność). Cena danego produktu jest kosztem, 
który ponosi nabywca. Cena ta obejmuje także koszty energetyczne i czasowe 14. 
Natomiast dystrybucja i jej możliwe formy powinny być tak zorganizowane, 
aby były udogodnieniem i przyjemnością dla nabywcy. Sprzedający produkt 
lub usługę, zamiast oferować towar (lub usługę) w danym miejscu, powinien 
zaproponować określoną użyteczność, określony komfort, wygodę i inne udo-
godnienia procesu zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Na końcu tak zorgani-
zowanego procesu powinna być szeroko rozumiana promocja, w ramach której 
oferent informuje nabywcę o wszystkich właściwościach oferowanego produktu. 
Promocja nie powinna być monologiem oferenta, ale swoistym dialogiem, roz-
mową, wzajemnym przekonywaniem dwóch równoległych stron gry rynkowej.

Poprawnie ukształtowana koncepcja marketingu mix powinna wyrażać 
wewnętrznie zintegrowaną strukturę instrumentów marketingu, za pomocą któ-
rej określona firma oddziałuje na zjawiska rynkowe. Przykładowo, jeżeli sprze-
dający np. usługi MBA czy studia doktoranckie oferuje zajęcia prowadzone 
przez wysokiej klasy specjalistów, w tym zagranicznych – to nabywca musi 
liczyć się z tym, że cena za te usługi będzie odpowiednio wyższa w stosunku 
do usług, które takich parametrów nie posiadają.

Oprócz spójności i integracji instrumentów marketingu mix nie mniej 
istotną cechą jest to, aby charakteryzowała się ona wysokim stopniem skuteczno-
ści i efektywności 15. Tego typu właściwości można uzyskać dzięki poszukiwaniu 
tzw. idealnej koncepcji marketingu mix dla wybranego segmentu rynku.

Jeżeli oferent produktu (lub usługi) zna cel rynkowy, jaki pragnie w określo-
nym czasie osiągnąć, jeżeli zna potrzeby, gusta, upodobania nabywców w danym 
segmencie rynku, to może on zdefiniować całokształt koniecznych działań zwią-
zanych z produktem, pożądanym poziomem ceny, najbardziej skutecznymi kana-
łami dystrybucji oraz najbardziej opłacalne formy promocji i reklamy. Oferent 
powinien poszukiwać alternatywnych koncepcji marketingu mix. W trakcie 
ich porównania należy eliminować te, które są zbyt kosztowne, oraz te, które 
są sprzeczne i niespójne. W procesie wyboru najkorzystniejszego wariantu należy 
poszukiwać najkorzystniejszej relacji między poniesionymi nakładami a możli-
wymi do uzyskania efektami.

14 Por.: J. Otto, marketing relacji. koncepcja i sterowanie, Politechnika Łódzka, Łódź 1999, 
s. 31.

15 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, marketing…, op.cit., s. 63.
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4. programy lojalnościowe – skuteczną drogą utrzymania 
usługobiorców

W praktycznej działalności marketingowej wiele uwagi należy poświę-
cić konieczności utrzymania bezpośrednich kontaktów między sprzedającym 
a nabywcą. Zbudowanie trwałych, partnerskich relacji między sprzedającym 
a kupującym będzie decydowało o obrotach, utargu i ewentualnym zysku.

Im bardziej działalność marketingowa nabiera charakteru partnerskiego, 
tym bardziej powinna być rozbudowana oferta rynkowa. Oferta ta, oprócz 
samego produktu lub usługi, powinna zawierać między innymi:
– możliwość zainstalowania produktu w miejscu wskazanym przez nabywcę 

(lub użytkownika),
– pakiet usług technicznych,
– dostosowany do potrzeb nabywcy system fakturowania,
– powiązanie techniczne, informacyjne i osobiste z danym kontrahentem 16.

Ustanowienie trwałych, skutecznych powiązań pomiędzy sprzedającym 
produkty a ich nabywcą wymaga czasu, szczególnie przy produktach o złożonej 
technologii, jak też wtedy, gdy produkt jest budowany na indywidualne zamó-
wienie klienta czy też, gdy procesy produkcji, instalacji i rozwoju przebiegają 
przy aktywnym współudziale zamawiającego.

Pozyskanie nowych klientów jest ważnym działaniem, natomiast jeszcze 
istotniejsze jest to, aby utrzymać dotychczasowych nabywców. Wiele świato-
wych i europejskich badań dowodzi, że istnieje silna korelacja między utrzy-
maniem nabywców przez daną firmę a osiąganymi wskaźnikami rentowności. 
Wyniki badań wskazują, iż zwiększenie o 5% wskaźnika utrzymania nabywców 
w firmach różnych branż powodowało poprawę wskaźnika rentowności mie-
rzoną wartością zaktualizowaną (NPV) od 20 do 85% 17.

Ph. Kotler stwierdza, że nie wystarczy być jedynie dostawcą produktów, 
ale ważniejszym celem jest tworzenie opłacalnych klientów (najlepiej) na całe 
życie 18. Firmy chcą posiadać swoich klientów i na trwałe posiąść ich lojal-
ność. Poszukiwanie lojalnych klientów to także zwiększanie udziału w zaku-
pach nabywcy. Przykładowo banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy instytucje 
leasingowe dążą do tego, aby jak najbardziej zwiększyć swój udział w „portfelu” 

16 Por.: K. Fonfara, marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 71.
17 Por.: J. Anton, customer relationship management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NY, 

1996, s. 11–13.
18 Ph. Kotler, kotler o marketingu, WPSB, Kraków 1999, s. 175.
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klienta. Proces przemiany nowego nabywcy w lojalnego klienta przebiega 
w następujących etapach:
– nabywca kupujący po raz pierwszy,
– nabywca kupujący po raz drugi,
– klient,
– zwolennik,
– członek klubu,
– partner,
– współwłaściciel 19.

Skonstruowanie dobrego programu lojalnościowego pozwala na lepsze 
rozpoznanie oczekiwań i preferencji klientów oraz na identyfikację najbardziej 
dochodowych klientów. Przed rozpoczęciem budowy programów lojalnościo-
wych należy sprawdzić, czy w interesującym nas sektorze nie rozwinięto już pro-
gramów lojalnościowych. Wzorem do budowy programu lojalnościowego mogą 
być istniejące programy lojalnościowe, rozwiązania zagraniczne lub budowa 
własnego (autorskiego) programu lojalnościowego.

W programach lojalnościowych można wyróżnić 20:
– elementy standardowe, jak np. karty, czytniki, oprogramowanie;
– elementy niestandardowe, jak np. partnerzy handlowi, upominki, sposób zbie-

rania punktów, naliczania rabatów, wejścia i wyjścia do/z programu.
Ważne jest, aby elementy standardowe programu lojalnościowego były jak 

najbardziej funkcjonalne i ciekawe oraz miały dobrze zbudowane oprogramo-
wanie.

W konstruowaniu programów lojalnościowych można wyodrębnić następu-
jące etapy tych programów:
– określenie „celów spełnienia” programów,
– określenie grupy docelowej,
– określenie produktów/usług do udziału w programie,
– określenie budżetu marketingowego,
– rozwiązanie kwestii personelu,
– wybór strategii wdrażania programu lojalnościowego.

Programy lojalnościowe nie powinny być tylko częścią składową promocji 
marketingowej, ale stanowić istotny element strategii danej firmy. W strategii tej 

19 J. Griffin, customer loylity: how to earn it. how to keep it, Lexington Books, New York 1995, 
s. 10–18.

20 G. Sroga, Program lojalnościowy osłabia konkurencję, „Marketing w Praktyce” 2003, nr 1.
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oprócz wyboru rozwiązań techniczno-technologicznych tego programu, wyboru 
partnerów handlowych, dostawców do systemu, nie mniej ważne powinno być 
określenie oryginalnego, mało powtarzalnego zestawu świadczeń, które mają 
obejmować dany program, sposobu obsługi tego programu, wymiany korzyści 
(materialnych i niematerialnych), które łącznie zapewnią określoną „lojalność” 
klientów 21.

5. oferta dydaktyczna katedry marketingu usług wzieu us

Katedra Marketingu Usług od 1994 roku oferuje studentom, słuchaczom 
studiów podyplomowych, MBA oraz studiów doktoranckich następujące przed-
mioty: podstawy marketingu, marketing w usługach, marketing w handlu, mar-
keting w transporcie, marketing usług logistycznych, marketing międzynaro-
dowy, negocjacje handlowe, promocja, komunikacja marketingowa, zarządzanie 
i planowanie marketingowe, handel internetowy, badania marketingowe, analiza 
rynku, strategie marketingowe. Katedra na początku zatrudniała czterech pra-
cowników, obecnie zaś jej kadrę stanowi ośmiu pracowników oraz dwóch dokto-
rantów. Zespół katedry to dwóch pracowników samodzielnych, sześciu adiunk-
tów, dwóch magistrów i dwóch doktorantów. Jest to swoista stabilizacja dydak-
tyczna. Dalszego rozwoju katedry upatrujemy w kolejnych habilitacjach i awan-
sach profesorskich.
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MArketing in  
THE SzczEcIN ScHOOL OF TRaNSPORT EcONOMIcS

Summary

The state of market balance, including that of education services can be regained 
thanks to the use of the contemporary marketing aparatus. The paper hereby is aimed at 
presenting the rules of the use of marketing in conditions of liberalised market – in Trans-
port School in Szczecin. The paper introduces conditions of use of marketing in services, 
including services offered by WZiEU US.

tranlated by Józef Perenc
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szczecińskie spotkania i przyjaźnie

Moje, tak bliskie z czasem, powiązania ze środowiskiem szczecińskim roz-
poczęły się przed ponad półwieczem w letnie wakacje 1957 roku. Dwanaście lat 
wcześniej, we wrześniu 1945 roku, przybyłem do Gdańska. Miasto to od razu 
mnie oczarowało, natychmiast uznałem je za „moje” i mieszkam tu nieprze-
rwanie już 65 lat. Zanim w 1956 roku wstąpiłem na swoją drogę naukową, 
jako asystent w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Portów Morskich na WSE 
w Sopocie, gruntownie poznałem wspaniałą historię Gdańska, dzieje jego roz-
budowy, rozprzestrzeniania się na przyległe, stopniowo urbanizujące się oto-
czenie. Od pierwszych lat powojennych w powszechne użycie wszedł termin 

„Trójmiasto”, wspólny dla Gdańska, Sopotu i Gdyni. Scaleniu tych miast w jeden 
organizm zawsze stawała na przeszkodzie Gdynia, zazdrosna o swą monopo-
listyczną pozycję w Polsce międzywojennej. W wydanym w 1959 roku monu-
mentalnym studium pt. gdańsk. rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz 
powstanie zespołu gdańsk-Sopot-gdynia przypominano zastrzeżenia wysuwane 
przez Gdynię wobec trójmiejskiej integracji, dotyczące tego, że scalone mia-
sto powinno posiadać swoje nowe centrum zlokalizowane między Gdańskiem 
a Gdynią, a więc w Sopocie. Przypomniano też pomysł, aby wręcz zrezygno-
wać z odbudowy Gdańska i całkowicie „postawić na polską” Gdynię (s. 275). 
Już jako asystent, gdy umieściłem w „Tygodniku Morskim” felieton zatytuło-
wany gdańsk-gdynia, czy po prostu: gdańsk? – piętnujący jako barbarzyństwo 

1 Prof. zw. dr hab. Andrzej Piskozub dr h.c. – Uniwersytet Gdański.
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rezygnację z nazwy o tysiącletniej tradycji – jeden ze „starych gdynian” z sopoc-
kiej WSE przekonywał mnie, że lepszą dla takiego połączonego miasta byłaby 
jednak nazwa kompromisowa – Gdyńsk!

Już wtedy, pod wpływem takich wypowiedzi, doszedłem do ostatecznej 
konkluzji, że Gdańsk i Gdynia to – jak mówią Amerykanie – the misfits – czyli 
twory do siebie niedopasowane. Znając wówczas Szczecin wyłącznie z litera-
tury, w nim postrzegałem bliźniaczy odpowiednik Gdańska na południowym 
wybrzeżu Bałtyku. Oba miasta już w średniowieczu posiadały porty morskie 
o kluczowym położeniu komunikacyjnym, przy ujściu obu największych rzek 
bałtyckich. Każde z nich było zarazem naturalną stolicą nadmorskiego regionu 
Europy: Gdańsk w Prusach Zachodnich, czyli Królewskich, Szczecin jako stolica 
regionu pomorskiego (ducatus Pomeraniae, później Provinz Pommern). W kon-
sekwencji mógłbym powiedzieć Szczecin mon amour, jeszcze zanim po raz 
pierwszy znalazłem się w tym mieście.

W tym mon amour „coś było przecież na rzeczy”. Skoro dwudziestoczte-
roletni młodzian, cieszący się pierwszymi długimi akademickimi wakacjami 
w miejscu nazywanym „morską stolicą Polski”, nieoczekiwanie wyrusza pocią-
giem do Szczecina, to owo „nieoczekiwanie” ma tylko jedno wytłumaczenie 
– dziewczyna! I tak też było. Była nią Ziuta Kaczmarska, studentka Wydziału 
Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Przed ostatnim rokiem 
studiów przyjechała ona do Gdańska na praktykę dyplomową i wtedy właśnie 
ją poznałem. Po praktyce udawała się do rodziców, do jej rodzinnych Nasławic 
pod Sandomierzem, ale najpierw musiała wrócić do Szczecina po swoje rze-
czy pozostawione w akademiku. Zaproponowałem, że jej tam będę towarzyszył 
i w ten sposób po raz pierwszy znalazłem się w Szczecinie. Był to tylko przelotny 
kontakt z tym miastem, bo Ziuta zaraz ruszyła w dalszą drogę, w której zresztą 
nadal jej towarzyszyłem aż do Warszawy.

Ale długie kolejowe rozmowy sprawiły, że chociaż nikogo wtedy ze szcze-
cinian nie poznałem osobiście, to przecież z opowiadań mojej partnerki dowie-
działem się sporo o ówczesnym stanie szczecińskiego środowiska ekonomi-
stów. Bardzo sympatycznie opowiadała mi o wyróżniających się wykładowcach 
z jej wydziału i wtedy dopiero uświadomiłem sobie, że podczas moich studiów 
w Wyższej Szkole Handlu Morskiego nie spotkałem tam nikogo habilitowanego. 
Habilitowanym był Władysław Kowalenko, założyciel i rektor tej uczelni, ale rok 
przed podjęciem przeze mnie studiów na WSHM władze ludowe usunęły go z tej 
uczelni i wysiedliły z Wybrzeża, skutkiem czego – mówiąc cynicznie – status 
naukowy tamtejszych wykładowców uległ ujednoliceniu. W tych i późniejszych 
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rozmowach Ziuta opisywała mi swe studenckie środowisko. Wymieniane nazwi-
ska przez lata nic mi nie mówiły, ale z czasem okazywało się, że niektórzy z jej 
roku i lat sąsiednich stanowią młodą kadrę naukową tego wydziału, wyrastając 
następnie na profesorów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Trzy kolejne lipce zapisały się w naszych życiorysach: poznaliśmy się 
w lipcu 1957 roku, rok później w lipcu wzięliśmy ślub i Ziuta przeniosła się 
do Gdańska, zaś w lipcu 1959 roku urodził się nasz syn Jacek, dziś profesor 
Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Ten pierwszy rok, kiedy Ziuta kończyła 
swoje studia w Szczecinie, a ja związany byłem obowiązkami asystenta WSE 
z Sopotem, limitował możliwości naszego wzajemnego odwiedzania się. Dlatego 
wiosną 1858 roku skorzystałem z możliwości odbycia tzw. praktyki asystenc-
kiej w Szczecinie – nie na politechnice wszakże, gdzie nikogo z kadry wtedy 
nie znałem, a sam byłbym identyfikowany co najwyżej jako narzeczony Ziuty. 
Poprosiłem moją uczelnię o skierowanie mnie na tę praktykę do Miejskiej Rady 
Narodowej w Szczecinie, z zaleceniem umożliwienia mi dokładnego poznania 
portu szczecińskiego. Wymyślona przeze mnie formuła była najowocniejsza, 
bo z jednej strony dawała mi przepustkę na obszar całego portu, a z drugiej zaś – 
kontakt z urbanistami miejskimi i – jeśliby to się udało – z samym prezydentem 
Szczecina Piotrem Zarembą w celu zdobycia informacji poszerzających moją, 
dotąd wyłącznie książkową i prasową, wiedzę o problematyce szczecińskiej.

Program ten zrealizowałem w całości. Do poznawania portu szczeciń-
skiego przystąpiłem równie systematycznie, jak wcześniej w przypadku por-
tów w Gdańsku i Gdyni. Wakacyjną praktykę studencką na WSHM odbywa-
łem w porcie gdańskim i mając na ten czas przepustkę na cały obszar tego portu, 
obszedłem wszystkie jego nabrzeża metr po metrze. Dokładnie to samo uczyni-
łem w porcie handlowym Gdyni, kiedy po studiach znalazłem się w tamtejszej 
portowej delegaturze „Baltony” na podstawie tzw. nakazu pracy (niedostępnym 
długo jeszcze pozostawał gdyński port wojskowy, lecz podczas mojej kaden-
cji dziekana Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, kiedy 
w czasie stanu wojennego z okazji jakiegoś święta zaproszono do tego portu 
kadrę kierowniczą UG, zwiedziłem go równie dokładnie). A wiosną 1958 roku 
obszedłem wszystkie nabrzeża portu szczecińskiego, z wyjątkiem jednego frag-
mentu znajdującego się w sąsiedztwie elewatora „Ewa”. Fragment ten odgro-
dzony był drutem kolczastym, a za nim widniały tabliczki ostrzegające z napi-
sem: „Uwaga! Miny!”.

Równie systematycznie, z planem Szczecina w ręku, poznawałem wtedy 
to miasto, z reguły w towarzystwie Ziuty, która, mieszkając tu od czterech 
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lat, wskazywała mi obiekty szczególnie godne zwiedzenia. Były jednak miej-
sca, które wybierałem sam, a więc przede wszystkim historyczne centrum 
Szczecina – tak jak jego gdański odpowiednik totalnie zniszczone podczas 
wojny. Szczecińskie centrum, w odróżnieniu od Gdańska, nie było jednak znisz-
czone przez zdobywcę ze wschodu, lecz wypalone dywanowym bombardowa-
niem angielskim, bezsensownym zresztą, gdyż eskadry, które miały za zada-
nie zniszczyć port szczeciński, źle namierzyły cel. W jednym miejscu wśród 
ruin ocalała od ognia jedynie piękna barokowa pompa, odpowiednik gdańskiej 
Studni Neptuna. Wydawało mi się, że to jej dotyczyła „Ballada o samotnej pom-
pie” Gałczyńskiego, który osiadł (na krótko zresztą) w Szczecinie: „Stoi samotna 
pompa/w ulicy Chryzopompa,/przy placu;/z rury gęba delfina/dawny świat przy-
pomina/lecz na co?”. Poznawanie Szczecina z planem miasta w ręku i z prze-
wodniczką u boku miało swój sens. Jego układ, z gwiaździście z poszczegól-
nych placów rozbiegającymi się ulicami, był zasadniczo odmienny od prosto-
kątnej w zasadzie siatki ulic w miastach znanych mi dotąd i utrudniał orientację 
w poruszaniu się po tym mieście. Układ ten przypominał centrum Paryża prze-
budowane przez sławnego Hausmanna. Skojarzenie było słuszne, gdyż – jak się 
później dowiedziałem – tenże sam Hausmann przebudował centrum Szczecina. 
Kiedy dwadzieścia lat później znalazłem się w Bonn, zaproszony tam na jubile-
usz rektora Voigta, miasto to natrętnie przypominało mi Szczecin. Miałem dobre 
wyczucie, bo i Bonn zawdzięcza to podobieństwo Hausmannowi.

Od urbanistów szczecińskich pozyskałem wtedy komentarze uzupełnia-
jące moje wrażenia związane zarówno z poznawaniem miasta, jak i jego portu. 
Dowiedziałem się wiele o trafnych, a jeszcze więcej o nietrafnych decyzjach 
infrastrukturalnych, podejmowanych w latach powojennych. Uwieńczeniem tej 
mojej praktyki asystenckiej było osobiste poznanie prezydenta Zaremby i prze-
prowadzone z nim rozmowy. Znałem, głośny w tamtych latach, jego projekt 
zbudowania tamy w poprzek Zalewu Szczecińskiego. Na niej miały powstać 
droga kolejowa i szosa łączące Szczecin ze Świnoujściem. Aby zachęcić prezy-
denta do rozmowy, zacząłem od tego, że chciałbym projekt tej tamy nagłośnić 
w „Tygodniku Morskim”. Wtedy rozmowa potoczyła sie żwawo. Kiedy jednak 
spytałem o przewidywane koszty takiej inwestycji (a byłyby ogromne), otrzy-
małem odpowiedź: „Rachunkiem kosztów nie zajmuję się. Proszę w tej sprawie 
zwrócić się do mojego asystenta”. Dłużej zatem tej kwestii nie drążyłem, a obie-
cany tekst i tak opublikowałem jako pierwszy z moich felietonów we wspomnia-
nym piśmie, pod tytułem „Problemy komunikacyjne Świnoujścia” (nr 12/1960).
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Dalszy ciąg rozmowy skierowałem na wzajemne relacje między środo-
wiskami głównych miast portowych Polski powojennej. Piotr Zaremba powta-
rzał tezę, że to lobby portowe Wybrzeża Wschodniego marginalizuje rolę por-
tową Szczecina. Starałem się go przekonać, aby nie odnosił tych uwag do cało-
ści „wybrzeża wschodniego”, gdyż środowisko gdańskie jest tu Bogu ducha 
winne. Wina tkwi wyłącznie w megalomanii gdynian, chcących rozdawać karty 
i obu wielkim starym portom, i całemu wybrzeżu z racji swej międzywojennej 

„dawności”. Przypomniałem, że nawet nasze indeksy WSHM otwierał nagłówek: 
„Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Sopocie”, chociaż 
uczelnia ta nigdy w Gdyni nie funkcjonowała, a także przytoczyłem uszczypli-
wości gdynian wobec Gdańska, jakie pojawiły się przy okazji koncepcji in- 
tegrowania „Trójmiasta”. Powiedziałem, że i do mnie trafiały na WSE uwagi 
gdyńskich wykładowców na temat tego, że te kilkanaście milionów ton rocznie 
przeładunków, jakie odbywały się w latach 50., przed wojną realizowały samo-
dzielnie oba porty znad Zatoki Gdańskiej, a teraz potrzeba do tego trzech portów 
morskich, i że Gdańsk dodano do tego rachunku równie przypadkowo, jak Piłata 
do Credo, po to, aby marginalizować powojenną rolę Szczecina. Zakończyłem 
stwierdzeniem, że w polskiej polityce morskiej Gdańsk i Szczecin są portami 
bliźniaczymi, „jadącymi na jednym wózku” i wobec tego ich środowiska nie 
powinny dopuszczać do prób ich skłócania.

Powróciłem do Gdańska zadowolony z zapoznania się ze Szczecinem, ale 
do środowiska ekonomistów szczecińskich wyjazd ten nie przybliżył mnie ani 
o krok. Niedługo jednak miało to ulec zmianie i to z inicjatywy tego środowi-
ska. W roku 1959 w sopockiej WSE powstała Katedra Ekonomiki Transportu 
w miejsce dotychczasowej Katedry Ekonomiki i Organizacji Portów Morskich. 
Życzeniem kierownika tej katedry było, abym zmienił moją dotychczasową 
specjalizację z portowomorskiej na ogólnotransportową. Propozycja ta bardzo 
mi odpowiadała, gdyż docelowo pragnąłem ewoluować znacznie dalej, odcho-
dząc najpierw od ekonomii, a później także od transportu. Na tej drodze był 
to więc krok we właściwym kierunku. Wybrałem zatem dla mojej rozprawy dok-
torskiej temat metodologiczny, oparty na najpoważniejszych źródłach, przede 
wszystkim na książce Tadeusza Kotarbińskiego pt. Elementy teorii poznania, 
logiki formalnej i metodologii nauk. Z niej to głównie nauczyłem się podstaw 
metodologii nauk, dziedziny wówczas w środowiskach tzw. ekonomik branżo-
wych całkowicie ignorowanej.

Przygotowałem dwie publikacje mające przybliżyć te środowiska do tematu 
mojej rozprawy doktorskiej: najpierw Podstawowe zagadnienia wstępne nauki 
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o transporcie (1960), następnie transport jako przedmiot badań naukowych 
(1961). Publikacje te rozesłałem ówcześnie najbardziej znanym specjalistom 
z dziedziny ekonomiki transportu (a można ich było policzyć na palcach jed-
nej ręki). Odzew był tylko jeden – ze Szczecina. Przemysław Małek, uprzednio 
asystent na WSHM, a później w Szczecinie stojący na czele tamtejszej ekono-
miki transportu, poruszony moją tezą mówiącą o tym, że nie istnieją jakiekolwiek 
prawa ekonomiczne transportu, a tylko prawa ekonomii wspólne dla wszystkich 
dziedzin gospodarki, zaprosił mnie do Szczecina na publiczną debatę w tej spra-
wie. Rozumował on słusznie, że gdyby moja teza była prawdziwa, wtedy żadna 
z „ekonomik branżowych” nie miałaby podstaw do kreowania jej jako odrębnej 
dyscypliny nauki. Profesor Małek pragnął zatem w owej dyskusji tezę moją oba-
lić. Debata miała formę dwuosobowego panelu Przemysław Małek – Andrzej 
Piskozub, którego słuchaczami była dość liczna, głównie młoda widownia skła-
dająca się z absolwentów szczecińskiego wydziału, przysposabiających się 
do pracy naukowej w ekonomice transportu lub którejś z jego gałęzi. Wśród nich 
znalazło się wiele osób w przyszłości powiązanych ze mną trwałymi kontaktami 
naukowymi. Na tym, rzec można, spotkaniu zapoznawczym młody asystent miał 
czelność polemizować z wydziałowym szefem ekonomiki transportu, a – co wię-
cej – polemikę tę wygrać. Gdy bowiem mojemu adwersarzowi zabrakło kontr-
argumentów, podsumował on i zamknął dyskusję takim stwierdzeniem: „prawa 
ekonomiczne transportu istnieją, tylko jeszcze nie zostały wykryte”. Sapienti sat.

Z tej wyprawy do Szczecina wróciłem z poczuciem odniesionego suk-
cesu, lecz rychło to moje zafascynowanie metodologią nauk wpędziło mnie 
w groźne tarapaty. W przedwojennej Gdyni żyło w przyjaźni dwóch Bolesławów 
– Kasprowicz i Koselnik. Pierwszy z nich był moim szefem w sopockiej WSE, 
przymierzającym się do stanowiska rektora tej uczelni, drugi – zajmował się 
w Szczecinie ekonomiką transportu morskiego. Dawna przyjaźń zamieniła się 
w dozgonną nienawiść, kiedy Bolesław Koselnik w jakimś artykule napisał ele-
mentarną przecież prawdę, że transport morski to zarówno żegluga morska, jak 
i porty morskie. W Sopocie obowiązywała jednak inna „optyka naukowa” – tutaj 
działała Katedra Ekonomiki i Organizacji Transportu Morskiego, której kierow-
nikiem był Tadeusz Ocioszyński, a obok niej Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Portów Morskich, którą kierował Bolesław Kasprowicz. W świetle artykułu 
Koselnika ta druga katedra byłaby niepotrzebna. Można by usunąć ten dylemat 
najprościej, czyli przekształcając nazwę pierwszej katedry na Katedrę Żeglugi 
Morskiej, ale po co? Przecież Katedra Portów Morskich w Sopocie już od dwóch 
lat nie istniała, przekształcona w Katedrę Ekonomiki Transportu. Awanturę 



Szczecińskie spotkania i przyjaźnie 123

toczącą się na linii Sopot–Szczecin podsycały w tej sytuacji wyłącznie wspo-
mnienia. W każdym razie nam w sopockiej katedrze narzucano tezę mówiącą 
o tym, że porty morskie to gałąź transportu zupełnie odrębna od żeglugi morskiej, 
tyle mająca z nią wspólnego, co z transportem kolejowym, samochodowym itd.

Przygotowując rozprawę doktorską, mającą za podstawę metodologię nauk, 
nie mogłem przemilczeć takiej bredni. W artykule zatytułowanym Porty mor-
skie jako stacje transportowe (TGM 12/1961) tłumaczyłem, iż każda gałąź trans-
portu obejmuje swoiste dla niej linie transportowe oraz punkty transportowe. 
W transporcie morskim są nimi linie żeglugowe i porty morskie, w lotniczym 
– linie lotnicze i porty lotnicze, a w kolejowym – linie i stacje kolejowe. Wyszło 
na to, że głoszę to samo, co Bolesław Koselnik i w efekcie omal nie „poległem 
za Szczecin”. Co się po tym działo, opisałem już szczegółowo w moich wspo-
mnieniach pt. Już tylko cywilizacja. Przeżyłem najtrudniejszy czas w całej mojej 
karierze naukowej, gdyż mój szef usiłował wyrzucić mnie z uczelni, potem 
przynajmniej z katedry, i odsunął mnie od prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
Oświadczył mi: „Pan zdezawuował cały dorobek mojego życia”. Gdybym znał 
już wówczas retorykę nowego prezydenta Polski, mógłbym na to odpowiedzieć: 

„Jaki dorobek, taka i dezawuacja”. Zanim sprawa przyschła, upłynął z górą rok 
kalendarzowy i o tyle też przedłużył się mój przewód doktorski. W dniu 7 listo-
pada 1963 roku na Wydziale Morskim WSE w Sopocie obroniłem rozprawę pt. 
transport jako przedmiot badań ekonomicznych. Rozprawę tę oceniono pozy-
tywnie i przyjęto, mimo iż jej meritum podważało sens istnienia ogółu ekono-
mik „szczegółowych” czy „branżowych”, a zatem i sens istnienia tego wydziału 
i jemu podobnych. Ale wtedy w Sopocie jakoś nikt tego nie dostrzegł.

Przez pięć następnych lat sprawą priorytetową była dla mnie habilitacja. 
Wybrany przeze mnie temat brzmiał: „Transport jako czynnik regionalizacji osad-
nictwa” i tytuł ten wskazywał, że jest ona bliższa problematyce geograficzno-hi-
storycznej aniżeli ekonomicznej, stąd moje wspomnienia szczecińskie z tego 
okresu dotyczyły kontaktów z tamtejszymi historykami. Dzięki mojej ówcze-
snej współpracy z gdańskim oddziałem Zakładu Historii Pomorza w kwietniu 
1965 roku zostałem zaproszony do Szczecina na konferencję wszystkich oddzia-
łów tego zakładu, którym kierował wtedy Gerard Labuda. Poznałem wówczas 
tego wybitnego uczonego i od razu wzajemnie odkryliśmy w sobie bratnie dusze. 
Chociaż nigdy więcej już nie spotkaliśmy się osobiście, naukowa korespondencja 
pomiędzy nami trwała 45 lat. Z poznanym wówczas historykiem szczecińskim 
Bogdanem Dopierałą utrzymywałem kontakty osobiste przez wiele lat, odwie-
dzając go, gdy miałem sposobność wybrać się do Szczecina. Rozmowy nasze 
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dotyczyły międzywojennych spraw morskich Polski. Dowiedziałem się z nich 
wiele o pionierach, którzy działali przed 1926 rokiem, a później byli odsuwani 
i przemilczani. Zgodnie krytykowaliśmy stworzony po zamachu majowym kult 
Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wiele z tych rozmów było dla mnie inspiracją przy 
powstawaniu Polski morskiej, wydanej w 1986 roku. Dziesięć lat później zwrócił 
się do mnie Jerzy Wenda, syn twórcy portu gdyńskiego Tadeusza Wendy, o inter-
wencję u władz miejskich Gdyni w sprawie należytego docenienia zasług jego 
ojca. Miasto Gdynia akurat obchodziło sześćdziesięciolecie nadania praw miej-
skich, kiedy opublikowałem o tym artykuł pt. amnezja Jubilatki, a który prezy-
dent Gdyni dotąd mi wypomina, ilekroć się spotkamy.

W 1968 roku, kiedy moja rozprawa habilitacyjna była już wydrukowana 
i czekałem na jej obronę, doszło do wydarzenia wydawniczego, jakie okazało się 
przełomowym w ocenie jej historycznego znaczenia dla zmiany pokoleniowej 
w środowiskach ekonomiczno-transportowych w skali ogólnokrajowej, chociaż 
początkowo nic tego nie zapowiadało. Bogusław Kalestyński, adiunkt z Warszawy 
zajmujący się transportem lotniczym, zgłosił Wydawnictwom Komunikacji 
i Łączności inicjatywę wydania pod jego redakcją pierwszego w Polsce, opra-
cowanego na taką skalę, podręcznika pt. Ekonomika transportu (pracy zbioro-
wej). Autorami poszczególnych rozdziałów mieli być „najwybitniejsi” w Polsce 
reprezentanci tej dziedziny. Dowiedziałem się o tym, kiedy Kalestyński listow-
nie zwrócił się do mnie z prośbą o podanie mu adresów korespondencyjnych 
proponowanych przez niego autorów z sopockiej WSE. Przesyłając mu te 
adresy, odwrotną pocztą napisałem, że chętnie podjąłbym się przygotowania roz-
działu pierwszego pt. Przedmiot ekonomiki transportu z uwagi na jego zbież-
ność z tematem mojej rozprawy doktorskiej. Kalestyński odpisał mi, że to nie-
możliwe, gdyż autorem tego rozdziału będzie Ignacy Tarski. Uznałem sprawę 
za zakończoną, lecz wkrótce otrzymałem od niego kolejny list, w którym prosił 
mnie o autorstwo nie tylko rozdziału pierwszego, ale również i drugiego, gdyż 
proponowani przez niego autorzy tych rozdziałów (autorem drugiego miał być 
Marian Madeyski) odmówili swego udziału w przygotowaniu tego podręcznika. 
Co się stało? Otóż wszyscy proponowani „najwybitniejsi” porozumieli się mię-
dzy sobą i gremialnie odmówili udziału w przedsięwzięciu kierowanym przez 
tak bardzo od nich niższego rangą młodego człowieka. „Przyszła koza do woza” 
– Kalestyński musiał zwrócić się o współautorstwo podręcznika do transportow-
ców swojej generacji, którzy swą pozycję naukową budowali mozolnie, zdoby-
wając stopnie naukowe doktoratami i habilitacjami przygotowywanymi na pod-
stawie bardzo dobrej merytorycznie ustawy o szkolnictwie wyższym z 1958 roku.
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Decyzja „najwybitniejszych” zapoczątkowała ich abdykację na rzecz młod-
szego pokolenia. W Sopocie biologicznie rychło stała się ona faktem, gdyż 
Kasprowicz od roku 1965 był na emeryturze, a Ocioszyński zmarł w 1969 roku. 
Burzliwy rok 1968, znaczony w wielu krajach buntami młodzieży europejskiej, 
mimochodem dołączył do tej listy również i ową zmianę pokoleniową w trans-
porcie polskim. Jedenastu współautorów owej Ekonomiki transportu – pięciu 
z Sopotu, czterech z Warszawy, dwóch (Franciszek Gronowski i Jerzy Wolszczan) 
ze Szczecina – znalazło się w awangardzie pokolenia, które przez następne 
dekady reprezentować miało polskie środowiska ekonomiczno-transportowe.

Moje kolokwium habilitacyjne odbyło się w październiku 1968 roku. 
Zatwierdzenie habilitacji nadeszło na początku roku 1969. Odtąd byłem „samo-
dzielnym” naukowcem i od razu aktywnie z tego korzystałem, udzielając się 
na wielu polskich uczelniach i w instytucjach. Przez 40 lat dokumentacja z tym 
związana narastała w mojej domowej kartotece. Wertując ją obecnie dla potrzeb 
tego wspomnieniowego tekstu, korygowałem błędy mojej pamięci. W latach 70. 
wypromowałem 20 doktorów, a recenzowałem bodaj jeszcze więcej rozpraw 
doktorskich. W pamięci zachowałem wyobrażenie, że spora ich część pocho-
dziła ze Szczecina. Otóż bardzo się co do tego myliłem. Przegląd dokumentacji 
ujawnił, że w latach 70. recenzowałem w Szczecinie rozprawę doktorską (1971), 
a następnie habilitacyjną (1974) Krzysztofa Luksa, ale to casus szczególny, 
bo to mój seminarzysta z Sopotu, pod moim kierunkiem piszący pracę magister-
ską. Poza tym moja jedyna recenzja doktorska w Szczecinie w tej dekadzie doty-
czyła rozprawy Teresy Bal (1973). Ten mizerny bilans zrekompensowały liczne 
recenzje habilitacyjne, ale one zaczęły się mnożyć dopiero w latach 80.

A przecież lata 70. były dla moich kontaktów naukowych ze środowiskiem 
szczecińskim dekadą najwspanialszą. Ich opis zacznę od osoby kolejnego histo-
ryka, tym razem jednak z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki 
Szczecińskiej. W 1973 roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności poprosiły 
mnie o recenzję książki Alfreda Wielopolskiego pt. Zarys dziejów gospodar-
czych transportu od czasów najdawniejszych. Było to dzieło o imponujących roz-
miarach, liczące w maszynopisie 668 stron, a nadto opatrzone 129 ilustracjami. 
Autora nie znałem wtedy jeszcze osobiście, a tylko „z widzenia”. W 1960 roku 
jechałem do Legnicy na konferencję Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. 
Podróż koleją wymagała kilku przesiadek. Czekając na pociąg w Rawiczu, spa-
cerowałem po peronie, na którym byłem jedyną osobą. Na sąsiednim peronie 
przechadzał się równie samotny pan, którego dystyngowanego ubioru dopeł-
niała laska zakończona okrągłą srebrną gałką. W pewnym momencie, mijając 
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porzuconą na peronie zmiętą papierową torbę, pan ten niespodziewanie silnym 
zamachem laski wyrzucił ten śmieć daleko poza peron. W odruchu było tyle 
magnackiej wzgardy wobec śmiecącego pospólstwa, iż nie zdziwiło mnie, gdy 
na konferencji dowiedziałem się, że ów dystyngowany współpasażer to w prostej 
linii potomek słynnego margrabiego Zygmunta Wielopolskiego.

Do recenzji tej książki zabrałem się niezwykle solidnie. Po pierwsze dla-
tego, że sam ubiegałem się wtedy o wykład pt. „Historia transportu” na Wydziale 
Ekonomiki Transportu UG, po drugie – ponieważ chciałem pokazać, o ile więcej 
jest we mnie historyka niż ekonomisty. Recenzja miała ponad 18 stron maszyno-
pisu i przy ogólnej konkluzji, jednoznacznie pozytywnej, zestawiłem 140 uwag 
szczegółowych, wymagających ustosunkowania się do nich autora książki. Z tej 
przyczyny obawiałem się jego reakcji na tę moją drobiazgowość, która w moich 
intencjach nie była wcale „czepianiem się”, tylko dbałością o merytoryczny 
poziom dzieła. Czy jednak dostojny autor tak to odbierze? Ponieważ w tamtych 
latach bywałem częstym gościem w Warszawie, i na ogół wtedy odwiedzałem 
WKŁ, konfrontacja autora z recenzentem właśnie tam zdawała się nieuchronna. 
I stało się. Idąc pustym korytarzem wydawnictwa, nagle spostrzegłem, że z prze-
ciwnej strony idzie autor książki. Poznałem go po owej lasce ze srebrną gałką 
i zastanawiałem się, czy i na mnie z impetem jej nie wypróbuje? Tymczasem 
zatrzymał się on przede mną, laskę oparł o ścianę i chwycił mnie w objęcia 
ze słowami: „Ach, panie kolego, jakżeż wdzięczny jestem panu za recenzję mojej 
książki. Jestem starym człowiekiem i to usprawiedliwia moje liczne uchybienia 
w szczegółach, a pan je wszystkie wychwycił!”. Po dłuższej rozmowie rozstali-
śmy się niezwykle serdecznie.

Autor swoim entuzjazmem dla mojej recenzji podzielił się z redaktorami 
WKŁ, co miało dla mnie doniosłe pozytywne następstwo. Dowiedziałem się 
od nich, że w umowie autorskiej jest mowa o Zarysie dziejów gospodarczych trans-
portu od czasów najdawniejszych, tymczasem autor zamknął swe dzieło na roku 
1939 i uparł się, że poza tę datę nie wyjdzie. Ponieważ była to jego nieodwołalna 
decyzja, trzeba było na nią się zgodzić. WKŁ zaproponowały mi zatem napisa-
nie tego brakującego „ciągu dalszego”, podpisując ze mną umowę na książkę 
pt. Zarys najnowszych dziejów transportu. Ukazała sie ona w 1979 roku, będąc, 
obok Polski morskiej, moją drugą książką. Do napisania tych książek zainspiro-
wały mnie moje kontakty z historykami szczecińskimi.

Miejscem mojej integracji z ekonomiczno-transportowym środowiskiem 
Szczecina stały się konferencje naukowe, jakie środowisko to regularnie orga-
nizowało w nowotelach w Kołobrzegu. Uczestniczyłem bodaj we wszystkich 
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z nich – od pierwszej, która odbyła się w 1974 roku w kołobrzeskim „Skanpolu”, 
aż po EKTRA ’89 zorganizowanej 15 lat później. W moim dorobku doliczy-
łem się siedmiu referatów wygłaszanych na poszczególnych z nich. Była wśród 
nich też taka konferencja, na której zorganizowano spotkanie autorskie ze mną 
i takie, na których byłem proszony o poprowadzenie części obrad. Owe „spotka-
nia w pół drogi” pomiędzy Gdańskiem i Szczecinem miały swój nieodmienny 
rytuał. W przeddzień konferencji wyjeżdżałem z Gdyni pospiesznym o 11:00, 
który przed 15:00 docierał do Koszalina. Stamtąd o 15:10 odjeżdżał podmiej-
ski pociąg dowożący mnie do celu podróży. Eskapady te uwieczniłem w eseju 
pt. Piętnasta dziesięć do kołobrzegu, przedrukowywanym następnie w dwóch 
książkach prezentujących moją publicystykę. Przyjazdy w przeddzień konfe-
rencji były „obowiązkowe”, gdyż wieczory z długimi swobodnymi rozmowami 
miały nieocenioną wartość integracyjną. Z nich wyrastały przyjaźnie ze szcze-
cińskimi organizatorami tych spotkań.

Do pozauczelnianych spotkań wyjazdowych ze szczecińskim środowiskiem 
ekonomiczno-transportowym dochodziło nie tylko w Kołobrzegu. Rotacyjnie 
co parę lat odbywały się tak zwane ogólnopolskie konferencje katedr jedno-
imiennych. Najmilej wspominam spotkanie zorganizowane przez ośrodek szcze-
ciński we wrześniu 1976 roku w Świnoujściu. Dzięki niemu poznałem wtedy, 
dotąd dla mnie egzotyczny, najdalszy północno-zachodni zakątek kraju leżący 
na skrawku wyspy Uznam, któremu pobliska granica państwowa z NRD zablo-
kowała wszelkie lądowe połączenia. Kilkanaście lat wcześniej myślano o przeła-
maniu tej blokady budową tamy w poprzek Zalewu Szczecińskiego. W połowie 
lat 70. dawną mrzonkę zarzucono na rzecz nowej – zbudowania tunelu pod Świną, 
stwarzającego Świnoujściu komunikację lądową z krajem poprzez wyspę Wolin. 
Byłaby to kolejna kosztowna i zbędna inwestycja, ponieważ po następnych kil-
kunastu latach skończyło się jałtańskie zniewolenie Europy Środkowej, Niemcy 
zostały zjednoczone, Polska znalazła się w UE, a układ z Schengen odblokował 
Świnoujście, z którego znowu wiodą w świat te same szlaki lądowe co przed 
wojną. Obyło się bez geopolitycznych inwestycyjnych erzaców. Podczas tam-
tej konferencji fascynował mnie nie miraż tunelu pod Świną, lecz powstający 
na prawym brzegu Świny awanport Szczecina, zwany wtedy Świnoportem. 
Właśnie w mijające wakacje miałem okazję wzięcia udziału w wycieczce 
do świeżo otwartego Portu Północnego w Gdańsku, z której wróciłem podeks-
cytowany obrazem kawałka „drugiej Japonii”. A teraz, stojąc przy przeprawie 
promowej na Wolinie, spoglądałem na Bałtyk ciągnący się po horyzont, a bli-
żej, na skraju wyspy, na prace budowlane trwające przy nabrzeżach i basenach. 
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Z zamyślenia wyrwał mnie Andrzej Surowiec pytaniem o powód mojej kon-
templacji. Odpowiedziałem fragmentem wiersza Mickiewicza o budowie Sankt 
Petersburga: „Skąd się zachciało sławiańskim tysiącom/Leźć w te ostatnie swo-
ich dzierżaw kątki/Wydarte świeżo morzu i Czuchońcom?”. Dobre – stwierdził 
Surowiec – zwłaszcza ci „Czuchońcy”.

Byłem także zapraszany na kilka pozauczelnianych konferencji organi-
zowanych w samym Szczecinie, m.in. dotyczących gospodarki morskiej oraz 
żeglugi odrzańskiej. Irytowało to wyraźnie moich kolegów profesorów (pomija-
nych przez organizatorów), uważających się za bardziej kompetentnych w tych 
dziedzinach ode mnie. Szczególną satysfakcję sprawiło mi – bezpartyjnemu – 
zaproszenie w maju 1978 roku na naradę dotyczącą „Aktualnych problemów 
wykorzystania rzeki Odry”, do której dołączona była lista na nią zaproszonych. 
Z woj. gdańskiego znajdowały się na niej trzy następujące osoby: tow. Tadeusz 
Fiszbach – I sekretarz KW PZPR, tow. Jerzy Kołodziejski – wojewoda gdański 
i prof. dr hab. Andrzej Piskozub – Uniwersytet Gdański (po dwudziestu latach 
niewiele się na tej liście zmieniło – w 1998 roku zostałem zaproszony przez 
Aleksandra Kwaśniewskiego do Pałacu Prezydenckiego w sprawie nowego 
podziału administracyjnego kraju, a na naradę tę z woj. gdańskiego zaproszono 
dwie osoby, tj. Jerzego Kołodziejskiego i mnie).

Nie miałem wątpliwości, że wtedy, pod koniec lat 70., znalazłem się w czo-
łówce polskich ekonomistów transportu. Gdyby to było celem mojej drogi nauko-
wej, mógłbym już nawet osiąść na laurach i tylko odcinać kupony od tego, co dotąd 
osiągnąłem. Ale mój cel był inny – okopać się przy historii i geografii transportu, 
które traktowałem jako trampolinę do „przerzucenia się” z nich – kiedy dojrzeją 
po temu warunki polityczne – na historię i geografię cywilizacji. Rozstanie z eko-
nomiką transportu chciałem przypieczętować dwiema książkami, tj. podręczni-
kiem pt. Ekonomika transportu i monografią pt. gospodarowanie w transpor-
cie. Obie książki ukazały się za pośrednictwem WKŁ – pierwsza w 1979, druga 
w roku 1982. Podręcznik miał układ zupełnie inny niż tamten z 1968 roku, tzn. 
nie zawierał rozdziałów o poszczególnych gałęziach transportu, lecz zaprezen-
towano w nim wyłącznie ujęcie ogólnotransportowe. Dzielił się on na dwie czę-
ści: mikro- i makroekonomiczną. Każda część liczyła po pięć rozdziałów, napi-
sanych przez reprezentantów pięciu głównych ośrodków ekonomiki transportu 
w Polsce: Gdańska, Katowic, Poznania, Szczecina i Warszawy. Jako współautora 
ze Szczecina wybrałem Klemensa Piotrowskiego, którego ceniłem za jego znaw-
stwo teorii ekonomii. gospodarowanie w transporcie natomiast to moje poże-
gnanie z ekonomiką transportu. Jest to książka autorska, w jej ośmiu rozdziałach 
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wyakcentowałem te obszary ekonomiki transportu, w których, jak oceniałem, 
miałem coś własnego do dodania w latach moich związków z tą dziedziną. Aby 
uniknąć nieporozumień, w przedmowie dokładnie wyjaśniłem przyczynę takiego 
subiektywnego i wybiórczego ujęcia treści tej książki. Niestety, jeden z recen-
zentów maszynopisu książki zupełnie opacznie pojął intencje tej przedmowy 
i napisał o niej w recenzji: „Na autobiografię naukową autor ma jeszcze czas”. 
Redaktorka książki potraktowała to zdanie jako wytyczną – przedmowę pier-
wotną usunęła i poleciła mi przygotować jej nową wersję. Uczyniłem to, zgrzyta-
jąc zębami, bo przekreślono mi w ten sposób całe przesłanie tej książki. A szkoda.

Nadszedł Sierpień 1980, po nim kilkunastomiesięczny powiew wolności, 
stłumionej stanem wojennym. W tej wolnościowej aurze wybrano mnie dzieka-
nem Wydziału Ekonomiki Transportu UG na kadencję 1981–1984. Ledwo ją roz-
począłem, wprowadzono stan wojenny, który porozrywał, a w każdym razie 
utrudnił kontakty międzyludzkie, również naukowe między naszymi ośrodkami. 
Apele o bojkotowanie prasy plus obowiązki dziekańskie znakomicie współ-
grały w przerwaniu do połowy lat 80. mojej publicystyki. Gdy do niej wróciłem 
w 1985 roku, była już tematycznie zdominowana przez tematykę historii i geo-
grafii cywilizacji. Moje nowe książki odtąd powstające także były zdominowane 
przez tę tematykę. Wymuszona kilkuletnia przerwa „między dawnymi a nowymi 
laty” przesłoniła obserwatorom zewnętrznym ten proces „przestawiania zwrot-
nic” w moich priorytetach naukowych.

Na pozór nic się w moich kontaktach naukowych z ośrodkami zewnętrznymi 
– w tym i ze środowiskiem szczecińskim – nie zmieniło. Mówią o tym statystyki. 
Wkrótce po mojej habilitacji zacząłem otrzymywać do recenzji autorskie publi-
kacje zwarte z bratniego wydziału szczecińskiego. W przedziałach pięcioletnich 
liczby ich przedstawiały się następująco: 1970–1974 – trzy recenzje; 1975–1979 
– jedna recenzja; 1980–1984 – osiem recenzji. Dopiero w ostatnim okresie zaczą-
łem otrzymywać do recenzji szczecińskie wydziałowe zeszyty naukowe (w roku 
1982 i 1983). Wynika z tego, że w okresie stanu wojennego aktywność ośrodka 
szczecińskiego w kontaktach ze mną była znacznie większa niż w dekadzie lat 
70. W tym okresie nie otrzymywałem ze Szczecina do recenzowania ani roz-
praw doktorskich, ani habilitacyjnych, ale w dekadzie lat 70. także nie przedsta-
wiało się to imponująco. W 1982 roku recenzowałem dla SGPiS rozprawę habili-
tacyjną Bogusława Liberadzkiego – dyrektora Ośrodka Badawczego Ekonomiki 
Transportu (OBET), a wkrótce potem – ministra transportu i gospodarki mor-
skiej. Z uwagi na związki Bogusława Liberadzkiego ze Szczecinem, przytaczam 
to wydarzenie w tym wspomnieniowym artykule.
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Rewelacyjnie przedstawia się wzrost intensywności tych kontaktów w dru-
giej połowie lat 80., kiedy to aktywność naukowa była już całkowicie ukierunko-
wana na historię i geografię cywilizacji. W latach 1985–1989 dla ośrodka szcze-
cińskiego recenzowałem: siedem autorskich publikacji zwartych, pięć zeszytów 
naukowych oraz, co najważniejsza, sześć rozpraw habilitacyjnych. Ich autorami, 
w porządku alfabetycznym, byli: Henryk Babis, Roman Czaplewski, Bronisław 
Dziedziul, Eugeniusz Mazur, Józef Perenc i Benon Szałek.

W tym okresie nadal aktywnie występowałem we wszystkich ośrodkach 
ekonomiki transportu w kraju, nie tylko uczelnianych, ale i resortowych – przede 
wszystkim w Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu, gdzie w latach 70. 
i 80., jako członek jego Rady Naukowej, przygotowywałem liczne ekspertyzy 
i referaty na konferencjach wyjazdowych OBET. Tematy moich wystąpień 
swą naukową abstrakcyjnością coraz bardziej odbiegały od konkretnych pro-
blemów gospodarowania w transporcie i zarządzania transportem. Zdawałem 
sobie sprawę z tego coraz bardziej pogłębiającego się rozziewu między tema-
tyką moich wystąpień a potrzebami i oczekiwaniami ze strony praktyki transpor-
towej. Może najwłaściwszym posunięciem z mojej strony byłoby w tej sytuacji 
zaprzestanie uczestniczenia w konferencjach, naradach i sympozjach o profilu 
stricte ekonomicznym, ale ja takiej decyzji nie podejmowałem, a organizatorzy 
tych spotkań nie przywoływali mnie do porządku, na przykład przestając mnie 
na nie zapraszać. Zatem tematyka moich wystąpień była widocznie interesująca, 
przynajmniej dla części słuchaczy ze świata nauki uczestniczących w tych spo-
tkaniach. Umocnił mnie w tym przekonaniu minister transportu Adam Wielądek 
(też człowiek Szczecina), gdy na jubileuszu dwudziestopięciolecia OBET, wrę-
czając mi okolicznościowy dyplom uznania, powiedział: „I niech pan profesor 
nadal uprawia tę swoją filozofię transportu”. Pomyślałem wtedy: „a więc to tak 
jest rozumiane moje geograficzno-historyczne ukierunkowanie!”. Owo ukierun-
kowanie wywarło określony wpływ na charakter moich kontaktów z Wydziałem 
Zarządzania i Ekonomiki Usług US w ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszej 
dekadzie wieku XXI. W końcówce XX wieku intensywność współpracy z wydzia-
łem nadal można było określać jako wysoką. W okresie 1990–1994 recenzowa-
łem dla WZiEU sześć publikacji zwartych i sześć zeszytów naukowych; w latach 
1995–1999 niewiele mniej, bo pięć publikacji zwartych i cztery zeszyty naukowe. 
W tej dekadzie dostrzeżono dominację moich preferencji intelektualnych, ponie-
waż ujawniło je ich sformalizowanie. W 1991 roku przeniosłem się z Wydziału 
Ekonomicznego UG do tamtejszego Wydziału Nauk Społecznych. Od 1989 
roku, w nowej rzeczywistości ustrojowej III Rzeczypospolitej, mogłem wreszcie 
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ujawnić to, czym naprawdę przez poprzednie dwadzieścia lat, a więc od mojej 
habilitacji, skrycie się zajmowałem pod nazwami historii i geografii transportu. 
W 1989 roku kamuflaż ten został odrzucony i odtąd mogłem je jawnie wykła-
dać jako historię i geografię cywilizacji. Na nowy wykład zgłosiła zapotrzebo-
wanie większość wydziałów UG. Aby temu podołać, musiałem zorganizować 
wokół siebie zespół nowych ludzi. Na realizację mojego docelowego marzenia, 
czyli stworzenie Katedry Nauki o Cywilizacji, nie mogłem jednak liczyć, pozo-
stając w strukturze Wydziału Ekonomicznego UG. Musiałem znaleźć na moim 
uniwersytecie miejsce, w którym zaakceptowano by powołanie takiej katedry. 
Znalazłem je na Wydziale Nauk Społecznych. Po 35 latach pracy naukowo-dy-
daktycznej w środowisku ekonomistów – najpierw w sopockiej WSE, a od 1970 
roku w utworzonym wówczas Uniwersytecie Gdańskim – przeniosłem się 
na Wydział Nauk Społecznych.

Katedra Nauki o Cywilizacji powstała na UG w 1992 roku. W Informatorze 
Nauki Polskiej, gdzie moją specjalnością naukową była dotąd ekonomika trans-
portu, zamiast niej pojawiła się nowa – historia i geografia cywilizacji. Zmiany 
te stały się powszechnie znane i sprawiły, że zaczęto mi powierzać recen-
zje doktorskie i habilitacyjne stosownie do profilu mojej obecnej specjalności 
naukowej. W konsekwencji w latach 90. recenzowałem dla WZiEU US tylko 
jedną rozprawę habilitacyjną historyka transportu Andrzeja Mielcarka. Zakład 
Historii i Geografii Transportu na tym wydziale stał się odtąd głównym ogni-
wem w moich kontaktach naukowych ze Szczecinem. Jedyna szczecińska kon-
ferencja naukowa, w jakiej w tej dekadzie uczestniczyłem, była zorganizowana 
przez geografa transportu Bronisława Dziedziula, jesienią 1994 roku w ośrodku 
nad jeziorem Ińsko. Była to konferencja bardzo udana; przybyłem na nią jako 
kierownik Katedry Nauki o Cywilizacji w towarzystwie Marka Dzięcielskiego, 
jednego z grona moich nowych asystentów. Kiedy w 1996 roku Wydział Nauk 
Społecznych UG zorganizował jubileusz 40-lecia mojej pracy naukowej, zaprosi-
łem Józefa Stanielewicza (kierującego Zakładem Historii i Geografii Transportu 
na ówczesnym Wydziale Transportu i Łączności, obecnie WZiEU) do udziału 
w okolicznościowej jubileuszowej publikacji.

Moim wieloletnim partnerom i przyjaciołom ze Szczecina zawdzięczam 
największy sukces w mojej karierze naukowej. W maju 1999 roku Uniwersytet 
Szczeciński, na wniosek Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, nadał mi god-
ność doktora honoris causa. Wcześniej, kiedy w czerwcu 1975 roku w Belwederze 
odbierałem dyplom z nadanym mi tytułem profesora, odczułem co to znaczy 
pełnia szczęścia. Czułem dokładnie to samo, co Richard Pipes, kiedy otrzymał 
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wiadomość, że został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Harvardzie 
i co opisuje w swej autobiografii w następujących słowach: wyobrażałem sobie 
szczęście jako możliwość poświęcenia się pracy naukowej przez całą resztę życia. 
kiedy taka możliwość została mi dana, osiągnąłem trwale szczęście. korzyści 
ze stałej profesury na liczącym się uniwersytecie nie są szeroko znane. a są one 
nadzwyczajne. Po pierwsze angaż bezterminowy, który zapewnia mianowanemu 
zatrudnienie aż do przymusowego przejścia na emeryturę, wówczas w wieku sie-
demdziesięciu lat. Moja ówczesna radość była tym większa, że nie miałem drogi 
do profesury usłanej różami w postaci legitymacji partyjnej czy innych ułatwień. 
Od wysłania przez Senat UG wniosku w sprawie mojej profesury do jej nadania 
upłynęło 40 miesięcy, tyle ile w teorii koniunktur trwa „cykl świński”, i ta pro-
cedura, przedłużana intrygami, donosami i piętrzeniem przeszkód, zasłużyła 
na takie samo określenie.

Dla kontrastu moja droga do doktoratu honoris causa była gładka i szybka. 
Była dla mnie niespodzianką, o jakiej wcześniej realnie w ogóle nie myślałem. 
Od telefonu z Uniwersytetu Szczecińskiego informującego mnie o wniosku 
w tej sprawie do nadania mi tej godności upłynął zaledwie kwartał. Ale w tym 
przypadku nie ma racji przysłowie: „łatwo przyszło, łatwo poszło”. Dlaczego 
radość z tytułu doktora honoris causa przewyższyła tamtą związaną z nadaniem 
mi tytułu profesorskiego, zdobytego w tak trudnych okolicznościach? Odpowiem 
na to słowami wypowiedzianymi przez Normana Daviesa, kiedy nadawano mu 
tę samą godność na Uniwersytecie Gdańskim: doktorat honoris causa znaczy 
więcej niż każdy inny stopień czy tytuł naukowy, dlatego że pochodzi on z czy-
stego, wolnego wyboru nadawców. nikt nie może starać się o taki doktorat; nikt 
nie może przedstawić swojej kandydatury i nikt nie może zmusić uniwersytetu 
do wybrania takiego czy owego kandydata. Z własnej woli samo grono naukow-
ców na pewnym wydziale, na pewnej uczelni, decyduje o tym, aby przekazać jed-
nemu człowiekowi ten wielki honor. dzięki temu to wyróżnienie posiada nie-
zwykłą wartość moralną, a wyróżnionego doktora spotyka takie szczęście, które 
trudno porównać do szczęścia w innych sferach życia publicznego.

W dniu 21 maja 1999 roku z tym poczuciem największego szczęścia dzięko-
wałem za nadaną mi godność Rektorowi US Hubertowi Bronkowi i Dziekanowi 
WZiEU Adamowi Szewczukowi, na ich ręce kierując pozdrowienia dla wszyst-
kich Koleżanek i Kolegów ze środowiska szczecińskiego, którzy przez tyle 
lat naszej współpracy okazywali mi swą przyjacielską życzliwość. Cieszyłem 
się, że w tej uroczystości mogli mi towarzyszyć moi najbliżsi – małżonka, syn 
i wnuczka, bo przecież uroczystość ta była naszym świętem rodzinnym. I na tym 
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podniosłym dniu, stanowiącym apogeum moich związków ze Szczecinem, można 
by zakończyć te wspomnienia. Lecz życie toczy się dalej, dopisując do nich ciąg 
dalszy.

W nowym stuleciu, niedawno rozpoczętym, recenzowałem rozprawę dok-
torską Małgorzaty Matlegiewicz (2001). Już po moim odejściu na emeryturę, 
w roku 2003, recenzowałem rozprawę habilitacyjną Beaty Meyer (2005) i dwa 
tomy zeszytów naukowych za lata 2005 i 2006. Co roku, od roku 1999, recen-
zuję etapowe odcinki wieloletniej pracy o transporcie i łączności wschodnich 
prowincji Prus, jaką w ramach działalności statutowej prowadzi na WZiEU 
Zakład Historii i Geografii Transportu. W ramach kontynuowania współpracy 
ze Szczecinem przygotowywałem teksty do okolicznościowych publikacji jubi-
leuszowych: ku czci Huberta Bronka (Pomorze w Europie regionów – rok 2003), 
Waldemara Grzywacza (Świat i Europa u progu XXi wieku – rok 2007) i Józefa 
Stanielewicza (lodomeria. Podzielony i zapomniany centralny region Europy 
Środkowo-wschodniej – rok 2009). Czy na tym koniec? Nigdy nie mów nigdy.

My MeetingS And FriendSHiPS in Szczecin

Summary

For economists of transport in Szczecin, year 2010 means sixty fifth anniversary 
of their scientific activity in this town. In parallel, for me, it is sixty fifth anniversary of 
my life in Gdańsk, where I arrived in September 1945. From beginning it is “my” town, 
my lovely place of my existence. Seeking its similar twin-town, I found it in Szczecin. 
I read a lot about it in books and newspapers, but for the first time I came there in 1957, 
when I met my future wife, who was studying then at the Faculty of Transport Economics 
in Szczecin. From her I have learned a lot about the staff of this school, but personally 
I met it for the first time in 1961, when I was invited to Szczecin for a methodological dis-
pute on questions of transport economics. Those questions were connected with my doc-
toral dissertation, finished in 1963. Next five years I was preparing my postdoctoral thesis. 
It was strictly connected with historical geography, therefore my scientific meetings in 
this time in Szczecin, were with historians, not economists. Many talks with Bogdan 
Dopierała inspired me during writing my book Polska morska; from contacts with Alfred 
Wielopolski inspired another of my book Zarys najnowszych dziejów transportu. During 
the 70s, I returned to my contacts with the Szczecin transport economists. The most fruit-
ful of them, creating lasting connections and friendships, came into being during frequent 
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symposiums and conferences organized by them outside Szczecin, mainly in Kołobrzeg. 
From 1974 to 1994, I participated in almost all of them. In the 80s, a new field of contacts 
opened, in the economic faculty in Szczecin, where I was the reviewer of seven post-
doctoral thesis of local transport economists. Year by year I was appointed as reviewer 
of consecutive volumes of the book series zeszyty naukowe edited by this faculty. The 
apogee of my scientific contacts with Szczecin followed in 1999, when University at Szc-
zecin, at the request of WZiEU faculty, conferred me the dignity of doctor honoris causa. 
I am lifelong grateful to all my friends from Szczecin for this splendid honour, most of 
all personally to Hubert Bronk, the university chancellor, and Adam Szewczuk, the dean 
of WZiEU.

translated by andrzej Piskozub
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Seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Systemów i Polityki 
Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego, którego tematem jest szczecińska szkoła ekonomiki transportu, 
stanowi dobrą okazję do przypomnienia niektórych zdarzeń z minionych lat. 
Rozpoczynając w 1947 roku studia na Akademii Handlowej w Poznaniu (Oddział 
w Szczecinie), zamierzałem przede wszystkim, pracując na własne utrzyma-
nie i w celu wsparcia finansowego sześcioosobowej rodziny, otrzymać dyplom 
wyższej uczelni. Nie marzyłem wówczas o działalności naukowej i dydaktycz-
nej. Do złożenia pisma o zatrudnienie w Katedrze Rachunkowości Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie zachęcili mnie przyjaciele. Ze względu 
na brak nauczycieli akademickich, część wykładów i ćwiczeń z rachunkowości 
prowadzili na początku lat 50. praktycy, zazwyczaj główni księgowi. Z okresu 
mojej 60-letniej nieprzerwanej pracy w budynkach przy ul. Mickiewicza 64/66 
(od 1.12.1950 r.) wybrałem niektóre fakty związane pośrednio z tematem jubile-
uszowego seminarium naukowego.

W Wyższej Szkole Ekonomicznej, a następnie na Wydziale Inżynieryjno- 
-Ekonomicznym Transportu Drogowego Politechniki Szczecińskiej istniały insty-
tuty, katedry i zakłady zajmujące się ekonomiką transportu sensu stricte oraz jed-
nostki organizacyjne prowadzące działalność pośrednio związaną z transportem. 
Do tych ostatnich należał zakład, przekształcony później w katedrę, a obecnie 

1 Prof. zw. dr hab. Kazimierz Sawicki dr h.c. – Uniwersytet Szczeciński.
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Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownicy tej jednostki 
prowadzili badania, wykłady, ćwiczenia z rachunkowości branżowej, a miano-
wicie: z rachunkowości transportu kolejowego, samochodowego, morskiego 
i żeglugi śródlądowej. Dopóki macierzysty wydział nie uzyskał praw doktory-
zowania lub habilitowania, jego pracownicy byli zmuszeni zdobywać stopnie 
naukowe na innych uczelniach. Z tego powodu obrona mojej rozprawy dok-
torskiej zatytułowanej węzłowe problemy rachunku kosztów przedsiębiorstw 
transportu samochodowego odbyła się na Wydziale Ekonomiki Przedsiębiorstw 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (1962), zaś kolokwium habilita-
cyjne na podstawie pracy Problemy obliczania jednostkowych kosztów przewo-
zów samochodowych na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie) w roku 1967.

Oprócz obu rozpraw nakładem Wydawnictw Komunikacji i Łączności uka-
zały się m.in. moje prace z rachunkowości (współautor T. Waśniewski), rachunku 
kosztów, analizy finansowej i systemu informacji ekonomicznej (współautor 
Z. Głodek) w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. Wymienione publi-
kacje oraz artykuły, referaty i skrypty, których przedmiotem były koszty przewo-
zów ładunków i pasażerów, można by zakwalifikować do ekonomiki transportu. 
Zważywszy ponadto, że recenzowałem prace naukowe wchodzące w zakres eko-
nomiki transportu, mogę powiedzieć, że ta dyscyplina jest mi dość bliska. Z przy-
jemnością wspominam lata, w których naukowcy i dydaktycy wydziału tworzyli 
zintegrowane środowisko, zaś wyjątki występowały bardzo rzadko. Pomijając 
nieliczne kontrowersyjne działania i wypowiedzi, można było mówić o przy-
jaźni, koleżeństwie i harmonijnej współpracy osób zatrudnionych w poszczegól-
nych jednostkach organizacyjnych jednego wydziału ekonomicznego.

Bezwzględny upływ czasu sprawił, że znam coraz mniej pracowników 
naukowych i dydaktycznych obecnego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
naszej alma mater. Malejącą liczbę „samodzielnych pracowników nauki” uzu-
pełniają z nadwyżką młodzi profesorowie i doktorzy. Dzięki zdolności i zaan-
gażowaniu tej kadry wydział przy ulicy Cukrowej może poszczycić się dużymi 
osiągnięciami w zakresie nauki, rozwojem i wysoką pozycją, jaką na początku 
października 2010 roku osiągnął w rankingu wydziałów ekonomicznych/zarzą-
dzania polskich uczelni akademickich.

Wprawdzie na wydziale obchodzącym jubileusz nadal spotykam znaczną 
grupę osób z dawnych lat, to najbardziej brakuje mi serdecznego przyjaciela, 
Profesora Franciszka Gronowskiego, byłego rektora Politechniki Szczecińskiej, 
dziekana i prodziekana, dyrektora instytutu i wieloletniego kierownika Katedry 
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Transportu Morskiego i Śródlądowego, który wraz z małżonką wyjechał 
do Bydgoszczy. Razem rozpoczynaliśmy studia w Szczecinie, nasze małżonki 
były najlepszymi przyjaciółkami. Z Profesorem graliśmy w brydża, miałem też 
okazję wyjechać z nim na kilka interesujących wycieczek zagranicznych.

Spośród nauczycieli akademickich, którzy byli zatrudnieni w początko-
wych latach uruchomienia studiów ekonomicznych na Politechnice Szczecińskiej, 
a teraz pracują na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, jest grupa profeso-
rów – kolegów oraz dwóch przyjaciół. Jednym jest prof. zw. Waldemar Grzywacz 
(jego sylwetkę, osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne pre-
zentowano w czasie uroczystości zorganizowanej z okazji 70. urodzin Profesora; 
w roku 1983 razem otrzymaliśmy tytuł profesora zwyczajnego w Belwederze). 
Drugim przyjacielem jest prof. dr hab. Józef Stanielewicz (w latach 1975–1977 
byliśmy prodziekanami), znany zarówno jako wybitny humanista historyk, ale 
również jako kronikarz macierzystej uczelni.

Dziękuję zarówno za możliwość uczestniczenia w jubileuszowym semina-
rium naukowym, jak i za dotychczas otrzymane zaproszenia na inaugurację roku 
akademickiego i inne ważne imprezy wydziałowe. Mam nadzieję, że kontakt i – 
w miarę możliwości – moja współpraca z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki 
Usług będą kontynuowane.

Na zakończenie chciałbym zaznaczyć, że wspomnienia te napisałem ad hoc, 
z opóźnieniem, w odpowiedzi na pisemne i ustne zaproszenie sympatycznej Pani 
Prodziekan Elżbiety Załogi.

MEMORIES aND REFLEcTIONS OF SENIOR OF WNEIz aND WzIEU

Summary

Professor Sawicki mentions beginning of his work connected to Szczecin School 
of Transport Economics, especially Institute of Accounting at University of Szczecin. 
Professor describes his work development path, doctorate and postdoctoral degree, which 
caused by formal issues had to be done in Warsaw. He describes his scientific output 
concerning accountancy. Professor kindly mentions Szczecin’s scientific environment as 
a group of very good friends in close relations – especially prof. Franciszek Gronowski, 
prof. Waldemar Grzywacz and prof. Józef Stanielewicz.

translated by Zuzanna kłos
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Powołanie do życia w 1946 roku – z inicjatywy prof. Józefa Górskiego, rek-
tora Akademii Handlowej w Poznaniu – pierwszej w dziejach Szczecina wyższej 
uczelni w postaci filii Akademii Poznańskiej było spełnieniem oczekiwań lokalnej 
społeczności. Nie czekając na decyzję władz centralnych, niechętnych powstaniu 
w Szczecinie uniwersytetu czy akademii ekonomicznej, rozpoczęto prace orga-
nizacyjne związane z tworzeniem nowej uczelni, którą oficjalnie otwarto 14 paź-
dziernika 1946 roku. Akademia Handlowa w Poznaniu była uczelnią niepań-
stwową, w związku z czym nie krępowały jej sztywne rygory programowe obo-
wiązujące po zakończeniu wojny na uczelniach państwowych. Pierwszy rok stu-
diów szczecińskiej filii Akademii Handlowej w Poznaniu odbył się według pro-
gramu uczelni macierzystej, która przed wojną wyróżniała się dużymi osiągnię-
ciami naukowymi i kształceniem w zakresie ekonomicznych problemów trans-
portu. Program studiów obejmował, poza przedmiotami zawodowymi, szeroki 
wachlarz przedmiotów humanistycznych oraz nauczanie wielu języków obcych.

W rezultacie nowa uczelnia stała się centrum życia naukowego i humani-
stycznego polskiego Szczecina, od momentu powstania charakteryzując się wie-
lotorowością podejmowanych badań naukowych, zwłaszcza tych dotyczących 
problemów społeczno-ekonomicznych. Podstawowym zadaniem uczelni było 
jednak kształcenie kadr dla przejęcia kierowniczych stanowisk w gospodarce 

1 Prof. dr hab. Józef Stanielewicz – Uniwersytet Szczeciński.
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Pomorza Zachodniego, co ukierunkowywało proces dydaktyczny, a także badania 
naukowe na zagadnienia związane z handlem zagranicznym, gospodarką morską 
i transportem, które zadecydowały o przyszłym profilu uczelni. W pierwszym 
roku działalności szczecińskiej filii Akademii Handlowej w Poznaniu większość 
wykładów prowadzili poznańscy profesorowie, dzięki którym uczelnia uzyskała 
status naukowy i wysoki poziom kształcenia, wzorowany na programach naucza-
nia przedwojennych studiów ekonomicznych. Kadrę naukową młodej uczelni 
tworzyli profesorowie znani z dokonań naukowych okresu Polski międzywo-
jennej: Józef Górski, Leon Babiński, Florian Barciński, Bolesław Kuryłowicz, 
do których wkrótce dołączyli przyszli luminarze polskiej nauki, a wśród nich 
profesorowie: Władysław Górski, Alfred Wielopolski, Gerard Labuda i Bolesław 
Kasprowicz. Przybycie do Szczecina w 1947 roku prof. Bolesława Kasprowicza, 
przedwojennego dyrektora Rady Interesantów Portu w Gdyni, zapoczątko-
wało, jeszcze wówczas nieformalnie, morską specjalizację szczecińskiej uczelni. 
Profesor Kasprowicz stanął na czele Katedry Transportu Morskiego, która zaofe-
rowała studentom kilka przedmiotów specjalistycznych, w tym: ekonomikę 
żeglugi morskiej, portów morskich z portowym aparatem usługowym oraz han-
del zamorski, które cieszyły się wielkim powodzeniem wśród młodzieży akade-
mickiej. Symbolem morskiego charakteru uczelni stała się złota kotwica hafto-
wana na czapkach studentów szczecińskiej Akademii Handlowej.

Pobyt prof. Bolesława Kasprowicza w Szczecinie nie trwał, niestety, zbyt 
długo. W 1948 roku, na polecenie miejscowych władz politycznych, doszło 
do zerwania związków szczecińskiej uczelni z akademią poznańską, co for-
malnie oznaczało awans szczecińskiej uczelni do rangi samodzielnej Akademii 
Handlowej, lecz w rzeczywistości okazało się początkiem końca prężnie rozwija-
jącej się uczelni. Niemal wszyscy dojeżdżający poznańscy profesorowie, wśród 
nich prof. Kasprowicz, przestali przyjeżdżać do Szczecina.

Trud prof. Bolesława Kasprowicza nie został jednak zmarnowany. Nowym kie-
rownikiem Katedry Transportu Morskiego został prof. Bolesław Koselnik – przed 
wojną naczelnik wydziału Urzędu Morskiego w Gdyni. Godnym podkreślenia jest 
fakt, iż w tej właśnie katedrze rozpoczął w 1949 roku pracę na etacie asystenta 
(będąc jeszcze studentem) późniejszy prof. Franciszek Gronowski, który całą swoją 
działalność naukowo-dydaktyczną – kontynuowaną z dużymi sukcesami do dzi-
siaj – poświęcił gospodarce morskiej. Nie ma więc cienia przesady w konstatacji, 
iż powstanie szczecińskiej szkoły transportowej wiązało się z utworzeniem Katedry 
Gospodarki Morskiej, w której szczególną wagę przywiązywano do problematyki 
żeglugi morskiej, gospodarki portowej i transportu zapleczowego portów morskich.
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Upaństwowienie w 1950 roku szczecińskiej Akademii Handlowej prze-
kształconej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną wynikało z ogólnej reformy pol-
skiego szkolnictwa ekonomicznego, które zostało wyłączone z uniwersyte-
tów bądź przekształcone w drugorzędne uczelnie zatracające swój akademicki 
charakter, położyło się cieniem na naukowym prestiżu szczecińskiej uczelni. 
Restrukturyzacja uczelni, którą opuścili kolejni profesorowie (czasami – jak 
w wypadku prof. Alfreda Wielopolskiego – wyrzucani z pracy), będąca ada-
ptacją modelu radzieckiego polegającą na wprowadzeniu wąskich specjaliza-
cji, spowodowała skreślenie z programu studiów wielu przedmiotów społecz-
nych i w rezultacie ograniczyła funkcję uczelni jako ośrodka humanistycznego. 
Wymiana grona profesorskiego, zastępowanego z konieczności przez młodych 
asystentów, a nawet słuchaczy ostatnich lat studiów, zepchnęła świetnie zapo-
wiadającą się uczelnię do poziomu szkoły kształcącej ekonomistów pierwszego 
stopnia – bez magisterium.

Założeniem reformy studiów ekonomicznych było przyznanie każdej 
uczelni w kraju po jednym z kierunków nauk ekonomicznych. Szczecińskiej 
Wyższej Szkole Ekonomicznej przypadła w udziale specjalizacja w zakresie 
transportu lądowego z zachowaniem transportu morskiego. W takiej niezwy-
kle trudnej sytuacji rozpoczęła się formalna budowa szczecińskiej szkoły trans-
portowej, której przedstawicielami z grona dawnych pracowników pozostali: 
prof. Bolesław Koselnik i jego asystent Franciszek Gronowski, związani z sze-
roko pojętą gospodarką morską.

Na uczelni powołano początkowo dwa wydziały: Transportu Śródlądowego 
i Spedycji ze specjalnościami we wszystkich gałęziach transportu lądowego (poza 
transportem lotniczym, chociaż czyniono przymiarki w tym kierunku) i towaro-
znawstwa oraz Wydział Finansów ze specjalnościami: rachunkowość w trans-
porcie i finanse przedsiębiorstw transportowych. Po interwencji Ministerstwa 
Transportu Drogowego i Lotniczego, domagającego się pogłębienia specjaliza-
cji studiów, w roku akademickim 1952–1953 w szczecińskiej Wyższej Szkole 
Ekonomicznej zlikwidowano dotychczasowe wydziały, powołując cztery nowe: 
Wydział Transportu Kolejowego, Transportu Samochodowego, Transportu 
Wodno-Śródlądowego oraz Towaroznawstwa Rolno-Spożywczego i Opakowań.

Zgodnie z zasadami reformy studiów ekonomicznych, specjaliści z zakresu 
ekonomiki transportu samochodowego pracujący na innych uczelniach mieli być 
kierowani do Szczecina. Pierwszym z nich był asystent w Katedrze Ekonomiki 
Żeglugi Morskiej Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie Przemysław 
Małek, który z dniem 1 października 1950 roku został powołany na stanowisko 
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zastępcy prof. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie z zadaniem 
zorganizowania Katedry Ekonomiki Transportu jako wiodącej na Wydziale 
Transportu Wodno-Śródlądowego. Po roku zastępca prof. Przemysław Małek 
uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie stopień dok-
tora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt: „Metody ana-
lizy i zmniejszania kosztów własnych w przedsiębiorstwie transportu samo-
chodowego”. W roku akademickim 1952–1953 prof. Przemysław Małek został 
dziekanem Wydziału Transportu Wodnego-Śródlądowego, stawiając przed sobą 
ambitny cel zorganizowania na uczelni grona specjalistów z zakresu ekonomiki 
transportu, co miało przyspieszyć proces profilowania uczelni. Ponieważ nie 
można było liczyć na większy import profesorów z innych uczelni, wszyscy pra-
cownicy szczecińskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej musieli dostosować swoje 
zainteresowania do specjalizacji transportowej. W ten sposób kierowana przez 
prof. Władysława Górskiego Katedra Prawa zaczęła się koncentrować na proble-
matyce prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych, uzyskując wkrótce 
– dzięki znakomitym publikacjom profesorów Władysława Górskiego i Leona 
Babińskiego, a także aktywnemu udziałowi prof. Górskiego w międzynarodo-
wych konferencjach naukowych – światowy rozgłos. Z kolei Katedra Geografii 
kierowana przez prof. Juliusza Mikołajewskiego skoncentrowała swoje zaintere-
sowania na geografii transportu, zaś pracujący w Katedrze Finansów profesoro-
wie: Lesław Swatler, Rudolf Falkiewicz i Stanisław Schwann zaczęli się specja-
lizować w zakresie finansów przedsiębiorstw transportowych. Rachunkowością 
poszczególnych gałęzi transportu zajęli się: prof. Kazimierz Sawicki w trans-
porcie wodno-śródlądowym, prof. Eufemiusz Terebucha w transporcie kolejo-
wym oraz profesorowie: Tadeusz Waśniewski i Kazimierz Sawicki w transpor-
cie samochodowym.

Awans naukowy uczelni wiązał się jednak przede wszystkim z rozwojem 
naukowym jego pracowników, którzy – wobec braku pełnych praw akademickich 
szczecińskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej – kolejne stopnie naukowe musieli 
zdobywać w innych ośrodkach akademickich (do tego czasu pełnili oni w więk-
szości obowiązki samodzielnych pracowników nauki). Profesor Franciszek 
Gronowski zdobywał je kolejno: w Szkole Głównej Planowania i Statystyki 
W Warszawie, w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie i na Uniwersytecie 
Gdańskim, zaś prof. Jerzy Wolszczan: w Szkole Głównej Planowania i Statystyki 
oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu.

W ten sposób udało się zorganizować kadrę specjalistów obsługujących 
kolejne – po transporcie morskim i ekonomice portów (profesorowie: Bolesław 
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Koselnik i Franciszek Gronowski) – dyscypliny transportowe, poczynając od trans-
portu kolejowego (profesorowie: Bolesław Kaczmarkiewicz z Warszawy i Jerzy 
Wolszczan), transportu samochodowego (prof. Marian Madeyski z Warszawy) 
i ogólnej ekonomiki transportu (prof. Przemysław Małek). Co prawda w roku 
akademickim 1952–1953 zlikwidowano w Szczecinie żeglugę morską i ekono-
mikę portów morskich, które Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego przypisało 
do Sopotu, jednak zarówno żegluga morska, jak i ekonomika portów funkcjo-
nowały nadal w ramach wąskich specjalizacji prowadzonych przez profesorów 
Bolesława Koselnika i Franciszka Gronowskiego; głównym nurtem ich zainte-
resowań stała się wówczas ekonomika transportu wodno-śródlądowego. Szybki 
rozwój naukowy prof. Gronowskiego, który stał się liderem wśród polskich spe-
cjalistów w zakresie transportu rzecznego (traktowanego przez prof. jako inte-
gralna część rzeczno-morskiego łańcucha transportowego), ułatwi mu w przy-
szłości powrót do problematyki żeglugi morskiej i ekonomiki portów morskich.

Budowana przez wymienionych profesorów szczecińska szkoła transpor-
towa, w której zwracano szczególną uwagę na zachodzące w Polsce procesy spo-
łeczne, nie przystawała do ówczesnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej 
i politycznej, jaką usiłowały zadekretować władze, co wyróżniało szkołę pozy-
tywnie wśród innych ośrodków akademickich w kraju.

Rozwój kadry naukowej przebiegał jednak zbyt wolno, gdyż wciąż był on 
uzależniony od zdobywania stopni i tytułów naukowych na uczelniach poza-
szczecińskich (co znacznie wydłużało awans naukowy). W tej sytuacji wła-
dze warszawskie podjęły decyzję o rozwiązaniu szczecińskiej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej, tym bardziej że liberalny klimat – nie do końca stłamszony 
na uczelni – nie przystawał do atmosfery obowiązującej w polskim szkolnictwie 
okresu stalinowskiego, który przetrwał do końca roku 1955. Na szczęści, dzięki 
wysiłkowi kierownictwa uczelni, które zyskało szerokie poparcie lokalnych 
władz oraz resortu transportu zainteresowanego kształceniem kadr ekonomicz-
nych dla transportu samochodowego, Wyższą Szkołę Ekonomiczną przyłączono 
jako wydział do powołanej w miejsce Wyższej Szkoły Inżynierskiej Politechniki 
Szczecińskiej. Pierwszego września 1955 roku agendy uczelni – jako Wydział 
Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Drogowego – zostały włączone do nowej 
uczelni technicznej.

Powyższe zmiany, następujące w korzystnym dla polskiego szkolnictwa 
wyższego klimacie „polskiego października” 1956 roku, który pozwolił powrócić 
na uczelnię niektórym wydalonym w czasach stalinowskich profesorom, umoż-
liwiły szybką odbudowę szczecińskiej szkoły transportowej. Do pracy powrócił 
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między innymi prof. Alfred Wielopolski, obejmując kierownictwo Katedry Historii 
Gospodarczej, która zaczęła prowadzić szeroko zakrojone badania z zakresu histo-
rii transportu. Wiązało się to z poszerzeniem profilu kształcenia o inne (poza trans-
portem samochodowym) gałęzie transportu, w związku z czym w 1964 roku zmie-
niono nazwę wydziału na Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu.

Efektem symbiozy uczelni ekonomicznej z techniczną było powołanie 
na wydziale w 1955 roku nowego kierunku studiów – transportu, którego absol-
wenci uzyskiwali stopnie magistrów inżynierów w specjalności eksploatacja 
i utrzymanie pojazdów. Nowy kierunek obsługiwały dwie katedry, tj. Taboru 
i Sprzętu Samochodowego kierowaną przez prof. inż. Aleksandra Rummla 
oraz Technologii i Obsługi Napraw pod kierunkiem magistra inż. Jerzego 
Parczewskiego. W roku 1970 katedrę przekształcono w Samodzielny Zakład 
Techniki i Eksploatacji Samochodów, którego kierownikiem został (1976 rok) 
prof. inż. Janusz Mysłowski.

Część absolwentów kierunku transport, którzy podjęli pracę na uczelni jako 
asystenci na kierunku ekonomicznym, wzbogaciła warsztat badawczy uprawianej 
na Wydziale Ekonomiki Transportu o doskonałą znajomość zagadnień technicz-
nych i przedmiotów ścisłych, zwłaszcza matematyki, stosując w szerokim zakre-
sie narzędzia matematyczne, których propagatorem stał się prof. Przemysław 
Małek. Dotyczyło to także uczniów prof. Jerzego Wolszczana, a w niedale-
kiej przyszłości również wybitnych profesorów (i inżynierów) transportowców: 
Huberta Bronka, Wojciecha Bąkowskiego i nieco później Benona Szałka, dzięki 
którym metody ilościowe stały się chlebem powszednim studentów, a także 
absolwentów ekonomiki transportu.

Krokiem milowym w rozwoju Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 
Transportu było uzyskanie w 1963 roku prawa do nadawania stopnia doktora 
nauk ekonomicznych, a w roku 1969 prawa do nadawania stopnia doktora habili-
towanego nauk ekonomicznych i przedstawianie wniosków o tytuły profesorskie.

Pierwszym habilitantem wydziału został dr Waldemar Grzywacz, który 
w 1970 roku na podstawie rozprawy pt. „Infrastruktura w transporcie – problemy 
optymalizacji” i towarzyszącego jej dorobku naukowego i organizacyjno-dydak-
tycznego oraz pomyślnie zdanego kolokwium habilitacyjnego został doktorem 
habilitowanym nauk ekonomicznych, a wkrótce potem prof. nadzwyczajnym 
i zwyczajnym.

W 1970 roku – w ramach kolejnej reorganizacji wyższego szkolnictwa 
ekonomicznego – zmieniono dotychczasową strukturę katedralną wydziału 
(zamieniając katedry w zakłady), powołując w nim cztery instytuty: Instytut 
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Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Instytut Ekonomiki Transportu, Instytut 
Rachunku Ekonomicznego, Instytut Ekonomiki Przemysłu, a także Katedrę 
Prawa oraz Zakład Techniki i Eksploatacji Samochodów (mający statut samo-
dzielności instytutowej).

Szybki awans naukowy pracowników Instytutu Ekonomiki Transportu, któ-
remu sprzyjało uruchomienie w roku akademickim 1969–1970 studiów dok-
toranckich (kolejne habilitacje uzyskali przyszli profesorowie: Hubert Bronk, 
Wojciech Bąkowski, Paweł Zalewski, Adam Szewczuk, Henryk Babis, Roman 
Czaplewski, Bronisław Dziedziul, Eugeniusz Mazur, Benon Szałek, Bogusław 
Walczak, Juliusz Engelhardt, Elżbieta Załoga i Jerzy Wronka), a także rosnąca 
liczba studiujących ekonomikę transportu studentów, stały się przesłanką do pod-
jęcia przez dyrektora instytutu prof. Przemysława Małka starań o uzyskanie dla 
kierowanej przez niego jednostki, przekształconej w Międzyresortowy Instytut 
Ekonomiki Transportu (podległy resortom szkolnictwa wyższego i transportu), 
samodzielności organizacyjnej na prawach wydziału. Profesor Małek zakładał, 
że na bazie instytutu wyrośnie niezależna Akademia Transportu. Wydawało się, 
że starania te – podjęte w czasach korzystnej koniunktury gospodarczej, któ-
rej towarzyszył żywiołowy rozwój – doczekają się rychłej realizacji, zwłaszcza 
że w służbie polskiej gospodarki morskiej pozostawała ciesząca się na wydziale 
rekordową popularnością specjalizacja żegluga śródlądowa i morska prowa-
dzona przez Zakład Transportu Morskiego i Śródlądowego, kierowany przez 
prof. Franciszka Gronowskiego. W katedrze poza prof. Gronowskim pracowali 
przez kilka lat jego wychowankowie: docenci Krzysztof Luks (przyszły prof.) 
i Ignacy Chrzanowski oraz dojeżdżający z Sopotu prof. Zygmunt Sójka. Badania 
naukowe dotyczące żeglugi morskiej i gospodarki portowej w ujęciu historycz-
nym prowadzono ponadto w Instytucie nauk Ekonomicznych i Społecznych 
(prof. Klemens Piotrowski i przyszli profesorowie Józef Stanielewicz i Andrzej 
Mielcarek). Instytut nawiązał ścisłą współpracę z Wyższą Szkołą Transportową 
w Dreźnie, delegując tam swoich pracowników z zadaniem przeniesienia 
doświadczeń niemieckich na grunt szczeciński. Należy dodać, że w latach 
70. instytut utrzymywał także kontakty naukowe z ośrodkami zagranicznymi 
w ZSRR i Czechosłowacji. Współpraca ta polegała na organizowaniu kon-
ferencji naukowych oraz prowadzeniu wymiany praktyk studentów i mło-
dych naukowców. Zamierzeniom zorganizowania Akademii Transportu towa-
rzyszył szybki rozwój bazy materialnej wydziału, której ciężar inwestycyjny 
poniosło Ministerstwo Komunikacji. W planach inwestycyjnych związanych 
z powołaniem akademii zakładano wybudowanie nowoczesnych laboratoriów 
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dydaktyczno-doświadczalnych (w tym także dla specjalizacji kolejowej, która 
miała się rozwijać na warunkach podobnych do transportu samochodowego), 
biblioteki i pomieszczeń dla ogólnodostępnego muzeum.

Budowie akademii towarzyszył rozkwit badań naukowych, który zaowoco-
wał nie tylko habilitacjami i doktoratami, lecz także dużą liczbą publikacji, z któ-
rych wiele wywarło znaczący wpływ na teorię ekonomii, zwłaszcza z zakresu 
ekonomiki transportu. Restrykcje marcowe z 1968 roku, którymi władze usiło-
wały po raz kolejny spacyfikować szkolnictwo wyższe, ominęły wydział, na któ-
rym niezmiennie obowiązywała zasada wolności badań i poszukiwań nauko-
wych, na straży których stał w instytucie prof. Przemysław Małek. Dzięki swoim 
dokonaniom na niwie naukowej, a także praktyce gospodarczej prof. Małek 
zyskał miano wybitnego fachowca w zakresie teorii rozwoju transportu i propa-
gatora stosowania nowoczesnych metod i narzędzi cybernetycznych w rozwią-
zywaniu problemów transportowych. Znaczącą rolę w tworzeniu nowoczesnej 
szczecińskiej szkoły transportowej odegrał także prof. Waldemar Grzywacz; już 
jego pierwsza publikacja („O nowe spojrzenie na zawód kierowcy” z 1963 roku), 
odbiegająca formą i treścią od obowiązującego wówczas kanonu prac nauko-
wych, bo ujmująca problem w niewygodnym dla władzy kontekście socjologicz-
nym (niewiele wcześniej uprawianie socjologii było w ogóle zakazane), była 
zapowiedzią nowego nurtu w literaturze ekonomicznej, w którym eksponowano 
rolę czynnika ludzkiego w transporcie w szerokim ujęciu interdyscyplinarnym. 
W ten sposób prof. Grzywacz, z kilkuletnim wyprzedzeniem do późniejszej dys-
kusji w polskiej literaturze ekonomicznej, publikował swoje rozprawy z zakresu 
funkcjonowania polskiego transportu (i nie tylko), postulując jego urynkowie-
nie i zliberalizowanie, co dotyczyło również transportowej infrastruktury, a także 
wprowadzenie do polskiej polityki gospodarczej narzędzi ekonomicznych i poza-
ekonomicznych oddziaływań stosowanych w gospodarce światowej.

Polemika prof. Waldemara Grzywacza z prof. Przemysławem Małkiem, doty-
cząca między innymi „Prawa wtórności potrzeb przewozowych” (prof. Małka) 
czy udziału transportu w tworzeniu produktu krajowego brutto, do której dołą-
czyli inni pracownicy instytutu, znalazła odbicie w polskiej literaturze przedmiotu, 
będąc potwierdzeniem pozytywnego wpływu „naukowego fermentu” na rozwój 
badań i poglądów naukowych, wyciskającego swoje pozytywne piękno na roz-
woju szczecińskiej szkoły transportowej.

Godnym uwagi jest fakt, iż w Instytucie Rachunku Ekonomicznego 
prof. Tadeusz Wierzbicki i jego uczeń przyszły prof. Leon Dorozik jako pierwsi 
w Polsce zaczęli publikować prace z zakresu informatyki w transporcie.
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Załamanie gospodarcze końca „dekady Gierka” zweryfikowało plany 
budowy na bazie instytutu samodzielnej uczelni transportowej. Z uwagi 
na pogłębiający się regres gospodarczy, którego skutki odczuło boleśnie szkol-
nictwo wyższe, a zwłaszcza uczelnie techniczne (przypisano im szczególne 
zadania związane z budową w Polsce „drugiej Japonii”), w początkach lat 80. 
na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu podjęto próbę reakty-
wowania Akademii Handlowej poprzez wyodrębnienie wydziału ze struktur 
Politechniki Szczecińskiej. Należy dodać, że postulaty takie były podnoszone 
na kolejnych zjazdach absolwentów. Alternatywną propozycją Rady Wydziału 
Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu było wydzielenie ze struktur wydziału 
(w ramach Politechniki Szczecińskiej) drugiej jednostki organizacyjnej 
o nazwie Wydział Ekonomiki Transportu i Gospodarki Morskiej. Mimo daleko 
idących w tym kierunku przygotowań, wyrażających się między innymi przy-
łączeniem do Międzyresortowego Instytutu Ekonomiki Transportu (kierowa-
nego po śmierci prof. Przemysława Małka w 1979 roku przez prof. Waldemara 
Grzywacza) nowych katedr: Katedry Historii Transportu i Katedry Prawa 
Transportowego, postulat powołania w Politechnice Szczecińskiej wydziału 
ekonomiczno-transportowego okazał się przedwczesny. Starania powyższe 
zostały przerwane decyzją władz państwowych o utworzeniu w Szczecinie uni-
wersytetu, którego trzonem miał stać się Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 
Politechniki Szczecińskiej.

Dotychczasowy Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (z wyłą-
czeniem Zakładu Eksploatacji Samochodów, który pozostał w strukturach 
Politechniki Szczecińskiej) – już jako jednostka organizacyjna powołanego 
do życia 1 września 1985 roku Uniwersytetu Szczecińskiego – przyjął nazwę 
Wydziału Ekonomicznego.

W programie rozwoju studiów ekonomicznych na Uniwersytecie 
Szczecińskim uwzględniano podział Wydziału Ekonomicznego na dwie samo-
dzielne jednostki organizacyjne. Trzonem nowego wydziału miał się stać Instytut 
Ekonomiki Transportu, którego dyrektorem został prof. Franciszek Gronowski. 
Z uwagi na duży potencjał kadrowy instytutu przyjęto koncepcję utworzenia 
na przyszłym wydziale nowej, obok ekonomiki transportu, specjalności. Brano 
pod uwagę dwie specjalności: ekonomikę i organizację transportu miejskiego 
oraz organizację łączności. Specjalność z zakresu ekonomiki transportu miej-
skiego prowadzono już na kilku polskich uczelniach ekonomicznych, tymcza-
sem na żadnej z nich nie prowadzono zajęć dydaktycznych ani zajęć z ekono-
miki łączności. Kierownictwo Wydziału Ekonomicznego poparło inicjatywę 
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profesorów Franciszka Gronowskiego i Waldemara Grzywacza postulujących 
powołanie do życia specjalności z zakresu ekonomiki i organizacji łączności. 
Powyższą inicjatywę wsparli przedstawiciele przedsiębiorstwa państwowego 
Polska Poczta, Telegraf i Telefon.

Należy dodać, iż pracownicy Instytutu Ekonomiki Transportu współtwo-
rzący szczecińską szkołę transportową słynącą z interdyscyplinarnego modelu 
badań ekonomicznych w transporcie traktowali przewozy pocztowe jako in- 
tegralną część przewozu transportowego, co znalazło swój wyraz w skryptach, 
podręcznikach i monografiach pisanych w Katedrze Prawa Transportowego 
(kierowanej przez prof. Władysława Górskiego), Katedrze Historii Transportu 
(prof. Józef Stanielewicz), Katedrze Geografii Transportu (prof. Bronisław 
Dziedziul) oraz Katedrze Transportu Kolejowego (prof. Paweł Zalewski).

Profesor Waldemar Grzywacz, kierujący Katedrą Kompleksowych Proble-
mów Transportowych, natychmiast po utworzeniu Wydziału Ekonomicznego 
rozdzielił między swoich wychowanków funkcje liderów dla nowych specjalno-
ści na mającym powstać Wydziale Transportu i Łączności, ze wskazaniem prio-
rytetowej roli ekonomiki i organizacji łączności.

Ciężar tworzenia nowej specjalności spoczął na docentach (przyszłych pro-
fesorach): Henryku Babisie i Romanie Czaplewskim. Zostali oni oddelegowani 
do Ministerstwa Poczty i Telekomunikacji Republiki Federalnej Niemiec, które 
umożliwiło obu polskim naukowcom odbycie w Niemczech stażu naukowego, 
na którym mieli okazję zaznajomić się z funkcjonowaniem Niemieckiej Poczty 
i Telekomunikacji oraz kierunkami badań naukowych i kształceniem specjali-
stów z tego zakresu.

W powołanych do życia dwóch zespołach kierowanych przez profeso-
rów Babisa i Czaplewskiego, zorientowanych na problematykę poczty i łączno-
ści, przystąpiono do przygotowania programu studiów i zajęć dydaktycznych 
dla nowych specjalności oraz pisania niezbędnych skryptów i przewodników 
dydaktycznych, a wkrótce także podręczników, zapisując czyste karty w niezna-
nej polskiej nauce ekonomice łączności. Zajęcia dydaktyczne na nowej specjal-
ności zaczęły się w roku akademickim 1986/1987. Łączność stała się wizytówką 
Instytutu Ekonomiki i Transportu, dając początek unikalnej w skali kraju szcze-
cińskiej szkole łącznościowej, będącej obok ekonomiki transportu drugim fila-
rem instytutu, bez których narodziny Wydziału Transportu i Łączności nastąpi-
łyby znacznie później.

Dynamiczny rozwój kadry naukowej Instytutu Ekonomiki Transportu oraz 
szybki wzrost liczby studentów kształcących się na specjalności transportowej 
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i łączności zdecydowały o urzeczywistnieniu się idei przekształcenia insty-
tutu; idea ta zyskała protektora w osobie rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 
prof. Tadeusza Wierzbickiego. Powołanie nowego wydziału regulowały dwa 
zarządzenia rektora: z dnia 16 marca 1999 roku i z 8 czerwca 1990 roku. Należy 
przypomnieć, że dzień 16 marca jest obchodzony uroczyście corocznie jako 

„Święto Wydziału”.
Za zgodą Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 1990 roku 

rektor powierzył funkcję dziekana organizatora Wydziału Transportu i Łączności 
profesorowi Hubertowi Bronkowi; trudno byłoby przecenić wielkie zaanga-
żowanie prof. Bronka w tworzenie nowego wydziału. Z dniem 1 marca 1990 
roku dotychczasowy Instytut Ekonomiki Transportu przekształcono w Wydział 
Transportu i Łączności.

Warunkiem rozwoju wydziału, zwłaszcza w aspekcie naukowego usamo-
dzielniania się młodych pracowników naukowych i tworzenia nowych specjal-
ności, było uzyskanie pełnych praw akademickich. Nastąpiło to w marcu 1992 
roku, przy ogromnym zaangażowaniu dziekana wydziału prof. Huberta Bronka. 
Pierwsza obrona pracy doktorskiej na Radzie Wydziału dotyczyła problematyki 
łączności i odbyła się w grudniu 1992 roku, zaś w marcu 1993 roku przepro-
wadzono na wydziale pierwsze kolokwium habilitacyjne z zakresu ekonomiki 
transportu. Warto zaznaczyć, że dwa pierwsze stopnie naukowe na Wydziale 
Transportu i Łączności przyznano osobom spoza wydziału, w tym obywatelowi 
Republiki Federalnej Niemiec, co było potwierdzeniem prestiżu naukowego 
wydziału, cieszącego się – mimo formalnie młodego rodowodu – długotrwałą 
tradycją akademicką.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna wydziału obejmowała 
wszystkie gałęzie transportu poza transportem lotniczym i rurociągowym. Ogólną 
problematyką transportu zajmowała się grupa profesorów i ich uczniów skupiona 
wokół prof. Waldemara Grzywacza (który niestety wkrótce odejdzie od proble-
mów transportowych) zajmująca się, obok teoretycznych problemów ekonomiki 
transportu i funkcjonowania rynku usług transportowych, także pragmatycznymi 
aspektami transportu, tworząc w ten sposób metodologiczne podwaliny meto-
dyki badań transportowych. Do tej grupy należeli profesorowie: Adam Szewczuk 
i Elżbieta Załoga, a dołączył do nich Jerzy Wronka, wybitny specjalista z zakresu 
transportu intermodalnego.

Duży wpływ na kierunki badań naukowych dotyczących transportu samo-
chodowego wywarli profesorowie Hubert Bronk i Wojciech Bąkowski, któ-
rzy zwracali szczególną uwagę na wykorzystywanie metod matematycznych, 
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a także konieczność zacieśniania związków nauki z praktyką gospodarczą, 
co zaowocowało aplikacją wielu nowoczesnych rozwiązań w praktyce dnia 
codziennego. Obaj profesorowie, dzięki żywym kontaktom z zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi oraz funkcjonującymi tam przedsiębiorstwami prze-
wozowymi, przenosili na polski grunt osiągnięcia zachodniej praktyki i myśli 
transportowej.

Dużymi osiągnięciami naukowo-badawczymi, a także silnymi związ-
kami z praktyką gospodarczą wyróżniała się grupa profesorów zajmujących się 
transportem kolejowym, a wśród nich: Józef Perenc, Paweł Zalewski, Juliusz 
Engelhardt, Krzysztof Chwesiuk i Bogusław Walczak. Na ich dorobek składała 
się imponująca liczba publikacji dotyczących ekonomiki transportu kolejowego, 
organizacji i zarządzania, a także finansowania przedsiębiorstw kolejowych oraz 
technologii transportu kolejowego; poza tym liczne prace wdrożeniowe oraz opi-
nie dotyczące zwłaszcza problemów Polskich Kolei Państwowych.

Transformacja polskiej gospodarki rozpoczęta w latach 90. i dokonująca 
się w warunkach postępującego regresu ekonomicznego, którego skutki odczuła 
boleśnie branża transportowa, nie stwarzały jednak zachęcającego klimatu 
do rozwijania badań w zakresie ekonomiki i organizacji transportu. Z biegiem lat 
malało także zainteresowanie młodzieży podejmowaniem studiów na niektórych 
specjalnościach prowadzonych na wydziale.

Wraz z katastrofą gospodarki morskiej w Szczecinie radykalnie zmalało 
zainteresowanie żeglugą morską i gospodarką portową, a także transportem 
zapleczowym portów morskich. Z wielkiej katedry gospodarki morskiej, w któ-
rej w najlepszych czasach pracowało czterech profesorów, w latach 90. pozo-
stał prof. Franciszek Gronowski, do którego dołączył na krótko jego uczeń 
– prof. Henryk Salmonowicz. W ostatnich latach swojej działalności nauko-
wej na wydziale prof. Gronowski poświęcił się bez reszty ratowaniu polskiej 
gospodarki morskiej, nie szczędząc w swoich publikacjach i licznych oficjal-
nych wystąpieniach gorzkich słów pod adresem władz, które odeszły od upra-
wiania polityki morskiej. Areną oskarżeń władz za powyższe zaniechania stały 
się Sejmiki Morskie, których powstanie i kilkudziesięcioletnia działalność były 
wielkim dziełem prof. Franciszka Gronowskiego.

Piszący te słowa, do końca zachowa w pamięci postać prof. Franciszka 
Gronowskiego – sędziwego, a wycierającego ukradkiem łzy – kiedy na stateczku 
żeglugi śródlądowej wraz z uczestnikami konferencji morskiej organizowanej 
przez szczecińską Akademię Morską mijaliśmy pustawe nabrzeża portu szcze-
cińskiego i ogromne przestrzenie likwidowanej stoczni.
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Lata świetności szczecińskiej szkoły transportowej skończyły się w 1999 
roku wraz ze zmianą nazwy wydziału na Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, czemu towarzyszyła zasadnicza zmiana struktury kształcenia. Zaczęło 
się od uruchomienia nowego kierunku studiów – zarządzanie i marketing wraz 
z nowymi specjalnościami: zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych, 
zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwach łączności, zarządzanie finansami 
publicznymi i marketing usług. Z upływem czasu narodziły się następne kierunki 
i specjalności, spychając na margines ekonomikę transportu i łączności upra-
wiane dotychczas na kierunku ekonomia, zdominowanym od 1998 roku przez 
nową specjalność – ekonomikę turystyki.

W 2001 roku pracownicy katedr związanych z ekonomiką transportu pod-
jęli dramatyczną próbę ratowania ponadpółwiecznej tradycji transportowej, jed-
nocząc się w Instytucie Transportu i Logistyki, którego pierwszym dyrektorem 
został prof. Hubert Bronk, a po jego przejściu do pracy w Akademii Morskiej 
w Szczecinie profesorowie: Elżbieta Załoga i Mariusz Jedliński. Instytut funk-
cjonował do 2005 roku, kiedy do Akademii Morskiej odeszli następni profe-
sorowie: Krzysztof Chwesiuk i Henryk Salmonowicz. W ten sposób szczeciń-
ska Akademia Morska, której wielu pracowników zdobywało wcześniej stop-
nie naukowe z zakresu żeglugi morskiej i gospodarki portowej na Wydziale 
Transportu i Łączności, stała się drugim, obok naszego wydziału, kontynuatorem 
szczecińskiej szkoły transportowej.

Z wielkiej szczecińskiej szkoły transportowej na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomik Usług pozostały trzy katedry: Katedra Systemów i Polityki 
Transportowej kierowana przez prof. Elżbietę Załogę, Katedra Gospodarki 
Światowej i Transportu Morskiego kierowana przez prof. Jerzego Wronkę oraz 
Katedra Logistyki kierowana przez prof. Mariusza Jedlińskiego. Problematyką 
transportową zajmowała się także siłą rozpędu garść pracowników skupiona 
w innych katedrach.

Tli się mimo wszystko iskierka nadziei, iż wraz z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej i odzyskaniem przez transport należnej mu rangi w ramach pol-
skiej partycypacji w gospodarce europejskiej, szczecińska szkoła transportowa 
po raz kolejny ożyje. Integracja z Unią Europejską wymaga nowego podejścia 
do procesów przewozowych, co znajduje ostatnio odbicie w badaniach podję-
tych przez pracowników katedry prof. Mariusza Jedlińskiego, do których dołą-
czyła z grupą swoich wychowanków prof. Elżbieta Załoga, rozwijając zakro-
jone na szeroką skalę badania obejmujące sektor usług transportowo-spedy-
cyjno-logistycznych z uwzględnieniem europejskich procesów integracyjnych, 
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a także podmiotowego podejścia do systemów transportowych (prof. Wojciech 
Downar). Towarzyszą im badania związane z marketingiem usług transporto-
wych (prof. Grażyna Rosa) i nowoczesnymi strategiami rynkowymi w transpor-
cie (profesorowie: Elżbieta Załoga i Adam Szewczuk), innowacjami w transpor-
cie (prof. Piotr Niedzielski) i rozwojem infrastruktury transportowej (profesoro-
wie: Elżbieta Załoga, Krystyna Brzozowska, Jerzy Wronka i zmarły niedawno 
prof. Paweł Zalewski).

Zgodnie z duchem czasu na wydziale pogłębia się badania dotyczące 
zagrożeń środowiska naturalnego przez transport i sposobów zapobiegania im 
(prof. Eugeniusz Mazur). Nowelizuje się podręczniki z zakresu prawa transpor-
towego (prof. Władysław Górski) i ocenia z historycznej perspektywy dotych-
czasowe dokonania transportu (profesorowie: Józef Stanielewicz i Andrzej 
Mielcarek).

Praktycznym wymiarem osiągnięć wydziałowych transportowców jest ich 
udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych z organi-
zacją największej w Polsce konferencji transportowej Translog na czele, wzmo-
żona współpraca międzynarodowa w ramach Unii Europejskiej, liczne publi-
kacje i prace aplikacyjne, niezwykle aktywny udział w praktyce gospodarczej 
– często o wymiarze międzynarodowym; zajmowali oni i zajmują najwyższe sta-
nowiska w resortach transportu i łączności (wiceministrowie – profesorowie 
Roman Czaplewski i Juliusz Engelhardt), a także zasiadają w europejskich gre-
miach decyzyjnych (prof. Elżbieta Załoga). Najwspanialszym jednak owocem 
działalności szczecińskiej szkoły transportowej jest wychowanie kilkudziesię-
ciu tysięcy absolwentów, którzy znaleźli pracę na kierowniczych stanowiskach 
we wszystkich gałęziach transportu w Polsce.

Osiągnięcia ostatnich lat uzasadniają podjęte niedawno przez władze 
wydziału działania w celu jego restrukturyzacji i przywrócenia dawnego blasku 
szczecińskiej szkoły transportowej.
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FROM THE HISTORY OF SzczEcIN  
TRaNSPORT ScHOOL OF EcONOMIcS

Summary

Memories of professor Stanielewicz go back to the year 1946 – day of arise of Trade 
Academy in Poznań and later on – rise of its branch in Szczecin. Beginning of it was 
described as well as professors connections with this school. Professor describes breaka-
way and transformation of Szczecin’s Academy to Szczecin Economic High School – its 
departments, structure and employees. The first postdoctoral degree acquired by profes-
sor Grzywacz was described and what is connected to that – dynamic development of 
scientific personnel of Transport Economics Institute. Information about raising Faculty 
of Management and Economics of Services after changing from Faculty of Transport and 
Connection.

translated by Zuzanna kłos





zeszyty  naukowe  uniwersytetu  szczecińskiego

nr 628      problemy transportu i logistyki nr 13      2010
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od koncepcji usprawniania systemu inFormacji  
w przedsiĘbiorstwach  

transportu samochodoweGo 
 do identyFikacji zachowań przewoźników 

 na konkurencyjnym rynku usłuG

wprowadzenie

Dorobek tzw. szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu jest znaczący 
w wymiarze krajowym i międzynarodowym, ale jednocześnie bardzo trudny do 
zaprezentowania w jednym artykule, ze względu na jego rozmiary, wielowątko-
wość i stosunkowo długi czas powstawania (od 1946 roku). Ekonomika trans-
portu rozwijana przez prawie 65 lat w środowisku szczecińskim miała i nadal 
ma liczne grono badaczy i zróżnicowany obszar badawczy, obejmujący prak-
tycznie wszystkie gałęzie transportu. Niewątpliwie najbardziej wyrazistą gałę-
zią transportu, która dominowała w stale prowadzonych badaniach naukowych, 
opracowywanych ekspertyzach i publikacjach, był transport samochodowy. Ta 
dominacja wynikała z faktu, iż począwszy od lat 50. w Polsce najbardziej roz-
winiętym transportem był właśnie transport samochodowy, pozwalający realizo-
wać lansowaną wówczas maksymę „dostawa od drzwi do drzwi”. Ta gałąź trans-
portu, tak bardzo rozbudowana przestrzennie, nie była w stanie sprostać wystę-
pującemu popytowi na rynku usług przewozowych. Transport samochodowy 
stawał się zatem postrzegany jako hamulec rozwoju kraju i regionów. Jedną 

1 Prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk – Uniwersytet Szczeciński.
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z głównych słabych stron ówcześnie funkcjonujących przedsiębiorstw transpor-
towych i spedycyjnych był system zarządzania nimi (bazujący głównie na prze-
starzałych metodach i rozwiązaniach). Kwalifikacje kadry zarządzającej także 
pozostawiały wiele do życzenia. Ten stan rzeczy przekładał się w rzeczywistości 
na niską jakość świadczonych usług transportowo-spedycyjnych.

Tylko wyraźne i zdecydowane zaangażowanie ze strony nauki dawało wielką 
szansę na podwyższenie jakości oferowanych usług oraz na poprawę sprawności 
zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi. Ówczesne wyzwania badaw-
cze miały zatem charakter epokowy. Szczecińska szkoła ekonomiki transportu 
jednoznacznie zaznaczyła swoją obecność w tym procesie, m.in. poprzez podej-
mowanie różnych przedsięwzięć badawczych stanowiących potwierdzenie 
autentycznego angażowania badaczy nie tylko w zakresie zwiększania dorobku 
teoretycznego ekonomiki transportu, ale głównie w zakresie przygotowywania 
modelowych rozwiązań dotyczących zarządzania, posiadających walory wdroże-
niowe dla praktyki transportowej. Wszystkie katedry, zakłady i jednostki badaw-
cze zajmujące się problematyką badawczą wchodzącą w zakres ekonomiki trans-
portu, a zlokalizowane na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki 
Szczecińskiej, a następnie od 1985 roku na Uniwersytecie Szczecińskim, ukie-
runkowywały swoje działania badawcze na konkretne zagadnienia o dużym zna-
czeniu dla kontynuowania przedsięwzięć usprawniających działalność przedsię-
biorstw transportowych. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną tylko 
niektóre przedsięwzięcia badawcze, stanowiące oryginalny dorobek: Katedry 
Ekonomiki Transportu (kierownik, prof. dr P. Małek), Zakładu Kompleksowych 
Problemów Transportowych (kierownik, prof. dr hab. W. Grzywacz), Katedry 
Organizacji i Zarządzania w Transporcie (kierownik, prof. dr hab. W. Bąkowski) 
i Katedry Zarządzania Finansami (kierownik, prof. dr hab. A. Szewczuk).

1. systemy informacyjne w przedsiębiorstwach  
transportu samochodowego

Pierwsza połowa lat 70. charakteryzowała się m.in. stale rosnącym popy-
tem na usługi transportowo-spedycyjne. Oferowana zdolność przewozowa sek-
tora transportowego w sposób znaczący odbiegała od realnych potrzeb. Do bada-
czy zagadnień transportowych ze strony przewoźników kierowane było reto-
ryczne pytanie: jaka jest możliwość zwiększenia podaży usług przewozowych 
(przy niewielkich szansach na pozyskiwanie nowego taboru, gdyż obowiązy-
wała w tym zakresie reglamentacja)? Niewątpliwie za wielką szansę uznawano 
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wówczas (trochę na wyczucie) usprawnianie procesów zarządzania, głównie na 
poziomie przedsiębiorstw transportu samochodowego. Głównym uzasadnieniem 
przy podejmowaniu jakichkolwiek przedsięwzięć usprawniających miały być 
wyniki badań empirycznych – wówczas w obszarze ekonomiki transportu takich 
badań nie prowadzono. Za prekursorów rozszerzonych badań z zakresu organiza-
cji i zarządzania w przedsiębiorstwach transportu samochodowego należy uznać 
prof. dr. P. Małka i prof. dr. hab. J. Wolszczana. Głównie realizowane były tematy 
resortowe, a także powstawały publikacje zwarte, artykuły naukowe, prace habi-
litacyjne i doktorskie.

Z przeprowadzanych badań empirycznych zawartych w jednej z prac dok-
torskich wynikało, że to jakość funkcjonujących systemów informacyjnych 
w przedsiębiorstwach transportu samochodowego jawi się głównym czynnikiem 
kreującym nieefektywną gospodarkę transportową 2. Ówczesny system informa-
cji w przedsiębiorstwach transportowych bazował na ręcznej technice oblicze-
niowej, a w najlepszym przypadku na maszynach czterodziałaniowych. Mimo 
istnienia rozbudowanej sprawozdawczości statystycznej, rzeczywiste jej wyko-
rzystanie było znikome ze względu na stosunkowo wolny przepływ informacji. 
Pojawiała się zatem potrzeba stworzenia takiego systemu informatycznego, który 
łączyłby selektywny dobór informacji wynikający z prowadzonej ewidencji zda-
rzeń gospodarczych z systemem zarządzania przedsiębiorstwem transportowym 
dostosowanym do technologii działalności transportowej. Brakowało w tamtym 
czasie zweryfikowanych podejść badawczych do tego typu problemów, przez co 
wyzwanie badawcze stawało się wyjątkowo złożone.

Według autorskiej koncepcji, w podjętych badaniach nad systemem informa-
cji w przedsiębiorstwach publicznego transportu samochodowego w zakresie ste-
rowania przewozami pasażerskimi wykorzystano cybernetyczną metodę analizy 
zjawisk. Cybernetyczna analiza zjawisk wiążących się bezpośrednio z realizacją 
pasażerskich usług przewozowych i funkcjonowaniem przedsiębiorstw publicz-
nego transportu samochodowego pozwoliła m.in. na zidentyfikowanie newral-
gicznych miejsc w generowaniu decyzji operatywnych przy różnych sprzęże-
niach informacyjnych, wykrycie barier w przepływie informacji oraz stwier-
dzenie zjawisk entropii. Efektem pogłębionych analiz i skatalogowanych zja-
wisk dysfunkcyjnych było zaproponowanie modelowych udoskonaleń w syste-
mie informacji zabezpieczającej poprawną i efektywną działalność przewozową 

2 Por. A. Szewczuk, System informacji w przedsiębiorstwie publicznego transportu samochodo-
wego z punktu widzenia sterowania przewozami pasażerskimi, Politechnika Szczecińska, Szczecin 
1974 (praca doktorska – nagroda III stopnia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki 1975).
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i ruchową. Określone zostały potencjalne korzyści do osiągnięcia w przypadku 
wdrożenia do praktyki transportowej innowacyjnych zmian w funkcjonującym 
systemie informacji.

Samo podejście badawcze do tych zagadnień, jak i walory pragmatyczne 
innowacyjnych rozwiązań zmieniających filozofię funkcjonowania systemu 
informacji w przedsiębiorstwach publicznego transportu samochodowego uzna-
wano wówczas za twórcze.

2. informatyczny system koordynacji przewozów  
ładunków ciężarowym taborem samochodowym

Druga połowa lat 70. to okres podejmowania prób zmierzających do wyko-
rzystywania narzędzi informatycznych w racjonalizacji procesów transporto-
wych. Szczecińskie środowisko naukowe w tym obszarze było inicjatorem prak-
tycznej aplikacji informatycznych rozwiązań do operatywnego kierowania mię-
dzyregionalnymi przewozami ładunków ciężarowym taborem samochodowym. 
Został opracowany i wdrożony do praktyki transportowej (w układzie całego 
kraju) system informatyczny „TRANSTER PKS”, który uznano w tamtym cza-
sie za innowacyjny i twórczy. System ten był klasycznym połączeniem twórczej 
szczecińskiej myśli ekonomiczno-organizacyjnej z potrzebami i oczekiwaniami 
sektora transportowego 3. Filozofia systemu „TRANSTER PKS” zakładała istnie-
nie trzech poziomów organizacyjnych, tj.: Rejonowych Ośrodków Koordynacji 
Przewozów (ROKP), Okręgowych Ośrodków Koordynacji Przewozów (OOKP) 
i Centralnego Ośrodka Koordynacji Przewozów w Warszawie (COKP).

Celem systemu było wyznaczanie racjonalnych zadań przewozowych 
w przewozach międzyregionalnych dla posiadanego taboru samochodowego 
PKS drogą bilansowania potrzeb i potencjału przewozowego oraz eliminowania 
i zagospodarowywania pustych przebiegów. W systemie informatycznego kie-
rowania międzyregionalnymi przewozami ładunków ciężarowym taborem PKS 
założono decentralizację dokumentowania procesów transportowych i tworzenie 
maszynowych nośników danych oraz centralizację przetwarzania danych. Dane 
z dokumentów źródłowych zawarte w zleceniach przewozowych na poziomie 

3 System informatyczny centralnej dyspozycji ciężarowym taborem samochodowym w przewo-
zach międzyregionalnych, zespół autorski: H. Babis, M. Chrobrowski, L. Dorozik, L. Janeczko, 
E. Kapuścik, M. Stecyk, A. Szewczuk, T. Wierzbicki, Zjednoczenie Państwowej Komunika-
cji Samochodowej, Warszawa 1978 (nagroda zespołowa I stopnia Ministra Nauki Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki 1979 oraz tytuł Wicemistrza Organizacji w konkursie mistrz organizacji 
im. Karola Adamieckiego, Warszawa 1979).
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ROKP były przenoszone na dalekopisowe taśmy perforowane w postaci niezako-
dowanej i przesyłane dalekopisami do OOKP.

W OOKP następowało sprawdzenie i kodowanie przesłanych informacji 
z ROKP, a następnie za pomocą urządzeń transmisji danych (UTD-211) prze-
syłano te informacje do COKP w Warszawie. Dalej zestawy informacji prze-
kazywane były do przetwarzania Stacji Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. 
W wyniku procesu przetwarzania (następowało kojarzenie przewozów – elimino-
wanie pustych przebiegów) otrzymywany był plan realizacji przewozów ładun-
ków w relacjach krajowych (jako plan pracy taboru PKS), który następnie za 
pomocą UTD-211 przekazywany był z powrotem do OOKP.

OOKP w systemie „TRANSTER PKS” spełniały istotną rolę. Nadzorowały 
i koordynowały one działalność podległych im ROKP oraz pilnowały termino-
wości i rzetelności, jeśli chodzi o przekazywanie przez ROKP informacji o zgło-
szonych zleceniach przewozowych (z dwudniowym wyprzedzeniem), a także 
czuwały nad realizacją poleceń przewozowych (plan pracy taboru) w ramach 
systemu „TRANSTER PKS”.

Z perspektywy czasu należy w sposób szczególny podkreślić, iż to właśnie 
szczecińskie środowisko naukowe jako pierwsze w Polsce podjęło się wielkiego 
epokowego wyzwania, tj. przygotowania scenariuszy wdrożenia elementów 
informatyki do racjonalizacji przewozów ładunków ciężarowym taborem samo-
chodowym w relacjach międzyregionalnych, a miało to miejsce w 1979 roku.

3. struktury decyzyjne w przedsiębiorstwach  
transportu samochodowego

W latach 70. ubiegłego wieku zachodziły istotne zmiany w gospodarce 
narodowej (m.in. powstawały tzw. wielkie organizacje gospodarcze) i występo-
wał stały wzrost popytu na usługi transportowe. Poprzez prowadzenie pogłębio-
nych badań empirycznych można było stosunkowo łatwo identyfikować trud-
ności m.in. w podejmowaniu decyzji zapewniających maksymalną w danych 
warunkach efektywność działalności gospodarczej transportu samochodo-
wego. Główną przyczyną tego stanu rzeczy nie był brak taboru o odpowied-
niej strukturze i jakości, lecz przede wszystkim mało efektywny system organi-
zacji i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi 4. Badania prowadzone 

4 Por. W. Bąkowski, Zarządzanie systemowe ciężarowym transportem samochodowym, WKŁ, 
Warszawa 1976.
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w przedsiębiorstwach transportu samochodowego wskazały na istotne słabe 
strony, takie jak: podział kompetencji decyzyjnych pomiędzy poszczególne 
szczeble zarządzania, jakość funkcjonującego systemu informacji, obowiązujące 
procedury w podejmowaniu operatywnych decyzji, wzorce zachowań decyden-
tów. Z myślą o kadrze kierowniczej szczebla centralnego i przedsiębiorstw trans-
portu samochodowego przygotowana została publikacja zwarta (potwierdzająca 
ten kontynuowany nurt badawczy), inspirująca do odmiennego niż dotychczas 
spojrzenia decydentów na procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach 
transportu samochodowego 5.

Badania naukowe na tym obszarze były kontynuowane i rozszerzane, 
wskazując na dużą aktywność szczecińskiego środowiska naukowego zaan-
gażowanego w nurt poszukiwawczy nowych dróg i możliwości podwyższa-
nia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw transportu samochodowego. 
W ramach tego nurtu powstała interesująca monografia posiadająca nie tylko 
walory teoretyczne, ale i praktyczne 6. Na podstawie studiów literaturowych 
z zakresu organizacji i zarządzania oraz rozpoznania stanu rzeczy w obszarze 
podejmowania decyzji sterujących działalnością gospodarczą (badania empi-
ryczne zostały przeprowadzone na dużej liczbie przedsiębiorstw transporto-
wych w regionie szczecińskim) udowodniono, że sprawność zarządzania uza-
leżniona jest od wielu czynników i uwarunkowań, które w sumie tworzą struk-
tury decyzyjne.

W świetle autorskiej definicji struktury decyzyjne to zespół elementów wza-
jemnie ze sobą sprzężonych, występujących stale, ale o zmieniających się stanach 
oraz ogół uwarunkowań zależnych i niezależnych od przedsiębiorstwa, mających 
decydujący wpływ na sprawność procesu zarządzania 7. Ta nowa kategoria eko-
nomiczna została z powodzeniem zaadaptowana na potrzeby ekonomiki trans-
portu. Prowadzone na szeroką skalę badania empiryczne (na początku lat 80.) 
pozwoliły na sformułowanie wielu teoretycznych i pragmatycznych spostrzeżeń 
i wniosków. Oto niektóre z nich:

5 Por. W. Bąkowski, A. Szewczuk, Struktury decyzyjne w transporcie samochodowym, Wydaw-
nictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979 (publikacja uzyskała nagrodę III stopnia Ministra 
Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki w 1980 r.).

6 Por. A. Szewczuk, racjonalizacja struktur decyzyjnych w przedsiębiorstwach ciężarowego 
transportu samochodowego, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia nr 1, Szczecin 1985 (roz-
prawa habilitacyjna).

7 Tak sformułowana definicja struktur decyzyjnych została pozytywnie przyjęta przez teorię 
organizacji i zarządzania. Por. A. Szewczuk, Struktury decyzyjne w funkcjonowaniu przedsiębior-
stwa, „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1985, nr 3.
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1. Z metodologicznego punktu widzenia problematyka struktur decyzyjnych 
w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego jest tak zło-
żona, że tylko podejście systemowe umożliwia przeprowadzanie komplekso-
wych badań oraz gwarantuje ich poprawność. Dotychczasowy dorobek eko-
nomiki transportu w zakresie aplikacji tego podejścia w sferę badawczą był 
jeszcze mały.

2. Podejście systemowe w analizie związków przyczynowo-skutkowych zacho-
dzących między elementami struktur decyzyjnych umożliwiło wykazanie, że 
poziom jakościowy konfiguracji struktur decyzyjnych jawi się hamulcem 
rozwoju przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego. Z tego 
względu w praktyce organizacji i zarządzania tymi przedsiębiorstwami wystę-
puje wiele nieprawidłowości, które obniżają sprawność ich działania i mają 
istotny wpływ na jakość obsługi transportowej otoczenia.

3. Procesy decyzyjne stanowią odzwierciedlenie z jednej strony umiejętności 
i chęci kadry kierowniczej do podejmowania decyzji, z drugiej zaś – wie-
lorakich uwarunkowań towarzyszących powstawaniu i rozwiązywaniu sytu-
acji decyzyjnych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami ciężarowego 
transportu samochodowego. Efektywność pełnienia ról przez kadrę kierow-
niczą, która w świetle przeprowadzonych badań nie była zadowalająca, zale-
żała od sposobu realizowania przez nią wielu cząstkowych funkcji, np. funk-
cji organizacyjnej, innowacyjnej, adaptacyjnej, integracyjnej czy kontrolnej. 
Elementami, które w sposób istotny wpływały na często niską ocenę jako-
ściową procesów decyzyjnych, były m.in.: źle funkcjonujący system informa-
cji, stosowane metody podejmowania decyzji i wadliwa alokacja uprawnień 
decyzyjnych.

4. Wykorzystując podejście systemowe, podjęto pionierską próbę racjonaliza-
cji struktur decyzyjnych przedsiębiorstw ciężarowego transportu samocho-
dowego. Kierowano się zasadą, że wszystkie proponowane zmiany w struk-
turach decyzyjnych powinny wynikać z rzeczywistych potrzeb, gdyż jest 
to warunkiem ich wdrożenia do praktyki transportowej. Propozycje zmian 
w strukturach decyzyjnych przedstawiono w dwóch wariantach – jako roz-
wiązania modelowe oraz usprawnienia doraźne.

5. Pełne wdrożenie do praktyki transportowej zaproponowanych rozwiązań 
modelowych wymagało spełnienia wielu istotnych warunków; niektóre z nich 
nadal ograniczają możliwości dokonania daleko idących zmian. Wdrożenie 
zaproponowanych usprawnień doraźnych w strukturach decyzyjnych było 
możliwe bez poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych. Wykorzystanie 
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wówczas tych usprawnień przez przedsiębiorstwa ciężarowego transportu 
samochodowego mogło stanowić bardzo istotny etap przygotowawczy do 
wdrożenia w przyszłości zaproponowanych w pracy rozwiązań modelowych.

6. Istotą racjonalizacji struktur decyzyjnych było zaproponowanie takich roz-
wiązań, które pozwolą na zdecydowany wzrost szeroko pojętej sprawności 
funkcjonowania przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego. 
Korzyści z wdrożenia do praktyki transportowej zaproponowanych uspraw-
nień w strukturach decyzyjnych zawsze są różnokierunkowe, wymierne i nie-
wymierne. Możliwości ich osiągnięcia są zawsze uzależnione od pokonania 
wielu barier. Obok często stwierdzonej w praktyce niechęci kadry kierowni-
czej i pracowników do inicjowania i współuczestniczenia w przygotowywa-
niu usprawnień organizacyjnych, jedną z barier najważniejszych w tamtym 
czasie był brak fachowej kadry o kwalifikacjach niezbędnych do przygoto-
wania i przeprowadzenia zmian w strukturach decyzyjnych przedsiębiorstw 
transportu samochodowego. Rozwiązanie tego problemu wymagało pod-
jęcia natychmiastowych długofalowych działań w zakresie kształcenia spe-
cjalistów-organizatorów oraz ekspertów, którzy powinni przedsiębiorstwom 
służyć pomocą w kwestii projektowania i wdrażania usprawnień organiza-
cyjnych.

7. Szczególna złożoność każdego z elementów struktur decyzyjnych i ich inte-
rakcje z otoczeniem sprawiła, że wiele interesujących zagadnień nie zdołano 
w ogóle zdiagnozować, inne zostały natomiast zaledwie zasygnalizowane. Do 
problemów wymagających dalszych pogłębionych badań zaliczono m.in. cały 
kompleks zagadnień związanych z niepewnością i ryzykiem działania przed-
siębiorstw transportu samochodowego, determinanty rozwoju, uwarunkowa-
nia pełnego wykorzystania informatyki w procesach zarządzania, kształtowa-
nie postaw kadry kierowniczej. Za rozwijaniem badań naukowych nad proble-
matyką struktur decyzyjnych w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu 
samochodowego przemawiał także fakt, że wiele zagadnień – przedstawio-
nych w monografii w sposób rozbudowany – ma niewątpliwie w znacznym 
stopniu charakter dyskusyjny. Jest to uzasadnione, zwłaszcza w kontekś- 
cie złożoności analizowanej problematyki, jak również możliwości wykorzy-
stania różnych podejść badawczych.

8. Przedstawione w monografii warunki sprawnego zarządzania przedsiębior-
stwami ciężarowego transportu samochodowego oraz przesłanki racjonali-
zacji struktur decyzyjnych wskazywały jednoznacznie na potrzebę kontynu-
owania w tym zakresie badań teoretycznych i empirycznych. W docelowych 



od koncepcji usprawniania systemu informacji w przedsiębiorstwach… 163

rozwiązaniach struktury decyzyjne powinny stanowić pochodne funkcji reali-
zowanych przez system. Nie mogą one kształtować się żywiołowo, a ich 
racjonalizacja powinna umożliwiać rozwój przedsiębiorstw ciężarowego 
transportu samochodowego oraz skutecznie wpływać na organizację i kiero-
wanie procesami transportowymi zgodnie z zasadą racjonalnego działania.

4. zachowania przewoźników  
na konkurencyjnym rynku usług

Przemiany w polskiej gospodarce od początku transformacji systemowej 
usytuowały przedsiębiorstwa transportu samochodowego w nowej jakościowo 
sytuacji, w której ich egzystencja i rozwój uzależnione zostały od umiejętno-
ści przystosowania się do przeobrażeń zachodzących na rynku transportowym. 
Stan ten wymuszał głębokie zmiany strukturalne w ich dotychczasowych zacho-
waniach, odznaczających się biernością oraz krótkowzrocznością, wystarczają-
cych do funkcjonowania w „starym” systemie i zastępowanie ich adekwatnymi 
dla XXI wieku postawami, charakteryzującymi się ekspansywnością, długofalo-
wością myślenia i działania, nieodzownymi w nowo kreowanym układzie ryn-
kowym. Konieczność modyfikacji dotyczy całokształtu programowanych syste-
mowo działań przedsiębiorstw transportu samochodowego, tj. sposobu podejmo-
wania decyzji operatywnych i strategicznych, reguł tworzenia planów dotyczą-
cych aktywności na rynku, harmonogramu odnowy taboru, wzrostu efektywno-
ści wykorzystania czynników produkcji transportowej, a także źródeł gromadze-
nia i angażowania kapitału itp.

Na tle powyższych uwarunkowań w szczecińskim środowisku nauko-
wym podjęty został problem badawczy, dla którego wiodącą ideą stała się próba 
aktywnego włączenia się w nurt badań nad zachowaniami przedsiębiorstw trans-
portu samochodowego w okresie tworzenia i umacniania gospodarki rynkowej 
w Polsce. Z tego zakresu pojawiła się m.in. interesująca monografia wzbogaca-
jąca dorobek publikacyjny szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu 8. Wyniki 
dociekań naukowych zaprezentowanych w tej monografii mają charakter twór-
czy (w sensie teoretycznym), a jednocześnie pragmatyczny, inspirujący nową 
orientację w działaniu dla przewoźników i spedytorów. Z reasumpcji osiągnięć 

8 Por. A. Szewczuk, Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyj-
nym otoczeniu, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2001 (publikacja uzyskała nagrodę 
I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2002 r.).
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tego nurtu badawczego zasadne jest zwrócenie uwagi na kilka innowacyjnych 
stwierdzeń i dezyderatów, a mianowicie:
1. Zmienność i złożoność współczesnego rynku transportowego, na którym 

podejmują działania przewoźnicy i spedytorzy, wymusza poszukiwanie róż-
nych sposobów efektywnej alokacji kapitału i wykorzystania posiadanego 
potencjału przewozowego. Skuteczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na 
rynku transportowym i jego rozwój w warunkach dużej konkurencji wymaga 
przede wszystkim przewidywania struktury otoczenia, które stanowi podsta-
wowe źródło dochodu i zysku. Umiejętne zidentyfikowanie nowych szans 
i możliwości zaangażowania posiadanych aktywów najczęściej decyduje 
o utrzymaniu się na rynku przewozowym bądź spedycyjnym. Natomiast coraz 
wyraźniej widać, że o sukcesie przedsiębiorstwa na rynku decyduje nie tylko 
wysoka produktywność wykorzystywanych czynników produkcji transpor-
towej, jakość oferowanych usług czy niskie koszty eksploatacyjne, ale jego 
zdolność do ciągłego przekształcania się. Umiejętność strategicznego myśle-
nia i antycypowania przyszłych warunków funkcjonowania na rynku trans-
portowym pozwala na stałą i szybszą od konkurentów adaptację do zmien-
nego otoczenia. Umiejętność tego typu zachowań cechująca przedsiębiorstwa 
transportowe stanowi szczególnie istotną przesłankę do zdobywania korzyst-
nej pozycji na rynku usług transportowych.

2. O powodzeniu przedsiębiorstwa na rynku decydują i będą decydowały w przy-
szłości przede wszystkim zdolności do reagowania i umiejętnego dostosowy-
wania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Istotnym elementem pobu-
dzającym do reagowania na te zmiany jest innowacyjny sposób zarządzania. 
Myślenie kategoriami przyszłości i rynku transportowego jest ciągle rzadko 
spotykane w działaniu kadry kierowniczej. Stan ten uniemożliwia pełniej-
sze wykorzystanie szans rozwojowych, utrudnia sprawne działanie, ogra-
nicza możliwości bardziej skutecznego dostosowania się do wzrastających 
wymagań usługobiorców oraz wyhamowuje oznaki przyjmowania aktyw-
nych, innowacyjnych zachowań.

3. Wyraźny brak zorientowania strategicznego i marketingowego przedsię-
biorstw transportowych sprawia, że nie potrafią one jeszcze kreować i utrzy-
mywać optymalnych relacji między posiadanymi aktywami i celami a zmie-
niającymi się możliwościami działań na rynku transportowym. W tej sytuacji 
przewoźnicy koncentrują swoją uwagę na wyszukiwaniu szans w realizacji 
celów doraźnych, a nie długofalowych, co stanowi istotne ograniczenie ich 
możliwości rozwojowych.
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4. Powszechnie występujący brak myślenia strategicznego sprawia, że planowa-
nie operacyjne, w którym brakuje przełożenia ogólnych celów i planów stra-
tegicznych na codzienne decyzje i działania, zwiększa niepewność i ryzyko 
funkcjonowania takiego przewoźnika lub spedytora. Stan ten powoduje, że 
polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się niższą konkurencyjnością od 
prezentowanej przez przeciętne zachodnie firmy przewozowo-spedycyjne, 
co wiąże się z nieumiejętnością przystosowania się do standardów w zakre-
sie realizowanych strategii na europejskim rynku transportowym. Zanikanie 
tradycyjnych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych będzie 
z pewnością procesem wieloletnim, obarczonym równomiernym rozkładem 
szans i zagrożeń.

5. Osiągnięcie efektów skali (funkcjonalnych) nie jest możliwe w ramach 
klasycznych formuł organizacji i zarządzania działalnością transportową. 
Wartością uniwersalną staje się maksymalizacja wartości rynkowej przed-
siębiorstwa transportowego, przystająca do wielkości sprzedawanej produk-
cji transportowo-spedycyjnej i wielkości zysku netto, co obliguje do posia-
dania optymalnie elastycznych struktur majątku rzeczowego, zasobów finan-
sowych, zasobów informacyjnych i zatrudnienia. Skłonność przedsiębiorstw 
transportowych do posiadania znaczących aktywów rynkowych sprawia, że 
nie zawsze z należytą starannością pojmowany jest interes usługobiorców. 
Działalność marketingowa przedsiębiorstw transportowych jest słabo rozwi-
nięta, podobnie jak troska o własny wizerunek.

6. Dalszy rozwój przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce uza-
leżniony jest nie tylko od pokonywania słabości kapitałowych i odejścia od 
nadmiernego dążenia przedsiębiorstw do działań prowadzonych w odosob-
nieniu, co uniemożliwia zapoczątkowanie szerszych procesów integracyj-
nych, ale przede wszystkim od efektywnego wdrażania myślenia kategoriami 
rynku transportowego i usługobiorcy, zarówno wśród kadry zarządzającej, jak 
i całego przedsiębiorstwa. Popyt i potrzeby usługobiorców są bowiem jedy-
nym inspiratorem i weryfikatorem wszystkich decyzji podmiotów gospodar-
czych działających w warunkach konkurencyjnego rynku transportowego. 
Wdrażanie mechanizmów rynkowych w naszej gospodarce będzie wymagało 
systematycznego dokonywania niezbędnych zmian, także w strukturze i kul-
turze organizacyjnej przedsiębiorstw transportowych, co wiązać się będzie 
z potrzebą upowszechniania, rozszerzania i przyspieszania procesu kształce-
nia i dokształcania kadry zarządzającej, zmianą jej postaw i wrażliwości na 
sygnały i oceny usługobiorców.
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5. ektra – ogólnopolskie konferencje  
teoretyków i praktyków transportu

Szczecińska szkoła transportu po stronie swoich wielkich osiągnięć może 
zapisać dużą aktywność w zakresie tworzenia więzi pomiędzy nauką i praktyką 
transportową oraz propagowanie najefektywniejszych rozwiązań ekonomicz-
nych i organizacyjnych dla polskich przewoźników i spedytorów. Było to moż-
liwe m.in. dzięki organizowaniu konferencji naukowych poświęconych proble-
matyce organizacji i zarządzaniu w transporcie samochodowym. Konferencje 
te miały swoją stałą nazwę „EKTRA”, która była bardzo rozpoznawalna wśród 
badaczy zagadnień transportowych, decydentów szczebla centralnego oraz kadry 
kierowniczej przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych. Główni moderato-
rzy (prof. dr hab. W. Bąkowski i prof. dr hab. A. Szewczuk) w latach 1974–2000 
w Kołobrzegu i Świnoujściu zorganizowali 20 edycji tej konferencji – w skali 
kraju jest to osiągnięcie bez precedensu.

podsumowanie

Niepodważalną prawdą jest to, że szczecińska szkoła transportu nadal 
będzie funkcjonować w przestrzeni europejskiej. Do jej wymiernego dorobku 
za lata 1946–2010 należy zaliczyć: opracowanie i wdrożenie wielu rozwiązań 
na szczeblu centralnym, opracowanie i wdrożenie wielu innowacyjnych koncep-
cji na poziomie przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych, liczne publika-
cje: monografie, podręczniki, artykuły naukowe, wypromowanie wielu profeso-
rów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk ekonomicznych, wypromowa-
nie kilkudziesięciu tysięcy licencjatów i magistrów. Należy odnotować z uzna-
niem zaangażowanie kadry naukowej w krajowe życie gospodarcze, lokalne oraz 
w funkcjonowanie ogólnopolskich struktur naukowych i pozarządowych.

Czas już potwierdził, że wiele twórczych myśli i koncepcji z afiliacją szcze-
cińskiej szkoły transportu zostało wykorzystanych w praktyce transportowej, 
niektóre zaś czekają jeszcze na realizację.
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FroM tHe concePt oF iMProVing tHe inForMAtion SySteM  
in tHe roAd trAnSPort coMPAnieS to identiFy tHe BeHAVior 

OF caRRIERS IN a cOMPETITIVE MaRKET

Summary

Economics of transport has been developed in Szczecin research environment for 
almost 65 years and still is a diversify research field including all types of transport. The 
road transport is the crucial transport part and plays key role in scientific analyses and re-
searches. The most important issues and problems regarding this branch of transport are:

– information systems in road transport companies,
– software system of coordination of truck freight in interregional dimension,
– decision structure in road transport companies,
– behavior of carriers in a competitive market.
– The most spectacular achievements of Szczecin School of Transport are:
– creating bonds and shaping cooperation between science institutes and transport com-

panies;



adam Szewczuk168

– supporting of implementation of the most effective economic and organizational solu-
tions for Polish carries and forwarding agents.

The results of activity of Szczecin Transport School in the period of 1946–2010 are: 
implementing a lot of solutions and concept at central level, implementing the innovative 
solutions and concepts in transport and forwarding companies, publishing a lot of books, 
articles and reports; promotion of professors, assistant professors, PhDs, bachelors and 
MAs.

translated by magdalena Zioło
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robErt tomanEk 1

rola wojciecha bĄkowskieGo w dyskusji 
dotyczĄcej przekształceń orGanizacyjnych 

operatorów zbioroweGo transportu miejskieGo

wprowadzenie

Z początkiem lat 90. XX wieku na rynkach gospodarki komunalnej w Polsce 
zachodziły dynamiczne zmiany organizacyjne i własnościowe. Interesujące i nie-
typowe (w porównaniu z innymi subrynkami komunalnymi) były zmiany na ryn-
kach transportu komunalnego. Osobliwością przekształceń było tu przebudowy-
wanie struktury samych rynków – w tym przede wszystkim tworzenie zarzą-
dów transportu zbiorowego, które pełnią rolę publicznych regulatorów rynku 2. 
Zarządy transportu, realizując funkcje regulacyjne, zwiększyły naciski na prze-
kształcenia w sferze operatorskiej – w pierwszej połowie lat 90. obserwowano 
dynamiczne zmiany form organizacyjnych, zwłaszcza odchodzenie od form 
budżetowych na rzecz spółek prawa handlowego (głównie z ograniczoną odpo-
wiedzialnością). Stopniowo zmiany te objęły nie tylko rynki z zarządami trans-
portu, ale też zdominowane przez operatora publicznego. Trudną do przecenie-
nia rolę w odejściu operatorów od formy budżetowej odegrał znamienity przed-
stawiciel szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu – prof. Wojciech Bąkowski. 

1 Prof. nadzw. UEK dr hab. Robert Tomanek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
2 Szerzej na temat roli zarządów transportu miejskiego zob.: O. Wyszomirski, funkcjonowanie 

rynków komunikacji miejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998.
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Wpływ Profesora na funkcjonowanie rynków transportu zbiorowego w Polsce jest 
szerszy, wystarczy choćby wspomnieć zainicjowanie dyskusji o procesach two-
rzenia wartości dla pasażera i wpływie tych procesów na konkurencyjność trans-
portu zbiorowego. Wojciech Bąkowski zabiera głos nie tylko na łamach perio-
dyków naukowych, ale także podejmuje niełatwe dyskusje na forum Internetu 

– aktywność ta jest szczególnie godna podziwu, jeśli zważyć na trudny i dla 
wielu nieakceptowany poziom dyskusji toczącej się na forach internetowych 3. 
Z perspektywy dwudziestoletniego okresu przekształceń widać coraz wyraźniej, 
że dorobek W. Bąkowskiego jest źródłem inspiracji badaczy, a także (choć nie-
stety z opóźnieniem) praktyków zarządzania transportem miejskim.

1. historia przekształceń operatorów  
na rynkach transportu miejskiego

Początek lat 90. to zmiana modelu gospodarczego Polski – w tym decentrali-
zacja władzy publicznej i związane z tym odrodzenie instytucji samorządu teryto-
rialnego. Reforma samorządowa polegała m.in. na komunalizacji mienia niezbęd-
nego do realizacji zadań lokalnych, zdefiniowanych w normach prawa 4. W efek-
cie komunalizacji mienie służące m.in. świadczeniu usług transportu zbiorowego 
zostało przejęte przez gminy (choć nie zawsze od razu – w przypadku mienia służą-
cego więcej niż jednej gminie odbywało się to w znacznie bardziej złożony sposób 5).

Podmioty operatorskie przejęte przez gminy musiały być przekształcone; 
gminy miały możliwość nadania im formy zakładu budżetowego albo spółki 
prawa handlowego 6. Pierwotnie gminy decydowały się głównie na tworzenie 
zakładów budżetowych, za którymi przemawiały następujące argumenty:
– możliwość bezpośredniego zarządzania funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
– bezpośrednie korzyści podatkowe oraz możliwość odchodzenia od naliczania 

amortyzacji (co pozwalało na obniżenie kosztów własnych – ale w perspekty-
wie krótkookresowej),

3 Zob. portal Infobus, na którym W. Bąkowski prowadzi blog zawierający kilkanaście wpisów 
i liczne dyskusje – http://www.infobus.pl/blog.archiwum.php? id=550, odsłona z 14.09.2010.

4 Zob. J. Regulski, Samorząd iii rzeczpospolitej. koncepcje i realizacja, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2000.

5 Np. w przypadku aglomeracji katowickiej mienie służące realizacji przewozów tramwajo-
wych zostało przejęte przez samorządy gminne dopiero w 2007 roku, czyli po 17 latach od rozpo-
częcia reformy samorządowej. 

6 Pomimo takich, a nie innych zapisów ustawowych, przez wiele lat liczne przedsiębiorstwa 
transportu miejskiego utrzymywały formę prawną przedsiębiorstwa państwowego.
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– brak doświadczeń dotyczących funkcjonowania spółek miejskich oraz słaba 
wiedza na temat prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, które 
wynikały ze stosowania prawa spółek handlowych.

Zakład budżetowy wydawał się nie tylko bezpieczniejszą i operatywniej-
szą, ale też i bardziej efektywną ekonomicznie formą prowadzenia działalności 
komunalnej, także w obszarze miejskiego transportu zbiorowego. O powszech-
ności powyższego przekonania świadczy dominująca rola tej formy organiza-
cyjnej wśród operatorów – aż 70 jednostek na 115 ogółem ewidencjonowanych 
przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w Warszawie w roku 1992 7. 
Liczba zakładów budżetowych (i jednostek) systematycznie zmniejszała się jed-
nak każdego roku – w 2009 roku były to już tylko 22 zakłady na 137 sklasyfiko-
wanych jednostek (liczba jednostek zmienia się z uwagi na zmiany funkcjonalne 
oraz problemy klasyfikacyjne w związku z łączeniem funkcji organizacyjnych 
i operatorskich) – szczegóły przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Zmiany formy organizacyjnej operatorów transportu miejskiegow latach 1992–2009

Forma organizacyjna 1992 1996 2000 2004 2008 2009*

Przedsiębiorstwa państwowe 33 12 1 – – –
Zakłady i jednostki budżetowe 70 67 48 32 23 23

Spółki 12 42 89 105 115 115
Inne 2 1 1 – – –

Razem 117 122 139 137 138 138

* pierwsze półrocze.
Źródło: opracowanie własne na podstawie:       

komunikacja miejska w liczbach. dane za 1992 rok, IGKM, Warszawa 1993; 
komunikacja miejska w liczbach. dane za 1996 rok, IGKM, Warszawa 1997; 
komunikacja miejska w liczbach. dane za 1999 rok, IGKM, Warszawa 2000; 
komunikacja miejska w liczbach. dane za 2000 rok, IGKM, Warszawa 2001; 
komunikacja miejska w liczbach. dane za 2001 rok, IGKM, Warszawa 2002; 
komunikacja miejska w liczbach. dane za 2004 rok, IGKM, Warszawa 2005; 
komunikacja miejska w liczbach. dane za 2008 rok, IGKM, Warszawa 2009; 
komunikacja miejska w liczbach. dane za 6 miesięcy 2009 roku, IGKM, War-
szawa 2010.

7 komunikacja miejska w liczbach. dane za 1992 rok, IGKM, Warszawa 1993.
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Pomimo niedoskonałości ewidencji (oraz wątpliwości, co do faktycznego 
obrazu funkcjonalnego poszczególnych jednostek) wyraźnie widać, że liczba 
zakładów budżetowych (a sporadycznie też jednostek budżetowych) malała 
systematycznie i od 2004 roku stabilizuje się na stałym poziomie – obecnie 
są to 23 zakłady, czyli około 17% jednostek operatorskich wobec prawie 60% 
na początku transformacji. Co istotne, w formie budżetowej są obecnie zorga-
nizowane jednostki, które można zaliczyć do małych lub średniej wielkości. 
Za wyjątkiem takich miast, jak: Toruń, Gorzów Wlkp. i Bielsko-Biała, firmy te 
mają w inwentarzu mniej niż 100 pojazdów 8. Warto tu dodać, że w przypadku 
MZK Toruń i MZK Gorzów Wlkp. w ilostanie inwentarzowym tych operato-
rów znajdują się też tramwaje, co zapewne jest traktowane jako bariera prze-
kształceń. W dużych miastach (pow. 100 000 mieszkańców) forma zakładu 
budżetowego w odniesieniu do jednostek operatorskich występuje sporadycznie 
(dotyczy to czterech miast: Torunia, Bielska-Białej, Gorzowa Wlkp. i Zielonej 
Góry). Można zatem uznać, że w wyniku wieloletniej transformacji ustalił się 
model wyboru preferencji dla handlowych form organizacji działalności ope-
ratorskiej w transporcie miejskim w największych miastach, a także w dużym 
stopniu w miastach średniej wielkości. Taką sytuację należy ocenić pozytywnie 
z punktu widzenia efektywności transportu miejskiego, jednakże warto odno-
tować, że przyspieszenie zmian nastąpiło dopiero po 2000 roku, czyli po deka-
dzie od zapoczątkowania zmian. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja pod względem 
udziału sektora prywatnego w świadczeniu usług operatorskich – stopień pry-
watyzacji jest nikły i dotyczy głównie miast z zarządami transportu, w dodatku 
udział przewoźników prywatnych w realizacji zleceń zarządów transportu miej-
skiego jest co najwyżej kilku- lub kilkunastoprocentowy.

2. ocena celowości stosowania form budżetowych  
w transporcie miejskim w opinii wojciecha bąkowskiego

Już na początku transformacji, w latach 1991–1992, W. Bąkowski krytycz-
nie odnosił się do wyboru formy budżetowej jako formy organizacyjnej jedno-
stek operatorskich transportu miejskiego. W pamięci autora niniejszego arty-
kułu zapadła wypowiedź (niestety nieodnotowana i niepublikowana) na semi-
narium SITK pt. „Polityka i przekształcenia organizacyjne w transporcie miej-
skim” w Ciechocinku (17–18.02.1994), gdzie Wojciech Bąkowski wyraźnie 

8 komunikacja miejska w liczbach. dane za 6 miesięcy 2009 roku, IGKM, Warszawa 2009.
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wskazywał na niedostatki zakładów budżetowych. Niestety odbiór uwag i pro-
pozycji Profesora ze strony ówczesnych praktyków transportu miejskiego w oce-
nie autora tego artykułu był nieprzychylny. Z niedowierzaniem i bez zrozumienia 
odnoszono się też do propozycji wykorzystania nowoczesnych modeli i instru-
mentów finansowych w procesie odnowy majątku transportowego. Wśród publi-
kacji W. Bąkowskiego dotyczących oceny zasadności stosowania zakładu budże-
towego w działalności operatorów transportu miejskiego należy zwrócić uwagę 
na dwa artykuły z połowy lat 90.:
– W. Bąkowski, wdrażanie restrukturyzacji komunikacji miejskiej, „Transport 

Miejski” 1995, nr 5, s. 7–12;
– W. Bąkowski, wady organizacyjno-prawnej formy zakładu budżetowego 

w komunikacji miejskiej, „Transport Miejski i Regionalny” 1996, nr 12, 
s. 7–11.

W przywołanych tekstach naukowych W. Bąkowski zwraca uwagę na nie-
efektywności stosowania tej formy organizacyjnej w zbiorowym transporcie 
miejskim. Formy budżetowe są nieelastyczne, przewidziane niejako do „ręcz-
nego sterowania” przez władze publiczne, tymczasem w transporcie zbiorowym 
(zwłaszcza w większych miastach) można wykorzystać mechanizmy rynkowe, 
a przynajmniej bardziej elastyczne formy organizacji działalności operatorów 
zbiorowego transportu miejskiego. Dotyczy to w szczególności dużych miast 
i aglomeracji.

Wśród szczególnych niedostatków form budżetowych można wymienić m.in.:
– ścisłe powiązanie systemu finansowego z budżetem jednostki samorządowej 

i ukształtowanie tego systemu zgodnie z zasadami przewidzianymi dla jedno-
stek sektora finansów publicznych, a zatem słabo dostosowanymi do warun-
ków prowadzenia działalności gospodarczej (zwłaszcza w warunkach ryn-
kowych);

– zastosowanie struktur organizacyjnych właściwych do podmiotów admini-
stracji publicznej – z przewagą organizacji liniowej;

– zarządzanie zasobami ludzkimi według zasad przyjętych w sektorze finansów 
publicznych, co prowadzi do ograniczenia koniecznej dla wzrostu efektywno-
ści kapitału ludzkiego rotacji kadr i ograniczenia funkcji motywacyjnych płac.

Ocena niedostatków form budżetowych w warunkach transportu miej-
skiego sporządzona przez W. Bąkowskiego i przedstawiona nie tylko w przywo-
łanych wcześniej publikacjach, ale też w licznych wystąpieniach konferencyj-
nych, została potwierdzona także w innych badaniach, zwłaszcza dotyczących 
porównań efektywności systemów transportu miejskiego w Polsce. Z badań tych 



robert tomanek174

wynika, że zakłady budżetowe jako forma organizacyjna działalności operator-
skiej w transporcie miejskim cechują się wyższymi kosztami jednostkowymi niż 
spółki. Dotyczy to w szczególności dużych miast 9.

3. perspektywy dalszych przekształceń jednostek operatorskich 
w zbiorowym transporcie miejskim

Praktyka przekształceń transportu miejskiego w Polsce potwierdziła słusz-
ność tez W. Bąkowskiego zgłoszonych już na początku transformacji – „szkoda, 
że nie nastąpiło to szybciej”. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt dal-
szego zdominowania sektora transportu zbiorowego przez sektor publiczny oraz 
na to, że działalność organizatorska (głównie Zarządy Transportu Miejskiego) 
zorganizowana jest w formach budżetowych (zakłady i jednostki budżetowe oraz 
biura związków międzygminnych). Powstają zatem dwa pytania:
1. Czy i w jaki sposób prywatyzować komunalne jednostki operatorskie?
2. Czy można zmienić formę jednostek organizatorskich i podejmować próby 

wprowadzenia sektora prywatnego do zarządzania systemami transportu 
zbiorowego (np. w postaci partnerstwa publiczno-prywatnego)?

Prywatyzacja jednostek operatorskich w Polsce praktycznie nie została pod-
jęta, a jednostkowe przypadki prywatyzacji zniechęcają do kontynuowania zmian 
i są źródłem argumentacji przeciw celowości tego procesu. Należałoby zatem 
ustalić, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. Czy to systemowa cecha trans-
portu miejskiego, czy też regulacje i zasady zarządzania w samorządach teryto-
rialnych uniemożliwiają poszerzenia zakresu swobody rynkowej w tym sekto-
rze? I jakimi narzędziami należy dokonywać zmian w tym zakresie?

Problem zmian organizacyjnych i własnościowych w przypadku jednostek 
organizatorskich jest jeszcze trudniejszy do rozstrzygnięcia zarówno w wymia-
rze teoretycznym, jak i aplikacyjnym. Brakuje tu doświadczeń i funkcjonuje 
powszechne (nie tylko w Polsce) przekonanie, że organizacja transportu miej-
skiego powinna pozostać w pełni pod zarządem publicznym, w dodatku ści-
słym i bezpośrednim. Problem jednak w tym, że przekonanie to (zawarte także 
w wielu publikacjach) wydaje się słabo udowodnione na gruncie badań. Pozostaje 
tu zatem szerokie pole dla aktywności badawczej.

9 Zob. np. R. Tomanek, funkcjonowanie transportu, AE, Katowice 2004, s. 170–174.
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podsumowanie

Aktywność naukowa (a także działalność praktyczna w sektorze przewozów 
zbiorowych) prof. W. Bąkowskiego jest źródłem inspiracji wielu prac naukowych 
(także autora niniejszego artykułu) oraz zmian zachodzących realnie w zbioro-
wym transporcie miejskim. Zmiany, które dokonały się w zakresie przekształ-
ceń organizacyjnych operatorów zbiorowego transportu miejskiego w Polsce, 
potwierdziły słuszność tez postawionych przez W. Bąkowskiego już na początku 
transformacji sektora. Z perspektywy minionych lat można jedynie żałować, 
że praktyka zmian dokonywanych w pierwszej połowie lat 90. XX wieku była tak 
trudna, a dorobek naukowy tego wybitnego przedstawiciela szczecińskiej szkoły 
ekonomiki transportu tak powoli był adaptowany przez sferę realną.
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tHe roLe oF ProF. woJciecH BĄkowSki  
during tHe diScuSSion concerning orgAnizAtionAL  

cHAngeS oF urBAn trAnSPort oPerAtorS

Summary

Operators serving services of public transport during the transformation, which 
was accomplished in years 1990–2010, were subject to changes of organizational 
forms – from primarily dominant, budgetary form has become the solution in minority. 
Prof. Bąkowski payed attention in his publications for necessity for changes. Output of 
this representative of Szczecin School of Transport Economics were the source of knowl-
edge for plenty of researchers and practitioners. From the perspective of time we can see, 
that prof. Bąkowski accurately estimated fields of transformation in this transport sector, 
not even once outrunning opinions of scientific environment and going “upstream” for 
the position presented by people managing public transport. Keynotes of prof. Bąkowski 
deserve exposure and continuation.

translated by Zuzanna kłos
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rola ośrodka badawczeGo  
ekonomiki transportu w kształtowaniu 

szczecińskiej szkoły transportowej

W 1966 roku z inicjatywy dr. Czesława Michalskiego, ówczesnego kierow-
nika Zakładu Transportu Kolejowego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 
Transportu Politechniki Szczecińskiej, została utworzona zamiejscowa pracow-
nia Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu w Szczecinie. Kierownikiem 
pracowni, przekształconej po kilku latach w zamiejscowy zakład OBET (Ośrodek 
Badań Ekonomiki Transportu), został dr Roman Kuziemkowski. Początkowy 
okres funkcjonowania pracowni polegał głównie na doborze odpowiednich pra-
cowników, posiadających wyższe wykształcenie ekonomiczne w zakresie trans-
portu, a jednocześnie, w miarę możliwości, doświadczenie zawodowe w eksplo-
atacji transportu kolejowego i samochodowego.

W wyniku konsekwentnej realizacji tej polityki, w pracowni, a potem 
w zakładzie OBET w Szczecinie, zatrudniani byli przede wszystkim absolwenci 
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej.

Dzięki postawieniu sobie przez zespół pracowników naukowo-badawczych 
wysoko poprzeczki związanej z kwalifikacjami zawodowymi, a także dzięki ich 
osobistym ambicjom naukowym, po dziesięciu latach ponad połowa z nich posia-
dała już stopnie naukowe doktora nauk ekonomicznych, a w następnych kilku 
latach pięciu uzyskało stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

1 Prof. US dr hab. Jerzy Wronka – Uniwersytet Szczeciński.
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W okresie najaktywniejszej działalności, w szczecińskim zakładzie zatrud-
nionych było 16 pracowników, a w różnych okresach funkcjonowania szcze-
cińskiego zakładu OBET pracowali w nim m.in.: Stanisław Chrapek, Natalia 
Ciżek, Zofia Dominiczak, Maryla Dota-Kurzaj, Genowefa Kondraciuk-Gabryś, 
Jerzy Kosacki, Kazimierz Krysiak, Roman Kuziemkowski, Józef Matuszczak, 
Józef Perec, Hanna Polewska-Dorozik, Alicja Tylutki, Bogusław Walczak, Jerzy 
Wronka (nadal pracujący), Paweł Zalewski, Elżbieta Załoga i Jerzy Żukowski.

Wymienieni pracownicy wykorzystywali swoją wiedzę zdobytą na studiach 
na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej 
w pracy naukowo-badawczej w zakładzie OBET w Szczecinie, a stopnie naukowe 
doktora nauk ekonomicznych uzyskali na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 
Transportu Politechniki Szczecińskiej.

Należy podkreślić, że w szczecińskim zakładzie OBET pracował również 
prof. Przemysław Małek, współtwórca szczecińskiej szkoły transportowej.

Niektórzy z pracowników szczecińskiego zakładu OBET pracowali 
na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej 
oraz na Uniwersytecie Szczecińskim, kolejno na Wydziale Ekonomicznym 
w Instytucie Ekonomiki Transportu, Wydziale Transportu i Łączności i Wydziale 
Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Część pracowników została zatrudniona w przedsiębiorstwie PKP na sta-
nowiskach powyżej średniego, a jeden z nich został mianowany zastępcą dyrek-
tora Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP), a następnie 
dyrektorem Oddziału Okręgowego Polskich Linii Kolejowych (PLK).

Powyższe fakty świadczą o uznaniu, jakim cieszyli się pracownicy 
ukształtowani zawodowo w Zamiejscowym Zakładzie Problemów Transportu 
Międzynarodowego w Szczecinie Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu 
w Warszawie.

Można wyróżnić następujące podstawowe obszary prac badawczo-nauko-
wych realizowanych przez pracowników zakładu OBET w Szczecinie:
– racjonalizacja systemu transportowego w ujęciu regionalnym i w skali ogól-

nokrajowej;
– transportochłonność wybranych sektorów gospodarki narodowej;
– efektywność ekonomiczna transportu;
– przewozy tranzytowe, w tym: narzędzia i instrumenty polityki państwa, 

mechanizmy ekonomiczno-finansowe, prognozy, rentowność, programy roz-
wojowe etc.;

– prognozowanie popytu na usługi transportowe;
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– strategie i kierunki rozwoju polskiego transportu kolejowego;
– transport międzynarodowy, w tym m.in.: dostosowanie polskiego systemu 

transportowego do wymogów i regulacji Wspólnot Europejskich i EKMT;
– transport kombinowany, w tym m.in. zagadnienia dotyczące: rynku, instru-

mentów promujących, ekonomicznej efektywności, regulacji prawnych, dzia-
łalności międzynarodowych organizacji i polityki transportowej państwa;

– koszty zewnętrzne transportu, w tym m.in.: relacje między transportem a śro-
dowiskiem naturalnym i życiem człowieka, ekonomiczne i społeczne aspekty 
skutków i kosztów zewnętrznych, metody kalkulacji, analizy i oceny trans-
portu kosztów zewnętrznych transportu kolejowego i drogowego;

– badania marketingowe w pasażerskich przewozach kolejowych;
– transport drogowy w obsłudze przewozów pasażerskich i towarowych;
– zagadnienia związane z polityką i strategią rozwoju transportu w ujęciu mię-

dzynarodowym, krajowym i regionalnym, w tym: scenariusze rozwoju trans-
portu, instrumenty polityki transportowej, badanie popytu na usługi trans-
portowe.

W latach 70. Ministerstwo Komunikacji zleciło kompleksowe opracowa-
nie metod kształtowania systemu transportowego, uwzględniające potrzeby 
w zakresie przewozów osób i ładunków oraz gałęziową strukturę systemu trans-
portowego, zwanego w tym opracowaniu „optymalnym systemem transporto-
wym”, który miał zapewnić pełne ich zaspokojenie przy najniższych, w danych 
warunkach, kosztach przewozów. Było to bardzo obszerne opracowanie, anga-
żujące zarówno pracowników szczecińskiego Zakładu OBET, jak i zakładów 
warszawskich, przy czym kierowanie pracami powierzone zostało zakładowi 
ze Szczecina. Z opracowaniem tym ściśle były powiązane prace naukowo-ba-
dawcze w zakresie racjonalizacji przewozów, mające na celu zmniejszenie zapo-
trzebowania na pracę przewozową, ponieważ, jak wykazały analizy przewozów 
niektórych ładunków, w praktyce występowały przewozy krzyżujące się i doko-
nywane na nadmierne odległości albo też miała miejsce zła organizacja dystry-
bucji towarów.

Inną bardzo ważną dziedziną naukowo-badawczą zakładu OBET 
w Szczecinie były zagadnienia podziału zadań przewozowych między różne 
gałęzie transportu w oparciu o koszty transportu. Rola zakładu szczecińskiego 
była w tym opracowaniu wiodąca i dlatego tutaj opracowano metodykę przepro-
wadzenia badań. Istotną sprawą w tym opracowaniu było doprowadzenie kosz-
tów przewozów do porównywalności z uwzględnieniem przede wszystkim kosz-
tów własnych każdej gałęzi.
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Kolejną dziedziną badawczą były zagadnienia związane z dostoso-
waniem polskiego transportu do wymogów EWG, WE i UE. Pracownicy 
zakładu w związku z tym tematem wiele wykonali prac badawczych i eksper-
tyz, w tym m.in.: Program dostosowawczy transportu Polski do wymagań wyni-
kających ze współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem Ewg; 
główne kierunki dostosowania polskich usług tranzytowych do wymogów Ewg 
i Efta; bieżąca analiza porównawcza i adaptacyjna dokumentów transporto-
wych wspólnot Europejskich i Ekmt oraz innych uregulowań międzynarodo-
wych do warunków polskiego systemu transportowego; Ewolucja polskiego sys-
temu transportowego w kierunku uregulowań unii Europejskiej; analiza i ocena 
uregulowań prawnych unii Europejskiej i Polski w zakresie transportu kombino-
wanego oraz określenie spodziewanych skutków organizacyjno-prawnych wpro-
wadzenia w Polsce regulacji uE; ocena spójności z regulacjami uE polskich 
regulacji w zakresie dostępu do rynku transportu samochodowego; ocena spój-
ności z regulacjami uE polskich regulacji w zakresie kabotażu samochodowego 
w przewozach osób i towarów; Ewolucja dostosowań dostępu do rynku transpor-
towego. Pracownik zakładu w Szczecinie, dr Jerzy Wronka, uczestniczył w pra-
cach Podkomitetu Stowarzyszenia Polska – Unia Europejska ds. Transportu 
i Infrastruktury oraz w rozmowach negocjacyjnych UE – Polska na temat dosto-
sowania legislacji polskiego transportu lądowego do uregulowań Wspólnoty 
Europejskiej; uczestniczył też w opracowywaniu – dla Ministerstwa Transportu 
i Gospodarki Morskiej – dokumentów negocjacyjnych (dossiers) z UE w dzie-
dzinie transportu kolejowego i kombinowanego. Należy podkreślić, że inni pra-
cownicy zakładu w Szczecinie również brali udział w opracowywaniu dokumen-
tów negocjacyjnych (dossiers) z UE w zakresie transportu drogowego, kolejo-
wego (pasażerskiego i towarowego) i żeglugi śródlądowej.

W latach 80. w zakładzie szczecińskim wykonano wiele prac dla potrzeb 
lokalnych, w tym m.in.: Porównanie kosztów transportu koleją i drogą wodną 
odry; Zapotrzebowanie na przewozy kabotażowe (wzdłuż wybrzeża bałtyku); 
opłacalność eksploatacji niektórych lokalnych linii kolejowych. Prowadzono 
również prace w grupach międzynarodowych, na przykład wspólnie z kolejami 
szwedzkimi, czechosłowackimi i węgierskimi, nad programem modernizacji 
kolejowej drogi transportowej Sztokholm/Ystad–Świnoujście–Praga–Budapeszt 
(grupą tą kierował pracownik szczecińskiego zakładu).

Kolejną dziedziną badawczą zakładu OBET w Szczecinie były zagadnienia 
związane z funkcjonowaniem przewozów tranzytowych przez terytorium Polski, 
w ramach której pracownicy zakładu wykonali wiele prac badawczych, w tym, 
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takie jak: analiza stanu istniejącego oraz przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji 
polskich usług tranzytowych; Przedsięwzięcia organizacyjno-techniczne na rzecz 
polepszenia jakości usług tranzytowych; rentowność polskich usług tranzyto-
wych; Zasady rozliczeń finansowych za przewozy tranzytowe pomiędzy uczest-
nikami łańcucha tranzytowego (w warunkach reformy gospodarczej); główne 
zasady i narzędzia polityki tranzytowej Polski; Projekt programu rozwoju usług 
tranzytowych przez terytorium Polski do roku 2005.

Kolejną ważną dziedziną badawczą były zagadnienia dotyczące społecz-
nych i ekonomicznych aspektów przewozów osób transportem kolejowym i dro-
gowym. Na podkreślenie zasługują prace badawczo-naukowe w zakresie prze-
wozów osób transportem kolejowym, wykonane pod kierunkiem prof. Józefa 
Perenca, w tym m.in.: kierunki zmian w systemach współdziałania przewoźnika 
z samorządami terytorialnymi w zakresie przewozów osób koleją (w obliczu prze-
kształceń warunków otoczenia PkP); analiza preferencji klienta na rynku kolejo-
wych przewozów pasażerskich oraz możliwości ich kształtowania; analiza jako-
ści i zróżnicowania aktualnej oferty przewozowej PkP w systemie przewozów 
międzyregionalnych; analiza kolejowych przewozów pasażerskich w wybranych 
aglomeracjach; Zasady finansowania przewozu osób w kolejowym ruchu aglo-
meracyjnym i lokalnym.

Na wyróżnienie zasługują także prace naukowo-badawcze dotyczące two-
rzenia bazy danych o przewozach pasażerskich i towarowych w Polsce, wyko-
nane pod kierunkiem dr Elżbiety Załogi, w tym m.in.: Jednolita baza danych 
o przewozach pasażerskich i ładunków według wzorów zachodnich. części i–iii; 
utworzenie i rozwój centrum itiS w Polsce (koncepcja utworzenia i struktura 
jednolitej bazy danych o transporcie w Polsce).

Na szczególne podkreślenie zasługują prace w dziedzinie transportu kom-
binowanego oraz kosztów zewnętrznych transportu. Dorobek w tych dwóch 
dziedzinach jest imponujący i obejmuje łącznie ponad 135 publikacji (w tym 39 
w języku angielskim), wśród których znajduje się 75 prac naukowo-badawczych 
i ekspertyz oraz 60 artykułów i referatów (wygłoszonych na konferencjach kra-
jowych i zagranicznych).

Do wiodących prac wykonanych w zakładzie OBET P.P. w Szczecinie 
w zakresie transportu kombinowanego należy zaliczyć: czynniki stymulu-
jące rozwój transportu kombinowanego w Polsce w obecnych uwarunkowaniach 
gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjno-praw-
nych i ekonomiczno-finansowych; rachunek symulacyjny kosztów-korzyści 
wprowadzenia instrumentów promujących rozwój transportu kombinowanego; 
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Przegląd i analiza zagranicznych rozwiązań w zakresie przyznawania dotacji 
budżetowych dla transportu kombinowanego oraz opracowanie kryteriów przy-
znawania dotacji w Polsce; analiza i ocena uregulowań prawnych uE i Polski 
w zakresie transportu kombinowanego oraz określenie spodziewanych skutków 
organizacyjno-prawnych wprowadzenia w Polsce regulacji uE; analiza i ocena 
programu działania Ekmt i innych międzynarodowych organizacji w zakre-
sie rozwoju transportu kombinowanego w Europie oraz rekomendacje dla poli-
tyki transportowej Polski; analiza i ocena sieci i systemów transportowych 
w ramach Pan-Europejskich korytarzy z punktu widzenia potrzeb rozwoju trans-
portu kombinowanego w Polsce; Program rozwoju transportu kombinowanego 
w Polsce do 2015 roku; Sieciowy system przewozów multimodalnych z wyzna-
czeniem racjonalnych obszarów ciążenia. Polska i transeuropejska sieć przewo-
zów multimodalnych (projekt badawczy zamawiany w KBN, w którym pracow-
nicy zakładu wykonali szereg zadań badawczych, w tym m.in.: opracowanie 
prognoz przewozów multimodalnych w oparciu o analizę czynników stymulu-
jących rozwój kraju; określenie wymogów dla taboru do projektowanego sys-
temu; utworzenie struktury organizacyjnej systemu transportu multimodalnego 
w Polsce. funkcje popytu na usługi w systemie przewozów multimodalnych oraz 
funkcje użyteczności tych przewozów; opracowanie projektów umów międzyna-
rodowych o transporcie kombinowanym Polska–węgry i Polska–Słowacja oraz 
zadań wynikających z memorandów w zakresie transportu kombinowanego mię-
dzy Polską i czechami oraz Polską i Słowacją; Przegląd i analiza zagranicz-
nych rozwiązań w zakresie przyznawania dotacji budżetowych dla transportu 
kombinowanego oraz opracowanie kryteriów przyznawania dotacji w Polsce); 
transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju (roz-
prawa habilitacyjna dr. Jerzego Wronki); Polska usługa pilotażowa – połącze-
nie intermodalne Skandynawia–Świnoujście–włochy (opracowanie wykonane 
w ramach projektu międzynarodowego „Adriatic–Baltic Landbridge”).

Do wiodących prac wykonanych w zakładzie OBET P.P. w Szczecinie 
w zakresie kosztów zewnętrznych transportu należy zaliczyć: koszty zewnętrzne 
transportu. część i. analiza i ocena metod kalkulowania kosztów zewnętrznych 
transportu w krajach Europy Zachodniej. część ii. Szacunek kosztów zewnętrz-
nych transportu w Polsce; Podstawy i kierunki polityki ekologicznej przedsię-
biorstwa PkP (Część I–III: oszacowanie kosztów zewnętrznych dla transportu 
kolejowego i drogowego w Polsce; oszacowanie kosztów zewnętrznych trans-
portu kolejowego w Polsce oraz analiza i ocena porównawcza wyników pol-
skich i zagranicznych szacunków kosztów zewnętrznych transportu lądowego); 
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opracowanie niezbędnych procedur i zasad zarządzania ochroną środowiska 
w grupie PkP Sa; internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruk-
tury (projekt zamawiany w KBN, w którym uczestniczyli pracownicy zakładu, 
wykonując zadania badawcze, w tym m.in.: działalność unii Europejskiej 
w zakresie tworzenia zharmonizowanego systemu opłat za korzystanie z infra-
struktury transportowej; ogólny przegląd i analiza polskich i unijnych uregu-
lowań prawnych w zakresie relacji transport a środowisko naturalne; Przegląd 
metod i instrumentów internalizacji kosztów zewnętrznych transportu w kra-
jach unii Europejskiej; Szacunki kosztów zewnętrznych skażenia powietrza przez 
transport kolejowy oraz kosztów zewnętrznych wypadków kolejowych w Polsce; 
analiza i ocena porównawcza wyników szacunków kosztów zewnętrznych trans-
portu w Polsce i w wybranych krajach unii Europejskiej; internalizacja kosztów 
zewnętrznych transportu – skutki oddziaływania poszczególnych gałęzi trans-
portu, sposoby i rekompensaty skutków, regulacje poprzez mechanizmy i narzę-
dzia ekonomiczne).

Pracownicy szczecińskiego Zakładu OBET uczestniczyli w realiza-
cji licznych prac badawczych, wykonanych na rzecz samorządów regional-
nych, takich jak: Strategia rozwoju transportu województwa zachodniopomor-
skiego do roku 2015; diagnoza transportu publicznego województwa zachod-
niopomorskiego; badanie potencjału transportowego w obszarze oddziały-
wania Środkowoeuropejskiego korytarza transportowego (cEtc) na tere-
nie zachodniej Polski; Strategia rozwoju sektora transportu województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2020; Strategia rozwoju regionalnego trans-
portu publicznego w województwie zachodniopomorskim w latach 2007–2013; 
Plan transportowy funkcjonowania Publicznego transportu Pasażerskiego 
na obszarze województwa wielkopolskiego na lata 2007–2011; Strategia roz-
woju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na mazowszu w kon-
tekście polityki transportowej województwa mazowieckiego; analiza sytuacji 
rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym 
na terenie województwa mazowieckiego na lata 2007–2008; Strategia rozwoju 
transportu województwa lubelskiego do roku 2015; Program zintegrowanego 
rozwoju systemu transportu samochodowego i kolejowego w województwie pod-
laskim do 2005 r., z perspektywą do 2015 r.; Program rozwoju infrastruktury 
transportu drogowego województwa podlaskiego do 2005 roku, z perspektywą 
do 2015 roku.

Wiedza i zdobyte doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie trans-
portu umożliwiły pracownikom szczecińskiego zakładu OBET aktywne 
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uczestniczenie we współpracy międzynarodowej w zakresie transportu, zarówno 
w formie realizacji międzynarodowych projektów badawczych wspólnie 
z wieloma zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi, w tym m.in.: 
INCENRTRANS (Rumunia); SUDOP (Czechy); COWIconsult (Dania); VTT 
(Finlandia); INRETS (Francja); TIFSA (Hiszpania); NEA, Goudappel Coffeng 
i TNO (Holandia); VGTU (Litwa); PTV, IWW, ISL (Niemcy); TOI (Norwegia); 
INFRAS (Szwajcaria); KTH (Szwecja); KTI (Węgry), jak i w formie reprezen-
towania Polski w pracach międzynarodowych organizacji transportowych (głów-
nie UIC, EKMT, EKG ONZ).

Pracownicy zakładu byli również przez około 10 lat przedstawicielami pol-
skiego Ministerstwa Komunikacji w Międzynarodowym Związku Kolei (UIC) 
z siedzibą w Paryżu (Roman Kuziemkowski, a następnie Bogusław Walczak). 
W latach 1995–2007 Jerzy Wronka brał udział, jako przedstawiciel Ministerstwa 
Transportu, w pracach grup roboczych EKMT: Nowych Krajów Członkowskich 
i Transportu Kombinowanego (następnie Grupy Transportu Intermodalnego 
i Logistyki) oraz w pracach Wspólnego OECD/EKMT Komitetu Badań 
Transportu.

Efektem współpracy zagranicznej było wiele międzynarodowych projektów, 
realizowanych przy współudziale pracowników zakładu, w tym m.in.: „Combined 
Transport – Poland”; „Feasibility study on Development of railway and combined 
transport on international Trans-European axes in Central and Eastern Europe”; 

„Feasibility study for the modernization of E-20 Railway Line section: Warsaw–
Terespol”; „Scenarios for socio-economic development and forecasts for trans-
port demand within Ten Pan-European Crete Transport Corridors”; „Feasibility 
study on modernization railway line E20”; „An assessment of the needs for 
a common pool of combined transport equipment”; „PACT project for laun-
ching the combined transport connection under block trains between Germany 
and Poland – Present and future transport demand”; „Wzmocnienie regional-
nych struktur przestrzennych przez inteligentne intermodalne systemy trans-
portowe” (projekt TRANSLOGIS. Interreg IIC/PHARE); „Centre for Transport 
Information System in Poland” (polsko-hiszpański projekt); „Utworzenie 
nowego towarowego połączenia pomiędzy Regionem Nordyckim a Południowo-

-Wschodnią Europą. Rozwój intermodalnego korytarza łączącego kraje nordyc-
kie z Włochami, Austrią, Węgrami oraz krajami Bałkańskimi i Grecją” (Project 
POLCORRIDOR); „Integrated Solutions for Intermodal Transport between 
the EU and the CEECs (projekt INTERMODA); „Innovative Technologies for 
Intermodal Transfer Points (projekt ITIP-NAS); „Transport Modelling: Towards 
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Operational Standards in Europe” (projekt MOTOS); „Promoting Innovative 
Intermodal Freight Transport” (projekt PROMIT) i „European Transport Policy 
Information System-Development and Implementation of data collection metho-
dology for EU transport modelling” (projekt ETISplus, w trakcie realizacji).

Pracownicy szczecińskiego zakładu OBET uczestniczyli (z referatami) 
w licznych seminariach i konferencjach zagranicznych (Euromodal, Intermodal. 
CoalTrans, Barbizon Meetings, EKMT seminars etc.) i krajowych (CargoTrans, 
Sejmiki Morskie, Konferencje Uniwersytetu Gdańskiego, Translog etc.) oraz 
w międzynarodowych kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania i organizacji 
transportu (Szwecja, Holandia, Japonia, Dania i Finlandia), uzyskując stosowne 
certyfikaty.

Należy również wspomnieć o wielu artykułach z dziedziny transportu opu-
blikowanych przez pracowników szczecińskiego zakładu OBET w krajowych 
i zagranicznych czasopismach transportowych.

Na podkreślenie zasługuje również szeroka współpraca z wyższymi uczel-
niami, jednostkami naukowymi i firmami transportowymi w Polsce, takimi  
jak: US, UGd., SGH, CNTK, IM, ILiM, PKP (PKP PLK, PKP Cargo, PKP PR, 
PKP IC), Spedcont, CTL Logistic, porty morskie: Szczecin, Świnoujście, Gdańsk 
i Gdynia.

Należy odnotować fakt wydawania przez Ośrodek Badawczy Ekonomiki 
Transportu kwartalnika pt. „Problemy Ekonomiki Transportu”, w którym arty-
kuły publikowali najwybitniejsi eksperci z dziedziny ekonomiki transportu 
w Polsce, w tym również naukowcy z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 
Transportu Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego oraz pra-
cownicy szczecińskiego zakładu OBET.

Dorobek naukowo-badawczy zakładu OBET w Szczecinie jest bardzo 
bogaty i nie sposób wymienić w niniejszym artykule nawet najważniejszych prac 
wykonanych przez pracowników zakładu, dlatego wymieniono jedynie wybrane 
pozycje.

Należy podkreślić, że zakład w Szczecinie wyróżniał się najwyższym udzia-
łem pracowników posiadających tytuły i stopnie naukowe doktora i doktora habi-
litowanego nauk ekonomicznych w ogólnej liczbie zatrudnionych w OBET pra-
cowników.

Należy dodać, że prace naukowo-badawcze realizowane w zakładzie 
w Szczecinie charakteryzują się wysokim poziomem jakościowym. Dorobek 
zakładu OBET w Szczecinie w dziedzinie transportu jest więc niekwestionowany 
i to zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
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Uwzględniając przedstawiony powyżej wybrany dorobek naukowo-ba-
dawczy zakładu OBET w Szczecinie, można śmiało stwierdzić, że pracownicy 
zatrudnieni w tymże zakładzie współtworzyli i rozwijali kierunki szczecińskiej 
szkoły transportowej, promując w kraju i za granicą jej dorobek teoretyczny 
i praktyczny.

THE ROLE OF TRaNSPORT EcONOMIcS RESEaRcH cENTRE  
in SHAPing Szczecin trAnSPortAtion ScHooL

Summary

There is presented in article the input of Szczecin’s Branch of Research Institute of 
Transport Economics (RITE) in developing the Szczecin’s transport school in the years 
1996–2008. The main scientific-research fields in transport of Szczecin Branch RITE 
cover, i.a.: economic efficiency of transport; adjustment of the Polish transport system 
to international standards; transit traffic flows; socio-economic aspects of passenger and 
freight transports; marketing in rail passenger transports; combined transport; external 
transport costs; regional transport politics and strategies.

The researches of Szczecin Branch RITE have taken part in international co-oper-
ation on transport issues, both in form of studies and project carried out commonly with 
foreign transport institutes and in form of participation in the working Groups of interna-
tional transport organizations, e.g.: UIC, ECMT, EEC UN.

Transport scientific-research output of Szczecin Branch RITE is unquestionable 
both at national and international level, therefore it can be stated, that its researches have 
co-originated and developed the Szczecin’s transport school.

translated by Jerzy wronka
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wprowadzenie

Jubileusz jest zwykle okazją do ocen i podsumowań. Przez dziesięcio-
lecia, przy okazji ważniejszych rocznic szczecińskiego wyższego szkolnic-
twa ekonomicznego, próby oceny jego dorobku naukowego, organizacyj-
nego i dydaktycznego podejmowali uczeni tworzący i rozwijający środowi-
sko naukowe Szczecina. Wśród głównych kronikarzy, redaktorów i autorów 
publikacji jubileuszowych można wymienić: L. Babińskiego, J. Rutkowskiego, 
S. Schwanna, E. Terebuchę, T. Waśniewskiego, J. Stanielewicza, W. Grzywacza, 
S. Flejterskiego, W. Górskiego, T. Madeja, L. Waltera, H. Bronka, A. Szewczuka, 
Z. Głodka, A. Gniewoszewską, W. Mozela, J. Mysłowskiego, L. Dorozika, 
Z. Hozera, B. Filipiak, A. Panasiuka, A. Szewczyk, J. Wolnego, E. Urbańczyka, 
W. Downara, a ostatnio W. Stępińskiego i W. Tarczyńskiego – z okazji 25-lecia 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Publikacje te uzyskiwały zwykle miano zeszytów 
specjalnych lub publikacji okolicznościowych.

W tym bogatym dorobku faktograficznym nie napotkano jednak wykazu 
całościowo ujmującego publikacje naukowe szczecińskich ekonomistów. Patrząc 
z perspektywy 65 lat, jest to zadanie raczej niewykonalne, i to nie z uwagi na brak 

1 Prof. US dr hab. Elżbieta Załoga – Uniwersytet Szczeciński.
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dokumentacji, ale ze względu na rozmiar dorobku naukowego szczecińskiego 
środowiska naukowego. Na kontynuatorach szczecińskiej szkoły ciąży jed-
nak obowiązek katalogowania osiągnięć naukowych poprzedników. Próbę taką 
wobec dorobku szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu podjęto w tej publika-
cji. W tabeli 1 ujęto ważniejsze opublikowane monografie, podręczniki i skrypty 
twórców i głównych przedstawicieli tej szkoły (samodzielnych pracowników 
nauki). Poza przygotowanym wykazem pozostaje nadal bardzo bogaty doro-
bek tych osób w postaci artykułów i przyczynków naukowych, ekspertyz, prac 
naukowo-badawczych, projektów, badań statutowych, materiałów konferencyj-
nych czy cyklicznie wydawanych zeszytów naukowych. Może z takim zadaniem 
zmierzy się ktoś następny?

Celem tej publikacji jest przybliżenie współczesnym twórców i kontynu-
atorów szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu poprzez przypomnienie ich 
najważniejszych publikacji, wyrażających zakres przedmiotowy badań nauko-
wych i ujęć teoretycznych oraz obrazujących obszary ich zainteresowań dydak-
tycznych. Mimo przestrzegania zasady staranności w sporządzaniu tego wykazu, 
autorka ma świadomość, że coś ważnego w dorobku poszczególnych osób mogła 
niezamierzenie pominąć.

Prezentację dokonań szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu ujęto 
w trzech okresach, wyróżnionych ze względu na zmiany w organizacji wyższego 
szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie przeprowadzone w latach 1946–1985.

i. okres szczecińskiego oddziału akademii handlowej w poznaniu 
i wyższej szkoły ekonomicznej w szczecinie (lata 1946–1955)

Szczeciński ośrodek akademicki mógł zaistnieć i funkcjonować dzięki 
kadrze naukowo-dydaktycznej dojeżdżającej do Szczecina z Poznania i innych 
ośrodków akademickich. Szczególną rolę odegrał tu rektor Akademii Handlowej 
w Poznaniu prof. Józef Górski, kierujący szczecińską uczelnią przez pierwsze 
dwa lata. We wspomnieniach tamtego okresu podkreśla się jednak z dumą fakt 
przybywania do Szczecina kadry naukowej chcącej podjąć w tym dopiero two-
rzącym się ośrodku akademickim pracę na stałe. Jak wspomina J. Rutkowski 2, 
w ciągu pierwszych lat funkcjonowania powołanej do życia w Szczecinie uczelni 

2 Zob. m.in. J. Rutkowski, rozwój szczecińskiego ośrodka nauk ekonomicznych, Zeszyty 
Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 96, Ekonomika nr 14, red. S. Schwann, PWN, Poznań 
1967, s. 9.
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(oddział Akademii Handlowej w Poznaniu) prace na stale podjęli tu następu-
jący profesorowie i wykładowcy: L. Babiński, F. Böhm, W. Górski, Z. Heliński, 
B. Koselnik, J. Mikołajski, Cz. Pietrzyk, M. Pohorille, S. Schwann, K. Sokołowski, 
E. Terebucha, A. Wielopolski. To ci uczeni dali początek szczecińskiej szkole 
ekonomiki transportu i stworzyli perspektywy dla następnych.

Zgodnie ze specjalizacją naukową oddziału Akademii w Szczecinie (gospo-
darka morska, handel zagraniczny, ekonomika transportu), w drugiej połowie lat 
40. ubiegłego wieku ukazują się publikacje dotyczące głównie transportu mor-
skiego, w tym prace L. Babińskiego, E. Terebuchy i B. Koselnika. Wraz z powo-
łaniem w styczniu 1950 roku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie 
i wyłonieniem w jej ramach dwóch wydziałów o profilu transportowym 
(Wydziału Transportu Śródlądowego i Spedycji oraz Wydziału Finansowego 
ze specjalizacjami: rachunkowość w transporcie i finanse przedsiębiorstw trans-
portowych), a od 1953 roku Wydziału Transportu Drogowego, Transportu 
Wodno-Śródlądowego, Transportu Kolejowego i Wydziału Towaroznawstwa 
Rolno-Spożywczego i Opakowań, zauważa się rozwój dorobku naukowego 
z zakresu ekonomiki, organizacji i techniki transportu śródlądowego (prace 
B. Koselnika z 1952 roku i P. Małka z lat 1951,1954 i 1955), rachunkowości 
transportu śródlądowego (prace pod redakcją E. Terebuchy z 1952 roku) i kole-
jowego (E. Terebucha lata 1954 i 1955). Na początku lat 50. ubiegłego wieku 
ukazują się także podręczniki M. Madeyskiego z zakresu transportu samocho-
dowego (lata 1951, 1953 i 1955) oraz publikacje W. Górskiego z zakresu prawa 
przewozowego i ubezpieczeń transportowych (lata 1954 i 1955).

ii. okres funkcjonowania szczecińskiej szkoły ekonomiki 
transportu na politechnice szczecińskiej (lata 1955–1985)

Powołanie w 1955 roku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Trans-
portu Drogowego (w roku 1964 nazwę zmieniono na Wydział Inżynieryjno- 

-Ekonomiczny Transportu – WIET) w ramach Politechniki Szczecińskiej 
ma istotny wpływ na rozwój dorobku naukowego szczecińskiej szkoły ekono-
miki transportu. Trzonem tego dorobku w latach 50. ub. wieku są podręczniki 
i skrypty z zakresu finansów przedsiębiorstw transportowych, także w ujęciu 
gałęziowym (R. Falkiewicz, S. Schwann – lata 1956 i 1957; L. Swatler – lata 
1956 i 1957; R. Falkiewicz – rok 1959), rachunkowości transportu wodno-śródlą-
dowego (K. Sawicki – rok 1956), kolejowego (E. Terebucha – rok 1955), samo-
chodowego (T. Waśniewski – rok 1956; K. Sawicki, T. Waśniewski – rok 1959) 
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oraz ekonomiki transportu (M. Madeyski – rok 1958). Druga połowa lat 50. 
ub. wieku przyniosła także rozwój publikacji z zakresu prawa, zwłaszcza prze-
wozowego (L. Babiński – lata 1958 i 1959; L. Babiński, W. Górski – rok 1959; 
W. Górski – rok 1959), zaczęły pojawiać się także pomoce naukowe dotyczące 
technicznych aspektów pojazdów samochodowych (A. Rummel – rok 1957).

W dekadzie lat 60. ubiegłego wieku dorobek szczecińskiego środowiska 
naukowego powiększył się o kilkadziesiąt publikacji zwartych, rozszerzających 
znacznie zakres dotychczasowych zainteresowań naukowych i dydaktycznych 
kadry WIET. Dominują publikacje z zakresu finansów i rachunkowości transportu 
(E. Terebucha, T. Waśniewski, R. Falkiewicz, L. Swatler), ekonomiki transportu 
(B. Koselnik, M. Madeyski, P. Małek – autor pierwszego klasycznego podręcznika 
z 1960 roku, F. Gronowski, J. Wolszczan, W. Grzywacz, B. Żymeła) oraz prawa 
transportowego (W. Górski, L. Babiński). Pojawiają się także pierwsze publika-
cje z zakresu statystyki (Z. Heliński), zarządzania (K. Piotrowski) i historii trans-
portu (A. Wielopolski). W 1963 roku J. Wolszczan opublikował swoją monogra-
fię habilitacyjną pt. Elementy teorii transportu w zastosowaniu do gospodarstwa 
rolnego, a w roku 1969 odbyło się pierwsze w środowisku naukowym Szczecina 
kolokwium habilitacyjne W. Grzywacza (uprawnienia do nadawania stopnia dok-
tora habilitowanego wydział uzyskał od 1969 roku). Monografię habilitacyjną 
w obszarze transportu wydał także K. Piotrowski (1969 r.).

Lata 70. ubiegłego wieku pod względem dorobku naukowego ugruntowują 
pozycją szczecińskich naukowców w polskim środowisku. Następuje pogłębie-
nie dotychczasowych osiągnięć teoretycznych w zakresie finansów i rachunko-
wości (L. Swatler, R. Falkiewicz, E. Terebucha. K. Sawicki) oraz ekonomiki 
transportu (P. Małek, W. Grzywacz, F. Gronowski, M. Madeyski, J. Wolszczan, 
H. Bronk), a także rozwój nowych obszarów badań naukowych, zwłaszcza 
w zakresie analizy działalności przedsiębiorstw transportowych (M. Madeyski), 
informatyki transportu (T. Wierzbicki, L. Dorozik), zarządzania w transporcie 
(W. Bąkowski, K. Piotrowski), cybernetyki (P. Małek), techniki i eksploatacji 
transportu (H. Bronk, W. Grzywacz, J. Mysłowski, A. Rummel), modelowania 
w transporcie (K. Chwesiuk), badania efektywności (H. Bronk, B. Szałek), eko-
nometrii (Z. Zieliński), programowania (W. Bąkowski). W latach 70. ub. wieku 
nastąpił bardzo dynamiczny rozwój publikacji z zakresu prawa transportowego 
(W. Górski). Ukazały się także poważne publikacje dotyczące żeglugi morskiej 
(I. Chrzanowski, K. Luks) oraz śródlądowej (F. Gronowski, S. Główczyński).

W publikacjach z pierwszej połowy lat 80. pojawia się nowatorskie podej-
ście do gospodarowania w transporcie, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania 
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rynku usług transportowych (W. Grzywacz), racjonalizacji procesu przewozo-
wego (K. Chwesiuk), zarządzania przedsiębiorstwem transportowym (H. Bronk), 
systemu motywacyjnego w transporcie (K. Piotrowski), sterowania ekono-
micznego (Z. Gomółka), rachunku ekonomicznego (H. Bronk), jakości usług  
(B. Walczak) czy organizacji transportu (W. Bąkowski).

W analizowanym okresie powstaje wiele monografii habilitacyjnych 
z zakresu transportu autorstwa następujących osób: H. Bronka (1974 r.), K. Luksa 
(1974 r.), I. Chrzanowskiego (1975 r.), L. Dorozika (1977 r.), P. Zalewskiego 
(1977 r.), W. Bąkowskiego (1981 r.), K. Chwesiuka (1983 r.), Z. Gomółki (1984 r.), 
A. Nowakowskiego (1985 r.), J. Perenca (1985 r.) oraz B. Walczaka (1985 r.).

iii. szczecińska szkoła ekonomiki transportu w strukturze 
uniwersytetu szczecińskiego (od 1985 roku do dzisiaj)

W połowie lat 80. nastąpiły bardzo istotne zmiany organizacyjne i struk-
turalne w zakresie wyższego szkolnictwa w Szczecinie (w roku 1985 powo-
łano Uniwersytet Szczeciński). Zmiany te na szczęście umożliwiły dalszy roz-
wój osiągnięć naukowych szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. W roku 
1985 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej 
w zasadniczej jego części włączono w strukturę Uniwersytetu Szczecińskiego, 
gdzie przyjął on nazwę Wydziału Ekonomicznego. Trzonem szczecińskiej szkoły 
ekonomiki transportu stał się Instytut Ekonomiki Transportu, wyodrębniony 
w strukturze nowo powołanego wydziału. W dorobku naukowym drugiej połowy 
lat 80. ub. wieku dominują publikacje wnoszące nowe pierwiastki do teorii eko-
nomiki transportu oraz gospodarowania w transporcie. Dotyczą one zagadnień 
z zakresu: racjonalizacji zarządzania (A. Szewczuk), systemów i narzędzi gospo-
darowania (A. Nowakowski, J. Perenc), jakości usług (H. Babis, B. Walczak), 
racjonalizacji procesów transportowych (R. Czaplewski, L. Dorozik), ekonome-
trii w transporcie (J. Hozer, J. Zawadzki), postępu ekonomicznego (H. Bronk), 
wpływu transportu na środowisko (E. Mazur). Rozpatrując ten okres, należy 
zauważyć szczególną aktywność dotyczącą publikacji podręczników dla spe-
cjalności transportowej, spośród których można wymienić m.in.: podręcz-
niki z zakresu podstaw organizacji i zarządzania w transporcie (W. Bąkowski 
– 1987 r.), ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw transportu samochodowego 
(red. H. Bronk – 1987 r.), technologii transportu kolejowego (K. Chwesiuk, 
P. Zalewski – lata 1987 i 1989) oraz ekonomiki transportu (W. Grzywacz, 
J. Burnewicz – 1989 r.).
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Przejawem dynamicznego rozwoju naukowego szczecińskich ekonomistów 
transportu w drugiej połowie lat 80. ub. wieku jest siedem monografii habilita-
cyjnych z zakresu transportu, a mianowicie: A. Szewczuka (1985 r.), H. Babisa 
(1986 r.). R. Czaplewskiego (1986 r.), B. Dziedziula (1986 r.), B. Szałka (1987 r.), 
M. Haas-Symotiuk (1988 r.) oraz E. Mazura (1989 r.).

Siła szczecińskiego środowiska ekonomistów transportu dała podstawy 
do istotnych zmian strukturalnych na Uniwersytecie Szczecińskim. W marcu 
1990 roku dotychczasowy Instytut Ekonomiki Transportu przekształcono 
w Wydział Transportu i Łączności, który po dwóch latach uzyskał już pełne 
prawa akademickie. Do nowej nazwy wydziału dostosowano profil kształcenia. 
Na kierunku ekonomia, obok specjalności ekonomika i organizacja transportu, 
utworzono nową specjalność – ekonomika i organizacja łączności, co spowo-
dowało konieczność zmian zainteresowań naukowych części środowiska eko-
nomistów transportu. Nie osłabiło to na szczęście aktywności zespołów katedr 
transportowych. Oprócz publikacji o charakterze ekonomik gałęziowych trans-
portu (J. Engelhardt 1990 r.; H. Bronk 1992 r.; J. Engelhardt, W. Wardacki, 
P. Zalewski 1995 r.; J. Engelhardt 1998 r.) wydawane są podręczniki i monografie 
z zakresu nowych obszarów badawczych, a są nimi: logistyka (m.in. M. Jedliński, 
B. Szałek – 1991 r.; B. Szałek – 1992 r.; B. Szałek, B. Milewska, D. Milewski 
1994 r.; Jedliński 1998 r.), marketing usług transportowych (J. Perenc 1995 r.) 
oraz zagadnienia wpływu transportu na środowisko naturalne (E. Mazur – lata 
1992, 1994, 1995, 1998, 1999). Coraz więcej publikacji dotyczy aktualnych pro-
blemów rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce. Poświęcone są one restruk-
turyzacji przedsiębiorstw transportowych (J. Engelhardt 1994 r.), prywatyzacji  
(D. Bernacki, J. Góra, K. Luks – rok 1994), polityce transportowej (W. Grzywacz, 
W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król – rok 1994), strategiom rynkowym przed-
siębiorstw transportowych (E. Załoga – 1998 r.). O osiągnięciach naukowych 
szczecińskiego środowiska ekonomistów transportu tego okresu świadczą rów-
nież monografie habilitacyjne: J. Engelhardta (1994 r.), M. Jedlińskiego (1998 r.) 
oraz E. Załogi (1998 r.).

Rok 1999 przynosi kolejne zmiany w strukturze kształcenia wraz ze zmianą 
nazwy wydziału na Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Środowisko eko-
nomistów transportu nadal dominuje w strukturze samodzielnej kadry nauko-
wo-dydaktycznej, ale wraz ze zmianami w obszarze kształcenia następują 
zmiany w przedmiocie badań i publikacji naukowych wielu z nich. Także spe-
cjalizacje transportowe na kierunkach ekonomia i europeistyka stają się coraz 
bardziej praktyczne; rośnie też zainteresowanie logistyką. To wymaga nie tylko 
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opracowania nowych podręczników do takich przedmiotów, jak: logistyka  
(I. Dembińska-Cyran, M. Jedliński, B. Milewska – rok 2001), zarządzanie opera-
cyjne (M. Jedliński – 2001 r.), spedycja (E. Załoga, D. Milewski – rok 2004), mar-
keting usług transportowych (G. Rosa – 2002 r.) czy technologie transportowe 
(K. Chwesiuk – 2002 r.; J. Wronka – lata 2002, 2008; P. Zalewski, P. Siedlecki, 
A. Drewnowski – lata 2004, 2005), ale nade wszystko wydawania publikacji 
dotyczących biznesu w sektorze transport – spedycja – logistyka (TSL), zwłasz-
cza w warunkach integracji Polski z Unią Europejską. Stąd ważne stają się zagad-
nienia strategii rynkowych (A. Szewczuk – 2001 r.; E. Załoga, T. Kwarciński 
– 2006 r.), konkurencji (G. Rosa – 2006 r., red. E. Załoga – 2006 r.), preferen-
cji klientów (red. E. Załoga – 2008 r.), rozwoju infrastruktury (K. Brzozowska 

– 2003 r., red. E. Załoga – lata 2006 i 2009) oraz innowacji (P. Niedzielski – lata 
2003, 2006 i 2008). Także w rozważaniach na temat systemu transportowego pre-
zentowane jest coraz wyraźniej podejście podmiotowe (W. Downar – 2006 r.). 
Bardzo istotna jest nowelizacja podręczników z zakresu prawa gospodarczego 
i transportowego. Poprzez minione dziesięciolecia aż do dzisiaj głównym twórcą 
publikacji z tego zakresu jest prof. W. Górski.

Potwierdzeniem nieustannego rozwoju naukowego szczecińskiego śro-
dowiska ekonomistów transportu są monografie habilitacyjne: G. Rosy 
(2002 r.), J. Wronki (2002 r.), P. Niedzielskiego (2003 r.), B. Meyer (2004 r.), 
M. Łatuszyńskiej (2004 r.) A. Mielcarka (2004 r.) oraz W. Downara (2006 r.).

Wartością szczecińskiego środowiska naukowego jest również umożli-
wianie awansu naukowego kolegom z innych środowisk. W latach 1980–2010 
odbyły się w Szczecinie kolokwia habilitacyjne pracowników innych uczelni: 
B. Renika (1980 r.), E. Perycza (1981 r.), A. Tubielewicza (1983 r.), M. Kelles- 
-Krauza (1993 r.), H. Witte (1995 r.), D. Waldzińskiego (2000 r.), W. Starowicza 
(2001 r.), K. Brzozowskiej (2003 r.), L. Plewińskiego (2004 r.) oraz S. Krawca 
(2009 r.).

Przegląd przywołanych publikacji pokazuje, że rozwój ekonomiki trans-
portu dokonywał się zarówno w zakresie przedmiotu badań, jak i metodologii 
badań. Podręczniki wydawane przez szczecińskich uczonych uzyskały w wielu 
przypadkach zasięg ogólnokrajowy. Dotyczy to w szczególności podręczników 
z zakresu prawa, finansów i rachunkowości transportu, historii transportu, eko-
nomiki transportu, ekonomik gałęziowych, polityki transportowej i technologii 
transportu.
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Z satysfakcją i nadzieją należy również zauważyć przejawy integracji pol-
skich środowisk naukowych poprzez współredagowanie podręczników o zasięgu 
ogólnopolskim. Najwięcej przykładów takiej współpracy dotyczy przedsięwzięć 
podejmowanych przez środowisko szczecińskie wraz z sopocką szkołą ekono-
miki transportu (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego) oraz Szkołą 
Główną Handlową w Warszawie (Katedra Transportu).

W świetle przedstawionych tendencji rozwoju dorobku naukowego i wiedzy 
o przygotowywanych kolejnych trzech monografiach habilitacyjnych z zakresu 
transportu, wydaje się, że posługiwanie się określeniem szczecińska szkoła eko-
nomiki transportu będzie nadal uprawnione. Wyrazimy w ten sposób szacunek 
wobec twórców tej szkoły.

Tabela 1

Wykaz dorobku naukowego głównych twórców i kontynuatorów szczecińskiej szkoły 
ekonomiki transportu (monografie, podręczniki, skrypty – w układzie chronologicznym)

Lp. Lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX w.

1. Babiński L., o wolność mórz i oceanów, Rocznik Akademii Handlowej w Poznaniu, 
Poznań 1947.

2. Terebucha E., geografia gospodarcza morska (skrypt), cz. 1 i 2, Wyd. Kom. Stud. AH, 
Szczecin 1947, 192 s.

3. Małek P., wypisy z ekonomiki transportu. Pojęcia wstępne (skrypt), cz. 1, Sekcja 
naukowo-wydawnicza, BP WSHM, Gdynia 1948/49.
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ScIENTIFIc OUTPUT OF SzczEcIN ScHOOL  
OF TRaNSPORT EcONOMIcS

Summary

The paper contains list of main scientific publications published by professors repre-
sent scientific community of transport economics, has founded in Szczecin 65 years ago.

History of structural changes in Szczecin universities was presented as well as 
analysis of main publications on transport economics. Main representatives of Szczecin 
school of transport economics are presented.
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woJciEch bąkowSki 1

w poszukiwaniu oceny wartości usłuGi  
w miejskiej komunikacji zbiorowej

1. zmiany w otoczeniu i strukturach komunikacji miejskiej

Rozwój gospodarczy kraju spowodował, że w miastach wystąpiły trendy 
zmieniające wielkość popytu i kierunki potoków pasażerskich w przewozach 
transportu zbiorowego. Popyt uległ zmianie w wyniku następujących czynników:
– migracji ludności z centralnych dzielnic na obrzeża i poza granice administra-

cyjne miasta;
– zwiększania liczebności małych przedsiębiorstw i pomniejszanie stanu zatrud-

nienia w dużych przedsiębiorstwach;
– rosnącej liczby sklepów wielkopowierzchniowych w różnych miejscach geo-

graficznych miasta;
– liczebności i struktury szkolnictwa gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego oraz 

wyższego;
– zmian demograficznych mieszkańców (rośnie procentowy udział mieszkań-

ców o niskiej sprawności fizycznej);
– zwiększenia materialnej zasobności mieszkańców;
– wzrastającej liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkańców (kiedyś 

nastąpi nasycenie);
– wzrastającego natężenia ruchu pojazdów i kongestii transportowej;

1 Prof. dr hab. Wojciech Bąkowski – Uniwersytet Szczeciński.
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– wzrastającego zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
– ograniczania geograficznej przestrzeni na ulicach, placach przeznaczonej dla 

mieszkańców;
– zwiększającej się mobilności społeczeństwa;
– zmian rozkładu szczytów potoków pasażerskich w ciągu dnia roboczego.

Wymienione trendy zmian po stronie popytowej i po stronie warunków oto-
czenia wpływają istotnie na liczbę przewożonych pasażerów, źródła potoków, cel 
podróży, wahania okresowe i sezonowe. Po stronie popytowej nastąpiła także 
zmiana orientacji pasażerów w zakresie oceny jakości usług oferowanych przez 
transport zbiorowy. Wzrastają wymagania odnośnie dostępu do pojazdu i sieci 
transportu zbiorowego oraz dostępności osiągnięcia celu podróży. Wzrastają 
także wymagania podróżnych w zakresie pozyskania informacji oraz uproszcze-
nia realizacji opłat za przejazd. Wymienione elementy jakości działania trans-
portu zbiorowego wraz z ceną, jaką pasażer ma ponieść za usługę przewozową, 
są przesłanką do alternatywnego wyboru korzystania z własnego samochodu 
osobowego. Część mieszkańców niemogących korzystać z własnego samochodu 
osobowego jest „skazana” na usługi transportu zbiorowego niezależnie od tego, 
jaki jest poziom, jakość usług i cena za bilet, a część mieszkańców ma wybór, 
gdyż może przemieszczać się po mieście własnym samochodem osobowym.

W początkach rozwoju indywidualnej motoryzacji coraz większa liczba 
pasażerów przestała jeździć transportem zbiorowym, powodując spadek popytu. 
Jednak w następstwie wzrostu liczebności samochodów osobowych w stosunku 
do stanu nasycenia zmalała użyteczność samochodu osobowego (kongestia 
i trudność znalezienia miejsca do parkowanie oraz wysokie koszty eksploata-
cji związane ze zużyciem paliwa i kosztami parkowania). Znacząca liczebność 
samochodów osobowych w mieście (np. 450–520 samochodów osobowych na 
1000 mieszkańców) powoduje daleko idącą uciążliwość w egzystencji wszyst-
kich mieszkańców (hałas, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, wypadki, 
zajęte miejsca przez samochody, utrudnienia w poruszaniu się pieszych).

W związku z taką sytuacją pojawiają się następujące problemy badawcze 
dla dyscypliny naukowej ekonomiki transportu:
1) Jakimi kategoriami oceniać produkty komunikacji miejskiej, aby dokonywać 

ich wyceny?
2) Jakie działania podjąć po stronie podażowej (sieć, tabor, rozkłady jazdy, 

informacje, bilet, cena), które powiększają wartość produktów komunikacji 
miejskiej?
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W artykule podjęto próbę wykorzystania pojęć i kategorii z tzw. nowej gospo-
darki do problematyki związanej z postawionymi wyżej pytaniami. W nowej 
gospodarce uznaje się, że innowacja, rozwój, elastyczność działania, udoskonale-
nie produktów, pozyskiwanie nowych klientów i powiększenie udziału w rynku 
zależne są nie tyle od kapitału fizycznego i dysponowanego majątku, co od war-
tości niematerialnych.

2. wartość pasażera (klienta) a wartość dla pasażera

Współczesne podejście do rozważań w duchu ekonomii kreatywnej jest 
nakierowane na rolę i znaczenie, jaką klient odgrywa w procesie wywołują-
cym zmiany wewnątrz systemu ekonomiczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa. 
Pojawiła się nawet nowa dziedzina w zarządzaniu o nazwie „zarządzanie klien-
tem”. Ojciec menadżeryzmu amerykańskiego P. Drucker w wielu swoich dzie-
łach podkreśla, „że punktem wyjścia do pracy nad polityką i strategią zarządzania 
musi być informacja o wartościach i potrzebach potencjalnych klientów firmy” 2.

Klient zadowolony z zakupionego produktu dostarcza gotówki na bieżące 
działanie (w tym na pensje, inwestycje i prace badawcze) i jest on wartością dla 
przedsiębiorstwa z następujących powodów:

– jest on źródłem dopływu gotówki,
– przyrost liczby klientów oznacza wzrost przypływu gotówki,
– nowi pozyskani klienci odeszli od innych producentów, osłabiając pozycję 

konkurenta,
– pozyskanie nowego klienta wymaga nakładu (wypływu gotówki).

Liczebność klientów i współpraca z klientami (CRM, a obecnie KCRM) sta-
nowią współcześnie niematerialną wartość przedsiębiorstwa, wyrażoną w tzw. 
kapitale strukturalnym. W odniesieniu do zbiorowej komunikacji pasażerskiej 
zależność pomiędzy pasażerem a dopływem gotówki do przewoźnika jest bar-
dziej złożona. Pasażer (klient) jest źródłem dopływu pieniądza do kasy miasta, ale 
o niewystarczającej wielkości. Z budżetu miasta wypływają pieniądze za realizo-
wane przewozy na dopłaty dla przewoźników. Te dopłaty z budżetu miasta pozwa-
lają realizować zobowiązania wynikające z zakupu usług po cenie zadowalającej 
przewoźnika. Dla przewoźnika klientem są władze miasta, gdyż to one płacą za 
wykonaną usługę przewozową, a nie pasażer. Przewoźnik otrzymuje stały dopływ 
gotówki z kasy miejskiej, niezależnie od frekwencji przewożonych pasażerów. 

2 P. Drucker: Zarządzanie w XXi wieku, Muza SA, Warszawa 2000, s. 29.
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Miasto płaci przewoźnikowi za przejechane zgodnie z umową kilometry. W całym 
łańcuchu logistycznej zależności – władze miasta–przewoźnik–pasażer – rola 
pasażera w przewozach zbiorowych jest taka sama jak w przypadku produkcji rze-
czowej, tzn. im mniej pasażerów jest przewożonych, tym mniej gotówki dopływa 
z usług przewozowych do kasy miasta. Spadająca liczba pasażerów powoduje 
konieczność weryfikacji podaży, czyli zmian w sieci komunikacyjnej miasta.

W praktyce przepływ gotówki od pasażera do kasy miasta jest technicznie 
dość złożoną procedurą obejmującą łańcuch logistyczny, począwszy od wydru-
kowania biletów poprzez dystrybucje, sprzedaż, rozliczenie itp., aż do wpłaty 
pieniędzy na konto miasta. Pasażer jest wartością nie tylko z uwagi na źródło 
gotówki. Nowy pozyskany pasażer (nowy klient) jest osobą, która nie zawsze 
korzysta z samochodu osobowego, a więc nie przyczynia się do zwiększenia 
zanieczyszczania miasta, kongestii transportowej, zajmowania miejsca parkin-
gowego, wypadków drogowych. Pasażer generuje pieniądze i wartości niemate-
rialne, a więc jest pewną wartością w systemie transportu zbiorowego w mieście.

W najprostszym ujęciu pozyskanie nowych pasażerów w komunikacji zbio-
rowej może nastąpić poprzez wzrost sieci komunikacyjnej obejmującej więk-
szy obszar terytorialnej obsługi przewozowej. Wiele miast ma tak rozbudowaną 
komunikację zbiorową, że sieć komunikacyjna obejmuje obszar gmin przy-
ległych do miasta. Drugim kierunkiem zwiększenia frekwencji przewożonych 
pasażerów jest podniesienie jakości oferty przewozowej przy zapewnieniu zado-
walającej ceny. Należy zmieniać wiele elementów w oferowanych produktach 
komunikacji zbiorowej, tak aby potencjalny pasażer, który ma alternatywę poru-
szania się po mieście własnym samochodem, w wielu przypadkach rezygnował 
z tego sposobu podróżowania.

Produkty komunikacji zbiorowej muszą mieć większą wartość dla pasa-
żera niż dostarczona wartość przewozu własnym samochodem osobowym. 
Produktem w komunikacji zbiorowej jest wyznaczona linia (a wiele linii stanowi 
sieć) z jej przypisanymi cechami mierzalnymi, takimi jak: początek i koniec linii, 
konstrukcja i ilość przystanków, rozkład jazdy, częstotliwość kursowania oraz 
przypisany do jej obsługi zestaw pojazdów. Dla uruchomienia linii lub jej zmiany 
(dotyczy to całej sieci komunikacyjnej) potrzebne jest ustalenie wartości, jaka 
zostanie zaoferowana pasażerowi. Istotne jest określenie tego, co składa się na 
wartość oferowaną pasażerowi. Punktem wyjścia są prezentowane cechy, z któ-
rych składa się wartość nie tyle samego produktu, co produktu skierowanego 
do klienta. Klient ocenia wartość produktu według własnych kryteriów, w skład 
których wchodzi wiele niemierzalnych cech produktu (cech niematerialnych, 
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takich jak np.: moda, upodobanie, kolor, marka itp.). Fundamentem wartości 
produktu nieobejmującym wszystkich elementów składowych są jakość i cena 3. 
Profesjonaliści zajmujący się wyceną wartości produktu uznają te dwa kryteria 
za decydujące. Niekiedy występuje pojęcie użyteczności i ceny jako kryteriów 
wyboru produktu przez klienta. Elementy składowe proponowanej wartości pro-
duktu rzeczowego dla klienta przedstawiono na rysunku 1 4.
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Rys. 1. Propozycja wartości dla klienta
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku dokonania wyboru usługi przewozowej pomiędzy transpor-
tem zbiorowym a własnym samochodem osobowym wystarczające jest rozpa-
trywanie jakości i ceny. W kategorii jakości 5 zawartych jest wiele cech, takich 
jak: dostępność, dostęp, funkcjonalność, elastyczność, punktualność itp. Marka 
z kolei jest jedna, choć może występować kilku przewoźników, a więc nie jest 
przez pasażera uwzględniana.

Potencjalny pasażer rozpatruje „wartość usługi” w przypadku konkretnej 
relacji przewozowej, uwzględniając spośród kilku cech jakości przejazdu dwie 
podstawowe cechy, tj. dostęp do przystanku (odległość, czas), dostęp do pojazdu 
(łatwość wejścia do pojazdu, stan napełnienia pojazdu) oraz dostępność osiąg- 
nięcia celu podróży (wtedy, gdy chce rozpocząć przejazd, czas oczekiwania, 
czas jazdy i czas, w jakim pasażer powinien się znaleźć u celu podróży – doj-
ście do miejsca podróży). W ocenie wartości usługi wykonywanej transportem 
zbiorowym brane są pod uwagę niematerialne cechy dostępności, takie jak np.: 
pozyskanie informacji przez pasażera (w domu czy na przystanku), technologia 

3 J. Brilman, nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 54.
4 wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski i R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 

2007, s. 107.
5 W. Starowicz, Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Politechnika Krakowska, 

Kraków 2007. Omówiono tu najszerzej w literaturze krajowej cechy jakości usług przewozowych 
oraz wielkości mierzalne tych cech na przykładzie wielu miast w Polsce.
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zakupu biletu (w punkcie sprzedaży biletów – kiosk, w pojeździe, na przystanku 
w automacie biletowym, przez Internet czy telefon komórkowy).

Drugą kategorią wartości jest cena za usługę. Tak zdefiniowaną wartość 
porównuje się z wartością przejazdu własnym samochodem. W tym porówna-
niu brana jest pod uwagę elastyczność posługiwania się samochodem osobowym 
(dojadę kiedy chcę, gdzie chcę). Walor elastyczności, bardzo wysoko ceniony 
przez właścicieli samochodu osobowego, zaczyna zanikać. W wielu miastach 
coraz trudniej dojechać do celu podróży w przewidzianym czasie i zaparkować 
pojazd blisko celu podróży. Wzrastają też koszty („cena”) zapłaty za używanie 
własnego samochodu osobowego (zużycie paliwa, parkowanie).

Wyłaniają się jeszcze inne cechy wartościujące przejazd komunikacją zbio-
rową w powiązaniu z częściowym przejazdem samochodem osobowym. Dotyczy 
to dojazdu do punktu pośredniego w mieście, gdzie można zaparkować samo-
chód i dalej jechać do celu podróży komunikacją zbiorową. Jeśli ta druga część 
podróży ma wartość dodaną (np.: szybszy przejazd, cena parkowania zastępuje 
cenę biletu), to oferta staje się interesująca dla jeżdżącego samochodem osobo-
wym i pozostawi on samochód osobowy na parkingu.

3. projektowanie i operacyjne nadzorowanie  
świadczonej wartości usługi przewozowej dla pasażera

W przypadku rozważania relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem, 
należy stwierdzić, że wartość produktu dla klienta projektuje i produkuje przed-
siębiorstwo; ustala ono także cenę. Produkt powinien być konkurencyjny wzglę-
dem produktów występujących na rynku, stąd też przedsiębiorstwa starają się 
dostarczyć klientowi nowy produkty o wartości dodanej (wyższa jakość przy 
zadowalającej cenie). W produkcji rzeczowej produkty o wartości dodanej należy 
dostarczyć na rynek w takich ilościach, aby zostały sprzedane. Przedsiębiorstwo 
ma możliwość „zarządzania klientem” poprzez elastyczność cenową i dotarcie 
z produktem do klienta. Przedsiębiorstwo ma walory konkurencyjne, jeśli dys-
ponuje atutami w postaci nowoczesnej (unikalnej) technologii wraz z nowoczes- 
nymi (unikalnymi) procesami. Obok strony materialnej występuje strona nie-
materialna, ulokowana w wiedzy, którą posiadają zatrudnieni pracownicy, oraz 
umiejętności wykorzystania nowoczesnej technologii i sterowania procesami 
w wytwarzaniu produktów o wyższej wartości (wartości dodanej).

Każde przedsiębiorstwo posiada więc wartości materialne i niematerialne, 
a nowoczesne przedsiębiorstwo powinno powiększać te wartości, tak by móc 
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sprostać przyszłym wyzwaniom dotyczącym doskonalenia wytwarzanych pro-
duktów. Podstawowe źródła tworzenia wartości dla klienta przesunęły się od 
aktywów materialnych do niematerialnych 6.

W przypadku transportu zbiorowego podane zależności pomiędzy wpły-
wem wartości materialnej i niematerialnej na wartość usług dla pasażera są bar-
dziej złożone.

Projektowanie produktów w postaci sieci linii z pozostałymi elementami 
określającymi jakość usługi jest realizowane przez władze miasta. Podobnie 
jest z ceną (taryfą) za bilety. Cena jako jeden z elementów składowych warto-
ści usługi w przewozach zbiorowych jest ustalana nie przez wykonawcę usługi, 
tj. przewoźnika, a przez grupę polityków – radnych. Politycy kierują się głów-
nie kryterium społecznym. Cena za bilet ma być niska i jest ustalana w odnie-
sieniu do cen biletów w innych miastach. Brakujący dopływ gotówki dla pokry-
cia kosztów eksploatacji i tworzenia większej wartości materialnych i niemate-
rialnych u przewoźników jest uzupełniany z budżetu miasta. Miasto ustala cenę 
za produkty, jakie samo określiło (linie), drogą przetargów z przewoźnikami. 
Niezależnie od frekwencji przewożonych pasażerów, przewoźnicy będą otrzy-
mywali kwoty pieniężne zgodnie z ustaleniami określonymi w przetargu. Rola 
przewoźników-producentów usług sprowadza się do wykonawstwa (punktual-
ność, pewność, zgodność cech pojazdu z wymaganiami specyfikacji).

Władze miasta także projektują elementy wpływające na wartość usług 
świadczonych za pomocą transportu zbiorowego, ulokowane w najbliższym oto-
czeniu przewozów zbiorowych. Do tych elementów należy zaliczyć: sterowa-
nie ruchem pojazdów w mieście, wytyczanie buspasów, dynamiczną informa-
cję dla pasażera, system sprzedaży biletów, mobilne systemy biletowe uspraw-
niające przejazdy transportem zbiorowym itp. Władze miasta mogą także wpły-
wać na obniżenie wartości przejazdów dla posiadaczy samochodów osobo-
wych, np. poprzez wyznaczanie strefy bez samochodu osobowego, ogranicze-
nia szybkości dla samochodów osobowych, wyznaczanie stref płatnego parko-
wania, informację o wolnych miejscach na parkingach. Wybór dotyczący tego, 
czy jechać własnym samochodem osobowym, czy transportem zbiorowym na 
określonej relacji przewozowej przeprowadzony jest przez potencjalnego pasa-
żera-właściciela samochodu osobowego, drogą porównywania do wartości prze-
jazdu transportem zbiorowym od źródła do celu podróży. Wpływ źródeł władzy 
na wartość usług transportu zbiorowego w mieście zaprezentowano na rysunku 2.

6 J. Low, P. Cohen Kalafut, niematerialne wartości firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 32.
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Rys. 2. Podmioty i grupy wpływające na wartość usług przewozowych w miejskim 
transporcie zbiorowym

Źródło: opracowanie własne.

Wartość produktów dla pasażerów wyznaczają ludzie sprawujący władzę 
administracyjną miasta oraz lokalni politycy. Poziom tej wartości uzależniony 
jest od potencjału wiedzy, jaką oni dysponują, a więc od wartości niematerial-
nych. W wielu miastach politycy oraz przedstawiciele klasy kreatywnej (han-
dlowcy, sportowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy, prawnicy itp.) nie są przychylni 
idei wprowadzenia np. stref bez samochodu osobowego. W niektórych miastach 
prowadzone są kampanie referendalne na rzecz swobodnego bezpłatnego parko-
wania samochodów osobowych w centralnych miejscach miasta (np. starego mia-
sta). Politycy ustosunkowani są nieprzychylnie do ograniczenia szybkości ruchu 
samochodów osobowych, wydzielenia bus pasów. Nieznajomość tematu wśród 
elit i pracowników aparatu samorządu miejskiego połączona z ograniczonymi 
środkami finansowymi przeznaczonymi na transport zbiorowy oraz niskim pozio-
mem technologii przewozowej (zaniedbania w infrastrukturze liniowej i punkto-
wej, telematyce, zużytym i przestarzałym taborze) stanowi o bardzo niskiej war-
tości produktów oferowanych przez transport zbiorowy w konkretnym mieście.

Właśnie ta niematerialna sfera części wartości systemu transportowego 
miasta ma wpływ na projekt sieci transportowej, ograniczenia dla korzystania 
z samochodu osobowego, konstrukcje systemu informacji, a nawet wymagania 
wobec przewoźników realizujących przewozy. W wielu miastach dopuszcza się 
np. eksploatowanie pojazdów o niskich parametrach jakości przewożenia pasa-
żerów (tabor o wysokich stopniach wejścia do pojazdu, bez klimatyzacji, dużym 
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, bez możliwości kasowania biletu 
elektronicznego, bez zabezpieczeń, nawigacji itp.). Politycy, kierując się intere-
sem społecznym, wywierają naciski na władze miasta, po to aby np. nie korzystać 
z usług prywatnych inwestorów chcących obsługiwać nowym taborem wybrane 
linie komunikacyjne. Inwestorzy prywatni traktowani są jako zagrożenie dla 



w poszukiwaniu oceny wartości usługi  w miejskiej komunikacji zbiorowej 227

przewoźników komunalnych (spółek lub zakładów budżetowych). W podobny 
sposób postrzegają tę kwestię przedstawiciele związków zawodowych.

4. mierzenie wartości dla pasażera

M. Porter jako jeden z pierwszych (około 1985 r.) zastosował metodyczne 
narzędzia pozwalające określić wartość produktów. Wskazał on na łańcuch 
zależności, jakie w przedsiębiorstwie wpływają na wartość wytwarzanego pro-
duktu. W odniesieniu do jakości produktów oferowanych przez transport miej-
ski problem jest mało rozpoznany i dlatego złożony. Można zbadać niektóre ele-
menty wartości dla pasażera w sposób wyraźnie mierzalny, na przykład to, jak 
zmieniła się ilość linii i struktura przestrzenna wraz z przystankami. Wzrastająca 
liczba linii i przystanków na przestrzeni 2–3 lat wskazuje na ułatwienie zwią-
zane z korzystaniem z transportu zbiorowego. Zwiększenie szybkości przejaz-
dów na wybranych relacjach, np. dzięki buspasom, oznacza, że wzrosła wartość 
usługi dla pasażera. Wprowadzenie nowoczesnych pojazdów z elementami inte-
ligentnymi, takimi jak: monitorowanie jazdy, możliwość dokonania różnymi sys-
temami płatności za przejazd, udogodnienia w pozyskaniu informacji, szczegól-
nie dla osób przyjezdnych (obecnie w wielu miastach nie ma prawie żadnego 
spójnego systemu informacji dla pasażera), jest przejawem wzrostu wartości dla 
pasażera, chociaż niewyraźnie mierzalnym.

W. Starowicz w swoich pracach zaprezentował pomiary i wartości wskaźni-
ków oceniających poziom jakości realizowanych usług. W pracach naukowych 
wskazano kierunki doskonalenia jakości podaży usług. P. Drucker podkreś- 
la wagę badań dotyczących wartości dla klienta – chodzi tu o badania marke-
tingowe i wprowadzanie innowacji jako podstawowych narzędzi do podnosze-
nia wartości produktów. Badania marketingowe z kolei były i są szeroko prowa-
dzone przez zespół O. Wyszomirskiego. Pozwalają one na ustalenie – skwanty-
fikowanie, jak oceniają wartość produktów komunikacji zbiorowej pasażerowie 
i niepasażerowie.

Z kolei innowacje wygenerowane i zaprojektowane przez władze miejskie 
powinny dostarczać takie usługi, których pasażer jeszcze nie zna, a gdy zostaną 
one wprowadzone, uzna je za bardzo korzystne; chodzi tu na przykład o uru-
chomienie linii na zwartej zabudowie miejskiej (wąskie ulice) obsługiwanej 
przez minibusy. Innym przykładem jest wprowadzony w Krakowie „autobus 
na zamówienie”. Wprowadzanie wartości dodanej dla pasażera należy korelo-
wać z doskonaleniem – racjonalizacją wydatków zarówno inwestycyjnych, jak 
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i eksploatacyjnych. Wyższa jakość działania całego systemu przewozów zbioro-
wych powinna przynosić efekt w postaci zwiększenia ilości przewożonych pasa-
żerów oraz zachowania proporcji pomiędzy przychodami a kosztami.

Cały system sprawowania władzy i zarządzania transportem zbiorowym 
powinien wewnętrznie podlegać zmianom jakościowym. Jako przykład należy 
tu przywołać badania prowadzone przez zespół R. Tomanka; dotyczą one in- 
tegracji systemu przewozów zbiorowych, co powinno być powiązane z podno-
szeniem wartości usług dla pasażera.

Drugim elementem wartości jest cena, jaką płaci się za usługi przewo-
zowe. W tym przypadku dla pozyskania pasażerów należy rozszerzyć zakres 
zmian w najbliższym otoczeniu transportu zbiorowego. Klient postrzega war-
tość produktu poprzez porównanie z innym produktem, uwzględniając jego 
cenę. W przypadku omawianych tu usług, porównanie odnosi się do kosztów 
poruszania się samochodem osobowym (pomijamy marginalny udział taksó-
wek osobowych i roweru). Osoba korzystająca z samochodu „wycenia własną 
usługę”, biorąc pod uwagę dwa źródła kosztów: eksploatacja pojazdu (koszty 
stałe i zmienne) oraz koszty parkowania pojazdu. Ten drugi składnik kosztu znaj-
duje się w gestii polityków i władz miasta. Wielkość tego kosztu z reguły prze-
kracza koszty eksploatacji samochodu osobowego i to tak dalece, że zaczyna ona 
być ważąca i skłania do wyboru transportu zbiorowego. Wyraźnie jest to uwi-
docznione w dużych amerykańskich miastach, gdzie jedna godzina na parkingu 
w centralnym obszarze miasta kosztuje 10–20 dolarów. Tak wysoka stawka par-
kingowa sprawia, że wielu właścicieli samochodów osobowych pozostawia je 
w domu, a korzysta z usług transportu zbiorowego. W oparciu o publikację autor-
stwa F. Bailoma, K. Matzlera i D. Tschemernjaka 7, na rysunku 3 zaprezentowano 
zależności pomiędzy ceną i jakością dla dwóch konkurujących ze sobą dawców 
usług rywalizujących o pasażera.

Strzałki wskazują, w jakim kierunku należy wprowadzać zmiany, aby znie-
chęcać do korzystania z samochodu osobowego poprzez narzędzia prawne, eko-
nomiczne, organizacyjne i techniczne na wybranych obszarach miasta. Z drugiej 
strony w transporcie zbiorowym należy stosować takie rozwiązania organiza-
cyjne, aby zapewnić możliwość pokonywania przestrzeni na wysokim poziomie 
jakości i przy niskich kosztach. Te skierowane na pasażera dwa przeciwstawne 
kierunki działań władz miejskich powinny być dobrane w sposób „zrównowa-
żony” i uwzględniać następujące kwestie:

7 F. Bailom, K. Matzler, D. Tschemernjak, Jak utrwalić sukces, Oficyna, Kraków 2009, s. 22.
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– udostępnienie przestrzeni publicznej mieszkańcom miasta i osobom przy-
jezdnym,

– zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
– spełnienie wymagań wynikających z mobilności mieszkańców,
– podniesienie bezpieczeństwa podróżowania.

Rys. 3. Rywalizacja transportu zbiorowego z samochodem osobowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Bailom, K. Matzler, D. Tschemernjak, Jak 

utrwalić..., op.cit.

podsumowanie

W artykule zarysowano problem wykorzystania kategorii wartości do pro-
jektowania zmian w systemie transportowym miasta po stronie podażowej i naj-
bliższego otoczenia.

W drugiej połowie ubiegłego wieku uruchomienie komunikacji miejskiej 
wymagało posiadania podstawowych zasobów materialnych (tabor, zajezd-
nie, sieć z przystankami, system sprzedaży biletów, rozkład jazdy) oraz wiedzy, 
aby możliwe było realizowanie całego procesu związanego z funkcjonowaniem 
komunikacji zbiorowej. Podstawowym niedoborem w realizacji usług przewo-
zowych były aktywa (tabor) i środki obrotowe (brak pieniądza). Popyt na usługi 
przewozowe przewyższał podaż usług (ciągły niedobór zasobów materialnych), 
aby zaspokoić oczekiwania pasażerów. Współcześnie dysponowanie atutami 
materialnymi nawet w wystarczającej wielkości i liczbie nie spełnia warunków, 
jakie niesie nowoczesna cywilizacja dla mieszkańców miasta.



wojciech bąkowski230

Kierunek nowej gospodarki i ekonomii kreatywnej skupia się obecnie na 
sferze wartości intelektualnej, wiedzy, technologiach informatycznych, proceso-
wym podejściu w działalności transportowej. Tradycyjne podejście do rozwią-
zywania problemów transportowych jest obecnie zbyt mało przydatne, by spro-
stać wymogom współczesności. Dlatego też należy podjąć badania, po to by móc 
zastosować doskonalsze narzędzia do rozwiązywania czekających nas proble-
mów w sferze transportu zbiorowego. Cały system transportowy jest elementem 
wartościującym markę miasta i „magnetyzm” przyciągający turystów, klasę kre-
atywną inwestorów w nowoczesnych dziedzinach gospodarczych, a także gene-
rowanie wzrostu lokalnego PKB na jednego mieszkańca. System transportowy 
o wysokiej wartości jest generatorem rozwiązań transportowych dostarczającym 
produkty o wysokiej wartości dla pasażera w danym mieście.
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transport jako niezbĘdny element składowy 
działalności pocztowej

od autora

Z dużym zadowoleniem przyjąłem zaproszenie Pani Profesor Elżbiety Załogi 
dotyczące przygotowania artykułu na kolejne seminarium naukowe poświęcone 
dorobkowi naukowemu i dydaktycznemu szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu.

Zaproszenie to traktuję jako zaszczyt, tym bardziej, że dotyczy ono jubile-
uszowego seminarium, związanego z 65-leciem tej znakomitej szkoły.

organizowanie kolejnych seminariów nawiązujących do dorobku szczeciń-
skiej szkoły ekonomiki transportu jest cenną inicjatywą, która z jednej strony 
ugruntowuje jej pozycję, a z drugiej – służy kontynuowaniu jej tradycji. w pod-
trzymywaniu tej tradycji, zarówno przez organizowanie seminariów, jak i poprzez 
cenny dorobek naukowo-dydaktyczny, szczególna zasługa przypada Pani Profesor 
Elżbiecie Załodze, która pełni obecnie funkcję Prodziekana ds. nauki na wZiEu 
uS oraz kierownika katedry Systemów i Polityki transportowej na tym wydziale.

działania te jednoznacznie służą kontynuowaniu idei szczecińskiej szkoły 
ekonomiki transportu, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza obecnie, gdy informa-
cje na temat dorobku tej szkoły przebijają się z mniejszą intensywnością, przede 
wszystkim wskutek poszerzenia się pola badań naukowych o nowe, interesujące 
dziedziny, jak też w wyniku ewoluowania zainteresowań naukowych części pra-
cowników w kierunku innych specjalności.

1 Prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski – Uniwersytet Szczeciński.
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Jako osoba „wywodząca się z transportu”, która następnie skierowała swe 
zainteresowania na ekonomiczne zagadnienia rynku pocztowego, telekomunika-
cyjnego i rynku komunikacji elektronicznej, mając możliwość napisania artykułu 
na ważne nie tylko dla transportowego środowiska seminarium naukowe przygo-
towałem tekst pt. „transport jako niezbędny element składowy działalności pocz-
towej”.

wprowadzenie

Działalności pocztowej, jak też transportowi warunkującemu realizowa-
nie tej działalności, w przeszłości przypisywano cechy monopolu naturalnego 2. 
Podejście takie wiązano głównie z następującymi kwestiami:
– uznaniem usług pocztowych i transportowych bądź przynajmniej ich części, 

za usługi społecznie ważne, do których każdy obywatel powinien mieć zapew-
niony dostęp, przy jednoczesnym zagwarantowaniu określonego poziomu 
jakości tych usług oraz społecznie akceptowanego poziomu ich ceny;

– traktowaniem poczty i transportu jako sektorów ważnych strategicznie, two-
rzących swoisty kręgosłup gospodarki.

Eksponowanie tych cech sprzyjało budowaniu politycznego uzasadnienia 
dla choćby częściowego wyłączenia poczty i transportu spod wpływu sił rynko-
wych. Jednak takie podejście miało krytyków, którzy sygnalizowali niezasad-
ność wyłączenia części działalności pocztowej i transportowej z ogólnych reguł 
rynku i przesadne akcentowanie możliwości wystąpienia negatywnych następstw 

2 Według współczesnej ekonomii o monopolu naturalnym można mówić wówczas, gdy najniż-
sze koszty produkcji dóbr rzeczowych lub usług danej branży można osiągnąć tylko wtedy, jeśli 
produkcja tych dóbr jest skupiona w jednej jednostce organizacyjnej (B. Wieland, Die Entflech-
tung des amerikanischen Fernmeldemonopols. Schriftenreihe des WIK der Deutschen Bundespost, 
Sprinter Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokio 1985, s. 90). Monopol naturalny można roz-
patrywać w odniesieniu do jednostki gospodarczej wytwarzającej jedno dobro bądź wiele rodza-
jów dóbr. W pierwszym przypadku o monopolu naturalnym mówimy wówczas, gdy dana jednostka 
dzięki tzw. korzyści skali produkuje dowolną ilość jednego dobra najtaniej. Inaczej określając, 
wykonanie tej samej produkcji przez kilka niezależnych przedsiębiorstw pociągałoby za sobą wyż-
sze koszty. W tej sytuacji wprowadzenie konkurencji oznaczałoby trwonienie społeczno-gospodar-
czych zasobów. W przypadku jednostek produkujących więcej dóbr sprawa przedstawia się nieco 
inaczej. Oszczędności kosztowe powstają głównie wskutek wspólnego wytwarzania różnych dóbr, 
co określa się mianem tzw. korzyści działalności sprzężonej. W tym przypadku może się zdarzyć, 
że określony pojedynczy rodzaj dóbr z palety oferowanej przez monopolistę naturalnego konkuren-
cja jest w stanie produkować taniej. W tej sytuacji bez obowiązywania ograniczeń prawnych kon-
kurencja taka się pojawi, lecz skupi się tylko na tych rodzajach dóbr, które wyprodukuje korzystniej 
niż monopolista naturalny (H. Groener, działalność pocztowa – monopol czy konkurencja, w: Pro-
blemy łączności, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1993, s. 52).
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w przypadku ograniczenia centralnej ingerencji w tych sektorach gospodarki. Ten 
kierunek myślenia silniej przebijał się w transporcie. Jego przeforsowanie miało 
wsparcie w empirycznych wynikach badań prowadzonych w USA i Wielkiej 
Brytanii, z których wynikało, że ograniczenie centralnego sterowania w trans-
porcie doprowadziło w tych krajach do wystąpienia pozytywnych efektów po 
stronie usługobiorców, usługodawców, jak też w skali gospodarki narodowej 3.

Zmiany liberalizacyjne dokonujące się w obszarze transportu nie znalazły 
jednak bezpośredniego przełożenia na sytuację w obszarze rynku pocztowego, 
którego funkcjonowanie wymaga stosowania transportu. Stan ten jednak musiał 
prowadzić do pojawienia się pytań, czy działalność pocztowa opierająca się na 
wykorzystaniu środków transportu powinna nadal być traktowana jako obszar 
posiadający cechy monopolu naturalnego.

1. badania ekonomicznych cech działalności pocztowej

Trudność przełamywania przeświadczeń o istnieniu cech monopolu natural-
nego w działalności pocztowej (mimo pozytywnych wyników zaniechania takiego 
podejścia w obszarze transportu) była jednym z czynników dokładniejszego zain-
teresowania się w latach 70. XX wieku empirycznym udokumentowaniem panu-
jącej teorii przypisującej działalności pocztowej cechy monopolu naturalnego. 
Pierwsze dotyczące tej kwestii badania polegające na ekonometrycznym szaco-
waniu przebiegu funkcji kosztów produkcji pocztowej podjęto przede wszystkim 
w USA. Ukierunkowano je zwłaszcza na poszukiwanie potwierdzenia istnienia 
korzyści skali w obszarze rynku usług pocztowych. W tym celu badaniom pod-
dano poszczególne podstawowe fazy pocztowego procesu usługowego tj.:

– fazę zbierania przesyłek (gromadzenie przesyłek),
– fazę opracowywania przesyłek (segregowanie przesyłek),
– fazę transportu,
– fazę doręczania.

3 Zob. m.in.: Th.G. Moore, deregulating ground transportation, w: new opportunities for 
Entrepreneurship; H. Giersch, Symposium 1983 des instituts fuer weltwirtschaft, Kiel 1983, s.146 
i n. Pozycja przytaczana za: G. Aberle, der politische mut fehlt, Wirtschaftsdienst nr XII/1994, 
s. 587; J. Kandler, Verkehrsordnungpolitik im wandel – neuere Entwicklungen in den uSa, w: inter-
nationales Verkehrswesen 35/1983, s. 251 i n.; B. Bayliss: die deregulierung des Strassengueter-
verkehrs in grossbritaniene, Internationales Verkehrswesen 1987, nr 39, s. 12; R.C. Lieb, dere-
gulierung des amerikanischen Strassengueterverkehrs, w: bundesverband der deutsche industrie, 
liberalisierung der Verkehrsmaerkte, Erfahrungen des auslands, Koeln 1988, s. 34.
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Pozostałe czynności niezbędne do zrealizowania procesu pocztowego 
wydzielono w odrębną grupę 4.

Wyniki uzyskane dzięki tej metodzie badań wykazały, że korzyści skali dzia-
łania występują w obszarze fazy gromadzenia przesyłek i doręczania przesyłek. 
Stwierdzono zarazem, że efekty skali w fazie zbierania przesyłek, jak też w fazie 
ich doręczania są uzależnione od gęstości zabudowy i liczby ludności badanego 
obszaru. W pozostałych analizowanych fazach procesu pocztowego występowa-
nia korzyści skali nie stwierdzono. Bardziej szczegółowe informacje na temat 
wyników badania występowania korzyści skali w poszczególnych fazach pro-
cesu pocztowego przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Koszty przypadające na poszczególne fazy procesu świadczenia usług pocztowych  
oraz zaobserwowany w tych fazach poziom uzyskiwanych korzyści skali działania

Fazy procesu Procent kosztów ogólnych wielkość korzyści skali

zbieranie przesyłek 9 znacząca

opracowywanie przesyłek 27 prawdopodobnie żadna

transport przesyłek 16 prawdopodobnie żadna

doręczanie przesyłek 42 określona

pozostałe czynności 6 nierozpoznana

ogółem 100 określona, ale słabo 
zaznaczająca się

Źródło: J. Haldi, the Value of output of the Post office department, w: the analysis 
of Public output, J. Margolis, New York, London 1970 (Columbia University 
Press and National Bureau of Economic Research), s. 339–380, przytaczane na 
podstawie: G. Knieps, dienstleistungspolitik der dbP…, op.cit., s. 158.

W latach 80. XX wieku podjęto dalsze badania dotyczące ustalenia wystę-
powania korzyści skali i korzyści zakresu działania w procesie świadczenia usług 
pocztowych. Badania takie prowadzono w USA i w Wielkiej Brytanii, przy czym 

4 Badania takie podjął Haldi w roku 1970, za: G. Knieps, dienstleistungspolitik der dbP und 
ordnungspolitik, w: die deutsche bundespost im Spannungsfeld der wirtschaftspolitik, R.V. Dec-
kers Verlag, G. Schenck, Heidelberg 1987.
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stosowano różne, nie w pełni pozwalające na porównywanie wyników, podejścia 
badawcze, które polegały na:
– analizowaniu kształtowania się kosztów w fazie gromadzenia przesyłek i sor-

towania, fazie doręczania przesyłek, jak też kosztów sieci urzędów poczto-
wych oraz kosztów kapitałowych budowli i pojazdów;

– analizowaniu kształtowania się kosztów w trzech obszarach działalności 
pocztowej, a mianowicie: doręczania, transportu i opracowywania przesyłek.

Przeprowadzone badania wykazywały, że korzyści skali działania oraz 
korzyści działalności sprzężonej (świadczenia przy pomocy tych samych zaso-
bów różnych usług) dotyczą co najwyżej wybranych faz procesu pocztowego, 
a realizowanie pozostałych faz może być otwarte dla konkurencji 5.

Pojawiło się zarazem pytanie, czy występowanie dosyć ograniczonych 
korzyści skali i korzyści zakresu działania, i to jedynie w niektórych obszarach 
działalności pocztowej, jest wystarczające dla przyjęcia założenia, że rynek usług 
pocztowych jest obszarem, na którym wprowadzenie konkurencji spowodowa-
łoby pogorszenie uzyskiwanych wyników?

Uzyskana w wyniku prowadzonych badań szersza wiedza na temat usług 
pocztowych i procesu produkcji tych usług, jak też rozwoju usług substytucyj-
nych wobec usług pocztowych, skłoniła naukowców zajmujących się rynkiem 
pocztowym do podjęcia nowych, pogłębionych badań na temat ekonomicznej 
zasadności utrzymywania w obszarze rynku usług pocztowych segmentów funk-
cjonujących na zasadzie monopolu.

Kolejne badania, prowadzone w latach 90. XX wieku i na początku XXI 
wieku, służyły rozpoznaniu ekonomicznej zasadności utrzymywania monopolu 
w obszarze rynku usług pocztowych, koncentrowały się na oddzielnym anali-
zowaniu poszczególnych faz procesu produkcji usług pocztowych, tj. fazy gro-
madzenia przesyłek pocztowych, ich sortowania, transportu oraz doręczania, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na stopień przejawiania się w tych fazach:
– korzyści związanych ze skalą produkcji i zakresem produkcji,
– kosztów niezwracanych,
– różnicowania kosztów ze względu na charakterystykę społeczno-geograficzną 

obsługiwanego terenu (wielkość obsługiwanego obszaru, gęstość zaludnienia, 
stopień uprzemysłowienia),

5 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.
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– urządzeń istotnych, które mogą być wykorzystywane przez właściciela w celu 
ograniczania konkurencji dostępu do danego rynku (tzw. bottleneck).

Wyniki różnych badań tej kwestii, uwzględniające wydzielenie czterech 
faz: gromadzenia przesyłek listowych, sortowania tych przesyłek, ich transportu 
oraz doręczania przesyłek listowych, prezentują W. Elsenbast 6, C. Christmann 7 
i G. Knieps 8.

Zestawiając stanowiska prezentowane przez W. Elsenbasta, C. Christmanna 
i G. Kniepsa na temat zasadności przypisywania poszczególnym fazom poczto-
wego procesu obsługi przesyłek listowych cech monopolu naturalnego, można 
uznać, że:
1) żaden z tych autorów nie dostrzega w fazie gromadzenia przesyłek listowych 

i w fazie ich transportu cech, które uzasadniałyby realizowanie tych faz na 
zasadach monopolu;

2) w fazie sortowania przesyłek listowych, dla której obecnie typowe jest sto-
sowanie nowoczesnych centrów sortowniczych, w których segregowane są 
duże ilości przesyłek, mogą być uzyskiwane duże korzyści skali i mogą się 
z tym wiązać istotne koszty niezwracalne. Jednak jedynie zdaniem jednego 
z prezentowanych autorów (C. Christmanna) uzasadnia to traktowanie wiel-
kich centrów rozdzielających ponadregionalne przesyłki listowe oraz centrów 
rozdzielających listy lokalne w dużych miastach jako niekontestowalnych 
monopoli naturalnych. Natomiast zdaniem dwóch pozostałych autorów nie 
ma ekonomicznych przeciwwskazań dla budowania przez konkurencję włas- 
nych centrów rozdzielczych;

3) w odniesieniu do fazy doręczania jeden z autorów (C. Christmann) wskazuje 
na istnienie monopolu kontestowalnego w odniesieniu do doręczania przesy-
łek listowych klientom indywidualnym, realizowanego klasycznymi kursami 
listonoszy (od domu do domu). Jest to stanowisko „miękkie”, nie wskazu-
jące na niezasadność stosowania w fazie doręczeń rozwiązań właściwych dla 
rynku konkurencyjnego. Pozostali dwaj autorzy jednoznacznie opowiadają się 
za możliwością otwarcia fazy doręczania przesyłek listowych dla konkurencji.

6 W. Elsenbast, universaldienst unter wettbewrb, Baden-Baden 1999.
7 C. Christmann, liberalisierung von monopolmaerkten, Frankfurt am Mein–Berlin–Bern–Bru-

xelles–New York–Oxford–Wien 2004.
8 G. Knieps, ist das logistische briefbefoerderungssystem eine wettbewerbliche bottleneck-

ressource?, w: M. Herdegen, U. Immenga, G. Knieps, die teilleistungsregelung des Paragraph 
28 Postg, Die verfassungsrechtliche, wettbewerbsrechtliche und ökonomische Perspektive, Mün-
chen 2002.



transport jako niezbędny element składowy działalności pocztowej 237

Uogólniające ujęcie stanowisk prezentowanych trzech autorów na temat 
możliwości stosowania konkurencji w odniesieniu do działalności realizowanej 
w podstawowych fazach procesu przemieszczania przesyłek listowych przedsta-
wiono w tabeli 2.

Tabela 2

Podstawowe fazy procesu przemieszczania przesyłek listowych i ich podatność na 
wprowadzanie konkurencji

Fazy procesu 
przemieszczania 

przesyłek listowych

Podatność na konkurencję

w. elsenbast c. christmann g. knieps

Gromadzenie 
przesyłek tak tak tak

Sortowanie 
przesyłek tak

nie w odniesieniu do:
– centrów rozdzielczych dla 
ponadregionalnych przesyłek 

listowych,
– centrów rozdzielczych dla 

lokalnych przesyłek listowych 
zlokalizowanych w dużych 

miastach 

tak

Transport tak tak tak

Doręczanie 
przesyłek

tak 
(z zastrzeżeniem, 

czy da to 
właściwy efekt 

na terenach 
wiejskich)

kontestowalny monopol 
w zakresie doręczania przesyłek 

listowych gospodarstwom 
domowym poprzez listonoszy 
(autor tego poglądu dopuszcza 
możliwość konkurencji w tym 

obszarze)

tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Elsenbast, universaldienst unter…, op.cit., 
s. 40–50; C. Christmann, liberalisierung von…, op.cit., s. 53–58; G. Knieps, 
w: M. Herdegen, U. Immenga, G. Knieps: die teilleistungsregelung…, op.cit., 
s. 82–86 i 92–93.

Na podstawie przedstawionych stanowisk, będących wynikiem rozważań 
wspartych licznymi badaniami szczegółowymi przeprowadzonymi w różnych 
krajach, nie można wskazać wyraźnych przesłanek ekonomicznych dla stosowa-
nia w obszarze obsługi przesyłek listowych rozwiązań zakładających obowiązy-
wanie monopolu.
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Można więc przyjąć, że utrzymywanie monopolu w odniesieniu do czę-
ści działalności pocztowej jest wynikiem decyzji politycznych. Ich uzasadnienia 
można doszukiwać się w:
– politycznej roli przypisywanej informacji, a w następstwie także instytucjom 

świadczącym usługi przesyłu informacji,
– ciągłym kultywowaniu poglądu o szczególnych cechach działalności poczto-

wej przez część polityków,
– sile oddziaływania na polityków ze strony operatorów dysponujących upraw-

nieniami monopolistycznymi.

podsumowanie

Decyzje polityczne wprowadzające i utrzymujące monopol w obszarze 
rynku usług pocztowych są korzystne dla obu zaangażowanych stron, tj. dla ope-
ratorów pocztowych posiadających uprawnienia monopolistyczne oraz dla poli-
tyków z następujących powodów 9:
– operatorzy pocztowi utrzymują w ten sposób silną i stosunkowo niezagrożoną 

pozycję w zmonopolizowanym obszarze rynku;
– politycy zapewniają sobie w ten sposób łatwość sterowania poczynaniami 

tych operatorów pocztowych.
Impulsy wymuszające odchodzenie od tej wygodnej dla zasiedziałych operato-

rów pocztowych oraz polityków sytuacji pojawiły się ze strony:
– klientów zainteresowanych wyższą jakością świadczonych usług pocztowych 

i poszerzaniem ich oferty w celu lepszego dostosowania tych usług do popytu 
zgłaszanego przez społeczeństwo i gospodarkę;

– firm prywatnych zainteresowanych podejmowaniem działalności w tych seg-
mentach rynku pocztowego, na które wskutek obowiązywania rozstrzygnięć 
politycznych nie mieli i nie mają wstępu;

– obserwowanego postępu technicznego, którego rozwój z jednej strony posze-
rzał możliwość i podnosił ekonomiczną opłacalność podejmowania działalno-
ści na rynku pocztowym, a z drugiej – prowadził do rozwoju działalności sub-
stytuującej usługi pocztowe.

Oddziaływania te nie mogły pozostać bez echa i musiały prowadzić do pod-
ważania i redukowania obowiązujących politycznych rozstrzygnięć kształtujących 

9 F. Schoser, wirtschaft und deutsche bundespost PoStdiEnSt. Erfahrungen – Erwartungen 
– wünsche. W: Postforum. dokumentation, band 1: Postdienst. Kongress- und Workshopbeitraege, 
Köln 1990, s. 23.
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zakres monopolu w obszarze rynku pocztowego. Charakterystyczne przy tym jest 
to, że redukowanie obowiązujących politycznie rozstrzygnięć dotyczących rynku 
pocztowego przebiega stopniowo, co oznacza, że zakres monopolu na rynku pocz-
towym jest etapowo ograniczany i rynek ten w coraz szerszym zakresie otwierany 
jest dla konkurencji. Propagatorzy stosowania tej metody wskazują, że stwarza 
ona najlepsze możliwości dotarcia do tych obszarów działalności pocztowej, które 
spełniają lub najpełniej odzwierciedlają warunki monopolu naturalnego. W rzeczy-
wistości zastosowana metoda kroczącej liberalizacji rynku pocztowego nie pozwo-
liła na osiągnięcie założonego celu. Istotny wpływ na ten stan rzeczy wywarł 
szybko zachodzący postęp techniczny, który umożliwił obniżenie kosztów jednost-
kowych produkcji pocztowej oraz oferowanie względnie tanich substytutów prze-
syłek listowych i w konsekwencji zmienił uwarunkowania produkcji pocztowej.
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trAnSPort ALS unentBeHrLicHer BeStAndteiL  
DER POSTTÄtigkeit

zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag präsentiert die Rolle des Transports in der Posttätigkeit 
und besonders in den Postprozessen. Nach einer Einführung in die Besonderheiten des 
Postmarktes werden die aktuellen Postmarktentwicklungen und ihren Einfluss auf die 
Rolle des Transports analysiert. Aus ökonomischer Perspektive ist der Trend zur Nutzung 
wettbewerblicher Selbssteuerungskräfte im allgemeinen positiv zu bewerten.
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inFrastruktura loGistyczna –  
próba określenia zakresu znaczenioweGo

wprowadzenie

Logistyka – jak każda nauka czy dziedzina wiedzy – ciągle ewaluuje; poja-
wiają się nowe pojęcia, nowe obszary badawcze. Jednym z nich jest infrastruk-
tura logistyczna. Problematyka infrastruktury logistycznej w zasadzie już weszła 
do kanonu podstawowych obszarów badawczych logistyki i poświęca się jej 
coraz więcej opracowań. Można jednak zauważyć, że rozważania dotyczące 
infrastruktury logistycznej mają naturę praktyczną, brakuje natomiast prób teore-
tycznego zmierzenia się z tą problematyką. Niewątpliwie pilną kwestią jest upo-
rządkowanie kontekstu znaczeniowego pojęcia „infrastruktury logistycznej”.

1. pojęcie „infrastruktury” jako punkt wyjścia w definiowaniu 
infrastruktury logistycznej

Pojęcie „infrastruktury logistycznej” mieści się w zakresie znaczeniowym 
szerszego pojęcia, jakim jest „infrastruktura” w ogóle. Stąd też poprawna inter-
pretacja tego terminu wymaga określenia istoty „infrastruktury” jako pojęcia 
pierwotnego, zwłaszcza że jest ono bardzo pojemne i wiąże się je z różnymi dzie-
dzinami życia człowieka.

1 Dr Izabela Dembińska – Uniwersytet Szczeciński.



izabela dembińska242

Choć infrastrukturze nie przypisano powszechnie uznanej definicji, 
a co za tym idzie – jest ona niejednoznacznie interpretowana; najogólniej określa 
się ją zwykle jako fundamentalną strukturę czy architekturę określonego systemu, 
determinującą jego funkcjonowanie. Zdecydowanie szerszym ujęciem posługuje 
się M. Ratajczak, definiując infrastrukturę jako zbiór obiektów, urządzeń, insty-
tucji czy też jakichś innych zjawisk, które postrzegane są jako fundament, bez 
którego istnienia nie jest możliwe tworzenie, rozwój czy prawidłowe funkcjo-
nowanie jakiegoś fragmentu systemu społecznego lub też systemu jako całości 2.

Według W. Buhra 3, pierwsze szersze analizy znaczenia pojęcia „infrastruk-
tury” znalazły się w opracowaniu R. Jochimsena 4 z 1966 roku, który – bazując 
na rozważaniach F. Lista 5 z 1841 roku i B. Malinowskiego 6 z 1944 roku, pró-
bował stworzyć paradygmat infrastruktury, kładąc szczególny nacisk na jej rolę 
w gospodarce. R. Jochimsen określił infrastrukturę jako zbiór wyposażenia mate-
rialnego, instytucji, ludzi oraz wszelkich danych, które są dostępne dla podmio-
tów gospodarczych, umożliwiające prowadzenie aktywności gospodarczej 7.

Szerokie przekroje definicji pojęcia „infrastruktury” można spotkać w lite-
raturze transportowej. Jest to zrozumiałe, bowiem najczęściej „infrastrukturę” 
jako pojęcie odnosi się do transportu; wymienić tu należy takich autorów, jak 
choćby K. Wojewódzka-Król 8, W. Grzywacz 9 i M. Kotowska-Jelonek 10. Należy 
się zgodzić z opinią K. Wojewódzkiej-Król, że istotę infrastruktury w zupełno-
ści oddaje definicja W. Grzywacza 11, podobna do ujęcia R. Jochinsena, w której 

2 M. Ratajczak, infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, Poznań 1999, s. 11.

3 W. Buhr, what is infrastructure? Department of Economics, School of Economic Disciplines, 
Siegen Discussion Paper No. 107, University of Siegen 2003.

4 R. Jochimsen, theorie der infrastruktur: grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung, 
Tübingen: J.C.B, Mohr 1966.

5 F. List, das nationale System der Politischen Ökonomie, Stuttgart: Cotta Verlag 1841.
6 B. Malinowski, a scientific theory of culture and other essays, Chapel Hill, N.C.: University of 

North Carolina Press 1944.
7 ibidem, s. 100.
8 Zob. rozwój infrastruktury transportu, red. K. Wojewódzka-Król, Wyd. Uniwersytetu Gdań-

skiego, Gdańsk 1999, s. 11–17; K. Wojewódzka-Król, o zakresie pojęcia i niektórych cechach infra-
struktury transportu, Zeszyty Naukowe WET UG 1975, nr 5; K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, 
infrastruktura transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 11–16.

9 Zob. W. Grzywacz, infrastruktura transportu, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982, 
s. 32–37.

10 Zob. M. Kotowska-Jelonek, rola infrastruktury w procesie rynkowej transformacji polskiej 
gospodarki, Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom 1994, s. 10–19.

11 W. Grzywacz, infrastruktura transportu…, op.cit., s. 34.
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infrastrukturę określono jako podstawowe urządzenia i instytucje łącznie z nie-
zbędnym wyposażeniem rzeczowym i osobowym, służące do zapewnienia mate-
rialnych i społecznych warunków jakiejkolwiek działalności w ramach całej 
gospodarki narodowej bądź jej poszczególnych działów, gałęzi i jednostek pod-
stawowych. Wyposażenie materialne i społeczne nadaje infrastrukturze charak-
ter społeczno-ekonomiczny, przekładający się na wprowadzony w latach 60. XX 
wieku przez N.M. Hansena 12 podział infrastruktury na ekonomiczną i społeczną. 
Infrastruktura ekonomiczna 13 obejmuje trwale zlokalizowane urządzenia świad-
czące usługi w zakresie transportu, komunikacji, energetyki, irygacji, meliora-
cji. Nazywana jest ona czasami infrastrukturą techniczną czy techniczno-eko-
nomiczną 14. Urządzenia i instytucje świadczące usługi w dziedzinie prawa, bez-
pieczeństwa, edukacji, służby zdrowia oraz zasoby ludzkie tworzą z kolei infra-
strukturę społeczną 15, która służy kształtowaniu infrastruktury ekonomicznej. 
Infrastruktura społeczno-ekonomiczna stanowi zatem integralny element sys-
temu społeczno-gospodarczego.

Odnosząc to spojrzenie do infrastruktury logistycznej, należy postrzegać 
ją jako infrastrukturę społeczno-ekonomiczną określonego systemu społeczno-
-gospodarczego. Ponadto jest ona infrastrukturą branżową, ponieważ odnosi się 
do działu gospodarki, jakim jest logistyka. W skład infrastruktury ekonomicz-
nej logistyki wchodzi wyposażenie rzeczowe logistyki, niezbędne do jej funk-
cjonowania, natomiast infrastruktura społeczna logistyki służy funkcjonowaniu 
i kształtowaniu infrastruktury ekonomicznej, to znaczy jej budowie i rozwojowi 
poprzez umożliwianie np. kształcenia kadry dla potrzeb logistyki, prowadzenia 

12 N.M. Hansen, the Structure and determinants of local Public investment Expenditures, 
„Review of Economics and Statistics” 1965, No. 2, s. 150–162.

13 K. Wojewódzka-Król zauważa, że obok pojęcia infrastruktura ekonomiczna w literaturze 
można spotkać pojęcie infrastruktura techniczna. Podkreśla jednocześnie, że jest to ujęcie węż-
sze, które nie obejmuje elementów wykorzystania ekonomicznego. Zob. rozwój infrastruktury…, 
op.cit., s. 13.

14 Zob. A. Kubiak, Z. Zajda, infrastruktura ekonomiczna i społeczna, cz. i, „Przegląd Bibliogra-
ficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego” 1968, z. 3, s. 97–99; A. Kubiak, Z. Zajda, infrastruktura 
ekonomiczna i społeczna, cz. ii, „Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego” 1973, 
z. 4, s. 147–149.

15 Zob. M. Ciesielski, A. Szudrowicz, Ekonomika transportu, Wyd. Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 2000, s. 7; A. Piskozub, gospodarowanie w transporcie. Podstawy teore-
tyczne, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982, s. 41; usługi logistyczne, red. W. Rydz-
kowski, Wy. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004, s. 77; W. Grzywacz, infrastruk-
tura transportu a gospodarka narodowa, „Przegląd Komunikacyjny” 1982, nr 5; rozwój infra-
struktury…, op.cit., s. 13; Z. Dziembowski, infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, „Ekonomi-
sta” 1985, nr 4–5; K. Brzozowska, infrastruktura publiczna jako kategoria ekonomiczna, „Ekono-
mista” 2002, nr 1, s. 127–140.
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badań w obszarze logistyki, tworzenia i egzekwowania przepisów prawnych 
dotyczących logistyki. Wskazuje to na jej usługowy charakter na rzecz infra-
struktury ekonomicznej logistyki.

2. niejednoznaczności w definiowaniu infrastruktury logistycznej

Infrastruktura logistyczna jest pojęciem stosunkowo nowym, stąd w pol-
skiej literaturze logistycznej brak jeszcze systematyzującej w sposób dostateczny 
polemiki na jego temat. Pewną trudność stanowi także, wskazana wcześniej, ogól-
nikowość pojęcia infrastruktury, która przekłada się na niejednoznaczny zakres 
znaczeniowy pojęcia infrastruktury logistycznej, widoczny w pracach autorów, 
którzy – choć nielicznie – podjęli próbę wyjaśnienia tego pojęcia.

Jako pierwszy pojęcie infrastruktury logistycznej w ujęciu technicznym 
do literatury logistycznej wprowadził S. Abt 16, wskazując, że są to środki tech-
niczne umożliwiające przemieszczanie, przeładunek i magazynowanie towarów. 
Dokonał on też pierwszej próby wyszczególnienia elementów składowych infra-
struktury logistycznej. Według tego autora w skład infrastruktury logistycznej 
wchodzi 17:
a) infrastruktura magazynowa: budowle i budynki, place składowe, urządzenia 

magazynowe;
b) infrastruktura manipulacyjna: urządzenia transportu wewnętrznego (np. dźwi-

gnice, wózki, przenośniki), urządzenia pomocnie (np. kontenery, palety, 
pojemniki);

c) infrastruktura transportowa: środki transportu samochodowego, kolejowego, 
lotniczego, pływającego, rurociągi;

d) opakowania: znakowane kodem jednostkowo lub zbiorczo, nieznakowane 
kodem, opakowania transportowe;

e) infrastruktura informatyczna: sprzęt hardware, oprogramowanie, środki orga-
techniczne, środki komunikacji.

Można przyjąć, że zarówno definicja, jak i charakterystyka elementów 
infrastruktury logistycznej podane przez S. Abta wpisują się w ramy podanych 
wcześniej, elementarnych określeń infrastruktury. Odpowiadają one także kolo-
kwialnemu ujęciu infrastruktury. Patrząc jednak przez pryzmat transportowego 

16 Zob. S. Abt, logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, Poznań 2001, s. 130–131; logistyka ponad granicami, red. S. Abt, Wyd. Instytutu Logistyki 
i Magazynowania, Poznań 2000, s. 43–44.

17 logistyka ponad granicami…, op.cit., s. 44.
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rozumienia pojęcia infrastruktury, co zdaje się być uzasadnione, zapropono-
wane przez S. Abta wyszczególnienie jej elementów wymaga pewnego komen-
tarza. Przede wszystkim daje się zauważyć nieuwzględnienie w nim dróg, które 
na pewno uznać można za element infrastruktury logistycznej, co więcej – są one 
elementem podstawowym i inherentnym. Można sądzić, że zadecydował o tym 
mikroekonomiczny charakter prezentowanego ujęcia 18, choć i w takim przy-
padku powinny znaleźć się w tym zestawieniu drogi wewnętrzne. Poza tym pod 
pojęciem infrastruktury wymieniane są elementy, które należy raczej postrzegać 
jako suprastrukturę 19. Mowa jest tutaj o środkach transportu samochodowego, 
kolejowego, lotniczego, pływającego i rurociągach oraz urządzeniach transportu 
wewnętrznego i urządzenia pomocnicze. Można również dostrzec pewną niekon-
sekwencję. Otóż S. Abt wskazuje w swojej definicji, że infrastrukturę logistyczną 
tworzą środki techniczne, do których trudno zaliczyć opakowania pojawiające się 
z kolei w charakterystyce jej elementów. Urządzenie bowiem to potoczna nazwa 
maszyn i pomieszczeń, a więc opakowanie, które w rozumieniu ustawy o opa-
kowaniach i odpadach opakowaniowych jest wprowadzonym do obrotu wyro-
bem wykonanym z jakichkolwiek materiałów, przeznaczonym do przechowywa-
nia, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów 20, nie 
jest urządzeniem technicznym.

Takie samo ujęcie elementów składowych infrastruktury logistycznej pre-
zentują w polskiej literaturze K. Ficoń 21, Z. Korzeń 22, Cz. Skowronek i Z. Sarjusz-

-Wolski 23, wzorując się prawdopodobnie na ujęciu S. Abta. Cz. Skowronek 
i Z. Sarjusz-Wolski wskazują jednakże, że przyjętym kryterium podziału infra-
struktury logistycznej powinna być realizacja podstawowych zadań logistyki, 
do których zaliczają:

– przemieszczanie, czemu służą środki transportowe i manipulacyjne;

18 Podział na infrastrukturę logistyczną przedsiębiorstwa i infrastrukturę logistyczną kraju 
można znaleźć m.in. w: P.M. Swamidass, Encyclopedia of production and manufacturing manage-
ment, Kluwer Academic Publishers, Norwell 2000, s. 369–370.

19 Twórcą pojęcia „suprastruktury” jest J. Tinberger. Wprowadził on je po to, by nie posługiwać 
się – jego zdaniem – niezbyt fortunnym określeniem „nieinfrastruktura”. Zob. J. Tinberger, Sha-
ping the world Economy, The Twentieth Century Fund, New York 1962, s. 133.

20 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, rozdział 1, art. 3, 
DzU 2001, nr 63, poz. 638 z późn. zm.

21 K. Ficoń, Zarys mikrologistyki, BEL Studio, Warszawa 2004, s. 48.
22 Z. Korzeń, logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom I, Instytut Logi-

styki i Magazynowania, Poznań 1998, s. 17.
23 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1995, 

s. 62–65.
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– składowanie, czemu służą budynki i budowle magazynowe wraz z całym ich 
wyposażeniem;

– ochronę, co jest główną funkcją opakowań;
– przetwarzanie informacji niezbędnych w sterowaniu procesami logistycz-

nymi – te funkcje spełniają środki informatyczne.
W trakcie analizy kryteriów podziału składowych infrastruktury logistycznej 

nasuwają się jednak dwie wątpliwości. Po pierwsze, czy rzeczywiście podstawo-
wym zadaniem logistyki jest przetwarzanie informacji? Wątpliwość ta jest o tyle 
istotna, że odpowiedź na nią ma swoje przełożenie w postrzeganiu struktury ele-
mentów infrastruktury logistycznej, jak też w hierarchii ich ważności. Zadaniem 
logistyki, w ogólnym ujęciu, jest zapewnianie dostępności do właściwego pro-
duktu (strumienia materiałowego) właściwemu odbiorcy przy spełnieniu nastę-
pujących warunków: we właściwej ilości, we właściwym stanie, we właściwym 
miejscu, we właściwym czasie oraz po właściwym koszcie 24. Informacja natomiast 
odzwierciedla procesy rzeczowe, a właściwie ich przebieg i jest wykorzystywana 
w sterowaniu procesami fizycznego przepływu dóbr materialnych w przedsiębior-
stwie czy między przedsiębiorstwami (w łańcuchu dostaw, w sieci). Informacja 
warunkuje nie tylko przepływy dóbr materialnych jako takie, ale również ich racjo-
nalizację, umożliwiając odpowiednią regulację asortymentu, ilości, szybkości, 
poziomu bezpieczeństwa, kosztów przepływu itp. 25 Ponadto, jeśli przyjąć, że prze-
twarzanie informacji to działanie polegające na zastosowaniu wielu metod i pro-
cedur transformacji informacji, gdzie za typowe przykłady procedur transformacji 
informacji uznaje się powszechnie agregację i dezagregację informacji, wyszuki-
wanie, selekcję, porównywanie, zestawianie, sortowanie itp., to trudno jednak zgo-
dzić się ze stwierdzeniem, że czynności te są podstawowymi zadaniami logistyki.

Druga wątpliwość dotyczy wątku opakowań, który występował także 
w zestawieniu prezentowanym przez S. Abta. Można się bowiem zastanawiać, 
czy ochrona lub inaczej – bezpieczeństwo przewozu czy magazynowania jest 

24 Tak ujęte zadania logistyki przyjęło się wyrażać w postaci zasady 7W. W przedstawiony spo-
sób zadania logistyki wyszczególniają między innymi: J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr, Zarzą-
dzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 52; M. Christopher, Strategia zarządzania dystrybu-
cją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996, s. 13; M. Chaberek, makro- i mikroekonomiczne 
aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 20–23.

25 Szerzej na ten temat piszą między innymi: I. Dembińska-Cyran, M. Jedliński, B. Milewska, 
logistyka, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, s. 181–194; M. Jedliński, B. Milew-
ska, D. Milewski, B. Szałek, Problemy nowoczesnej logistyki materiałowo-towarowej, Wyd. Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, s. 33–37; logistyka, red. D. Kisperska-Moroń i S. Krzy-
żaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009, s. 22; P. Hanus, M. Kasperek, System 
informacji w logistyce, Habex, Gliwice 1997, s. 5.
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podstawowym zadaniem logistyki, czy raczej jednym z elementów logistycz-
nej obsługi klienta mówiącym o tym, w jaki sposób ma być realizowane zada-
nie przemieszczania bądź magazynowania, by osiągnąć pożądany poziom satys-
fakcji klienta. A zatem bezpieczeństwo jest właściwością jakościową procesów 
przemieszczania i magazynowania.

Mimo wskazanych wątpliwości, Cz. Skowronek i Z. Sarjusz-Wolski słusz-
nie zauważają, że infrastruktura logistyczna – jako określony system techniczno-

-organizacyjny – wywiera bezpośredni wpływ na przebieg procesów logistycz-
nych, zwłaszcza na ich sprawność i niezawodność, determinując tym samym 
wielkość ponoszonych kosztów 26.

Próbę wyjaśnienia znaczenia pojęcia infrastruktury logistycznej podjęto 
również w Słowniku terminologii logistycznej, w którym podano następującą 
definicję: „Infrastruktura logistyczna to system dróg lądowych, wodnych, por-
tów lotniczych, portów morskich i/lub sieci telekomunikacyjnych znajdujących 
się na określonym terenie” 27. Jest to ujęcie dość wąskie, ograniczające się z jed-
nej strony do przedmiotowego traktowania infrastruktury, a z drugiej – do inter-
pretacji jedynie w kontekście liniowych elementów, choć w rozszerzeniu defi-
nicji podaje się, że „w systemowym podejściu do logistyki wyróżnia się trzy 
składowe infrastruktury logistycznej: infrastrukturę liniową, punktową i komu-
nikacyjną (informatyczną)” 28. W definicji tej można się zatem dopatrzeć pew-
nej niespójności interpretacyjnej. Ważne jest również spostrzeżenie, że Słownik 
terminologii logistycznej w swoim zbiorze haseł nie zawiera ogólnego pojęcia 

„suprastruktura”, nie wspominając już o pojęciu szczegółowym – „suprastruk-
tura logistyczna”.

Na infrastrukturę logistyczną należy patrzeć także w ujęciu makroekono-
micznym. Takie spojrzenie prezentują w literaturze głównie autorzy niemieccy, 
jak G.B. Ihde 29 czy H.Ch. Pfohl 30. Według H.Ch. Pfohla pod pojęciem infrastruk-
tury makrologistycznej można rozumieć, w sensie materialnym, sieć określo-
nego obszaru gospodarczego, np. gospodarki narodowej, w której dokonują się 
przepływy towarów i informacji między przedsiębiorstwami i gospodarstwami 

26 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, logistyka w…, op.cit., s. 64.
27 Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006, s. 64.
28 ibidem, s. 64.
29 G.B. Ihde, transport, Verkehr, logistik, gesamtwirtschaftliche aspekte und einzelwirtschaftli-

che handhabung, München 1991, s. 41 i n.
30 H.Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998, 

s. 334–345.
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domowymi. Głównymi węzłami infrastruktury makrologistycznej są węzły 
w postaci centrów logistycznych. Jak podkreśla H.Ch. Pfohl, infrastruktura 
obszaru gospodarczego nie składa się z jednej sieci, lecz z licznych sieci częścio-
wych, które mogą się różnić w zależności od przewoźników. W tym znaczeniu 
można wydzielić sieć drogową, sieć kolejową, sieć żeglugi morskiej, sieć żeglugi 
śródlądowej, sieć lotniczą i sieć rurociągów. Łatwo zatem zauważyć, że w swo-
jej definicji H.Ch. Pfohl silnie uwypukla sieciowość infrastruktury logistycznej.

W świetle definicji infrastruktury transportowej przedstawionej przez 
J. Kristiansena 31, infrastrukturę logistyczną gospodarki można również postrze-
gać jako zespół uwarunkowań realizacji usług logistycznych, rozpatrywanych 
w kategoriach technicznej i instytucjonalnej. Na warunki techniczne składa się 
wyposażenie rzeczowe, czyli „elementy twarde”, ujmowane w podstawowym 
rozumieniu, to znaczy infrastruktura transportowa i infrastruktura magazynowa 
oraz wyposażenie niematerialne, nazwane „elementami miękkimi”, tworzone 
przez struktury organizacyjne i system informacyjny funkcjonujący w obrębie 
sektora logistycznego. Warunki instytucjonalne są wyznaczane przez ramy legi-
slacyjne oraz instrumenty ustawowe regulujące usługi logistyczne i systemy 
zarządzania logistyką.

3. aspekty znaczeniowe pojęcia infrastruktura logistyczna

Objaśniając pojęcie infrastruktury logistycznej, można akcentować trzy 
podstawowe aspekty (rysunek 1):

– celu (zadaniowy),
– przedmiotowy (strukturalny),
– funkcjonalny.

Aspekt celu pokazuje, że podstawowym zadaniem infrastruktury logistycz-
nej jest zapewnienie należytego funkcjonowania gospodarki narodowej jako 
całości, jak i jej poszczególnych elementów poprzez umożliwienie realizacji 
powiązań czasoprzestrzennych, tj. neutralizowania luk przestrzennych i czaso-
wych, jakie występują między produkcją a konsumpcją, wywołanych następują-
cymi czynnikami:

– rozdzielnością miejsc wytwarzania i konsumpcji oraz stopniem ich rozprosze-
nia lub koncentracji na danych obszarze;

31 Por. J. Kristiansen, regional transport infrastructure policies, w: D. Kanister, J. Berechman, 
transport in a unified Europe: Policies and challenges, North-Holland 1993, s. 239–240.
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– niejednoczesnością produkcji i konsumpcji w czasie;
– skalą popytu i możliwościami produkcyjnymi;
– przestrzenną specjalizacją produkcji;
– komplementarnością zaspokajania potrzeb;
– problemami niedrożności kanałów informacyjnych, skutkującą nieodpowied-

nią znajomością możliwości i warunków wymiany towarowej na rynku.

Rys. 1. Aspekty znaczeniowe infrastruktury logistycznej (ujęcie makroekonomiczne)
Źródło: opracowanie własne.

W aspekcie przedmiotowym infrastrukturę logistyczną traktuje się jako 
kompleks obiektów przyporządkowany określonej przestrzeni. Obiekty te, które 
można nazywać obiektami logistycznymi 32, dają się podzielić na liniowe i punk-
towe (rysunek 2). Zasadne wydaje się również wyjście poza ramy tego prostego 
podziału i wskazywanie elementów infrastruktury logistycznej o charakterze 
liniowo-punktowym, jak sieci i korytarze. O klasyfikacji infrastruktury logistycz-
nej decyduje zatem sposób lokalizacji i organizacji przestrzennej, jak też powią-
zań przestrzennych i funkcjonalnych obiektów logistycznych.

32 Pojęciem „obiekt logistyczny” posługują się także J. Miklińska oraz W. Paprocki i J. Pieriegud, 
jednakże stosują je jedynie do opisu infrastruktury punktowej, tj. różnych typów budowli i budyn-
ków, funkcjonujących pojedynczo lub tworzących kompleksy, których cechą wspólną jest umożli-
wianie realizacji czynności i usług logistycznych (J. Miklińska, rozwój koncepcji usługowej dzia-
łalności logistycznej, w: logistyka. infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki, 
red. M. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa–Radom 2008, s. 64; W. Paprocki, 
J. Pieriegud, cechy i tendencje rozwoju obiektów logistycznych w Polsce, „Przegląd Komunika-
cyjny” 2000, nr 1; W. Paprocki, J. Pieriegud, obiekt logistyczny według koncepcji „magazyn miX”, 

„Przegląd Komunikacyjny 2000, nr 2). 
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Obiekty liniowe to różnego rodzaju drogi transportowe, po których odbywa 
się przemieszczanie: drogi samochodowe, kolejowe, rzeki i inne wody żeglowne. 
Z uwagi na to, że największy udział w obsłudze systemów logistycznych ma trans-
port drogowy, co wynika z właściwości jakościowych tej gałęzi, można dokonać 
pewnej hierarchizacji logistycznych obiektów liniowych na podstawowe, to jest 
drogi samochodowe i pozostałe.

 
Infrastruktura  

logistyczna 

Infrastruktura  

logistyczna liniowa 

 

Infrastruktura  

logistyczna punktowa 

Drogi Obsługa kompleksowa 

Obsługa profilowana 

Drogi samochodowe 

Drogi kolejowe 
Rzeki i inne wody żeglowne 

Centra logistyczne 

Centra magazynowe 

Centra dystrybucyjne 

Centra transportowe 

Sieci  Korytarze 

Rys. 2. Partycja infrastruktury logistycznej (ujęcie makroekonomiczne)
Źródło: opracowanie własne.

Oryginalny pogląd na temat infrastruktury liniowej reprezentuje 
M. Ratajczak, według którego powinno się jeszcze uwzględniać występowa-
nie infrastruktury quasi-liniowej. Wiąże on ją z funkcjonowaniem transportu lot-
niczego i morskiego oraz łączności bezprzewodowej, gdy przekazywanie mię-
dzy portami, lotniskami, stacjami nadawczymi ludzi, ładunków czy też informa-
cji jest związane z wykorzystywaniem określonych tras żeglugowych, koryta-
rzy powietrznych czy fal radiowych, wykazując w ten sposób cechy infrastruk-
tury liniowej 33.

Pojęcie punktu infrastrukturalnego nie należy utożsamiać fizycznie z jego 
małą przestrzennością, lecz z lokalizacją i popytowo-podażowym charakterem 34. 

33 M. Ratajczak, infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, KiW, 
Warszawa 1990, s. 35, za: P. Rosik, M. Szuster, rozbudowa infrastruktury transportowej a gospo-
darka regionów, Wyd Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 9.

34 W. Grzywacz, infrastruktura transportu…, op.cit., s. 35.
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Wobec tego logistyczne obiekty punktowe będą miejscem koncentracji popytu 
i podaży określonych usług infrastrukturalnych – usług świadczonych przez 
infrastrukturę logistyczną wraz z przynależną suprastrukturą. Logistyczna infra-
struktura punktowa służy więc stacjonarnej obsłudze ładunków 35.

Klasyfikacja logistycznej infrastruktury punktowej nie jest zadaniem pro-
stym. Generalnym problemem jest wielość i różnorodność form organizacyjno-
funkcjonalnych i wynikająca z tego swoboda interpretacyjna zauważalna w lite-
raturze.

W ujęciu makroekonomicznym logistyczne obiekty punktowe przyjmują 
formę centrów. Są one zaplanowane, wybudowane i zarządzane jako odrębna 
całość. Centra mogą oferować obsługę kompleksową lub profilowaną. Te, o cha-
rakterze kompleksowym przyjęło się zwyczajowo nazywać centrami logistycz-
nymi. Definiuje się je jako obiekty przestrzennie funkcjonalne wraz z infrastruk-
turą i organizacją, w których są realizowane usługi logistyczne związane z przyj-
mowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi 
towarzyszące świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy 
podmioty gospodarcze 36. Podkreśla się, że centra usług logistycznych wyróżnia 
przede wszystkim wielofunkcyjność i multimodalność. Wielofunkcyjność polega 
na świadczeniu szerokiego, zróżnicowanego zakresu usług logistycznych (kom-
pleksowość obsługi na zasadzie one stop shopping). Multimodalność natomiast 
wynika z dostępu do co najmniej dwóch gałęzi transportu, najczęściej transportu 
drogowego i kolejowego.

Druga forma obsługi oferowana przez punktowe obiekty logistyczne 
to obsługa profilowana. Może ona dotyczyć usług magazynowania, dystrybucji 
bądź transportowych, a co za tym idzie jest świadczona odpowiednio przez cen-
tra magazynowania, centra dystrybucyjne oraz centra przeładunkowe, nazywane 
też centrami transportowymi czy terminalami przeładunkowymi. Należy dodać, 
że centra profilowane mogą być elementem składowym centrum logistycznego, 
jak ma to miejsce w przypadku portów morskich.

Wskazuje się jeszcze na funkcjonowanie szczególnych form centrów 37, 
które realizują usługi wyspecjalizowane na potrzeby konkretnej branży, jak 

35 Analogicznie ujmuje to K. Szałucki w przypadku punktowej infrastruktury transportowej. Por. 
K. Szałucki, transport samochodowy, w: transport, red. K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 39.

36 I. Fechner, centra logistyczne. cel-realizacja-przyszłość, Biblioteka Logistyka, Wyd. Insty-
tutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004, s. 14; usługi logistyczne…, op.cit., s. 99.

37 Zob. J. Miklińska, rozwój koncepcji…, op.cit., s. 69.
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na przykład pocztowe centrum ekspedycyjno-rozdzielcze, farmaceutyczne cen-
trum logistyczne czy kolejowe centrum logistyczne. E. Gołembska sugeruje, 
że można je określać mianem baz logistycznych 38.

W środowisku logistycznym przyjęło się także pojęcie „park logistyczny”, 
stosowane czasami zamiennie z pojęciem „park magazynowy”. Choć w Polsce 
parki logistyczne są stosunkowo nową formą obiektów logistycznych, bowiem 
ich rozwój nastąpił po 2000 roku, to jednak dają się zaobserwować pewne cechy, 
które je odróżniają od innych punktowych obiektów logistycznych. Do takich 
cech należy zaliczyć:

– zajmowanie dość znacznych obszarów (rozległość przestrzenna);
– parki logistyczne często składają się z co najmniej dwóch budowli magazyno-

wych (złożoność);
– parki logistyczne stanowią obiekty przeznaczone najczęściej do magazyno-

wania;
– obiekty w ramach parków logistycznych są użytkowane zwykle na zasadzie 

wynajmu;
– parki logistyczne są tworzone i zarządzane przez deweloperów (tak zwanych 

deweloperów parków logistycznych, deweloperów powierzchni magazyno-
wych, operatorów rynku nieruchomości przemysłowych);

– parki logistyczne lokalizowane są w takich miejscach, by miały bezpośredni 
dostęp do autostrad.

Czasami centra logistyczne nazywane są platformami logistycznymi. 
Wydaje się, że w ten sposób niepotrzebnie wprowadza się pewien chaos termi-
nologiczny, bowiem platformę logistyczną zwykło się definiować jako rozbudo-
wany system informatyczny, który umożliwia firmom przeprowadzanie między 
sobą transakcji kupna-sprzedaży oraz świadczy usługi dodatkowe (m.in. serwis 
aukcyjny, usługi finansowe, logistyczne, doradcze) adresowane do podmiotów 
znajdujących się na platformie za pośrednictwem Internetu 39.

Jak wspomniano wcześniej, w praktyce gospodarczej obserwuje się znaczną 
wariantowość form i typów punktowych obiektów logistycznych. Determinowana 
jest ona przede wszystkim potrzebami i preferencjami jej użytkowników. Próby 
ich uporządkowania dokonane dotychczas w literaturze z zakresu logistyki 
i transportu pozwalają wyszczególnić najważniejsze kryteria podziału centrów, 

38 E. Gołembska, centra logistyczne w teorii i praktyce, „Eurologistics” 2001, nr 1, s. 23.
39 T. Małkus, wskocz na platformę, „Eurologistics” 2007, nr 42; N. Aldin, F. Stahre, Electronic 

commerce, marketing channels and logistics platforms – a wholesaler perspective, „European Jour-
nal of Operational Research” 2003, Volume 144, Issue 2, pp. 270–279.
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takie jak: forma własności, forma użytkowania, zakres i rodzaj świadczonej 
obsługi, przeznaczenie, uwarunkowania przestrzenne, dostępność przestrzenna. 
Przedstawiono je i omówiono w tabeli 1.

Tabela 1

Podział punktowych obiektów logistycznych według najważniejszych kryteriów

Lp. kryterium Podział Uwagi

1. Własność

Publiczno-prywatne

Obiekty inicjowane przez sektor 
publiczny, którego wkładem 

inwestycyjnym są przeważnie 
nieruchomości, decyzje 

administracyjne czy działania 
w otoczeniu inwestycji, polegające 
na rozwoju lokalnej infrastruktury 

transportowej. Sektor prywatny 
udostępnia kapitał i sprawuje z reguły 

funkcje zarządcze po zakończeniu 
inwestycji 

Prywatne
Obiekty budowane przez podmiot 

prywatny, z reguły jednego inwestora, 
na zasadach komercyjnych

2. Liczba 
użytkowników

Jeden użytkownik Obiekty użytkowane przez jeden 
podmiot

Wielu użytkowników Obiekty użytkowane przez więcej niż 
jeden podmiot

3. zakres 
świadczonych usług 

Kompleksowe 
Obiekty oferujące szeroki zakres 
różnych usług logistycznych, tzw. 

pakietów usług logistycznych

Profilowane 

Obiekty oferujące grupy powiązanych 
ze sobą usług logistycznych, 

np. usługi związane z dystrybucją, 
usługi magazynowania

4.
Rodzaj 

obsługiwanych 
towarów

Uniwersalne
Obiekty przystosowane do obsługi 
ładunków bez ograniczeń co do ich 

natury i postaci fizycznej

Branżowe Obiekty przystosowane do obsługi 
określonej grupy ładunków

Specjalistyczne

Obiekty przystosowane do obsługi 
specjalnej grupy ładunków, 

przy czym specjalizacja może 
wynikać ze specyfiki produktów 

i wymaganych dodatkowych 
uprawnień (procedur) w zakresie 

obsługi
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Lp. kryterium Podział Uwagi

5. Specjalność i branża 
użytkownika

Centra operatorów 
logistycznych i innych 

podmiotów sektora TSL

Obiekty użytkowane przez 
operatorów rynku TSL

Centra przedsiębiorstw 
produkcyjnych 
i handlowych

Obiekty użytkowane przez 
przedsiębiorstwa produkcyjne 

i handlowe

6.
Możliwość obsługi 

przewozów 
intermodalnych

Centra intermodalne

Obiekty przystosowane do obsługi 
transportu intermodalnego 
(wyposażone w terminale 

intermodalne)

Centra nieintermodalne Obiekty nieprzystosowane do obsługi 
transportu intermodalnego 

7. Forma użytkowania

Centra własne

Obiekty użytkowane na potrzeby 
własne, najczęściej użytkowane 
przez operatorów rynku TSL lub 

przedsiębiorstwa produkcyjne 
i handlowe

Centra na wynajem
Obiekty użytkowane na wynajem 

przez wyspecjalizowanych 
deweloperów

8. Integralność 
przestrzenna

Skupione 
(scentralizowane)

Wszystkie elementy rzeczowe obiektu 
logistycznego (budynki biurowe, 

budowle magazynowe, terminale itp.) 
są skupione na jednym, terytorialnie 

ograniczonym obszarze

Rozproszone 
(zdecentralizowane)

Elementy rzeczowe obiektu 
logistycznego, powiązane 

organizacyjnie, są zlokalizowane 
na kilku mniejszych, terytorialnie 

ograniczonych obszarach

9.
Położenie względem 

miast i obszarów 
zurbanizowanych

Centra położone 
na terenach 

miast i obszarach 
zurbanizowanych

Obiekty logistyczne położone 
na terenach miast i obszarów 

zurbanizowanych

Centra położone 
na obrzeżach 

miast i obszarów 
zurbanizowanych lub 

poza nimi

Obiekty logistyczne położone 
na obrzeżach miast i obszarów 

zurbanizowanych bądź poza nimi

Źródło: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji punktowych obiektów logistycz-
nych w pracach autorów: I. Fechner, Zasady klasyfikacji centrów logistycznych 
wynikające z analizy ich funkcjonowania, „Logistyka” 2008, nr 4, s. 16–17; 
J. Miklińska, rozwój koncepcji…, op.cit., s. 71; W. Paprocki, J. Pieriegud, rozwój 
centrów logistycznych w Polsce, „Eurologistics” 2003, nr 5, s. 52–57; A. Sobko-
wiak, Spacer po parkach logistycznych, „Logistyka a Jakość” 2005, nr 1, s. 66–69.
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Logistyczna infrastruktura wykazuje tendencję do tworzenia przestrzen-
nych układów, czyli sieci. Natomiast logistyczna infrastruktura liniowa, zloka-
lizowana równolegle i w określonej bliskości, tworzy pasma określane koryta-
rzami, w których mogą być zlokalizowane także obiekty punktowe.

Z celów, jakie stawia się infrastrukturze logistycznej, wynikają funkcje. 
W ujęciu funkcjonalnym infrastruktura logistyczna jest więc zbiorem elemen-
tów pełniących określone funkcje w danym systemie dla pewnej grupy użyt-
kowników. Na ogólnym poziomie rozważań, infrastrukturze logistycznej można 
przyporządkować dwie funkcje: ekonomiczną i społeczną. Aspekt ekonomiczny 
funkcji odnosi się do miejsca i roli infrastruktury logistycznej w gospodarce. 
Problematyka ta zostanie omówiona w dalszej części referatu. Natomiast roz-
patrywanie infrastruktury logistycznej w kontekście funkcji społecznej, to bada-
nie jej wpływu na określony system społeczny, jego strukturę, funkcjonowanie, 
kształtowanie i rozwój.

Na funkcjonalność infrastruktury logistycznej należy spojrzeć syme-
trycznie, tj. nie tylko w aspekcie pełnionych funkcji, ale również dysfunkcji. 
Dysfunkcyjność infrastruktury logistycznej wiąże się ze stanem afunkcjonalno-
ści, czyli braku przystosowania do jakich celów czy potrzeb, i można ją odnosić 
zarówno do obszaru gospodarczego, jak i społecznego. Najbardziej akcentowaną 
dysfunkcją infrastruktury logistycznej jest negatywne oddziaływanie na środo-
wisko naturalne.

Funkcje infrastruktury logistycznej mogą być oczekiwane, postulowane 
oraz rzeczywiste. Dysfunkcje zaś będą zawsze rzeczywiste. Z natury rzeczy nie 
są one postulowane, a tym bardziej nie są oczekiwane, ewentualnie mogą być 
spodziewane.

Dychotomia funkcji infrastruktury logistycznej stanowi ważną analityczną 
podstawę do badań nad jej dynamiką i zmiennością. Pozwala tym samym anali-
zować infrastrukturę logistyczną jako strukturę dynamiczną, ulegającą ciągłemu 
wzrostowi i rozwojowi.

podsumowanie

Przeprowadzone rozważania skłaniają do następujących wniosków, istot-
nych w poprawnym definiowaniu pojęcia „infrastruktury logistycznej”:
1. Uwzględniwszy fakt, że infrastruktura logistyczna warunkuje realizację pro-

cesów logistycznych, jej istota i tworzące ją elementy są determinowane przez 
istotę i rodzaje procesów logistycznych.
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2. Wydaje się niesłuszne pomijanie w zbiorze pojęć logistycznych pojęcia 
„suprastruktury”, a tym samym nierozróżnianie (nierozgraniczanie) infra-
struktury logistycznej i suprastruktury logistycznej.

3. Ogólne rozumienie logistyki pozwala na jej postrzeganie w kontekście proce-
sów transportowo-magazynowych, co daje podstawę twierdzeniu, że za klu-
czowe elementy infrastruktury logistycznej można uważać: infrastruk-
turę transportową i infrastrukturę magazynową, która jednocześnie staje się 
podstawową, obok infrastruktury pomocniczej, tworzonej przez pozostałe 
elementy.

4. Infrastruktura logistyczna jest integralnym elementem każdego systemu logi-
stycznego. Realizacja procesów logistycznych w ramach systemów logistycz-
nych może odbywać się na czterech podstawowych płaszczyznach instytucjo-
nalnych: mikro-, makro-, mezo- i meta-, stąd też uzasadnione jest rozpatrywa-
nie funkcjonowania:
 – infrastruktury logistycznej w skali mikroekonomicznej, tj. infrastruktury 

logistycznej przedsiębiorstwa;
 – infrastruktury logistycznej w skali makroekonomicznej jako podstawy 

technicznej gospodarki;
 – infrastruktury logistycznej w skali mezoekonomicznej, to znaczy sektora 

(branży) ze wskazaniem na jej specyfikę i szczególne właściwości w zależ-
ności od sektora/branży;

 – infrastruktury logistycznej w skali metaekonomicznej, czyli infrastruktury 
logistycznej łańcucha dostaw.

Można zatem przyjąć, że w uniwersalnym znaczeniu infrastruktura logi-
styczna to trwale zlokalizowane obiekty, stanowiące funkcjonalną, niezbędną 
podstawę materialną realizacji procesów logistycznych, a tym samym zapewnia-
jącą prawidłowe funkcjonowanie systemów logistycznych. A zatem nie uznaje 
się tutaj za infrastrukturę logistyczną ani opakowań, ani środków transportowych, 
ani sprzętu komputerowego i oprogramowania, jak to miało miejsce we wcześ-
niej cytowanych definicjach. W związku z tym można założyć, że jest to ujęcie 
klasyczne (tradycyjne, podstawowe). Z kolei infrastruktura logistyczna w uję-
ciu makroekonomicznym (infrastruktura logistyczna gospodarki), to uniwersalne 
określenie należy nieco uściślić, to rzeczowe wyposażenie transportowo-magazy-
nowe danego kraju, stanowiące produktywną część infrastruktury, które warun-
kuje aktywność logistyczną w ramach całej gospodarki bądź jej poszczególnych 
działów czy gałęzi.
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LogiStic inFrAStructure  
– eFFort in StAting ScoPe oF MeAning

Summary

In the literature, considerations relating to the logistics infrastructure are more prac-
tical. There is a lack of theoretical attempts to address this issue. Matter of urgency seems 
to be the arrangement of the concept of semantic context of the logistics infrastructure. 
The article raised the following points: explain the concept of infrastructure, defining the 
concept of logistics infrastructure, the concept of the semantic aspects of the logistics 
infrastructure.

translated by izabela dembińska
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StaniSław krawiEc 1

teoria systemów jako instrumentarium  
badań ekonomicznych w transporcie

wprowadzenie

Teoria systemów, ogólna teoria systemów to słowa kluczowe, które zainspi-
rowały mnie – młodego magistra inżyniera, elektronika i informatyka, rozpatru-
jącego wszystkie zagadnienia w ujęciu ilościowym – w chwili spotkania z pro-
fesorem Krzysztofem Chwesiukiem, notabene w Zakopanem. Jako młody czło-
wiek, piszący już w latach 80. programy komputerowe (także w celach komer-
cyjnych) odważyłem się nierozważnie na jednej z konferencji naukowych zadać 
intuicyjne pytanie jednej z ważnych postaci transportu, związane z ujęciem cało-
ściowym przedstawianych wyników badań. Moja ciekawość została skarcona 
przez prowadzącego sesję słowami: „kim pan jest, że pan zadaje pytania … waż-
nej osobie”. Zmieszany, w poczuciu zdziwienia próbowałem jakoś argumento-
wać. Z pomocą pospieszył nieznany mi wcześniej osobiście dr hab. inż. Krzysztof 
Chwesiuk, który wstał i donośnym głosem stwierdził, że jego interesuje dokład-
nie ten sam problem i powtórzył moje pytanie, dodatkowo rozszerzając je właś- 
nie o ujęcie systemowe. To był początek wieloletniej współpracy i pierwszy oso-
bisty kontakt ze szczecińską szkołą ekonomiki transportu, a podejście systemowe 
do transportu – w niedalekiej przyszłości także w odniesieniu do procesów eko-
nomicznych w transporcie – fascynuje mnie do chwili obecnej. W późniejszym 

1 Dr hab. Stanisław Krawiec – Politechnika Śląska.
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czasie odkryłem, że takie podejście zaprezentowane jest m.in. w książce pro-
fesora Adama Szewczuka, pt. racjonalizacja struktur decyzyjnych w przedsię-
biorstwach ciężarowego transportu samochodowego (Szczecin 1985) i innych 
pozycjach literaturowych związanych ze szczecińską szkołą ekonomiki trans-
portu. W niniejszym artykule przedstawiono pewne przemyślenia na temat przy-
datności modeli formalnych do badania procesów ekonomicznych w transporcie. 
Zwrócono uwagę na ograniczenia w ich wykorzystaniu.

1. ogólna teoria systemów a system transportowy

Pojęcie „system” stosowane jest powszechnie, praktycznie we wszystkich 
dziedzinach ludzkiej działalności, nie tylko naukowej. Uniwersalizm tego poję-
cia pozwala w różny sposób definiować otaczającą nas rzeczywistość, począw-
szy od określeń intuicyjnych, potocznych, a kończąc na złożonym opisie for-
malnym, matematycznym, w ujęciu statycznym bądź dynamicznym, determini-
stycznym bądź stochastycznym. Poszukując zasadnej metodologii opisu i właści-
wego aparatu formalnego do badań współczesnego transportu 2, należy wykorzy-
stać osiągnięcia teorii systemów 3. Biorąc pod uwagę strukturalno-funkcjonalną 
istotę transportu, rozważania na temat jego ekonomicznych aspektów należy 
oprzeć na uniwersalnych i ciągle niedocenianych koncepcjach ogólnej teorii 
systemów 4. Wybrane aspekty tej teorii rozpatrywane są w licznych pozycjach 
literaturowych w języku polskim 5, a wykorzystanie osiągnięć teorii systemów 

2 Konieczność podejścia systemowego do transportu postulowano m.in. w komunikacie Komi-
sji Europejskiej Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Intermodality and Intermo-
dal Freight Transport in the European Union. A System’s Approach to Freight Transport. Strategies 
and Actions to Enhance Efficiency, Services and Sustainability (COM/97/243 final, 29.05.1997).

3 W literaturze dotyczącej teorii systemów można spotkać wiele określeń tego pojęcia. Szero-
kiego przeglądu tych definicji dokonali m.in.: J. Kubicki, A. Kuriata, Problemy logistyczne w mode-
lowaniu systemów transportowych, WKiŁ, Warszawa 2000, s. 11–28.

4 Jako twórcę ogólnej koncepcji systemowej uważa się wiedeńskiego biologa Ludwika Von Ber-
talanffy’ego, który w swej fundamentalnej „ogólnej teorii systemów” w 1937 r. po raz pierwszy 
przedstawił zarys ogólnej teorii systemów, a w 1954 r. wraz z ekonomistą K. Bouldingiem, bioma-
tematykiem, A. Rapportem i filologiem R. Gerardem założył Towarzystwo Naukowe Society Gene-
ral Systems Research, mające na celu rozwój tej teorii.

5 Spośród wielu autorów dla przykładu można wymienić następujących: S. Mynarski, Elementy 
teorii systemów i cybernetyki, PWN 1979; N.N. Moisiejew, Elementy teorii systemów optymal-
nych, WNT, Warszawa 1983; W. Sadowski, Podstawy ogólnej teorii systemów, PWN, Warszawa 
1978; analiza systemowa – podstawy i metodologia, red. W. Findeisen, PWN, Warszawa 1985; 
N.P. Buslenko, W.W. Kałasznikow, I.N. Kowalenko, teoria systemów złożonych, PWN, Warszawa 
1979; R. Kulikowski: analiza systemowa i jej zastosowanie, PWN, Warszawa 1977; J. Czerniak, 
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w procesach gospodarowania można odnaleźć już w klasycznych pozycjach eko-
nomicznych O. Lange 6.

Teoria systemów eksponuje fakt, że istnieją systemy o podobnych właści-
wościach. Zakłada ona także, że między systemami tej samej klasy (o podob-
nych własnościach) mogą występować różnice ilościowe i jakościowe. Różnice 
ilościowe dotyczą składu elementów systemu, natomiast różnice jakościowe 
dotyczą relacji tworzących struktury systemu. Skład ilościowy określa propor-
cje ilościowe elementów określonego typu, a skład jakościowy określa cechy 
elementów. Relacje tworzące strukturę systemu można również opisywać ilo-
ściowo (liczba i natężenie relacji) oraz jakościowo (rodzaj i typ relacji). Istnieje 
wiele kryteriów kategoryzacji systemu, ale obserwacje różnic między systemami 
zachęcają do opisywania systemu wyrażeniem „prosty” lub „złożony”. Formalne 
poszukiwanie wyraźnej granicy między systemami „prostymi” a systemami „zło-
żonymi” nie jest łatwe i dla przypadku ogólnego może być niewykonalne. Jako 
kryterium wyróżnienia przyjmuje się często liczbę i rodzaj relacji między ele-
mentami. Najczęściej wymienia się następujące cechy systemu złożonego 7:
– w systemie można wyodrębnić elementy (podsystemy) składowe;
– system ma globalny cel działania oraz cele lokalne odpowiadające elementom 

składowym;
– realizacja celów lokalnych może prowadzić do osiągnięcia celu globalnego 

(nie oznacza to jednak, że cel globalny jest sumą celów lokalnych);
– w systemie można wyróżnić elementy robocze i elementy organizujące dzia-

łanie;
– w systemie występuje sterowanie lokalne obejmujące elementy i sterowanie 

nadrzędne, obejmujące hierarchicznie powiązane grupy elementów (sterowa-
nie nadrzędne z reguły bywa wielopoziomowe, a najwyższy poziom to zazwy-
czaj sterowanie całym systemem);

– elementy systemu są połączone informacyjnie i zasileniowo;

informacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 1987; L. Bertalanffy, ogólna teoria systemów, PWN, 
Warszawa 1984, s. 46; A.D. Hall, Podstawy techniki systemów. ogólne zasady projektowania, 
PWE, Warszawa 1968, s. 35; W. Bąkowski, Podstawy organizacji i zarządzania w transporcie, 
WKiŁ, Warszawa 1987, s. 45; W. Grzywacz, Polityka społeczno-gospodarcza, PTE, Szczecin 2003, 
s. 289; W. Grzywacz, Ekonomiści i systemy ekonomiczne, PTE, Szczecin 2005, s. 267; ogólna teo-
ria systemów. tendencje rozwojowe, red. G.J. Klir, WNT, Warszawa 1976; S. Krawiec, kształtowa-
nie struktury ekonomicznej współczesnego systemu transportowego, Politechnika Śląska, Gliwice 
2008, s. 16–49.

6 O. Lange, całość i rozwój w świetle cybernetyki, PWE, Warszawa 1962; wstęp do cybernetyki 
ekonomicznej, PWE, Warszawa 1965.

7 S. Mynarski, Elementy..., op.cit., s. 23.
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– dekompozycja celów globalnych na cele lokalne następuje poprzez wykorzy-
stanie właściwości struktur;

– w systemie występuje na ogół problem identyfikacji wszystkich relacji i funk-
cji opisujących jego zachowanie i oddziaływanie na zewnątrz.

Intuicyjnie można przyjąć, że system jest złożony, jeżeli składa się z dużej 
liczby elementów wzajemnie powiązanych i współdziałających z sobą, a ele-
menty te i relacje zachodzące między nimi są różnorodne i zmienne w czasie 8. 
Systemy jako układy zorganizowane charakteryzują się określonym stopniem 
spójności (tzw. koherentności), która polega na takim powiązaniu poszczegól-
nych elementów, że zmiana w którymkolwiek z nich pociąga za sobą zmiany 
w pozostałych. Dodatkowo system złożony jest nie tylko sumą wszystkich ele-
mentów, lecz „czymś innym” jakościowo 9, bowiem system złożony nie jest pro-
stą sumą elementów i zbiorem relacji podlegających tylko prawom związku przy-
czynowego. Przeciwnym skrajnym przypadkiem jest brak jakichkolwiek powią-
zań między elementami, tak że zmiana w dowolnym elemencie nie pociąga 
za sobą żadnej zmiany w jakimkolwiek innym elemencie. Taką właściwość nazy-
wamy addytywnością lub niezależnością, ponieważ zmiany są sumą indywidual-
nych zmian wszystkich elementów.

Zarówno spójność (koherentność), jak i niezależność (addytywność) mogą 
charakteryzować się różnym stopniem. Każdy system złożony, jeśli ma zacho-
wywać się jako całość, musi charakteryzować się pewnym stopniem spójno-
ści (musi być zintegrowany), inaczej bowiem będzie tylko zbiorem funkcjonal-
nie niezależnych elementów, dla którego lepszym określeniem jest „grupa” lub 

„zespół”. Stopień spójności i addytywności systemu jest zwykle funkcją zmienną 
w czasie. Własność możliwości zmiany stopnia spójności w funkcji czasu można 
określić jako podatność systemu na procesy zmiany struktur.

Różnorodność, złożoność i stopień koherentności elementów systemu, ilość 
i rodzaj relacji między elementami – to wyznaczniki pozwalające definiować 
podstawowe typy systemów. Przyjmując jako kryterium rozróżniania systemów 
ich złożoność i różnorodność, można je pogrupować następująco (rysunek 1):
– obszar pierwszy to mechanizmy, czyli systemy proste o małej złożoności 

i małej różnorodności;

8 J. Gościński, Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa 1977, s. 9 – uważa on, 
że systemy złożone „charakteryzują się naturalnie różnorodnymi związkami, współzależnościami, 
powiązaniami i wzajemnymi oddziaływaniami, a złożoność wynika nie tylko z liczby elementów, 
ale przede wszystkim z liczby powiązań, z liczby możliwych stanów, ze zmienności relacji między 
elementami procesów i struktur”.

9 S. Mynarski, Elementy..., op.cit., s. 25.
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– obszar drugi to maszyny, czyli systemy o dużej złożoności i małej różnorod-
ności;

– obszar trzeci to populacje, czyli systemy o dużej różnorodności i małej złożo-
ności;

– obszar czwarty to systemy złożone charakteryzujące się dużą złożonością 
i dużą różnorodnością.

Przedstawione na rysunku 1 typy systemów można traktować jako obszary, 
w stosunku do których należy stosować różny aparat formalny 10. Do badań 
obszaru I użyteczne są metody analityczne. Obszar II oraz obszar III można opi-
sywać metodami analitycznymi lub statystycznymi. Obszar IV, tj. obszar sys-
temów złożonych, jest zbyt skomplikowany do stosowania tylko metod anali-
tycznych i jednocześnie zbyt zorganizowany do stosowania tylko metod staty-
stycznych.

System społeczno-gospodarczy regionu, Polski, Unii Europejskiej, a także 
jego podsystemy, w tym systemy transportowe, należałoby umieścić gdzieś 
na granicy obszarów (rysunek 1) ze względu na duży stopień złożoności sys-
temu oraz różnorodności elementów tworzących taki system. Granica obszarów, 
na której umieszczono systemy transportowe implikuje mechanizmy opisu sys-
temu transportowego, do którego można stosować zarówno metody statystyczne, 
jak i metody analityczne sugerowane przez teorię systemów.

Rys. 1. Złożoność i różnorodność jako kryterium klasyfikacji systemów
Źródło: S. Krawiec, kształtowanie struktury ekonomicznej współczesnego systemu trans-

portowego, Politechnika Śląska, Gliwice 2008, s. 24.

10 S. Krawiec, transformacja systemowa gospodarki a teoria systemów, w: Polska krajem unii 
Europejskiej. Problemy transformacji systemowej i regionalnej, Politechnika Opolska i WSEiA 
Bytom, Bytom 2003, s. 18.
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Do badań formalnych związanych z procesami ekonomicznymi w sys-
temie transportowym wygodnie jest wyodrębnić dwie grupy określeń tego 
pojęcia:

– system określany za pomocą następujących pojęć: „elementy”, „sprzężenie”, 
„relacje”, „podsystemy”;

– system określany za pomocą następujących pojęć: „wejście”, „wyjście”, 
„stan”, „sterowanie”.

Pierwsza grupa nawiązuje do zagadnień strukturalnych, czyli pozwala 
identyfikować i badać jego wewnętrzne struktury, które mogą być różnie defi-
niowane i agregowane w zależności od przyjętej funkcji celu takiego systemu. 
Wszystkie definicje z tej grupy traktują system transportowy jako zbiór ele-
mentów, między którymi istnieją relacje wewnętrzne. Taki system – jako całość 
i jako ustrukturyzowany zbiór elementów – posiada także relacje zewnętrzne, 
związane z celem dla którego istnieje. Relacje zewnętrzne określają otocze-
nie systemu transportowego, na rzecz którego funkcjonuje. Do funkcjonalnych 
aspektów systemu transportowego nawiązuje druga grupa definicji, w ramach 
których jest on rozpatrywany jako spójna i zamknięta całość, wyodrębniona 
z otoczenia. W takim systemie następuje przekształcanie wielkości wejścio-
wych na wyjściowe, uwzględniając ewentualne procesy sterowania w warun-
kach występujących zakłóceń. Przekształcenia takie mogą być opisywane for-
malnymi funkcjami przejścia lub opisem werbalnym tych funkcji. Pozwala 
to badać efekty działania systemu oraz mechanizmy osiągania celów. Ścisły, 
matematyczny, formalny opis może dotyczyć zarówno modeli strukturalnych, 
jak i funkcjonalnych, zastępując często używany opis werbalny. Przy pomocy 
modeli matematycznych można opisywać aspekty statyczne i dynamiczne roz-
patrywanego systemu.

Jeśli potraktujemy system transportowy jako przedmiot badań systemowych, 
to głównym instrumentem opisu będzie, zgodnie z analizą systemową, dekom-
pozycja i agregacja systemu na systemy niższego rzędu i jego elementy 11. Przy 
takich badaniach należy uwzględniać następujące zasady:
– reguła ścisłości – badany system transportowy powinien być ściśle określony, 

tzn. dokładnie należy zdefiniować elementy i struktury tworzące ten system; 
dla każdego elementu (klasy elementów) należy zdefiniować zbiór zmien-
nych opisowych, ich zakresy, reguły interakcji, oraz sposoby reakcji na stero-
wanie i zakłócenia zewnętrzne;

11 Szerzej na ten temat, T. Banasiewicz, L. Nowosielski, Procesy rozwoju systemu transportu 
kolejowego, WKiŁ, Warszawa 1978.
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– reguła niezmienności – określenie systemu powinno być niezmienne w trak-
cie badań tzn. elementy traktowane jako część systemu nie mogą być trakto-
wane jako otoczenie tego systemu (i odwrotnie);

– reguła zupełności – ewentualny podział systemu transportowego na podsys-
temy powinien być zupełny, tzn. system nie może zawierać elementów niena-
leżących do żadnego z jego podsystemów;

– reguła rozłączności – podział systemu transportowego na podsystemy (np. sys-
tem regionalny) powinien być rozłączny, tzn. w systemie nie mogą występo-
wać elementy należące do kilku podsystemów jednocześnie;

– reguła hierarchiczności – badany system transportowy stanowi zazwyczaj 
element systemu wyższego stopnia (nadsystemu), a elementy tego systemu 
są zazwyczaj systemami niższego stopnia (podsystemami).

Uwzględniając powyższe zasady, system transportowy jako system dyna-
miczny, probabilistyczny, złożony i wielki, o dużym stopniu spójności i ograni-
czonej zdolności do samoregulacji i adaptacji 12 może podlegać opisowi formal-
nemu, matematycznemu, a także werbalnemu.

2. modele systemu transportowego w ujęciu formalnym 
i werbalnym

Metodologię podejścia systemowego do badania dowolnie zdefiniowa-
nego systemu transportowego, dynamiki tego systemu jako całości i jako zbioru 
elementów oraz do kształtowania tego systemu można opisać, posługując się 
dwoma zmiennymi – całość systemu transportowego oraz część systemu trans-
portowego 13. Wzajemne relacje między tymi zmiennymi można przedstawić 
następująco 14:
– całość jest najważniejsza; części odgrywają rolę drugorzędną;

12 W. Grzywacz definiuje właściwości, cechy systemu transportowego: spójność, złożoność, pro-
babilizm, dynamiczność, ograniczona zdolność do samoregulacji, adaptacyjności; zob. W. Grzy-
wacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 293.

13 Godny uwagi jest podział wychodzący od istoty związku elementu z całością systemu, 
w warunkach którego wyróżnia się holosystem, w którym sens elementu wynika z sensu całości 
systemu, a całość objaśnia, określa i uzasadnia znaczenie i własności części, merosystem, w któ-
rym sens całego systemu wynika z sensu elementów, a ważność części objaśnia i określa znaczenie 
i własności całości (W.W. Bojarski, Podstawy analizy i inżynierii systemów, PWN, Warszawa 1984, 
s. 51).

14 P. Fey, logistic – management und integrierte unternehmensplanung, Verlag B. Kirsch, Mün-
chen 1989, s. 34, za: P. Blaik, logistyka. koncepcje zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 
2001, s. 66.
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– warunkiem wzajemnych powiązań wielu części w jedną całość jest integracja;
– ukonstytuowane poprzez integrację części stanowią całość, w której zmiana 

jednej części pociąga za sobą zmianę pozostałych części;
– części odgrywają swoją rolę w świetle celu, dla którego istnieje całość;
– istota części i ich funkcji pochodzi z pozycji, jaką zajmują w całości, a zacho-

wanie się części regulują relacje całości z częścią;
– całość zachowuje się podobnie jak pojedyncza część, bez względu na to, jak 

bardzo jest złożona;
– wszystko powinno się zaczynać od całości jako przesłanki, a części i związki 

między nimi powinny ewoluować.
Z tego punktu widzenia system transportowy rozpatrywany z zewnątrz 

jest „całością”, a rozpatrywany od wewnątrz – zbiorem elementów, części 
pozostających w określonych relacjach względem siebie, tworzących układ 
sprzężeń, co umożliwia realizację zdefiniowanych celów. Taka metodologia 
pozwala rozważać system transportowy na wielu płaszczyznach. Systemem 
transportowym w takim ujęciu jest m.in. gałąź transportu krajowego, trans-
port miejski, transport jako element infrastruktury społeczno-gospodarczej 
kraju, regionu, kontynentu czy świata. Każdy rozpatrywany system transpor-
towy, czyli celowo wydzielony z otoczenia fragment rzeczywistości społeczno-
gospodarczej (także techniczny), można opisywać i analizować, tworząc jego 
model 15. Do opisu dowolnego modelu systemu transportowego należy wyko-
rzystywać właściwą terminologię, uwzględniać specyfikę zagadnień i stosować 
zasadne instrumentarium 16.

15 Każdy model odzwierciedla interesujący badacza fragment rzeczywistości, z pominięciem 
mniej istotnych elementów tej rzeczywistości (W. Sadowski, teoria podejmowania decyzji. wstęp 
do badań operacyjnych, PWE, Warszawa 1964, s. 11); model w postaci formalnej pozwala ope-
ratywnie manipulować jego zmiennymi, co umożliwia zastąpienie realnego eksperymentu rozu-
mowaniem, eksperymentem myślowym (lub symulacją komputerową) polegającym na zmienia-
niu wartości poszczególnych zmiennych i sprawdzaniu, jakie konsekwencje wywołuje to w pozo-
stałych zmiennych (J. Zieleniawski, organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981, s. 45); 
model to teoretyczne uogólnienie określonego odcinka badanej rzeczywistości, które w sposób 
systemowy i w jakiś sposób uproszczony stara się odwzorować zachodzące w nim procesy eko-
nomiczne (M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Key Text, War-
szawa 2002, s. 21); budowanie modelu (modelowanie) jest procesem myślowym, który świado-
mie upraszcza zachodzące w systemie transportowym zjawiska i odwzorowuje wybraną część sys-
temu w sposób mający znaczenie z punktu widzenia celu modelowania (W. Downar, System trans-
portowy. kształtowanie wartości dla interesariusza, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. 
(DCXCVIII) 624, Szczecin 2006, s. 89).

16 Ciekawy przegląd tych zagadnień można odnaleźć m.in. w następującej książce: M. Jacyna, 
modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2009.
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Na rysunku 2 przedstawiono w sposób poglądowy system transportowy 
jako szeroki zbiór elementów technicznych, ekonomicznych, prawnych i organi-
zacyjnych oraz relacji między nimi zachodzących, znajdujących się na wyodręb-
nionej z otoczenia przestrzeni.

Rys. 2.  Różnorodność modeli systemu transportowego
Źródło: S. Krawiec, kształtowanie struktury…, op.cit., s. 21.

Każdy z modeli systemu transportowego (na rysunku 2 model a, model b 
i model c) można realizować inaczej, uwzględniając cel takiego działania i odpo-
wiednio wybierając i agregując do tego celu elementy i ich wzajemne relacje. 
Każdy z modeli musi uwzględniać związki modelu z otoczeniem, umożliwia-
jąc w ten sposób opis różnych aspektów poznawanego systemu 17. Każda płasz-
czyzna na której rozważa się system transportowy, tworząc jego model, ma kon-
kretny kontekst związany z celem, dla którego taki system został zdefiniowany 
i jest rozpatrywany. Niezależnie jednak od wybranej płaszczyzny, na której iden-
tyfikuje się system transportowy, w zagadnieniach ekonomicznych można go tra-
dycyjnie rozpatrywać z dwóch punktów widzenia 18:

– jako zespół usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu 
społeczno-gospodarczego;

17 Grupa relacji o tym samym charakterze tworzy aspekt systemu (W.T. Haaf, H. Bikker, 
D.J. Adriaanse, fundamentals of business Engineering and management. a Systems approach 
to People and organisations, Delft University Press, Delft 2002, s. 59).

18 K.W. Studnicki-Gizbert, Polska polityka transportowa – przesłania płynące z doświadczeń 
światowych, „Problemy Ekonomiki Transportu” 1991, z. 2, s. 13.
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– jako przemysł, czyli zespół przedsiębiorstw, infrastruktury i produkcji trans-
portowej.

Większość znanych definicji systemu transportowego ma charakter struk-
turalny oraz strukturalno-funkcjonalny, ale opis związków, relacji i efektów 
w modelu jest werbalny. Na rysunku 3 przedstawiono potencjał poznawczy 
modeli strukturalnych i funkcjonalnych, opisanych w sposób werbalny i for-
malny. Stopień poznania systemu transportowego w zależności od jego złożono-
ści przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Potencjał poznawczy metod opisu modeli systemu transportowego

opis werbalny modelu opis formalny modelu

Instrumenty opisu

Tekst, rysunki poglądowe,  
eksperymenty myślowe

Aparat matematyczny w postaci 
równań różnicowych, różniczkowych, 

systemów dyskretnych zdarzeń, modeli 
ekonometrycznych i inne

Metodologia opisu

Opis deterministyczny Opis stochastyczny

Sposób wykorzystania

Symulacja za pomocą „prób myślowych” Symulacja z wykorzystaniem technologii 
informatycznej

Efekty
Przyczynia się do posiadania lepszej wiedzy 

opisowej o systemie, ale nie umożliwia 
poszukiwania oddziaływań w warunkach 

krytycznych ze względu na złożoność zjawisk 
i ograniczone możliwości percepcyjne 

człowieka

Pozwala w sposób formalny poszukiwać 
oddziaływań w różnych warunkach, w tym 

krytycznych

Źródło: S. Krawiec: kształtowanie struktury…, op.cit., s. 18.

Wraz ze wzrostem złożoności opisywanego systemu transportowego rośnie 
aspekt poznawczy modeli opisywanych w sposób formalny, co pozwala na wyko-
rzystanie technologii informatycznych. Przy opisie werbalnym duża złożoność 
omawianego systemu transportowego utrudnia jego poznanie z powodu nadmier-
nej (choć koniecznej w takim przypadku) agregacji zmiennych. Niestety, możli-
wość wykorzystania technologii informatycznych także nie do końca uzasadnia 
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stosowanie złożonych modeli formalnych ze względu na konieczność formal-
nego zamodelowania efektów synergii i innych efektów jakościowych.

Rys. 3. Poziomy poznania systemu transportowego
Źródło: S. Krawiec: kształtowanie struktury…, op.cit., s. 19.

3. złożoność obliczeniowa modeli systemu transportowego

Aspekt poznawczych modeli formalnych systemu transportowego wbrew 
pozorom ograniczony jest przez technologię informatyczną, która miała pozwo-
lić na nieograniczone wykorzystywanie tych modeli. Od lat 90. (rysunek 4) nastę-
puje ogromny przyrost mocy obliczeniowej, wyrażany aktualnie w setkach tera-
flopsów.

Rys. 4. Potencjał obliczeniowy a modele ekonomiczne
Źródło: opracowanie własne.



Stanisław krawiec270

Wydawało się, że przestają istnieć ograniczenia dotyczące rozmiarów pro-
blemu ekonomicznego, które można zasymulować na komputerze. Pozostałoby 
w zasadzie wybrać stopień agregacji zmiennych dla modelu konkretnego sys-
temu transportowego, a następnie przy pomocy techniki obliczeniowej uzyskać 
wyniki eksperymentów symulacyjnych. Niestety powyższe rozważania dotyczą 
tylko modeli o charakterze ilościowym. W przypadku próby modelowania efek-
tów jakościowych, synergicznych może pojawić się problem złożoności oblicze-
niowej dużych problemów ekonomicznych, a takie występują w przypadku nieba-
nalnych systemów transportowych (np. współczesna kolej w Polsce). Złożoność 
obliczeniowa problemu ekonomicznego zależy od rozmiaru problemu (n), funk-
cji opisującej model przetwarzania (konieczna liczba jednostkowych operacji) 
oraz wydajność aktualnego sprzętu komputerowego (wyrażanego np. we flop-
sach). Rozpatrzmy przypadek krańcowy, kiedy rozmiar problemu (np. liczba 
zmiennych wejściowych) jest równy n, funkcja złożoności obliczeniowej to n!, 
komputer wykonuje np. 100 operacji w ciągu sekundy i jest do dyspozycji przez 
24 godziny. Odpowiedź na pytanie, jaki maksymalnie duży problem na tym kom-
puterze może być rozwiązany, jest bardzo nieintuicyjna, ponieważ nmax ≤ 13. 
Zmieniając funkcję n! na funkcję, otrzymamy nmax ≤ 33, a na funkcję 20n otrzy-
mamy nmax ≤. Tak duże różnice są skutkiem tylko i wyłącznie różnorodności 
funkcji złożoności obliczeniowej. W kolejnych tabelach przedstawiono wpływ 
wydłużenia czasu obliczeń (1 sek → 1 min → 1 godz.) oraz efekt dziesięciokrot-
nego przyspieszenia komputera (np. komputer następnej generacji).

Tabela 2

Efekt wydłużenia czasu obliczeń

Funkcja złożoności 
problemu

rozmiar problemu – n
1 s 1 min 1 h

n 1000
n ln n 140 4893

n2 31 244 1897
n3 10 39 153

9 15 21

Źródło: A.V. Aho, J.F. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów kom-
puterowych, PWN, Warszawa 1983, s. 15.
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Tabela 3

Efekt 10-krotnego przyspieszenia komputera

Funkcja złożoności 
problemu

Max rozmiar problemu 
przed przyspieszeniem

Max rozmiar problemu 
po przyspieszeniu

n S1 10 S1
n ln n S2 ≈ 10 S2

n2 S3 3,16 S3
n3 S4 2,15 S4

S5 S5 + 3,3

Źródło: A.V. Aho, J.F. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie…, op.cit., s. 15.

Złożoność obliczeniowa problemów ekonomicznych może być traktowana 
jako miara intensywności efektu synergii. Na rysunku 5 przedstawiono efekty 
praktyczne powyższych rozważań oraz skutki czasowe modelowania efektów 
jakościowych. Jest to jeden z powodów krytyki podejścia systemowego, mate-
matycznego do modelowania problemów ekonomicznych w transporcie, ale jest 
to problem zidentyfikowany, który prędzej czy później zostanie zidentyfikowany.

Rys. 5. Złożoność obliczeniowa problemów ekonomicznych jako miara intensywności 
efektu synergii

Źródło: opracowanie własne.

W związku z tym nieustannie prawdziwe pozostaje pytania na temat stop-
nia agregacji zmiennych modelu, tak aby umożliwiały one modelowanie efektu 
synergii. Należy przy tym uwzględnić niestacjonarność procesów ekonomicznych 
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w transporcie, która zazwyczaj jest determinantą wyboru zasadnego instrumen-
tarium badawczego.

podsumowanie

Teoria systemów zakłada, że przy analizie systemów (także systemu trans-
portowego) szczególnie istotną rolę odgrywa badanie związków między elemen-
tami rozważanego systemu. W takich kompleksowych interakcjach tkwi klucz 
do właściwego definiowania struktur i zachowania się całego systemu i jego ele-
mentów. Teoria ta, ciągle udoskonalana oraz posiadająca już rozbudowane zaple-
cze wykonawcze w postaci technologii informatycznych, jest więc zasadnym 
instrumentem badań ekonomicznych w transporcie. Przy pomocy instrumentów 
tej teorii można tworzyć zasadne modele procesów i zjawisk ekonomicznych 
zachodzących w transporcie, a następnie korzystać z ich wyników w ramach 
eksperymentów symulacyjnych. Niestety, podejście systemowe nie rozwiązuje 
wszystkich problemów związanych z modelami formalnymi systemu transpor-
towego, bowiem w dalszym ciągu przedmiotem intelektu człowieka pozostaje 
wybór zmiennych, ich zasadna agregacja, opis dynamiki, a przede wszystkim 
świadomość ponoszonych kosztów związanych ze złożonością obliczeniową 
konieczną do modelowania efektu synergii.
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SYSTEM THEORY aS THE TOOLSET PLaTFORM  
IN THE DOMaIN OF EcONOMIc RESEaRcH IN TRaNSPORTaTION

Summary

The origins of the Author’s interest in systems science and the influence of the sys-
tem approach on the modeling of economic phenomena in transportation are discussed 
in the paper. The advantages and disadvantages of formal models are presented in the 
context of their computational complexity. This type discussion is necessary in case of 
qualitative effects’ modelling and in particular in case of modelling of the synergy effect 
intensity.

translated by Stanisław krawiec
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dynamika systemowa  
w modelowaniu  

systemu transportoweGo

wprowadzenie

Pojęciu „system transportowy” nadaje się wiele znaczeń 2. Analiza różnych 
definicji pozwala na wyciągnięcie pewnych ogólnych wniosków, co do jego 
natury, a mianowicie:
– system transportowy jest układem wielogałęziowym,
– nie można go rozpatrywać w oderwaniu od przestrzeni danego obszaru,
– istnieją ścisłe wzajemne powiązania pomiędzy systemem transportowym, 

a systemem społeczno-gospodarczym oraz ekologicznym danego obszaru,
– system transportowy jest systemem celowym.

Cechę wielogałęziowości wymienia w swojej publikacji F. Gronowski 3. 

1 Prof. US dr hab. Małgorzata Łatuszyńska – Uniwersytet Szczeciński.
2 Szerokie rozważania na temat definicji pojęcia „system transportowy” znajdują się w artykule: 

J. Brdulak, Problemy teoretyczne związane z pojęciem „systemu transportowego”, „Problemy Eko-
nomiki Transportu” 1989, nr 3, s. 7–19.

3 Stwierdza on, że system transportowy to „całokształt powiązań istniejących pomiędzy wszyst-
kimi gałęziami transportu i pracującymi na pewnym obszarze z jednej strony oraz powiązań między 
transportem a innymi działami i gałęziami gospodarki z drugiej”. J.W. Forrester:, Planung unter 
dem Einfluss komplexer Sozialer Systeme, w: Politische Planung in theorie und Praxis, Piper Ver-
lag, München 1971, s. 10.
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Wymieniają ją również L. Mannheim 4, I. Tarski 5 czy M. Madeyski 6. 
Wymiar przestrzenny systemu transportowego jest podkreślany w definicjach: 
F. Gronowskiego, I. Tarskiego, P. Małka 7 oraz W. Grzywacza 8. Na wzajemne 
powiązania między systemem transportowym, a systemem społeczno-go-
spodarczym danego obszaru zwracają uwagę między innymi: F. Gronowski, 
M. Madeyski, W. Grzywacz, L. Hofman 9. Uważa się powszechnie, że doskona-
lenie systemu transportowego powoduje wzrost ekonomiczny oraz polepszenie 
jakości życia społecznego, między innymi poprzez wpływ na mobilność społe-
czeństwa. Z drugiej jednak strony ciągły wzrost wolumenu usług transportowych 
i wzrastające natężenie ruchu prowadzą do coraz poważniejszego zagrożenia śro-
dowiska naturalnego, w związku z czym nowoczesne podejście do problemów 
transportu postuluje rozważanie systemu transportowego również w powiązaniu 
z systemem ekologicznym 10.

4 L.M. Manheim stwierdza, że system transportowy obejmuje wszystkie gałęzie transportu, sieć 
transportową, przedmiot przewozu (ładunki lub pasażerowie), środki techniczne (pojazdy, termi-
nale, punkty transferowe itp.) oraz strumienie przewozowe z punktu nadania do miejsca przezna-
czenia. M.L. Manheim, fundamentals of transportation system analysis. Volume 1: basic con-
cepts, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England 1984, s. 11 i n.

5 I. Tarski pod pojęciem systemu transportowego rozumie „uporządkowaną całość wszystkich 
gałęzi transportu, działających na określonym obszarze, a więc obejmującą zarówno cały majątek 
trwały i obrotowy oraz czynnik ludzki, niezbędny do wykonywania tej działalności, jak również 
i wszystkie międzygałęziowe powiązania wewnątrz tej całości”. I. Tarski, System transportowy 
Polski w ogólnoeuropejskim i ogólnoświatowym systemie transportowym, w: Perspektywy rozwoju 
transportu w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, z. 86/1985, s. 77. 

6 M. Madeyski pisze, że system transportowy to „ (...) planowo uporządkowany zespół środków 
i działalności wszystkich gałęzi transportu, bez względu na ich gestyjne lub organizacyjne podpo-
rządkowanie, zharmonizowany w swej działalności z całością gospodarki narodowej i życia spo-
łecznego”. M. Madeyski, E. Lissowska, W. Morawski, rozwój i integracja, wyd. 2, WKiŁ, War-
szawa 1980, s. 115.

7 Dla P. Małka „system transportowy to zespolony potencjał przewozowy danego regionu”, 
P. Małek, Ekonomika transportu, Wyd. PWE, Warszawa 1977, s. 562.

8 Przez system transportowy rozumie on „ (...) całokształt środków technicznych, organizacyj-
nych i ekonomiczno-prawnych w ich wzajemnym związku funkcjonalnym, służącym do realiza-
cji więzi społeczno-gospodarczych na określonym obszarze”, Podstawy informatyki w transporcie, 
red. T. Wierzbicki, WKiŁ, Warszawa 1975, s. 23.

9 L. Hofman definiuje system transportowy jako „całokształt zagadnień technicznych, ekono-
micznych, organizacyjnych i prawnych, które występują w procesie współdziałania poszczegól-
nych rodzajów transportu oraz określają charakter głównych zależności i związków pomiędzy 
transportem a innymi działami gospodarki narodowej”. L. Hofman, Ekonomika żeglugi śródlądo-
wej w zarysie, Wyd. Morskie, Gdynia 1968 s. 7. 

10 Jest to ściśle związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju (inaczej ekorozwoju), na pod-
stawie której powstała idea zrównoważonego systemu transportowego. Za zrównoważony sys-
tem transportowy uznaje się taki system, który z pokolenia na pokolenie może w pełni funkcjo-
nować przy przemieszczaniu osób i ładunków bez zawłaszczania materiałów, energii i innych 



dynamika systemowa w modelowaniu systemu transportowego 277

System transportowy jest systemem celowym. Podstawowym, ogólnym 
celem jego działania jest przemieszczanie osób i (lub) ładunków ukierunkowane 
na zaspokajanie ilościowe i jakościowe potrzeb przewozowych, wynikających 
z funkcjonowania systemów społecznego i ekonomicznego określonego obszaru. 
Cel nadrzędny jest poddawany dezagregacji, czyli podziałowi na cele cząstkowe, 
umożliwiające realizację celu podstawowego 11. Określeniem treści i hierarchii 
celów systemu transportowego oraz oddziaływaniem na ich realizację zajmuje 
się polityka transportowa 12.

Między elementami systemu transportowego, podobnie jak między syste-
mem transportowym a elementami jego otoczenia, zachodzą liczne wielostronne 
relacje, które przybierają wielokrotnie postać wielostronnych sprzężeń zwrot-
nych 13. Relacje wewnętrzne (między elementami systemu), jak i zewnętrzne 
(między elementami systemu i elementami otoczenia) mają w większości cha-
rakter nieliniowy. Te własności oraz dodatkowo fakt udziału czynnika ludz-
kiego w kształtowaniu systemu transportowego kwalifikują go do klasy syste-
mów szczególnie złożonych, przy czym złożoność jest tu rozpatrywana z punktu 
widzenia zachowania się systemu, a nie jego funkcjonowania 14.

zasobów środowiska, należnych każdemu następnemu pokoleniu [OECD, integrating transport 
and environmental policies: perspectives for a sustainable mobility – Konferencja, Berlin 1991]; 
cyt. za A. Skala-Poźniak, koncepcja zrównoważonego wzrostu w transporcie, „Problemy Ekono-
miki Transportu” 2001, nr 2, s. 20.

11 I. Tarski w jednej ze swoich definicji wymienia cele systemu transportowego w sposób zdeza-
gregowany. Stwierdza on, że „treścią jednolitego systemu transportowego jest optymalna obsługa 
użytkowników transportu i całej gospodarki poprzez: uzyskanie najbardziej celowych dla gospo-
darki proporcji rozwoju całości transportu i wszystkich jego ogniw, najbardziej racjonalny podział 
zadań przewozowych między poszczególne gałęzie transportu, najkorzystniejsze dla gospodarki 
zorganizowanie całości procesu transportowego obsługiwanego kolejno przez kilka gałęzi trans-
portu”. I. Tarski, koordynacja transportu, PWE, Warszawa 1968, s. 108–109.

12 Wyczerpująco kwestią celów i zadań stawianych przed systemem transportowym w aspekcie 
funkcji polityki transportowej zajmuje się między innymi W. Grzywacz w monografii. W. Grzy-
wacz, Polityka transportowa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1991.

13 Liczne przykłady zależności przyczynowo-skutkowych występujących w systemie transpor-
towym podaje P. Małek w monografii. P. Małek, Elementy cybernetyki w planowaniu przewozów, 
WKiŁ, Warszawa 1977, s. 46–54.

14 Badanie funkcjonowania systemu to opisywanie pewnych zjawisk jako funkcji innych zja-
wisk, bez zajmowania się związkami przyczynowo-skutkowymi. Funkcjonalizm to, według ency-
klopedycznych definicji, pogląd, zgodnie z którym z nauki należy usunąć pojęcie przyczyny zja-
wiska i poprzestać na badaniu ich wzajemnych zależności funkcjonalnych. Natomiast zachowanie 
się, według tych samych źródeł (nowa encyklopedia powszechna Pwn, Warszawa 1998, s. 956), 
to – w najszerszym znaczeniu – każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub 
ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska. Zachowanie podlega sprzężeniu 
zwrotnemu, podlega dostosowywaniu się do zmieniających się warunków (ważne są tu wzajemne 
relacje przyczynowo-skutkowe). W węższym znaczeniu zachowanie się to reakcja lub ogół reakcji 
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Kwalifikacja systemu transportowego do klasy systemów szczególnie 
złożonych powinna w sposób istotny wpływać na dobór metody jego bada-
nia. Zdaniem autorki odpowiednią metodą badania i modelowania systemu 
transportowego jest symulacja komputerowa w konwencji dynamiki systemo-
wej, stąd podstawowym celem artykułu jest przedstawienie przesłanek i moż-
liwości zastosowania dynamiki systemowej do modelowania systemu trans-
portowego.

1. przesłanki zastosowania symulacji komputerowej

W modelowaniu systemów rozróżnia się dwa paradygmaty: podejście ana-
lityczne i heurystyczne 15. W podejściu analitycznym preferuje się skończoną 
postać matematyczną jako sposób formalizacji modelu, która daje konkretne 
punktowe prognozy. To podejście jest istotą takich dziedzin, jak: ekonome-
tria i badania operacyjne. Podejście heurystyczne natomiast opiera się na for-
mie algorytmicznej modelu i zakłada zastosowanie techniki symulacji do analizy 
problemów decyzyjnych, co nie jest tak jednoznaczne w podejściu analitycznym. 
Należy tu podkreślić, że zarówno w ekonometrii, jak i w badaniach operacyjnych 
w coraz większym stopniu korzysta się z techniki symulacji, ale w formie symu-
lacji naiwnej, rachunku wariantowego, bez symulacji zachowania się zjawiska 
na osi czasu – dynamicznie.

Kwestia przydatności metod analitycznych do badania szczególnie złożo-
nych systemów była wielokrotnie dyskutowana w literaturze. Przeważa pogląd, 
że budowa dynamicznych modeli takich systemów przekracza możliwości metod 
analitycznych, gdyż nie jest praktycznie możliwy opis systemu szczególnie zło-
żonego przy pomocy układu równań różniczkowych. Przykładowo H. Simon 
twierdzi, że metody analityczne mają ograniczone pole zastosowania w mode-
lowaniu systemów szczególnie złożonych. Opisuje on zjawisko zwane afazją 
matematyczną, polegające na skłonności do zbytniego upraszczania modelu – tak 

złożonych i celowych składających się na czynności i działania. Należy podkreślić, że system skła-
dający się z dużej liczby elementów składowych może być systemem prostym w sensie funkcjo-
nowania (kombinacja elementów), zaś z punktu widzenia zachowania się (interakcji elementów) 
będzie to system szczególnie złożony.

15 Obszerniej na ten temat w: Z. Biniek, P. Buczyński, Z. Drążek, R. Kappel, H. Krallman, 
Symulacja komputerowa dynamiki systemów gospodarczych, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1988, 
s. 52–54. Przegląd metod analitycznych i heurystycznych w odniesieniu do problemów transporto-
wych w: K. Chwesiuk, metodyka rozwiązywania problemów strategicznego planowania rozwoju 
przedsiębiorstwa kolejowego, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1991, s. 39–96.
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długo, aż znikną kłopoty natury teoretycznej, jak również wszelki związek z rze-
czywistością 16.

Zdaniem G. Niemeyer’a zasadnicze przeszkody w modelowaniu systemu 
szczególnie złożonego przy pomocy metod analitycznych wynikają z nastę-
pujących przesłanek 17: nieliniowości zależności między elementami systemu, 
wymogu kompleksowości podejścia do analizy, występowaniu „luźnych” sprzę-
żeń pomiędzy głównymi czynnikami systemu oraz „trudnoprognozowalności” 
zachowania się systemu szczególnie złożonego.

P. Małek uważa, że tradycyjne metody stosowane w analizie systemów 
transportowych nie są w stanie kontrolować dużej ilości wejść i wyjść układu. 
Postuluje on zastosowanie metod numerycznych, głównie opartych na cyberne-
tyce. Dzięki tego typu metodom możliwe jest przeanalizowanie skomplikowa-
nych procesów zachodzących w badanym systemie i jego otoczeniu zarówno 
w czasie, jak i w przestrzeni 18. Podobny pogląd w odniesieniu do analizy syste-
mów szczególnie złożonych przedstawia J.W. Forrester, który twierdzi, że „efek-
tywne odzwierciedlanie zachowania się systemu szczególnie złożonego leży poza 
granicami tradycyjnych metod matematycznych” 19. Jedyne efektywne narzę-
dzie widzi on w metodzie opartej na podejściu heurystycznym do rozwiązywa-
nia problemów – symulacji komputerowej, rozumianej jako symulacja systemów 
na maszynie cyfrowej. Niemal identyczne stanowisko prezentuje C. Cempel, 
oświadczając, iż „w poznawaniu systemów złożonych, symulacja przez swą 
zdolność manipulacji czasoprzestrzenią jest jedynym narzędziem pozwalającym 
ująć i zrozumieć przyczynowo skutkowe powiązania odległe w czasie i w prze-
strzeni, i powiązane wieloma sprzężeniami zwrotnymi” 20.

Symulacja komputerowa jest od dawna podstawową modelowania sys-
temów szczególnie złożonych. Najprościej mówiąc, symulacja komputerowa 
to technika służąca do imitowania działania całego systemu lub też tylko naślado-
wania pewnej sytuacji poprzez użycie programów komputerowych 21. Głównym 

16 H. Simon, Podejmowanie decyzji kierowniczych. nowe nurty, PWE, Warszawa 1982.
17 G. Niemeyer, kybernetische System und modelltheorie System dynamics, Vahlen Verlag, 

München 1977, s. 218.
18 P. Małek, Elementy cybernetyki w planowaniu przewozów, WKiŁ, Warszawa 1977, s. 254.
19 J.W. Forrester, Planung unter dem Einfluss komplexer Sozialer Systeme, w: Politische Planung 

in theorie und Praxis, Piper Verlag, München 1971, s. 88.
20 C. Cempel, nowoczesne Zagadnienia metodologii i filozofii badań, Politechnika Poznańska, 

Internet 2002–2003, http://neur.am.put.poznan.pl/, rozdział 7.
21 Według wielkiej internetowej Encyklopedii multimedialnej symulacja komputerowa to metoda 

wnioskowania o zachowaniu się obiektów rzeczywistych na podstawie obserwacji programów 
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celem symulacji jest dostarczenie informacji o badanym realnym systemie lub 
takim, który ma dopiero powstać. Informacje te mogą być wykorzystane w pro-
cesie podejmowania decyzji, dotyczącym danego systemu. Bardzo często stosuje 
się symulację również w celach dydaktycznych.

Ważną kwestią jest dobór szczegółowej techniki formalizacji modelu symu-
lacyjnego, która pozwoliłaby na zbudowanie kompleksowego, dynamicznego 
i spójnego modelu do badania problemów transportowych. Na podstawie lite-
ratury przedmiotu można sformułować hipotezę, że dobrym narzędziem jest 
w tym kontekście metoda symulacji ciągłej – dynamika systemowa, rozwi-
nięta przez J.W. Forrester’a i jego współpracowników z Massachusetts Institute 
of Technology 22. Jest to metoda modelowania symulacyjnego wywodząca się 
z cybernetycznego podejścia do analizy systemów i pozwala ona na opisywa-
nie szczególnie złożonych systemów w formie powiązań interakcyjnych i kom-
binacyjnych 23. Dynamika systemowa jest często stosowana w praktyce, o czym 
świadczy chociażby tematyka licznych referatów prezentowanych na wielopane-
lowych, międzynarodowych konferencjach organizowanych rokrocznie od około 
30 lat przez System dynamics Society. Metoda była i jest stosowana z dużym 
powodzeniem również do analizy problemów transportowych.

2. przegląd zastosowań dynamiki systemowej do badania 
problemów transportowych

Dla celów niniejszego opracowania dokonano szczegółowego przeglądu 
tematyki konferencji System dynamics Society, odbywających się od roku 2005 
do roku 2010. Wyniki przeglądu zestawiono w tabelach 1–6, w których w spo-
sób hasłowy podano problematykę przywoływanych referatów. Dokładne infor-
macje są dostępne w wirtualnych materiałach konferencyjnych, opublikowanych 

komputerowych symulujących to zachowanie, stosowana gdy bezpośrednie obserwowanie zacho-
wania się obiektu jest trudne lub niemożliwe: http://wiem.onet.pl. 

22 J.W. Forrester, industrial dynamics, The MIT Press and Wiley, New York 1961.
23 Aparat matematyczny oraz zasady modelowania w konwencji dynamiki systemowej przedsta-

wiono w licznych publikacjach, przykładowo: M. Łatuszyńska, Symulacja komputerowa dynamiki 
systemów, Wyd. PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2008; Elementy dynamiki systemów, red. J. Taraj-
kowski, Wyd. AE, Poznań 2008; K. Krupa, modelowanie symulacja i prognozowanie. Systemy 
ciągłe, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008; C.W. Kirkwood, System dynamics methods: 
a Quick introduction, Arizona State University 1998, http://www.public.asu.edu/~kirkwood/sys-
dyn/SDIntro/SDIntro.htm. W Internecie jest opublikowany kurs dynamiki systemowej: Road 
Maps: a guide to learning System dynamics. Internet, http://sysdyn.clexchange.org/road-maps/
home.html.
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w Internecie na stronie http://www.systemdynamics.org/. Wymienione przykłady 
zostały wybrane w sposób mniej lub bardziej przypadkowy, albowiem trudno 
byłoby odwołać się tu do wszystkich doniesień dotyczących zastosowania dyna-
miki systemowej do praktyki i teorii związanej z systemem transportowym w róż-
nych krajach i na różnych kontynentach.

Tabela 1

23rd International Conference of SDS, Boston 20

autorzy tytuł referatu Instytucja cel badań

Burkhard 
Schade,

Wolfgang 
Schade

Assessment of 
Environmentally 

Sustainable 
Transport Scenarios 

by a Backcasting 
Approach with ESCOT

University  
of Karlsruhe,

Niemcy

Odwzorowanie za pomocą 
modelu symulacyjnego procesu 

osiągania zrównoważonego 
systemu transportowego i ocena 

jego efektów ekonomicznych, 
na przykładzie Niemiec

Robert 
Verhaeghe,

Frank 
M. Sanders

Investment Dynamics 
for a Congested 

Transport Network with 
Competition: Application 

to Port Planning

Delft 
University of 
Technology,

Holandia

Modelowanie dynamiki inwestycji 
w obciążoną sieć transportową 

w celu zbadania różnych strategii 
w tym zakresie.

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2

24th International Conference of SDS, Nijmegen 2006

autorzy tytuł referatu Instytucja cel badań

Krystyna 
A. Stave,
Michael 
F. Dwyer

Lessons from LUTAQ: 
Buil-ding systems 

thinking capaci-ty into 
land use, transporta-tion, 
and air quality planning 

in Las Vegas

University  
of Nevada,
Las Vegas, 

USA

Analiza modelu  
do oceny polityki regionalnej 

w zakresie transportu, 
zagospodarowania przestrzennego 

i jakości powietrza w aspekcie 
generowanych przez model 

wyników.

Jeroen Struben

Identifying challenges 
for sustained adoption of 
alternative fuel vehicles 

and infrastructure

MIT,
Cambridge,

USA

Modelowanie przestrzenne 
dynamiki podaży infrastruktury 

i popytu na pojazdy 
we wzajemnych powiązaniach.

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3

25th International Conference of SDS, Boston 2007

autorzy tytuł referatu Instytucja cel badań
Mónica 

A. Altamirano,
Juha Aijo,

Pertti Virtala

A Qualitative Analysis  
of Periodic Maintenance 

of Roads

Delft 
University of 
Technology,

Holandia

Szacowanie efektów decyzji 
dotyczących inwestycji drogowych 
za pomocą modelu symulacyjnego. 

Keyvan Vakili,
Mohammad 
Taghi Isaai,

Arash J. Barsari

A System Dynamics 
Approach to Strategic 

Assessment of 
Transportation Demand 
Management Policies: 

Tehran Case Study

Sharif 
University of 
Technology,

Iran

Szacowanie wpływu różnych 
strategii na popyt na transport 

za pomocą modelu symulacyjnego.

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 4

26th International Conference of SDS, Athens 2008

autorzy tytuł referatu Instytucja cel badań

Keyvan Vakili,
Mohammad 
Taghi Isaai,

Arash J. Barsari

Strategic Assessment  
of Transportation 

Demand Management 
Policies: Tehran Case 

Study

Sharif 
University of 
Technology,

Iran

Szacowanie wpływu różnych 
strategii na popyt na transport 

za pomocą modelu symulacyjnego 
oraz porównywanie różnych 

polityk w tym zakresie.

Grit Walther,
Grischa Meyer,

Thomas 
Spengler,

Joerg Wansart

Regulatory Impact 
Assessment for the 

Transportation Sector – 
Case Study Germany

Technische 
Universität 

Braunschweig,
Niemcy

Modelowanie efektów 
zastosowania różnych 

instrumentów prawnych 
w zakresie redukcji emisji 

dwutlenku węgla w sektorze 
transportowym.

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 5

27th International Conference of SDS, Albuquerque 2009

autorzy tytuł referatu Instytucja cel badań
Santiago 
Caicedo,

Fabio Andrés 
Diaz Pabón

Too early, too quickly: 
Impact of short-term 

decisions in fleet renewal 
programs

Universidad 
de los Andes, 

Kolumbia

Badanie efektów różnych strategii 
odnowy floty powietrznej w liniach 

komercyjnych.
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autorzy tytuł referatu Instytucja cel badań

Anna 
Mayerthaler,

Reinhard Haller,
Guenter 

Emberger

A Land-Use/Transport 
interaction model for 

Austria

Vienna 
University of 
Technology,

Austria

Określenie najważniejszych 
zależności 

i sprzężeń zwrotnych między 
systemem zagospodarowania 

przestrzennego 
i systemem transportowym.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6

28th International Conference of SDS, Seoul 2010

autorzy tytuł referatu Instytucja cel badań

Stefano 
Armenia,
Fabrizio 
Baldoni,

Diego Falsini

A System Dynamics 
Energy Model 

for a Sustainable 
Transportation System

University of 
Rome,

Włochy

Testowanie za pomocą modelu 
symulacyjnego różnych polityk 
mających na celu osiągnięcie 

zrównoważonego systemu 
transportowego w powiązaniu 
z analizą rozwiązań w sektorze 

energetycznym.

Jie Jiang,
Jun Li,

Xu Hong-gang

System Dynamics 
Model for Transportation 
Infrastructure Investment 

and Cultural Heritage 
Tourism Development

Sun Yat-sen 
University,

Chiny

Analiza wpływu inwestycji 
w infrastrukturę transportu 

na rozwój turystyki.

Źródło: opracowanie własne.

W celu dokładniejszego omówienia sposobu i możliwości użycia dynamiki 
systemowej do badania systemu transportowego w dalszej części artykułu zosta-
nie zaprezentowany przykład modelu.

3. przykład systemowo-dynamicznego modelu systemu 
transportowego

Prezentowany model został skonstruowany specjalnie dla potrzeb niniej-
szego opracowania i ma bardziej dydaktyczny aniżeli aplikacyjny charakter, 
gdyż tylko ilustruje możliwości zastosowania dynamiki systemowej do analizy 
przykładowego systemu transportowego. Założenie to obliguje do utrzymania 
względnej prostoty modelu przy jednoczesnym uchwyceniu najważniejszych 
elementów i powiązań, które w zasadniczy sposób determinują funkcjonowanie 
badanego systemu.
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Rys. 1. Schemat strukturalny modelu rozwoju floty handlowej
Źródło:  opracowanie własne.

Model dotyczy przedsiębiorstwa armatorskiego dysponującego jednym 
statkiem handlowym, świadczącego usługi przewozowe w obrębie portów euro-
pejskich. Przedmiotem modelowania i eksperymentów symulacyjnych jest tutaj 
polityka zakupu statków. Główny cel modelu to umożliwienie analizy dynamiki 
zachowania się systemu rozwoju floty, jego reakcji, np. na zwiększające się zapo-
trzebowanie przewozowe, na zmiany reguł podejmowania decyzji, na zmiany 
wielkości parametrów statku itp.

Ideę modelu ilustruje schemat strukturalny zaprezentowany na rysunku 1. 
Każdy z elementów modelu jest przedstawiony za pomocą odpowiedniego sym-
bolu graficznego, zależnego od narzędzia, za pomocą którego model jest two-
rzony. W niniejszym opracowaniu posłużono się pakietem symulacyjnym Vensim 
PLE, stworzonym specjalnie dla potrzeb modelowania w konwencji dynamiki 
systemowej 24.

24 Vensim PLE jest produktem amerykańskiej firmy software’owej Ventana Systems. Program 
pracuje w środowisku operacyjnym Windows i jest wyposażony w moduł graficzny umożliwia-
jący rysowanie zarówno schematów przyczynowo-skutkowych, jak i strukturalnych. Jest dostępny 
na stronie internetowej www.vensim.com.
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Wyniki eksperymentów symulacyjnych, jakie można przeprowadzić 
na modelu, winny być źródłem informacji dotyczących działania systemu w cza-
sie, ze wskazaniem jego efektów w skali przedsiębiorstwa, rozmiarów potencjal-
nego rozwoju floty i jego wpływu na wskaźniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian 
struktury i wartości parametrów na rozwój floty itp. Wyniki przykładowego eks-
perymentu symulacyjnego, zakładającego progresywny wzrost popytu na rodzaj 
przewozów świadczonych przez badane przedsiębiorstwo armatorskie, przedsta-
wiono na rysunku 2.

Rys. 2. Wyniki przykładowego eksperymentu symulacyjnego
Źródło:  opracowanie własne.

Przy użyciu przedstawionego modelu symulacyjnego można przeprowa-
dzać praktycznie nieograniczoną ilość eksperymentów symulacyjnych, pozwa-
lających na weryfikację różnych hipotez decyzyjnych dotyczących rozwoju sys-
temu floty handlowej. Hipotezy te mogą dotyczyć przede wszystkim wpływu 
wzrostu lub spadku popytu na usługi świadczone przez armatora, rozmiarów 
potencjalnego rozwoju floty handlowej i jego wymiernych efektów dla przedsię-
biorstwa armatorskiego, wpływu zmian niektórych parametrów w badanym sys-
temie na wyniki finansowe przedsiębiorstwa armatorskiego itd.

Innym obszarem zastosowania modelu może być dydaktyka akademicka 
zarówno w zakresie implementacji techniki symulacji komputerowej, jak i metod 
badania systemu transportowego.
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podsumowanie

Coraz powszechniejsze jest przekonanie potwierdzone praktyką, że funk-
cjonowanie społeczeństwa i gospodarki w poszczególnych państwach i regio-
nach zależy od dobrego systemu transportowego. Doniosła rola transportu w pro-
cesie rozwoju gospodarczego, szczególnie w aspekcie zauważalnej w ostatnich 
latach globalizacji na skalę światową, uzasadnia celowość prowadzenia badań 
modelowych transportu. Klasyczne metody modelowania systemów transpor-
towych oparte są na analitycznym podejściu do modelowania systemów i nie 
zapewniają kompleksowej analizy problemów transportowych. Należy więc szu-
kać alternatywnych metod badawczych. Metodą taką jest dynamika systemowa 
oparta na symulacji ciągłej i wywodząca się z cybernetycznego podejścia do ana-
lizy systemów. Modele systemowo-dynamiczne pozwalają na generowanie infor-
macji o bardzo szerokim zakresie, zorientowanych na przyszłość. Umożliwiają 
one wgląd w charakter oddziaływań między celami strategicznymi a istniejącymi 
uwarunkowaniami, a w konsekwencji łatwiejsze staje się zrozumienie i akcep-
tacja zasad logiki funkcjonowania systemu transportowego. Dzięki ekspery-
mentom symulacyjnym dokonywanym na modelach można ocenić skutki róż-
nych scenariuszy strategicznych, a następnie wybrać najbardziej prawdopodobne 
i efektywne spośród nich. Modele symulacyjne można na bieżąco aktualizować 
danymi rzeczywistymi, w miarę pojawiających się zmian w systemie transporto-
wym. To wszystko powoduje, że modele takie mogą stanowić wartościowe źró-
dło informacji w procesie badania systemu transportowego.
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SySteM dynAMicS APProAcH in trAnSPort SySteM ModeLLing

Summary

The article discusses the conditions and possibilities for using System 
Dynamics approach to transport system modelling. Moreover the simulation 
model of exemplary transport system is presented.

translated by małgorzata łatuszyńska
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lESZEk mindur 1

transport kombinowany/intermodalny  
w polsce w latach 1993–2009 2

najpierw słowo o historii

wydział Zarządzania i Ekonomiki usług uniwersytetu Szczecińskiego 
jest kontynuatorem działalności poprzednich ośrodków naukowych ekonomiki 
transportu, a zwłaszcza wydziału inżynieryjno-Ekonomicznego transportu 
Politechniki Szczecińskiej.

na wydziale inżynieryjno-Ekonomicznym transportu Politechniki 
Szczecińskiej ukończyłem studia oraz uzyskałem stopień doktora, dlatego też 
mogę stwierdzić, że moje związki z tą uczelnią i wydziałem (wydział Zarządzania 
i Ekonomiki usług uniwersytetu Szczecińskiego) sięgają lat studenckich.

1 Prof. zw. dr hab. Leszek Mindur – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu 
we Wrocławiu.

2 Artykuł przygotowano na podstawie książek: uwarunkowania rozwoju systemu transpor-
towego w Polsce, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, War-
szawa–Radom 2007, rozdz. 10; transport Europa–azja, red. M. Mindur, Instytut Technologii 
Eksploatacji – PIB, Warszawa–Radom 2009; H. Zielaśkiewicz, transport intermodalny na rynku 
usług przewozowych, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie (w druku).
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ta wieloletnia współpraca zaowocowała realizacją:

1) wspólnych projektów badawczych, np. z udziałem kierownika katedry 
gospodarki Światowej i transportu morskiego prof. dr. hab. Jerzego wronki:
 – Przewozy multimodalne ładunków zjednostkowanych w Polsce w relacji 

Zachód–wschód i wschód–Zachód (projekt badawczy kbn 1999–2002),
 – intermodalna sieć logistyczna w Polsce – koncepcja rozwiązań modelo-

wych i uwarunkowania wdrożeniowe (projekt badawczy kbn 2008–2011);

2) książek:
 – „współczesne technologie transportowe”, red. l. mindur (dwa wyda-

nia) – z udziałem prorektora uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr. hab. 
Józefa Perenca,

 – „technologie transportowe XXi w.”, red. l. mindur – z ważnym rozdzia-
łem przygotowanym przez prof. zw. dr. hab. Józefa Perenca,

 – „uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski”, red. 
b. liberadzki, l. mindur (dwa wydania) – obszerne rozdziały o dużym 
znaczeniu zostały przygotowane przez kierownika katedry Ekonomiki 
Przedsiębiorstwa prof. zw. dr hab. Juliusza Engelhardta oraz prof. dr. hab. 
Jerzego wronkę;

 – artykułów naukowych i referatów (wygłaszanych na krajowych i między-
narodowych konferencjach naukowych) – w tym kilkunastu z zakresu pro-
blematyki transportu kombinowanego/intermodalnego, przygotowanych 
wspólnie z prof. dr hab. Jerzym wronką;

 – międzynarodowych konferencji naukowych o tematyce transportowej;
 – udziałem w radach naukowych, panelach dyskusyjnych, przygotowaniem 

szeregu referatów.

Ponadto w ramach współpracy z wydziałem Zarządzania i Ekonomiki usług 
uniwersytetu Szczecińskiego miałem zaszczyt dokonania oceny kilkunastu prac: 
doktorskich, habilitacyjnych oraz dorobku pracowników, wobec których podjęto 
postępowanie o nadanie tytułu profesora.
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wprowadzenie

Przewozy kombinowane (oparte na zunifikowanych technologiach przewo-
zowo-ładunkowych) w Polsce od początku lat 90. nie przekraczają 3,5% ogólnej 
masy przewiezionych ładunków transportem kolejowym. W tym samym okre-
sie w krajach Unii Europejskiej udział tej formy transportu w przewozach kole-
jowych ogółem wynosi od 10 do 20% i ma tendencję systematycznego wzro-
stu. Równocześnie należy wyjaśnić, że przewozy intermodalne w Polsce były 
i są nadal głównie rezultatem wymagań kontrahentów zagranicznych, przewożą-
cych swoje ładunki w zunifikowanych jednostkach ładunkowych. W komunika-
cji wewnętrznej przewozy kontenerowe odbywają się na niewielką skalę.

1. wielkość i struktura oraz tendencje rozwoju przewozów 
intermodalnych

Wielkość i strukturę oraz trendy przewozów intermodalnych wykonanych 
transportem kolejowym przedstawiono w tabelach 1 i 2 oraz na rysunkach 1–4.

Na podstawie analizy 10-letniego okresu można stwierdzić, że średnio-
roczny wzrost przewozów intermodalnych (sieć PKP) kształtował się na pozio-
mie ok. 10,8% przy wielkości wzrostu PKB 4,8%. Przy przewidywanym umiar-
kowanym wzroście PKB na poziomie ok. 3,5% przewiduje się średni wzrost 
przewozów intermodalnych na poziomie ok. 8,5%.

W strukturze tych przewozów blisko 96% (masy) to przewozy o charakterze 
międzynarodowym (w tym: import 43%, eksport 31,5%, tranzyt 21,5%).

W latach 1993–2008 nastąpił ponad sześciokrotny wzrost wolumenu prze-
wozów intermodalnych w TEU (z 94,9 tys. TEU w 1993 r. do 646 tys. TEU 
w 2008 r., a w 2009 r. zmniejszył się do 382 tys. UTI). W strukturze przewo-
zów międzynarodowych dominują przewozy kontenerów ładownych, które sta-
nowią 68,8% ogółu przewozów. W strukturze przewozów krajowych dominują 
próżne kontenery (71,7%), które są podsyłane z terminali pod załadunek towarów. 
W latach 1993–2007 nastąpił ponad pięciokrotny wzrost wolumenu przewozów 
intermodalnych w TEU (z 94,9 tys. TEU w 1993r. do 500 tys. TEU w 2007 r.) 
oraz ponad trzykrotny wzrost wielkości masy towarowej w transporcie intermo-
dalnym (z 771,6 tys. ton w roku 1993 do 4200 tys. ton w roku 2008) 3.

3 H. Zielaśkiewicz, transport…, op.cit., s. 90.
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Tabela 1

Wielkość przewozów intermodalnych PKP CARGO SA  
w latach 1994–2009

Rok
Przewozy 
ładunków  
w tys. ton

zmiana do roku 
poprzedniego (%)

Przewozy w tys. 
TEU

zmiana do roku 
poprzedniego (%)

1993 771,60 – 94,9 –

1994 1 180,60 53,0 114,8 21,00

1995 1 361,70 15,3 138,2 20,40

1996 1 654,80 21,5 195,6 41,50

1997 2 125,10 28,4 255,9 30,80

1998 2 401,90 13,0 316,9 23,80

1999 1 751,20 -27,1 257,3 -18,80

2000 2 079,40 18,7 272,9 6,10

2001 1 968,60 -5,3 224,6 -17,70

2002 2 190,50 11,3 254,5 13,30

2003 2 301,10 5,0 304,8 19,80

2004 2 484,00 7,9 293,8 -3,60

2005 2 404,40 -3,2 358 21,85

2006 3 020,80 25,6 406 13,41

2007 3 700,0 22,48 500 23,15

2008 4 200, 13,5 646 29,20

2009 2704,31 -35,6 382 -40,87

Źródło: H. Zielaśkiewicz, transport…, s. 90.

Do roku 2005 PKP Cargo SA było jedynym przewoźnikiem kolejowym 
realizującym przewozy intermodalne. Pierwszą firmą prywatną, która rozpoczęła 
przewozy w tym segmencie ładunków była firma PCC, która realizowała prze-
wozy pomiędzy terminalami kontenerowymi w Świnoujściu Holenderskiej firmy 
VGN a terminalem spółki ze swojej grupy w Brzegu Dolnym. Terminal kontene-
rowy firmy VGN w Świnoujściu został czasowo zamknięty. 



transport kombinowany/intermodalny w Polsce w latach 1993–2009 293

Tabela 2

Udział poszczególnych rodzajów ładunków w transporcie intermodalnym  
w latach 2003–2008 w Polsce

Rok Kontenery
(%)

ciągniki 
siodłowe 

z naczepami
(%)

naczepy 
i przyczepy

(%)

wymienne 
naczepy 

„Swap body”
(%)

2003
masa ładunku 90,79 0,74 0,11 8,36

praca przewozowa 97,47 0,66 0,03 1,83

2004
masa ładunku 94,32 1,80 0,10 3,79

praca przewozowa 96,97 1,90 0,04 1,10

2005
masa ładunku 94,85 0,44 0,12 4,59

praca przewozowa 98,19 0,46 0,05 1,30

2006
masa ładunku 97,26 0,01 0,01 2,72

praca przewozowa 98,78 0,01 0,01 1,20

2007
masa ładunku 97,53 0,00 0,00 2,47

praca przewozowa 98,58 0,00 0,00 1,42

2008
masa ładunku 97,82 0,00 0,00 2,18

praca przewozowa  98,67 0,00 0,00 1,33

Źródło: H. Zielaśkiewicz, transport…, op.cit., s. 94.

Rys. 1. Przewozy intermodalne z podziałem na kierunki.
Źródło: H. Zielaśkiewicz, transport…, op.cit., s. 92.
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W 2007 roku przewozy intermodalne realizowało sześć podmiotów, w tym 
dwa z Grupy PKP (PKP Cargo SA i PKP LHS Sp. z o.o.) oraz trzech prywatnych 
(z „Grupy PCC” – PCC Rail SA i PCC Kolchem Sp. z o.o. oraz z „Grupy CTL” – 
CTL Rail Sp. z o.o. i CTL Reggio Sp. z o.o). Obecnie fi rma PCC 4 realizuje prze-
wozy pomiędzy terminalem DCT Gdańsk a Sławkowem oraz dla fi rmy Ninhoff 
& Wasing z wykorzystaniem terminalu w Krzewiu.

Największy udział w tych przewozach miał państwowy przewoźnik PKP 
Cargo SA, który w 2007 roku uzyskał 90,56% udziału w tym rynku w przewiezio-
nej masie ładunków i 91,01% w wykonanej pracy przewozowej. Pozostałe spółki 
zanotowały wyniki odpowiednio: PKP LHS 1,18% i 1,18%, PCC Rail 3,32% 
i 4,39%, PCC Kolchem 4,58% i 2,99%, CTL Rail 0,03% i 0,06% oraz CTL Reggio 
0,32% i 0,37%, co przedstawiono na rysunkach 4 i 5. W porównaniu z rokiem 2006 
przewóz ładunków transportem intermodalnym wzrósł blisko o 19,4% według 
przewiezionej masy i 20,4% według wykonanej pracy przewozowej 5.

Rys. 2. Przewozy intermodalne ładunków w latach 2006–2009 w tys. ton
Źródło: H. Zielaśkiewicz, transport…, op.cit., s. 93.

W roku 2009 przewieziono łącznie 4 772,5 tys. ton ładunków, spadek 
o 34,35% w porównaniu z rokiem 2008 oraz wykonano pracę przewozową 
równą 2 214 136,2 tys. tkm, spadek o 36,9%. Liczba kontenerów przewiezio-
nych w 2009 roku wyniosła 257 967 szt. – o 39,6% mniej niż w roku 2008.

W 2009 roku przewozy intermodalne prowadziło już siedem podmiotów, 
w tym dwa z Grupy PKP (PKP Cargo SA i PKP LHS Sp. z o.o.), dwa z Grupy 

4 Obecnie DB – Schenkier. 
5 H. Zielaśkiewicz, transport…, op.cit., s. 92.
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CTL (CTL Logistics Sp. z o.o. i CTL Express Sp. z o.o.), dwa z Grupy DB (DB 
Schenker Rail Polska SA i PCC Kolchem) oraz spółka Lotos Kolej.

Obecnie ten rodzaj przewozów stanowi około 1,3% w masie oraz 3,2% 
według pracy przewozowej ogólnego wolumenu przewozów ładunków w Polsce 6.

Rys. 3. Wykonana praca przewozowa w przewozach intermodalnych ładunków w latach 
2004–2007

Źródło: H. Zielaśkiewicz: transport…, op.cit., s. 93.

Rys. 4 Procentowy udział w przewiezionych TEU przewoźników kolejowych w latach 
2005–2008

Żródło: H. Zielaśkiewicz, transport…, op.cit., s. 94.

6 tamże, s. 93
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W kolejowych przewozach kombinowanych/intermodalnych dominują kon-
tenery 40’ oraz 20’. Udział kontenerów ogółem stanowi blisko 99% przewie-
zionych w 2008 roku jednostek intermodalnych w komunikacji międzynarodo-
wej i krajowej łącznie. Liczba przewożonych kontenerów systematycznie wzra-
sta, przy czym wzrost ten dotyczy zwłaszcza kontenerów 40’. Przewozy kon-
tenerów w ciągu najbliższych lat będą stanowiły największy udział w struktu-
rze przewozów intermodalnych, bowiem PKP dysponują określoną liczbą wago-
nów do przewozów tego rodzajów jednostek, jak również trwają prace związane 
z adaptacją wagonów platform na platformy kontenerowe. Istniejąca sieć termi-
nali kontenerowych (zarówno kolejowych, jak i prywatnych) umożliwia w miarę 
sprawne ich przemieszczanie zarówno w komunikacji krajowej, jak i międzyna-
rodowej.

W 2008 roku liczba przewiezionych nadwozi wymiennych zmniej-
szyła się ponad trzykrotnie w porównaniu z latami ubiegłymi. Zróżnicowane 
wymiary nadwozi znacznie ograniczają ich przewozy wagonami kontenerowymi. 
Zasadniczym warunkiem rozwoju tej technologii transportu jest pełna normaliza-
cja jednostek intermodalnych oraz wprowadzenia zasady ich wymienności.

Przewozy naczep samochodowych mają marginalne znaczenie w przewo-
zach intermodalnych i nie należy oczekiwać, aby nastąpił jakiś znaczący wzrost 
udziału tych jednostek w przewozach ogółem w następnych latach.

2. podstawowe bariery w rozwoju transportu intermodalnego 
w polsce

Na rynku transportowym dominują przewoźnicy drogowi wykonujący rów-
nież prze wozy na dalekie odległości, zwłaszcza w ruchu międzynarodowym 
(w obsłudze obro tów polskiego handlu zagranicznego i w tranzycie). Do rosną-
cych dynamicznie przewo zów drogowych nie są dostosowane ani drogi kołowe, 
ani drogowe przejścia graniczne na wschodniej granicy Polski, co powoduje spa-
dek bezpieczeństwa ruchu, rosnące zużycie infrastruktury drogowej, długi czas 
oczekiwania pojazdów na granicy oraz wzrost negatywnych skutków i kosztów 
zewnętrznych transportu drogowego.

Spadek kolejowych przewozów towarowych na początku lat 90. spowodo-
wał po wstanie znacznych rezerw zdolności przewozowej transportu kolejowego, 
co oznacza potencjalnie duże możliwości przejęcia przez kolej części przewozów 
z transportu dro gowego w systemie transportu kombinowanego.
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W Polsce istnieją dobre perspektywy dla rozwoju transportu kombinowa-
nego/inter modalnego zarówno w odniesieniu do przewozów krajowych, jak i mię-
dzynarodowych – i w dużej mierze od polityki transportowej państwa oraz woli 
i gotowości do współpra cy ze strony zainteresowanych podmiotów zależy, czy 
będzie to rozwój żywiołowy, czy też rozwój uporządkowany i rozsądnie sterowany.

Jeśli system transportowy w Polsce ma się rozwijać zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego przemieszczania, konieczna jest 
eliminacja istniejących barier oraz wprowadzenie kompleksowych środków pro-
mujących rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce.

Należy podkreślić, że istniejące bariery oraz brak środków promujących 
to główne przyczyny niskiego poziomu wielkości przewozów kombinowanych, 
których udział (jak już wcześniej stwierdzono) w przewozach kolejowych w 2003 
roku ogółem wynosił zaledwie 1,5%, przy średnim udziale 10–20% w większo-
ści krajów Unii Europejskiej.

Do podstawowych barier utrudniających rozwój transportu kombinowa-
nego/intermodalnego w Polsce można zaliczyć 7:
1. Nieodpowiadający wymogom AGTC stan techniczny linii kolejowych.
2. Niską jakość usług kolejowych przejawiająca się przede wszystkim w:

a) zbyt długim czasie podróży,
b) częstych opóźnieniach w przewozach i w konsekwencji opóźnieniach 

dostaw,
c) braku możliwości bieżącego monitorowania przewozów i informowania 

klientów o miejscu pobytu przesyłki (system tracking and tracing);
d) zbyt długich czasach postoju pociągów na stacjach granicznych oraz braku 

możliwości przeniesienia niektórych kontroli, np. fitosanitarnej, na termi-
nale we wnątrz kraju; obecne procedury techniczne wymagają zbyt dłu-
giego czasu po stoju pociągów na granicy; skomplikowane procedury 
fitosanitarne i weteryna ryjne na stacjach granicznych utrudniające prze-
wóz niektórych przesyłek w pociągach zwartych; związane z tym kon-
trole często trwają znacznie dłużej niż określony rozkładem postój pociągu 
na granicy;

7 L. Mindur, Problemy rozwoju transportu w Polsce, w: System transportowy Polski – koor-
dynacja, globalizacja, legislacja, Konferencja Naukowa Translog 2001, Szczecin 11–12.09.2001; 
L. Mindur, Przesłanki techniczno-ekonomiczne rozwoju transportu w Polsce, „Przegląd Komu-
nikacyjny” 1998, nr 3; J. Wronka z zespołem, Program rozwoju transportu w Polsce do 2015 r., 
Temat OBE4–1260/2000. OBET P.P., Warszawa–Szczecin, luty 2001; J. Wronka, transport inter-
modalny w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, Wyd. Naukowe OBET P.P., Warszawa–
Szczecin 2002.



leszek mindur298

e) zawieszeniu kursowania pociągów intermodalnych z powodu zbyt czę-
stych przy padków niedotrzymywania ustalonych (rozkładowych) czasów 
jazdy pociągów przez PKP oraz inne koleje.

3. Konsekwencją niskiej jakości sług kolejowych w systemie transportu kom-
binowanego/intermodalnego jest często utrata klienta (pozyskanego często 
po długich negocjacjach), który „przechodzi” z ładunkami do transportu dro-
gowego – następuje więc utrata zaufania klienta do tego systemu transpor-
towego.

4. Niekonkurencyjność cenową transportu kombinowanego w stosunku do trans-
portu drogowego, wynikającą przede wszystkim ze zbyt wysokich frach-
tów kolejowych oraz cen za operacje przeładunkowe i dowozy/odwozy dro-
gowe; jedynie stosowa nie wysokich, tzn. co najmniej 50%, rabatów od frach-
tów kolejowych powoduje względne wyrównywanie warunków konkuren-
cji cenowej pomiędzy tym transpor tem a transportem drogowym i to nie 
na wszystkich relacjach i połączeniach.

5. Brak centrów logistycznych powodujących rozproszenie potoku ładunków, 
co utrud nia uruchamianie połączeń całopociągowych w systemie transportu 
kombinowane go/intermodalnego.

6. Brak jednolitego i kompleksowego system informacyjnego w lądowych 
i morsko -lądowych łańcuchach transportu kombinowanego/intermodalnego.

7. Brak kompleksowych i efektywnych instrumentów promujących przewozy 
kombi nowane/intermodalne w ramach polityki transportowej państwa, w tym 
przede wszyst kim brak systemowych rozwiązań pomocy finansowej.

8. Brak kompleksowych uregulowań prawnych w zakresie transportu kombino-
wanego w Polsce.

9. Niewielką skuteczność dotychczasowych instrumentów promujących, które 
zarówno nie ograniczyły barier, jak i nie przyczyniły się do wzrostu przewo-
zów intermodalnych.

10. Niekorzystny wizerunek (image) transportu kombinowanego w Polsce, ponie-
waż powszechnie postrzegany jest on jako system transportu, który:
a) nie jest wystarczająco elastyczny pod względem technicznym, jest zbyt 

wolny i niezawodny w sensie czasu dostawy oraz ma zbyt wysoką cenę,
b) jest trudny w ocenie – chodzi tu przede wszystkim o brak kompleksowych 

i przejrzystych informacji dla nadawców o istniejących i potencjalnych 
usługach transportu kombinowanego oraz brak w pełni porównywalnych 
danych sta tystycznych,

c) nie jest realną alternatywą dla transportu drogowego.
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3. działania związane z eliminacją barier

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań (jak już wcześniej wska-
zano) można stwierdzić, że w Polsce istnieją zarówno korzystne uwarunkowa-
nia zewnętrzne, jak i perspektywy rozwoju transportu kombinowanego, zwłasz-
cza w kategoriach potencjalnego popytu. Szacunki prognostyczne w zakresie 
przewozów ładunków w komunikacji międzynarodowej o wysokiej podatno-
ści na technologie transportu kombinowanego/intermodalnego wskazują, że ist-
nieje potencjalny (i to znaczny) popyt na usługi realizowane w tej technologii 
transportu.

O tym, czy nastąpi wykorzystanie tego potencjału, zadecydują następujące 
działania:
1) eliminowanie barier w ramach polityki transportowej państwa,
2) wdrożenie kompleksowych instrumentów promujących transport kombi-

nowany,
3) opracowanie, przyjęcie i realizacja programu rozwoju transportu kombino-

wanego.
Do głównych działań ukierunkowanych na eliminowanie barier można  

m.in. zaliczyć:
1. W związku z barierą dotyczącą relatywnie niskiej jakości usług kolejowych 

należy podjąć następujące działania eliminujące: 
– modernizację linii kolejowych AGTC;
– skrócenie czasu przejazdu regularnych pociągów z jednostkami intermo-

dalnymi;
– zapewnienie rozkładowych czasów przejazdu pociągów;
– monitorowanie połączeń i zapewnienie bieżącej informacji o przesyłkach 

dla klientów.
2. W związku z barierą dotyczącą niekonkurencyjności cenowej w stosunku 

do transportu drogowego należy podjąć następujące działania eliminu-
jące: 
– elastyczna polityka cenowa i rabatowa PKP;
– dotacje budżetowe dla operatorów do kosztów przewozów kombinowa-

nych/intermodalnych;
– ulgi w podatku dochodowym dla firm korzystających z transportu kombi-

nowanego/intermodalnego;
– ulgi w podatku dochodowym dla operatorów terminalowych;
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– zwolnienie przewoźników samochodowych zatrudnionych przy odwozie/
dowozie jednostek ładunkowych z i do terminali z podatku od środków 
transportowych;

– środki ograniczające popyt na towarowe przewozy samochodowe na dale-
kie odległości.

Natomiast do głównych działań wspierających (promujących) rozwój trans-
portu kombinowanego można m.in. zaliczyć:

– tworzenie sieci połączeń transportu kombinowanego/intermodalnego 
w Polsce wspieranych środkami publicznymi – jako pierwszego etapu 
w budowie nowoczesnej infrastruktury logistyczno-transportowej;

– budowę centrów logistycznych i modernizację terminali intermodalnych 
zlokalizowanych w portach morskich i na sieci kolejowej AGTC;

– zapewnienie harmonizacji i standaryzacji intermodalnych jednostek ładun-
kowych;

– rozwój przewozów intermodalnych do/ze Skandynawii;
– uruchomienie i rozwój stałych połączeń kontenerowych na kierunku 

W–Z–W z wykorzystaniem Magistrali Transsyberyjnej.
Równolegle uczestnicy rynku transportu kombinowanego powinni skon-

centrować działania na uatrakcyjnianiu oferty usług transportu kombinowanego, 
w tym między innymi poprzez:

– zapewnienie przejazdu regularnych pociągów z intermodalnymi jednost-
kami zgodnie z rozkładem jazdy i w czasie konkurencyjnym do transportu 
samochodowego;

– skracanie czasu obsługi jednostek intermodalnych na terminalach;
– bieżące monitorowanie wszystkich połączeń w ramach systemów informa-

cyjnych;
– prowadzenie bardziej efektywniejszego marketingu i promocji usług trans-

portu kombinowanego;
– prowadzenie stałej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi 

w zakresie kształtowania infrastruktury towarzyszącej terminalom inter-
modalnym i centrów logistycznych.

O tym, że bardzo trudno jest zapewnić znaczący rozwój transportu kombi-
nowanego/intermodalnego bez pomocy państwa (zwłaszcza finansowej) świad-
czą jednoznacznie przykłady państw UE, szczególnie tych, które odgrywają wio-
dącą rolę na rynku transportu kombinowanego w Europie. Państwa te wychodzą 
z założenia, zgodnie z resztą z rekomendacjami Komisji WE, że należy promo-
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wać ten system transportu do czasu, gdy zostaną wyrównane warunki konkuren-
cji między transportem drogowym i kolejowym.

Dlatego, zdaniem autora, do czasów wyrównania warunków konkuren-
cji międzygałęziowej – przede wszystkim poprzez upodmiotowienie kosz-
tów zewnętrznych transportu i zharmonizowanie poziomu opłat za korzystanie 
z infrastruktury transportowej – przynajmniej strategiczne połączenia w syste-
mie transportu kombinowanego powinny być finansowo wspierane przez pań-
stwo, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie stabilnej sieci połączeń trans-
portu, obniżenie kosztów transportu w tej technologii oraz dostosowanie się 
rynku do tego systemu.

Wśród instrumentów ekonomicznych wspierających rozwój transportu kom-
binowanego istotną rolę odgrywa pomoc finansowa państwa z zakresie moderni-
zacji AGTC oraz inwestycji majątkowych w tabor specjalistyczny i rozwój infra-
struktury terminali.

Przy wyborze instrumentów wsparcia transportu kombinowanego należy 
również uwzględniać przesłanki, jakie wynikają z ustawy o zasadach wspiera-
nia rozwoju regionalnego. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji infrastruktury linio-
wej i punktowej, stanowiących w znacznej mierze element polityki regionalnej. 
Istotne jest wzmocnienie działań samorządów lokalnych i władz regionalnych 
dla stworzenia infrastruktury centrów logistycznych z terminalami intermodal-
nymi i połączenia z infrastrukturą drogową i kolejową.

Doświadczenia i osiągnięcia innych krajów w rozwoju przewozów w tech-
nologiach intermodalnych wskazują, że konieczna jest skuteczna i konsekwentna 
polityka transportowa państwa i to w ramach perspektywicznych programów 
rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego.

O znaczeniu i roli programu w rozwoju transportu w Polsce pisało wielu 
ekspertów, sytuując Ministerstwo Infrastruktury w roli jego inicjatora i organu 
nadzorującego realizację. Jest to potwierdzenie tezy, że o przyszłości transportu 
kombinowanego w Polsce zadecyduje konsekwentna realizacja perspektywicz-
nego programu rozwoju transportu kombinowanego przy pełnym zaangażowa-
niu państwa.

Realizacją podstawowych zadań programu rozwoju transportu intermodal-
nego powinna być prowadzona równolegle przez resort infrastruktury i wszystkie 
podmioty na rynku transportowym, przy czym rola Ministerstwa Infrastruktury 
jako organu państwa powinna koncentrować się na:
1) wdrożeniu instrumentów promujących rozwój transportu intermodalnego;
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2) stworzeniu podstaw prawnych dla udzielania systemowej i kompleksowej 
pomocy finansowej państwa dla transportu intermodalnego, czyli stworze-
niu korzystnych warunków dla rozwoju transportu w Polsce i od podmiotów 
na rynku będzie zależało, czy stworzone możliwości zostaną w pełni wyko-
rzystane.

Dzięki temu nastąpiłoby istotne wzmocnienie roli Ministerstwa Infra-
struktury w procesie planowania strategicznego rozwoju transportu, tworząc tym 
samy szansę na integrację różnych rodzajów transportu i rozwój transportu inter-
modalnego w ramach zintegrowanego systemu transportowego Polski.

Mówiąc o uwarunkowaniach rozwoju transportu kombinowanego w Polsce, 
nie można zapomnieć o obszarach potencjalnych zagrożeń rozwoju tego systemu, 
a są to:
1. Zagrożenia wewnętrzne, w tym przede wszystkim:

a) opóźnienie lub niepodjęcie działań promujących – chodzi tu zarówno 
o wdrażanie instrumentów promujących, jak i realizację podstawowych 
zadań programowych, które będą wymagały zaangażowania państwa 
w system uregulowań prawnych, jak i system pomocy finansowej;

b) dalsze pogorszenie jakości usług kolejowych świadczonych w łańcuchach 
transportu kombinowanego i w konsekwencji utrata klientów;

c) brak współpracy między podmiotami na rynku transportu kombinowanego 
w Polsce, co może skutkować w zaostrzeniu konkurencji między polskimi 
operatorami.

2. Zagrożenia zewnętrzne to przede wszystkim niebezpieczeństwo przejęcia części 
polskiego rynku transportu przez silniejszych kapitałowo i organizacyjnie opera-
torów z krajów UE (głównie z Niemiec), którzy bezpośrednio i pośrednio wcho-
dzą na polski rynek transportowy. Otwarta konkurencja na polskim rynku trans-
portowym stała się faktem z chwilą uzyskania przez Polskę członkostwa w UE.

3. transport intermodalny w polsce w latach 2013–2020

Wskazano już wcześniej, że istotnym warunkiem harmonijnego rozwoju 
transportu są perspektywiczne programy, aktualizowane w miarę zmieniających 
się potrzeb i konsekwentnie realizowane, a także postęp techniczno-ekologiczny. 
W Polsce brakował jednolitej koncepcji rozwoju transportu, co było konsekwen-
cją opracowywania różniących się między sobą programów, zmian programów 
w trakcie ich realizacji, a także zbyt niskich rzeczywistych nakładów, które zmu-
szały do ograniczenia pierwotnie planowanego zakresu inwestycji. Powyższa 
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ocena jest w pełni adekwatna dla stanu rozwoju transportu kombinowanego/
intermodalnego w Polsce.

Zasadne i celowe jest opracowanie i realizacja perspektywicznego programu 
rozwoju transportu kombinowago/intermodalnego do roku 2020. Inicjatorem 
opracowania takiego programu powinno być Ministerstwo Infrastruktury, które 
by równocześnie monitorowało i nadzorowało realizację zadań określonych 
w programie.

Celem programu byłoby stworzenie warunków dla osiągnięcia celu strate-
gicznego i celów podstawowych rozwoju transportu kombinowanego/intermo-
dalnego w Polsce do roku 2020. Program powinien zawierać podstawowe zada-
nia – traktowane jako instrumenty promujące – w czterech obszarach: prawnym, 
organizacyjno-administracyjnym, ekonomiczno-finansowym i techniczno-tech-
nologicznym.

A. Obszar prawny

1. Opracowanie projektu ustawy o transporcie kombinowanym/intermodal-
nym, która regulowałoby w sposób kompleksowy podstawowe zagadnienia 
dotyczące tego systemu transportu w Polsce i dawałaby delegacje ustawowe 
dla Ministra Infrastruktury i Ministra Finansów do wydawania stosownych 
przepisów wykonawczych. Nie wydaje się, aby można było uregulować kom-
pleksowo zagadnienia dotyczące transportu kombinowanego poprzez kolejne 
nowelizacje ustaw transportowych.

2. Wprowadzenie zakazu ruchu na drogach na obszarze całego kraju pojazdów 
i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton 
we wszystkie dni weekendowe i zwolnienie z tego zakazu pojazdów wykonu-
jących czynności dowozowo-odwozowe do/z terminali intermodalnych oraz 
utrzymanie dotychczasowych zakazów ruchu.

3. Wprowadzenie do systemu zezwoleń tranzytowych udzielanych przewoź-
nikom drogowym (np. w Rosji, Białorusi i Ukrainie) na przewozy tranzy-
towe przez terytorium Polski zasady powiązania ilości tych zezwoleń z jaz-
dami w systemie towarzyszącego transportu kombinowanego w tranzy-
cie przez Polskę. Przykładowo, kiedy przewoźnik drogowy, który dwukrot-
nie skorzysta z transportu kombinowanego przez terytorium Polski otrzyma 
jedno dodatkowe (premiowe) zezwolenie na tranzyt drogowy przez teryto-
rium Polski. W umowach dwustronnych należałoby ograniczyć liczbę zezwo-
leń tranzytowych do takiego poziomu, który zapewniłby bodźcowy charakter 
każdego dodatkowego zezwolenia premiowego.
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4. Umożliwienie korzystania ze środków funduszy ochrony środowiska na pro-
mowanie rozwoju systemu transportu kombinowanego poprzez stworzenie 
podstaw prawnych.

B. Obszar organizacyjno-administracyjny

1. Opracowanie tzw. operacyjnego Programu rozwoju transportu 
kombinowanego/intermodalnego (np. 5-letniego), który zawierałby, m.in.:
a) inwentaryzację najważniejszych i najpilniejszych do rozwiązania pro-

blemów,
b) określenie możliwości poprawy systemu transportu kombinowanego 

w ramach istniejących uwarunkowań prawnych i finansowych,
c) identyfikacja priorytetowych przedsięwzięć rozwojowych wraz z progra-

mem ich wdrożenia,
d) określenie zasad współpracy z samorządami lokalnymi w zakresie two-

rzenia infrastruktury regionalnych centrów logistycznych i połączenia ich 
z infrastrukturą drogową i kolejową.

2. Utworzenie rady ds. transportu kombinowanego/intermodalnego przy 
Ministrze Infrastruktury złożonej z przedstawicieli resortu, operatorów, prze-
woźników, spedytorów, portów morskich i ekspertów. Rada zajmowałaby się  
m.in. opiniowaniem przedmiotowego ustawodawstwa, inicjowaniem projektów 
uruchamiania nowych połączeń, monitorowaniem pomocy finansowej, koor-
dynowaniem przedsięwzięć promujących i monitorowaniem ich realizacji itp.

3. Zainicjowanie działań dla stworzenia niezależnej struktury organizacyjnej 
o statusie publicznym dla planowania rozwoju, budowy oraz zarządzania sie-
cią terminali intermodalnych.

4. Zainicjowanie działań dla utworzenia „integratorów towarowych”.
5. Zaostrzenie kontroli pojazdów drogowych na wschodniej granicy Polski, 

przede wszystkim w zakresie wagi i standardów emisji spalin.
6. Poprawa wizerunku transportu kombinowanego poprzez prowadzenie sze-

rokiej kompani informacyjnej i promowanie jego rozwoju, ze szczególnym 
eksponowaniem korzyści społecznych (aspekt ochrony środowiska) tego sys-
temu transportowego jako alternatywy dla transportu drogowego.

C. Obszar ekonomiczno-finansowy

Podstawowym celem instrumentów ekonomiczno-finansowych jest stwo-
rzenie stabilnych podstaw do udzielania pomocy finansowej dla rozwoju  
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transportu kombinowanego w Polsce. Do najważniejszych instrumentów można 
zaliczyć:
1. Opracowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów o udzielaniu pomocy 

finansowej dla transportu kombinowanego, będącego wykonaniem ustawy 
o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przed-
siębiorców. Rozporządzenie powinno zawierać szczegółowe warunki, kryte-
ria i zasady udzielania pomocy finansowej państwa oraz określać wielkość 
i strukturę pomocy i jej alokację.

2. Zapewnienie dotacji budżetowych do kosztów uruchamiania nowych i roz-
szerzenia istniejących połączeń transportu kombinowanego skalkulowanych 
w taki sposób, aby oferta cenowa była konkurencyjna w stosunku do trans-
portu samochodowego.

3. Zwolnienie przewoźników drogowych wykonujących przewozy intermodal-
nych jednostek transportowych wyłącznie do/z terminali w łańcuchu trans-
portu ze stałych opłat drogowych.

4. Zwolnienie z podatku od środków transportowych przewoźników samo-
chodowych wykonujących czynności dowozowe-odwozowe do/z terminali 
w systemie nietowarzyszącym i towarzyszącym przewozów kombinowanych.

5. Stworzenie systemowych warunków finansowania inwestycji struktural-
nych w portach morskich poprzez łatwy dostęp do preferencyjnych kredytów 
i udzielanie gwarancji państwowych.

6. Wprowadzenie ulg podatkowych dla centrów logistycznych i terminali inter-
modalnych w całości lub zakresie infrastruktury bezpośrednio związanej 
z transportem intermodalnym.

7. Stworzenie Funduszu transportu kombinowanego dla wspierania rozwoju 
tego systemu transportu.

D. Obszar techniczno-technologiczny

1. Przyśpieszenie modernizacji linii kolejowych w celu osiągnięcia parametrów 
i standardów określonych w umowie AGTC (zwłaszcza w zakresie uzyskania 
prędkości pociągów towarowych do 120 km/h).

2. Wdrożenie kompleksowych systemów informacyjnych w lądowych i lądowo-
-morskich łańcuchach.

3. Standaryzacja i harmonizacja intermodalnych jednostek ładunkowych.
4. Rozwój innowacyjnych technologii przeładunkowych na terminalach inter-

modalnych.
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podsumowanie

Jeżeli system transportowy w Polsce ma się rozwijać zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego przemieszczania, konieczne jest 
wprowadzenie kompleksowych środków promujących rozwój transportu kom-
binowanego.

Celowe i zasadne jest tworzenie kompleksowych i spójnych pakietów, obej-
mujących instrumenty organizacyjne, prawne i administracyjne oraz finansowo-

-ekonomiczne, promujących rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego.
Należy podkreślić, że promowanie transportu kombinowanego niesie 

ze sobą wymierne korzyści społeczne w skali makro, bowiem przesunięcie czę-
ści międzynarodowych przewozów drogowych na transport kombinowany/inter-
modalny może wpłynąć w istotny sposób na zmniejszenie negatywnych skut-
ków zewnętrznych transportu drogowego dla środowiska naturalnego oraz zdro-
wia i życia ludzi. Korzyści „netto” (zmniejszenie kosztów zewnętrznych trans-
portu) z tytułu przesunięcia 1 mln ton z transportu drogowego na transport inter-
modalny kolej – droga (w przewozach na odległość 1000 km), czyli po uwzględ-
nieniu wielkości traconych wpływów budżetowych, można oszacować na sumę 
w wysokości 69 mln zł.

Do czasu pełnej internalizacji kosztów zewnętrznych (transportu), stra-
tegiczne połączenia w systemie transportu powinny być finansowo wspierane 
przez państwo, przy czym wsparcie to powinno polegać na pokryciu różnicy mię-
dzy kosztami i wpływami w początkowej fazie eksploatacji nowych strategicz-
nych połączeń wprowadzonych w oparciu o projekty przedstawione przez opera-
torów transportu i zaakceptowane pod względem możliwości udzielenia dotacji.
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tHe coMBined/interModAL trAnSPort in PoLAnd in 1993–2009

Summary

When the transport system in Poland has to be developed in accordance with the 
principles of the sustainable development and the principles of the sustainable moving, it 
is necessary to implement the complex means to promote the combine transport in Poland.

The creation of the complex and coherent packages covering the organization, ad-
ministrative and finance-economical instruments promoting the development of the com-
bined/inter-modal transport seems to be expedient and justifiable.

There is a need to stress here that the promoting of the combined transport brings 
together the measurable social benefits in the macro scale. The dislocation of a part of 
international road carriages for the combined/intermodal transport may have an essential 
influence on the reduction of the negative external results of the road transport to a natu-
ral environment and health and life of people. The “net” benefits (i.e. reduction of ex-
ternal transport costs) origin from shifting of 1 mln tones from the road transport into 
the railway-road inter-modal transport (in the carriages for a distance of 1000 km), i.e. 
considering the lost values of the budget incomes can be estimated for 69 mln PLN.

Until the full internalization of the external (transport) costs is executed, the strate-
gic connections in the transport system shall be financially supported by the state, how-
ever this support should be relied on the covering of a difference between the costs and 
incomes at the beginning phase of new and strategic connections to be implemented basic 
on the projects represented by transport operators and accepted in terms of the opportuni-
ties to grant a donation.

translated Jerzy wronka
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problemy jakości przewozów turystycznych 
w aspekcie kształtowania  

zadań przewozowych transportu pasaŻerskieGo

1. wzajemne relacje turystyki i transportu

Rozwój turystyki od początku był determinowany postępem, jaki następo-
wał w transporcie. Istotą turystyki jest przemieszczanie się osób do obszarów 
i miejscowości o atrakcyjnych walorach turystycznych znajdujących się poza ich 
codziennym otoczeniem. Przyjmując, że przemieszczanie się turystów w prze-
strzeni jest najbardziej charakterystyczną cechą turystyki, transport zapewnia-
jący to przemieszczanie stanowi podstawowy warunek jej uprawiania 3. Z pięciu 
wyróżnionych etapów konsumpcji turystycznej (przygotowanie – podróż – pobyt 
– podróż – podsumowanie) – dwa dotyczą usług transportowych 4. Niemożność 
rozwoju turystyki bez usług transportowych jest przede wszystkim konsekwen-
cją rozproszenia i niemobilności walorów turystycznych. Współzależności funk-
cjonowania transportu i turystyki przedstawiono na rysunku 1.

1 Prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk – Uniwersytet Szczeciński.
2 Dr Dawid Milewski – Uniwersytet Szczeciński.
3 A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Podstawy i zasady działania, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 1994, s. 137.
4 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, 

Warszawa 1998, s. 91–92.
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Względne unieruchomienie podaży dóbr i usług turystycznych powoduje 
potrzebę przemieszczania w przestrzeni turystów, którzy dokonują w ten sposób 
transferu swego popytu turystycznego. Z jednej strony popyt na usługi transportu 
turystycznego pobudza wzrost podaży usług transportowych w ogóle, a z drugiej 
– podaż usług transportowych istotnie wpływa na popyt turystyczny 5. Działa tu 
zasada sprzężenia zwrotnego: dostępność transportowa obszarów atrakcyjnych 
z turystycznego punktu widzenia ożywia ruch turystyczny, który z kolei wpływa 
na rozwój transportu w pożądanych kierunkach.

Dostępność transportowa walorów turystycznych stanowi podstawowy 
warunek rozwoju ruchu turystycznego. Rozwój turystyki jest uzależniony od 
transportu nie tylko w skali makro. Również w skali obszarów recepcyjnych 
(kraju, regionu lub określonej miejscowości) warunkiem rozwoju gospodarki 
turystycznej jest istnienie odpowiedniego systemu transportowego, złożonego 
z dwóch podsystemów: dostępności transportowej oraz transportu wewnętrz-
nego 6. Zadaniem pierwszego jest zapewnienie dogodnych połączeń z najważ-
niejszymi rynkami wysyłającymi, a drugiego – ułatwienie korzystania z istnieją-
cych walorów i urządzeń usługowych obszaru recepcji.

Usługi transportowe należą do podstawowych usług turystycznych i są 
powszechnie uważane za dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycz-
nego i jego obsługi. Należy również pamiętać, że usługi transportowe nie stano-
wią elementu substytucyjnego w stosunku do działalności hotelarskiej, gastrono-
micznej, sportowo-rekreacyjnej czy rozrywkowo-kulturalnej. Transport osobowy 
w celach turystycznych świadczy usługi za pomocą różnych środków. Wybór 
środka transportu dokonany przez turystę opiera się na następujących kryteriach, 
które mogą wzajemnie ze sobą konkurować 7:
1) cele i rodzaje podróży turystycznej (cele wypoczynkowe, służbowe, zdro-

wotne, religijne itd; podróże krótkoterminowe, długoterminowe);
2) cechy jakościowe środka transportu (m.in. szybkość, komfort, bezpieczeń-

stwo, niezależność, bezpośredniość, zakres usług);
3) odległość i położenie geograficzne miejsca docelowego podróży;
4) koszty podróży.

5 M. Bąk, komplementarność celów polityki transportowej i turystycznej w Polsce, „Przegląd 
Komunikacyjny” 1995, nr 3, s. 11.

6 O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979, za: E. Dziedzic, tury-
styka międzynarodowa w Europie i jej wpływ na ofertę transportową, „Przegląd Komunikacyjny” 
1996, nr 3, s. 20.

7 C. Kaspar, współzależność między turystyką a środkami transportu. Problemy ekonomiczne 
turystyki, Departament Ekonomiczny GKKFiT, Warszawa 1970, s. 37–43.
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Rys. 1. Współzależności funkcjonowania transportu i turystyki
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Kornak, M. Montygierd-Łoyba, Ekono-

mika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 1985, s. 69.

Należy podkreślić, że podróż nie jest już jedynie popytem wtórnym, tj. środ-
kiem do osiągnięcia celu wyjazdu turystycznego, ale stała się ona w wielu przy-
padkach celem samym w sobie (np. podróże statkami wycieczkowymi, pocią-
gami „retro”) 8. Turysta w czasie jednego wyjazdu turystycznego najczęściej 
korzysta z różnych środków transportu, które – z tego punktu widzenia – można 
podzielić na podstawowe (transport samochodowy, kolejowy, lotniczy i żegluga 
pasażerska) i pomocnicze (np. autobusy, tramwaje, taksówki, w rejonie wypo-
czynku – wynajęty samochód, motorower, skuter, rower) 9.

Warto również pamiętać, że z perspektywy turysty transport jest integralną 
częścią całkowitego produktu turystycznego, nazywanego niekiedy doświad-
czeniem turystycznym. Oznacza to, że ocena jakości tego doświadczenia zależy 
w dużym stopniu od oceny jakości usług transportowych i to niezależnie od tego, 
czy są one nabywane oddzielnie, czy też razem z innymi usługami. Konieczne 
zatem jest zdefiniowanie pojęcia jakość usług transportowych oraz identyfikacja 
cech, które je określają.

8 turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 164.
9 M. Mikulski, transport w obsłudze ruchu turystycznego, Akademia Ekonomiczna w Krako-

wie, Kraków 1991, s. 6.
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2. jakość usług transportowych i jej cechy

Zasadniczym elementem usługi transportowej jest proces przewozowy, 
i to bez względu na to, czy dotyczy przewozu osób, czy przewozu ładunków. 
Analogicznie można więc przyjąć, iż najistotniejszym elementem jakości usługi 
transportowej jest jakość przewozów.

Jakość jest kategorią interdyscyplinarną i definiowaną w różnorodny spo-
sób, stąd też również w literaturze z zakresu ekonomiki transportu jest ona róż-
nie określana. Zgodnie z interpretacją ogólnoekonomiczną i obiektywnym cha-
rakterem jakości, przez pojęcie „jakości usługi transportowej” należy rozumieć 

„zespół cech charakteryzujących daną usługę transportową z punktu widzenia 
wymagań stawianych przez użytkownika transportu” 10 bądź też „stopień nasile-
nia cech współzależnych od ich wartości użytkowej, czyli funkcję jej charakte-
rystycznych cech przyjmujących określone wartości” 11. Tak sformułowana defi-
nicja jakości usług transportowych stanowi punkt wyjściowy do krytycznego 
ustosunkowania się do zakresu cech, które powinny charakteryzować poziom 
jakości.

Rozpatrując zbiory wyznaczników jakości, można wydzielić wśród nich 
trzy kategorie 12:
a) jakość postulowaną przez użytkowników (są to postulaty o pożądanych 

wymaganiach sposobu i jakości realizacji usług transportowych zgłaszanych 
przez użytkowników, czyli określone wymagania lub życzenia użytkowników 
formułowane wobec wykonawców usług transportowych);

b) jakość oferowaną przez usługodawców transportu (jest to oferowana podaż 
usług transportowych o poziomie cech jakościowych odpowiadających aktu-
alnemu poziomowi potencjału transportowego i organizacji pracy, czyli pro-
jektowana jakość typu lub klasy, możliwa do realizacji przy aktualnym pozio-
mie wiedzy, techniki i organizacji);

c) jakość realizowaną przez usługodawców transportu (jest to zrealizowana 
usługa transportowa o odpowiednim, praktycznie osiągniętym poziomie cech 
jakościowych; ze względu na istniejące uwarunkowania – np. ograniczenia 
możliwości realizacji lub sprzyjające okoliczności – i stopień staranności przy 

10 J. Marzec, Elementy jakości usług transportowych, „Magazynowanie i Transport” 1975, nr 2, 
s. 72.

11 H. Babis, kształtowanie jakości towarowych usług transportowych, Wyd. Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 1986, s. 60–61.

12 W. Grzywacz, rynek usług transportowych, WKiŁ, Warszawa 1980, s. 66.
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realizacji usługi jakość realizowana jest najczęściej niższa od oferowanej – 
a ta od postulowanej).

W przedstawionych definicjach jakości usług transportowych silnie zaak-
centowano konieczność zaspokajania potrzeb przewozowych zgłaszanych przez 
pasażerów. Niezbędne zatem jest zidentyfikowanie tych potrzeb, które formuło-
wane są w postaci pożądanych cech jakościowych względem świadczonych usług 
transportowych. Wielu autorów 13 cechy te nazywa postulatami przewozowymi 
ze względu na postulowaną jakość usługi przewozowej. Odzwierciedlają one 
preferencje zgłaszane przez pasażerów pod adresem przewoźników. Określanie 
rangi postulatów przewozowych i poziomu parametrów oferty przewozowej, 
które warunkują uznanie poszczególnych postulatów za spełnione, jest zadaniem 
badań rynkowych. W ramach badań postulatów przewozowych należy także roz-
winąć zgłaszane wymagania przez ich uszczegółowienie i skonkretyzowanie 14.

Zakres postulatów przewozowych zgłaszanych wobec transportu pasażer-
skiego jest szeroki. Ich ustaleniu poświęcono wiele badań empirycznych i teo-
retycznych. Podstawą do hierarchizacji postulatów powinna być ich identyfika-
cja. Chociaż większość identyfikacji w znacznym stopniu pokrywa się, to jednak 
można zaobserwować pewne rozbieżności między nimi, a dotyczą one 15:
– łączenia określonych postulatów w jeden syntetyczny,
– pomijania określonych postulatów jako mniej ważnych,
– uwzględniania postulatów rzadko spotykanych lub wręcz specyficznych.

Analizując literaturę przedmiotu, można zauważyć, że za najważniejsze 
uznaje się następujące postulaty:
– prędkość (szybkość) – pożądana prędkość podróży (z uwzględnieniem czasu 

dojścia do punktów transportowych oraz czasu przesiadek),
– masowość – pożądana wielkość jednorazowego przewozu i duża częstotli-

wość przewozów,
– taniość – wyznaczającą pożądaną i akceptowalną cenę usługi przewozowej,
– bezpieczeństwo – pożądany poziom bezpieczeństwa podróży (postulat ten 

jest często rozszerzany o pożądany poziom wygody podróżowania),

13 W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 152; S. Mar-
szałek, organizacja i zarządzanie w transporcie, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 
1999, s. 51; transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2005, s. 34.

14 O. Wyszomirski, R. Grzelec, badania marketingowe w komunikacji miejskiej, IGKM, War-
szawa 1998, s. 23.

15 W. Starowicz, kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym, 
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 62.
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– bezpośredniość – pożądana podróż bez potrzeby przesiadania się,
– niezawodność – pożądany poziom prawidłowej realizacji przewozu (pewnie, 

punktualnie, z wystarczającą częstotliwością).
W miarę rozwoju badań marketingowych dotyczących preferencji i zacho-

wań komunikacyjnych podróżujących, zaczęto inaczej formułować postulaty 
przewozowe, tzn. z jednej strony dostosowywać ich określenie do możliwo-
ści badawczych, a z drugiej – wprowadzać postulaty syntetyczne i cząstkowe. 
Postulaty przewozowe formułowane pod kątem praktycznej możliwości ich ana-
lizy w ramach badań marketingowych najczęściej obejmują 16:
– czas podróży,
– koszt podróży,
– komfort podróży,
– bezpieczeństwo podróży.

Czas i komfort podróży są tutaj postulatami syntetycznymi, a koszt i bezpie-
czeństwo – postulatami niepodzielnymi. Czas podróży obejmuje prędkość, regu-
larność, dostępność do punktu transportowego i środka transportu, częstotliwość, 
rytmiczność, bezpośredniość, punktualność, niezawodność. Postulat kosztu 
podróży dotyczy preferowanych opłat za usługi transportowe. Komfort określa 
pożądane warunki odbywania podróży (wygoda, akustyka, czyli poziom hałasu 
w pojeździe i w miejscu oczekiwania na podróż, możliwość swobodnego wsia-
dania i wysiadania do/z pojazdu, obsługa bagażu w punkcie transportowym itd.). 
Postulat bezpieczeństwa ma charakter nadrzędnego wymagania wobec przewoź-
ników. Z tego też względu nie poddaje się go hierarchizacji, gradacji i substytu-
cji przez jakikolwiek inny postulat 17.

Poza wymienionymi postulatami przewozowymi należy wskazać na takie 
wymagania, jak:
– intymność podróżowania,
– dostosowanie rozkładów do rzeczywistych potrzeb użytkowników transportu,
– odpowiedni standard przystanków, stacji, węzłów transportowych,
– aktualny i czytelny system informacji o trasach i rozkładach jazdy,
– zapewnienie bezpieczeństwa w punktach transportowych i w pojazdach,
– kultura obsługi,
– odpowiednie warunki przesiadania,

16 D. Rucińska, marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 126.

17 transport, op.cit., s. 242–243.
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– możliwość wypoczynku podczas podróży,
– miejsce na bagaż,
– zrozumiały, prosty system taryfowy,
– łatwość wsiadania i wysiadania,
– możliwość wyboru środka transportu.

W tabeli 1 w skali od l do 4 przedstawiono gradację zaspokajania wybra-
nych postulatów przewozowych przez poszczególnych przewoźników w ukła-
dzie gałęziowym na rynku przewozów pasażerskich. Z przybliżonego oszaco-
wania stopnia zaspokojenia preferencji pasażerów korzystających z usług róż-
nych przewoźników wynika, że postulowane warunki odbywania podróży najle-
piej zaspokaja dobrze zorganizowana i sprawna komunikacja miejska, a w dal-
szej kolejności transport kolejowy.

Tabela 1

Gradacja zaspokajania postulatów przewozowych przez przewoźników  na rynkach 
przewozów pasażerskich

czynniki 
waloryzacji 

usług 
transportowych

PrzewoŹnicy

transport 
lotniczy

transport 
kolejowy

transport 
samochodowy

transport 
morski

komunikacja 
miejska

Prędkość 1 3 2 4 4
Koszt 4 2 3 4 1

Bezpośredniość 4 3 1 4 2

Dostępność 4 3 1 4 2

Niezawodność 2 1 2 2 1

Bezpieczeństwo 1 1 4 1 2

Masowość 3 1 3 1 1

1 – postulat spełniony w najwyższym stopniu, 2 – w dobrym, 3 – w dostatecznym,  
4 – spełnienie postulatu na niskim poziomie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: rynek przewozów pasażerskich, red. 

O. Wyszomirski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994, s. 44.

Turysta, wybierając środek transportu, zwraca uwagę na jego cechy jako-
ściowe, natomiast każdą z gałęzi transportu charakteryzuje odmienny układ cech 
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techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych, co ma wpływ na stopień zaspo-
kojenia preferencji pasażerów. Wynikają z tego również określone postulaty prze-
wozowe, zgłaszane przez podróżujących, zróżnicowane w zależności od gałęzi 
transportu, której dotyczą.

3. przewozy turystyczne gałęziami transportu

Przewozy turystyczne organizowane są czterema podstawowymi gałęziami 
transportu: samochodowym, kolejowym, lotniczym i żegluga pasażerską.

Transport samochodowy odznacza się przede wszystkim 18:
– bliską nieograniczoności dostępnością, wyróżniającą się możliwościami pod-

stawienia taboru praktycznie w dowolne miejsce,
– wysoką operatywnością usługową, polegającą na dyspozycyjności względnie 

dużej liczby środków przewozowych,
– dużą elastycznością podróży, która polega na możliwości obsługi zróżnicowa-

nego poziomu potrzeb bez ponoszenia dodatkowych nakładów typu inwesty-
cyjnego,

– dużą szybkością przewozu, która ma szczególne znaczenie na krótkich i śred-
nich odległościach,

– terminowością i punktualnością wykonania usług; atrybuty te wynikają głów-
nie z możliwości realizacji przewozów zgodnie ze ściśle sprecyzowanym har-
monogramem.

Szczególną rolę w rozwoju turystyki odgrywa transport kolejowy. Odznacza 
się on zawsze dużą zdolnością przewozową i niską ceną świadczonych usług 19. 
Dzięki takim zaletom, jak bezpieczeństwo, komfort, szybkość, powszechność 
i regularność, kolej stała się najbardziej uniwersalnym środkiem podróży. Należy 
jednak zauważyć, że w ostatnich kilkudziesięciu latach transport kolejowy stra-
cił swoją pozycję w przewozach turystycznych na rzecz innych gałęzi transportu 
osobowego – przede wszystkim na rzecz transportu samochodowego i lotniczego.

Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego w czasach naj-
nowszych stał się rozwój transportu lotniczego i zastosowanie go do masowych 
przewozów pasażerskich 20. W porcie lotniczym następuje zetknięcie się środ-
ków transportu naziemnego z samolotem, istnieje więc konieczność koordynacji 

18 transport, op.cit., s. 38.
19 ibidem, s. 235.
20 A. Kowalczyk, geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 137–138.
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ruchu lotniczego oraz dowozowo-odwozowych środków transportu. Funkcja ta 
wyraża się jak największym dostosowaniem transportu lotniczego do potrzeb 
przewozowych, skoordynowaniem z tymi potrzebami liczby i częstotliwości 
odlotów i przylotów. Funkcję tę sprawują bądź przedsiębiorstwa transportu lotni-
czego, bądź spedytorzy, biura podróży lub inne instytucje pośredniczące.

Stronę podażową rynku usług transportu lotniczego reprezentują samoloty 
jako środki transportu oraz stosowane technologie przewozowe (np. technolo-
gie odpraw: rejsowe, swobodne lub mieszane). Współczesny samolot komunika-
cyjny charakteryzuje się takimi cechami, jak:

– wysoki koszt zakupu jednostki,
– długi okres użytkowania,
– wysoka produktywność (godzinowa, roczna),
– niski koszt jednostkowy produkowanej usługi,
– wysoka niezawodność i bezpieczeństwo,
– niska pracochłonność obsługi i wykonywanej pracy przewozowej,
– wysokie standardy i wymagania obsługi technicznej i ruchowej,
– niskie zagrożenia środowiskowe w stosunku do środków transportu innych 

gałęzi.
Żegluga pasażerska współcześnie nie odgrywa znaczącej roli w przewozach 

turystycznych. Wobec silnej konkurencji ze strony transportu lotniczego, żegluga 
pasażerska organizuje obecnie głównie rejsy wycieczkowe. Podróże pełnomor-
skie realizowane różnymi środkami transportu – statkami pasażerskimi, zwłasz-
cza wycieczkowymi (cruisers), jachtami, statkami pasażersko-towarowymi 
i towarowymi, promami, ale także łodziami podwodnymi, czy statkami rybac-
kimi – określa się mianem turystyki morskiej. Wybór danego środka transportu 
determinuje jednocześnie obszar odbywania podróży i sposób podróżowania 21.

4. mierniki jakości przewozów turystycznych

Środki transportu należące do poszczególnych gałęzi transportu w róż-
nym stopniu zaspokajają postulaty przewozowe zgłaszane przez podróżujących 
w celach turystycznych. Ważność poszczególnych cech jakościowych zależna 
jest od celu i rodzaju podróży. Podczas wyjazdów krótkoterminowych charak-
terystyczne jest np. korzystanie przez turystów z własnego samochodu, auto-
karu, rzadziej kolei czy promu, podczas gdy przy wyjazdach długoterminowych 

21 J. Miotke-Dzięgiel, turystyka morska, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 11.
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znaczenie tych środków transportu maleje, wzrasta natomiast znaczenie trans-
portu lotniczego. Wiąże się to niewątpliwie z odległością realizowanej podróży. 
Na krótkich i średnich dystansach najsilniej ze sobą konkurują transport samo-
chodowy i kolejowy, podczas gdy na długich – transport lotniczy i kolejowy. 
W pewnych relacjach potrzeby przewozowe turystów mogą zostać zaspokojone 
tylko przez jedną z gałęzi transportu. Dotyczy to głównie transportu samochodo-
wego i lotniczego.

Na wybór środka transportu ma wpływ również cel podróży turystycznej. 
Przy motywach wyjazdu typowo turystycznych (wypoczynkowe, krajoznawcze, 
odwiedziny krewnych i znajomych) preferowany jest transport samochodowy 
i kolejowy, rzadziej lotniczy, natomiast przy podróżach służbowych najczęściej 
korzysta się z samolotów rejsowych. W przypadku podróży pobytowych typu 
inclusive tours także dominującym środkiem transportu jest samolot. Jeśli cho-
dzi o autokar, to najczęściej jest on wybierany wtedy, gdy podróż jest etapowa. 
Osoby organizujące wyjazdy samodzielnie, podróżujące z rodziną, szczególnie 
jeśli należą do niższych grup dochodowych, najchętniej korzystają z samocho-
dów osobowych lub pojazdów kempingowych.

Z prowadzonych badań wynika, że dobra dostępność komunikacyjna tylko 
w nieznacznym stopniu stanowi zachętę do odwiedzenia danej miejscowości 
turystycznej, ale utrudniony dojazd, duża odległość i duże koszty podróży mogą 
zniechęcić turystów. Przy wyborze środka transportu większość turystów zwraca 
uwagę na bezpieczeństwo podróżowania. Oprócz bezpieczeństwa istotna jest 
przede wszystkim szybkość dotarcia do celu, komfort podróżowania oraz moż-
liwość bezpośredniego dotarcia do celu. W dalszej kolejności turyści biorą pod 
uwagę koszty podróży, odległość, częstotliwość kursowania, punktualność i nie-
szkodliwość środka lokomocji dla środowiska naturalnego.

Uwzględniając specyfikę poszczególnych gałęzi transportu, można stwier-
dzić, że dla podróżujących w celach turystycznych najważniejsze są takie cechy 
jakościowe przewozów, jak: czas (w tym prędkość), bezpieczeństwo, komfort, 
koszt, dostępność i bezpośredniość. Wymienione postulaty i ich mierniki przed-
stawiono w tabeli 2.

W miarę zwiększenia zasięgu przestrzennego ruchu turystycznego, jak 
i postępu technicznego w transporcie, dominującym współcześnie postula-
tem przewozowym stała się szybkość 22. Nie bez znaczenia jest tu nasilenie się 
podróży w interesach oraz krajoznawcze cele podróży turystycznych, a także 

22 W.W. Gaworecki, turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 175.
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pojawienie się nowego trendu na rynku turystycznym wyznaczonego mottem: 
„częściej, krócej, intensywniej”. Coraz większa szybkość podróżowania, przede 
wszystkim transportem lotniczym, pozwala na zwiedzanie krajów, które dotych-
czas nie mogły być znaczącymi miejscami recepcji turystycznej. Dzięki wzra-
stającej szybkości środków transportu turystycznego następuje rozwój turystyki 
masowej.

Tabela 2

Postulaty przewozowe jako cechy jakości przewozów turystycznych

Lp. Postulat Miernik postulatu

1 Czas podróży
Łączny czas podróży uwzględniający czas jazdy,  

czas dojścia/powrotu do/z punktu transportowego,  
czas oczekiwania na środek transportu, czas przesiadek.

2 Bezpieczeństwo podróży Wskaźnik wypadkowości.

3 Komfort podróży Stopień zaspokojenia  
pożądanych warunków podróżowania.

4 Koszt podróży Cena usługi przewozowej  
i innych opłat związanych z podróżą.

5 Dostępność Odległość do punktu transportowego  
(przestrzenna lub czasowa).

6 Bezpośredniość Stopień zapewnienia bezpośredniego połączenia,  
(bez konieczności przesiadania się).

Źródło: gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2008, s. 105.

W ofercie usługowej współczesnych środków transportu turystycznego 
szczególną uwagę zwraca się na komfort 23. Świadczy o tym np. powodzenie 
podróży odbywanych pociągami szybkobieżnymi, sypialnymi, które umożli-
wiają zabranie samochodu; luksusowymi autokarami i statkami czy też popu-
larność wygodnego podróżowania coraz szybszymi samolotami. Widoczna jest 
też tendencja do indywidualizacji oferowanych usług przewozowych. Inne nato-
miast cechy jakościowe środków transportu, takie jak punktualność, regular-
ność czy częstotliwość – w odniesieniu do transportu turystycznego nie mają 

23 C. Kaspar, współzależność…, op.cit., s. 37–43.
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z reguły istotnego znaczenia. Zalety te są bardziej doceniane przez podróżują-
cych w celach nieturystycznych.

Rozważając cechy jakościowe, nie można zapomnieć o czynniku koszto-
wym, ponieważ każda poprawa jakości usługi transportowej wymaga od prze-
woźnika dodatkowych wydatków, które znajdują odzwierciedlenie w cenie 
usługi 24. Z drugiej strony zmniejszanie kosztów jednostkowych i spadek cen 
usług stymulują rozwój turystyki.

Problematyka jakości jest niezwykle istotna dla przewoźników turystycz-
nych. Możliwość świadczenia rzetelnych usług nie wystarcza już w konkurencyj-
nym otoczeniu do utrzymania i zwiększenia swojego udziału w rynku, tym bar-
dziej, że przewoźnicy turystyczni spotykają się z silną konkurencją wewnątrzga-
łęziową oraz ze strony innych gałęzi transportu. Szczególnej wagi nabiera zatem 
możliwość przedstawienia konkurencyjnej oferty, której wyznacznikiem byłyby 
najwyższe standardy jakościowe. Umiejętność ciągłego dostosowywania się do 
potrzeb i wymagań konsumentów warunkuje więc osiąganie przez przedsiębior-
stwa świadczące usługi przewozowe osiąganie zakładanych celów.
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touriSt trAFFic QuALity ProBLeMS in tHe ASPect  
oF SHAPing trAFFic FunctionS oF PASSenger trAnSPort

Summary

In the article issues concerning the quality of tourist transport are presented. In-
terdependence between transport and tourism is indicated. Theoretical basis of quality 
passenger transport services are being discussed. There have made description of various 
modes of tourism transport, with an indication on the quality characteristics of traffic. 
Through analysis of qualitative characteristics is justified that the passenger modes of 
transport have a crucial role in the implementation of tasks in tourism traffic.
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transFormacja sFer eksploatacji i zarzĄdzania 
portami morskimi w polsce 2

wprowadzenie

Przedstawiciele szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu, a konkretnie 
katedr morskich wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego 
odegrali ważna rolę w kreowaniu rozwiązań związanych z przekształce-
niami sektora portowego Polski w pierwszych latach transformacji ustrojowej. 
Przygotowana przez zespół autorski Katedry Portów Morskich US monografia 
pt. „Prywatyzacja w polskich portach morskich” 3 do dzisiaj pozostaje opraco-
waniem bardzo cenionym przez środowisko naukowców i praktyków portowych.

1. rozpoczęcie procesów prywatyzacyjnych w portach morskich

W okresie kilkudziesięciu lat po zakończeniu II wojny światowej istniała 
wyraźna różnica między funkcjonowaniem polskich portów morskich oraz ich 
odpowiedników w Europie Zachodniej. Tkwiła ona przede wszystkim w organiza-
cji sfer ich zarządzania i eksploatacji portami morskimi. Poza okresem pierwszych

1 Dr Michał Pluciński – Uniwersytet Szczeciński.
2 Ze szczególnym uwzględnieniem wkładu pracowników szczecińskiej szkoły ekonomiki 

transportu. 
3 D. Bernacki, J. Góra, K. Luks, Prywatyzacja w polskich portach morskich, Uniwersytet Szcze-

ciński, Rozprawy i Studia T. 154, Szczecin 1994.
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 lat powojennych sytuacja w tej kwestii w polskich portach charakteryzowała się:
– skupieniem w jednym podmiocie (Zarząd Portu/Morski Port Handlowy) 

zarówno funkcji stricte komercyjnych związanych z eksploatacją portu 
(usługi magazynowe, składowe, przeładunkowe, holownicze, cumownicze, 
pilotażowe, transportowe i inne), jak i zadań charakterystycznych dla pod-
miotu zarządzającego (wydawanie przepisów porządkowych, utrzymywanie 
infrastruktury portowej);

– rozproszeniem zarządzania/administrowania nad całym portem pomiędzy 
poszczególnymi przedsiębiorstwami państwowymi gospodarującymi na tere-
nach portowych (obok ZP/MPH, stocznie budowlane i remontowe, przedsię-
biorstwa rybackie) oraz państwową administrację morską (głównie w zakre-
sie bezpieczeństwa żeglugi, utrzymania torów wodnych, urządzeń hydro-
technicznych), co skutkowało brakiem koordynacji w zakresie racjonalnego 
wykorzystywania i zagospodarowania terenów, lokalizacji i programowa-
nia rozwoju przemysłu portowego, budowy i utrzymania infrastruktury oraz 
ochrony środowiska 4;

– brakiem autentycznej symbiozy miejsko-portowej i funkcjonowaniem portów 
w izolacji od ich najbliższego otoczenia 5.

Taka sytuacja w początkach lat 90. XX w. wymusiła podjęcie działań mają-
cych na celu prywatyzację przedsiębiorstw portowych. Zanim jednak doszło do 
rozpoczęcia procesu prywatyzacyjnego, podjęto w poszczególnych portach dzia-
łania przygotowawcze.

Podstawą prawną dla rozpoczęcia procesu prywatyzacyjnego w portach 
morskich była Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 
13 lipca 1990 r. 6 Z dopuszczalnych dwóch ścieżek prywatyzacji, w największych 
polskich portach zdecydowano się na ścieżkę kapitałową (pośrednią), przekształ-
cając przedsiębiorstwa państwowe ZP/MPH w Jednoosobowe Spółki Skarbu 
Państwa (JSSP), których akcje docelowo miały zostać udostępnione zaintereso-
wanym podmiotom.

Główną przesłanką podjętych przekształceń wydawało się być utworze-
nie prywatnych przedsiębiorstw eksploatacyjnych oraz organów odpowie-
dzialnych za administrację i zarządzanie obszarami portowymi. Niestety przed 

4 Pisali o tym m.in. D. Bernacki, J. Góra, K. Luks, Prywatyzacja w polskich…, op.cit., s. 28.
5 Szerzej pisał o tym M. Pluciński, relacje ekonomiczno-społeczne między gmina miasta porto-

wego a portem morskim na przykładzie Szczecina i Świnoujścia, Szczecin 2002. 
6 DzU nr 51, poz. 298.
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przeprowadzeniem komercjalizacji w portach, nie przeprowadzono w nich zmian 
związanych z rozdzieleniem obu sfer, pozostawiając JSSP prawie niezmieniony 
zakres działalności eksploatacyjnej i zarządczej ich poprzedników. Nowe pod-
mioty przejęły całość majątku trwałego przedsiębiorstw państwowych ZP/MPH, 
w tym posiadającą dużą wartość infrastrukturę. Włączenie do aktywów JSSP 
majątku trwałego, pośrednio produkcyjnego o dużej wartości, ale niskiej zyskow-
ności, obniżyło atrakcyjność akcji tych podmiotów zarówno dla osób fizycznych, 
jak i podmiotów gospodarczych zainteresowanych ich zakupem. Gminy portowe 
nie były natomiast zainteresowane uczestnictwem kapitałowym w podmiotach 
prowadzących obok zarządzania działalność komercyjną. Fakty te w decydujący 
sposób wpłynęły na zahamowanie prywatyzacji kapitałowej w portach 7.

Wspomniana sytuacja doprowadziła do tego, że w poszczególnych ośrod-
kach portowych zastosowano „własne” koncepcje dalszych przeobrażeń, two-
rząc struktury zbliżone w swojej organizacji do holdingów. W zespole portowym 
Szczecin-Świnoujście, podobnie jak w porcie Gdańsk, rozpoczęto od połowy 
1991 roku tworzenie w sferze eksploatacji spółek z o.o. Udziałowcami nowo 
powstałych podmiotów zostali pracownicy przekształconych w spółki wewnętrz-
nych jednostek organizacyjnych poszczególnych portów (55%) oraz JSSP (45%). 
Wkłady udziałowe pokryte zostały gotówką w wielkości minimum wyznaczo-
nego przez kodeks handlowy. W porcie Gdynia podmiot zarządzający pozostał 
100-procentowym udziałowcem spółek eksploatacyjnych.

Poza związkami o charakterze kapitałowym, spółki z o.o. zostały powią-
zane z JSSP wieloma umowami cywilnoprawnymi 8. Zawarte umowy rozstrzy-
gały m.in. warunki dzierżawy terenów, nabrzeży, placów składowych, budynków, 
urządzeń przeładunkowych, sprzętu zmechanizowanego, dotyczyły wzajemnej 
współpracy przy obsłudze ładunków i środków transportowych, wzajemnych 
rozliczeń między stronami itp. Za dzierżawione elementy infrastruktury i supra-
struktury portowej poszczególne spółki eksploatacyjne zobowiązane były uiścić 
dwa rodzaje opłat dzierżawnych: stałą i zmienną 9. Do podmiotów tych należało 
również utrzymanie i remontowanie dzierżawionego majątku.

7 Patrz m.in. D. Bernacki, J. Góra, co nowego w portach? molo prywatyzacji, „Życie Gospodar-
cze” 1993, nr 38.

8 JSSP delegowała ponadto do zarządów i rad nadzorczych niektórych spółek portowych swo-
ich przedstawicieli. Najistotniejsze postanowienia umowy ogólnej o zasadach wzajemnej współ-
pracy między powstałymi spółkami a ZPS-Ś przedstawił H. Salmanowicz, Przemiany organizacyj-
no-funkcjonalne i własnościowe w portach ujścia odry, IX Sejmik Morski, Mielno–Koszalin 1993, 
Szczecin 1994, s. 83.

9 Podstawą do określania wielkości pierwszej z opłat były: wysokość stawki amortyzacyjnej 
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Kolejny etap przekształceń sfery eksploatacyjnej w zespole portowym 
Szczecin-Świnoujście polegał na integracji zbyt rozdrobnionych w pierwszym 
etapie spółek (1995 r.).

W analizowanych pierwszych latach transformacji sektora portowego Polski 
przewidywano, że ostatnim etapem przekształceń sfery eksploatacyjnej w naj-
większych portach morskich Polski będzie przekształcenie spółek z o.o. w spółki 
akcyjne. Działania te pozwoliłyby na podwyższenie kapitałów zakładowych tych 
podmiotów oraz sprzyjałyby przyciągnięciu do portów kapitału zewnętrznego 
poprzez udostępnienie wybranym podmiotom gospodarczym akcji przekształ-
conych spółek lub emisję przez spółki akcyjne nowych akcji 10. Nie wykluczano 
również ewolucji w kierunku ukształtowania w polskich portach (sprawdzonego 
w portach zachodnioeuropejskich) podziału przedsiębiorstw eksploatacyjnych na 
przedsiębiorstwa typu „stevedore” (dysponujące majątkiem i zawierające kon-
trakty na obsługę statków i ładunków) i przedsiębiorstwa typu „cargo – handling” 
(wykonujące na zlecenie tych pierwszych podmiotów czynności przeładunkowo- 
-składowe) 11. Jeszcze inną propozycją ewolucji sfery eksploatacyjnej (w odniesie-
niu do portów w Szczecinie i Świnoujściu) był pomysł utworzenia konsorcjum 12.

Opisując przemiany, jakie zaszły w największych polskich portach morskich 
w pierwszej połowie lat 90. XX w., trudno pominąć fakt, który znacząco wpły-
nął na funkcjonowanie sfery zarządzania portami morskimi w kolejnych latach. 

dzierżawionego środka trwałego oraz opłaty i podatki, które JSSP płaciła z tytułu posiadania 
majątku. Druga z opłat naliczana była na podstawie ustalonego w umowach udziału JSSP w przy-
chodach uzyskiwanych przez spółki. Wysokość tego udziału była zróżnicowana dla poszczegól-
nych podmiotów i zawierała się w przedziale od 5% do 40% (udział ten ulegał zmianom w czasie 
w zależności od sytuacji finansowej, w jakiej w danym okresie znajdowała się konkretna spółka). 

10 S. Król, Porty polskie. Szczecin-Świnoujście, „Życie Gospodarcze” 1995, nr 19.
11 Pisali o tym m.in.: D. Bernacki, J. Góra, K. Luks, Prywatyzacja polskich…, op.cit., s. 99; 

D. Bernacki, J. Góra, Prywatyzacja portów, „Życie Gospodarcze”1994, nr 8; D. Bernacki, J. Góra, 
analiza, ocena i warianty dalszych przekształceń w polskich portach morskich, Problemy Eko-
nomiki Transportu 1993, nr 3; D. Bernacki, J. Góra, dylematy przekształceń w polskich portach 
morskich, IX Sejmik Morski. Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Ośrodek Myśli Morskiej, 
Mielno–Koszalin 1993, Szczecin 1994, s. 27. 

12 Jak pisali jego autorzy L. Dorozik, R. Dzikowski, B. Trzciński: „ta formuła współpracy i współ-
działania zasadza się w całości na układzie dobrowolności. Wszyscy zachowują swoje prawa, ale 
zobowiązują się do współpracy i współdziałania w zakresie takim jak ustalą sami”. Wspomniana 
propozycja współpracy i współdziałania opiera się na następujących zasadach: zachowanie peł-
nej samodzielności ekonomicznej każdej ze spółek, zachowanie pełnej samodzielności decyzyjnej 
każdej ze spółek, dobrowolność we współpracy i współdziałaniu, minimalizacja kosztów związa-
nych z funkcjonowaniem dodatkowego układu wspomagającego. Patrz: L. Dorozik., K. Dzikowski, 
B. Trzciński, organizacyjne formy koordynacji działania eksploatacyjnych spółek portowych funk-
cjonujących na majątku Zarządu morskiego Portu Szczecin-Świnoujście Sa, Porty Morskie 2001, 
Szczecin 2001, s. 193 i n.
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Chodzi tu o upadek koncepcji jednego gospodarza nad całością terenów w grani-
cach poszczególnych portów. Zgodnie z art. 2 Ustawy o zmianie ustawy o gospo-
darce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości z dnia 29.09.1990 r., grunty sta-
nowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy, związku międzygmin-
nego (z wyłączeniem gruntów Państwowego Funduszu Ziemi), będące w dniu 
wejścia w życie wspomnianej ustawy w zarządzie państwowych osób prawnych 
innych niż Skarb Państwa, stały się z tym dniem z mocy prawa przedmiotem 
użytkowania wieczystego tych osób. Budynki i inne urządzenia oraz lokale znaj-
dujące się na tych gruntach stały się własnością wspomnianych osób prawnych.

Konsekwencje przywołanej regulacji prawnej znalazły swoje odzwierciedle-
nie w obecnej strukturze użytkowania wieczystego gruntów portowych. Według 
K. Luksa 13 swoiste „uwłaszczenie” wszystkich przedsiębiorstw wykorzystujących 
tereny portowe, przeznaczone im niegdyś arbitralnymi i często woluntarystycz-
nymi decyzjami administracyjnymi przez oddanie im tych terenów w użytkowa-
nie wieczyste, poważnie utrudni zarządzanie tymi terenami. Jak dalej przewidywał 
wspomniany autor, forma opłat za użytkowanie wieczyste ustalanych ustawowo 
uniemożliwia zaś stosowanie czynszów prohibicyjnych w celu usunięcia z terenów 
portowych ich użytkowników na rzecz tych, którzy je lepiej wykorzystują.

2. szczeciński pomysł na zarządzanie portami morskimi  
w polsce na tle pozostałych projektów ustawy portowej

Zasadnicze znaczenie dla wykształcenia się w Polsce powiązań ekonomicz-
no-społecznych portów i miast portowych miało wejście w życie postanowień 
ustawy o portach i przystaniach morskich z grudnia 1996 r. Zanim doszło jed-
nak do jej uchwalenia, wiele lat w różnych gremiach trwały dyskusje dotyczące 
wyboru wariantu systemu zarządzania portami morskimi. W toku dyskusji na 
temat organizacyjnego i kapitałowego kształtu nowego zarządu portu dały się 
wyodrębnić różnorodne poglądy, z których najbardziej skrajne dotyczyły modelu 
autonomicznego z jednej strony i modelu komunalnego (samorządowego) z dru-
giej. Zróżnicowanie poglądów dotyczyło również kwestii przyszłości portów 
w Szczecinie i Świnoujściu (tzw. spór „razem czy osobno”).

Większość autorów jako propozycje regulacji kwestii zarządzania portami 
morskimi przedstawia projekty, które pojawiły się po opracowaniu tzw. „Założeń 

13 K. Luks, istniejący system prawno-organizacyjny zarządzania akwenami i obszarami gospo-
darki morskiej i przemysłu przywodnego, Instytut Morski, Gdańsk 1991, s. 17.
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do projektu ustawy o infrastrukturze portowej” (listopad 1991 r.). Pierwsze 
skonkretyzowane propozycje zmiany dotychczasowej sytuacji w polskich por-
tach powstały jednak znacznie wcześniej. Jedną z nich, wzorując się na rozwią-
zaniach stosowanych w największych portach Morza Północnego, przedstawił 
A. Grzelakowski 14. Propozycja ta zakładała komunalizację terenów portowych 
i obiektów nieodłącznie z nimi związanych. Za najbardziej optymalne rozwiąza-
nie w zakresie formy organizacji nowych władz portowych została uznana spółka 
akcyjna. Władze miejskie wniosłyby do niej w formie aportu odpowiednie tereny 
i nieodłącznie z nimi związane obiekty, a Skarb Państwa (ewentualnie Zarząd 
Majątku Państwowego) pozostałe składniki majątkowe portu, którymi dotąd 
dysponowały MPH/ZP. W skład rady nadzorczej, obok przedstawicieli państwo-
wych władz centralnych, wojewódzkich, morskich (urzędu morskiego), mieli 
wejść przedstawiciele „autentycznego” samorządu lokalnego, samorządu pra-
cowniczego, związków zawodowych, pracodawców oraz przedstawiciele gre-
miów niezależnych, np. przedstawiciele ośrodków naukowych 15.

Przemiany, jakie zostały rozpoczęte w Polsce w roku 1989, zintensyfiko-
wały rozważania na temat docelowej struktury organizacyjnej władz portowych 
oraz roli miejskich gmin portowych w zarządzaniu polskimi portami. Po roku 
1991 powstało kilka projektów ustawy regulującej organizację zarządzania por-
tami morskimi (tabela 1).

W trakcie dalszych prac nad scalonym projektem rządowo-poselskim 
zmianie uległy poszczególne zapisy, np. w styczniu 1995 roku wprowadzono 
wariantowe rozwiązanie dotyczące zarządzania największymi portami Pomorza 
Zachodniego (państwowa osoba prawna o nazwie Port Autonomiczny Szczecin- 
-Świnoujście lub oddzielne organy zarządzające portami w Szczecinie – port 
autonomiczny i Świnoujściu – spółka akcyjna użyteczności publicznej) 16.

14 A. Grzelakowski, możliwości i formy integracji portów morskich z organizacjami miejskimi 
w Polsce, „Technika Gospodarki Morskiej”1989, nr 10.

15 Koncepcja akceptowała powiązanie komunalno-państwowego zarządu jego wynikiem finan-
sowym z budżetem gminy, co oznaczało uiszczanie na rzecz tego budżetu przede wszystkim usta-
lonej części zysku (dywidenda). Współzarządzanie przez władze miejskie portem morskim nie 
oznaczałoby jednak wyłącznie korzyści czerpanych z tego faktu (środki finansowe z dywidendy, 
podatków). Charakteryzowana koncepcja zobowiązywała władze miejskie do częściowego współ-
finansowania infrastruktury portowej, np. w okresie czasowej niewydolności finansowej podmiotu 
zarządzającego portem.

16 K. Dobrowolski, wpływ ustawy o portach morskich na konkurencyjność polskich portów 
handlowych, w: konkurencyjność transportu morskiego Polski, red. K. Misztal, Zeszyty Naukowe 
UG, Ekonomika Transportu Morskiego 1999, nr 19, s. 72.
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Tabela 1

Projekty ustawy regulującej funkcjonowanie sfery zarządzania  
portami morskimi w Polsce

Projekt opracowany przez komisję ekspertów ds. portów morskich  
pod kier. prof. z. Pełczyńskiego zrealizowany na zlecenie MtigM (czerwiec 1992 r.),  
zatytułowany „ustawa o zarządzaniu portami morskimi”.

Koncepcja ta regulowała zarządzanie portami o znaczeniu ogólnonarodowym (Gdańsk, 
Gdynia, Szczecin-Świnoujście). Projekt nie zadowolił wszystkich zainteresowanych (defini-
tywnie projekt został odrzucony przez Gdańsk, Gdynię, Świnoujście i mniejsze miasta por-
towe). Stworzona została jednak baza do dalszych rozważań nad sprawą organizacji zarzą-
dzania portami morskimia). 

Pierwszy projekt związku Miast i gmin Morskich (czerwiec–lipiec 1992) napisany pod 
kierunkiem k. kruczalaka, zatytułowany „ustawa o portach i przystaniach morskich”.

W koncepcji tej postulowano przekazanie gminom portowym gruntów leżących na tere-
nie portów, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedsiębiorstwom 
państwowym. Akweny i infrastruktura hydrotechniczna miały pozostać własnością państwa. 
Nowym organem zarządzającym portem miał zostać podmiot zorganizowany w formie 
spółki akcyjnej z większościowym udziałem (co najmniej 51%) gminy portowej. Uznano 
również, że podmiot zarządzający nie powinien mieć charakteru zarobkowego, a całość jego 
wpływów byłaby przeznaczana na utrzymanie i rozwój infrastruktury portowej. Projekt nie 
przesądzał, czy porty w Szczecinie i Świnoujściu byłyby zarządzane przez jeden podmiot, 
czy każdy z nich posiadałby oddzielny zarząd.

Projekt opracowany przez komisję kodyfikacyjną Prawa Morskiego  
pod kierunkiem J. Łopuskiego zatytułowany „ustawa o portach morskich”b).

Ważną zmianą w stosunku do koncepcji ZMiGM było uznanie państwowo-samorządo-
wej spółki zarządzającej największymi portami morskimi za spółkę akcyjną użyteczności 
publicznej (w przypadku największych portów Pomorza Zachodniego oddzielne podmioty). 
Postulowano przeprowadzenie częściowej, bezpłatnej komunalizacji terenów największych 
portów (do 1/3 terenów portowych bez względu na to, w jakiej części grunty te wcześniej 
należały do gminy). W myśl projektu, aporty wniesione do spółki stałyby się własnością 
Zarządu Portu, dzięki czemu możliwe byłoby zneutralizowanie konfliktów między Skarbem 
Państwa a gminą na tle stosunków własnościowych i zwiększenie prestiżu portu w oczach 
potencjalnych kontrahentówc). W powstałych spółkach zarządzających Skarb Państwa miał 
objąć większościowe udziały (co najmniej 51%), natomiast gmina portowa co najmniej 34% 
udziałów. W skład rady nadzorczej organu zarządzającego, obok reprezentantów wspól-
ników, weszliby przedstawiciele rady interesantów portu i pracowników (przewodniczą-
cym rady nadzorczej miałby być przedstawiciel gminy). W wyniku prowadzonych w 1993 r. 
uzgodnień międzyresortowych projekt uległ daleko idącym modyfikacjom, w tym:
 – zamiast utworzenia nowych podmiotów zarządzających zamierzano przekształcić istnie-

jące w porcie JSSP w podmioty zarządzające,
 – zakładano utworzenie jednego podmiotu zarządzającego dla portów w Szczecinie 

i Świnoujściu,
 – zrezygnowano z koncepcji współwłasności, zakładając wniesienie przez Skarb Państwa 

i gminy do spółek zarządzających tych terenów portowych, które stanowiły ich własność, 
przy czym udział założycieli w kapitałach akcyjnych spółek zarządzających portami 
wynikałby z wartości wniesionych wkładów.
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 „Projekt szczeciński” napisany pod kierunkiem k. Luksad), 
zatytułowany „ustawa o portach morskich rP i zarządzaniu nimi”.

Koncepcja ta znacznie odbiegała, głównie w kwestii organizacji władz portowych, od zapre-
zentowanych propozycji regulacji problematyki zarządzania portami morskimi, nadając im, 
na wzór portów francuskich i włoskich, status portów autonomicznych. Istota tego rozwią-
zania polegała na tym, że wybrane porty stają się na mocy aktu normatywnego wysokiej 
rangi strukturami autonomicznymi, które z założenia są samoistnymi podmiotami włas- 
ności gruntów i obiektów portowych (państwowych, komunalnych) o statusie odrębnym 
w stosunku do podmiotów państwowych, samorządowych lub prywatnych. Projekt szcze-
ciński przewidywał, iż w skład rady portu – głównego podmiotu decyzyjnego – weszliby 
po połowie przedstawiciele miast (gmin), na terenie których położony jest port oraz przed-
stawiciele organów administracji rządowej (ogólnej, specjalnej). Takie rozwiązanie dawa-
łoby możliwość współzarządzania portem obu zainteresowanym ciałom publicznym, tj. rzą-
dowi i samorządom terytorialnym, bez konieczności regulowania ich udziałów na podstawie 
proporcji wniesionych aportówe). Zakładano pozostawienie największych portów Pomorza 
Zachodniego pod jednym zarządem.

drugi projekt związku Miast i gmin Morskichf).
Projekt ten był pewnego rodzaju „składanką” głównych rozwiązań przedstawionych  
w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego oraz koncepcji portu autonomicz-
nego, która miała zostać zastosowana w zespole portowym Szczecin-Świnoujście (Port 
Szczecin-Świnoujście – Port Autonomiczny) w przypadku nie zawiązania w nim spółki 
akcyjnej użyteczności publicznej. Przyjęte w projekcie rozwiązania dotyczące koncepcji 
organizacji portu autonomicznego różniły się od tych przedstawionych w projekcie szcze-
cińskim w dwóch zasadniczych kwestiach:
 – przyjęto założenie, że port autonomiczny jest państwową osobą prawną, do której stosuje 

się przepisy o przedsiębiorstwie państwowym;
 – uznano, iż grunty należące do gmin mogłyby zostać przekazane podmiotowi zarządza-

jącemu portem na podstawie odpowiedniej umowy w użytkowanie (nie stałyby się więc 
jego własnością jak postulowano w projekcie szczecińskim).

a) Jak pisał J. Doliwa-Dobrowolski „projekt rozwiązał wiele kwestii zasadniczych dla gospodarki 
portów, stwarzając dobre pole do realizacji interesów publicznych i prywatnych oraz dostosowa-
nia naszych portów do współpracy z Unią Europejską”. J. Doliwa-Dobrowolski, Projekt ustawy 
o portach morskich, Rzeczpospolita, nr 60 (3404) z 12 marca 1993 r.

b) Projekt ten uzgodniony ze ZMiGM trafił w czerwcu 1993 roku pod obrady Komisji Ekonomicz-
nej Rady Ministrów.

c) Z Brodecki, Projekt ustawy o portach morskich, „Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska” 
1993, nr 1–2.

d) Projekt ten miał być projektem „poselskim” i kontrprojektem do projektu „rządowego”.
e) Uzasadnienie projektu ustawy o portach i morskich RP i zarządzaniu nimi (pod kier. K. Luksa), 

Szczecin 1993, s. 4 (maszynopis).
f) Minister Transportu i Gospodarki Morskiej pod koniec 1993 roku podjął decyzję o wycofaniu 

projektu ustawy o portach morskich, opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Mor-
skiego (w istotny sposób zmodyfikowanego w MTiGM) z dalszej ścieżki legislacyjnej i polecił 
opracowanie nowego projektu z uwzględnieniem koncepcji portu autonomicznego dla portów 
w Szczecinie i Świnoujściu. W ten sposób w roku 1994 pod kierunkiem K. Kruczalaka opraco-
wany został drugi projekt ZMiGM.

Źródło: opracowanie własne.
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W ostatecznej wersji projektu ustawy portowej, skierowanej do Sejmu 
w dniu 31.10.1995 roku, zrezygnowano w ogóle z formuły portu autonomicz-
nego. Postulowano w nim utworzenie oddzielnych organów zarządzających dla 
portów w Szczecinie (Zarząd Portu Szczecin SA) i Świnoujściu (Zarząd Portu 
Świnoujście SA). Dodatkowo miała zostać powołana spółka akcyjna pod nazwą 

„Towarzystwo Portowe Szczecin-Świnoujście SA”, zadaniem której byłaby koor-
dynacja działalności i rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu. Jednocześnie 
zostałaby zapewniona pełna autonomia ekonomiczna zarządów obydwu por-
tów na podstawie przepisów kodeksu handlowego przy zachowaniu większo-
ściowych udziałów Skarbu Państwa w obu portach 17. Należy dodać, że kapitał 

„Towarzystwa Portowego Szczecin-Świnoujście SA” miał zostać pokryty przez 
Skarb Państwa wkładami niepieniężnymi w postaci co najmniej 51% akcji obu 
zarządów.

3. transformacja systemu eksploatacji i zarządzania polskimi 
portami morskimi, stan na koniec pierwszej dekady XXi w.

Dwadzieścia lat od rozpoczęcia procesu przekształceń sfer eksploatacji 
i zarządzania polskich portów morskich to dobry moment na próbę dokonania 
podsumowania i odpowiedzi na pytanie, które z zakładanych koncepcji udało się 
zrealizować.

1) Powstanie autentycznych „Landlordów”  
(gospodarzy terenów portowych)

Na mocy zapisów ustawy o portach i przystaniach morskich w portach 
Gdańska, Gdyni oraz zespole portowym Szczecin-Świnoujście powstały pań-
stwowo-samorządowe spółki akcyjne użyteczności publicznej, do których zadań 
można zaliczyć m.in.: budowę i rozbudowę infrastruktury portowej, prognozo-
wanie, programowanie i planowanie rozwoju infrastruktury portowej czy też 
pozyskiwanie gruntów na potrzeby portu. W powstałych podmiotach większo-
ściowym udziałowcem jest Skarb Państwa. Samodzielność podmiotów zarządza-
jących w kwestii oddania w dzierżawę terenów portowych na dłuższe okresy 
(ponad 10 lat) ograniczona jest koniecznością uzyskania zgody Ministra Skarbu 
Państwa.

17 Przekształcenia własnościowe w gospodarce morskiej, red. K. Kruczalak, Wyd. Lex, Sopot 
1997, s. 253.
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Przyjęty system zarządzania jest próbą konsensusu między pomysłem 
szczecińskim (system autonomiczny), a pomysłem trójmiejskim (system muni-
cypalny). Zarządy Portów we właściwy sposób realizują swoje ustawowe zada-
nia. Zdecydowanie zdały one dotychczasowy egzamin z wykorzystania środków 
finansowych UE, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji infra-
strukturalnych.

2) Rozdzielenie sfer zarządzania i eksploatacji, prywatyzacja sfery 
eksploatacyjnej

Można przyjąć, że w każdym z portów morskich o podstawowym znaczeniu 
dla polskiej gospodarki funkcjonują obecnie samodzielne podmioty sfery eksplo-
atacyjnej. Podmiot zarządzający portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu 
pozbył się już całkowicie udziałów w portowych spółkach eksploatacyjnych. 
W największych portach morskich Trójmiasta proces pozbywania się przez pod-
mioty zarządzające udziałów w podmiotach działalności eksploatacyjnej jesz-
cze się w pełni nie zakończył. Proces ten najczęściej odbywał się w drodze zaan-
gażowania kapitałowego inwestorów zagranicznych (przykład BTK, Drobnicy 
Port Szczecin), krajowych inwestorów branżowych (przykład PHŚ) lub na dro-
dze prywatyzacji w oparciu o akcjonariat pracowniczy (przykład Bulk Cargo 
Port Szczecin). Większość podmiotów zajmujących się działalnością przeładun-
kowo-składową to spółki z o.o.

3) Zaistnienie konkurencji międzyportowej i wewnątrzportowej

W Polsce nastąpiło odejście od odgórnego dzielenia portów morskich na 
masowe lub drobnicowe. Wyraźnie zauważalny jest proces uniwersalizacji oferty 
przeładunkowej poszczególnych portów morskich, szczególnie tych, w których 
przez kilkadziesiąt lat dominował potencjał do obsługi ładunków masowych 
(Gdańska, Szczecina, Świnoujścia). Porty te rozwijają przede wszystkim poten-
cjał dla drobnicy zjednostkowanej. Funkcjonowanie wielu podmiotów w każ-
dym z portów (w tym nowych podmiotów niemających swoich korzeni w okre-
sie przed 1989 rokiem) wpływa na zaistnienie zjawiska konkurencji wewnątrz-
portowej. Jej intensywność jest zróżnicowana w zależności od poszczególnych 
portów (zespołów portowych).
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4) Realizacja idei jednego gospodarza nad całością terenów portowych

Idea jednego właściciela nad całością terenów portowych może zostać 
spełniona jedynie w sposób ewolucyjny (poprzez wykorzystanie przez zarządy 
portów prawa pierwokupu sprzedawanych terenów w granicach poszczegól-
nych portów morskich). W Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku 18 
wśród działań organizacyjno-legislacyjnych zapisano utworzenie rezerwy celo-
wej budżetu państwa na wykup nieruchomości portowych. Narzędzie to jednak 
dotychczas w praktyce nie zaistniało. Zarządy portów nie są również w żaden 
sposób uprzywilejowane przy zgłaszaniu swoich uwag do planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów portowych, co również nie sprzyja realizacji idei jed-
nego gospodarza terenów portowych.

5) Zaistnienie symbiozy miejsko-portowej

Poprzez udział w podmiotach zarządzających portami morskimi gminy por-
towe uzyskały bezpośredni wpływ na zarządzanie dużymi portami morskimi. 
Gminy posiadają również narzędzia planistyczne (plan zagospodarowania prze-
strzennego, studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzen-
nego), za pomocą których mogą wpływać na kierunki rozwoju zlokalizowanych 
na ich terenie portów morskich. Ważnym wymiarem zbliżenia miast i portów są 
działania związane z przejawami aktywności i wykorzystywaniem posiadanych 
kompetencji (bezpośrednie – wspólna promocja miasta i portu, wspólne przedsię-
wzięcia (w tym z zakresu ochrony środowiska czy przy opracowaniu planu zago-
spodarowania przestrzennego obszarów portowych i przyportowych), koordyna-
cja postanowień zawartych w strategiach gminnych i portowych (w tym w zakre-
sie inwestycji infrastrukturalnych) oraz pośrednie, tj.: tworzenie przez samo-
rządy struktur odpowiedzialnych za sprawy portowe, udział gminy w związkach 
i porozumieniach komunalnych o charakterze morskim, inicjatywy gmin zwią-
zane z organizacją imprez kulturalno-wypoczynkowych, które utrwalają pozy-
tywny wizerunek portu w oczach mieszkańców miast portowych).

W ostatnim okresie pojawił się pomysł większego zaangażowania się samo-
rządów (w tym regionalnych) w zarządzanie dużymi portami morskimi Polski 19.

18 Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, War-
szawa 2007.

19 Jego zwolennikiem jest przede wszystkim samorząd województwa pomorskiego, organizujący 
w latach 2009–2010 konferencje mające na celu dyskusję nad zmianą rozwiązań zaproponowanych 
w ustawie o portach i przystaniach morskich z grudnia 1996 roku. 
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THE TRaNSFORMaTION OF SPHERES OF OPERaTION  
And MAnAgeMent oF SeAPortS in PoLAnd 20

Summary

Representatives of the School of Transport in Szczecin, and specifically the Depart-
ment of Seaports in the faculty of Transport and Communication, University of Szczecin, 
have played an important role in the formulation of solutions related to the Polish port 
sector transformation during the early years of transition. The paper presents how this 
transformation appears in the spheres of operation and management of seaports in Poland 
in the first half of 1990 – the last decade of the twentieth century, and the author has 
further sought to assess which of the demands of this period could be achieved, and in 
what form.

translated by michał Pluciński

20 With particular emphasis on the contribution of the Szczecin School of Transport Economics.
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problemy rozwoju systemu transportoweGo 
w obszarach metropolitalnych

Pracę tę dedykuję Profesorowi wojciechowi bąkowskiemu ze szczecińskiej szkoły 
ekonomiki transportu, którego spotkałem na swojej drodze naukowej ponad 20 lat temu. 
był on bardzo aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych, które organizowałem 
w środowisku krakowskim. Profesor z ogromną życzliwością podchodził do „młodszych 
kolegów” zajmujących się naukowo transportem, a mnie polubił. Po latach zaprzyjaźni-
liśmy się. cenię go za wiedzę z zakresu problemów transportu zbiorowego w miastach, 
za sposób dyskutowania o trudnych nieraz kwestiach, za elegancję w tych dyskusjach 
i wreszcie za cięty język.

był inspiratorem mojej pracy habilitacyjnej bronionej na wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki usług i potem recenzentem wydawniczym. Już po moim mianowaniu na sta-
nowisko profesora w Politechnice krakowskiej wiele razy występowaliśmy wspólnie jako 
eksperci w zakresie jakości transportu zbiorowego w miastach bądź autorzy referatów 
na konferencjach naukowych. Jego pasja poznawcza była dla mnie zawsze inspiracją 
do wytężonej pracy naukowej. dorobek pracy akademickiej przepełnionej zaangażowa-
niem zaspokajał pęd do wiedzy rzesz specjalistów, jak i entuzjastów środowiska transpor-
towego. wreszcie osoba Profesora wojciecha bąkowskiego jest dla wielu z nas, pracow-
ników akademickich zajmujących się transportem, wzorem działania i oddania się bez 
reszty pracy naukowej.

wiesław Starowicz

1 Prof. nadzw. dr hab. inż. Wiesław Starowicz – Politechnika Krakowska.
2 Krzysztof Klimczak – Urząd Miasta Krakowa.
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wprowadzenie

Okres transformacji ustrojowej spowodował znaczące zmiany w funkcjono-
waniu przestrzeni miejskich oraz ich bezpośredniego otoczenia. Doprowadziło 
to do rozrostu miast wykraczającego funkcjonalnie poza ich granice administra-
cyjne. W efekcie władze miast ewoluujących i gmin sąsiadujących z nimi podej-
mują wyzwanie zapewnienia podstawowych usług komunalnych w nowej zinte-
growanej formie w ramach procesu metropolizacji. Wśród usług komunalnych, 
na które, w związku z procesem metropolizacji, gwałtownie wzrasta zapotrze-
bowanie, znajduje się również transport. Dotyczy to zarówno potrzeby zapew-
nienia sprawnego systemu transportu publicznego, jak i inwestycji w infrastruk-
turę drogową. Tym samym istotne znaczenie zyskuje odpowiednie planowanie 
w tym zakresie. Należy przy tym pamiętać, że w latach 90. nastąpiło wycofanie 
się państwa z finansowania zadań lokalnych na rzecz powstałych w ramach trans-
formacji ustrojowej jednostek samorządu terytorialnego. Istniejące zapisy prawne 
pozwalają na integrację usług komunalnych w ramach obszaru aglomeracyjnego, 
np. w formie związków celowych bądź porozumień międzygminnych, ale metro-
polizacja stawia przed gminami tworzącymi obszary metropolitalne nowe wyzwa-
nia, nieujęte w formie prawnej przez ustawodawcę. Tocząca się od ponad trzech 
lat dyskusja na temat ustawy metropolitalnej nie przyniosła dotąd oczekiwanych 
rezultatów legislacyjnych, pozostawiając ten problemem nierozwiązanym 3.

1. polskie obszary metropolitalne

W Polsce pojęcie metropolii (obszaru metropolitalnego) ulegało wielu 
zmianom 4. Dziś można uznać, że metropolia jest przede wszystkim organicznym 
zgrupowaniem jednostek lokalnych łącznie stanowiących węzeł sieci 5 kultural-
nych, społecznych czy gospodarczych. Jest złożonym i spójnym funkcjonalnie 
zespołem miejskim, skupiającym ponadnarodowy potencjał gospodarczy, finan-
sowy, naukowy, kulturalny, jak również decyzyjny (władzy) i medialny. Ponadto, 
co istotne, metropolie charakteryzują się dużą innowacyjnością, wysokim 

3 J. Miller, trzeba stworzyć ustawę metropolitalną dla Śląska, „Gazeta Prawna”, www.gazeta-
prawna.pl, 15 stycznia 2010.

4 D. Hołuj, A. Hołuj, miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrial-
nej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 4, Bochnia 2006. 

5 H. Izdebski, Zadania metropolitalne i instytucjonalne sposoby ich realizacji, „Samorząd Tery-
torialny” 2010, nr 6.
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poziomem usług oraz są włączone w międzynarodowy układ sieci miast peł-
niących podobne funkcje 6. Wreszcie metropolia jest skomplikowanym ukła-
dem przestrzennym składającym się z kilku stref, z czego jedynie obszar miasta 
metropolitalnego (centralnego) jest wyróżniony granicami administracyjnymi. 
W ramach tego obszaru należy wyodrębnić trzy strefy: ścisłe centrum miasta 
metropolitalnego, jego śródmieście oraz strefę wokół miasta centralnego 7.

Mówiąc o metropoliach w odniesieniu do polskich miast, należy jednak 
pamiętać, że pomimo postępującego procesu metropolizacji, niektóre z polskich 
miast spełniają obecnie jedynie warunki metropolii regionalnych. W polskich 
warunkach, aby można było zaliczyć miasto do grona metropolii, musi ono speł-
nić kilka podstawowych kryteriów:
– liczba jego mieszkańców musi przekraczać 500 tys.,
– musi ono posiadać istotny potencjał ekonomiczny oraz silnie rozwinięty sek-

tor usług wyższego rzędu (usługi zaliczane do sektora IV rzędu, np. przetwa-
rzanie informacji oraz nauka i kultura),

– musi posiadać wysoki potencjał innowacyjny wyrażający się w silnym zaple-
czu naukowym i badawczym,

– musi pełnić funkcję o charakterze krajowym,
– musi odgrywać rolę węzła w systemie komunikacyjnym, charakteryzując się 

dużą dostępnością również w wymiarze międzynarodowym,
– musi stymulować rozwój gospodarczy 8.

Kwestia metropolii podejmowana jest również na poziomie administracji 
rządowej zarówno w dokumentach strategicznych, jak i legislacyjnych. Obecnie 
na poziomie uregulowań prawnych, o obszarach metropolitalnych wspomina 
jedynie Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym 9. Ustawa nakłada na samorządy wojewódzkie obowiązek sporządza-
nia planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów metropolitalnych. 
Przykładem może być tu Krakowski Obszar Metropolitalny, który wydzielono 
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego województwa małopolskiego 10. 

6 T. Markowski, T. Marszał, metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy 
i pojęcia podstawowe, Warszawa 2006. 

7 M. Grochowski, Polityka miejska a kształtowanie struktury przestrzennej miasta metropolital-
nego (przypadek warszawy), Prace i Studia Geograficzne, t. 35, s. 71–86, Warszawa 2005. 

8 T. Markowski, T. Marszał, metropolie…, op.cit.
9 DzU 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.
10 Uchwała nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego województwa małopolskiego.
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Stanowi on obszar obejmujący miasto Kraków z krakowskim powiatem ziem-
skim oraz sąsiadującymi z nim powiatami. Jako kryteria delimitacyjne obszaru 
brano pod uwagę min.: dojazd do pracy i szkoły, suburbanizację oraz powiązanie 
usług rynkowych i nierynkowych 11, jednakże wprowadzono kilka korekt wyni-
kających z aktualnej analizy procedury delimitacji zasięgu przestrzennego.

Tabela 1

Gminy wchodzące w skład Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Lp. nazwa gminy Ludność ogółem
(stan na 31.12.2003)

Powierzchnia ogółem 
w km²

1. Bochnia 30 040 29,89
2. Bochnia 16 765 113,69
3. Drwinia 6339 108,81
4. Łapanów 7331 71,18
5. Nowy Wiśnicz 12 669 82,49
6. Rzezawa 10 239 85,48
7. Trzciana 4968 44,09
8. Żegocina 4726 35,23
9. Czernichów 12 940 83,80

10. Igołomia-Wawrzeńczyce 7742 62,59
11. Iwanowice 7906 70,62
12. Jerzmanowice-Przeginia 10 253 68,39
13. Kocmyrzów-Luborzyca 12 498 82,53
14. Krzeszowice 31 420 139,37
15. Liszki 14 691 72,03
16. Michałowice 7078 51,27
17. Mogilany 10 093 43,55
18. Skała 9528 74,30
19. Skawina 41 557 100,15
20. Słomniki 13 711 111,38
21. Sułoszowa 5948 53,38
22. Świątniki Górne 8582 20,17
23. Wielka Wieś 8605 48,10
24. Zabierzów 21 372 99,59
25. Zielonki 13 314 48,40
26. Gołcza 6675 90,27
27. Dobczyce 13 587 66,63

11 Krakowski Obszar Metropolitalny: http://www.malopolskie.pl/Planowanie/Kom/? id=663, 
10.09.2010 r.
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28. Lubień 9011 75,01
29. Myślenice 39 638 153,74
30. Pcim 10 143 88,59
31. Raciechowice 6018 60,97
32. Siepraw 7589 31,92
33. Sułkowice 13 375 60,53
34. Tokarnia 8000 68,85
35. Wiśniowa 6644 67,06
36. Trzyciąż 7186 96,56
37. Koniusza 8952 88,50
38. Koszyce 5862 65,96
39. Nowe Brzesko 5764 54,53
40. Proszowice 17 022 99,78
41. Brzeźnica 10 058 70,08
42. Kalwaria Zebrzydowska 19 058 75,32
43. Lanckorona 5991 40,61
44. Stryszów 6740 46,05
45. Biskupice 8294 40,99
46. Gdów 15 764 108,54
47. Kłaj 10 876 83,10
48. Niepołomice 21 082 95,11
49. Wieliczka 45 127 100,04
50. Wadowice 37 074 112.49
51. Kraków 740 737 326,84

razem koM 1 410 728 4002,59

Źródło: http://www.malopolskie.pl/Planowanie/Kom/? id=669, 10.09.2010 r.

Jest to zatem obszar o powierzchni 4000 km², zamieszkały przez 1,4 mln 
ludności z czego w mieście centralnym – Krakowie – mieszka ponad 750 tys. 
mieszkańców, a sześć gmin obszaru (Bochnia, Krzeszowice, Skawina, Myślenice, 
Wieliczka i Wadowice) to gminy ponad 30-tysięczne.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wskazuje 
samych obszarów metropolitalnych, odsyłając w tym zakresie do koncepcji 
Polityki Przestrzennego Zagospodarowania kraju. W dokumencie tym, przy-
jętym w 2001 roku, obszary metropolitalne pokrywają się z granicami woje-
wództw sprzed reformy administracyjnej. Jako metropolia wskazana jest jedy-
nie Warszawa, pozostałe zaś miasta określone są mianem europolii 12. W związku 
z dezaktualizacją koncepcji opracowanej jeszcze w latach 90., przystąpiono 

12 KPPZK wskazuje jako europole: Trójmiasto, Poznań i Kraków oraz jako potencjalne ośrodki: 
Szczecin, Wrocław, Łódź, Katowice, Lublin, Białystok, Rzeszów i aglomerację bydgosko-toruńską.
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do opracowania Zaktualizowanej koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
kraju (ZKPZ). ZKPZ przyjęta przez rząd w 2005 roku została wycofana, a prace 
nad dokumentem trwają nadal 13. Obszary metropolitalne pojawiają się rów-
nież w dwóch innych obowiązujących obecnie dokumentach strategicznych: 
Strategii rozwoju kraju i narodowych Strategicznych ramach odniesienia oraz 
w pomocniczym dokumencie strategicznym – Polska 2030. Zarówno Strategia, 
jak i NSRO wskazują dziewięć obszarów metropolitalnych: bydgosko-toruń-
ski, krakowski, łódzki, poznański, śląski, szczeciński, trójmiejski, warszawski 
i wrocławski, uznając za obszar metropolitalny duże miasta wraz z otaczającymi 
je gminami łącznie zamieszkiwane przez minimum 500 tys. osób. Tymczasem 
w Polsce 2030 wskazano już tylko siedem obszarów: krakowski, łódzki, poznań-
ski, śląski, trójmiejski, warszawski i wrocławski 14. Próbą rozwiązania prawnego 
kwestii obszarów metropolitalnych jest projekt ustawy o rozwoju miast i obsza-
rach metropolitalnych 15. Projekt przyjmuje jako metropolię duże miasto na pra-
wach powiatu stanowiące centrum regionu lub aglomeracji miejskiej. Według 
projektodawcy metropolią jest również kilka albo kilkanaście sąsiadujących 
ze sobą i wzajemnie zależnych miast na prawach powiatu, stanowiących wspól-
nie centrum regionu lub dużej aglomeracji miejskiej 16. W projekcie przewiduje 
się powstanie zespołu metropolitalnego odpowiedzialnego za zarządzanie spra-
wami obszaru, w tym między innymi:
– programowania strategii rozwoju i zagospodarowania obszaru metropoli-

talnego;
– opracowywania i uchwalania programów lub planów metropolitalnych 

w zakresie komunikacji i transportu zbiorowego;
– przedsięwzięć, zwłaszcza o charakterze infrastrukturalnym, mających znacze-

nie dla obszaru metropolitalnego jako całości 17.
Biorąc powyższe pod uwagę, do ośrodków metropolitalnych występujących 

w Polsce należy zaliczyć: Warszawę, Kraków, Wrocław, Łódź, Katowice, Poznań, 
Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz i Lublin. Trzeba jednak przy tym, że wspomniane 
obszary metropolitalne (poza Warszawą) spełniają wskazane kryteria jedynie 
w ograniczonym stopniu.

13 M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, obszary metropolitalne w Polsce: problemy roz-
wojowe i delimitacja, Raporty i analizy EUROREG 1/2009, Warszawa 2008, s. 38. 

14 Polska 2030, red. M. Boni, Warszawa 2009, s. 248.
15 Ustawa o rozwoju miast i obszarach metropolitalnych, projekt z maja 2008. 
16 ibidem, art. 1, ust. 3.
17 ibidem, art. 14, ust. 1 oraz 2. 
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Tabela 2

Miasta i obszary metropolitalne

Miasto rdzeniowe Obszar 
metropolitalny

Liczba ludności w tys.
Miasta 

rdzeniowego
Terenów 

przyległych ogółem

Katowice śląski 323,7 2915,5 3239,2

Warszawa warszawski 1688,3 992,3 2680,6

Kraków krakowski 757,4 469,8 1227,2

Poznań poznański 575,7 651,5 1227,2

Gdańsk trójmiejski 461,5 759,3 1220,8

Wrocław wrocławski 638,5 498,4 1136,9

Łódź łódzki 781,9 279,7 1061,6

Bydgoszcz, Toruń bydgosko-toruński 580,1 353,5 724,7

Szczecin szczeciński 414,7 269,2 683,9

Lublin lubelski 358,4 107,5 465,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zaktualizowana koncepcja przestrzennego 
zagospodarowania kraju, RCSS, Warszawa, październik 2005, za A. Zygiere-
wicz, obszary metropolitalne w Polsce, holandii i hiszpanii, Kancelaria Sejmu 
Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 1258, Warszawa 2006.

Spośród wymienionych miast, najwięcej cech metropolitalnych posiadają, 
poza Warszawą, trzy obszary metropolitalne: krakowski, poznański i wrocław-
ski. Poza nimi, jako „potencjalne obszary metropolitalne” występują obszary bia-
łostocki i rzeszowski. Wynika to z zapóźnienia rozwojowego wschodniej czę-
ści kraju i podejmowanych w związku z tym działań zmierzających do przyśpie-
szenia rozwoju miast ściany wschodniej. Rozważając kwestie problematyki roz-
woju systemu transportowego na obszarach metropolitalnych, należy pominąć 
wspomniane potencjalne obszary metropolitalne jako ośrodki o niewykształco-
nych cechach metropolitalnych, a więc na chwilę obecną wolnych od problemów, 
przed jakimi stoją największe ośrodki miejskie w Polsce.

2. system transportowy w obszarach metropolitalnych

Głównym czynnikiem decydującym o prawidłowym rozwoju metropolii 
zarówno w jej wewnętrznym jak i zewnętrznym wymiarze, jest prawidłowy roz-
wój systemu transportowego. Ze względu na charakter metropolii na jej obszarze 



wiesław Starowicz, krzysztof klimczak 344

realizowane są przewozy o charakterze regionalnym, lokalnym, a także między-
narodowym. Z tego względu funkcjonowanie transportu jest wypadkową działań 
podejmowanych zarówno przez władze centralne, jak również władze wszyst-
kich szczebli samorządu terytorialnego. Pamiętać przy tym trzeba, że to wła-
śnie od transportu uzależniony jest poziom rozwoju gospodarczego regionu oraz 
samego obszaru metropolitalnego. Celem prawidłowo funkcjonującego systemu 
transportowego jest możliwie optymalne zorganizowanie procesu przewozo-
wego, najkorzystniejszy podział zadań przewozowych oraz wysoki stopień roz-
woju infrastruktury transportowej. Ponadto warto wspomnieć o funkcjach trans-
portu jako czynnika rozwoju przestrzennego – ma on wpływ na kształtowanie 
się sieci osiedleńczej, warunkuje dostęp do dóbr kultury czy wreszcie wpływa 
na spójność społeczno-gospodarczą. Sam transport pełni trzy podstawowe funk-
cje w gospodarowaniu:

– funkcję zaspokojenia potrzeb przewozowych,
– funkcję zaspokojenia potrzeb produkcyjnych,
– funkcję integracyjną 18.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać sprawność funkcjonowania 
transportu na obszarze metropolitalnym za jeden z głównych czynników jego 
rozwoju 19. Z tego względu konieczne jest zdefiniowanie problemów, które doty-
czą rozwoju systemu transportowego i występują na tych obszarach. Za główne 
wśród nich należy uznać:
1. Planowanie przestrzenne rozwoju obszaru metropolitalnego uwzględniające 

potrzeby komunikacyjne.
2. Poprawę dostępności komunikacyjnej.
3. Integrację transportu publicznego.

ad. 1. Planowanie przestrzenne uwzględniające potrzeby komunikacyjne

Współpraca programowa w zakresie transportu powinna obejmować rów-
nież problematykę zagospodarowania przestrzennego oraz układu komunikacyj-
nego regionu. To właśnie odległość jest głównym źródłem potrzeb przewozo-
wych towarów i ludzi. Z tego też względu niezwykle istotne jest takie plano-
wanie obszaru metropolitalnego, które zapewni efektywność systemu transpor-
towego. W chwili obecnej uwarunkowane jest to sytuacją zastałą, wynikającą 

18 J. Laskowska, rola transportu pasażerskiego i uwarunkowania jego rozwoju w regionach, 
„Transport Miejski i Regionalny” 2008, nr 11. 

19 P. Sośnicki, J. Szołtysek, modelowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców metropolii, 
„Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 5.
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z gwałtownego rozwoju społeczno-gospodarczego ostatnich lat. Mało prawdo-
podobne jest odwrócenie tej tendencji i podjęcie działań w zakresie planowa-
nia przestrzennego zgodnego ze strategią zrównoważonego rozwoju. Tymczasem 
planowanie przestrzenne jest jednym z istotnych instrumentów oddziaływania 
na system transportowy. Celem planowania przestrzennego uwzględniającego 
potrzeby komunikacyjne powinno być:

– stymulowanie miejsc pracy, usług i budownictwa mieszkaniowego o dużej 
intensywności w obszarach dobrze obsługiwanych transportem zbiorowym, 
zwłaszcza w bezpośredniej bliskości transportu szynowego;

– uwzględnianie przy projektowaniu osadnictwa na terenach peryferyjnych 
i podmiejskich stref powiązanych koleją z centrami usługowymi i miejscami 
pracy;

– wydawanie decyzji o zabudowie uwzględniających istniejącą lub możliwą 
do osiągnięcia dostępność komunikacyjną;

– wprowadzanie do decyzji o warunkach zabudowy i egzekwowanie minimal-
nej liczby miejsc parkingowych, jakie musi zapewnić inwestor, wynikających 
z przyjętej polityki parkingowej miasta;

– tworzenie stref ograniczonego ruchu i struktur przestrzennych minimalizu-
jących ryzyko występowania konfliktów pomiędzy różnymi użytkownikami 
infrastruktury transportowej – zmotoryzowanymi i niezmotoryzowanymi 20;

– wreszcie rezerwowanie w planach miejscowych terenów pod ciągi komunika-
cyjne oraz na parkingi i węzły przesiadkowe.

Miejskie plany zagospodarowania przestrzennego powinny być spójne 
z wojewódzkimi, szczególnie w zakresie planowania tras tranzytowych, koor-
dynacji planowania dróg miejskich i regionalnych, tak by układ drogowy two-
rzył spójną sieć drogową, uwzględniając przy tym planowane korytarze transpor-
towe o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wreszcie spójność ta powinna 
swym obszarem objąć również przestrzeń komunikacyjną dla transportu lotni-
czego, szynowego i wodnego – śródlądowego i morskiego.

ad. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej

Podstawą prawidłowego rozwoju obszaru metropolitalnego jest jego dostęp-
ność komunikacyjna zarówno pod względem wewnętrznym, jak i zewnętrz-
nym. Jest to niewątpliwie warunek trudny do spełnienia problemów ze względu 

20 A. Rudnicki, W. Starowicz: transport miejski, w: uwarunkowania rozwoju systemu transpor-
towego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Warszawa–Radom 2007, s. 421.
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na dużą kapitałochłonność i brak wymaganych środków finansowych na wszyst-
kich poziomach administracji 21. Polska infrastruktura transportowa charaktery-
zuje się gęstą siecią kolejową i względnie gęstą siecią dróg publicznych, jed-
nakże jej głównym mankamentem jest zły stan techniczny samej sieci oraz 
taboru przewozów publicznych, co jest wynikiem wspomnianego braku środków. 
Na ten problem nakłada się dodatkowo nieefektywna organizacja i niska jakość 
świadczonych usług. Czynniki te prowadzą do zwiększenia czasu niezbędnego 
na dotarcie do metropolii (dostępność zewnętrzna) oraz z gmin peryferyjnych 
do miasta centralnego (dostępność wewnętrzna). Tymczasem to właśnie czas jest 
główną miarą dostępności komunikacyjnej obszaru metropolitalnego.

Dla prawidłowego rozwoju obszarów metropolitalnych istotna jest ich 
zewnętrzna dostępność komunikacyjna, w tym w szczególności połączenie z ich 
europejskimi odpowiednikami celem przyśpieszenia wymiany gospodarczej 
i naukowej. W związku z tym ważne jest dostosowanie infrastruktury kolejo-
wej do potrzeb międzyregionalnych przewozów pasażerskich poprzez powiąza-
nie obszarów metropolitalnych i dużych miast połączeniami kolejowymi o pręd-
kości 160–200 km/h w układzie promienistym z Warszawą jako węzłem prze-
siadkowym. W kwestii zewnętrznej dostępności komunikacyjnej istotny jest roz-
wój systemu portów lotniczych opartych, podobnie jak kolej, o układ promie-
nisty z hubem przesiadkowym w Warszawie. Modernizacja i rozbudowa infra-
struktury portów lotniczych oraz włączenie polskiej sieci lotnisk w sieć europej-
ską pozwoli obniżyć koszty oraz zmniejszyć czasochłonność podróży, podnosząc 
konkurencyjność polskich obszarów metropolitalnych względem ich europej-
skich odpowiedników 22. Działaniu temu powinno towarzyszyć również zwięk-
szenie efektywności portów lotniczych w transporcie towarów poprzez tworze-
nie regionalnych centrów logistycznych. Rozwiązania wymaga też, szczególnie 
dotkliwa dla rozwoju portów regionalnych, kwestia współużytkowania lotnisk 
przez wojsko. Jeśli zaś chodzi o ruch drogowy, to postępujący rozwój sieci auto-
strad daje nadzieje na szybkie zwiększenie dostępności komunikacyjnej metropo-
lii. Musi temu jednak towarzyszyć także poprawa ruchu tranzytowego i obsługa 
ruchu źródłowo-docelowego w obszarach metropolitalnych 23.

21 J. Lendzion, Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych pro-
cesów metropolizacji w kształtowaniu polityki regionalnej Państwa, Ekspertyza przygotowana 
na zamówienie departamentu Polityki regionalnej ministerstwa gospodarki i Pracy, s. 20. 
www.nsrr.gov.pl, 27.08.2010 r.

22 Polska 2030…, op.cit., s. 123, 132.
23 Polityka transportowa Państwa na lata 2006–2025, Warszawa 2005, s. 18.
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Głównym problemem dotyczącym wewnętrznej dostępności komunika-
cyjnej obszarów metropolitalnych jest wysoki poziom kongestii występujący 
zarówno na obszarze samego miasta centralnego, jak i na drogach do niego pro-
wadzących. W białej księdze transportowej Unia Europejska wskazuje na wzrost 
liczby pojazdów indywidualnych jako na znaczący problem w rozwoju trans-
portu miejskiego, zalecając jego rozwiązanie poprzez sprawne zarządzanie 
ruchem, promocję niezanieczyszczających pojazdów i rozwój transportu publicz-
nego wysokiej jakości 24. Zatłoczenie miast stanowi jedną z podstawowych przy-
czyn „złego życia”, a drogą do rozwiązania tego problemu jest rozwój trans-
portu publicznego poprzez podniesienie jakości usług, ich wygody i szybkości. 
Również tworzenie nowych miejsc zamieszkania musi być połączone z budową 
nowych tras komunikacyjnych oraz rozwojem linii transportu zbiorowego. Brak 
zdecydowanych działań w tym zakresie będzie bowiem prowadzić do dalszego 
wzrostu liczby pojazdów indywidualnych – z ok. 13 mln do 19 mln w roku 2020, 
a w konsekwencji do zwiększenia udziału transportu indywidualnego w przewo-
zach do 60–70%. To z kolei doprowadzi do znacznego spadku (o ok. 20–25%) 
liczby pasażerów miejskiego transportu zbiorowego 25. Istotnym problemem jest 
też niedorozwój i niska jakość komunikacji publicznej w strefie podmiejskiej 
połączona z bardzo małą gęstością linii komunikacji publicznej przy jednocze-
śnie słabo rozwiniętej ofercie przewozów kolejowych 26.

Odpowiedzią na te problemy są wskazania dla miast i metropolii przed-
stawione w europejskiej Zielonej księdze transportowej 27. Główne zalecenia 
Komisji Wspólnot to:
– zredukowanie ilości samochodów,
– zwiększenie udziału w przewozach transportu publicznego,
– zwiększenie udziału w ruchu miejskim transportu rowerowego i pieszego,
– zmniejszenie intensywności niepotrzebnego poruszania się po mieście.

Według Komisji Wspólnot głównym zadaniem miast w zakresie transportu, 
mającym wpływ na zwiększenie ich wewnętrznej dostępności komunikacyjnej, 
jest optymalizacja wykorzystania różnorodnych środków transportu i tworzenie 
współmodalności pomiędzy różnymi rodzajami transportu zbiorowego (pociąg, 

24 biała księga. Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r. czas na podjęcie 
decyzji, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001, s. 81. 

25 Polityka transportowa…, op.cit., s. 7–8. 
26 M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, obszary…, op.cit., s. 78. 
27 Zielona księga. w kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Wspólnot Europej-

skich, Bruksela 2007. 
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tramwaj, metro, autobus, taksówka) oraz różnymi rodzajami transportu indywi-
dualnego 28. O ile jednak ze względu na słabą integrację transportu publicznego 
w Polsce rozwój transportu modalnego może być znacząco utrudniony, o tyle 
nie ulega wątpliwości konieczność podjęcia działań na rzecz uspokojenia ruchu 
w celu zwiększenia wewnętrznej dostępności komunikacyjnej. By to osiągnąć, 
należy m.in., poza modernizacją transportu zbiorowego i zwiększeniem jego 
atrakcyjności, nadać mu priorytet w zakresie zarządzania ruchem poprzez roz-
wój i szerokie zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych. Warto 
również rozważyć możliwość wprowadzenia, jako elementu uspokojenia ruchu, 
opłat za wjazd do centrum miasta przy wykorzystaniu automatycznych systemów 
pobierania opłat. Działaniom tym musi towarzyszyć także rozwój sieci rowe-
rowej, mający na celu zwiększenie udziału transportu rowerowego w ogólnym 
ruchu przewozowym.

ad. 3. Integracja transportu publicznego

Integracja transportu koncentruje się na działaniach z zakresu organizacji 
i funkcjonowania systemów przesiadkowych, koordynacji rozkładów jazdy, pro-
wadzenia polityki taryfowej w zakresie zwiększania udziału transportu rowero-
wego w całości przewozów, planowania dróg i połączeń komunikacyjnych 29. Jej 
zakres określany jest przez kryteria maksymalnej odległości od centrum, bliskiego 
sąsiedztwa, ciągłości, zwartości i rozłączności 30. Integracja transportu w obsza-
rach metropolitalnych wynika również z ich szczególnej cechy, jaką jest współ-
zależność różnych podsystemów transportowych. Jest to widoczne w związ-
kach ruchu samochodów osobowych, parkowania i transportu zbiorowego. 
Funkcjonują one jako naczynia połączone, obsługując konkretnych podróżnych 
podejmujących decyzje o rozpoczęciu podróży, wyborze środka podróżowania, 
trasie, dokonywanych przesiadkach itp. 31 Udział transportu publicznego w pol-
skich obszarach metropolitalnych jest w większości przypadków znacznie wyż-
szy niż w dużych miastach Europy Zachodniej. Charakteryzuje się on również 
większą rozbudową, jednak jest gorzej zintegrowany, tak pod względem prze-
strzennym, jak również taryfowym. Tymczasem są to czynniki, które mogą zna-
cząco wpłynąć na stopień wykorzystania transportu publicznego w przyszłości. 

28 ibidem, s. 3. 
29 G. Dydkowski, integracja transportu miejskiego, Katowice 2009, s. 26–27.
30 ibidem, s. 43.
31 A. Rudnicki, W. Starowicz, transport miejski…, op.cit., s. 397.
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Sprawne funkcjonowanie systemu transportowego wymaga pełnej integracji 
i interoperacyjności poszczególnych elementów sieci, jak również połączeń mię-
dzysystemowych w obrębie różnych (modalnych) sieci. Najważniejsze w osią-
gnięciu tego rezultatu są węzły komunikacyjne, które stanowią centra logistyczne 
i sieciowe oraz oferują możliwość połączenia i wybór zarówno dla transportu 
towarowego, jak i pasażerskiego 32.

Wśród głównych rodzajów integracji transportu publicznego należy 
wyróżnić:
– integrację przestrzenną,
– integracje gałęziową w zakresie transport szynowy – transport lotniczy,
– integrację gałęziową w zakresie transport kołowy – transport lotniczy,
– integrację gałęziową w zakresie transport szynowy – transport kołowy,
– integracje taryfową.

Integracja przestrzenna polega na tworzeniu i planowaniu wspólnych połą-
czeń komunikacyjnych w układzie promieniowym z miastem metropolitalnym 
jako punktem centralnym. Natomiast integracja gałęziowa zakłada integracje 
różnych typów transportu w zakresie połączeń oraz tworzenie zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych. Integracja taryfowa jest zaś rozwiązaniem fiskalnym, 
które umożliwia podróż w obrębie metropolii w oparciu o jeden bilet 33. Głównym 
założeniem integracji usług transportu zbiorowego jest łączenie ofert poszcze-
gólnych przewoźników w jedną, tak że pasażer może swobodnie korzystać z róż-
nych linii komunikacyjnych na objętym integracją obszarze. Widocznym skut-
kiem głębokiej integracji jest tworzenie przez różnych operatorów połączeń prze-
siadkowych czy też wspólne utrzymywanie obsługi przewozowej na jednym kie-
runku, a nawet linii. Integracja transportu zbiorowego może mieć różną siłę:
– w zakresie układu komunikacyjnego: od niezwiązanego z sobą układu linii 

do w pełni uzgodnionego układu połączeń,
– w zakresie sposobu wnoszenia opłat: od honorowania różnych biletów 

na wybranych liniach, do jednego systemu biletowego,
– w zakresie taryfy: od różnych cen uzgadnianych jedynie pomiędzy przewoź-

nikami, do jednej wspólnej taryfy.
Generalną przesłanką integracji transportu pasażerskiego jest skracanie 

czasu podróży – co zwiększa użyteczność usługi przewozowej. Tym samym 

32 komunikat komisji. Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, 
zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu, Komisja Wspólnot Euro-
pejskich, Bruksela 2009, s. 14.

33 H. Kołodziejski, co oznacza wspólny bilet?, „Pomorski Przegląd Gospodarczy” 2007, nr 3.
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integracja czyni usługę bardziej atrakcyjną dla pasażerów. Należy zwrócić uwagę 
na jeszcze inne ważne korzyści będące skutkiem integracji transportu zbioro-
wego, a mianowicie:
– wzmocnienie pozycji konkurencyjnej transportu zbiorowego na rynku prze-

wozów pasażerskich;
– obniżenie kosztów przewozów poprzez szersze możliwości ograniczenia 

kosztownej bezpośredniości połączeń oraz likwidacji substytucyjnych linii 
komunikacyjnych;

– uzyskiwanie szerszych możliwości prowadzenia marketingu (efektywniejsza 
dystrybucja, większe możliwości różnicowania cen, efektywniejsza promocja 
transportu zbiorowego).

Brak lub istotne ograniczenia integracji transportu zbiorowego są szczegól-
nie uciążliwe i niekorzystnie wpływają na jego efektywność i konkurencyjność. 
Integracja pasażerskiego transportu metropolitalnego jest ważnym narzędziem 
wzrostu konkurencyjności transportu zbiorowego i z punktu widzenia efektyw-
ności zadania będącego w gestii samorządu powinna być traktowana jako jeden 
z celów polityki transportowej.

Integrację transportu metropolitalnego należy postrzegać nie tylko w ukła-
dzie różnych gałęzi transportu funkcjonujących w danym obszarze, ale też 
w układzie powiązań:
– z transportem regionalnym,
– z transportem regionalnym sąsiednich województw oraz ewentualnie sąsied-

nich państw,
– z transportem ponadregionalnym,
– z transportem indywidualnym.

Narzędziami integracji transportu metropolitalnego mogłyby być:
– w obszarze metropolitalnym – rozwiązania organizacyjne (fuzje i porozumie-

nia przewoźników lub powołanie metropolitalnego organizatora transportu);
– w układzie powiązań z innymi systemami transportu zbiorowego – alianse 

strategiczne w zakresie dystrybucji usług oraz koordynacji oferty przewo-
zowej;

– w układzie powiązań z transportem indywidualnym – centra parkingowo- 
-przesiadkowe 34.

34 W. Starowicz, integracja lokalnego transportu zbiorowego w aglomeracji miejskiej, „Trans-
port i Komunikacja” 2008, nr 3. 
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Integracja transportu publicznego wymaga jednak sporych nakładów finan-
sowych i politycznej zgody podmiotów zaangażowanych i z tego względu jest 
procesem trudnym i słabo rozwiniętym w polskich metropoliach. Niemniej jed-
nak każdy przejaw integracji transportu zbiorowego jest krokiem we właściwym 
kierunku, dającym wymierne korzyści użytkownikom systemu.

podsumowanie

Problem rozwoju systemu transportowego w obszarach metropolitalnych 
zyskuje na coraz większym znaczeniu. Jego bezpośrednie przełożenie na rozwój 
obszaru metropolitalnego stawia go w pozycji głównego celu polityki metropoli-
talnej. Podstawowymi problemami ograniczającymi działania na rzecz prawidło-
wego funkcjonowania i planowania systemu transportowego w obszarach metro-
politalnych są: brak niezbędnych środków finansowych oraz upolitycznienie pro-
cesu decyzyjnego.

Upolitycznienie procesu decyzyjnego skutkuje częstymi zmianami w zakre-
sie dokumentów strategicznych, ich szybką dezaktualizacją i brakiem stałych 
procedur uzależniających ostateczną decyzję od uwarunkowań prawnych i mery-
torycznych. Stopień ingerencji, przyznanie priorytetu transportowi indywidual-
nemu bądź zbiorowemu, nie powinien być uzależniony od decyzji politycznej, 
ale uwarunkowany doświadczeniami krajów bardziej rozwiniętych. W wyniku 
lobbingu politycznego brakuje obecnie dokumentów rządowych jednoznacznie 
delimitujących obszary metropolitalne, a prace nad projektem ustawy metropoli-
talnej zostały spowolnione.
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ProBLeMS concerning tHe deVeLoPMent oF trAnSPort  
SYSTEM IN METROPOLITaN aREaS

Summary

The article presents the issues metropolitan areas functioning in Poland. It presents 
the legal and practical aspects of delimitation of metropolis. Identified are 10 metropoli-
tan areas that meet the adopted delimitation criteria: Silesian, Warsaw, Kraków, Poznań, 
Tricity, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz-Toruń, Szczecin and Lublin areas. The development 
of transport systems in metropolitan areas has been thoroughly analyzed. Attention was 
paid to consistent planning in regard of transport and spatial planning taking into account 
the communication needs, communications availability problems and the integration of 
public transport.

translated by krzysztof klimczak
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hErmann wittE 1

eine produktionsFunktion  
FÜr loGistikunternehmen

einleitung

Die in Logistikunternehmen ablaufenden Produktionsprozesse können 
durch Produktionsfunktionen abgebildet werden. Die Produktionsfunktionen 
geben die Beziehung zwischen Input und Output bzw. Produktionsfaktoren und 
Endprodukt wieder. Entsprechend der Unterschiedlichkeit der vielen in der Praxis 
vorkommenden Produktionsprozesse ist in der ökonomischen Literatur auch eine 
Vielzahl von Produktionsfunktionen bekannt, die prinzipiell für die Abbildung 
der Produktionsprozesse in Logistikunternehmen herangezogenen können. Um 
eine für Logistikunternehmen geeignete Produktionsfunktion zu finden, ist ein 
Überblick über die bekannten Produktionsfunktionen zu geben. Einige ausge-
wählte Produktionsfunktionen sind zudem intensiver zu erörtern.

Die Entwicklung der Produktionsfunktionen beginnt mit der Betrachtung  
landwirtschaftlicher Produktionsprozesse (Turgot 1727–1781, v. Thünen 
1783–1859) 2. Später wurden dann Produktionsfunktionen für industrielle 
Produktionsprozesse 3 und die Produktion von Dienstleistungen 4 entwickelt.

1 Prof. Dr rer. pol. Hermann Witte – Hochschule Osnabrück.
2 Vgl. W. Krelle, Produktionstheorie, Tübingen 1969, S. 16.
3 Vgl. E. Gutenberg, grundlagen der betriebswirtschaftslehre. 1. Bd., Die Produktion, 10. Aufl., 

Berlin u.a. 1965, S. 314 ff.
4 Vgl. H. Corsten, betriebswirtschaftslehre der dienstleistungsunternehmungen. 2. Aufl., 
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Die bekannteste und wohl auch die meist diskutierte Produktionsfunktion 
dürfte die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion 5 sein. Aus der Diskussion dieser 
Produktionsfunktion entstand eine Vielzahl von ähnlichen Produktionsfunktionen 6. 
Daher soll in diesem Rahmen vor allem auf die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion 
Bezug genommen werden.

Die Vielzahl der in der Literatur bekannten Produktionsfunktionen 
wird nach unterschiedlichen Kriterien gegliedert. Man unterscheidet zwi-
schen klassischen und nichtklassischen Produktionsfunktionen 7. Man teilt die 
Produktionsfunktionen entsprechend dem Einsatz oder der Eigenschaften der 
Produktionsfaktoren in verschiedene Typen, A – F 8, oder in limitationale und 
substitutionale Produktionsfunktionen ein 9. Linde unterscheidet drei Klassen 
von Produktionsfunktionen 10. Die Klasse a (a1 – a5) stellt den Zusammenhang 
zwischen Ergebnis und Einsatzmengen einzelner Produktionsfaktoren als 
Abgrenzungskriterium heraus. Die Klasse b (b1 – b3) geht bei der Abgrenzung vom 
Zusammenhang zwischen Ergebnis und Einsatzmengen aller Produktionsfaktoren 
aus. Die Klasse c (c1 – c3) zieht für die Abgrenzung den Zusammenhang von 
Einsatzmenge und Grenzproduktivität der Produktionsfaktoren heran.

In Anlehnung an die Betrachtungsebenen der Betriebswirtschaftslehre und 
die Gruppierung der Orientierungsgrößen der Betriebswirtschaft in mengenmä-
ßige (z.B. die Produktivität), zeitliche (z.B. die Produktionsgeschwindigkeit) 
und wertmäßige Größen (z.B. die Wirtschaftlichkeit) kann auch eine Analyse der 
produktionswirtschaftlichen Zusammenhänge auf diesen Betrachtungsebenen 

München, Wien 1990, S. 118–170; G. Fandel, S. Blaga, Aktivitätsanalytische Überlegungen zu 
einer Theorie der Dienstleistungsproduktion, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Ergänzungsheft 
1/2004, S. 1–21.

5 Vgl. C.W. Cobb, P.H. Douglas, a theory of Production, in: American Economic Review, Vol. 
XVIII (1928), Supplement, S. 139–165.

6 Vgl. W. Scheper, Produktionsfunktionen mit konstanten Substitutionselastizitäten, in: Jahr-
bücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 117 (1965), S. 1–21.

7 Vgl. W. Krelle, Produktionstheorie, S. 22 f.
8 Vgl. G. Wöhe, Einführung in die allgemeine betriebswirtschaftslehre. 19. Aufl., München 

1996, S. 512–532; H. Jung, allgemeine betriebswirtschaftslehre. München, Wien, 2. Aufl. 1996, 
S. 424–431, 438–439.

9 Vgl. G. Fandel, , Produktion i – Produktions- und kostentheorie. 6. Aufl., Berlin u.a. 2005, 
S. 56; K. Förstner, betriebs- und volkswirtschaftliche Produktionsfunktionen, in: Zeitschrift für 
Betriebswirtschaft, Jg. 32 (1962), S. 264–282, hier S. 266.

10 Vgl. R. Linde, Produktion ii: Produktionsfunktionen, in: HdWW, 6. Bd., Stuttgart u.a. 1981, 
S. 276–295, hier S. 278.
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erfolgen. Es ist dann zwischen mengenbezogenen 11, zeitbezogenen 12 und wert-
bezogenen bzw. monetär ausgerichteten Produktionstheorien bzw. -funktionen 
zu unterscheiden.

In diesem Rahmen soll von der mengen-, zeit- und wertmäßigen Betrachtung 
der produktionswirtschaftlichen Zusammenhänge in Logistikunternehmen aus-
gegangen werden, um die Anwendbarkeit verschiedener Produktionsfunktionen 
für Logistikunternehmen zu prüfen.

1. die mengenbezogenen produktionsfunktionen

Die mengenmäßige Betrachtung der produktionswirtschaftlichen 
Zusammenhänge ist in der ökonomischen Literatur dominant. Als Beispiel sei auf 
die Produktionstheorie von Krelle 13 verwiesen. Die mengenmäßige Betrachtung 
der produktionswirtschaftlichen Zusammenhänge bietet sich an, da die mengen-
mäßige Beziehung zwischen eingesetzten Produktionsfaktoren und erzieltem 
Endprodukt im primären Interessenfeld der Produktionsplanung steht:

(1) x = f (r1, … rn)
mit
x = Endproduktmenge
r1, …, rn = Produktionsfaktoren 1 bis n
Ohne Kenntnis dieser mengenmäßigen Beziehung ist eine Produktions-

planung nicht denkbar.
Gutenberg 14 beschreibt den industriellen Produktionsprozess als 

Leistungserstellung, die auf der mengenmäßigen Beziehung Faktorertrag zu 
Faktoreinsatz beruht. Diese Beziehung nennt er eine Produktivitätsbeziehung, 
die durch eine Produktionsfunktion dargestellt werden kann. Diese Aussage ver-
deutlicht, dass eine mengenbezogene Produktionsfunktion aus der Produktivität, 
die formal als Beziehung von Output zu Input dargestellt wird, abgeleitet werden 
kann:

(2) P = O/I → O = P ● I → x = f (r1, … rn)
mit
P = Produktivität

11 Vgl. W. Krelle, Produktionstheorie, S. 33 f.
12 Vgl. E.v. Böhm-Bawerk, kapital und kapitalzins, 2. Abt., Positive Theorie des Kapitales, 

Innsbruck 1889 (Faksimile-Ausgabe 1991), S. 81–97.
13 Vgl. W. Krelle, Produktionstheorie.
14 Vgl. E. Gutenberg, grundlagen der betriebswirtschaftslehre, S. 290.
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O = Outputmenge
I = Inputmenge
x = Endproduktmenge
r1, …, rn = Produktionsfaktoren 1 bis n
Zu den mengenbezogenen Produktionsfunktionen zählen u.a. die klassischen 

(ertragsgesetzlichen) Produktionsfunktionen, die auch als Produktionsfunktionen 
vom Typ A bezeichnet werden, und die neoklassischen Produktionsfunktionen 
sowie die Walras-Leontief-Produktionsfunktionen. 15

Die rein mengenmäßige Betrachtung der produktionswirtschaftlichen 
Zusammenhänge wird bei komplexen Produkten, die aus der Kombination sehr 
vieler Produktionsfaktoren entstehen, sehr aufwendig und eventuell auch unüber-
sichtlich. Aus diesem Grund wird häufig die „ceteris paribus-Kausel“ ange-
wandt. Es wird lediglich die Beziehung zwischen dem Endprodukt und einem 
Produktionsfaktor betrachtet und die anderen Produktionsfaktoren konstant 
gehalten:

(3) x = f (r1) r2, …, rn = konstant
mit
x = Endproduktmenge
r1, …, rn = Produktionsfaktoren 1 bis n
Eine andere Möglichkeit zur Reduzierung der Komplexität der produk-

tionswirtschaftlichen Zusammenhänge ist die Berücksichtigung von zwei 
Produktionsfaktoren, die als Integrationsfaktoren der anderen Produktions-
faktoren fungieren. Zwei Produktionsfaktoren, die als Inte-grationsfaktoren 
angesehen werden, sind die Arbeitsmenge und das eingesetzte reale Kapital:

(4) x = f (A; K)
mit
x = Endproduktmenge
A = Arbeitsmenge
K = eingesetztes (reales) Kapital
Eine Produktionsfunktion, die diese beiden Produktionsfaktoren 

berücksichtigt, ist die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. 16 Der Nachteil 
dieser Möglichkeit der Reduzierung der Komplexität der produktionswirt-
schaftlichen Zusammenhänge ist, dass keine rein mengenmäßige Betrachtung  

15 Vgl. W. Krelle, Produktionstheorie, S. 23 ff.; W.W. Leontief, the Structure of american Eco-
nomy, 1919–1939, 2. Aufl., New York 1951, S. 34–41.

16 Vgl. C.W. Cobb, P.H. Douglas, a theory of Production, S. 139–165; W. Krelle, Produktions-
theorie, S. 156.
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der Zusammenhänge erfolgt. Es werden die mengen- und wertmäßige 
Betrachtung miteinander vermischt. Dies gilt, da Kapital stets eine wertmäßige 
Betrachtung impliziert. Um sich der Vermischung von mengen- und wertmäßiger 
Betrachtung zu entziehen, wird in empirischen Studien häufig auf Indexwerte 
zurückgegriffen 17.

Als gutes Beispiel für neoklassische Produktionsfunktionen und die men-
genbezogene Betrachtung der produktionswirtschaftlichen Zusammenhänge 
hebt Krelle 18 die landwirtschaftliche Produktion hervor und verweist dabei auf 
eine Studie von Laur 19. Da auch Logistikunternehmen ihre Produktionsleistung 
mit den beiden Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital erstellen, kann von einer 
Anwendbarkeit der mengenmäßigen Produktionsfunktion und insbesondere der 
Cobb-Douglas-Produktionsfunktion für diese Unternehmensgruppe ausgegan-
gen werden.

2. die zeitbezogenen produktionsfunktionen

Die zeitmäßige Betrachtung der produktionswirtschaftlichen 
Zusammenhänge führt u.a. zur zeitlichen Produktionstheorie von Böhm-Bawerk 20 
und zur zeitbezogenen Produktionsfunktion 21:

(5) x = x (t|A, B)
mit
x = Endproduktmenge
A = Arbeitsmenge
B = Bodenmenge
t = in Zeiteinheiten gemessene Länge des Produktionsumweges
Ausgangspunkt dieser Theorie ist die Aussage, dass bei gegebener 

Menge der Produktionsfaktoren Arbeit und Boden 22 die Endproduktmenge 
vom Produktionsumweg abhängt 23. Mit längerem Produktionsumweg steigt 
die Endproduktmenge an. Es gilt allerdings ein zeitliches Ertragsgesetz 24. 

17 Vgl. u.a. Cobb, C.W./Douglas, P.H., a theory of Production, S. 140.
18 Vgl. W. Krelle, Produktionstheorie, S. 33 f.
19 Vgl. E. Laur, wirtschaftslehre des landbaus, 2. Aufl., Berlin 1930, S. 143.
20 Vgl. E.v. Böhm-Bawerk, kapital und kapitalzins, S. 81–97.
21 Vgl. W. Krelle, Produktionstheorie, S. 63.
22 Vgl. E.v. Böhm-Bawerk, kapital und kapitalzins, S. 84 f.
23 Vgl. E.v. Böhm-Bawerk, kapital und kapitalzins, S. 87, 89, 90 ff.
24 Vgl. E.v. Böhm-Bawerk, kapital und kapitalzins, S. 97.
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Der Zuwachs der Endproduktmenge sinkt ab einem bestimmten Punkt wieder 
mit steigender Länge des Produktionsumweges 25. Dabei ist unter der Länge des 
Produktionsumweges die Dauer vom Einsatz der Produktionsfaktoren bis zur 
Fertigstellung des Endproduktes zu verstehen und als Maß für die Kapitalintensität 
der Produktion zu interpretieren 26.

Die zeitliche Produktionstheorie von Böhm-Bawerk und die auf die-
ser Theorie basierende Produktionsfunktion können nicht als rein zeitliche 
Betrachtung der produktionswirtschaftlichen Zusammenhänge angesehen wer-
den. Es handelt sich, wie aus der Produktionsfunktion zu ersehen ist, um eine 
Vermischung von mengenmäßiger und zeitlicher Betrachtung. Wendet man auf 
diese gemischte Betrachtungsweise die obige Aussage von Gutenberg an, so 
kommt man zu folgender Aussage: der industrielle Produktionsprozess ist eine 
Leistungserstellung, die auf der mengenmäßigen und zeitlichen Beziehung 
Faktorertrag zu Faktoreinsatz beruht. Diese Beziehung ist die um die zeitliche 
Betrachtung erweiterte Produktivitätsbeziehung, die durch eine mengen- und 
zeitbezogene Produktionsfunktion dargestellt werden kann. Diese Aussage 
verdeutlicht, dass eine mengen- und zeitbezogene Produktionsfunktion aus der 
Produktivität pro Zeit, die formal als Beziehung von Output pro Zeit zu Input pro 
Zeit dargestellt wird, abgeleitet werden kann:

(6) P/t = (O/t) ¤ (I/t) → O/t = (P/t) ● (I/t) → x/t = f (r1, … rn)/t
mit
P = Produktivität
O = Outputmenge; mit O/t = Produktionsgeschwindigkeit
I = Inputmenge
x = Endproduktmenge
r1, …, rn = Produktionsfaktoren 1 bis n
t = Zeit
Die Auflösung der Gleichung (6) nach dem Output pro Zeit ergibt 

die Produktionsgeschwindigkeit. Diese Interpretation geht konform mit 
der Andlerschen Formel für die Bestimmung der optimalen Losgröße 27. In 
dieser Formel wird der Output pro Zeit als Produktionsgeschwindigkeit  

25 Vgl. W. Krelle, Produktionstheorie, S. 63.
26 Vgl. W. Krelle, Produktionstheorie, S. 64.
27 Vgl. K. Andler, rationalisierung der fabrikation und optimale losgröße, München 1929, 

S. 100–104, 116–118, 135–138, 148; H.-K. Küpper, S. Helber, ablauforganisation in Produktion 
und logistik, 3. Aufl., Stuttgart 2004, S. 178 ff.
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bezeichnet 28. Wendet man diese Erkenntnis auf die zeitliche Produktionstheorie 
von Böhm-Bawerk an, so lässt sich die auf dem Produktionsumweg gewonnene 
Endproduktmenge als Output pro Zeit und damit als Produktionsgeschwindigkeit 
interpretieren. Diese Interpretation geht konform mit der oben dargestellten von 
Krelle gegebenen Definition des Produktionsumweges, als Dauer, sprich der Zeit, 
bis aus Produktionsfaktoren das Endprodukt hergestellt ist. Die Definition der 
Produktionsgeschwindigkeit geht wiederum konform mit der physikalischen 
Definition der Geschwindigkeit als zurückgelegter Weg pro Zeit oder Leistung 
pro Zeit.

Auch die von Gutenberg entwickelte Produktionsfunktion vom Typ B 29, 
die auf einer Vielzahl von Verbrauchsfunktionen fundiert ist, basiert auf der 
Verknüpfung von mengenmäßiger und zeitlicher Betrachtung der produktions-
wirtschaftlichen Zusammenhänge. Für die Verbrauchsfunktionen werden die 
technischen Eigenschaften der Aggregate und die Intensität der Nutzung der 
Aggregate als Variablen herangezogen:

(7) ri = fi (z1, … zv; d)
mit
ri = Verbrauchsmenge Produktionsfaktor i
z1, …, zv = technische Eigenschaften des betrachteten Aggregates
d = vom Aggregat verlangte Intensität
i = Index der Produktionsfaktoren, i  =  = 1, …, n
k = Index der technischen Eigenschaften des betrachteten Aggregates, k = 1, 

…, v
Gutenberg geht für die Erstellung der Produktionsfunktion vom Typ B 

von zwei unterschiedlichen Annahmen aus. Zunächst wird die Produktionszeit 
(Laufzeit) des Aggregates als konstant angesehen. 30 Dann wird die Intensität als 
konstant gesetzt und die Produktionszeit als variabel angesehen:  31

(8) rij = gij (tj)
mit
rij = Verbrauchsmenge Produktionsfaktor i am Aggregat j
gij = technische Eigenschaften der Aggregate
tj = Produktionszeit des Aggregates j

28 Vgl. E. Gutenberg u.a., grundlagen der betriebswirtschaftslehre, S. 199, 205.
29 Vgl. E. Gutenberg, grundlagen der betriebswirtschaftslehre, S. 314 ff.
30 Vgl. E. Gutenberg, grundlagen der betriebswirtschaftslehre, S. 320 ff.
31 Vgl. E. Gutenberg, grundlagen der betriebswirtschaftslehre, S. 323 ff.
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i = Index der Produktionsfaktoren, i = 1, …, n
j = Index der betrieblichen Teileinheiten (Aggregate), j = 1, …, m
Auch die zeitbezogenen Produktionsfunktionsfunktionen können durch-

aus für die Abbildung der produktionswirtschaftlichen Zusammenhänge in 
Logistikunternehmen benutzt werden.

3. die cobb-douglas-produktionsfunktion

Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion kann als Produktionsfunktion mit 
n Produktionsfaktoren aufgefasst werden. 32 Dann lautet die formale Beziehung 
zwischen Output und Input (Produktionsfaktoren) wie folgt:

(9) x = a0 ● ra11 ● ra22 ● …. ● rann
mit
x = Endproduktmenge
r1, …, rn = Menge der Produktionsfaktoren 1 bis n
a0 = Produktionskoeffizient
a1, …, an = Produktionselastizitäten der Produktionsfaktoren 1, …, n
Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist in dieser Form als rein mengen-

bezogene Produktionsfunktion zu interpretieren.
In der Regel wird die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion für die beiden 

Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital formuliert 33:
(10) x = f (Aα ● Kβ) α + β = 1
mit
x = Endproduktmenge
A = Menge des Produktionsfaktors Arbeit
K = Mengen des Produktionsfaktors Kapital
α = Produktionselastizität des Produktionsfaktors Arbeit
β = Produktionselastizität des Produktionsfaktors Kapital
α + β = Skalenelastizität
Da die Menge des Produktionsfaktors Arbeit in Arbeitsstunden und die 

Menge des Produktionsfaktors Kapital in Geld gemessen werden, ist die Cobb-
Douglas-Produktionsfunktion in dieser Form als gemischte, mengen- und wert-
bezogene Produktionsfunktion aufzufassen. Um die Nachteile dieser gemischten 
Betrachtungsweise der produktionswirtschaftlichen Zusammenhänge zu 

32 Vgl. W. Krelle, Produktionstheorie, S. 142.
33 Vgl. C.W. Cobb, P.H. Douglas, a theory of Production, S. 151.
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überwinden, schlagen Cobb und Douglas („…, it is of course necessary to con-
struct indexes of the relative amounts of labor and capital …“ 34) vor, die Werte 
für Arbeit und Kapital in Indexwerte umzurechnen. Auf diese Weise wird ein 
relativer, aber einheitlicher Betrachterstandpunkt hinsichtlich der beiden 
Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital erreicht.

Dieser von Cobb und Douglas vorgeschlagenen Vorgehensweise wird bei 
empirischen Studien in der Regel auch gefolgt. Als Beispiel sei auf die Studien 
von Gehrig/Kuhlo 35 und Felipe/Adams 36 verwiesen.

Allerdings ist die Kritik an dieser Form der Cobb-Douglas-Produktionsfunk-
tion, trotz der häufig empirisch aufgezeigten guten Approximation der produk-
tionswirtschaftlichen Zusammenhänge aus volks- und betriebswirtschaftlicher 
Sicht, nicht unerheblich.

Die Kritik an der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion bezieht sich im 
Wesentlichen auf die folgenden Punkte: 37

(1) Es gibt Schwierigkeiten bei der Aggregation der einzelnen 
Produktionsfunktionen zu einer gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunktion. 38 
Konsequenz ist eine ungenaue Abbildung der betriebs- und volkswirtschaftlichen 
Interdependenzen in einer Volkswirtschaft.

(2) Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist eine robuste Funktion, die 
sich bei empirischen Studien als so flexibel erwiesen hat, dass sie Tatbestände 
abbildet, die theoretisch nicht überzeugend sind, wie z.B. Skalenelastizitäten 
größer als eins. 39 Ott hat die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion daher als „eine 

34 C.W. Cobb, P.H. Douglas, a theory of Production, S. 140.
35 Vgl. G. Gehrig, K.C. Kuhlo, Ökonometrische analyse des Produktionsprozesses, in: Ifo-Stu-

dien, 7. Jg. (1961), S. 175–237, hier S. 177.
36 Vgl. J. Felipe, F.G. Adams, The Estimation of the cobb-douglas function: a retrospective 

View, in: Eastern Economic Journal, Vol. 31 (2005), S. 427–445, hier S. 430.
37 Vgl. C.W. Cobb, P.H. Douglas u.a., a theory of Production, S. 139; P.A. Meyer, An aggregate 

homothetic Production function, in: Southern Economic Journal, Vol. 36 (1969/70), S. 229–238, 
hier S. 237.

38 Vgl. R.R. Nelson u.a., aggregate Production functions and medium-range growth Projec-
tions, in: american Economic review, Vol. LIV (1964), S. 575–606; R.M. Solow, the techni-
cal change and the aggregate Production function, in: the review of Economics and Statistics, 
Vol. XXXIX (1957), S. 312 – 320; F.M. Fisher, aggregate Production functions – a Pervasive, 
but unpersuasive, fairytale, in: Eastern Economic Journal, Vol. 31 (2005), S. 489–491; J. Felipe, 
F.G. Adams, the Estimation of the cobb-douglas function, S. 427–445, insbes. S. 429 f. 

39 Vgl. E. Helmstädter, Steigende Skalenerträge der deutschen wirtschaft? In: Jahrbücher 
für nationalökonomie und Statistik, Bd. 175 (1963), S. 473–500, insbes. S. 474 f.; G. Gehrig, 
K.C. Kuhlo, Ökonometrische Analyse des Produktionsprozesses, S. 175–237.
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Wunderfunktion“ bezeichnet, die es erlaubt, trotz „grauenhafter Annahmen 
ordentliche Ergebnisse“ 40 zu generieren.

(3) Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion kann zu Ergebnissen füh-
ren (bzw. hat in empirischen Studien zu Ergebnissen geführt), die nicht mit 
der neoklassischen Wachstumstheorie 41 und nicht mit der neoklassischen 
Verteilungstheorie 42 kompatibel sind.

(4) Es bestehen Schwierigkeiten bei der Bestimmung bzw. Messung der 
Größen Arbeit und Kapital 43. Letztendlich ist man aufgrund der Umweltdiskussion 
bemüht natürliches Kapital bzw. externe Effekte in der Produktionsfunktion zu 
berücksichtigen 44.

Die Kritik an der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion hat zur Ableitung 
weiterer Produktionsfunktionen geführt. Zu nennen sind vor allem die CES-
Produktionsfunktion mit konstanter Subsitutionselastizität (constant elasticity 
of substitution) 45 und ihre Erweiterungen wie die Produktionsfunktion von 
Mukerji 46, die Uzawa-Produktionsfunktion 47, die McFadden-Produktions-

40 A.E. Ott, diskussionsbeitrag, in: H. Giersch, K. Borchardt, (Hrsg.): diagnose und Pro-
gnose als wirtschaftswissenschaftliche methodenprobleme, Schriften des Vereins für Socialpolitik, 
N.F. Bd. 25, Berlin 1962, S. 565.

41 Vgl. H. Uzawa u.a., neutral inventions and the Stability of growth Equilibrium, in: Review 
of Economic Studies, Vol. XXVIII (1960/61), S. 117 – 124; H. Uzawa, On a Two-Sector Model of 
Economic Growth, in: Review of Economic Studies, Vol. XXIX (1962), S. 40–47.

42 Vgl. H.S. Houthakker, the Pareto distribution and the cobb-douglas Production function 
in activity analysis´, in: Review of Economics Studies, Vol. 23 (1955/56), S. 27–31, hier S. 31; 
H. Giersch, K. Borchardt (Hrsg.), diagnose und Prognose als wirtschaftswissenschaftliche metho-
denprobleme, Schriften des Vereins für Socialpolitik, N.F. Bd. 25, Berlin 1962, S. 565; E. Helmstäd-
ter, , Steigende Skalenerträge der deutschen wirtschaft? S. 475; vgl. auch E. Helmstädter, die iso-
quanten gesamtwirtschaftlicher Produktionsfunktionen mit konstanter Skalenelastizität, in: Jahr-
bücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 176 (1964), S. 177–195, insbes. S. 184, 186, 187 f.

43 Vgl. G. Bombach, diskussionsbeitrag, in: H. Giersch, K. Borchardt (Hrsg.), diagnose und 
Prognose als wirtschaftswissenschaftliche methodenprobleme, Schriften des Vereins für Socialpoli-
tik, N.F. Bd. 25, Berlin 1962, S. 566; R.M. Solow, the Production function and the theory of capi-
tal, in: Review of Economic Studies, Vol. 23 (1955/56), S. 101–108; J. Felipe, F.G. Adams, the 
Estimation of the cobb-douglas function, S. 427–445, insbes. S. 29.

44 Vgl. H. Albach u.a., theorie der Produktion – theorie der firma, in: M. Steven, S. Sonn-
tag (Hrsg.), Quantitative unternehmensführung, Heidelberg 2005, S. 3–20, hier S. 5 f.; R. Boga-
schewsky, natürliche umwelt und Produktion, Wiesbaden 1995, S. 79 ff.; M. Steven, Produktion 
und Umweltschutz, Wiesbaden 1994, S. 176 ff.

45 Vgl. K.J. Arrow, H.B. Chenery, B.S. Minhas, R.M. Solow, , capital-labor Substitution and 
Economic Efficiency, in: The Review of Economics and Statistics, Vol. XLIII (1961), S. 225–250.

46 Vgl. V. Mukerji, a generalized S.m.a.c. function with constant ratios of Elasticity of Sub-
stitution, in: Review of Economic Studies, Vol. XXX (1963), S. 233–236.

47 Vgl. H. Uzawa, neutral inventions and the Stability of growth Equilibrium, S. 117–124; 
H. Uzawa, on a two-Sector model of Economic growth, S. 40–47.
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funktion 48, die (asymmetrische) Scheper-Produktionsfunktion 49 und die Sato-
Produktionsfunktion 50. Ferner sind die VES-Produktionsfunktionen mit variable 
elasticity of substitution 51 und die HCES-Produktionsfunktionen mit konstanter 
Substitutionselastizität und variabler Skalenelastizität, so genannte homotheti-
sche CES-Produktionsfunktionen 52, zu erwähnen. Es gibt aber auch Ansätze, die 
von Produktionsfunktionen Abstand nehmen und mit Verbrauchsfunktionen 53, 
der Kombination von Verbrauchs- und Wiederholungsfunktion 54 oder mit 
Produktionskoeffizienten 55 arbeiten. Letztendlich sind nach Krelle die 
Möglichkeiten, neue Produktionsfunktionen zu finden, unbegrenzt 56. Auf 
alle bekannten Produktionsfunktionen, wie z.B. die Engineering Production 
Functions, die Jahrgangsproduktionsfunktionen und das Putty-Clay-Modell, 
kann bei der Vielfalt der Ausgestaltung von Produktionsfunktionen nicht einge-
gangen werden 57.

Doch trotz dieser Veränderungen bzw. Erweiterungen der ursprünglichen 
Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist die generelle Kritik an Produktions-
funktionen nicht verstummt 58. Eine Anwendbarkeit der behandelten Produktions-
funktionen im Rahmen von Logistikunternehmen ist unter Beachtung bzw. 
Gültigkeit der erwähnten Kritik möglich.

48 Vgl. D. McFadden, constant Elasticity of Substitution Production functions, in: Review 
of Economic Studies, Vol. XXX (1963), S. 73– 83.

49 Vgl. W. Scheper, Produktionsfunktionen, S. 1–21.
50 Vgl. K. Sato, a two-level constant-Elasticity-of-Substitution Production function, in: Review 

of Economic Studies, Vol. XXXIV (1967), S. 201–218; R. Sato, on the Stability of growth Equili-
brium, in: Econometrica, Vol. 32 (1964), S. 707–708, hier S. 707.

51 Vgl. Y.C. Lu, L.B. Fletcher, a generalization of the cES Production function, in: The Review 
of Economics and Statistics, Vol. L (1968), S. 449–452; K.W. Roskamp, labour Productivity and 
the Elasticity of factor Substitution in west german industries 1950–1960, in: Review of Econo-
mics and Statistics, Vol. 59 (1977), S. 366–371.

52 Vgl. R. Sato, homothetic and non-homothetic cES-Production functions, in: The American 
Economic Review, Vol. 67 (1977), S. 559–569.

53 Vgl. E. Gutenberg, grundlagen der betriebswirtschaftslehre, S. 314–325.
54 Vgl. E. Heinen, industriebetriebslehre, 9. Aufl., Wiesbaden 1991 (19721), S. 411–415.
55 Vgl. W. Krelle, Ersetzung der Produktionsfunktion durch preis- und kapazitätsabhängige 

Produktionskoeffizienten, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 176 (1964), 
S. 289–318.

56 Vgl. W. Krelle, Produktionstheorie, S. 153.
57 Vgl. zu weiteren Produktionsfunktionen G. Fandel, Produktion I, S. 90 ff.; Steven (1994), 

S. 170 ff.
58 Vgl. J. Felipe, J.S.L. McCombie, how Sound are the foundations of the aggregate Production 

function? In: Eastern Economic Journal, Vol. 31 (2005), S. 467–488; F.M. Fisher, aggregate Pro-
duction functions, S. 489–491; S. Pressman, what is wrong with the aggregate Production func-
tion? In: Eastern Economic Journal, Vol. 31 (2005), S. 422–425.
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4. die wertbezogenen produktionsfunktionen

Ein anderer Weg, um die gemischte Betrachtungsweise der zweiten, in 
Gleichung (10) veranschaulichten Form der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion 
zu überwinden, ist die rein monetäre Betrachtung der produktionswirtschaft-
lichen Zusammenhänge. Der Produktionsfaktor Arbeit ist dann genau wie der 
Produktionsfaktor Kapital in Geldeinheit zu erfassen. Dies ist möglich, da für 
die in einem Produktionsprozess geleisteten Arbeitsstunden Lohn bzw. Gehalt 
gezahlt wird. Diese Beträge können aggregiert und in die Produktionsfunktion 
eingesetzt werden. Dazu muss allerdings die Produktionsfunktion formal abge-
ändert werden, da Geldbeträge nicht quadriert bzw. nicht mit einem Exponenten 
ungleich eins exponiert werden können. Die Produktionsfunktion ist formal wie 
folgt zu formulieren:

(11) Y = f (A + K)
mit
Y = Wert der Endproduktmenge
A = Wert der eingesetzten Menge des Produktionsfaktors Arbeit
K = Wert der eingesetzten Mengen des Produktionsfaktors Kapital
Diese Produktionsfunktion ist eine Weiterentwicklung der von Samuelson 

vorgeschlagenen Form der Produktionsfunktion: 59

(12) Y = w ● A + r ● K
mit
Y = Wert der Endproduktmenge
A = Beschäftigung
K = Kapitalstock
w = durchschnittliche reale Lohnrate
r = beobachtete reale Profitrate
Diese von Samuelson vorgeschlagene Produktionsfunktion weist gegen-

über der zweiten, in Gleichung (10) dargestellten Form der Cobb-Douglas-
Produktionsfunktion zwei Veränderungen auf. Die Produktionsfunktion ist  
erstens rein monetär ausgerichtet. Um die rein monetäre Ausrichtung zu errei-
chen, ist die Produktionsfunktion zweitens nicht mit Exponenten von ungleich 
eins für die beiden Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital formuliert worden. 
Die für die in Gleichung (11) dargestellte Produktionsfunktion angestellten 

59 Vgl. P.A. Samuelson, Paul douglas´s measurement of Production functions and marginal 
Productivities, in: Journal of Political Economy, Vol. 87 (1979), S. 923–939, hier S. 927.
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Überlegungen, dass es unlogisch ist, Geldwerte zu quadrieren bzw. Geldwerte 
mit Werten ungleich eins zu exponieren, müssen auch von Samuelson gemacht 
worden sein.

Allerdings gehen die für eine rein monetär ausgerichtete Produktionsfunktion 
angestellten Überlegungen noch einen Schritt weiter. Geldwerte können zwar 
mit Werten ohne Maßeinheiten, aber nicht mit anderen Geldwerten multipli-
ziert werden und die Gewichtung von Geldwerten einer Wirtschaftsperiode 
macht gemäß dem von Stützel vertretenen „Mark-gleich-Prinzip“ keinen 
Sinn. 60 Die Multiplikation von Geldwerten würde eben die oben erwähnte 
unlogische Quadrierung bedeuten, während die Gewichtung von Geldwerten 
einer Wirtschaftsperiode die Funktionen des Geldes 61 als Rechnungseinheit, 
Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel verletzten würde. Diese Funktionen 
sind nur zu gewährleisten, wenn jede Geldeinheit den gleichen Wert hat. Diese 
Bedingung würde durch eine Gewichtung verletzt. Folglich hat die in Gleichung 
(11) vorgeschlagene Produktionsfunktion die logisch angemessene Form für eine 
rein monetäre Produktionsfunktion. Die Gewichtung von Geldwerten macht 
nur Sinn, wenn Geldwerte unterschiedlicher Wirtschaftsperioden, wie z.B. in 
Jahrgangsproduktionsfunktionen, betrachtet werden. Dann wird allerdings nicht 
von Gewichtung, sondern von Verzinsung (Auf- oder Abzinsung) gesprochen.

Die in Gleichung (11) dargestellte wertbezogene Produktionsfunktion lässt 
sich analog der mengenbezogenen Produktionsfunktion, die sich aus der Bezieh-
ung für die Produktivität ergibt, aus der Beziehung für die Wirtschaftlichkeit 
ableiten. Formal ergibt sich aus Gleichung (13) die Gleichung (14):

(13) w = E/K
mit
w = Wirtschaftlichkeit
E = Erlös
K = Kosten
(14) E = w ● K
Setzt man in Gleichung (14) für den Erlös, den am Markt erzielten Wert des 

Endproduktes Y und für die Kosten, die Kosten für die eingesetzte Arbeit und die 
Kosten für das eingesetzte Kapital ein, so erhält man Gleichung (15):

(15) Y = w (KA + KK) (Witte-Produktionsfunktion)

60 Vgl. W. Stützel, das mark-gleich-mark-Prinzip und unsere wirtschaftsordnung, Baden-Ba-
den 1979, S. 12, 21 ff.

61 Vgl. K. Brunner, A.H. Meltzer, the use of money: money in the theory of an Exchange Eco-
nomy, in: American Economic Review, Vol. 61 (1971), S. 784–805.
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mit
Y = Wert des Endproduktes
KA = Kosten für die eingesetzte Arbeit
KK = Kosten für das eingesetzte Kapital
w = Wirtschaftlichkeit bzw. Wertschöpfungsfaktor
Aus Gleichung (15) erhält man auch eine ökonomische Interpretation für 

das f aus Gleichung (11). Das f verdeutlicht nämlich die Wirtschaftlichkeit 
oder die im Produktionsprozess erzielte Wertschöpfung. Zudem erkennt man, 
dass für die wertbezogene Produktionsfunktion die Kosten für die eingesetz-
ten Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital heranzuziehen sind. Da nach all-
gemein akzeptierter betriebswirtschaftlicher Auffassung Produktionsprozesse 
Wertschöpfungsprozesse sein sollen, kann ferner für Gleichung (15) die 
Bedingung w > 1 formuliert werden. Entsprechend gilt für Gleichung (11) f > 1.

Allgemein kann der Wertschöpfungsfaktor zwischen plus unendlich und null 
(+∞ ≤ w ≥ 0 bzw. +∞ ≤ f ≥ 0) liegen. Als kritischer Wert ist der Wert eins anzusehen. 
Eine Wertschöpfung von eins bedeutet, dass der Wert des Endproduktes genau so 
groß ist wie der Wert bzw. die Kosten der eingesetzten Produktionsfaktoren. Eine 
Wertschöpfung liegt nicht vor.

Aus dem Wert eins für den Wertschöpfungsfaktor (w = 1) kann man den 
Rückschluss ziehen, dass das Unternehmen im „Break-Even-Point“ operiert und 
zumindest eine Bedingung für das Vorliegen der vollkommenen Konkurrenz (des 
vollkommenen Wettbewerbs) erfüllt sein könnte. Wenn die Kosten für die einge-
setzten Produktionsfaktoren genau so groß sind wie der Erlös für das Endprodukt 
(K = E), dann ist der Gewinn des herstellenden und anbietenden Unternehmens 
gleich Null. Wenn auch die anderen Bedingungen für das Vorliegen der Marktform 
der vollkommenen Konkurrenz 62 erfüllt wären, könnte vollkommene Konkurrenz 
vorliegen. Bei Werten des Wertschöpfungsfaktors von größer eins (w > 1) nimmt 
die Wettbewerbsintensität ab und der Gewinn des herstellenden und anbietenden 
Unternehmens steigt (K < E). Mit abnehmender Wettbewerbsintensität ändert 
sich auch die Marktform. Die Marktform der vollkommenen Konkurrenz geht 
zunächst in die Marktform des Oligopols, dann in die des Dyopols und schließ-
lich in die des Monopols über. Es können Marktformen der unvollkommenen, 
funktionsfähigen Konkurrenz vorliegen. Nimmt der Wertschöpfungsfaktor Werte 
kleiner eins aber größer null an (w < 1 aber w > 0), so macht das herstellende und 
anbietende Unternehmen Verlust, da die Kosten den Erlös übersteigen (K > E). 

62 Vgl. F. Knight, risk, uncertainty and Profit, New York 1921, S. 51–93.
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Es können Marktformen der unvollkommenen, funktionsunfähigen Konkurrenz 
vorliegen. Das herstellende und anbietende Unternehmen muss aus dem Markt 
ausscheiden, also die Produktion und das Angebot einstellen.

Der Verlauf, der sich aus Gleichung (11) bzw. (15) ergebenden 
Produktionskurve bei Konstanz eines Produktionsfaktors, ist in Abb. 1 darge-
stellt. Es ergeben sich drei Bereiche für den Verlauf der Produktionskurve. Im 
ersten Bereich ist die Wertschöpfung kleiner eins. Der Wert des Endprodukts 
steigt unterproportional zum steigenden Wert der eingesetzten Arbeit und/oder 
des eingesetzten Kapitals. Im zweiten Bereich ist die Wertschöpfung gleich eins, 
d.h. der Wert des Endprodukts entspricht dem Wert der eingesetzten Arbeit und/
oder des eingesetzten Kapitals. Im dritten Bereich ist die Wertschöpfung größer 
als eins, d.h. der Wert des Endprodukts steigt überproportional zum Wert der 
eingesetzten Arbeit und/oder des eingesetzten Kapitals.

Abb. 1. Verlauf der wertbezogenen Produktionsfunktion
Quelle: eigene Darstellung

Die Vorteile der in Gleichung (15) dargestellten wertbezogenen, rein mone-
tären Produktionsfunktion sind:
(1) eine klare und eindeutige Betrachtung der produktionswirtschaftlichen 

Zusammenhänge auf einer Betrachtungsebene,
(2) Behandlung von Geldbeträgen wie auf Konten, wo Geldbeträge addiert und 

saldiert werden, 63

63 Vgl. J. Schöttler, R. Spulak, W. Baur, , technik des betrieblichen rechnungswesens, 7. Aufl., 
München u.a. 1992; vgl. zum empirischen Vorgehen H. Witte, die wertbezogene Produktionsfunktion, 
in: H. Witte, the Szczecin School of „simple“ Economics, Szczecin 2010, S. 17–24, hier S. 23 f.

1                       
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(3) direkt ableitbar aus und direkt einsetzbar in Rechenwerke des betrieblichen 
Rechnungswesens und der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, 64

(4) die Kritik wie an gemischt ausgerichteten Produktionsfunktionen, insbeson-
dere an der zweiten Form der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, dürfte 
nicht auftreten,

(5) Berücksichtigung der Erkenntnisse der Fehlertheorie hinsichtlich der 
Vermeidung vonFehlerhäufig bzw. -fortpflanzung, 65 da die additive 
Verknüpfung der Variablen bei fehlerhaften Daten zu einer geringeren 
Fehlerfortpflanzung führt als die multiplikative odergar die Verwendung von 
Exponenten,

(6) die Produktionsfunktion spiegelt die erzielte Wertschöpfung wieder und 
lässt damit anders als andere Produktionsfunktionen Rückschlüsse auf die 
Marktform bzw. die Wettbewerbsintensität zu, und

(7) die Kostenfunktion kann direkt aus der Produktionsfunktion abgeleitet wer-
den ohne den Umweg über eine Umkehrfunktion wählen zu müssen.
Die Anwendung der wertbezogenen Produktionsfunktion im Rahmen von 

Logistikunternehmen erscheint unter Beachtung der Kritik an den vorher darge-
stellten Produktionsfunktionen und den erwähnten Vorteilen der wertbezogenen 
Produktionsfunktion logisch und sinnvoll.

schlussbemerkungen

Die Klassifizierung von Produktionsfunktionen wird in der Literatur unter-
schiedlich vorgenommen. Hier erfolgte die Klassifizierung in Anlehnung an die 
betriebswirtschaftlichen Betrachtungsebenen und die betriebswirtschaftlichen 
Orientierungsgrößen in mengenbezogene, zeitbezogene und wertbezogene 
Produktionsfunktionen. Die mengenbezogene Produktionsfunktion lässt sich 
aus der Beziehung für die Produktivität, die zeitbezogene Produktionsfunktion 
aus der Beziehung für die zeitbezogene Produktivität und die wertbezogene 
Produktionsfunktion aus der Beziehung für die Wirtschaftlichkeit ableiten.

64 Vgl. H. Witte, die wertbezogene Produktionsfunktion, S. 23 f.
65 Vgl. W. Alonso, Predicting best with imperfect data, in: Journal of the American Institute of 

Planners, Vol. 34 (1968), S. 248–255; L.G. Parrett, Probability and Experimental Errors in Science, 
New York 1961; J.W. Tukey, the Propagation of Errors, fluctuations and tolerances: basic gene-
ralized formulas, technical report no. 10, Statistical Techniques Research Group, Department of 
Mathematics, Princeton University, Princeton N.J. o.J.
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Diese Klassifizierung der Produktionsfunktionen führte zu einer wert-
bezogenen, rein monetären Produktionsfunktion, die als Weiterentwicklung 
einer von Samuelson 66 als einfache, schnell aufgestellte und daher nicht 
weiterverfolgte Produktionsfunktion einzustufen ist. Die entwickelte, wert-
bezogene Produktionsfunktion verdeutlicht die Wertschöpfung, die im abge-
bildeten Produktionsprozess durch die Transformation der eingesetzten 
Produktionsfaktoren in ein marktfähiges Endprodukt erzielt werden kann bzw. 
konnte. Der Wertschöpfungsfaktor w bzw. f muss größer als eins sein, damit ein 
Produktionsprozess ein Wertschöpfungsprozess ist. Ist der Wertschöpfungsfaktor 
gleich eins kann für das hergestellte Endprodukt ein Markt vorliegen, auf dem 
vollkommener Wettbewerb herrscht. Der Wettbewerb auf dem Markt ist so inten-
siv, so dass das anbietende Unternehmen keine Wertschöpfung erzielen kann. Die 
durch die Produktion des Endproduktes entstandenen Kosten sind genau so groß 
wie der für das Endprodukt am Markt erzielte Erlös (K = E). Das Unternehmen 
macht folglich keinen Gewinn.

Es wurde gezeigt, dass im Prinzip alle dargestellten Produktionsfunktionen 
auch im Rahmen von Logistikunternehmen angewandt werden können. Die 
Anwendung der wertbezogenen Produktionsfunktion erscheint allerdings am 
sinnvollsten.

literatur

1. H. Albach, theorie der Produktion – theorie der firma, in: M. Steven, S. Sonntag 
(Hrsg.), Quantitative unternehmensführung, Heidelberg 2005.

2. W. Alonso, Predicting best with imperfect data, in: Journal of the American Insti-
tute of Planners, Vol. 34 (1968).

3. K. Andler, rationalisierung der fabrikation und optimale losgröße, München 1929.
4. K.J. Arrow, H.B. Chenery, B.S. Minhas, R.M. Solow, capital-labor Substitution 

and Economic Efficiency, in: The Review of Economics and Statistics, Vol. XLIII 
(1961).

5. R. Bogaschewsky, natürliche umwelt und Produktion, Wiesbaden 1995.
6. E.v. Böhm-Bawerk, kapital und kapitalzins, 2. Abt., Positive Theorie des Kapita-

les, Innsbruck 1889 (Faksimile-Ausgabe 1991).
7. G. Bombach, diskussionsbeitrag, in: H. Giersch, K. Borchardt (Hrsg.), Diagnose und

Prognose als wirtschaftswissenschaftliche Methodenprobleme, Schriften des Ver-
eins für Socialpolitik, N.F. Bd. 25, Berlin 1962.

66 Vgl. Samuelson, P. A., Paul douglas´s measurement of Production functions, S. 927.



hermann witte372

8. M. Bronfenbrenner, the cobb-douglas function and trade-union Policy, in: 
American Economic Review, Vol. 29 (1939).

9. K. Brunner, A.H. Meltzer, the use of money: money in the theory of an Exchange
Economy, in: American Economic Review, Vol. 61 (1971).

10. C.W. Cobb, P.H. Douglas, a theory of Production, in: American Economic Review,
Vol. XVIII (1928), Supplement.

11. H. Corsten, betriebswirtschaftslehre der dienstleistungsunternehmungen, 2. Aufl., 
München, Wien 1990.

12. H. Corsten, Produktionswirtschaft, 6. Aufl., München, Wien 1996.
13. P.H. Douglas, are there laws of Production, in: American Economic Review, Vol. 

38 (1945).
14. P.H. Douglas, the cobb-douglas Production function once again: its history, its 

testing and some new empirical Values, in: Journal of Political Economy, Vol. 84 
(1976).

15. G. Fandel, Produktion i – Produktions- und kostentheorie, 6. Aufl., Berlin u.a. 
2005.

16. G. Fandel, S. Blaga, , aktivitätsanalytische Überlegungen zu einer theorie der 
dienstleistungsproduktion, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Ergänzungsheft 
1/2004.

17. J. Felipe, F.G. Adams, the Estimation of the cobb-douglas function: a retrospec-
tive View, in: Eastern Economic Journal, Vol. 31 (2005).

18. J. Felipe, J.S.L. McCombie, how Sound are the foundations of the aggregate Pro-
duction function? In: Eastern Economic Journal, Vol. 31 (2005).

19. F.M. Fisher, aggregate Production functions – a Pervasive, but unpersuasive, 
fairytale, in: Eastern Economic Journal, Vol. 31 (2005).

20. F.H. Fleck, B. Finkbeiner, R. Casutt, die cES- und VES-Produktionsfunktion: Eine 
kritische gegenüberstellung, in: Kyklos, Vol. 34 (1981).

21. F.H. Fleck, H. Bortis, R. Casutt, , die kostenfunktion einer cobb-douglas-
Produktions funktion, in: Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 107 (1971).

22. K. Förstner, betriebs- und volkswirtschaftliche Produktionsfunktionen, in: Zeit-
schrift für Betriebswirtschaft, Jg. 32 (1962).

23. R. Frisch, theory of Production, Dordrecht 1965.
24. G. Gehrig, K.C. Kuhlo, , Ökonometrische analyse des Produktionsprozesses, in: 

Ifo-Studien, 7. Jg. (1961).
25. H. Giersch, K. Borchardt (Hrsg.), diagnose und Prognose als wirtschaftswissen-

schaftliche methodenprobleme, Schriften des Vereins für Socialpolitik, N.F. Bd. 25, 
Berlin 1962.

26. G.T. Gunn, P.H. Douglas, the Production function for american manufacturing in 
1919, in: American Economic Review, Vol. 31 (1941).

27. E. Gutenberg, grundlagen der betriebswirtschaftslehre, 1. Bd., Die Produktion, 10. 
Aufl., Berlin u.a. 1965.



Eine Produktionsfunktion für logistikunternehmen 373

28. E. Heinen, industriebetriebslehre, 9. Aufl., Wiesbaden 1991 (19721).
29. E. Helmstädter, die isoquanten gesamtwirtschaftlicher Produktionsfunktionen mit 

konstanter Skalenelastizität, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 
176 (1964).

30. E. Helmstädter, Steigende Skalenerträge der deutschen wirtschaft? In: Jahrbücher 
für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 175 (1963).

31. H.S. Houthakker, the Pareto distribution and the cobb-douglas Production func-
tion in activity analysis´, in: Review of Economics Studies, Vol. 23 (1955/56).

32. S.E. Jacobsen, Production correspondences, in: Econometrica, Vol. 38 (1970).
33. H. Jung, allgemeine betriebswirtschaftslehre, München, Wien, 2. Aufl. 1996.
34. F. Knight, Risk, uncertainty and Profit, New York 1921.
35. W. Krelle, Ersetzung der Produktionsfunktion durch preis- und kapazitätsabhän-

gige Produktionskoeffizienten, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 
Bd. 176 (1964).

36. W. Krelle, Produktionstheorie, Tübingen 1969.
37. H.-K. Küpper, S. Helber, ablauforganisation in Produktion und logistik, 3. Aufl., 

Stuttgart 2004.
38. E. Laur, wirtschaftslehre des landbaus, 2. Aufl., Berlin 1930.
39. W.W. Leontief, the Structure of american Economy, 1919 – 1939, 2. Aufl., New 

York 1951
40. R. Linde, Produktion ii: Produktionsfunktionen, in: HdWW, 6. Bd., Stuttgart u.a. 

1981.
41. Y.C. Lu, L.B. Fletcher, a generalization of the cES Production function, in: The 

Review of Economics and Statistics, Vol. L (1968).
42. M.D. McCarthy, Embodied and disembodied technical Progress in the constant 

Elasticity of Substitution Production function, in: The Review of Economics and 
Statistics, Vol. XLVII (1965).

43. D. McFadden, constant Elasticity of Substitution Production functions, in: Review of
Economic Studies, Vol. XXX (1963).

44. P.A. Meyer, an aggregate homothetic Production function, in: Southern Econo-
mic Journal, Vol. 36 (1969/70).

45. V. Mukerji, a generalized S.m.a.c. function with constant ratios of Elasticity of 
Substitution, in: Review of Economic Studies, Vol. XXX (1963).

46. Y. Mundlak, transcendental multiproduct Production functions, in: International 
Economic Review, Vol. 5 (1964).

47. R.R. Nelson, aggregate Production functions and medium-range growth Projec-
tions, in: American Economic Review, Vol. LIV (1964).

48. A.E. Ott, diskussionsbeitrag, in: H. Giersch, K. Borchardt (Hrsg.), Diagnose und 
Prognose als wirtschaftswissenschaftliche Methodenprobleme, Schriften des Ver-
eins für Socialpolitik, N.F. Bd. 25, Berlin 1962.

49. L.G. Parrett, Probability and Experimental Errors in Science, New York 1961.



hermann witte374

50. S. Pressman, what is wrong with the aggregate Production function? In: Eastern 
Economic Journal, Vol. 31 (2005).

51. M.W. Reder, an alternative interpretation of the cobb-douglas function, in: Eco-
nometrica, Vol. 11 (1943).

52. K.W. Roskamp, labor Productivity and the Elasticity of factor Substitution in west 
german industries 1950–1960, in: Review of Economics and Statistics, Vol. 59 
(1977).

53. P.A. Samuelson, Paul douglas´s measurement of Production functions and marginal
Productivities, in: Journal of Political Economy, Vol. 87 (1979), S. 923–939.

54. K. Sato, a two-level constant-Elasticity-of-Substitution Production function, in: 
Review of Economic Studies, Vol. XXXIV (1967).

55. R. Sato, on the Stability of growth Equilibrium, in: Econometrica, Vol. 32 (1964).
56. R. Sato, linear Elasticity of Substitution Production function, in: Metroeconomica, 

Vol. 19 (1967).
57. R. Sato, M.J. Beckmann, neutral inventions and Production functions, in: Review 

of Economic Studies, Vol. XXXV (1968).
58. R. Sato, M.J. Beckmann, neutral inventions and Production functions: an adden-

dum, in: Review of Economic Studies, Vol. XXXV (1968).
59. R. Sato, homothetic and non-homothetic cES-Production functions, in: The 

American Economic Review, Vol. 67 (1977).
60. W. Scheper, Produktionsfunktionen mit konstanten Substitutionselastizitäten, in: 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 117 (1965).
61. J. Schöttler, R. Spulak, W. Baur, , technik des betrieblichen rechnungswesens, 

7. Aufl., München u.a. 1992.
62. A. Shaikh, nonlinear dynamics and Pseudo-Production functions, in: Eastern 

Economic Journal, Vol. 31 (2005).
63. R.W. Shephard, the notion of a Production function, in: Unternehmensforschung, 

Vol. 11 (1967).
64. R.W. Shephard, cost and Production functions, Berlin u.a. 1981 (Reprint of the 

First Edition, Princeton 1953).
65. R.M. Solow, the Production function and the theory of capital, in: Review 

of Economic Studies, Vol. 23 (1955/56).
66. R.M. Solow, the technical change and the aggregate Production function, in: The 

Review of Economics and Statistics, Vol. XXXIX (1957).
67. M. Steven, Produktion und umweltschutz, Wiesbaden 1994.
68. W. Stützel, das mark-gleich-mark-Prinzip und unsere wirtschaftsordnung, Baden-

Baden 1979.
69. H. v. Thünen, der isolierte Staat in beziehung auf landwirtschaft und nationalöko-

nomie, Berlin 1990 (Rostock 18421, Berlin 18753).
70. A.R.J. Turgot, réflexions sur la formation et la distribution des richesses, Paris 

1769 – 1770 (Faksimile-Ausgabe, Nr. 224, Düsseldorf 1990).



Eine Produktionsfunktion für logistikunternehmen 375

71. J.W. Tukey, the Propagation of Errors, fluctuations and tolerances: basic gene-
ralized formulas, Technical Report No. 10, Statistical Techniques Research Group, 
Department of Mathematics, Princeton University, Princeton N.J. o.J.

72. H. Uzawa, neutral inventions and the Stability of growth Equilibrium, in: Review 
of Economic Studies, Vol. XXVIII (1960/61).

73. H. Uzawa, on a two-Sector model of Economic growth, in: Review of Economic 
Studies, Vol. XXIX (1962).

74. H. Witte, die wertbezogene Produktionsfunktion, in: H. Witte, The Szczecin School 
of „simple“ Economics, Szczecin 2010.

75. G. Wöhe, Einführung in die allgemeine betriebswirtschaftslehre, 19. Aufl., Mün-
chen 1996.

76. A. Zellner, J. Kmenta, J. Drèze, Specification and Estimation of cobb-douglas Pro-
duction function models, in: Econometrica, Vol. 34 (1966).

THE PRODUcTION FUNcTION  
For LogiStic enterPriSeS

Summary

A great number of production functions are discussed in literature. These functions 
can be classified by different criteria in groups or types. The analysis of the production 
process in units of quantity is dominant. But it is also possible to make an analysis based 
on data in time or monetary units. Because of never ending critique of the famous Cobb-
Douglas production function, here a production function only based on monetary data 
is propagated. This production function has the advantage, to operate with data, which 
are compatible with data from works cost accounting and macroeconomic accounting. 
Furthermore the production function gives information about the increase in value (value 
added, net product, efficiency) obtained by the analysed production process.

The pure monetary analysis of the production process has not to replace the analysis 
based on data in units of quantity, units of time or units of quantity mixed with data in 
units of time. It is only an additional approach to give more information from a different 
point of view.

Surely it is possible to use all mentioned production functions in the context of 
logistic enterprises, but it seems to be the best to use the monetary production function.

translated by agnieszka wysocka
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przesłanki i warunki rozwoju przewozów 
pasaŻerskich ŻeGluGĄ śródlĄdowĄ w polsce

1. Formy przewozów pasażerskich żeglugą śródlądową

Przewozy pasażerskie żeglugą śródlądową mogą mieć charakter prze-
wozów:
– turystycznych,
– komunikacyjnych.

Przewozy turystyczno-wypoczynkowe drogami wodnymi śródlądowymi 
znane są od dawna, natomiast nowym zjawiskiem jest ogromne zróżnicowa-
nie oferty, pojawienie się wielu nowych form dostosowanych do współczesnych 
oczekiwań oraz zaproponowanie nowoczesnej kompleksowej usługi łączącej 
wiele tradycyjnych form turystyki i wypoczynku.

Korzystanie z określonych środków transportu lub szlaków komunika-
cyjnych może stanowić samo w sobie atrakcję turystyczną. Proces przemiesz-
czania środkiem transportu może być postrzegany jako produkt turystyczny. 
Atrakcyjność śródlądowych dróg wodnych jako produktu turystycznego wynika 
z walorów krajoznawczych terenów położonych w sąsiedztwie drogi wodnej, 
a także, w dużym stopniu, z zabytkowego charakteru rozwiązań hydrotechnicz-
nych stosowanych na drogach wodnych, takich jak: kanały żeglugowe, mosty 
kanałowe, śluzy, pochylnie, windy dla statków.

1 Prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król – Uniwersytet Gdański.
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W procesie realizacji przewozów pasażerskich drogami wodnymi postrze-
ganym jako produkt turystyczny niektóre jakościowe cechy usługi przewozowej 
(np. czas i terminowość przewozu) mają drugorzędne znaczenie. Wykorzystanie 
transportu wodnego śródlądowego w realizacji przewozów wypoczynkowo-tu-
rystycznych związane jest przede wszystkim z potrzebą zagwarantowania bez-
pieczeństwa przewozu oraz wysokiego komfortu podróżowania. Dlatego też eks-
ploatowane na drogach wodnych statki pasażerskie, budowane ze szczególnym 
uwzględnieniem wymagań turystyki rzecznej, spełniają nie tylko rolę środków 
przewozowych, ale również wykorzystywane są do świadczenia usług gastrono-
micznych i noclegowych.

rynek przewozów turystycznych śródlądowymi drogami wodnymi składa 
się z trzech segmentów:
– przewozów wycieczkowych, podczas których turysta jest tylko pasażerem, 

a czas rejsu nie przekracza jednego dnia;
– przewozów wycieczkowych, w czasie których turysta ma możliwość miesz-

kania na odpowiednio przystosowanych do tych celów statkach z miejscami 
hotelowymi;

– przewozów rekreacyjnych, znanych od dawna, lecz obecnie przeżywających 
swój renesans (spływy kajakowe, wioślarstwo, żeglarstwo, rejsy motoro-
wodne, spływy tratwą) 2.

Do nowych, szczególnie popularnych form turystyki wodnej, dostoso-
wanych do oczekiwań różnych odbiorców, należy dynamicznie rozwijający się 
w wielu krajach czarter barek rzecznych:
– pojedynczym osobom lub grupom osób,
– zapewniających luksusowe warunki lub przeciwnie – wręcz spartańskie,
– na zróżnicowany okres – kilku godzin lub kilku czy kilkunastu dni.

Czartery takie są popularne w większości krajów świata, a w obrębie Unii 
Europejskiej szczególnie we Francji, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii 
(Anglii i Szkocji), Irlandii, Holandii i Belgii, w których oferowany jest ogromny 
wybór rejsów na określonych trasach.

Wiele innych atrakcyjnych ofert, jak na przykład przejazdy dla grup biz-
nesowych (konferencje, spotkania biznesowe), rodzin, grup towarzyskich, spor-
towych (dla wędkarzy), stwarzają w świetle rosnącego popytu na nowe oferty 

2 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, koncepcja strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych 
w Polsce, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Sopot 2007, s. 57–60.
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turystyczne wielkie szanse rozwoju dla tego typu przewozów pod warunkiem 
zapewnienia odpowiedniej, często dość specyficznej, infrastruktury.

Przewozy typu komunikacyjnego obejmują trzy grupy:
– przewozy promowe,
– przewozy miejskie (komunikacja zbiorowa i indywidualna – taksówki wodne),
– przewozy regionalne.

Przewozy promowe (tzw. ruchome mosty) wraz z rozwojem infrastruktury 
drogowej i kolejowej i tendencją do budowy połączeń stałych (mostów i tuneli) 
są formą zanikającą.

Przewozy miejskie od dawna były realizowane w szczególnie sprzyjających 
warunkach jako przewozy pracowników do stoczni i portów, jednak zmiany 
systemów finansowania przewozów pasażerskich, a jednocześnie dynamicznie 
rozwijająca się motoryzacja spowodowały, że w wielu krajach zaczęły one rów-
nież zanikać. Obecnie, w warunkach narastającej kongestii, stworzenie warun-
ków do ich reaktywacji jest niezwykle ważne dla zrównoważonego rozwoju 
transportu w miastach.

Aktualnie w dużych aglomeracjach miejskich, posiadających dostęp do śród-
lądowych dróg wodnych, pojawiła się jako uzupełnienie komunikacji zbiorowej 
koncepcja tramwajów wodnych. Szczególnie atrakcyjne są one w miastach, 
w których drogi wodne przebiegają przez centra zamknięte dla ruchu kołowego 
lub zagrożone kongestią.

Tego rodzaju komunikacja staje się coraz bardziej popularna w Europie 
i funkcjonuje m.in. w takich miastach, jak: Wenecja, Sztokholm czy Paryż. 
Najwyższy udział żeglugi śródlądowej w pasażerskim transporcie publicznym 
odnotowuje się w Wenecji, gdzie tramwaje wodne obsługują nie tylko samo mia-
sto, ale i rejony podmiejskie. Od 1999 roku żegluga śródlądowa jest ważnym 
ogniwem komunikacji miejskiej w Paryżu. Dzięki eksploatowanym trimaranom 
o pojemności 200 pasażerów, w 2003 roku przewieziono w tym mieście ponad 
0,5 mln pasażerów. Od 2000 roku podobne usługi z wykorzystaniem statków 
żeglugi śródlądowej realizowane są na Loarze w Nantes.

W Polsce żegluga pasażerska była bardzo popularna w latach 70. (jeszcze 
w 1980 roku statki rzeczne przewiozły ponad 9 mln osób, a więc dziewięciokrot-
nie więcej niż obecnie). Obejmowały one między innymi komunikację miejską, 
były to zwłaszcza przewozy pracowników do stoczni i portów (np. w Szczecinie 
i w Trójmieście) oraz przewozy regionalne (Szczecin–Świnoujście czy 
Trójmiasto–Hel). Załamanie tych przewozów spowodowane było odebraniem tej 
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gałęzi dotacji, bez której trudno jej było konkurować z dotowanymi przewozami 
dokonywanymi innymi gałęziami transportu.

Obecnie pierwsze próby włączenia tego typu przewozów do komunika-
cji miejskiej podjęto w Bydgoszczy oraz we Wrocławiu 3. Podobne przewozy 
wprowadzono w Warszawie i Krakowie, a w 2006 roku uruchomiono tego typu 
przewozy w Trójmieście. Przewozy statkami żeglugi śródlądowej realizowane 
są w relacji Sopot–Gdańsk, oferując konkurencyjny czas transportu w stosunku 
do innych gałęzi, możliwość dotarcia do zamkniętej dla samochodów osobo-
wych części miasta, co jest szczególnie atrakcyjne w okresie letnim, gdy dotar-
cie do centrum, w którym odbywają się liczne imprezy, jest utrudnione, a zapar-
kowanie samochodu kosztowne i problematyczne.

Nowością w wielu miastach są, funkcjonujące od dawna w Wenecji, tak-
sówki wodne, pozwalające w godzinach szczytu na znaczne skrócenie czasu 
przejazdu na wybranych trasach.

Kolejną sferą zastosowania żeglugi śródlądowej w przewozach pasażer-
skich są przewozy regionalne. Tego typu przewozy mogą być realizowane 
jedynie w niektórych relacjach, stwarzających ku temu szczególnie korzystne 
warunki. Te warunki to korzystne połączenie drogą wodną w relacji obciążonej 
kongestią na drogach i (lub) nie mającej atrakcyjnego alternatywnego połącze-
nia kolejowego. Jednak w tych wybranych relacjach mogą one odegrać niezwy-
kle ważną rolę.

W Holandii, w celu odciążenia tradycyjnych środków komunikacji zbioro-
wej, żegluga śródlądowa wykorzystywana jest w obsłudze przewozów pasażer-
skich pomiędzy Rotterdamem a Dordrecht oraz między Zwijndrecht a Sliedrecht 4.

W Polsce przykładem takiego rozwiązania mogą być uruchomione w 2006 
roku połączenia żeglugi przybrzeżnej w relacjach Gdynia–Hel, Gdynia–Jastarnia, 
Sopot–Hel, Gdańsk–Hel. Połączenia drogowe Trójmiasta z Półwyspem Helskim 
są w miesiącach letnich obciążone kongestią wydłużającą czas jazdy nawet czte-
rokrotnie. Oferta transportu kolejowego jest mało atrakcyjna ze względu na długi 
czas transportu, zazwyczaj brak bezpośredniości przewozów i małą częstotliwość.

W tych warunkach oferta żeglugi okazała się nadzwyczaj atrakcyjna, zapew-
niała bowiem między innymi:

3 P. Kulik, otwarcie śródmiejskiego odcinka odry we wrocławiu dla celów uprawiania żeglugi 
małych statków, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa INLAND SHIPPING 2006, Szczecin 
2006.

4 transport morski i żegluga śródlądowa, „Biuletyn Informacyjny” 2005, nr 3. 
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– krótki czas transportu,
– niską atrakcyjną cenę dzięki dotacjom miast,
– ograniczenie kongestii na drogach (z samej Gdyni w ciągu dwóch miesięcy 

2006 roku przewieziono statkami 290 tys. pasażerów, co oznacza zdjęcie 
z drogi około 100 tys. samochodów osobowych, uwzględniając zaś analo-
giczne rejsy z Gdańska i Sopotu – odciążenie drogi Trójmiasto–Hel w sezonie 
letnim można oszacować na 4–5 tys. pojazdów samochodowych dziennie),

– zwiększenia bezpieczeństwa,
– rozwój turystyki – wielu turystów nie dotarłoby na Hel bez tej oferty,
– efekty ekonomiczne związane z rozwojem turystyki.

2. popyt na przewozy pasażerskie żeglugą śródlądową  
w polsce

Wzrost zamożności społeczeństwa pociąga za sobą zmianę stylu życia 
– zwiększa się mobilność i zapotrzebowanie na turystykę, rozwijają się nowe 
potrzeby wyższego rzędu (w tym odpoczynek weekendowy), które mogą być 
w dużym stopniu zaspokajane przez żeglugę śródlądową.

Względnie trwałą podstawą planowania popytu na przewozy pasażerskie 
żeglugą śródlądową mogą być tendencje rozwoju turystyki. Prognozy przewi-
dują, że po okresie załamania nastąpi stały wzrost przyjazdów turystycznych 
z zagranicy do Polski. Przewiduje się, że w latach 2006–2013 średnie tempo 
wzrostu liczby turystów wyniesie w Polsce 4% (rysunek 1).

Rys. 1. Przyjazdy turystów według grup krajów w latach 1996–2006 i prognoza do roku 
2013

Źródło: Instytut Turystyki, Warszawa 2007.
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Szczególnie ważna dla potencjalnego popytu na przewozy żeglugą śród-
lądową jest przewidywana struktura przyjazdów. Oczekuje się bowiem, że naj-
większą dynamiką charakteryzować się będą przyjazdy typowo turystyczne, 
na które żegluga śródlądowa może liczyć jako na potencjalnego klienta.

Rys. 2. Struktura przyjazdów turystów (według krajów) i prognoza do roku 2013
Źródło: Instytut Turystyki, Warszawa 2007.

Korzystną tendencją jest również wysoki udział turystów z Niemiec i innych 
krajów Unii Europejskiej, którzy wykazują większą podatność na korzystanie 
z takich form wypoczynku (rysunek 2).

Przedstawione prognozy są dużym wyzwaniem dla żeglugi śródlądowej, 
która może znacznie wzbogacić swoją ofertę w zakresie turystyki wodnej.

Przesłanki rozwoju komunikacji miejskiej żeglugą śródlądową 
to przede wszystkim:
– lokalizacja w Polsce większości dużych miast nad drogami wodnymi,
– niewielkie wymagania statków pasażerskich w odniesieniu do dróg wodnych 

(duża możliwość dostosowania floty do miejscowych warunków),
– relatywnie małe wymagania dotyczące przystani pasażerskich,
– problemy z parkingami w centrach miast,
– wysokie ceny parkingów,
– kongestia na drogach,
– duże zagrożenie bezpieczeństwa na drogach,
– zamknięcie centrów wielu miast dla ruchu samochodów osobowych.
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obecnie transport wodny śródlądowy może ponownie odegrać ważną 
rolę jako ogniwo komunikacji miejskiej. Warunkiem sukcesu jest jednak 
potraktowanie przewozów żeglugą śródlądową analogicznie jak innymi gałę-
ziami transportu, zarówno pod względem cen, które muszą być atrakcyjne 
i porównywalne z cenami innych środków transportu zbiorowego, jak i pod 
względem koordynacji rozkładów jazdy z potrzebami przewozowymi.

Podobne są uwarunkowania popytu na przewozy regionalne. Takich regio-
nów, w których droga wodna może rozwiązać problemy komunikacyjne jest 
w Polsce wiele. Warunkiem sukcesu jest jednak potraktowanie tych przewozów 
analogicznie do tych, realizowanych innymi gałęziami transportu, ażeby zapew-
nić im konkurencyjność cenową ze względu na mniejsze koszty zewnętrzne.

Ważną sferą zastosowania żeglugi śródlądowej w rejonach portów morskich 
i stoczni może być reaktywacja realizowanych dawniej przejazdów do pracy. 
Żegluga często zapewnia najkorzystniejsze połączenia w tych rejonach w wybra-
nych relacjach i wykorzystanie statków pasażerskich do takich przewozów 
znacznie zmniejszyłoby szczyty komunikacyjne i związane z tym niedogodno-
ści. Przewozy tego typu są stosunkowo łatwe do zaplanowania, popyt na nie jest 
bowiem przewidywalny i mogłyby być one realizowane we współpracy z zainte-
resowanymi podmiotami gospodarczymi.

3. uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju przewozów 
pasażerskich żeglugą śródlądową

Konstrukcje dużych statków pasażerskich, zarówno tych służących do prze-
wozów wycieczkowych bez miejsc hotelowych, jak i tych z miejscami hotelo-
wymi, są budowane do obsługi określonych tras i tym samym są one dostosowane 
do warunków nawigacyjnych panujących w danej relacji. Największe statki tego 
typu wykorzystywane są w relacjach przybrzeżnych i na drogach wodnych naj-
wyższych klas oraz na jeziorach. Mniejsze statki dostosowane są do warunków 
panujących na drogach regionalnych III, II czy nawet I klasy.

Dynamiczny rozwój żeglugi turystycznej i rekreacyjnej spowodował, 
że wiele dróg lokalnych, które nie spełniają wymagań dla żeglugi międzynarodo-
wej ani nawet dla regionalnej, może być i coraz częściej bywa wykorzystywana 
do żeglugi rekreacyjnej.

Wspomniany wcześniej rozwój przewozów wyczarterowanymi barkami 
realizowany jest często na najgorszych pod względem nawigacyjnym drogach 
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wodnych, lecz posiadających inne walory, np. zabytkowe budowle wodne lub 
szczególne atrakcje turystyczne czy krajobrazowe.

Niewielkie parametry techniczne, w tym zanurzenie tych statków (zazwy-
czaj poniżej 1 m), powodują, że przewozy te rozpowszechnione są nawet w tych 
regionach, gdzie od dawna inne formy żeglugi śródlądowej nie funkcjonują.

Konieczność zapewnienia przewidywalnych warunków na takich dro-
gach stała się przesłanką ich klasyfikacji w krajach UE (tabela 1). Klasyfikacja 
ta ma ułatwić rozwój międzynarodowej turystyki wodnej, dla której – wraz 
ze wzrostem poziomu życia społeczeństw i zmiany stylu turystyki i wypoczynku 
– powstały wyjątkowo korzystne warunki.

Tabela 1

Klasyfikacja dróg wodnych o znaczeniu rekreacyjnym

D
ro

ga
 w

od
na

k
la

sa
 d

ro
gi

 w
od

ne
j typ statku zestaw pchany

M
in

. w
ys

ok
oś

ć 
po

d 
m

os
ta

m
i 2

/

Sy
m

bo
l n

a 
m

ap
ie

Pr
ze

na
cz

en
ie

M
ax

. 
dł

ug
oś

ć
M

ax
. 

Sz
er

ok
oś

ć

z
an

ur
ze

ni
e

to
na

ż

M
ax

. 
dł

ug
oś

ć
M

ax
. 

sz
er

ok
oś

ć

z
an

ur
ze

ni
e

to
na

ż
L  

(m)
B  

(m)
d  

(m) 7/
T  
(t)

L  
(m)

B  
(m)

D  
(m) 7/

T  
(t)

H  
(m)

D
o 

że
gl

ug
i r

ek
re

ac
yj

ne
j

RA Otwarta łódka
Open boat 1/ 5.50 2.00 0.50 2.00

RB Jacht kabinowy
Cabin cruiser 2/ 9.50 3.00 1.00 3.25

RC Jacht motorowy
Motor yacht 3/ 15.00 4.00 1.50 4.00

RD Żaglowiec
Sailing boat 4/ 15.00 4.00 2.10 30.00

1/Small craft, such as open boats, outboard motor boats, canoes, rowing boats, inflatables and din-
ghies. 2/Small and medium size cabin cruisers or cabin sailing boats with lowering masts. 
3/Large motor yachts. 4/Sailing boats where the lowering of the mast is difficult or impossible.

Źródło: European Recreational Inland Navigation Network, Resolution No. 52 United 
Nations, New York and Geneva 2004.
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Drogi wodne o znaczeniu rekreacyjnym zostały sklasyfikowane w 2004 
roku 5; wyróżniono cztery klasy:
– RA – dla małych statków, np. dla otwartych łodzi do 5,5 m długości,
– RB – dla małych i średnich jachtów kabinowych do 9,5 m długości,
– RC – dla dużych jachtów motorowych do 15 m długości,
– RD – dla żaglowców, w których trudno jest złożyć maszt (lub jest to nie-

możliwe).
Podczas gdy w żegludze towarowej nawet drogi wodne II klasy muszą 

zapewniać zanurzenie statków na poziomie 2,5 m., to – jak wynika z tabeli 
1.3 – dla żeglugi turystycznej odpowiednie są nawet śródlądowe drogi wodne, 
dostępne dla jednostek pływających o zanurzeniu 0,5 m.

Podobne są warunki realizacji przewozów miejskich czy nawet regional-
nych – mogą się one odbywać na drogach wodnych niższych klas, pod warun-
kiem jednak przewidywalności ich parametrów, co pozwoli na dostosowanie 
floty do lokalnych możliwości infrastrukturalnych.

Efektywne funkcjonowanie zarówno rynku przewozów turystycznych 
na śródlądowych drogach wodnych, jak i innych form przewozów pasażerskich 
uzależnione jest nie tylko od spełnienia określonych standardów w sferze infra-
struktury liniowej. Sprawność tego segmentu rynku w istocie uwarunkowana 
jest także zachowaniem określonych standardów w zakresie wyposażenia 
portów i przystani. Wymagania te związane są przede wszystkim z zachowa-
niem właściwych warunków gwarantujących bezpieczny postój statków pasa-
żerskich oraz zapewniających odpowiednie warunki sanitarne, hotelowe oraz 
gastronomiczne. Profesjonalność usług w tych sferach jest bowiem niezbędną 
podstawą zachowania atrakcyjności przewozów pasażerskich drogami wodnymi 
jako produktów turystycznych.

Oceniając polskie drogi wodne z punktu widzenia turystyki wodnej, można 
stwierdzić, że do ich zalet należy:
– rozwinięta sieć dróg wodnych dostępnych dla turystyki ze względu na nie-

wielkie i bardzo zróżnicowane wymagania stawiane drogom wodnym o zna-
czeniu turystycznym;

– położenie znacznej części dróg w rejonach atrakcyjnych turystycznie;
– unikatowość niektórych szlaków i budowli hydrotechnicznych przyciągająca 

turystów;

5 European recreational inland navigation network, Resolution No. 52 United Nations, New 
York and Geneva 2004.
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– duże zaangażowanie samorządów w przygotowanie koncepcji infrastruktury 
turystycznej w rejonie śródlądowych dróg wodnych.

Zróżnicowanie form przewozów pozwala na wykorzystanie niemal każ-
dej śródlądowej drogi wodnej pod warunkiem, że — ze względu na bezpieczeń-
stwo żeglugi — zachowane będą parametry dróg przewidziane w rozporządze-
niu w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Dużo większe znacze-
nie przy realizacji tego typu przewozów mają inwestycje towarzyszące, zapew-
niające odpowiedni standard i atrakcyjność tego typu usług.

Istotne problemy turystycznego wykorzystania śródlądowych dróg wod-
nych związane są między innymi z brakiem:
– specyficznych urządzeń do śluzowania małych jednostek pływających,
– lokalnych przystani pasażerskich gwarantujących bezpieczny postój statków 

pasażerskich,
– właściwego zaplecza hotelowo-gastronomicznego i sanitarnego w rejonach 

atrakcyjnych turystycznie dróg wodnych.
Realizacja tych obiektów leży często, przynajmniej w części, w gestii władz 

samorządowych, które mogłyby czerpać korzyści z rozwoju turystyki na swoim 
terenie. Zapewnienie podstawowych warunków do stworzenia bazy turystycz-
nej może z kolei przyciągnąć kolejnych inwestorów. Zainteresowanie ich takimi 
inwestycjami wymaga szerszego rozpropagowania możliwości żeglugi w dzie-
dzinie sportu i turystyki.

podsumowanie

Turystyka wodna nie stawia wielkich wymagań wobec dróg wodnych, 
a co za tym nie są tu konieczne znaczne inwestycje hydrotechniczne. Ten rodzaj 
turystyki może odegrać bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym, przyczy-
niając się do aktywizacji społeczno-gospodarczej regionów – często tych bied-
niejszych, obarczonych dużym bezrobociem.

Jednocześnie rozwój turystyki wodnej może przyczynić do:
– większej dbałości o stan dróg wodnych nieeksploatowanych przez statki 

handlowe,
– większej dbałości o środowisko; tereny na których odbywają się tego typu 

rejsy muszą odznaczać się wyjątkowymi walorami pod względem szaty 
roślinnej, ukształtowania terenu, utrzymania czystości, a jednocześnie dosto-
sowania do wymagań turystów.
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Przewozy komunikacyjne realizowane przez tę gałąź transportu są szansą 
na złagodzenie przynajmniej części problemów komunikacyjnych (w tym zmniej-
szenie kongestii, zwiększenie dostępności, wzrost bezpieczeństwa w transpor-
cie). Mogą być one także rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie ma alternatywy (brak 
terenów pod budowę infrastruktury innych gałęzi transportu) lub gdy rozwiąza-
nia alternatywne są zbyt kosztowne.
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deVeLoPMent oF PASSenger trAnSPort  
in inLAnd nAVigAtion in PoLAnd

Summary

Passenger transport in inland navigation refers to tourist transport and transport in 
regular connections.

Inland water tourism does not require very high standards of waterways, hence it 
does not require substantial hydro-technological investment. Consequently, it may play 
an important role in economic development and activation of poor regions facing high 
unemployment.

The development of inland water tourism may also lead to:
– taking greater care of condition of waterways which are not used by merchant ships,
– taking greater care of natural environment; the areas where inland water tourism is to de-

velop must be characterized by exceptional attractiveness as regards flora, landform fea-
tures, high standards of cleanliness as well as satisfying the requirements of tourists.

Inland water transport on regular connections routes creates good opportuni-
ty to ease some transportation problems (including lowering congestion, increasing  
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accessibility, increasing safety). It is particularly true about situations when there are no 
alternative solutions (lack of space to develop infrastructure for other transport modes) or 
when all alternative solutions are too expensive.

Low requirements regarding technical parameters, including shallow draught of the 
ships, make such transport popular even in regions where other forms of inland water 
transport have not been used for a long time. However, it is necessary to provide foresee-
able conditions on such waterways, which is fostered by classification of waterways in 
the European Union.

translated by krystyna wojewódzka-król
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zamiast wstępu

Jubileusz 65-lecia istnienia szczecińskiego ośrodka naukowego transportu 
reprezentowanego przez wydział Zarządzania i Ekonomiki usług uniwersytetu 
Szczecińskiego stanowi dobrą okazję do podkreślenia jego znaczenia w kreowaniu 
rozwoju krajowej myśli ekonomiki transportu.

czynnikiem integrującym polskie środowiska naukowe transportu są niewąt-
pliwie konferencje naukowe Euro-trans, organizowane przez wydział Zarządzania 
i Ekonomiki usług uniwersytetu Szczecińskiego oraz katedrę transportu kolegium 
Zarządzania i finansów Sgh. dużo satysfakcji dała mi możliwość zamieszczenia 
referatów w materiałach naukowych konferencji oraz udział w interesujących pane-
lach dyskusyjnych. uczestnictwo w owych konferencjach – stwarzających warunki 
do bezpośredniego wyrażania poglądów – stanowiło dla mnie bezcenne źródło kształ-
towania ocen procesów zachodzących we współczesnej gospodarce i transporcie.

cenię też bardzo zaproszenie do przygotowania referatów do wydawnictw 
jubileuszowych prof. dr. hab. waldemara grzywacza i prof. dr. hab. wojciecha 
bąkowskiego.

1 Prof. US dr hab. Jerzy Wronka – Uniwersytet Szczeciński.
2 Dr hab. Maciej Mindur – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
3 Artykuł przygotowano w oparciu o książkę pt. transport Europa–azja pod red. M. Mindura, 

wydaną przez Naukową Oficynę Wydawniczą ITE-PIB, Warszawa–Radom 2009, rozdział 9.
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moje kontakty ze środowiskiem naukowym szczecińskiej uczelni znalazły wyraz 
we wspólnie napisanych i opublikowanych książkach.

Jestem bardzo wdzięczny prof. dr. hab. Piotrowi niedzielskiemu, dr. tomaszowi 
norkowi oraz prof. dr hab. grażynie rosie za współpracę i przygotowanie roz-
działów o istotnym znaczeniu do książki pt. „logistyka. infrastruktura techniczna 
na świecie”.

dziękuję również profesorom Jerzemu wronce i krzysztofowi wesołowskiemu 
za współpracę przy pisaniu książki transport Europa–azja.

Jednocześnie mam nadzieję, że moja współpraca z wybitnymi uczonymi 
uniwersytetu Szczecińskiego będzie nadal przynosić pozytywne rezultaty i życzę 
wszystkim pracownikom tej uczelni dalszych sukcesów na niwie naukowej.

maciej mindur

1. zmiany struktury gałęziowej na rynku transportowym

W drugiej połowie XX wieku w wyniku rozwoju motoryzacji rynek prze-
wozowy w Europie Zachodniej został zdominowany przez transport drogowy, 
a koleje zostały zepchnięte na pozycje konkurenta broniącego jedynie swojego 
rynku. Przedsiębiorstwa kolejowe w całej Europie zostały poddane ostrej walce 
konkurencyjnej ze strony transportu drogowego, lotniczego, rurociągowego 
i żeglugi śródlądowej, w wyniku której już dawno utraciły pozycję dominującą 
na rynku usług przewozowych.

Na ogół przyjmuje się, że w walce konkurencyjnej pomiędzy koleją 
a innymi gałęziami transportu dokonuje się określony międzygałęziowy podział 
rynku przewozowego oraz, że ma on naturalny, kosztowy charakter.

Warto w tym miejscu zacytować J. Engelhardta, który pisze: „Pozornie 
mogłoby się wydawać, że tradycyjny międzygałęziowy podział przewozów 
dokonujący się na podstawie „naturalnego” ciążenia ładunków do poszczegól-
nych gałęzi transportu pozostawia niewielki margines dla konkurencji. W rzeczy-
wistości jednak, gdy analizy zostaną sprowadzone do różnych rodzajów ładun-
ków, a także do różnych relacji i odległości przewozowych i wielkości jednora-
zowych partii ładunków, okazuje się że międzygałęziowa walka konkurencyjna 
w transporcie ma bardzo realny wymiar. W przewozach towarowych konkuren-
tami kolei są między innymi:
– przewoźnicy drogowi w zakresie przesyłek drobnicowych, a w niektórych 

krajach również przesyłek masowych na odległości powyżej 150–200 km;
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– przewoźnicy żeglugi śródlądowej w zakresie przewozów ładunków maso-
wych (węgiel, koks, żwir, rudy, wyroby hutnicze, nawozy sztuczne i inne);

– przewoźnicy drogowi i żeglugi śródlądowej w zakresie przewozów chemika-
liów, ładunków niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia na średnie i duże 
odległości;

– przewoźnicy drogowi i żeglugi morskiej kabotażowej w zakresie przewozów 
kontenerów na odległości powyżej 150–200 km;

– przewoźnicy drogowi w zakresie przewozu naczep samochodowych na odle-
głość powyżej 150–200 km;

– operatorzy rurociągów i przewoźnicy drogowi w zakresie przewozów paliw 
płynnych na duże odległości;

– zagraniczni przewoźnicy kolejowi w zakresie przewozów tranzytowych przez 
własną sieć (element międzynarodowej konkurencji wewnątrzgałęziowej).

Konkurencja pomiędzy koleją a pozostałymi gałęziami transportu w natu-
ralny sposób wiąże się z występowaniem substytucyjności usług transportowych, 
która zwłaszcza w odniesieniu do rynku przewozów towarowych jest znaczna. 
Na rynku usług przewozowych tylko dzięki ich substytucyjności mogą być 
w dużym stopniu realizowane preferencje konsumentów. Oczekiwania klientów 
związane są bowiem nie tylko z cenami, lecz również z elastycznością, czasem 
przewozu, niezawodnością, punktualnością i bezpieczeństwem transportu. Niska 
wrażliwość na ceny usług przewozowych przy preferowaniu pozostałych wyma-
gań jakościowych sprawia, że poszczególne gałęzie transportu mogą stać się domi-
nujące, ale tylko w niektórych grupach przewozów towarowych lub pasażerskich. 
Przykładowo, transport drogowy może mieć nawet 75–80% rynku przewozów pro-
duktów rolniczych, żywnościowych itp., a transport kolejowy może dominować 
w niektórych segmentach rynku przewozów masowych (np. przewozów paliw sta-
łych, rud). Podane przykładowo udziały rynkowe przewoźników mogą się oczywi-
ście zmieniać o ile klientom transportu będą zaoferowane bardziej atrakcyjne (kon-
kurencyjne) w porównaniu z dotychczasowymi standardami usługi” 4.

Rzeczywisty międzygałęziowy podział przewozów pomiędzy różne gałęzie 
transportu w poszczególnych krajach wynika więc z wielu czynników tzw. natu-
ralnych, wpływających na koszty i ceny oraz z innych czynników o charakterze 
jakościowym, takich jak bezpieczeństwo, czas przewozu, elastyczność przewo-
zów. Występowanie tej ostatniej grupy czynników sprawia ponadto, że w walce 

4 J. Engelhardt, transport kolejowy, w: uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, 
red. B. Liberadzki, L. Mindur, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2006, s. 170–171. 
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konkurencyjnej jest zawsze miejsce dla wszystkich gałęzi transportu i nie należy 
w ogóle mówić o możliwości wyeliminowania jednych gałęzi przez inne.

Biorąc pod uwagę aktualny stan jakości usług oferowanych przez te dwie 
konkurencyjne gałęzie transportu, można stwierdzić, że transport drogowy 
ma niekwestionowaną przewagę konkurencyjną nad transportem kolejowym 
w co najmniej trzech aspektach: ceny, elastyczność i czasu dostawy. Ponieważ 
praktycznie wszystkie ładunki przewożone transportem drogowym są podatne 
na technologie intermodalne, to przynajmniej teoretycznie jest to segment rynku 
przewozowego, na którym kolej może konkurować z transportem drogowym – 
zwłaszcza w przewozach na dalekie odległości, czyli w międzynarodowych rela-
cjach Wschód–Zachód–Wschód.

W praktyce oznacza to jednak konieczność zasadniczej poprawy jakości 
usług oferowanych przez koleje, nowych ofert przewozowych oraz stosowania 
przez operatorów kolejowych dynamicznego i agresywnego marketingu w tym 
segmencie rynku. Tylko wtedy można będzie mówić o potencjalnych możliwo-
ściach przesunięcia części przewozów ładunków w jednostkach intermodalnych 
z drogi na kolej – czyli zmiany struktury gałęziowej w segmencie rynku między-
narodowych przewozów na kierunku W–Z–W.

O stanie kolejowych przewozów intermodalnych w interesujących nas rela-
cjach oraz o pewnych możliwościach rozwoju tych przewozów będzie mowa 
w dalszej części niniejszego referatu.

2. rozwój przewozów intermodalnych zachód–wschód–zachód

Zainteresowanie państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz Wspólnoty 
Niepodległych Państw zacieśnieniem współpracy gospodarczej skutkuje podej-
mowaniem coraz intensywniejszych działań na rzecz utworzenia trwałego połą-
czenia lądowego między Europą a krajami Dalekiego Wschodu. Takie rozwiąza-
nie umożliwiłoby m.in. przejmowanie przez kolej ładunków dotychczas przewo-
żonych drogą morską z Japonii i Korei do Europy Zachodniej.

Efektem współpracy między państwami zainteresowanymi aktywizacją 
przewozów kolejowych na osi Wschód–Zachód–Wschód jest powstanie nowego 
projektu przewozów kontenerów koleją z Chin do Polski (Sławków), a następ-
nie do innych krajów Europy przez terytorium Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. 
Przewozy te miałyby być realizowane przez przejście graniczne Hrubieszów–
Izow po torze szerokim do Sławkowa, gdzie następowałby podział ładunków 
i następnie ich odwóz do stacji docelowych na terytorium Polski i Europy.
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Rozwój przewozów intermodalnych z wykorzystaniem toru szerokiego 
postrzegany jest jako duża szansa dla rozwoju polskiego transportu kolejowego. 
Przewozy te dałyby nam możliwość pozyskania nowych rynków i przejęcia przez 
kolej części ładunków przewożonych drogą morską oraz częściowo transpor-
tem drogowym. Dużym atutem takich przewozów realizowanych w dużej części 
Magistralą Transsyberyjską byłby krótki czas dostaw, konkurencyjny wobec trans-
portu morskiego; ponadto przewóz ładunków odbywa się w większej części po tery-
torium jednego kraju, co ułatwia załatwianie formalności celnych i granicznych.

Dla przewozów intermodalnych na kierunku wschodnim duże znaczenie 
będzie też miało planowane centrum logistyczne w Małaszewiczach, utworzone 
na bazie już funkcjonującego terminalu. Przeładunek kontenerów na stacji gra-
nicznej Brześć–Małaszewicze odbywa się w systemie wagon – wagon. Przesyłki 
kierowane na wschód przeładowywane są na stacji Brześć, natomiast przesyłki 
kierowane na zachód – na stacji Małaszewicze. Na terminalu kontenerowym 
w Małaszewiczach istnieje również możliwość składowania kontenerów w ocze-
kiwaniu na dalszy wywóz.

W przypadku realizacji przewozów w relacji Chiny–Kazachstan–Rosja–
Ukraina–Polska (Sławków) istnieje konieczność przekraczania granic, dokonywa-
nia przeładunku na granicy Alaszankou (Chiny)/Dostyk (Kazachstan) z powodu 
różnicy w szerokości toru (Chiny – 1 435 mm, Kazachstan – 1 520 mm), ponadto 
występują różnice w prawie przewozowym poszczególnych krajów zaangażowa-
nych w projekt. Jednak czynniki te nie powinny w znaczący sposób obniżyć jako-
ści realizowanych przewozów, ponieważ nie wpłyną one drastycznie na wydłuże-
nie terminów dostaw. Sprawą niezwykle ważną i trudną jest natomiast oferowanie 
konkurencyjnej, atrakcyjnej dla klienta stawki za przewóz. W dobie globalizacji 
rynku transportowego oraz wobec wzrastającej konkurencji w obrębie wszystkich 
rodzajów transportu obserwuje się tendencje do obniżania stawek przewozowych, 
po to by zatrzymać już posiadanych klientów i pozyskać nowych.

Można więc stwierdzić, że istnieją potencjalnie duże możliwości rozwoju 
przewozów intermodalnych w tranzycie przez terytorium Polski przy wykorzy-
staniu Transsyberyjskiej Magistrali. W przypadku zainteresowania przewozami 
ładunków polskiego handlu zagranicznego do krajów Dalekiego Wschodu, PKP 
są również gotowe stworzyć dogodne warunki organizacyjne dla realizacji prze-
wozów transportem kombinowanym.

Współpraca międzynarodowa, połączona z likwidowaniem utrudnień gra-
nicznych, umożliwiła uzyskanie znacznego wzrostu przewozów międzynarodo-
wych, w tym tranzytowych przewozów intermodalnych.
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3. rozwój przewozów intermodalnych w komunikacji 
międzynarodowej

Większość krajów UE w sposób programowy wspiera rozwój transportu 
intermodalnego/kombinowanego, ponieważ rządy tych krajów uznały, że bez 
programowej pomocy państwa trudno liczyć na rzeczywisty rozwój tej przyja-
znej dla środowiska naturalnego gałęzi transportu.

W pełni jest więc uzasadnione przyjęcie podobnego kierunku działania 
w polskiej polityce transportowej, w której powinny zostać jasno określone 
zasady promowania rozwoju transportu kombinowanego w ramach docelowego 
modelu tego rodzaju transportu.

Jeśli system transportowy w Polsce ma się rozwijać zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju i zrównoważonego przemieszczania, konieczne jest wprowa-
dzenie kompleksowych środków promujących rozwój transportu kombinowanego.

Celowe i zasadne jest tworzenie kompleksowych i spójnych pakietów obej-
mujących instrumenty organizacyjne, prawne i administracyjne oraz finanso-
wo-ekonomiczne, promujących rozwój transportu kombinowanego w Polsce. 
Proponowane w tych pakietach instrumenty promujące powinny być kompaty-
bilne z międzynarodowymi rozwiązaniami, tym bardziej że rozwój transportu 
kombinowanego koncentruje się przede wszystkim na relacjach międzynarodo-
wych i wymaga stosowania ujednoliconych i uzgodnionych na szczeblu między-
narodowym środków prawnych i organizacyjnych, instrumentów ekonomicz-
no-finansowych oraz norm i standardów techniczno-eksploatacyjnych.

Rozwój przewozów kombinowanych i wzrost ich udziału na europejskim 
rynku transportowym zależeć będzie przede wszystkim od zasadniczej poprawy 
sytuacji kolei, a konkretnie od gruntownej poprawy jakości usług kolejowych, 
w tym przede wszystkim w zakresie czasu dostawy, punktualności i niezawodno-
ści. Należy promować rozwój zintegrowanych „logistycznych centrów towaro-
wych” dla przewozów kombinowanych z możliwie najnowocześniejszą techniką 
przeładunkową i kompleksową obsługą.

Promowanie transportu intermodalnego/kombinowanego niesie wymierne 
korzyści społeczne w skali makro. Przesunięcie części międzynarodowych prze-
wozów drogowych na transport intermodalny/kombinowany może bowiem 
wpłynąć w sposób istotny na zmniejszenie negatywnych skutków zewnętrznych 
transportu drogowego dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi.

Jednak bez pomocy finansowej państwa trudno będzie mówić o rzeczywi-
stym roz woju transportu intermodalnego/kombinowanego w Polsce. Do czasu 
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pełnej internalizacji kosztów poszczególnych gałęzi transportu i ustabilizowa-
nia się rynku transportowego, strategiczne połączenia w systemie transportu 
intermodalnego/kombinowanego powinny być finansowo wspierane przez pań-
stwo. Wsparcie to powinno polegać na pokryciu różnicy między kosztami i wpły-
wami w początkowej fazie eksploatacji nowych strategicznych połączeń, wpro-
wadzanych w oparciu o projekty przedstawione przez operatorów transportu 
kombinowanego i zaakceptowane pod względem możliwości udzielenia dotacji. 
Doprowadzi to do stworzenia stabilnej sieci połączeń w systemie intermodalnym, 
co spowoduje obniżenie kosztów transportu w tej technologii i dostosowanie się 
rynku do tego systemu.

Niezbędna jest również pomoc finansowa państwa w zakresie wspierania 
inwestycji majątkowych w tabor specjalistyczny, rozwój infrastruktury terminali, 
łącznie z terminalami portowymi oraz w zakresie modernizacji linii AGTC w celu 
szybszego osiągnięcia standardów i parametrów wymaganych w umowie AGTC.

Należy podkreślić, że przy wyborze instrumentów wsparcia transportu inter-
modalnego/kombinowanego należy również uwzględniać przesłanki, jakie wyni-
kają z ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Dotyczy to zwłasz-
cza inwestycji infrastruktury liniowej i punktowej, stanowiących w znacznej mie-
rze element polityki regionalnej.

Istotne jest więc wzmocnienie działań samorządów lokalnych i władz regio-
nalnych dla stworzenia infrastruktury lokalnych centrów logistycznych i połą-
czenia jej z istniejącą infrastrukturą drogową i kolejową.

Promowanie rozwoju transportu intermodalnego/kombinowanego wymaga 
zaangażowania państwa również w tworzenie stosownych uregulowań prawnych, 
w tym m.in.: Rozporządzenia Rady Ministrów o udzielaniu pomocy państwa oraz 
Operacyjnego Programu Rozwoju Transportu Intermodalnego/Kombinowanego.

4. znaczenie terminali kontenerowych i centrów logistycznych 
w rozwoju transportu kombinowanego

Rozwój transportu kombinowanego wymaga istnienia odpowiedniej infra-
struktury, w tym infrastruktury przeładunkowej w postaci terminali kontenerowych. 
By budowa terminalu była ekonomicznie uzasadniona wymagany jest określony 
potencjał ładunków zjednostkowanych w postaci kontenerów, nadwozi wymien-
nych i naczep samochodowych. Terminale kontenerowe są najczęściej budowane 
w ramach kompleksowych projektów budowy centrów logistycznych, których 
użytkownicy i ich klienci tworzą wymagany potencjał usług przeładunkowych. 
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Takie działania zmniejszają ryzyko braku zapotrzebowania na usługę terminalową. 
Z kolei obecność terminalu kontenerowego przyciąga do centrum logistycznego 
kolejnych użytkowników zainteresowanych transportem kolejowym 5.

W Polityce transportowej Polski na lata 2001–2015 przewiduje się powsta-
nie centrów logistycznych w regionach: centralnym, wielkopolskim, trójmiej-
skim, szczecińskim, dolnośląskim, śląskim i wschodnim (olsztyńskim i rzeszow-
skim). Są to lokalizacje pierwszoplanowe. Nie oznacza to jednak, że nie mogą 
powstawać inne centra logistyczne, wygenerowane przez lokalny kapitał i admi-
nistrację, o mniejszym promieniu obszaru obsługi i współpracujące z centrami 
regionalnymi 6.

Także w innych dokumentach resortu transportu zwracano uwagę na koniecz-
ność rozwoju systemów intermodalnych poprzez usytuowanie w sieci centrów 
logistycznych i terminali transportu kombinowanego 7. Realizacja tego celu 
pozwoli na zwiększenie udziału jednostek ładunkowych w przewozach ładun-
ków, a co za tym idzie – usprawni proces przewozu i pozwoli obniżyć koszty 
funkcjonowania transportu. Dzięki temu nastąpi silniejsza integracja różnych 
gałęzi transportu poprzez stworzenie łańcuchów transportowych łączących prze-
wóz, czynności ładunkowe i usługi logistyczne. Powstające terminale kontene-
rowe i centra logistyczne sprawią, że nastąpi wzrost przewozów kombinowanych. 
Możliwe będzie wówczas zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, 
co przyczyni się do rozwoju regionów, w których powstaną centra logistyczne, 
a także do osiągnięcia przez nie wielu korzyści, takich jak:

– stworzenie nowych miejsc pracy,
– wzrost przewozów z wykorzystaniem bardziej przyjaznego środowisku trans-

portu kolejowego,
– wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki,
– rozwój usług dodatkowych wokół centrum logistycznego.

W regionach, w których będą lokalizowane centra logistyczne, nastąpi 
poprawa stanu środowiska naturalnego z uwagi na zmniejszenie oddziaływa-
nia uciążliwego transportu samochodowego (ograniczenie emisji spalin) oraz 
znaczne zmniejszenie ruchu samochodów ciężarowych 8.

5 I. Fechner, centra logistyczne. cel–realizacja–Przyszłość, Wyd. ILiM, Poznań 2004, s. 33.
6 Polityka transportowa Polski na lata 2001–2015. http://www.ue.psm.pl/? =pt&pl=8–1, 

22.09.2010 r.
7 Sektorowy Program operacyjny: transport na lata 2004–2006, Ministerstwo Infrastruktury, 

Warszawa 2004, s. 55.
8 Sektorowy Program operacyjny…, op.cit. s. 56.
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Podkreśla się, że korzyści z budowy centrów logistycznych odniesie sektor 
transportu, a także małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące w centrum logi-
stycznym poszczególne elementy procesów technologicznych. Ponadto budowa 
centrum logistycznego wpłynie na ożywienie gospodarcze w rejonie jego oddzia-
ływania. Centra będą stanowić zachętę do lokalizowania w ich pobliżu nowych 
mocy wytwórczych, konsekwencją czego będzie wzrost zatrudnienia i aktywiza-
cja obszarów w strefach ich oddziaływania.

Budowa i modernizacja terminali transportu kombinowanego wynika 
z następujących przesłanek:
– zobowiązań wynikających z europejskiej umowy o ważniejszych między-

narodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących 
(AGTC);

– rozwoju przewozów kombinowanych – szacuje się, że do 2015 r. przewozy 
ładunków w systemie transportu kombinowanego przekroczą 10 mln ton;

– optymalnej lokalizacji terminali, przy uwzględnieniu potoków ładunków 
i układu sieci transportowej 9.

Przeprowadzona przez ekspertów ds. rozwoju transportu kombinowanego 
w Polsce ocena wykazała, że istniejąca sieć baz kontenerowych i terminali jest 
właściwa, natomiast ich pojemność magazynowa, wyposażenie techniczne i sys-
tem organizacji wymagają rozwoju i modernizacji 10.

Oprócz terminali kontenerowych na terenie naszego kraju działają: Śląskie 
Centrum Logistyki SA w Gliwicach, Wielkopolskie Centrum Logistyczne 
Konin – Stare Miasto SA z siedzibą w Modle Królewskiej koło Konina, Centrum 
Logistyczno – Inwestycyjne Poznań – CLIP z siedzibą w Swarzędzu – Jasinie koło 
Poznania. Zaawansowana jest także budowa Zachodniopomorskiego Centrum 
Logistycznego i przekształcenie Euroterminalu Sławków w Międzynarodowe 
Centrum Logistyczne.

Budowa centrów logistycznych na obszarze Polski wymaga jednak upora-
nia się z wieloma problemami. Jednym z ważniejszych jest niedostateczna wiedza 
w sektorze publicznym o znaczeniu logistyki i centrów logistycznych dla rozwoju 
gospodarczego kraju. Ponadto w polityce transportowej zbyt mało uwagi poświęca 
się zagadnieniom logistycznym. Brak jest rozwiązań prawnych wspierających roz-
wój transportu kombinowanego, a co za tym idzie także i centrów logistycznych. 

9 technologie transportowe XXi wieku, red. L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji 2008, 
s. 329.

10 ibidem, s. 331.
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Administracja państwowa i jednostki samorządu terytorialnego nie są zaintereso-
wane współfinansowaniem rozwoju centrów logistycznych, a potencjalni inwesto-
rzy pozbawieni są rzetelnych informacji dotyczących pozyskiwania środków finan-
sowych i możliwości realizacji inwestycji. Analiza rynku logistycznego w Polsce 
jednoznacznie wskazuje na jego znaczne niedoinwestowanie, a wymienione wyżej 
przykłady centrów logistycznych i terminali kontenerowych niestety nie w pełni 
zaspokajają potrzeby w zakresie nowoczesnej infrastruktury logistycznej.
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RaILWaY INTERMODaL TRaNSPORT  
ON THE WEST–EaST–WEST ROUTE

Summary

This article is consisting of four sections. Some changes in a branch structure on the 
transport market is presented in its first section. The development of the intermodal trans-
port on the West–East–West route was presented in its second section. The third its sec-
tion was intended for the recommendation of the intermodal transport development in the 
international communication. A significance of the container type terminals and logistics 
centers in the development of the combined transport was indicated in the fourth section.

translated by Jerzy wronka
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wprowadzenie

We współczesnym świecie występują różnego rodzaju problemy spowodo-
wane zmienną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz innymi czynnikami i uwa-
runkowaniami. Charakterystyczne dla obecnych czasów jest dynamiczne tempo 
zachodzących zmian sytuacji, czego przykładem może być bardzo krótki czas, 
w którym rozwinął się i pogłębił ostatni światowy kryzys gospodarczy z jesieni 
2008 roku. Załamanie gospodarki światowej nastąpiło w krótkim czasie, jed-
nakże odbudowanie wzrostu gospodarczego trwa znacznie dłużej i cechuje 
się okresami powrotu do spadku. W tej sytuacji łatwiej ujawniają się różnego 
rodzaju konflikty i różnice interesów, zarówno na skalę światową, jak i narodową. 
Przykładem mogą być konflikty wewnątrz UE związane ze strategią wobec kry-
zysu euro i wobec zadłużenia niektórych państw członkowskich. Inny rodzaj 
konfliktów to napięcia społeczne wynikające z obaw o miejsca pracy i poziom 
życia. Stałym elementem rzeczywistości gospodarczej są także konflikty zbrojne 
związane z terroryzmem i piractwem.

Na ten skomplikowany obraz nakładają się jeszcze dodatkowe zdarzenia, 
trudno przewidywalne. Do najważniejszych – tworzących nowe uwarunkowania 
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dla rozwoju społeczno-gospodarczego – należą dramatyczne zjawiska przyrodni-
cze i katastrofy żywiołowe. Należy tu wymienić chociażby kilka zdarzeń z tych, 
które miały miejsce w 2010 roku: trzęsienie ziemi na Haiti, wybuch wulkanu 
na Islandii, powodzie w Europie i w Polsce, wyciek ropy naftowej w Zatoce 
Meksykańskiej, powódź w Pakistanie. Zmieniają one przyjęte scenariusze roz-
woju na dany czas i wymuszają uwzględnienie koniecznych działań interwencyj-
nych, a także związanych z nimi wydatków.

Charakterystyczne zatem dla współczesnego życia społeczno-gospodar-
czego jest ciągłe pojawianie się nowych uwarunkowań i nowych problemów, 
które wymagają podjęcia w krótkim czasie skutecznego działania. W tej sytu-
acji oczekuje się od nauk ekonomicznych pewnych podpowiedzi, wskazówek 
czy wręcz jednoznacznych rozwiązań, co zresztą jest uzasadnione ich zakresem. 
Wobec tak dużej zmienności uwarunkowań i samej gospodarki, staje się to jednak 
coraz trudniejsze. Ponadto przedstawiane propozycje mogą być kontestowane 
z różnych stron i mogą tracić swoją ważność w krótkim czasie.

Obszarem podobnej zmienności, rozterek i konfliktów jest również trans-
port, co utrudnia programowanie i realizację jego rozwoju. Również zdarzenia 
przyrodnicze wywierają niebagatelny wpływ na kierunki i priorytety kształto-
wania transportu. Także i w tym obszarze oczekuje się od ekonomii skutecznych 
rozwiązań.

Celem artykułu jest przedstawienie, na kilku przykładach, złożoności decy-
zji podejmowanych w transporcie oraz wskazanie na nowe czynniki, jakie muszą 
być brane pod uwagę przy realizacji polityki transportowej.

1. wpływ uwarunkowań ogólnogospodarczych  
na sytuację transportu

Kwestią, która w najogólniejszy sposób determinuje warunki działania 
przedsiębiorstw i całej branży transportowej jest kryzys gospodarczy, z którym 
świat zmaga się od jesieni 2008 roku. Pomimo tego, że w Polsce nie odnotowano 
ujemnego PKB, to jednak wyraźnie zmniejszyło się tempo rozwoju gospodar-
czego, co również mocno i bardzo szybko „odczuł” transport. Wraz ze zmniej-
szeniem się rozmiarów produkcji przemysłowej zmniejszyła się praca dla trans-
portu i spadły przewozy, przede wszystkim w transporcie kolejowym.

Firmy transportowe próbują przetrwać, zmniejszając koszty, obniżając 
marże, a wiele z nich oddało wzięte w leasing samochody. Kryzys gospodar-
czy ma swoje konsekwencje przede wszystkim w zakresie inwestowania. Nie 
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ma to być może bezpośredniego wpływu na dostępność finansowania z UE dla 
Polski w obecnej perspektywie budżetowej 2007–2013 (środki są zagwaranto-
wane), jednak wiadomo, że w następnym okresie (2014–2020) trzeba liczyć się 
ze znacznie skromniejszymi możliwościami.

Państwa UE próbują odbudować własne gospodarki i dlatego koncen-
trują się na potrzebach wewnątrzkrajowych. Pod presją kłopotów słabnie soli-
darność międzynarodowa i słychać głosy o konieczności obcięcia pomocy dla 
państw najsłabszych, a także zmniejsza się chęć do wspierania procesu integra-
cji. W związku z tym należy się liczyć z osłabieniem tempa realizacji dużych pro-
jektów infrastrukturalnych, takich jak sieć TEN; w coraz większym też stopniu 
potrzebne będą własne środki krajów. Szczególne zagrożenie rodzi to dla moder-
nizacji sieci kolejowej na terenie Polski, która jest głównie finansowana ze środ-
ków przeznaczonych na rozwój TEN.

Jednak kraje dotknięte kryzysem również nie mają wystarczających środ-
ków finansowych, co ogranicza ich możliwości. Działania takie, jak np. uchwa-
lone w Polsce podwyższenie podatku VAT z 22 do 23% nie są popularne i nie 
mogą być stosowane w bardzo szerokim zakresie. To, co pozostaje zatem w zakre-
sie finansowania transportu, to szersze wdrożenie równie niepopularnej zasady: 

„użytkownik płaci”. Mamy tu przykład konfliktu, gdzie atrakcyjne plany, które 
mają pewną historię i uzyskały zgodę międzynarodową, mogą nie zostać zreali-
zowane w sytuacji, gdy wymaga to finansowania z własnych środków czy też 
rodzi konieczność podejmowania niepopularnych decyzji na terenie narodowym 
(dla aktualnych władz politycznych decyzje takie są również niebezpieczne – ich 
skutkiem może być skrócenie kadencji).

Kryzys gospodarczy jest również źródłem frustracji i pewnego rozczaro-
wania, szczególnie dla młodszych pokoleń. Dotychczasowe lata stałego wzro-
stu PKB, głównie w okresie po roku 2000, budziły oczekiwania co do poprawy 
poziomu życia, wzrostu statusu materialnego, czego wyznacznikiem może być 
popyt na domy, samochody, turystykę. Natomiast rzeczywistość w dobie kry-
zysu przyniosła utrudnienie dostępu do kredytu, niepewność co do zatrudnienia, 
a nawet bezrobocie i ograniczenie wydatków niekoniecznych, w tym na moto-
ryzację i turystykę. Ograniczenie wydatków jest rozsądną i rozumową reakcją 
ludzi na zmieniające się, coraz trudniejsze warunki życia. Jednak z drugiej strony, 
to, co radzą ekonomiści, to właśnie zwiększenie wydatków, zalecane jako droga 
do zwiększenia popytu wewnętrznego, pobudzenia gospodarki i wyjścia z kry-
zysu. Jest to oczywista sprzeczność, natomiast odpowiedź na pytanie – który spo-
sób postępowania jest właściwy? – nie jest już taka oczywista.
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2. wpływ uwarunkowań środowiskowych  
na sytuację w transporcie

Kolejnym problemem, również o zasięgu światowym, ale mającym znacz-
nie szerszy i trwalszy charakter, jest kwestia ochrony środowiska naturalnego. 
Wywołuje ona szereg konfliktów w skali międzynarodowej. Wymiar transpor-
towy tych konfliktów odnosi się przede wszystkim do działań na rzecz zmniej-
szenia emisji dwutlenku węgla. W świetle najnowszej wiedzy wymaga to wpro-
wadzenia nowych, energooszczędnych środków transportu, wdrożenia nowych 
technologii konstrukcji i produkcji środków transportu, a także rozwoju biopaliw. 
Działania te są kapitałochłonne i przyczyniają się do zwiększenia kosztów trans-
portu. A zatem, ich podejmowanie przez pojedyncze państwa jest ryzykowne 
i grozi utratą konkurencyjności rodzimych produktów na rynku globalnym. Ten 
dylemat dotyka obecnie Unię Europejską. Międzynarodowa solidarność jest więc 
krytycznym czynnikiem postępu w zakresie poprawy standardów środowisko-
wych. O tę międzynarodową solidarność jest jednak bardzo trudno, co pokazują 
wyniki spotkań organizowanych w ramach paneli klimatycznych. Największy 
opór we wdrażaniu nowych standardów wykazują państwa, co do których można 
by oczekiwać przywództwa, np. Stany Zjednoczone.

Upowszechnienie biopaliw jest źródłem kolejnych dylematów i konflik-
tów. Produkcja komponentów biologicznych na tak dużą skalę, aby przyniosło 
to efekty w postaci wyraźnego zmniejszenia emisji CO2, wymagałaby poświę-
cenia znacznych areałów ziemi na uprawę, co nie jest możliwe w zagospoda-
rowanych państwach. W związku z tym obserwuje się działania pewnych glo-
balnych koncernów paliwowych polegające na wykupywaniu ziemi, nawet 
dobrej ziemi uprawnej, w ubogich państwach. Na tych terenach, pozyskanych 
nieraz z pogwałceniem praw miejscowych właścicieli, zakłada się olbrzymie 
monokultury, powodując zubożenie ludności, ograniczenie produkcji żywności 
oraz zubożenie środowiska. Takie postępowanie wywołuje konflikty społeczne, 
o których niewiele się słyszy, a które stanowią drugą stronę kwestii rozwoju bio-
paliw.

Wpływ środowiska na transport widoczny jest także w bardziej drama-
tycznym wymiarze. Częste w ostatnim czasie katastrofy żywiołowe, takie jak 
wielkie powodzie, wiążące się z tym osuwiska ziemi czy pożary stawiają nowe 
wyzwania wobec transportu. Okazuje się, że w takich sytuacjach potrzebny 
jest inny transport niż zwykle, inne środki transportu, np. helikoptery, łodzie. 
Konieczna jest także inna organizacja transportu – pod kątem ratowania ludzi 
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i mienia w szybkim czasie. Zdobyte przez służby ratownicze doświadczenia 
praktyczne z jednej strony pokazują, że organizacje i ludzie są w stanie szybko 
nabyć potrzebną wiedzę, a z drugiej – uwypuklają braki sprzętowe i nieadekwat-
ność sił i środków w dyspozycji wobec konieczności działań w szybkim tempie 
i na dużym obszarze.

Oprócz koniecznych działań ratowniczych katastrofy żywiołowe wywo-
łują bezpośrednie zniszczenia sieci transportowej, jak np. w Bogatyni w sierp-
niu 2010 roku, gdzie zniszczenie dróg spowodowało odcięcie tej miejscowo-
ści od świata. Odbudowa i naprawa zniszczonej infrastruktury weryfikuje plany 
transportowe i staje się priorytetem. Katastrofy wymuszają zatem uwzględnienie 
działań ratowniczych (przygotowanie specjalnego sprzętu i procedur, utrzymy-
wanie w stałej gotowości) w planach rozwoju transportu w większym niż dotych-
czas stopniu, zwłaszcza że zdarzają się one coraz częściej. Poprzednia powódź 

„tysiąclecia” w Polsce miała miejsce w roku 1997, a kolejna ogromna powódź już 
w roku 2010. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej powodzi? Czy na pewno 
za tysiąc lat?

Przygotowanie się na tego typu zdarzenia wymusza przesunięcie środków 
finansowych z obszaru rutynowych działań w transporcie na działania zabezpie-
czające, takie jak wzmocnienie i budowa wałów przeciwpowodziowych, innych 
przedsięwzięć chroniących tereny zabudowane czy wreszcie budowa infrastruk-
tury transportu na nowych terenach pod zabudowę.

3. konflikt między potrzebami przyszłości  
a wymogami teraźniejszości

Konieczność przygotowywania transportu z wyprzedzeniem pod kątem 
przyszłych potrzeb przewozowych jest często przywoływaną i powszechnie 
akceptowaną zasadą, według której powinien być kształtowany rozwój trans-
portu. Generalnie zasada ta jest przywoływana w kontekście inwestycji infra-
strukturalnych, ale rozwój społeczny każe popatrzeć na nią w jeszcze innym 
aspekcie, przedstawionym poniżej.

W większości krajów europejskich obserwuje się od pewnego już czasu 
systematyczne zmiany liczebności i struktury społeczeństw, wskazujące na pro-
ces ich powolnego starzenia się. Niskie wskaźniki dzietności oraz przyrostu 
naturalnego powodują spadek ogólnej liczby mieszkańców Europy, a wcho-
dzenie w wiek poprodukcyjny licznych roczników powojennych i coraz dłuż-
szy oczekiwany czas życia prowadzą do zasadniczych zmian struktury ludności. 
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Na podstawie prognoz szacuje się, że po 2030 roku w wielu państwach OECD 
co czwarty obywatel będzie w wieku 65 lat, a po 2050 roku czterokrotnie zwięk-
szy się liczba osób w wieku powyżej 80 lat 3. Szybkiemu wzrostowi liczebności 
grupy osób starszych będzie towarzyszył spadek liczby dzieci i młodzieży.

Zmiany te będą miały bardzo istotne skutki dla sprawnego funkcjonowania 
społeczeństw w przyszłości. Eksperci zalecają skierowanie uwagi przede wszyst-
kim na zapewnienie jak najdłużej trwającej sprawności i aktywności, czyli mobil-
ności osób starszych. Samodzielność w obsłudze potrzeb życiowych umożliwi 
im funkcjonowanie w swoim otoczeniu (a nie w zamkniętych i wydzielonych 
domach opieki), przy zachowaniu dobrej osobistej jakości życia, dobrego samo-
poczucia, a w konsekwencji także lepszego zdrowia. W rezultacie w mniejszym 
stopniu konieczne będzie zapewnienie opieki tym osobom, obciążające nadmier-
nie finanse prywatne i publiczne.

Ważną rolę w realizacji tego zadania będzie odgrywał transport. W tym celu 
konieczne jest odpowiednie przystosowanie systemów transportowych, uwzględ-
niające ograniczenia i potrzeby osób starszych, zarówno tych, które będą korzy-
stały z własnych samochodów, jak i tych, będących klientami komunikacji zbio-
rowej. Obecnie starsi ludzie napotykają liczne przeszkody w związku z prze-
mieszczaniem się. Prowadzenie samochodu, wchodzenie do autobusu, porusza-
nie się pieszo czy rowerem, odczytanie znaków lub informacji, dźwiganie bagażu, 
orientacja w mieście – wszystkie te czynności dla wielu z nich są prawdziwym 
wyzwaniem fizycznym i psychicznym. Jednak podstawową potrzebą osób star-
szych, towarzyszącą przemieszczaniu się, niezależnie od preferowanego modelu 
mobilności, jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa.

Kolejny czynnik wymagający uwagi to inne oczekiwania i preferencje 
przyszłej generacji seniorów, tzn. obecnych czterdziesto- i pięćdziesięciolat-
ków. Są oni bardziej mobilni i aktywni niż poprzednie pokolenia. Można z dużą 
dozą pewności oczekiwać, że będą oni chcieli zachować swoje przyzwyczaje-
nia i aktywność. Przyjmuje się zatem, że preferowany model mobilności przy-
szłej generacji seniorów to mobilność wykorzystująca w dużym stopniu własny 
samochód. Osoby przyzwyczajone do używania samochodu z pewnością pozo-
staną przy tym środku transportu dopóki to będzie możliwe, chociaż codzienne 
dojazdy do pracy przestaną być priorytetem. Podwyższone ryzyko skompli-
kowanych złamań i urazów sprawia, że osoby starsze czują się bezpieczniej 

3 ageing and transport. mobility needs and Safety issues, Overwiev, OECD 2002, www.oecd.
org, maj 2006.
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i pewniej w samochodzie. Istnieją już zaawansowane rozwiązania technologicz-
nie do stosowania w samochodach – tzw. „in-vehicle technologies”, które umoż-
liwiają znacznie bezpieczniejsze i łatwiejsze przemieszczanie się, również oso-
bom niepełnosprawnym. Jako przykłady należy tu wymienić: systemy inteligent-
nej adaptacji prędkości, system wspomagania widzenia w nocy, systemy nawi-
gacji, systemy wspomagające oszacowanie luki czasowej. Jednak barierą dla tej 
formy mobilności może być sytuacja materialna osób starszych. W wielu krajach 
o dobrej obecnie sytuacji ekonomicznej przewiduje się w przyszłości koniecz-
ność zmniejszenia świadczeń emerytalnych, w związku z dużą liczbą osób nie-
pracujących. Brak wystarczających środków może być istotną barierą w dostępie 
do własnego środka transportu, zwłaszcza wyposażonego w nowe technologie. 
Problematyczne może okazać się jego utrzymanie i eksploatacja, wobec przewi-
dywanego znacznego wzrostu cen paliw w przyszłości.

W konsekwencji znaczna część osób starszych stanie się z przymusu klien-
tami komunikacji zbiorowej, w tym miejskiej. Jednak rosnące koszty transportu 
w przyszłości i brak środków publicznych mogą również prowadzić do ograni-
czania dotacji dla komunikacji miejskiej, a więc jakość i dostępność tej komu-
nikacji może być nieodpowiednia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Tym 
ważniejsze będzie więc zadbanie o bezpieczeństwo i właściwą jakość ciągów 
pieszych, co wymaga doskonalenia infrastruktury publicznej (zmiany w obrębie 
przejść dla pieszych, windy, zadbanie o równą nawierzchnię chodnika, ustawie-
nie ławek przy ciągu pieszym lub zmianę oznakowania). Ważne jest, aby te roz-
wiązania, respektujące potrzeby bezpieczeństwa i komfortu osób starszych, były 
systematycznie uwzględniane już w fazie projektowania ulic, skrzyżowań i cią-
gów pieszych. Z pewnością przyniesie to poprawę bezpieczeństwa i wiele korzy-
ści wszystkim użytkownikom ulic, także pieszym i rowerzystom.

Zakres przedsięwzięć, koniecznych do przekształcenia obecnych systemów 
społecznych, także systemów transportowych, w systemy przyjazne ludziom 
starszym jest ogromny. Eksperci przestrzegają, że nie należy zwlekać z ich pod-
jęciem. Zgromadzenie funduszy na szybkie dostosowanie otoczenia i transportu 
do obsługi osób starszych może być w przyszłości znacznie trudniejsze niż obec-
nie. Podjęcie działań będzie możliwe już teraz, jeżeli uda się przekonać opinię 
społeczną, że zachowanie mobilności osób starszych przyniesie duże i wymierne 
korzyści nie tylko tej grupie, ale całemu społeczeństwu. Zdrowi i sprawni oby-
watele zadowoleni z życia, nie będą dla nikogo ciężarem, a wiele z proponowa-
nych ulepszeń będzie służyło poprawie bezpieczeństwa i komfortu podróżowa-
nia również osób młodszych i sprawniejszych.
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Realizacja takiego programu wymaga jednak odwrócenia uwagi od teraź-
niejszości i przygotowania się na przyszłość, przeznaczenia odpowiednich pie-
niędzy i przygotowania adekwatnych planów, a także zmiany myślenia i przej-
ścia do takiego nastawienia, w którym jakość życia obecnych i przyszłych gene-
racji jest jednakowo ważna.

4. konflikt między oczekiwaniami wobec usług  
a dostępnym standardem

Możliwości transportu i przemieszczania się są w powszechnym odczu-
ciu postrzegane jako dobro podstawowe, niezbędne, powszechne i należne. 
Transport oczywiście jest usługą niezbędną do realizacji wszelkich aktywno-
ści, zarówno w życiu gospodarczym, jak i społecznym. Jednakże rosnący stan-
dard życia sprawia, że wzrastają także oczekiwania społeczne wobec trans-
portu. Wymiarem tych oczekiwań jest pożądana dostępność rozbudowanej sieci 
dróg wysokiej jakości, autostradowych, ekspresowych, wysoka jakość dróg 
gminnych. Oczekuje się także, że infrastruktura drogowa będzie bezpłatna lub 
dostępna za niską odpłatnością. Podobne postulaty kierowanie są w odniesie-
niu do usług transportu zbiorowego. Wydaje się, że szybkie koleje, komfortowe 
pociągi, częste połączenia, dostępny transport miejski, metro – to oczywiste ele-
menty współczesnego życia.

Wymienione oczekiwania z punktu widzenia technicznego są możliwe 
do zrealizowania i z pewnością pożądane, ponieważ umożliwiają skrócenie czasu 
i podniesienie komfortu podróży. Jednak barierą w ich realizacji są możliwości 
finansowania tak wysokiej jakości transportu. Wobec ograniczeń publicznych 
środków budżetowych oraz innych potrzeb wspomnianych wcześniej (działa-
nia ratownicze, działania proekologiczne) jedynym potencjalnym źródłem finan-
sów może być tylko włączenie w większym stopniu użytkowników transportu. 
Okazuje się jednak, że oczekiwania wobec jakości usług i skłonność do płace-
nia za nie („willingness to pay”) znajdują się w ostrym konflikcie. Władze muszą 
zatem podjąć decyzję, jaki standard usług są w stanie zaoferować i przekonać 
użytkowników do partycypowania w kosztach. Kwestie „willingness to pay” 
są jednym z bardziej istotnych problemów, którymi zajmują się ekonomiści 
transportu w Europie Zachodniej, natomiast w Polsce temat ten jest prawie nie-
zauważalny. Wynika to na pewno po części z tradycji, w jakiej kształtowało się 
nasze społeczeństwo w poprzednim ustroju, gdzie transport był oferowany przez 
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władze publiczne jako tania usługa powszechna. Natomiast bez większego zaan-
gażowania uczestników transportu raczej nie będzie możliwości, aby poprawić 
standard usług. Aktualnym przykładem konfliktu w tym zakresie może być dys-
kusja, jaka się toczy na łamach mediów, o propozycji wprowadzenia dodatkowej 
opłaty dla klientów transportu kolejowego, z której wpływy miałyby być prze-
znaczone na poprawę standardu dworców.

Inny przykład dylematów i konfliktów w zakresie standardu oferowanych 
usług dotyczy transportu zbiorowego. Poprawa jakości przewozów jest podsta-
wowym postulatem wielu uczestników transportu publicznego, natomiast niska 
jakość jest głównym zarzutem wielu klientów, także potencjalnych. Jednak kwe-
stia poprawy jakości wiąże się z koniecznością rozstrzygnięcia pewnych dyle-
matów. Podnoszenie jakości zawsze związane jest z nakładami finansowymi, 
znajdującymi swoje odzwierciedlenie w cenie usługi przewozowej. Tym samym 
usługi o najwyższej jakości są kierowane do stosunkowo wąskiego grona odbior-
ców, którzy są skłonni zapłacić wyższą cenę za wyższą jakość. Natomiast zde-
cydowana większość klientów korzysta z usług mających charakter powszechny 
(komunikacja miejska, przewozy regionalne, aglomeracyjne) i oni również ocze-
kują usługi o dobrych parametrach jakościowych, ale przy niższej cenie. Utrudnia 
to wprowadzenie zasady „odpowiednia jakość za odpowiednią cenę”, co unie-
możliwia odzyskanie nakładów poniesionych na podnoszenie jakości komunika-
cji zbiorowej.

Z drugiej strony przedsiębiorstwo przewozowe, chcąc poprawić swoją pozy-
cję rynkową, musi generować nowe oferty, do czego obliguje nie tylko rynek kra-
jowy, ale i międzynarodowy, w tym wymagania UE. Jak można zaobserwować 
w krajach, w których funkcjonuje atrakcyjny transport kolejowy, wprowadze-
nie nowych ofert było wspierane finansowo przez państwo. W tych warunkach 
przedsiębiorstwa kolejowe mogły również uzyskać dogodne kredyty na rozwój 
swoich ofert, z czym wiązała się poprawa jakości infrastruktury i taboru oraz pro-
mocja. W rezultacie często nacisk jest kładziony na utrzymanie i modernizację 
linii włączonych do sieci europejskiej, natomiast linie, na których są realizowane 
usługi powszechne pozostają często poza planem.

Dobry standard kolejowych usług powszechnych jest pożądany nie tylko 
w chwili obecnej; jego zapewnienie pozwala na istnienie alternatywy przewozo-
wej w perspektywie kilkuletniej, kiedy nastąpi prognozowany i trudny w realiza-
cji transportem samochodowym wzrost przewozów (np. wzrost kosztów, ograni-
czenia przestrzenne i ekologiczne). Brak decyzji i działań w tym zakresie może 
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doprowadzić do sytuacji, kiedy przywrócenie pożądanego stanu ruchu będzie 
bardzo trudne lub wręcz niemożliwe i spowoduje powstanie wąskich gardeł 
w sieci komunikacyjnej.

Wyraźne zmiany stylu i modelu życia, przyspieszenie tempa życia i wzrost 
aktywności ludzi w różnym wieku, generują nowy, wyższy i znacznie bardziej 
zróżnicowany poziom zapotrzebowania na przewozy, niż wynikający z trady-
cyjnych źródeł potrzeb przewozowych. Transport musi zatem sprostać przede 
wszystkim wymaganiom związanym z oszczędnością czasu, oferując coraz więk-
szą prędkość i elastyczność przemieszczania się oraz możliwość wykorzysta-
nia czasu spędzonego w podróży, a także dostosować się do oczekiwań różnych 
grup zawodowych i wiekowych ludności. Stawia to władze publiczne wobec 
konieczności zorganizowania systemów przewozowych o wystarczającej wydaj-
ności i satysfakcjonującym standardzie. Osiągnięcie odpowiednich parametrów 
wymaga zarówno działań w zakresie zwiększenia przepustowości sieci drogowej, 
jak też wydajności transportu publicznego (zwiększenie częstotliwości połączeń, 
większa pojemność pojazdów).

Wskazuje to na skalę wyzwań, przede wszystkim w zakresie finansowania 
zwiększonej oferty transportu publicznego, ale także w zakresie rozwiązywania 
problemów przestrzennych, finansowych i technicznych związanych z budową 
infrastruktury. Główne dylematy w tym obszarze związane są z następującymi 
decyzjami:
1) Który system transportu należy wspierać: transport indywidualny, prefero-

wany przez wielu użytkowników, czy transport zbiorowy, konieczny z punktu 
widzenia słabszych ekonomicznie grup ludności?

2) Który system transportu publicznego należy rozwijać: transport autobusowy, 
czy transport szynowy?

3) Rozwijać istniejące systemy transportu, czy podjąć budowę zupełnie nowego 
systemu, diametralnie rozwiązującego obecną sytuację, ale z koniecznością 
długoterminowych kredytów?

4) Przeznaczyć środki finansowe na rozwój transportu, czy na inne potrzeby, 
np. na ochronę zdrowia czy zieleń (inne grupy ludności korzystają z tych fun-
duszy)?

5) W jakim zakresie rozwijać infrastrukturę rowerową?
Niewystarczające środki finansowe zmuszają władze do bardziej efektyw-

nego ich wykorzystania, co wymaga wyraźnego określenia standardów oraz kry-
teriów efektywności w realizacji zadań.
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podsumowanie

Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, że współcześnie pla-
nowanie i realizacja rozwoju transportu w coraz większym stopniu są zdomi-
nowane przez różnorodne konflikty i dylematy. Charakterystyczne dla obec-
nego życia społeczno-gospodarczego jest ciągłe pojawianie się nowych uwarun-
kowań i nowych problemów, które wymagają podjęcia skutecznego działania 
w krótkim czasie, często przy braku sprawdzonych rozwiązań i gotowych wzor-
ców. Zjawiska żywiołowe, które dezorganizują planowanie, trzeba przyjąć jako 
normę, gdyż destabilizacja środowiska staje się normą gospodarowania. Oznacza 
to, że gotowość do uwzględnienia zmian musi być zaakceptowana jako nowy ele-
ment polityki gospodarczej i transportowej.

Jednocześnie wobec niestabilności uwarunkowań coraz trudniej jest wybrać 
właściwe rozwiązanie, zwłaszcza na dłuższy czas. Wobec złożoności współ-
czesnej rzeczywistości i nieprzewidywalności różnych czynników powinniśmy 
odejść od wizji jednego właściwego rozwiązania. Zbieramy coraz więcej infor-
macji, potrafimy zidentyfikować zjawiska i współzależności, ale formułowane 
zalecenia obarczone są coraz większym ryzykiem. Dobrych rozwiązań może być 
więcej, w związku z tym w kwestii wyboru coraz większe znaczenie będą miały 
czynniki społeczne oraz zdolność polityków do przekonywania społeczeństwa 
do określonej opcji.

streszczenie

W artykule omówiono kwestie złożoności decyzji podejmowanych w trans-
porcie w warunkach braku stabilności sytuacji gospodarczej i środowiskowej. 
Autorki wskazują na nowe czynniki, jakie muszą być brane pod uwagę przy for-
mułowaniu i realizacji polityki transportowej. W treści omówiono przykładowe 
dylematy wynikające z aktualnych warunków otoczenia transportu.
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cONFLIcTS aND DILEMMaS IN THE TRaNSPORT DEVELOPMENT

Summary

The article discusses the issues concerning the decisions complexity in transport in 
conditions of instability, economic and environmental situation. The authors suggest new 
factors that must be taken into account when formulating and implementing transport 
policies. The chosen dilemmas are discussed, resulting from the current conditions of 
transport surroundings.
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