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WSTĘP 
 
 
 
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, czternasty Zeszyt Naukowy pod 

tytułem „Problemy Transportu i Logistyki”. W przygotowaniu zeszytu wzięło 
udział dwudziestu dwóch autorów, którzy podjęli trud opracowania dzie-
więtnastu artykułów. Opracowane artykuły podzielono na trzy grupy prob-
lemów: problemy transportu, problemy logistyki oraz prawne aspekty trans-
portu i logistyki. Poruszone problemy zostały ukazane zarówno w aspekcie 
teoretycznym, jak i praktycznym. W zamierzeniu autorów zasadniczymi celami 
opracowań są: 

– przedstawienie aktualnych problemów ekonomiki transportu, 
– ukazanie trendów w zakresie współczesnej polityki transportowej, 
– odniesienie się do bieżących problemów przewozów pasażerskich i to-

warowych, 
– zaakcentowanie aktualnych trendów i zjawisk obserwowanych na rynku 

usług TSL, 
– przedstawienie bieżących problemów funkcjonowania łańcuchów 

dostaw, 
– przybliżenie metod badania i analizowania efektywności łańcuchów 

dostaw, 
– zaznaczenie coraz silniejszego oddziaływania zrównoważonego roz-

woju na procesy transportowe i logistyczne, 
– wskazanie na prawne aspekty funkcjonowania transportu.  
Autorzy mają świadomość, że ograniczona objętość opracowań oraz ich 

charakter pozwalają na poruszenie tylko części problemów obranych obszarów 
badawczych. O ich wyborze decydowały zainteresowania badawcze i doświad-
czenia autorów. Zdając sobie sprawę, że prezentowane opracowania są jedynie 
skromnym wyrazem dociekań naukowych, mamy nadzieję, że staną się one 
inspiracją do szerszych badań i rozważań.  

 
Redaktor Zeszytu 

Elżbieta Załoga 
 



Einleitung – Professor Karol Koczy 10
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POTRZEBY I PREFERENCJE W WYZNACZANIU POPYTU 
NA USŁUGI TRANSPORTOWE – ROZWAŻANIA TEORETYCZNE 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
Problematyka analizowania popytu na usługi transportowe, jego wielkości 

i struktury, na podstawie potrzeb i preferencji użytkowników transportu jest 
nadrzędna w rozważaniach dotyczących rynku usług transportowych. Wydaje 
się więc zasadne podejmowanie tej problematyki w rozważaniach teoretycznych 
i praktycznych, zwłaszcza w formie systematyzująco-porządkującej.  

Autorka artykułu postawiła sobie trzy równorzędne cele. Po pierwsze, po-
kazanie, że w analizowaniu czynników kształtujących popyt potrzeby i prefe-
rencje należą do grupy czynników podstawowych. Po drugie, że w analizach 
kształtowania popytu zasadne jest rozgraniczać potrzeby od preferencji użyt-
kowników transportu. Po trzecie, ukazanie morfologii preferencji użytkowni-
ków transportu. Rozważania mają charakter teoretyczny i porządkujący treści 
zawarte w polskiej i zagranicznej literaturze z obszaru ekonomiki transportu.   
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1. Potrzeby a preferencje w obszarze transportu 
 
Popyt wyraża ujawnione przez nabywców zamiary zakupu, które są for-

mułowane na podstawie ich potrzeb i realnego funduszu nabywczego1 oraz 
profilowane przez wiązki preferencji. Dlatego też w analizowaniu i kształtowa-
niu popytu na usługi transportowe wiedza tylko o potrzebach jest niewystarcza-
jąca. Musi ona obejmować także preferencje nabywców (rys. 1). W przypadku 
potrzeb, głównymi obszarami zainteresowania są ich źródła, cechy, wielkość 
i dynamika. Jeżeli chodzi o preferencje, nieodzowna jest znajomość determi-
nant, które wyznaczają konkretne wybory i możliwości ich dokonania.  

 
 

 

Wybór 

Potrzeby 

Popyt na usługi transportowe

Preferencje 

• cechy
• determinanty 
• wielkość 
• struktura 
• dyspersja           

w czasie  
• przestrzenna 

dyspersja 

 
 

Rys. 1. Relacje między potrzebami i preferencjami a popytem na usługi transportowe 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Popyt na usługi transportowe ujawnia się dzięki potrzebom transporto-

wym2. Wyrazem ich realizacji są przewozy, których przedmiotem mogą być 

                                                           
1   W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998, s. 76. 
2   Biorąc pod uwagę rozróżnienie pojęć „proces transportowy” i „proces przewozowy”, ana-

logicznie nie utożsamia się pojęć „potrzeba transportowa” i „potrzeba przewozowa”. Proces 
przewozowy ma węższy zakres znaczeniowy. Obejmuje wykonywanie czynności związanych 
z samym przewozem oraz załadunkiem i wyładunkiem. Jest integralną częścią procesu transpor-
towego, który dodatkowo obejmuje czynności uzupełniające lub towarzyszące procesowi prze-
wozowemu o charakterze administracyjno-prawnym i gospodarczym, poprzedzające lub wyko-
nywane po dokonanym przewozie (W. Grzywacz, Ekonomika transportu, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1987, s. 94). W rozważaniach będzie używane poję-
cie potrzeby transportowej w zgodzie z argumentacją, którą głosi D. Rucińska (Transport, red. 
W. Rydzkowski,  K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 27). 
Zauważa ona, że w literaturze ekonomiczno-transportowej, mimo wyraźnego rozróżnienia, często 
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ładunki lub osoby, oraz podróże komunikacyjne w przypadku komunikacji in-
dywidualnej osób. Można zatem sądzić, że potrzeby transportowe występują 
w związku z działalnością gospodarczą lub społeczną.  

Konkretna potrzeba transportowa winna być opisana za pomocą następują-
cych właściwości: 

– co ma podlegać przemieszczeniu, 
– ile, 
– skąd, 
– dokąd, 
– w jakim czasie, 
– kiedy. 

Dysponując takim zestawem informacji, można identyfikować potrzebę trans-
portową, która jest niezbędnym warunkiem organizacji jej zaspokojenia3.  

Z. Krasucki4 twierdzi, że potrzeba przemieszczania osób i rzeczy wynika 
z faktu, że człowiek żyje w przestrzeni. D. Rucińska precyzuje to stwierdzenie 
uważając, że najważniejszym i pierwotnym źródłem potrzeb transportowych 
jest przestrzenna niezgodność, jaka występuje między elementami niezbędnymi 
do dowolnej działalności człowieka. Zauważa przy tym, że czynnik przestrzen-
ny, zwłaszcza determinujący lokalizację surowców i sił wytwórczych, jest naj-
bardziej stabilnym źródłem kreowania potrzeb transportowych5. Istotną uwagę 
czyni w tej materii E. Lisowska, stwierdzając że zmiana przestrzennego bytu 
przedmiotu przewozu powinna odpowiadać ujawnionym postulatom6. Wszyst-
                                                           
te pojęcia są utożsamiane przez zawężanie znaczenia procesu transportowego, polegające na 
wyodrębnianiu tylko tej części potrzeb, które dotyczą wyłącznie procesu przewozowego. Wynika 
to z przesłanek pragmatycznych – statystyki dotyczące transportu przedstawiają rozmiary prze-
wozów lub zrealizowaną pracę przewozową. Zauważając jednak, że współczesne stosunki trans-
portowe są określane takimi cechami, jak intermodalizm, wewnętrzna integracja organizatorów 
procesów transportowych, rozwój logistycznych form obsługi, charakteryzowanie potrzeb trans-
portowych jest bardziej zasadne, niż rozważania na temat potrzeb przewozowych, z racji ade-
kwatnego zakresu znaczeniowego. Argumentację tę wzmacnia dodatkowo nowe pojęcie wprowa-
dzone przez Komisję Europejską, jakim jest „komodalność” (pojęcia intermodalizm i komodal-
ność będą wyjaśnione w dalszej części pracy). 

3   W. Bąkowski, Podstawy organizacji i zarządzania w transporcie, Wydawnictwa Komu-
nikacji i Łączności, Warszawa 1987, s. 59. 

4   Transport międzynarodowy, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa 1996, s. 23. 
5   Transport, red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król..., s. 11. 
6  Technologia procesów przewozowych w transporcie samochodowym, red. E. Lissowska, 

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1975, s. 16; M. Madeyski, E. Lisowska, 
J. Marzec, Ekonomika transportu. Wstęp do nauki o transporcie, Wydawnictwo Szkoły Głównej 
Handlowej, Warszawa 1971, s. 47.  
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kie te spostrzeżenia prowadzą do generalnej konkluzji, że nadrzędnym zada-
niem transportu jest umożliwianie i zapewnianie osiągnięcia jedności miejsca. 

 
 

2. Źródła potrzeb transportowych 
 
Identyfikuje się różne zbiory źródeł potrzeb transportowych, do których 

najczęściej zalicza się następujące czynniki7: 
– przestrzenne, 
– ekonomiczne, 
– technologiczne, 
– produkcyjne, 
– kooperacyjne, 
– społeczne. 
Podwaliny kanonu klasyfikacji przyczyn potrzeb transportowych, spoty-

kanych współcześnie w polskiej literaturze transportowej, były tworzone w la-
tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Należy przywołać doko-
nania przede wszystkim takich autorów, jak P. Małek i A. Piskozub.  

P. Małek porządkuje źródła potrzeb transportowych według dwóch pod-
stawowych kryteriów: 

a) elementu przestrzennego rozmieszczenia, wymieniając między innymi 
zasoby naturalne, siły wytwórcze, dobra kulturalne8; 

b) przedmiotu przewozu, zauważając, że: 
– w przewozach ładunków źródła potrzeb przewozowych mogą wy-

nikać z obsługi procesów produkcji, dystrybucji, pozagospodarczej 
społeczeństwa oraz z obsługi indywidualnej, 

– w przewozach pasażerskich potrzeby przewozowe można sprowa-
dzić do przejazdów między miejscem zamieszkania a miejscem 
pracy, przejazdów związanych z udziałem w procesie obrotu towa-
rowego i konsumpcji, przejazdów w celach turystycznych, kultu-
ralnych i edukacyjnych, przejazdów wynikających z chęci utrzy-
mywania więzi społecznych9. 

                                                           
7   Ibidem, s. 28–29. 
8   P. Małek, Ekonomika transportu. PWE, Warszawa 1971, s. 26–28. 
9   Ibidem, s. 63–65. 
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A. Piskozub10 wydziela dwa modelowe obszary powstawania potrzeb 
transportowych: obszar układów produkcji oraz obszar układów osadnictwa. 
Wyodrębnienie ich jest zgodne z elementarnym założeniem teorii gospodarki 
przestrzennej, a dokładniej rzecz ujmując – wszelkie zjawiska społeczno-gos-
podarcze znajdują swoje ujście zarówno w tworzeniu określonych skupisk lu-
dzi, jak i w lokowaniu działalności produkcyjnej. 

W obszarze układów produkcji, przedmiotem przewozu są niemal wyłącz-
nie ładunki, a potrzeby transportowe są związane z procesami wytwarzania 
surowców, prefabrykatów, półfabrykatów, zespołów i części montażowych oraz 
wyrobów gotowych. Można również założyć przemieszczanie osób biorących 
udział w procesie produkcji, a konkretnie służbowe przejazdy pracowników, 
jednak odgrywają one marginalną rolę. 

W obszarze układów produkcji wielkość potrzeb przewozowych będzie 
wyznaczana przede wszystkim przez: 

– liczbę zakładów produkcyjnych,  
– sposób ich rozmieszczenia względem rynków zaopatrzenia i zbytu,  
– wielkość rynków zbytu,  
– skalę produkcji.  
Dla obszaru układów osadnictwa typowe są potrzeby przemieszczania lud-

ności wynikające z potrzeb socjalno-bytowych. W tej grupie można ewentual-
nie uwzględnić potrzeby przewozu ładunków, które powstają w ramach funk-
cjonowania układów osadnictwa, jak na przykład przewóz rzeczy w ramach 
przeprowadzki, jednak udział ich w tej grupie potrzeb przewozowych jest po-
dobnie znikomy, jak udział przewozów osób w obszarze układów produkcji. 
O rozmiarach potrzeb transportowych w tym obszarze decyduje głównie czyn-
nik demograficzny. 

W obu obszarach widoczne są dwa aspekty oddziaływań: 
a) w obszarze układów produkcji: 

– wpływ potrzeb transportowych na kształtowanie układów produkcji, 
– wpływ układów produkcji na kształtowanie potrzeb transportowych; 

b) w obszarze układów osadnictwa: 
– wpływ potrzeb transportowych na kształtowanie układów osadnictwa, 
– wpływ układów osadnictwa na kształtowanie potrzeb transportowych. 

                                                           
10 A. Piskozub, Funkcjonowanie systemów transportowych, Wydawnictwa Komunikacji 

i Łączności, Warszawa 1973, s. 23–25; A. Piskozub, Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1977, s. 134–135. 
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A. Piskozub dostrzega dodatkowo występowanie źródeł potrzeb transpor-
towych na styku obu obszarów. Na styku układów produkcji i osadnictwa zgła-
szane są potrzeby związane z przemieszczaniem dóbr finalnych ze sfery pro-
dukcji do sfery konsumpcji. Na styku układów osadnictwa i produkcji zgłaszane 
są z kolei potrzeby związane z przemieszczaniem siły roboczej do sfery pro-
dukcji.  

Charakterystyki przedstawionych obszarów wyłaniają łączące je komple-
mentarne formy relacji. Obszary te wzajemnie na siebie oddziałują a ich po-
wstawanie i rozwój nie dokonują się niezależnie. Warto też zauważyć, że sys-
tematyka zaproponowana przez A. Piskozuba nie tylko ukazuje źródła potrzeb, 
ale jednocześnie szereguje same potrzeby transportowe.  

J. Burnewicz i W. Grzywacz11 zauważają, że potrzeby transportowe mogą 
mieć swoje źródła w obszarze gospodarczym i pozagospodarczym. W obszarze 
gospodarczym potrzeby wynikają z następujących elementów: 

– dyspersji surowców naturalnych,  
– dyspersji kooperujących ze sobą zakładów produkcyjnych,  
– rozwoju wymiany międzynarodowej,  
– rozwoju międzynarodowego podziału pracy,  
– organizacji procesów dystrybucyjnych, 
– dyspersji rynków zbytu. 

Jest to zatem nieco szersze ujęcie niż A. Piskozuba w wypadku obszaru ukła-
dów produkcji.  

W obszarze pozagospodarczym potrzeby transportowe mogą być impliko-
wane przez następujące czynniki: 

– przestrzenne rozmieszczenie dóbr kulturalnych, oświatowych i naukowych, 
– standard życia ludności, 
– oferty i możliwości zagospodarowania wolnego czasu, 
– chęci utrzymywania więzi społecznych, 
– akcje ratunkowe i ochronę zdrowia, 
– działalność administracji państwowej,  
– gwarantowanie porządku publicznego, 
– gwarantowanie obronności kraju. 

                                                           
11   J. Burnewicz, W. Grzywacz, Ekonomika transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łącz-

ności, Warszawa 1989, s. 146–148. 
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Można dostrzec nawiązanie do źródeł potrzeb, które zidentyfikował wcześniej 
P. Małek. Poza tym, zauważa się uwzględnianie potrzeb związanych z jakością 
warunków bytowych, co sugeruje dostrzeganie rozwoju potrzeb transportowych 
jako wyrazu polepszania warunków bytowych społeczeństwa i rozwoju cywili-
zacyjnego. Podsumowanie przytoczonych ujęć źródeł powstawania potrzeb 
transportowych przedstawiono na rysunku 2. 

 
 

 
Obszar źródeł potrzeb transportowych

Potrzeby transportowe 

Czynniki determinujące 
funkcjonowanie         
i rozwój obszaru 

Czynniki determinujące 
funkcjonowanie         
i rozwój obszaru 

Obszar układów 
produkcji 

Obszar układów 
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Sfera gospodarcza Sfera pozagospodarcza

 
 
 

Rys. 2. Ogólne ujęcie obszarów źródeł potrzeb transportowych 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Przedstawione systematyzacje źródeł potrzeb transportowych pozwalają 

dojść do pewnych wniosków, które pełniej oddadzą istotę samych potrzeb 
transportowych. Można zatem konkludować, że potrzeby transportowe: 

a) mają charakter instrumentalny, to znaczy są związane z realizacją 
określonych celów;  

b) zasadniczo nie występują samoistnie, lecz wynikają z innych potrzeb 
związanych z zaspokajaniem wymogów życia gospodarczego i poza-
gospodarczego, a więc mają charakter wtórny12; 

                                                           
12  I. Dembińska-Cyran, M. Jedliński, B. Milewska, Logistyka, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 141–142. 
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c) są niejednorodne; 
d) mogą wynikać zarówno z obiektywnych, jak i subiektywnych przesła-

nek, z których pierwsze mają charakter obligatoryjny, drugie zaś są 
określane mianem fakultatywnych; 

e) podlegają dyspersji przestrzennej; 
f) mają różny rozkład w czasie; 
g) ulegają zmianom na skutek zmian w otoczeniu. 
 
 

3. Preferencje użytkowników transportu 
 
W kształtowaniu popytu na usługi transportowe duże znaczenie odgrywają 

preferencje użytkowników, które najprościej można zdefiniować jako subiek-
tywne oceny, jakimi kieruje się jednostka w wyborze spośród danych obiek-
tywnie, ekwiwalentnych możliwości13. Preferowanie sprowadza się zatem do 
przedkładania czegoś nad coś, dokonywanego na podstawie oceny o charakte-
rze subiektywnym, a warunkiem zaistnienia takiej sytuacji jest występowanie 
możliwości wyboru. Motywem preferencji jest maksymalizacja użyteczności.  

W teorii ekonomii zagadnienie preferencji jest objaśniane przez teorię po-
dejmowania decyzji. Z uwagi na fakt, że nabywców towarów i usług ujmuje się 
w dwóch zasadniczych grupach: 1) w grupie konsumentów (członkowie gospo-
darstw domowych), którzy są podmiotami na rynku konsumenta; 2) w grupie 
nabywców instytucjonalnych (przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw, instytu-
cje, organizacje itp.), którzy są podmiotami na rynku przedsiębiorstw; wyróżnia 
się dwie płaszczyzny teoretyczne teorii podejmowania decyzji: teorię racjonal-
nych decyzji oraz psychologiczną teorię decyzji14. 

Teoria decyzji racjonalnych analizuje decyzje podejmowane na rynku 
przedsiębiorstw i reprezentuje podejście normatywne. Psychologiczna teoria 
decyzji bada natomiast decyzje, których animatorami są konsumenci i rozwinęła 
się na podłożu behawioralnym.  

                                                           
13 Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, Wydawnictwo „Znicz”, 

Szczecin 1993, s. 152. 
14  E. Załoga, Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 90–91. 
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Rozróżnienie płaszczyzn badawczych teorii podejmowania decyzji jest 
uzasadnione odmiennością czynników determinujących proces decyzyjny15. 
W przypadku rynku konsumenta, który – gdy go odnieść do rynku usług trans-
portowych – dotyczy przewozów pasażerów, na decyzje największy wpływ 
mają: 

– czynniki indywidualne, na przykład płeć, wiek, sytuacja ekonomiczna, 
styl życia, 

– czynniki społeczne, na przykład rodzina, grupa odniesienia, status, 
– czynniki kulturowe, na przykład kultura, subkultura, klasy społeczne, 
– czynniki psychologiczne, między innymi motywacja, percepcja, ucze-

nie się, naśladownictwo, moda. 
Zakłada się, że decyzje konsumenta indywidualnego mogą być oparte na racjo-
nalnych przesłankach bądź też mogą mieć charakter irracjonalny (impulsyw-
ny)16. Do głównych czynników determinujących decyzje nabywców instytucjo-
nalnych można zaliczyć:  

– czynniki wyznaczone przez otoczenie i zmiany w nim zachodzące, jak 
wielkość i cechy popytu, prognoza gospodarcza, uwarunkowania praw-
ne, konkurencja, 

– czynniki wyznaczone przez rodzaj działalności przedsiębiorstwa, na 
przykład rodzaj produktu, technologia produkcji, szerokość asortymentu, 

– czynniki wyznaczone przez sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
na przykład cele działania, procedury, struktury organizacyjne, 

– czynniki interpersonalne, jak autorytet, empatia, zdolność przekonywania. 
Decyzje podejmowane na rynku przedsiębiorstw z założenia cechuje racjonal-
ność. W przypadku rynku usług transportowych, nabywcy instytucjonalni wy-
stępują na rynku przewozów ładunków 17. 

Przenosząc dalsze rozważania na problematykę transportu ładunków, nale-
ży zastanowić się nad kwestią, w jakim zakresie i jaką treścią pole wyboru bę-

                                                           
15  Ibidem, s. 90; I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami 

z klientem, Difin, Warszawa 2004, pkt. 6.3; K. Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki 
i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 32. 

16 Szerzej zachowania konsumentów charakteryzuje teoria zachowań konsumenta. Zob. 
S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 
2005, s. 58–72; Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, red. E. Kieżel, PWE, War-
szawa 2004, s. 13–33. 

17 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebeth-
ner&Ska, Warszawa 1994, s. 194; E. Załoga, op.cit., s. 90–91. 
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dzie kształtowane przez preferencje. Problem ten jest określany w literaturze 
jako wybór gałęziowy18. 

Wybór gałęzi transportu oparty jest na założeniu występowania między 
nimi określonego stopnia substytucji. W przypadku transportu ładunków można 
rozpatrywać nie tyle substytucję usług, co środków czy sposobów ich realizacji. 
Stopień substytucji, czyli w jakim zakresie jedna gałąź może zastąpić drugą, jest 
wyznaczany z jednej strony przez jakościowe właściwości poszczególnych ga-
łęzi, z drugiej strony jest ograniczany przez czynniki różnicujące preferencje 
użytkowników transportu (rys. 3). Ważne jest przy tym dostrzeżenie następują-
cych zależności:  

– kryteria wyboru gałęzi formułowane przez użytkownika transportu mo-
gą wpływać na zakres i siłę substytucji między gałęziami, 

– jakościowe właściwości, jakimi odznaczają się poszczególne gałęzie 
mogą wpływać na zakres i siłę substytucji między nimi, 

– zakres i siła substytucji mogą się zmienić, jeżeli wybór użytkownika 
transportu jest wielokryterialny.  
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Rys. 3. Kształtowanie decyzji wyboru gałęzi transportu na podstawie substytucyjności 
Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
18  M.A. McGinnis, A Comparative Evaluation of freight Transportation Choice Models, 

„Transportation Journal” 1989, Vol. 29, Issue 2, s. 36–46; M.J. Liberatore, A Model of Freight 
Transport Selection, „Transportation Journal” 1979, Vol. 18, Issue 4, s. 92–100; E. Załoga, 
op.cit., s. 94.  
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Wybór gałęzi oparty jest zatem na analizie relacji wartości użytkowej odmien-
nych możliwości i jakości, reprezentowanych przez poszczególne gałęzie trans-
portu z uwzględnieniem ceny usług, co można wyrazić formułą: 
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2

1

1

P
U

P
U

>
 

 
gdzie: 

U  – użyteczność usługi transportowej oferowanej przez gałąź i, 
P  – cena usługi transportowej oferowanej przez gałąź i. 
 
Substytucyjność jednej gałęzi transportu przez inną może następować 

przez substytucję rozgrywaną między poszczególnymi rodzajami odległości 
transportowej19. Rozróżnia się trzy rodzaje odległości transportowej: przes-
trzenną, czasową i ekonomiczną. Odległość przestrzenna rozpatrywana jest 
w dwojakim znaczeniu: jako najkrótsza odległość między dwoma punktami; 
jako najkrótsza trasa między dwoma punktami, wytyczona wzdłuż istniejących 
szlaków komunikacyjnych. Odległość czasowa jest wyrażana w izochronach, 
czyli w liniach, które można przebyć w takiej samej jednostce czasu. Odległość 
ekonomiczna jest natomiast wyrażana w kosztach transportu. W związku z tym 
można rozpatrywać trzy podstawowe warianty substytucji, w której przedmio-
tem decyzji jest odległość transportowa: 

– wzajemna substytucja odległości przestrzennej i czasowej,  
– wzajemna substytucja odległości czasowej i ekonomicznej, 
– wzajemna substytucja odległości przestrzennej i ekonomicznej. 
Potrzeby transportowe charakteryzują się występowaniem postulatów wy-

konania określonego przewozu. Postulaty przewozowe, jako cecha potrzeby, są 
właściwościami pożądanymi przez użytkowników usług transportowych20. Ich 
realizacja identyfikuje je z jakościowymi cechami usług transportowych, które 
są zróżnicowane w zależności od gałęzi transportu. Innymi słowy, każda gałąź 
charakteryzuje się specyficznym profilem jakościowym, będącym – jak to uj-

                                                           
19  A. Piskozub, Funkcjonowanie systemów…, s. 29–36. 
20  W. Grzywacz, op.cit., s. 112.  
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muje H. Babis21 w odniesieniu do jakości usług – stopniem nasilenia cech za-
leżnych od wartości użytkowej oraz stanowiącym o jej konkurencyjności 
względem innych gałęzi. 

Zachodzi potrzeba dostrzeżenia dychotomicznego aspektu, w jakim mogą 
być rozpatrywane właściwości usługi transportowej22. Wskazuje się właściwo-
ści oferowane i właściwości wymagane. Pierwsze są elementem strony poda-
żowej, drugie zaś strony popytowej, będąc wynikiem oceny dokonanej przez 
użytkownika transportu. 

W polskiej literaturze transportowej przeglądu właściwości jakościowych 
usług transportowych dokonał I. Tarski23, głównie na podstawie prac niemiec-
kich autorów: S. Klatta24, F. Vogta25 i U. Meyke26. Ogół właściwości tworzą-
cych jakość usługi transportowej daje się uszeregować wertykalnie w grupy 
związane z następującymi czynnikami: 

– odległością przewozu, 
– przedmiotem przewozu, 
– czasem, 
– kosztem transportu. 

Szczegółową charakterystykę tych grup przewozów ładunków przedstawiono 
w tabeli 1.  

Podobnie postrzega jakość usługi transportowej B. Walczak27, interpretu-
jąc ją jako stopień, w jakim zaspokaja ona potrzeby użytkowników transportu 
w pełnym procesie transportowym. Stopień ten jest funkcją cech techniczno- 

                                                           
21 H. Babis, Kształtowanie jakości towarowych usług transportowych, Wydawnictwo Na-

ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1986, s. 30. 
22  I. Tarski, Czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łącz-

ności, Warszawa 1976, s. 35; G. Rosa, Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyj-
nej na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2002, s. 114. 

23  I. Tarski, op.cit., s. 37–58. 
24  S. Klatt, Die ökonomische Bedeutung der Qualität von Verkehrsleistungen, Duncker  

& Humblot, Berlin 1965, s. 130.  
25  F. Voigt, Verkehr, Bd. I. Berlin 1973. 
26  U. Meyke, Marketing in Güterverkehr, Göttingen 1972. 
27  B. Walczak, Ekonomiczne znaczenie jakości usług transportowych w przewozach ładun-

ków, OBET Szczecin–Warszawa 1985. Za: W. Starowicz, Kształtowanie jakości usług przewo-
zowych w miejskim transporcie zbiorowym, Rozprawy i Studia t. (CDLXVI) 392, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 46. 
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-eksploatacyjnych oraz ekonomicznych związanych z drogą przewozu, środ-
kiem transportu, czasem i przedmiotem przewozu.  

 
Tabela 1 

 
Główne elementy profilu jakościowego usług transportowych 

 
Właściwości związane z: 

odległością 
przestrzenną przedmiotem czasem kosztem 

– dostępność do sieci 
– bezpośredniość prze-

wozu 
– przepustowość sieci 
– zależność od warun-

ków przyrody 

– masowość  
– bezpieczeń-

stwo 

– prędkość 
– dostępność w czasie 
– terminowość 
– częstotliwość 
– regularność 
– rytmiczność 

– koszt transportu 
– nakłady inwesty-

cyjne 

Źródło:  I. Tarski, op.cit., s. 42. 
 
 
Interesujące jest to, że I. Tarski dokonując w latach siedemdziesiątych  

XX wieku konceptualizacji profilu jakościowego usług transportowych, zauwa-
żył konieczność uwzględniania w nim właściwości rozpatrywanych pod kątem 
ochrony środowiska, a ściślej – szkodliwości tudzież nieszkodliwości dla śro-
dowiska. Sam jednak nie zaproponował żadnego ujęcia czy też stanowiska tej 
kwestii, to znaczy nie wskazał na przykład, czy należy rozpatrywać jedną, gene-
ralną właściwość – ekologiczność usługi transportowej, czy może należy brać pod 
uwagę właściwości szczegółowe i co uzasadniałoby takie właśnie podejście.  

Jak już wspomniano, każda gałąź transportu charakteryzuje się odmien-
nym profilem jakościowym usług. Płaszczyzny profili mogą pokrywać się 
w części i występuje wówczas konkurencja między gałęziami. Kiedy się one nie 
nakładają na siebie, zachodzi sytuacja przewagi jednej gałęzi nad innymi, 
z punktu widzenia efektów ekonomicznych i możliwości technicznych, tworząc 
jednocześnie warunki do kooperacji prowadzonej na różnych płaszczyznach 
profili jakościowych.  
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Jakość usług można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: techniczne-
go i funkcjonalnego28. To co nabywca otrzymuje w procesie świadczenia usług 
jest określane jako jakość techniczna. Sposób i forma obsługi jest natomiast 
jakością funkcjonalną, co wskazuje, że właściwości jakościowe usług transpor-
towych stanowią o jakości technicznej. 

Zasadniczo akty wyboru użytkowników transportu mogą być ukierunko-
wane na gałąź transportu bądź przewoźnika, a czynniki te niekoniecznie muszą 
się pokrywać. Wyborem gałęzi rządzą raczej elementy jakości technicznej. 
Z kolei o wyborze przewoźnika mogą decydować tak elementy jakości tech-
nicznej, jak i funkcjonalnej. 

Zauważono wcześniej, że użytkownicy transportu w swoim wyborze kon-
kretnej gałęzi kierują się złożoną gamą kryteriów. W literaturze próbę pokaza-
nia owej różnorodności podjęła E. Załoga29. Na kanwie przedstawionych przez 
nią ujęć i zestawień, można stwierdzić, że kryteria wyboru gałęzi w zasadzie 
wynikają z cech jakościowych potrzeb, czyli sprowadzają się do postulatów 
przemieszczania. Jednak wyjaśnienia wymagają pewne kwestie. Po pierwsze, 
jak zauważa E. Załoga, motywacje wyboru gałęzi transportu są bardzo skompli-
kowane, gdyż percepcja użytkownika jest implikacją jednoczesności rozważa-
nia wielu różniących się zmiennych. Niektóre z nich są możliwe do skwantyfi-
kowania, inne odnoszą się do aspektów jakościowych, czyniąc tym samym su-
biektywne oceny bardzo ważnymi w procesie wyboru30. Po drugie, jak wskazu-
je I. Tarski31, popyt na odpowiednie właściwości usługi transportowej jest usta-
lony dla: 

 

                                                           
28 Zob. I. Dembińska-Cyran, Jakość obsługi klienta w systemie logistycznym, „Europa Re-

gionum” 2005, tom VIII, s. 140–141; I. Dembińska-Cyran, M. Gubała, Podstawy zarządzania 
transportem w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003, s. 311; J. Mazur, 
Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001, s. 80; A. Payne, Marketing usług, PWE, 
Warszawa 1997, s. 276; M. Pluta-Olearnik, Marketing usług. Idee, zastosowania, PWE, War-
szawa 1994, s. 85–86; C. Gronroos, Service Management and Marketing. A Customer Relations-
hip Management Approach, John Wiley & Sons LTD, second edition, 2000, s 267; H. Witte, Die 
Qualität als ökonomisches Entscheidungskriterium, Verlag Heuser & Sohn, Grafschaft 1995, 
s. 23. 

29  E. Załoga, op.cit., s. 97–101.  
30 E. Załoga, Preferencje indywidualne i społeczne w transporcie, II Europejski Kongres 

Transportowy „Translog 2003”, Szczecin, 18–19 września 2003, fundacja na rzecz Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 348. 

31  I. Tarski, op.cit., s. 36. 
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– określonej relacji, 
– konkretnego czasu, 
– konkretnego limitu ceny za usługę, 

a konkretne warunki popytu i subiektywne preferencje użytkownika odgrywają 
rolę determinant wymaganych właściwości. B.L.G. Ljungström nieco szerzej 
widzi czynniki konceptualizacji pola wyboru użytkownika, wyróżniając także 
rozmiar przesyłki i rodzaj ładunku32.  

Po trzecie, jak podkreśla D. Rucińska33, ranga poszczególnych postulatów 
przemieszczania jest zróżnicowana, zmienna i determinowana nie tylko charak-
terem każdej, konkretnej potrzeby transportowej, ale również jej okoliczno-
ściami. Użytkownicy transportu przy wyborze gałęzi kierują się zatem określo-
ną hierarchią kryteriów. W praktyce można obserwować niezmienne ścieranie 
się kryterium kosztowego z kryteriami jakościowymi. W teorii wybór ten opisu-
je klasyczne podejście ekonomiczne34. Jeżeli z kolei rozpatrywać grupę kryte-
riów jakościowych jako odrębną, wówczas w przypadku przewozów ładunków 
jako priorytetowe uznawane są przede wszystkim takie czynniki, jak termino-
wość i czas przewozu. Generalizując, dla użytkownika transportu najważniejsze 
są obecnie jakościowe właściwości usługi związane z czasem, co całkowicie 
uzasadniają dominujące strategie logistyczne. Wybór kryteriów jakościowych 
opisują między innymi modele trade-off 35 i behawioralny36. W tabeli 2 przed-
stawiono najważniejsze kryteria wyboru gałęzi transportu wyłonione w różnych 
badaniach prowadzonych od końca lat osiemdziesiątych XX wieku do początku 
XXI wieku. 

 
 
 
 

                                                           
32  B.L.G. Ljungström, Changes in Swedish Transport Users’ Motivation for Modal Choice, 

Round Table 69, ECMT, Paris 1985, s. 75. Za: E. Załoga, Strategie rynkowe kolei…, s. 94. 
33 D. Rucińska, Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 40; Transport…, s. 19. 
34  Zob. M.A. McGinnis, op.cit., s. 36. 
35  Zob. O. Tuna, M. Akarsu, Freight Transport Service Buying Process: A General Model 

for Exporters, w: Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey,  
red. M. Ergün i J. Żurek, Dokuz Eylul Publications, Izmir 1999, s. 1–16.  

36  Zob. T. Craig, A Behavioral Model of Modal Selection, „Transportation Journal” 1973, 
Spring, s. 25. 
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Tabela 2 
Główne elementy profilu jakościowego usług transportowych 

Autor badań Typ respondentów 
Obszar przestrzenny badań 

Najważniejsze kryteria 
wyboru gałęzi 

M.A. McGinnis 
(1989) 

Przedsiębiorstwa reprezentujące róż-
ne branże 
Stany Zjednoczone 

– cena/koszt 
– czas przewozu 
– szybkość 
– bezpieczeństwo ładunku 

V.P. Jeffs, P.J. Hills 
(1990) 

Papiernie, drukarnie, wydawcy 
Wielka Brytania 

– czas przewozu 
– elastyczność 
– szybkość 
– bezpieczeństwo ładunku 

S. Matear, R. Gray 
(1993) 

Przedsiębiorstwa irlandzkie, które 
transportują towary z i do Wielkiej 
Brytanii 
Irlandia 

– elastyczność 
– bezpieczeństwo ładunku 
– czas przewozu 
– cena/koszt 

G. Jovicic 
(1996) 

Przedsiębiorstwa reprezentujące 
różne branże 
Dania  

– czas przewozu 
– szybkość 
– cena/koszt 
– elastyczność 
– poziom obsługi klienta 

National Economic 
Research Associates 
(1997) 

Przedsiębiorstwa reprezentujące róż-
ne branże 
Europa 

– terminowość 
– szybkość 
– elastyczność 
– możliwość śledzenia ładunku 
– wpływ na środowisko natu-

ralne 
INRETS 
(2000) 

Użytkownicy i potencjalni użytkow-
nicy transportu intermodalnego 
Unia Europejska i Szwajcaria 

– cena/koszt 
– elastyczność 
– najlepsze dopasowanie sys-

temu logistycznego 
– szybkość 
– terminowość 

Szybkość i czas transportu

Cena/koszt transportu 

Inne właściwości usługi 

Właściwości usługi związane z czasem 

Właściwości usługi związane z kosztem 

Właściwości usługi związane z czasem, kosztem, 
przedmiotem i odległością przewozu  

 

Źródło: opracowanie na podstawie Intermodal Quality – Final Report for Publication. 
Funded by the EC under the 4th Framework Programme, Integrated Trans-
portchains, INRETS 2000, s. 25; V.P. Jeffs, P.J. Hills, Determinants of Modal 
Choice in Freight Transport. A Case Study, „Transportation” 1990, Vol. 17, 
Issue 1, s. 39; G. Jovicic, Evaluation of Some Important Quality Parameters  
in Long-distance Goods Transport, Tetra Plan Aps 1996, s. 4; M.A. McGinnis, 
op.cit., s. 40–42; S. Matear, R. Gray, Factors Influencing Freight Service 
Choice for Shippers and Freight Suppliers, „International Journal of Physical 
Distribution and Logistics Management” 1993, Vol. 23, Issue 2, s. 28; The Po-
tential for Rail Freight, National Economic Research Associates, London 
1997, s. 90. 
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Pochodną możliwości wyboru gałęzi transportu jest konkurencja między-
gałęziowa. W literaturze określa się ją mianem konkurencji substytucyjnej37. 
Odbywa się ona w ten sposób, że konkurenci oferują odmienne usługi, mimo to 
zaspokajają te same lub podobne potrzeby.  

Należy zgodzić się ze stwierdzeniem M. Michałowskej i R. Tomanka38, że 
substytucyjność gałęzi transportu to bariera integracji transportu określanej jako 
proces, którego przedmiotem jest łączenie systemów transportowych39. 
W związku z tym dążenie do integracji systemów transportowych jest działa-
niem polegającym na przełamywaniu bariery substytucji, a co za tym idzie – na 
osłabianiu oddziaływania konkurencyjnego między gałęziami transportu.  

 
 

Podsumowanie 
 
Zaprezentowane rozważania wyraźnie pokazują, że na popyt usług trans-

portowych wpływa wiele różnych czynników. Jedne z nich pełnią funkcję źró-

                                                           
37 Zob. Funkcjonowanie rynku usług transportowych, red. H. Woźniak, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1990, s. 8; A. Koźlak, Harmonizacja warunków konkurencji 
w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 31–32; A. Maryniak, 
Strategie konkurencji w towarowym transporcie samochodowym, w: Konkurencja w transporcie, 
red. M. Ciesielski. Zeszyty Naukowe nr 245, seria I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 1996, s. 72–73. 

38  M. Michałowska, R. Tomanek, Integracja systemów transportowych w warunkach go-
spodarki rynkowej jako przedmiot badań naukowych, w: Transport a Unia Europejska. Polski 
transport w europejskiej perspektywie, red. D. Rucińskiej,  E. Adamowicz, Fundacja Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 32. 

39  System transportowy można za B. Liberadzkim najprościej zdefiniować jako całokształt 
środków technicznych, ludzkich i organizacyjnych zaangażowanych w proces świadczenia usług 
transportowych (B. Liberadzki, Transport: popyt, podaż, równowaga, Wyższa Szkoła Ekono-
miczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa 1998, s. 98). P. Małek ujął system transportowy 
jeszcze krócej – jako zintegrowany potencjał przewozowy danego regionu gospodarczego 
(P. Małek, op.cit., s. 562). Dogłębne studium podstaw metodologicznych pojęcia „system trans-
portowy” opracował F. Tomala. Określa on system transportowy jako zbiór przedmiotów, tj. sieć 
drogowa, trasy komunikacyjne, inwestycje transportowe, procesy przewozowe, łącznie ze związ-
kami zachodzącymi między nimi, jak i między ich atrybutami, które wykorzystuje polityka trans-
portowa będąca ogniwem spajającym system transportowy w jedną całość za pomocą prowadzo-
nej przez siebie koordynacji (F. Tomala, System transportowy a ogólna teoria systemów, Zeszyty 
Naukowe WSE nr 33, Sopot 1966, s. 73. Za: Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji 
w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania, red. W. Paprocki i J. Pieregud, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 54). Szeroki przegląd definicji sys-
temu transportowego można znaleźć w pracy: W. Downar, System transportowy. Kształtowanie 
wartości dla interesariusza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2006, s. 53–65. 
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deł popytu, inne determinant wyznaczających jego wielkość, dynamikę i struk-
turę. Znajomość, a nade wszystko zrozumienie istoty potrzeb transportowych 
i preferencji użytkowników transportu jest zatem punktem wyjścia w analizach 
popytu na usługi transportowe, a także warunkiem koniecznym w procesie 
kształtowania rozwoju transportu. 
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NEEDS AND PREFERENCES IN DETERMINING THE DEMAND TRANSPORT SERVICES  
– THEORETICAL ASPECTS 

 
 

Summary 
 
The problem of analyzing the demand for transport services, its size and structure, 

the needs and preferences of users of transport is superior in its statements on the 
market in general transport services. Therefore, it seems to be taking this issue both in 
theoretical considerations, such as practical.   

The author has set itself the development of three equal goals. First, show that in 
analyzing the factors influencing the demand for consumer needs and preferences are 
the main groups of factors. Secondly, that analyzes developments of demand it is 
reasonable to distinguish between the needs of transport users’ preferences. Thirdly, to 
show the morphology of the transport users’ preferences.  

The considerations are theoretical. 
 

Translated by Izabela Dembińska 
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ROZWÓJ RYNKU LEASINGU ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO  

W POLSCE W LATACH 2006–2009 
 
 
 
Wprowadzenie 

 
Leasing obok kredytu bankowego jest jednym z najważniejszych źródeł fi-

nansowania polskich przedsiębiorstw. Do roku 2007 udział inwestycji polskich 
przedsiębiorstw w ruchomości finansowanych leasingiem sukcesywnie wzrastał 
(w roku 2007 osiągnął wartość 33,6%)1. Wartość nieruchomości (w 2009 roku 
14% ogółu  należności leasingowych) i ruchomości finansowanych (ok. 86% 
ogółu  należności leasingowych – stan na koniec 2009 r.) na podstawie umowy 
leasingu dynamicznie wzrasta.  Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego źródła 
finansowania, biorąc pod uwagę wartość finansowania obok kredytu bankowe-
go jest to najpopularniejsze źródło zasilania polskich przedsiębiorstw2. Przed-
siębiorstwa leasingowe finansują nieruchomości oraz ruchome składniki mająt-
ku. W tej drugiej grupie, dominujący udział pod względem wartości zajmuje 
leasing pojazdów.  

                                                           
1  Statystyki Związku Polskiego Leasingu, www.leasing.org.pl z dnia 10.09.2010 r. 
2  Rozwój systemu finansowego w Polsce, Departament Systemu Finansowego, NBP, War-

szawa 2009, s. 8. 
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W artykule przeanalizowano zmiany na rynku leasingu pojazdów w latach 
2006–2009, z uwzględnieniem wpływu kryzysu finansowego na wartość leasin-
gowanych ruchomości. 

 
 

1. Podstawy prawne i rodzaje leasingu 
 
W powszechnym użyciu, w publicystyce ekonomicznej, w praktyce go-

spodarczej, a także w artykułach i referatach naukowych stosowane jest pojęcie 
„leasing”. Jednak w polskim prawie termin „leasing” nie występuje. Ustawo-
dawca w kodeksie cywilnym używa terminu „umowa leasingowa”, którą defi-
niuje następująco: „przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się w zakre-
sie swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach 
określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo do 
używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobo-
wiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pie-
niężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu tytułu nabycia przez finan-
sującego”3. W ustawie wyodrębniono dwie strony umowy: finansującego 
(w praktyce gospodarczej zwanego leasingodawcą) oraz korzystającego  
(w praktyce gospodarczej zwanego leasingobiorcą). 

Finansujący na wniosek korzystającego najpierw dokonuje zakupu „przed-
miotu leasingu”, a następnie udostępnia korzystającemu przedmiot leasingu za 
ustalone w umowie leasingu czynsze (raty) leasingowe4. 

Umowie leasingu mogą podlegać5: 
– nieruchomości, 
– ruchomości (pojazdy, maszyny, urządzenia), 
– wartości niematerialne i prawne, 
– zbiór rzeczy, np.: linia technologiczna, sieć komputerowa. 
Zabezpieczeniem umowy leasingu jest na ogół sam przedmiot umowy, za 

używanie którego korzystający płaci nie tylko raty, ale tak zwany czynsz ini-
cjalny, który może wynosić nawet do 40% wartości przedmiotu leasingu, a jego 

                                                           
3  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks cywilny  z późniejszymi zmianami, DzU 2010, 

nr 40, poz. 222,  art. 709. 
4  Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, red. I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelą-

gowska A., CeDeWu, Warszawa 2008, s. 90.  
5  Szerzej por. Ibidem, s. 100–101. 
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wysokość uwarunkowana jest ryzykiem transakcji6. Jako zabezpieczenie umo-
wy leasingu stosuje się również weksel in blanco (wystawiany przez korzysta-
jącego), a także zabezpieczenia w formie rzeczowego majątku klienta (hipoteka, 
zastaw, zastaw rejestrowy, kaucja gwarancyjna, przewłaszczenie)7. 

W literaturze przedmiotu, dzięki obserwacji praktyki gospodarczej, wy-
różniono kilka rodzajów klasyfikacji leasingu8. Dwa najważniejsze ujęcia to 
podział na leasing pośredni i bezpośredni oraz na operacyjny i finansowy. 

Istota leasingu bezpośredniego polega na tym, że finansujący jest jedno-
cześnie dostawcą (producentem) przedmiotu leasingu. Znacznie bardziej popu-
larny i częściej stosowany jest leasing pośredni, finansowany przez banki, firmy 
leasingowe, spółki zależne dostawców przedmiotu leasingu.   

Ze względu na rozliczenia prawno-podatkowe w praktyce stosowany jest 
leasing operacyjny oraz finansowy (kapitałowy). Rozróżnienie zapisów 
i przedmiotu umowy  jako dostawy towaru lub świadczenie usługi. Dostawa 
towarów określona jest jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem na 
zasadach jego właściciela. Natomiast świadczeniem usługi, jest każde świad-
czenie nie będące dostawą towarów9. 

Umowa leasingu operacyjnego charakteryzuje się tym, że odpisów amor-
tyzacyjnych dokonuje finansujący i jest ona traktowana jako umowa świadcze-
nia usług w rozumieniu ustawy o VAT. Ta forma leasingu jest korzystna dla 
przedsiębiorców pod względem kosztowym, ponieważ czynsz inicjalny, opłata 
manipulacyjna, czynsze leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodu, czyli 
pomniejszają podstawę opodatkowania.  

Leasing operacyjny jest najczęściej wybieraną formą finansowania rucho-
mości przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikro, małe i średnie. Kolejną zaletą, 
wynikającą z faktu, że zapisy tej umowy  traktowane są jako świadczenie usłu-
gi, jest zasada, że podatek VAT płatny jest z każdą ratą leasingową, czyli wy-
datki związane z płatnością tego podatku są rozłożone w czasie. Natomiast 
w przypadku leasingu finansowego, podatek VAT od rat leasingowych jest 
płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu (zazwyczaj w ciągu 7 dni 

                                                           
6  Ibidem, s. 90. 
7  Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, 

Warszawa 2009, s. 171. 
8  M. Gołda, Leasing, Difin, Warszawa 2002, s. 22–24. 
9  M. Szafarowska, ABC Leasingu, Związek Polskiego Leasingu, www.leasing.org.pl. 
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po odbiorze przedmiotu leasingu), co dla mikro i małych przedsiębiorstw jest 
znacznym obciążeniem finansowym. Wadą leasingu operacyjnego traktowane-
go jako świadczenie usługi jest opodatkowanie podatkiem VAT według stawki 
22%. W umowach leasingu finansowego (traktowanych jako dostawa towarów), 
przedmiot umowy może być opodatkowany stawką właściwą dla środka trwałe-
go, natomiast jeśli ich przedmiotem są towary używane, leasing taki może pod-
legać zwolnieniu z VAT10.  Przedsiębiorcy w Polsce w 90% przypadków korzy-
stają z leasingu operacyjnego11. 

W leasingu finansowym okres umowy zbliżony jest do czasu jego gospo-
darczej używalności, a przedmiot leasingu zalicza się do składników majątku 
korzystającego. Raty leasingowe tylko w części odsetkowej stanowią koszt 
uzyskania przychodu. Podstawę opodatkowania obniża także amortyzacja.  

Leasing finansowy stosowany jest głównie do finansowania nieruchomości 
oraz linii technologicznych o znacznej wartości12.  

Leasing jest wygodnym i korzystnym sposobem finansowania środków 
trwałych, do jego najważniejszych zalet zalicza się proste formalności, szybki 
czas realizacji umowy, poza tym wymagania leasingodawców nie są tak re-
strykcyjne jak wymagania banków. Z leasingu mogą korzystać zarówno osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki posiadające osobo-
wość prawną i nieposiadające osobowości prawnej (spółki jawne, partnerskie, 
komandytowe). 

W Polsce od przedsiębiorców chcących skorzystać z leasingu wymaga się 
prowadzenia działalności od co najmniej 12 miesięcy. Z uwagi na przepisy po-
datkowe leasing jest mniej opłacalny dla przedsiębiorstw, które13: 

– nie są płatnikami VAT, 
– rozliczają się z podatku dochodowego ryczałtowo, korzystają z karty 

podatkowej, nie generują zysku, są w fazie początkowej działalności. 
 
 
 
 

                                                           
10  Szafarowska M., op.cit. 
11  www.ipo.pl (10.09.2010). 
12  Finansowanie działalności gospodarczej..., s. 93. 
13  Ibidem. 
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2. Rozwój rynku leasingu pojazdów 
 
Raporty publikowane przez Związek Polskiego Leasingu wskazują, że po-

nad 80% wszystkich należności z tytułu umów leasingu dotyczy leasingu ru-
chomości, z kolei największą cześć umów leasingowych (wartościowo wśród 
leasingu ruchomości) stanowią  umowy leasingu pojazdów. Szczegółowe dane 
dotyczące wartości umów przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Wartość umów leasingu ruchomości i leasingu pojazdów w latach 2006–2009 
Źródło:  Dane Raport Leasing 2009, Związek Polskiego Leasingu. 

 
 
Leasing pojazdów dla przedsiębiorstw jest najkorzystniejszą formą ich na-

bywania, zwłaszcza w wariancie leasingu operacyjnego: płacone raty stanowią 
koszt uzyskania przychodu, czyli  korzyść dla przedsiębiorcy w postaci tarczy 
podatkowej, a płatność podatku VAT rozłożona jest w czasie.  

Dane z rys. 1 pokazują, że kryzys finansowy (2007–2009) w roku 2007 
i 2008 nie wpłynął na wartość umów leasingu ruchomości ani umów dotyczą-
cych leasingu pojazdów. Co więcej, rok 2007 był rekordowym pod względem 
wartości zawartych umów. Dopiero w roku 2009 zanotowano spadek na rynku 
umów leasingu, dotyczyło to wszystkich rodzajów pojazdów, ale najbardziej 
sektora pojazdów ciężarowych, co tłumaczone jest przez Związek Polskiego 
Leasingu załamaniem sektora przewozów międzynarodowych. Wpływ na spa-
dek wartości umów leasingu pojazdów miało także ograniczenie inwestycji 
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przez przedsiębiorstwa, wprowadzenie oszczędności oraz cięcia kosztów. Kry-
zys finansowy, który w większości krajów europejskich przekształcił się w re-
cesję (spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach) lub spowodował znaczne 
spowolnienie, również w Polsce skutkował pewnym reżimem w zakresie wy-
datków przedsiębiorstw.  

Struktura leasingu pojazdów (rys. 2) pokazuje tendencję wzrostu udziału 
leasingu samochodów osobowych, w ogólnej wartości umów leasingu. 
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Rys. 2. Struktura leasingu pojazdów pod względem wartości umów 
Źródło:  Dane Raport Leasing 2006, 2007, 2008, 2009, Związek Polskiego Leasingu.  

 
 
Dane dotyczące struktury umów leasingu pojazdów potwierdzają spadek 

wydatków przedsiębiorstw na inwestycje w środki transportu, co wyraża się 
spadkiem wartości umów leasingu samochodów ciężarowych (2009 r.). Pomi-
mo spadku wartości leasingu pojazdów w roku 2009 o blisko 35% r/r, wzrósł 
udział leasingu samochodów osobowych o 12 punktów procentowych (choć 
wartość umów leasingu pojazdów spadła o 21,1% r/r , z 10,4 mld zł do 8,2 mld zł). 
Według danych Związku Polskiego Leasingu wzrost ten (zwłaszcza duża dy-
namika w IV kwartale) spowodowany jest planowanymi przez Ministerstwo 
Finansów zmianami w zakresie odliczania podatku VAT od  tak zwanych sa-
mochodów z kratką14. 
                                                           

14  Przedsiębiorstwa obecnie mogą odliczać 100% VAT od tzw. samochodów z kratką, pla-
nowana jest zmiana ustawy ograniczająca wartość odliczenia do 60% VAT, tak jak w przypadku 
samochodów osobowych. 
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Poza klasycznym leasingiem, przedsiębiorstwa korzystające z drogowych 
środków transportu mają do dyspozycji szerszy zakres usług komplementar-
nych, ale też substytucyjnych oferowanych przez przedsiębiorstwa leasingu 
i wynajmu15. Należą do nich wynajem długoterminowy, leasing z serwisem, 
zarządzanie flotą oraz wynajem krótkoterminowy.  

Pełny wynajem długoterminowy (Full Sernice Leasing), to finansowanie 
floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy. Minimalny 
czas trwania umowy wynosi 24 miesiące, umowa obejmuje obowiązkowo min. 
trzy usługi pozafinansowe, w tym serwis mechaniczny. Do głównych usług 
pozafinansowych należą16: 

– ubezpieczenie, 
– likwidacja szkód, 
– serwisowanie, 
– wymiana i serwis opon, 
– assistance i samochody zastępcze, 
– obsługa kart paliwowych, 
– door-to-door, 
– raportowanie. 
Przedsiębiorstwa oferujące wynajem długoterminowy przejmują ryzyko 

wartości rezydualnej (resudual value – RV), czyli wartości rynkowej pojazdu 
w momencie odsprzedaży, po wygaśnięciu umowy wynajmu długoterminowe-
go. Wyliczenie tej wartości, która zależy między innymi od marki, modelu, 
pojemności silnika, powierzone zostaje usługodawcy17. 

Leasing z serwisem (Leasing and Service) polega na finansowaniu pojaz-
dów przez umowę leasingu operacyjnego, finansowego, najmu lub dzierżawy. 
Podobnie jak w przypadku pełnego wynajmu długoterminowego, minimalny 
okres umowy określony jest na  24 miesiące, a umowa powinna obejmować 
minimum dwie dodatkowe usługi, bez obowiązku serwisu mechanicznego. Ry-
zyko wartości rezydualnej ponosi, inaczej niż w przypadku wynajmu, korzysta-
jący.  

                                                           
15  Największe przedsiębiorstwa oferujące  leasing, wynajem pojazdów i zarządzanie flotą to 

LeasePlan Fleet Management, Arval Service Lease, ING Car Lease, Carefleet i ALD Automotive 
Polska, www.pzwlp.pl.  

16  Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, www.pzwlp.pl (20.09.2010). 
17  www.pzwlp.pl (20.09.2010). 
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Zarządzanie flotą (Fleet Management) to usługa niezwiązana z finansowa-
niem nabywania pojazdów. Umowa obejmuje zarządzanie flotą w zakresie ope-
racyjnym, administracyjnym, technicznym i prawnym, zawierana jest na mini-
mum sześć miesięcy, może obejmować dowolną liczbę usług dodatkowych.  

Wynajem krótkoterminowy (short-term rental), obejmuje finansowanie 
środków transportu, dowolny zakres usług finansowych oraz dowolność w za-
kresie ryzyka wartości rezydualnej. Maksymalny czas trwania umowy to 
24 miesiące. 

Według danych na koniec 2009 roku, w Polskim Związku Wynajmu i Le-
asingu zrzeszonych było 15 przedsiębiorstw oferujących wyżej wymienione 
usługi, które zawarły umowy na 71 297 pojazdów. Zdecydowana większość 
umów dotyczyła pełnego wynajmu długoterminowego (81%), niemal 13% 
umów zawarta była na usługę zarządzania flotą,  umowy na pozostałe pojazdy 
(ponad 6%) dotyczyły leasingu z serwisem18.  

 
 

Podsumowanie 
 
W okresie czterech lat (2004–2007) poprzedzających kryzys finansowy 

i spowolnienie gospodarcze w Polsce, średnioroczny wzrost leasingu w Polsce 
wyniósł 32%. W połowie 2008 roku na rynku leasingu w Polsce zaczęły być 
odczuwalne skutki kryzysu finansowego w postaci spadku dynamiki wzrostu 
zawieranych umów. Pod względem wartości zawieranych umów spadki naj-
wyraźniej zarysowały się w roku 2009. Dane za pierwsze osiem miesięcy 2010 
roku wskazują 16% wzrost (rok do roku) wartości finansowania leasingiem. 
Największy wzrost  (dwukrotny) odnotował  leasing samochodów do 3,5 t, 
w porównaniu z tym samym okresem roku 2009. Znaczący wzrost popytu na 
tego typu pojazdy związany jest ze wspomnianymi planowanymi zmianami 
odliczania podatku VAT. W pierwszych dwóch miesiącach o 33% wzrósł także 
leasing ciągników siodłowych. Ogółem, od stycznia do końca sierpnia 2010 
roku wartość leasingu pojazdów wyniosła 8,9 mld zł, co oznacza wzrost o 21% r/r.  

Leasing pozostaje w pierwszej trójce źródeł finansowania polskich przed-
siębiorstw. Szczególnie dominuje na rynku finansowania środków transportu 
drogowego. Z tej formy finansowania korzystają przedsiębiorstwa z różnych 

                                                           
18  www.pzwlp.pl (10.09.2010). 
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branż i sektorów gospodarki, jest to stosunkowo łatwo dostępny sposób finan-
sowania inwestycji. Dla przedsiębiorstw oferujących usługi leasingu, kluczo-
wym segmentem jest leasing samochodów osobowych, bo korzystają z niego 
w zasadzie wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości i rodzaju pro-
wadzonej działalności. Poza tym ten typ umów charakteryzuje się dużą płynno-
ścią i relatywnie niskim ryzykiem – odsprzedaż czy ponowny leasing tego sa-
mego pojazdu nie jest dla finansującego problemem19. 

Przedsiębiorstwa transportowe lub korzystające z dużej liczby środków 
transportu drogowego mają do dyspozycji, poza samym leasingiem, specjali-
styczne usługi, które ułatwiają zarządzanie flotą i gwarantują sprawną obsługę, 
takie jak wynajem długoterminowy oraz leasing i serwis. Należy spodziewać się 
zapotrzebowania na tego typu usługi outsourcingowe, z których korzystać będą 
nie tylko przedsiębiorstwa specjalizujące się w transporcie czy przewozach. 
Zlecanie takich usług na zewnątrz zmniejsza koszty przedsiębiorstwa (zatrud-
nienia, szkoleń, napraw) oraz gwarantuje kompleksową obsługę floty.  
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THE DEVELOPMENT OF CAR LEASING  
ON THE POLISH LEASING MARKET 2006–2009 

 
 

Summary 
 
Leasing as a financial source of Polish companies has a significant impact on the 

value of investment. This relevant source of capital is attractive especially to small and 
medium enterprises thanks to availability, low costs and easy procedure. This article 
focuses on classification of leasing in Poland and discusses its position in financing of 
cars. It mentions as well additional services provided by lease companies such as  main-
tenance, repair, tire changes, servicing of fleets.  

 
      Translated by Dominika Kordela 
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TENDENCJE ROZWOJU EUROPEJSKIEJ FLOTY RZECZNEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 

 
Flota rzeczna jest podstawowym elementem technicznym żeglugi śród-

lądowej oraz determinuje jej efekty przewozowe1. Parametry techniczne stat-
ków rzecznych bezpośrednio wpływają na atrakcyjność ekonomiczną oraz 
wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza w żegludze śródlądowej. 

Środki transportu w żegludze śródlądowej dzieli się na motorowe i bezsil-
nikowe. Do uruchomienia bezsilnikowych środków transportu potrzebny jest 
tabor trakcyjny w postaci holowników lub pchaczy. Barki bez własnego napędu 
często formułowane są w zestawy2, wśród których wyróżnia się zestawy holo-
wane oraz pchane. Bardziej korzystne w eksploatacji są zestawy pchane, po-
nieważ mają mniejsze zapotrzebowanie na moc w przeliczeniu na 1 tonę prze-
mieszczanego ładunku w wyniku redukcji oporów wody, dlatego zestawy ho-
lowane znikają powoli z rzek. Prostsza konstrukcja zestawów pchanych, pozwa-
la na około 30% oszczędności stali w stosunku do (konstrukcji) zestawów ho-
lowanych. Zestawy pchane są znacznie łatwiejsze w nawigacji, czego konse-

                                                           
1  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, Transport wodny śródlądowy, Wy-

dawnictwo Uniwersytet Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 118. 
2  J. Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2008, s. 104. 
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kwencją jest większe bezpieczeństwo przewozu3, mają także przewagę nad bar-
kami motorowymi, która wynika z następujących4: 

– możliwości niezależnego dysponowania pchaczami i barkami dzięki ła-
twości łączenia i rozłączania zestawów, 

– możliwości dowolnego formułowania zestawów w zależności od wa-
runków nawigacyjnych i potrzeb przewozowych, 

– większej pojemności ładunkowej barek pchanych, 
– mniejszego zapotrzebowania na personel w stosunku do barek z włas-

nym napędem o tej samej zdolności przewozowej, 
– niższych kosztów budowy pchaczy i barek pchanych. 
Tabor żeglugi śródlądowej zajmuje drugie miejsce pod względem maso-

wości przewozów po statkach morskich. Barki wykorzystywane do przewozów 
międzynarodowych mają nośność w granicach 8005–3000 t. W wypadku two-
rzenia zestawów pchanych lub holowanych łączna masa przewożonego jedno-
razowo ładunku może wzrosnąć do ponad 10 000 t. Nowoczesny zestaw pchany 
wykorzystywany na Renie składa się z pchacza oraz sześciu barek o nośności 
2000 t każda6. 

 
 

1. Struktura oraz potencjał przewozowy floty rzecznej w Europie Zachodniej 
 
W strukturze floty Europy Zachodniej dominującą pozycję zajmują barki 

motorowe oraz zbiornikowce z własnym napędem. Barki motorowe na rynku 
przewozów ładunków suchych mają ponad 65% udziału w ogólnej ładowności 
floty rzecznej Europy7. Barki motorowe stają się głównym środkiem transportu 
wśród statków wykorzystywanych w żegludze śródlądowej, mają bowiem 
większą prędkość oraz operatywność, co zmniejsza ryzyko kolizji z obiektami 
pływającymi i hydrotechnicznymi8. Przeważająca rola barek motorowych jest 

                                                           
3  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, op.cit., s. 118. 
4  Ibidem, s. 118. 
5  W Polsce barki motorowe oraz większość barek pchanych ma nośność 500 t. 
6  J. Neider, op.cit., s. 104. 
7  Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung Nr. 1. Situation von Angebot und 

Nachfrage im Jahr 2009 und Analyse der Konjunktur Mitte 2010, Zentralkommission für die 
Rheinschifffahrt, 2010, s. 89. 

8  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, op.cit., s. 118. 
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również następstwem struktury własnościowej w tej gałęzi transportu. Przedsię-
biorstwa rodzinne posiadające jedną barkę stanowią ponad 70% przedsiębiorstw 
żeglugowych w Unii Europejskiej. W krajach mających największy udział że-
glugi śródlądowej w podziale gałęziowym rynku transportowego w Europie, 
takich jak Niemcy, czy Belgia, udział przedsiębiorstw rodzinnych wynosi 80%9. 
Szacuje się, że obok małych firm armatorskich, w Europie funkcjonuje około 25 
dużych przedsiębiorstw realizujących przewozy wodne śródlądowe10. 

Zarówno na rynku przewozu ładunków suchych, jak i płynnych rośnie 
średnia ładowność floty. Wraz ze wzrostem wielkości statków maleją bowiem 
koszty ich budowy i eksploatacji przypadające na tonę nośności11. Ze zwiększa-
jącą się wielkością statku, przy określonym zanurzeniu i głębokości szlaku 
wodnego, zmniejsza się zapotrzebowanie energetyczne przypadające na tonę 
ładunku oraz tworzone zanieczyszczenia12. Zużycie energii statku o nośności 
700 t wynosi 0,48 MJ/tkm, natomiast w wypadku statku o nośności 1250 t zu-
życie to spada do poziomu 0,43 MJ/tkm (dla porównania ciągnik siodłowy z na-
czepą o ładowności 24 t zużywa 1,4 MJ/tkm energii)13. Wraz ze wzrostem noś-
ności statku zmniejsza się również udział kosztów pracy w strukturze ogólnych 
kosztów eksploatacji floty (tabela 1). 

Średnia ładowność towarowej floty rzecznej w krajach Europy Zachodniej 
wynosiła w 2002 roku 930 t i wzrosła do poziomu ponad 1200 t w 2009 roku, 
zaś zbiornikowców odpowiednio 1200 t i 1600 t. Ze względów ekonomicznych 
nowych statków o nośności poniżej 1500 t w Europie Zachodniej  prawie wcale 
się nie buduje. Flota statków do przewozu ładunków suchych powiększa się  
o nowe statki o ładowności minimum 3000 t14. Zdolność przewozową tego typu 

                                                           
9  Der Fachkräftemangel im See- und Binnenschiffsverkehr. Studie. Europäisches Parla-

ment, Brüssel 2009, s. 26. 
10  H.M. Łepek, Rola żeglugi śródlądowej w europejskim systemie transportowym, w: Rewi-

talizacja drogi wodnej Odra–Wisła szansą dla gospodarki regionu, red. Z. Babiński, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 28. 

11  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, op.cit., s. 124. 
12  P. Rieken, Emissionen der Binnenschifffahrt: Aktueller Stand und Perspektiven, „100 Jah-

re DVWG“ Sonderheft der Zeitschrift „Internationales Verkehrswesen“, DVV Media Group 
GmbH, 2008, s. 90. 

13  Binnenschifffahrt: Gütertransport mit Power. Die Zukunft des Gütervrkehrs und der Bin-
nenschifffahrt in Europa 2010–2011, Bureau Voorlichtung Binnevaart, EICB, EBU, Rotterdam 
2010, s. 57. 

14  Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung Nr. 1..., s. 89. 
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jednostki można porównać ze 125 ciągnikami siodłowymi z naczepą o ładow-
ności 24 t. Przeciętna barka kontenerowa, wchodząca w skład zestawu pchane-
go, ma średnią ładowność 160 TEU, co odpowiada trzem kolejowym pociągom 
kontenerowym lub dwukilometrowemu konwojowi pojazdów drogowych15. 

 
Tabela 1 

 
Udział kosztów pracy w strukturze kosztów eksploatacji floty (w %) 

 
Jednostka pływająca Koszty pracy 

barka motorowa < 450 t 56,5 
barka motorowa 450–1200 t 45,5 
barka motorowa > 1200 t 37,4 
zestaw pchany < 5000 t 20,5 
zestaw pchany > 5000 t 9,8 

Źródło: opracowanie na podstawie: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkow-
ski, op.cit., s. 118. 

 
 
Analiza danych statystycznych podziału floty rzecznej Europy Zachodniej 

według nośności jednostek pływających, wskazuje wyraźnie na tendencję 
zmniejszania się liczby małych statków rzecznych. Po zakończeniu w 2002 
roku modernizacji potencjału przewozowego floty, do 2010 roku w państwach 
zachodnioeuropejskich wycofano z eksploatacji ponad 1400 barek motorowych 
i ponad 350 barek pchanych i holowanych16. Część statków sprzedano pań-
stwom naddunajskim, Polsce oraz Czechom, dlatego nadal wykorzystywane są 
w rynku przewozowym Europy.  

Odmienna struktura nośności floty rzecznej występuje we Francji, gdzie 
statki rzeczne o nośności poniżej 1000 t stanowią 60 % floty towarowej. Jest to 
spowodowane ograniczeniami parametrów szlaku żeglugowego na północy 
kraju, gdzie odbywa się główna część przewozów żeglugą śródlądową we Fran-
cji. Nowe możliwości stwarzane przez połączenie Sekwana-Północ mogą 
w przyszłości korzystnie wpłynąć na wymianę struktury floty rzecznej tego 

                                                           
15  K. Woś, Kierunki aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry 

w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza „Sadyba”, Warszawa 
2005, s. 31. 

16  Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung Nr. 1..., s. 90. 
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państwa. W Belgii i Holandii statki rzeczne o nośności poniżej 1000 t stanowią 
22% floty, natomiast w Niemczech – 15%. Statki rzeczne o nośności poniżej 
1000 t znajdują się w Europie Zachodniej w segmencie rynku, w którym popyt 
na przewozy jest mniejszy, niż w przypadku większych jednostek oraz który ma 
poważną konkurencję transportu samochodowego17.  

Nośność floty statków rzecznych do przewozu ładunków suchych w roku 
2009 w porównaniu do roku 2002 zwiększyła się o 11,6%. W latach 2002–2009 
udział motorowych statków rzecznych o nośności ponad 2000 t, w nośności 
statków rzecznych ogółem, wzrósł z 22% do 39%, podczas gdy udział statków 
o nośności ponad 3000 t wzrósł z 4% do ponad 19%. Wzrost ten nastąpił głów-
nie w obszarze Renu. Tendencja ta jest najlepiej widoczna w Belgii i Holandii 
(rys. 1). W Niemczech oraz we Francji liczba statków rzecznych o dużej nośno-
ści wzrosła w niewielkim stopniu. Relatywnie niewielka flota rzeczna Szwajca-
rii i Luksemburga składa się z jednostek o średniej i dużej nośności, które do-
konują przewozów na Renie i Mozeli18. 

 
 

 
 

Rys. 1. Zmiana struktury tonażu floty motorowych towarowych statków rzecznych  
w Europie Zachodniej w latach 2002–2009 

Źródło: Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung Nr. 1..., s. 91. 

                                                           
17  Ibidem, s. 90. 
18  Ibidem, s. 90. 
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Przeciętna europejska barka kontenerowa wykorzystywana w transporcie 
wodnym śródlądowym, wchodząca w skład zestawu pchanego, ma średnią ła-
downość 160 TEU. Barki motorowe pływające po Dunaju z maksymalnymi 
dopuszczalnymi parametrami, czyli 110 m długości i 11,4 m szerokości, są 
w stanie przewieźć 148 TEU w trzech warstwach od portu Komorno na Słowa-
cji do portu Deggendorf w Niemczech (Bawaria). Na Renie poniżej Manheim 
pojedyncze statki rzeczne zdolne są przewieźć 272 TEU. Na Sekwanie, ze 
względu na ograniczone parametry szlaku żeglugowego, pojedyncze jednostki 
przewożą około 60 TEU19. Eksploatowane w polskich warunkach barki  
BM–500, ze względu na niedostateczną liczbę i małe wymiary luków ładunko-
wych, nie mogą być wykorzystywane do przewozu kontenerów. Do tego celu 
wykorzystywane są barki pchane BP–500 oraz BP–800, których jednorazowa 
zdolność przewozowa wynosi odpowiednio 26 TEU oraz 35 TEU20. 

Jednym z podstawowych wyróżników floty żeglugi śródlądowej, w po-
równaniu ze środkami innych gałęzi transportu, jest długa żywotność statków21. 
Struktura wiekowa floty w latach 2002–2009 uległa zmianom (tab. 2). Średni 
wiek statków państw zachodnioeuropejskich obniżył się z 50 lat w 2002 roku 
do 45 lat w 2009 roku. Wiele jednostek wprowadzonych do eksploatacji przed 
1980 rokiem zostało złomowanych, sprzedanych krajom trzecim lub przebudo-
wanych na mieszkania22. 

W Unii Europejskiej 2008 rok był rekordowy pod względem wprowadze-
nia do eksploatacji nowych jednostek pływających. Przekroczona została dwu-
krotnie liczba nowych barek motorowych wprowadzonych do eksploatacji w la-
tach poprzednich (tab. 3)23. W 2009 roku wprowadzono do eksploatacji 72 barki 
motorowe o łącznej nośności 237 668 t oraz 44 barki pchane o łącznej nośności 
97 461 t. W pierwszych pięciu miesiącach 2010 roku podaż floty w państwach 
europejskich zwiększyła się o 6 barek motorowych o nośności 18 000 t oraz  
2 barki pchane o nośności 5 000 t24. 

 
                                                           

19  K. Woś, op.cit., s. 31. 
20  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, op.cit., s. 127. 
21  E. Załoga, Kształtowanie podaży floty śródlądowej w Unii Europejskiej, II Międzynaro-

dowa Konferencja Naukowa Inland Shipping, Szczecin 2006, s. 58. 
22  Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung  Nr. 1..., s. 92. 
23  Europäische Binnenschfffahrt. Marktbeobachtung  Nr. 9…, s. 94. 
24  Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung  Nr. 1..., s. 120. 
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Tabela 2 
 

Zmiana liczby statków rzecznych do przewozu ładunków suchych  w 2009 roku  
w porównaniu do 2002 roku według daty budowy statków 

 
Wyszczególnienie Barki motorowe Barki bez własnego napędu 

Rok budowy przed 1990 –1334 –412 
Rok budowy po 1990 393 229 
Łącznie –941 –183 

Źródło: Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung Nr. 1..., s. 92. 
 
 

Tabela 3 
 

Nośność nowych oraz wycofanych z eksploatacji statków rzecznych w Niemczech  
w 2007 i 2008 roku (t) 

 
2007 2008 

Wyszczególnienie Statki poddane 
złomowaniu Nowe statki Statki poddane 

złomowaniu Nowe statki 

Barki motorowe 1144 3584 2720 7979 
Zestawy pchane 3325 4321 2112 18 699 
Zbiornikowce 0 5170 1000 12 398 

Źródło: Europäische Binnenschfffahrt. Marktbeobachtung Nr 9. Situation von Angebot 
und Nachfrage im Jahr 2008 und Analyse der Konjunktur Mitte 2009. Europä-
ische Gemeinschaft,  Zenralkommission für Rheinschifffahrt, Oktober 2009, 
s. 96. 

 
 
Większość statków rzecznych wybudowanych od 2002 roku znajduje się 

w posiadaniu floty belgijskiej i holenderskiej. Według szacunków Centralnej 
Komisji Żeglugi na Renie, floty holenderska i belgijska dysponują 40%–50% 
tonażu floty wprowadzonej do eksploatacji po 1990 roku, podczas gdy flota 
francuska oraz niemiecka jedynie 16%–20% tonażu25. 

 
 

                                                           
25  Ibidem, s. 93. 
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Rys. 2. Struktura floty motorowych towarowych statków rzecznych w Europie Za-

chodniej w latach 2002–2009 według roku budowy (t) 
Źródło: Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung Nr. 1..., s. 93. 

 
 
Wprowadzenie do eksploatacji na drogach wodnych Europy Zachodniej 

większych jednostek pływających powyżej 1500 t zwiększa rentowność dzia-
łalności w żegludze śródlądowej oraz odpowiada za wzrost popytu, jaki obser-
wowano na głównych drogach wodnych Europy Zachodniej do połowy 2008 
roku.  

Według sprawozdania Centralnej Komisji Żeglugi na Renie z 2010 roku, 
zauważalne jest również zmniejszenie liczby oraz starzenie się floty o małej 
nośności (poniżej 1500 t), która wykorzystywana jest na rynku przewozowym 
na drogach wodnych o niższych parametrach technicznych. Odnowa tego seg-
mentu floty, który mógłby być konkurencyjny dla transportu samochodowego 
jest nieopłacalna ekonomicznie.  

 
 

2. Struktura floty w obszarze Dunaju, w Polsce oraz w Czechach 
 
W regionie Dunaju, w Polsce oraz w Czechach flota stanowi około 7%  

europejskiego potencjału statków rzecznych do przewozu ładunków suchych 
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oraz około 1% potencjału przewozowego floty przewożącej ładunki płynne. 
Składa się ona w przeważającej części ze statków do przewozu ładunków su-
chych. Udział barek pchanych we flocie państw naddunajskich stanowi 76%. 
Na Dunaju żegluga wykorzystuje barki pchane. Barki motorowe o małym zanu-
rzeniu używane są do przewozów na Łabie. 

Barki motorowe wykorzystywane do żeglugi w tej części Europy mają  
nośność 500–2000 t. Większe jednostki prawie nie występują, natomiast barki 
pchane – we wszystkich parametrach nośności26. 

Większość statków została wprowadzona do eksploatacji w latach 1960 
–2000. Nie ma praktycznie nowych jednostek pływających, najczęściej kupo-
wane są, wcześniej eksploatowane, statki od państw zachodnioeuropejskich. 
Barki pchane budowane były w latach 1970–1990, a barki motorowe oraz 
zbiornikowce z własnym napędem są jeszcze starsze. Ta część europejskiej 
floty nie rozwija się tak dynamicznie, jak w państwach Europy Zachodniej, 
z wyjątkiem dolnego Dunaju. W żegludze na Dunaju uczestniczą aktywnie stat-
ki z państw trzecich, takich jak Serbia i Ukraina27. 

W Polsce ma siedzibę jedna z największych europejskich firm żeglugi 
śródlądowej. Dzięki połączeniu, w kwietniu 2007 roku, flot polskiego i nie-
mieckiego przewoźnika (Deutsche Binnenreederei AG), pod jedną banderą 
pływa 900 statków rzecznych o łącznym tonażu 540 000 t. W ramach grupy 
pływa między innymi 260 barek motorowych i pchaczy oraz 550 barek bez 
własnego napędu28. Strategicznym obszarem działalności Grupy Odratrans na 
europejskim rynku transportu śródlądowego jest obszar pomiędzy Wisłą a Re-
nem, z dorzeczem Łaby w kierunku Hamburga oraz kanałami żeglugowymi 
w kierunku Bremy. Statki grupy kapitałowej pływają także po Renie29. 

Ze względu na liczne ograniczenia infrastrukturalne, nie wszystkie kierun-
ki przemian zachodzące we flocie Europy Zachodniej widoczne są w warun-
kach polskich. Dzięki procesowi modernizacji floty w latach sześćdziesiątych, 
Polska w latach siedemdziesiątych dysponowała nowoczesną flotą towarową. 
Trudna sytuacja finansowa armatorów spowodowała, że systematycznie zmniej-

                                                           
26  Ibidem, s. 99. 
27  Ibidem, s. 100. 
28  H.M. Łepek, Żegluga śródlądowa w Unii Europejskiej, w: Infrastruktura transportowa 

szansą i barierą rozwoju regionalnego, red. J. Łacny, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Byd-
goszcz 2008, s. 283. 

29  www.odratrans.com.pl (29.09.2010). 
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sza się zarówno liczba statków, jak i ich łączny tonaż30. W latach 1990–1999, 
czyli w zasadniczym okresie realizowania polityki ograniczenia nadpodaży 
floty Unii Europejskiej, nastąpiło poważne zredukowanie stanu polskiej floty 
(65% – barki motorowe, 56% – barki bez własnego napędu, 35% – pchacze). 
Redukcja podaży floty śródlądowej w Polsce była również skutkiem restruktu-
ryzacji gospodarki kraju31. Obecnie eksploatowany jest tabor o relatywnie nis-
kim tonażu. Zarówno w grupie floty motorowej, jak i barek bez własnego napę-
du przeciętna nośność statku wynosi 500 t32. 

Potencjał przewozowy floty w regionie Dunaju, w Polsce oraz w Czechach 
stanowi jedynie 7% nośności statków rzecznych wykorzystywanych do prze-
wozu ładunków suchych w Europie Zachodniej. W stosunku do floty rzecznej 
państw Europy ich potencjał jest więc mały. W większości wykorzystywany 
jest tabor zakupiony w państwach zachodnioeuropejskich, gdzie został ze 
względów ekonomicznych wycofany z eksploatacji. Tabor w regionie Dunaju, 
w Polsce oraz w Czechach jest dostosowany do parametrów technicznych i wa-
runków na lokalnych drogach wodnych. Struktura rodzajowa floty w Polsce jest 
uboga ze względu na zbyt niskie parametry techniczne dróg wodnych oraz prze-
świty przęseł mostowych stanowiące ograniczenie infrastrukturalne.  

 
 

Podsumowanie 
 
Kraje Europy Zachodniej podejmują starania wzmocnienia roli żeglugi 

śródlądowej w systemie transportowym. Świadczy o tym wzrastająca liczba 
nowych statków rzecznych o dużej nośności maksymalizująca korzyści ekono-
miczne przewozu i wzmacniająca pozycję konkurencyjną żeglugi śródlądowej. 

W polskim systemie transportowym żegluga odgrywa niewielką rolę. 
Głównym powodem jest brak warunków technicznych do prowadzenia żeglugi.  

Układ dróg wodnych w Polsce jest, z natury rzeczy, elementem europej-
skiego systemu sieci dróg wodnych, jednak zaniedbania w ich rozwoju wyzna-
czają polskim drogom wodnym bardziej rolę wąskiego gardła, niż zintegrowa-

                                                           
30  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, Transport wodny śródlądowy, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 125. 
31  E. Załoga, op.cit., s. 61. 
32  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, op.cit., s. 125. 
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nego systemu transportowego. Brak dostępności do zintegrowanej sieci dróg 
wodnych jest czynnikiem hamującym rozwój sektora żeglugi śródlądowej 
w Polsce33.  

Europejskie tendencje rozwoju floty świadczą o rentowności przewozów 
w żegludze śródlądowej. Rozwój taboru jest pozytywnym krokiem w kierunku 
wzmocnienia pozycji żeglugi śródlądowej na europejskim rynku transportowym 
oraz wzmocnienia jej roli jako ważnego czynnika zrównoważenia transportu 
w Europie. Polska nie powinna pozwolić na lekceważenie potencjału, jakim jest 
aktywizacja żeglugi śródlądowej oraz podjąć działania stworzenia warunków 
rynkowych jej działalności przez zapewnienie odpowiednich parametrów tech-
nicznych drogom wodnym. 
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TENDENZEN DER ENTWICKLUNG  
DER EUROPÄISCHEN BINNENSCHIFFFAHRTSFLOTTE 

 
 

Zusammenfassung 
 
Die Beobachtung der statistischen Aufgliederung der westeuropäischen Flotten 

zeigt deutlich, dass sich die Größenklassen der kleinsten Schiffe leeren. In der Trocken-
schifffahrt werden seit einigen Jahren zahlreiche Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 
mindestens 3000 Tonnen gebaut. Schiffe mit einer Tragfähigkeit unter 1500 Tonnen 
werden aus wirtschaftlichen Gründen kaum mehr gebaut. 

Die Entwicklung des Flottenstrukturs ist ein positiver Schritt zur Stärkung der Po-
sition der Binnenschifffahrt im europäischen Verkehrsmarkt und die Stärkung seiner 
Rolle als ein wichtiger Faktor für die Nachhaltigkeit des Verkehrs. 

In Polen sind aus technischen Gründen kleine Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 
500 Tonnen tätig. Polen soll die Wasserstraßen in einem für die Schifffahrt erforder-
lichen Zustand aufrechterhalten, um den Potenzial dieses Verkehrszweig nicht zu ver-
nachlässigen.  

 
Übersetz von Emilia Kuciaba 
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DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA  
JAKO PRZEDMIOT ANALIZY TEORETYCZNEJ1 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
W wielu pracach ekonomicznych oraz publicystycznych, a także licznych 

dokumentach (rządowych i samorządowych) wskazuje się na istotną rolę do-
stępności transportowej jako czynnika sprzyjającego wzrostowi oraz rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu. Brakuje jednak szerszej wykładni pojęć czy też 
systematyki odnoszącej się do omawianego zagadnienia. Najczęściej pojęcie 
dostępności transportowej odnoszone jest do liniowej infrastruktury transportu. 

 
 

1. Istota dostępności transportowej 
  
W literaturze przedmiotu ewolucję pojęcia dostępności zaprezentowano 

między innymi w pracy Z. Taylora2. Autor zauważa, że w literaturze geogra-
ficznej i ekonomicznej pojęcie dostępności odnoszone jest najczęściej do kon-

                                                           
1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach  2009–2011 jako projekt ba-

dawczy. 
2  Zob. Z. Taylor, Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako 

przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej – próba analizy krytycznej, „Przegląd Geo-
graficzny” 1997, nr 3–4, s. 262. 
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cepcji bliskości, łatwości przestrzennej interakcji lub kontaktów (potencjalnych) 
z działalnością bądź funkcją (dojazd do szkoły, szpitala itp.). Pierwsze próby 
pomiaru dostępności zostały podjęte przez D.R. Ingrama, który wprowadził 
pojęcie dostępności względnej związanej z równomiernością (zwrotnością) do-
stępności, to znaczy dostępność punktu a z b jest taka sama jak punktu b z a. 
Miara może być wyrażona odległością fizyczną, potrzebnym czasem na przeby-
cie określonej drogi lub mieć też charakter ekonomiczny, związany z kosztem 
podróży. Inne grupy pomiaru dostępności to miary grafowe, potencjału demo-
graficznego oraz grawitacji3. 

Jednym z rodzajów dostępności jest dostępność transportowa, która jako 
kategoria ekonomiczna mieści się zarówno w obszarze podaży usług, jak i po-
trzeb transportowych. Jest parametrem (wskaźnikiem) pozwalającym określić 
stopień transportowego zagospodarowania państwa (regionu). Warunkuje ją 
gęstość punktów transportowych oraz częstotliwość połączeń pomiędzy nimi4 – 
szczególnie w transporcie publicznym. 

Studia literaturowe pozwalają na wyodrębnienie trzech pojęć z zakresu 
analizy dostępności w transporcie, czyli dostępności: transportowej, usług 
transportowych oraz komunikacyjnej. Nie należy jednak, jak robi się to bardzo 
często w literaturze przedmiotu, traktować tych pojęć jako synonimy. Wydaje 
się, że najszerszym pojęciem jest dostępność transportowa. W literaturze wska-
zuje się na infrastrukturę transportu jako podstawowe uwarunkowanie kształtu-
jące poziom dostępności transportowej. W tym celu wykorzystywane są mierni-
ki określające podstawowe parametry infrastruktury, na przykład gęstość sieci 
odniesiona do powierzchni lub liczby ludności. 

W literaturze przedmiotu podejmowana jest także analiza dostępności 
usług transportowych oraz dostępności komunikacyjnej, choć trzeba podkreślić, 
że opracowań tego typu jest zdecydowanie mniej. Bardzo często analiza tego 
obszaru zawarta jest w analizie ogólnej dostępności transportowej. Wydaje się, 
że głównym uwarunkowaniem dostępności usług transportowych i dostępności 
komunikacyjnej jest infrastruktura punktowa transportu (jej gęstość oraz roz-
mieszczenie). Istotnym warunkiem poprawiającym dostępność transportową 
w aspekcie czasowym jest budowa wspólnych przystanków (punktów transpor-

                                                           
3  Ibidem, s. 262–264. 
4  Zob. M. Madeyski, E. Lisowska, J. Marzec, Ekonomia Transportu. Wstęp do nauki 

o transporcie, SGPiS, Warszawa 1976, s. 131. 
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towych), które mogą wpłynąć na skracanie czasu podróży a także poprawić jej 
komfort. 

Postulaty transportowe są ważnym wyrazem potrzeb przemieszczania. 
Jednym z nich jest postulat dostępności transportowej. Według W. Grzywacza5 
postulat ten charakteryzuje pożądany stan dostępu do punktu transportowego 
poszczególnych gałęzi transportu. Infrastruktura liniowa transportu sama w so-
bie nie realizuje postulatu dostępności, gdyż klienci mogą z niej skorzystać 
jedynie za pośrednictwem punktów transportowych. Warunek ten nie odnosi się 
do użytkowników transportu indywidualnego, których potrzeby transportowe 
realizowane są w następstwie dostępu do infrastruktury liniowej transportu dro-
gowego. Trzeba jednak podkreślić, że infrastruktura liniowa transportu warun-
kuje dostępność transportową oraz determinuje jakość przemieszania osób i ła-
dunków transportowych oraz przebieg procesu transportowego. Ma także istot-
ny wpływ na czas przemieszczania. 

Kształtowanie właściwej dostępności transportowej danego obszaru (re-
gionu, państwa, ugrupowań państw) należy uznać za warunek konieczny jego 
rozwoju. Jej poprawa, dając poczucie swoistego zbliżania rynków, zwiększa 
kooperację w ramach społecznego podziału pracy, sprzyja poprawie produk-
tywności, wydajności pracy, obniża także koszty pracy, poprawia spójność we-
wnętrzną oraz międzyregionalną6. 

Waga zagadnienia dostępności transportowej wynika z roli pełnionej przez 
transport. W tym zakresie można sformułować następujące syntetyczne zależ-
ności: 

1. Do najważniejszych czynników decydujących o poziomie dostępności 
transportowej należą: infrastruktura liniowa i punktowa transportu, 
oferta usługowa w zakresie jakości, częstotliwości oraz ceny. 

2. Dostępność transportowa może być uznawana za jeden z najważniej-
szych czynników wpływających na jakość życia obywateli oraz prawi-
dłowe funkcjonowanie gospodarcze regionu. 

                                                           
5  Zob. W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 155. 
6  W. Grzywacz przedstawia rolę infrastruktury transportu na przykładzie zasady pączko-

wania (metody tłustej plamy). Zgodnie z nią ukształtowana infrastruktura ekonomiczna (w tym 
transportowa) determinuje aktywność społeczną oraz gospodarczą. Stwierdza, że nowe ośrodki 
osadnicze i zakłady produkcyjne powstawały na zasadzie rozchodzenia się od węzłów transpor-
towych oraz wzdłuż istniejącej infrastruktury. Zob. W. Grzywacz, J. Burnewicz, op.cit., s. 43. 
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3. Właściwa dostępność transportowa ogranicza koszty działalności go-
spodarczej i społecznej oraz koszty zewnętrzne transportu; ułatwia 
przemieszczanie a przede wszystkim zwiększa potencjał rozwojowy 
regionu, sprawiając, że konkurencyjność regionu jest wyższa. 

4. Dostępność transportowa wpływa na atrakcyjność inwestycyjną regio-
nu, zwłaszcza dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niski po-
ziom dostępności może przyczynić się do powstania, względnie pogłę-
biania w regionie zjawiska wykluczenia społecznego oraz gospo-
darczego a w efekcie negatywnie wpłynąć na rozwój społeczno-gos-
podarczy, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do peryferyj-
ności regionu. 

Przyjmując za miarę dostępności transportowej – odległość przestrzenną, 
czas i koszt można wyróżnić dostępność przestrzenną czasową oraz ekono-
miczną. Wobec wzrostu roli informacji w rozwoju społeczno-gospodarczym, 
docenia się obecnie również rangę dostępności informacyjnej. Charakterystykę 
poszczególnych rodzajów dostępności transportowej zaprezentowano w tabe- 
li 1.  

 
Tabela 1 

 
Klasyfikacja dostępności transportowej 

 
Dostępność Charakterystyka 

Przestrzenna Warunkowana jest zagospodarowaniem transportowym (wyposażeniem 
w infrastrukturę transportu – punktową oraz liniową) danego obszaru 
(regionu, państwa); poziom dostępności transportowej wyznacza liczba 
punktów transportowych i gęstość sieci dróg transportowych 

Czasowa Związana z rzeczywistym czasem przemieszczania do określonego 
punktu (np. miasta); na czas trwania  transportu wpływa nie tylko gę-
stość sieci transportowej (liniowej, punktowej), ale także jakość (szyb-
kość środka transportu, czas obsługi pasażera itp.) 

Ekonomiczna Warunkowana jest poziomem cen usług transportowych oraz siłą na-
bywczą ludności zamieszkującej dany obszar, a także rodzajem potrzeb 
transportowych (obligatoryjne, fakultatywne) 

Informacyjna Związana z możliwością uzyskania informacji o usługach transporto-
wych realizowanych na określanym obszarze, jej cechach (rozkład 
jazdy, cena, czas trwania podróży, możliwość przesiadki itp.) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Poniżej scharakteryzowano, w ujęciu syntetycznym, podstawowe czynniki wa-
runkujące dostępność transportową: punkty transportowe i infrastrukturę linio-
wą transportu a także usługę transportową7. 

 
1.1. Punkt transportowy 

 
Punkt transportowy jest to miejsce, w którym odbywają się operacje zwią-

zane z przemieszczaniem pasażera8 (przystanek, dworzec) czy też z ładunkiem 
(terminal). 

Punkt transportowy należy uznać za podstawowy czynnik kształtujący do-
stępność transportową bowiem warunkuje on możliwość skorzystania z usługi 
transportowej. Ma podstawowe znaczenie w ocenie stopnia zagospodarowania 
transportowego danego obszaru. Liczba punktów transportowych i ich roz-
mieszczenie oraz oferta połączeń decyduje o dostępności transportowej. 

Istotną rolą punktu transportowego jest funkcja zbiorczo-rozdzielcza pasa-
żerów oraz ładunków w stosunku do obsługiwanego obszaru9. Funkcją punktu 
transportowego (szczególnie węzłowego) jest także kreowanie rozwoju ośrod-
ków osadniczych (funkcja miastotwórcza). Widoczne to jest na przykładzie 
transportu kolejowego (np. miasto Krzyż). 

Punkt transportowy ze względu na pełnioną rolę ma ważny wpływ na 
układ przestrzenny zagospodarowania obszaru. Urządzenia transportowe wy-
magają odpowiedniej powierzchni potrzebnej do właściwej obsługi pasażerów 
oraz ładunków. Trzeba także zauważyć, że liczba punktów transportowych wy-
stępująca w poszczególnych gałęziach transportu kształtuje się w odmienny 
sposób, czyli największa jest w transporcie samochodowym a zdecydowanie 
mniejsza w transporcie kolejowym czy też morskim. 

Typowy punkt transportowy wyposażony jest w takie elementy jak: 
w przewozach pasażerskich – budynki, budowle, perony, miejsca do obsługi 
pasażerów; w przewozach ładunków – maszyny i urządzenia ładunkowe, tory 
boczne, magazyny niezbędne do składowania przemieszanych ładunków. 

                                                           
7  Usługa transportowa jako czynnik kształtujący dostępność transportową ma charakter du-

alny (dawca i biorca), tzn. warunkuje dostępność transportową (wobec klientów transportu) oraz 
jest zależna od innych elementów warunkujących właściwą dostępność transportową. 

8  W literaturze spotkać też można określenie punktu komunikacyjnego w odniesieniu do 
przewozu osób. Zob. M. Madeyski, E. Lisowska, J. Marzec, op.cit. 

9  Ibidem. 
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Podsumowując, trzeba zauważyć, że liczba oraz wielkość poszczególnych 
punktów transportowych powinna być dostosowana do potrzeb transportowych 
charakterystycznych dla danego obszaru. Do głównych cech punktu transpor-
towego można zaliczyć: liczbę, wielkość (jako parametr gabarytowy), często-
tliwość obsługiwanych pasażerów i ładunków. Miernikami punktów transpor-
towych są zdolność przeładunkowa i zdolność obsługowa. 

 
1.2. Infrastruktura liniowa transportu 

 
W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele wartościowych analiz pre-

zentujących rolę infrastruktury transportu, w tym jej wpływ na rozwój społecz-
no-gospodarczy. Bogaty dorobek publikacyjny mają tacy autorzy jak: W. Grzy-
wacz, A. Piskozub, K. Wojewódzka- Król, E. Załoga, M. Ratajczak. W ostatnim 
okresie także R. Rolbiecki opublikował pracę zawierająca analizę wpływu in-
frastruktury transportu na funkcjonowanie przedsiębiorstw10. Próbę usystematy-
zowania wpływu infrastruktury na rozwój społeczno-gospodarczy można zna-
leźć w pracy P. Rosika oraz M. Szustera11. Autorzy wyróżnili trzy rodzaje efek-
tów rozwoju infrastruktury transportu: ekonomiczne i bezpieczeństwa, społecz-
no-ekonomiczne oraz środowiskowe. Szczególną rolę w procesie przemieszcza-
nia osób oraz ładunków pełni infrastruktura liniowa transportu (drogi kołowe, 
szynowe, wodne śródlądowe, morskie, lotnicze), którą można określić jako 
swoisty „łącznik” między punktami transportowymi. 

Infrastruktura liniowa transportu tworzy z punktami transportowymi sieć 
transportową. Wśród pożądanych cech sieci transportowej, wpływających na 
jakość procesu transportowego, należy wskazać gęstość, przepustowość, pręd-
kość oraz bezpieczeństwo. Trzy pierwsze czynniki mają istotny wpływ na skra-
canie czasu trwania procesu transportowego12. 

                                                           
10  R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przed-

siębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2009. 

11  P. Rosik, B. Szuster, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, 
Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 23. 

12  W literaturze przedmiotu wskazuje się na możliwość przeliczania „zaoszczędzonego”, 
dzięki poprawie przede wszystkim jakości transportu, czasu podróży na jednostki pieniężne za 
pomocą następujących metod: produkcyjnej, zarobkowej, kosztowej, dochodowo-kosztowej. 
Zob. W. Grzywacz, J. Burnewicz, op.cit., s. 125. 
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Planowanie rozwoju infrastruktury transportu w kontekście kształtowania 
właściwej dostępności transportowej powinno uwzględniać jej cechy. Do głów-
nych można zaliczyć: długi okres kształtowania, wysokie nakłady inwestycyjne, 
długi okres żywotności, mała podatność kapitału prywatnego oraz zagraniczne-
go w rozbudowę infrastruktury. Zauważalna jest także duża trudność w przewi-
dywaniu rozwoju (szczególnie w długim okresie czasu) popytu na usługi trans-
portowe w poszczególnych gałęziach transportu, a rozwój infrastruktury ponad 
potrzeby prowadzi do niewykorzystywania zdolności przewozowych poszcze-
gólnych dróg. 

 
1.3. Usługa transportowa 

 
Innym elementem wpływającym na dostępność transportową, w kontek-

ście możliwości przemieszczania, jest usługa transportowa jako przedmiot 
przewozu. Usługa świadczona przez przedsiębiorstwo transportowe uzależniona 
jest od wielu elementów kształtujących jej jakość. Ważną z punktu widzenia 
dostępności transportowej jest posiadana suprastruktura. Z uwagi na specyfikę 
pracy, szczególnie w przypadku przewozów osób, kiedy trudno jest określić 
rzeczywiste potrzeby transportowe, liczba miejsc w pojazdach determinuje 
możliwość „skorzystania” z usługi transportowej. Niedopasowanie liczby 
miejsc (podaż usług transportowych) do zapotrzebowania (popyt na usługi 
transportowe) może ograniczać, w przewozach osób, dostępność usługi trans-
portowej lub sprawić, że podróż będzie odbywała się w mało komfortowych 
warunkach. 

Ogólnie należy jednak zauważyć, ze infrastruktura transportu liniowa  
i punktowa jest ważnym czynnikiem zapewniającym spójność społeczną, gos-
podarczą, podnoszącą konkurencyjność przez skrócenie czasu, zmniejszenie 
odległości. Wpływa także na obniżanie kosztów transportu, poprawia atrakcyj-
ność inwestycyjną, produktywność kapitału, postęp techniczny W wymiarze 
bezpośrednim wpływa na efektywność funkcjonowania systemu transportowe-
go. Z punktu widzenia dostępności transportowej, infrastrukturę transportu 
można uznać za podstawy czynnik warunkujący jej poziom. Wzrost ilościowy, 
wyrażony przyrostem długości sieci transportowej, wpływa na wzrost poziomu 
wskaźnika dostępności transportowej i analogicznie przyrost punktów transpor-
towych determinuje wzrost poziomu wskaźnika dostępności usług transporto-
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wych – pod warunkiem świadczenia usług transportowych na tym samym po-
ziomie. 

 
 

2. Ocena dostępności transportowej 
 
Ocenę dostępności transportowej można przeprowadzić wykorzystując 

mierniki dostępności transportowej. Mogą być odnoszone do powierzchni 
(np. km2) bądź liczby ludności (np. 1000 osób). P. Rosik wyróżnia dwie grupy 
wskaźników służących pomiarowi dostępności transportowej – proste i złożo-
ne13. 

Do pomiaru dostępności transportowej wykorzystywane są dwie proste, 
ale porównywalne grupy metod, które uwzględniają następujące elementy14: 

– istniejącą infrastrukturę transportową (w sensie ilościowym oraz jako-
ściowym) odniesioną do liczby ludności bądź powierzchni jednostki, 
w tej grupie uwzględnia się także plany jej rozwoju, 

– czas lub koszt przejazdu do określonych miejsc. 
Ważnym elementem wpływającym na dostępność usług transportowych 

jest „spójność” punktów transportowych. Oznacza możliwość przesiadek w jed-
nym miejscu. Spójność możne zostać odniesiona do stosowania jednej taryfy 
stosowanej przez różnych operatorów transportu. Miarę dostępu do punktu 
transportowego określa postulat dostępności.  

Bardziej analityczne badania dotyczące dostępności transportowej prze-
prowadza Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR). W najnowszym 
(2009 r.)15, dostępność transportowa jest traktowana jako ważny czynnik atrak-
cyjności inwestycyjnej regionów i podregionów. 

Najwyższy wskaźnik dostępności transportowej (0,59) uzyskało woje-
wództwo wielkopolskie, najniższy (–1,18) – województwo podlaskie. Zgodnie 
z wynikami badań, dobra dostępność transportowa (wskaźniki 0,3–0,4) wystę-

                                                           
13  P. Rosik, Sposoby mierzenia dostępności transportowej. Dostępność transportowa. 

Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Załoga, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009, 
s. 103–105. 

14  Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transporto-
wej terytorium Polski oraz jego oszacowanie, kierownik projektu T. Komornicki, opracowanie 
dla MRR, Warszawa 2008, s. 3. 

15  Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski, red. M. Nowicki, IBnGR, 
Gdańsk 2009. 
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puje w następujących regionach Polski: lubuskie (0,49), mazowieckie (0,47), 
dolnośląskie (0,45), zachodniopomorskie (0,43) oraz śląskie (0,37). Natomiast 
niską dostępnością transportową charakteryzują się regiony lubelskie (–0,78) 
i podkarpackie (–0,67). Można więc uogólnić, że wysoką dostępnością trans-
portową charakteryzują się województwa Polski zachodniej (poza wojewódz-
twem mazowieckim), natomiast najniższą – województwa Polski wschodniej. 
Zgodnie z metodyką badań na poziom dostępności transportowej miały wpływ 
takie czynniki, jak odległość od granicy zachodniej, portu morskiego, poziom 
rozwinięcia sektora TSL, gęstość sieci drogowej, odległość do Warszawy, licz-
ba i intensywność lotniczych przewozów pasażerskich. 

W drugim opracowaniu, odnoszącym się do jednego z 16 województw, 
Atrakcyjność inwestycyjna województwa zachodniopomorskiego dla inwestorów 
zagranicznych 200716 dostępność transportowa (jako jeden z siedmiu kryteriów 
oceny) została określona jako ważny czynnik wpływający na atrakcyjność in-
westycyjną województwa (regionu). Zgodnie z wynikami badań, województwo 
zachodniopomorskie ma bardzo dobrą dostępność transportową i należy do 
liderów w kraju. Na tak dobry wynik wpływa przede wszystkim transgraniczne 
położenie Szczecina (kilkanaście kilometrów od granicy). Pozostałe analizowa-
ne czynniki wpływające na dostępność transportową województwa są mniej 
korzystne (niska gęstość sieci drogowej, duża odległość od Warszawy, mała 
liczba połączeń międzynarodowych z lotniska Szczecin–Goleniów). Jak zauwa-
żają autorzy, gdyby pominąć położenie nadgraniczne województwa, dostępność 
transportowa obniżyłaby się znacząco (województwo spadłoby na 12 miejsce 
w kraju). Analizując czynniki badania mające wpływ na dostępność transporto-
wą, trzeba zauważyć brak tych związanych z położeniem nadmorskim woje-
wództwa (z szeroko rozumianą gospodarką morską). W obu opracowaniach 
brakuje także określenia miejsca transportu kolejowego, który odgrywa znaczą-
cą rolę w obsłudze transportowej, na przykład portów morskich. Pominięto 
również ważną, szczególnie w przewozach ładunków, żeglugę śródlądową. 
Tylko Szczecin ma bezpośredni dostęp do sieci dobrych dróg Europy Zachod-
niej. Dla pozostałych miast województwa, położonych we wschodniej jego 
części, dostęp do europejskiej sieci autostrad, nie jest już tak korzystny. Jeszcze 
trudniej mają miasta położone w środkowej i wschodniej części województwa, 
                                                           

16  Atrakcyjność inwestycyjna województwa zachodniopomorskiego dla inwestorów zagra-
nicznych 2007. Raport przygotowany na zlecenie województwa zachodniopomorskiego, red. 
T. Kalinowski, IBnGR, Gdańsk 2007. 



62 Tomasz Kwarciński 

 

co spowodowane jest niską jakością infrastruktury transportu drogowego woje-
wództwa. 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii 
Nauk także bada poziom dostępności transportu. W opracowaniu17 tej instytucji 
stwierdzono między innymi, że w Polsce najlepszą dostępnością transportową 
charakteryzują się województwa położone w południowej części kraju, głównie 
śląskie, małopolskie i opolskie, natomiast najniższym wskaźnikiem dostępności 
charakteryzują się województwa północnej Polski: zachodniopomorskie oraz 
warmińsko-mazurskie. Należy podkreślić, że ten roboczy wniosek jest sprzecz-
ny z przytoczonymi powyżej badaniami IBnGR. 

 
 

Podsumowanie 
 
Pojęcie dostępności transportowej jest powszechnie i często stosowane 

w literaturze przedmiotu, co oznacza, że waga tego zagadnienia jest istotna  
w ekonomice transportu oraz polityce transportowej. Dalsze badania powinny 
być więc prowadzone w ujęciu wewnętrznym (np. czasowym) oraz zewnętrz-
nym (interakcja: dostępność transportowa a inne czynniki np. konkurencja, 
konkurencyjność). 

Dostępność transportowa wpływa na atrakcyjność inwestycyjną regionu, 
zwłaszcza dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niski poziom dostępno-
ści może przyczynić się do powstania lub pogłębienia w regionie zjawiska wy-
kluczenia społecznego i gospodarczego, a w efekcie – negatywnie wpłynąć na 
rozwój społeczno-gospodarczy, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do 
peryferyjności regionu. 

Kształtowanie właściwej dostępności transportowej danego obszaru (re-
gionu, państwa, ugrupowań państw) należy uznać za warunek konieczny jego 
rozwoju. Od rozpoczęcia zmian systemowo-ustrojowych (1989 r.) w Polsce 
można zaobserwować spadek liczby punktów transportowych. Ma to negatywne 
następstwa dla wskaźnika dostępności usług transportowych. Na spadek tego 
wskaźnika wpływa także zmniejszająca się liczba świadczonych usług transpor-
towych. Te dwa czynniki (zamykanie punktów transportowych oraz likwidacja 
                                                           

17  Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transporto-
wej terytorium Polski oraz jego oszacowanie. Kierownik projektu T. Komornicki, Opracowanie 
dla MRR, Warszawa 2008. 
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połączeń) w istotny sposób ogranicza wskaźnik dostępności usług transporto-
wych. 

Ranga zagadnienia dostępności transportowej oraz dostępności usług 
transportowych wynika z roli, jaką pełni transport w życiu społeczno-gospo-
darczym. Można  zauważyć, że najważniejszymi czynnikami pozwalającymi 
ocenić system transportowy (w ujęciu regionalnym, krajowym i międzynaro-
dowym) jest infrastruktura liniowa i punktowa transportu oraz oferta usługowa 
w zakresie jakości, częstotliwości, rytmiczności, położenia punktów transpor-
towych i ceny. W tym aspekcie, właściwy poziom dostępności ma zasadniczy 
wpływ na jakość życia obywateli oraz prawidłowe funkcjonowanie gospodarcze 
regionu. 

Właściwa dostępność transportowa to optymalne funkcjonowanie sytemu 
transportowego przyczyniające się do ograniczania kosztów działalności gospo-
darczej i społecznej oraz kosztów zewnętrznych transportu. Ułatwia także prze-
mieszczanie, a przede wszystkim zwiększa potencjał rozwojowy regionu, kraju, 
ugrupowania integracyjnego sprawiając, że konkurencyjność określonego ob-
szaru jest wyższa. 
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TRANSPORT AVAILABILITY AS A SUBJECT OF THEORETICAL ANALYSIS 
 
 

Summary 
 
In the article there was made an attempt to sort the definitions, the classifications 

out and indicating factors which form transport availability. Transport availability as the 
economic category is located both in the area of supply of services as well as transport 
needs. Moreover, one should recognize the transport availability as the crucial factor 
supporting the growth and for the social-economic development. Improvement of the 
availability, giving the feeling of specific bringing market closer, increases cooperation 
within the framework of social division of labour, supports the improvement of produc-
tivity, efficiency of labour or also reduces labour costs, improves internal and interre-
gional cohesion. The significance of transport availability issue results from the role 
performed by transport. Transport availability can be analysed in many aspects. In lite-
rature a spatial, temporal, economic and information aspect is most often underlined. 
Generally taking to main factors forming the transport availability can number transport 
infrastructure: point and linear as well as transport services. 
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PROBLEMY OPTYMALIZACJI W PRZEWOZACH PRZESYŁEK DROBNYCH 
 
 
Wprowadzenie 

 
Tematyka przewozów przesyłek drobnych stosunkowo rzadko pojawia się 

w publikacjach naukowych. W polskiej literaturze przedmiotu problematyka ta 
była omawiana przykładowo przez W. Maciejewskiego i J. Marca oraz A. Cał-
czyńskiego. Warto także przytoczyć nowsze publikacje autorstwa M. Ciesiel-
skiego, S. Krawczyka, M. Dembińskiej i M. Gubały. W latach dziewięćdziesią-
tych XX wieku ukazała się na polskim rynku wydawniczym interesująca pozy-
cja szwedzkich autorów (J. Tarkowski, Bo Irestal, K. Lumsden), którzy na pod-
stawie doświadczenia praktycznego przedstawili zagadnienia, które w dużym 
stopniu odnosiły się do przewozów drobnicowych, kurierskich i ekspresowych. 
Co więcej, zainteresowanie problematyką przewozów przesyłek drobnych jest 
znikome również w innych krajach. Zazwyczaj badane są niektóre, wybrane 
aspekty tego rodzaju przewozów. W literaturze, na przykład z dziedziny badań 
operacyjnych dotyczących dystrybucji małych partii towarów, najczęściej 
omawiana jest optymalizacja tras przewozów. Problem wyboru tras i pojazdów 
do realizacji zadań transportowych pojawia się w dystrybucji własnej towarów 
lub właśnie w przewozach przesyłek drobnych.  

Niewielkie zainteresowanie tą  tematyką można z jednej strony tłumaczyć 
specyfiką tego rodzaju usług, a z drugiej strony złożonością procesu transpor-
towego, którego optymalizacja wymaga zastosowania również złożonych na-
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rzędzi decyzyjnych, w tym optymalizacyjnych modeli matematycznych1. Opra-
cowanie takich modeli jest więc sporym wyzwaniem. Problematyka przewozów 
przesyłek drobnych, ich organizacji i optymalizacji warta jest jednak zaintere-
sowania, ponieważ stanowią one znaczącą część wszystkich przewozów a rynek 
tego typu usług charakteryzuje się stosunkowo dużą dynamiką i to nawet  
w okresie globalnego kryzysu gospodarczego. Skutkiem pośrednim jest wpływ 
tego rodzaju przewozów na koszty zewnętrzne transportu, które będą tym niż-
sze, im lepiej będą wykorzystane środki transportu.  

W artykule zaprezentowano możliwości opracowywania optymalizacyj-
nych modeli matematycznych, które mogłyby służyć jako narzędzia wspierające 
proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach oraz warunków, jakie mu-
siałby te modele spełniać, aby być użyteczne w praktyce. 

 
 

1. Specyfika przewozów przesyłek drobnych i problemów optymalizacyjnych 
 
Niełatwo zdefiniować pojęcie przesyłki drobnej, które zazwyczaj określa 

się jako te, które nie wypełniają ładowności pojazdu. Nie jest to jednak określe-
nie precyzyjne. Przesyłki drobne mogą być łączone z innymi, aby obniżyć kosz-
ty jednostkowe transportu. Czasami jednak przewożone są niskotonażowymi 
środkami transportu, kiedy czas ich dostarczenia jest sprawą priorytetową 
i wtedy przesyłka drobna może całkowicie wypełnić  ładowność środka trans-
portu. 

Zazwyczaj jednak przewóz ładunków drobnicowych wykorzystuje sieć 
terminali drobnicowych, w których odbywają się takie czynności jak przeładu-
nek, konsolidacja przesyłek, krótkoterminowe składowanie, ewentualnie czyn-
ności dodatkowe uzależnione od rodzaju usług, jakie dany usługodawca świad-
czy (np. usługi logistyczne). Utrzymanie takiej sieci jest kosztowne, dlatego 
rynek przesyłek drobnych zdominowany jest przez duże przedsiębiorstwa spe-
dycyjne, transportowe lub logistyczne. Przesyłki drobne sporadycznie przewo-
żone są w ramach „doładowania”, polegającego na tym, że nieduża firma trans-
portowa lub spedycyjna w krótkim okresie otrzymuje zlecenie na przewóz właś-
nie niewielkich partii towarów w tej samej relacji przewozowej. Sytuacje takie 

                                                           
1  Przez pojęcie modeli optymalizacyjnych autor rozumie wzory matematyczne, które po-

zwalają w łatwy sposób znaleźć optymalne rozwiązanie danego problemu decyzyjnego. 
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zdarzają się jednak rzadko i profesjonalne świadczenie tego typu usług wymaga 
posiadania odpowiedniej infrastruktury. Dla dużych sieci operatorów transpor-
towych i logistycznych alternatywą są znane w krajach zachodnich od wielu lat 
różne formy współpracy małych i średnich firm transportowych i spedycyjnych. 
W Polsce najlepszym przykładem tego typu współpracy jest Polski System 
Dystrybucji. 

Na rynku funkcjonują firmy specjalizujące się w różnych formach i syste-
mach przewozów. Wysyłka ładunków drobnicowych może być realizowana 
bezpośrednio przez gestora tego ładunku lub realizacja usługi może być przeka-
zana wyspecjalizowanemu spedytorowi lub operatorowi logistycznemu. Sam 
operator może też w różny sposób realizować swoje usługi – w całości przy 
wykorzystaniu własnych środków lub przekazać część czynności innym pod-
miotom. Niezależnie jednak od tego, kto jest organizatorem i wykonawcą całe-
go lub części procesu transportowego, problemy decyzyjne są w każdym przy-
padku podobne. Są to przede wszystkim: 

– wybór między przewozem bezpośrednim a pośrednim, 
– planowanie potencjału systemu dystrybucji, 
– planowanie dystrybucji lokalnej przesyłek drobnych. 
Kolejność wymienionych zagadnień nie jest przypadkowa. Pierwszym 

problemem, jaki trzeba rozwiązać jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy 
przesyłki powinny być obsługiwane przez transport bezpośredni2 czy za poś-
rednictwem sieci dystrybucji? Aby uwypuklić problem optymalizacyjny, nale-
żałoby to pytanie postawić inaczej – przy jakich parametrach opłacalne staje się 
wykorzystanie transportu bezpośredniego? Przede wszystkim będą to gabaryty 
konkretnej przesyłki oraz odległość przewozu.  

Jeśli wykorzystywany ma być system przewozów pośrednich, to pojawiają 
się kolejne pytania: ile terminali jest potrzebnych, gdzie zlokalizowanych, jak 
wyposażonych, jaka powinna być struktura sieci? Odpowiedzi dostarczają na-
stępujących zależności: 

– lokalizacja terminali zdeterminowana jest przez ich liczbę, 
– wyposażenie również wynika z ich liczby oraz struktury – większa cen-

tralizacja oraz bardziej złożona struktura prawdopodobnie będzie skut-
kować lepszym wyposażeniem przynajmniej niektórych terminali. 

                                                           
2  Przez praktyków określany jako „dedykowany” (od ang. dedicated). 
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W praktyce popularnym rozwiązaniem jest dystrybucja za pośrednictwem 
centralnego terminalu lub centrum dystrybucji, w którym scentralizowane są 
niektóre procesy (np. sortowanie przesyłek). W takim systemie, ten centralny 
magazyn musi charakteryzować się bardzo wysoką wydajnością realizowanych 
w nim procesów. 

W ramach stworzonego systemu realizowane są przewozy między termina-
lami oraz przewozy w rejonach obsługiwanych przez terminale, czyli dystrybu-
cja lokalna. Problemy optymalizacyjne dotyczą przede wszystkim przydziału 
środków transportu do zadań transportowych,  a także wyboru trasy przewozu. 

Różne problemy optymalizacyjne wymagają opracowania różnych modeli 
optymalizacyjnych. I chociaż można opracować jeden, całościowy model opisu-
jący funkcjonowanie całego systemu, to jednak modeli optymalizacyjnych mo-
że być tyle, ile problemów decyzyjnych. Można w nich wskazywać  odrębne 
funkcje celu i ujmować różne procesy oraz  odmienne relacje tych procesów. 

 
 

2. Model wyboru sposobu przewozu 
 
Przy przyjmowaniu zlecenia na przewóz przesyłek drobnych pojawia się 

problem wyboru między dostawami bezpośrednimi, a wykorzystaniem sieci 
dystrybucji. Podatność na przewiezienie danej przesyłki przy wykorzystaniu 
systemu przewozu drobnicy będzie tym mniejsze, im większe są koszty dowo-
zowo/odwozowe oraz koszty terminalowe, co w dużej mierze związane jest 
z wielkością danej przesyłki3. Przy odpowiednio dużej przesyłce i dużej odleg-
łości dowozu do terminalu opłacalne staje się wysłanie jej transportem bezpo-
średnim. W odniesieniu do pojedynczej przesyłki problem można stosunkowo 
łatwo rozwiązać – wystarczy porównać ze sobą koszty przewozu bezpośrednie-
go z kosztami przewozu za pośrednictwem systemu terminalowego i jeśli te 
pierwsze są niższe, należy wybrać właśnie ten sposób przewozu. Jeśli jednak 
spojrzymy na problem w sposób całościowy (systemowy), to zauważymy, że 
łączenie przesyłki z innymi zmniejsza jednostkowe koszty transportu pośred-
niego, ze względu na korzyści skali. Jeżeli nawet zwiększyłyby się koszty 
przewozu jednej przesyłki, to mogłoby to być opłacalne dla pozostałych przesy-
                                                           

3  Wydaje się, że na podstawie przeprowadzonych symulacji oraz opinii praktyków można 
stwierdzić, że największa partia przesyłki, której przewóz w ramach systemu przewozów drobni-
cowych jest bardziej opłacalny niż dostawy „dedykowane” to 6–8 palet. 
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łek, a pośrednio całości systemu. Decyzja o połączeniu lub nie, danej przesyłki 
z innymi zależy od stosunku kosztów przewozu pośredniego i bezpośredniego 
tej przesyłki. Pojawia się więc klasyczny problem optymalizacyjny: to, co jest 
korzystne dla jednego elementu systemu nie musi być korzystne dla całości 
systemu i odwrotnie. Kryterium oceny opłacalności podejmowanych decyzji 
powinny być koszty przewozu, nie pojedynczych lecz wszystkich przesyłek. 

Model ogólny kosztów funkcjonowania całego systemu może więc mieć 
następującą postać: 

 
),( odwToPTndowdbdpdbC KKKKKKKKK +++++=+=  

 
gdzie: 

CK  –  koszt całkowity, 

dbK  –  koszt dostaw bezpośrednich (z pominięciem systemu dystrybucji), 

dpK  –  koszt dostaw pośrednich (za pośrednictwem terminali), 

dowK  –  koszt dowozu do terminalu nadania, 

TnK  –  koszt terminalu nadania, 

PK  –  koszt przewozu liniowego (między terminalem nadania a termi-
nalem odbioru), 

ToK  –  koszt terminalu odbioru, 

odwK  –  koszt odwozu z terminalu nadania, 
 
który może być uszczegółowiony: 
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gdzie: 

z –  liczba wszystkich przesyłek, 
m  –  liczba przesyłek wysyłanych transportem bezpośrednim, 
m+1 – liczba przesyłek wysyłanych transportem pośrednim, 

ibQS      –  stawka za przewóz bezpośredni przesyłki iQ  [zł/km], 
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id  –  odległość relacji bezpośredniej przesyłki ,iQ  

AmQS
,1+

 –  stawka za dowóz przesyłki 1+mQ do terminalu A[zł/km], 

Amd ,1+  –  odległość między miejscem, gdzie znajduje się przesyłka 

1+mQ a terminalem nadania A, 

1+mAQTK  –  koszt manipulacji przesyłki m+1 w terminalu nadania 

A[zł], 

)1( +− mBACPQK
 

–  koszt przewozu liniowego między terminalem nadania A 

a terminalem odbioru B [zł/km], 
BAd −  –  odległość między A i B, 

1+mBQTK  –  koszt manipulacji przesyłki m+1 w terminalu B [zł], 

1, +mBQS  –  stawka odwozu przesyłki 1+mQ z terminalu B[zł/km], 

1, +mBd  –  odległość między miejscem, do którego ma być dostarczo-

na przesyłka m+1 a terminalem odbioru B. 
 
Powyższy wzór może być zastosowany gdy kalkulację kosztów przepro-

wadza usługodawca, który jest tylko organizatorem i pośrednikiem, a nie posia-
da własnych środków transportu, ani własnych terminali. W takim wypadku 
płaci tylko za usługi firmom, które mają odpowiednie wyposażenie. Jeśli prze-
wozy bezpośrednie i pośrednie odbywałyby się z wykorzystaniem środków 
własnych, to należałoby uwzględnić również koszty stałe. 

Wykorzystując model kosztów całkowitych można przeprowadzić symula-
cje różnych kombinacji przewozów bezpośrednich i pośrednich, obliczyć koszty 
różnych wariantów przewozu i wybrać ten, który spełnia kryterium minimal-
nych kosztów. Prostszą metodą byłoby wykorzystanie formuły optymalizacyj-
nej, dzięki której można  od razu znaleźć wielkość przesyłki w powiązaniu 
z odległością, powyżej których przewóz pośredni przestaje być opłacalny. For-
muła taka mogłaby na przykład powstać w efekcie przekształcenia powyższego 
modelu kosztów całkowitych. Na tym etapie badań, autor nie podejmuje  się 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest to możliwe oraz czy opracowanie 
takiej formuły, a przede wszystkim wysiłek poświęcony na jej stworzenie oraz 
wykorzystanie jej w praktyce, przyniosłoby korzyści. Im więcej czynników, 
które należy wziąć pod uwagę i bardziej złożone relacje, tym trudniej opraco-
wać model optymalizacyjny, szczególnie jeśli w kalkulacjach muszą być 
uwzględnione koszty stałe. Można bowiem zauważyć tendencję do stosowania 
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w modelach matematycznych kategorii kosztu stałego transportu przewiezienia 
jednostki towaru na przykład 1 tony. W praktyce koszt ten zmienia się w zależ-
ności od różnych czynników, co stanowi spore utrudnienie przy opracowywaniu 
modeli optymalizacyjnych. 

 
 

3. Model optymalizacji sieci terminali drobnicowych 
 
Projektowanie sieci dystrybucji przesyłek drobnych jest problemem o cha-

rakterze strategicznym. Koszt całkowity systemu można obliczyć za pomocą 
następującego wzoru: 
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gdzie: 

CSDK  –  koszt całkowity systemu dystrybucji drobnicy, 

jodK − –  koszty dowozowo – odwozowe i-tego terminalu (dystrybucja  

lokalna), 

jTK  –  koszty terminalowe i-tego terminalu, 

jPK  –  koszty transportu liniowego i-tego terminalu (transportem wysoko-

tonażowym do innych terminali), 
n –  liczba terminali. 
 
Model można uszczegółowić na przykład na podstawie modelu kosztów 

całkowitych z poprzedniego punktu (wybór między transportem bezpośrednim 
a pośrednim):  
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gdzie: 

jmQS
,1+

 –  stawka za przewóz przesyłki m+1 do j-ego terminalu, 

jmd ,1+  –  odległość przewozu przesyłki m+1 do j-ego terminalu, 
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1+mjQTK  –  koszt obsługi przesyłki m+1 w j-ym terminalu, 

)1( +mjCPQK  –  koszt przewozu przesyłki m+1 z j-ego terminalu do innych, 

jd  –  odległość przewozu przesyłki z j-ego terminalu do innych. 

 
Konstrukcja modelu jest sprawą czysto matematyczną. Uwzględnienie re-

lacji procesów realizowanych w systemie dystrybucji jest natomiast rzeczą pod-
stawową. 

Przede wszystkim należy zadać pytanie, co jest problemem decyzyjnym. 
Może to być liczba terminali, która ma wpływ na wszystkie elementy kalkula-
cyjne w powyższym wzorze. Im większa liczba terminali, tym niższe koszty 
transportu zarówno w dystrybucji lokalnej, jak i transportu liniowego, a większe 
koszty terminalowe. Zależności te nie są jednak proste i łatwe do uwzględnienia 
w modelach matematycznych.  

Po pierwsze, zwiększanie odległości przewozu powoduje zwiększenie 
kosztu przewozu, jednak koszt ten zależy od wielkości przesyłki. Ponadto, jeże-
li organizator przewozów (np. operator zarządzający siecią) korzysta z usług 
wynajętych przewoźników, to stawki za usługi za km, zmieniają się w zależno-
ści od odległości4. Stosowanie więc np. średniej stawki i średniej odległości 
prawdopodobnie będzie zbyt daleko idącym uproszczeniem modelu. 

Po drugie, przy pewnej wielkości terminalu (wynikającej z liczby przesy-
łek obsługiwanych przez ten terminal) opłacalna może być (a nawet konieczna, 
aby zapewnić odpowiednią jakość usług) zmiana sposobu funkcjonowania ter-
minalu (wyposażenie, technika i technologia, organizacja). Zmiana ta będzie 
miała wpływ nie tylko na koszty stałe, ale i zmienne. Liczba przesyłek jest z ko-
lei funkcją popytu, który zależy od wielkości obszaru obsługiwanego przez 
dany terminal. To natomiast wynika z wielkości sieci dystrybucji (liczby termi-
nali). Można zauważyć także relację odwrotną – popyt zależy od jakości usług, 
a ta wynika z odległości między terminalami oraz z metod funkcjonowania.  

Warto także zwrócić uwagę na jeszcze jedno interesujące zagadnienie. O ile 
w przypadku wyboru między transportem bezpośrednim a pośrednim można 
przynajmniej teoretycznie opracować formułę optymalizacyjną w celu znalezienia 
optymalnych parametrów procesów, to już w odniesieniu do sieci dystrybucji 
trudno jest nawet określić co mogłoby być tą szukaną wielkością. Nie może nią 

                                                           
4  Zazwyczaj zmniejszają się one wraz ze zwiększaniem się odległości przewozu. 
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być liczba terminali, ponieważ jest ona raczej wielkością wynikającą z podejmo-
wania decyzji odnośnie konkretnych terminali. W zależności do wielkości danego 
rejonu obsługi oraz wielkości popytu można rozważyć likwidację danego termina-
lu lub stworzenie nowego. Inaczej mówiąc, nie chodzi o to ile powinno być termi-
nali, ale które z nich należy utrzymać, a z których zrezygnować.  

 
 

4. Model lokalnej dystrybucji przesyłek 
 
Problemem o charakterze operacyjnym jest planowanie tras przewozów 

przesyłek w ramach ustaleń strategicznych. Koszt całkowity przewozu przesy-
łek po danej trasie można wyrazić za pomocą następującego wzoru: 
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gdzie: 

CDLK  –  koszt całkowity dystrybucji lokalnej,  

kiK ,  –  koszt przewozu (zwózka lub rozwózka) przesyłek na trasie k 

  [zł/km], 
kd  –  długość trasy k, 

o –  liczba tras. 
 
W metodach i modelach optymalizacyjnych służących do rozwiązania tego 

problemu, jako kryterium optymalizacyjne stosuje się często minimalną trasę 
lub minimalny czas przewozu. Takie podejście może być wystarczające przy 
założeniu, że koszt całkowity jest w sposób bezpośredni uzależniony od długo-
ści poszczególnych tras. W takim wypadku trasa powinna być tak dobrana, aby 
była najkrótsza lub czas przejazdu po niej jak najmniejszy. W praktyce problem 
jest bardziej skomplikowany. Koszt przejechania 1 km nie musi być stały i czę-
sto nie jest – zależy bowiem od trasy, po której ma się odbywać przejazd, 
a konkretnie jakości infrastruktury i kongestii. Jeszcze bardziej skomplikowana 
jest zależność między kosztami a długością trasy – im dłuższa trasa, tym więcej 
punktów będzie do niej przyłączanych i tym większa będzie wymagana ładow-
ność pojazdów wykorzystywanych do przewozu, a więc większe będą koszty 
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jednostkowe przejazdu. Z jednej więc strony długość trasy może być ograni-
czona ładownością pojazdów, a z drugiej strony ładowność może być funkcją 
długości tras. Znowu więc widoczne są wielokierunkowe relacje procesów oraz 
ich efektywność.  

Należy także mieć na uwadze to, że optymalizacja tras jest realizowana 
w ramach istniejącego systemu dystrybucji przesyłek drobnych. Efektywność 
procesów w dystrybucji lokalnej zależy od wielkości sieci. Wielkość sieci może 
zależeć od kosztów dystrybucji. Jest to kolejny przykład i dowód na to, że prob-
lematyka optymalizacji procesów w złożonych systemach transportowych jest 
bardzo trudna. 

Podobnie jak przy optymalizacji sieci dystrybucji pojawia się  kłopot wy-
znaczenia problemu decyzyjnego. Celem nie jest znalezienie określonego para-
metru procesów, ale zestawu punktów, które mają być ze sobą połączone. Pa-
rametry procesów są wynikiem planu transportowego. 

 
 

Podsumowanie 
 
W artykule stwierdzono, że najpierw należy zaprojektować system dystry-

bucji, a następnie w ramach tego systemu planować realizację procesu transpor-
towego. Efektywność realizacji procesów, na poziomie operacyjnym, zależy od 
struktury sieci. Jednak w trakcie realizacji tych procesów może się okazać, że 
należałoby dokonać zmian w funkcjonowaniu systemu lokalizacji, wyposażenia 
terminali, ładowności środków transportu. Zależności między procesami oraz 
między poziomami zarządzania (strategicznym, operacyjnym i taktycznym) 
mają więc charakter dwustronny. Spełnienie wymogu systemowego podejścia 
wymagałoby ich uwzględnienia, co znacznie utrudnia rozwiązywanie proble-
mów optymalizacyjnych.  

Opracowanie modeli optymalizacyjnych, które pozwoliłyby na szybkie 
znalezienie najlepszego rozwiązania dotyczącego przewozów przesyłek drob-
nych jest bardzo trudne i na obecnym etapie wiedzy ciężko stwierdzić, czy jest 
to możliwe, szczególnie jeśli model taki miałby ujmować szerszy zakres pro-
blemów. Wynika to z trzech podstawowych przyczyn: 

– dużej liczby czynników mających wpływ na efektywność procesów re-
alizacji usług, 

– dużej liczby relacji wiążących te procesy, 
– nieliniowego charakteru tych relacji. 
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Łatwiejsze jest opracowanie modeli matematycznych, które pozwalają na 
przeprowadzenie symulacji i szukanie w ten sposób optymalnych bądź tylko 
zadowalających rozwiązań. Jest to jednak również sposób najtrudniejszy i dla-
tego bez wątpienia istnieje potrzeba opracowywania modeli, które w sposób 
zagregowany odzwierciadlałyby omawiane relacje. Droga do takich zagrego-
wanych modeli wiedzie jednak przez szczegółową identyfikację powiązań pro-
cesów. 

Bardzo trudne i chyba niepotrzebne byłoby opracowanie jednego modelu, 
który obejmowałby funkcjonowanie całego systemu i to w różnych jego aspek-
tach. Właściwym podejściem wydaje się opracowanie różnych modeli, które 
odpowiadałyby różnym problemom decyzyjnym (optymalizacyjnym), z czego 
wynika różna konstrukcja tych modeli (zmienne decyzyjne, funkcja celu). 
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OPTIMIZATION PROBLEMS IN TRANSPORT OF SMALL CONSIGNMENTS CARRIAGES 
 
 

Summary 
 
The optimization of complex economic is a difficult task because of variety of 

factors of process effectiveness and complex and non linear relations of these processes 
systems. Because of this creating models which mirror these processes and serve as 
decision – making supporting tool is very challenging. The basic condition is the identi-
fication of process relations what stands for the goal of this article which deals with the 
topic of optimization in small consignments carriages. 

The author’s intention was to present the consequences of decision in relation to 
different aspects of the organization of the processes of small consignments carriages, 
which consequences should be considered in mentioned models. 
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POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONÓW  
ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
Odrzańska Droga Wodna (ODW) – droga wodna E30, na mocy zawartej 

w 1996 roku w Genewie umowy pod nazwą „European Agreement on Main 
Inland Waterways of International Importance” (AGN), jest jedną z trzech mię-
dzynarodowych dróg wodnych na terytorium Polski i ważnym elementem euro-
pejskiej sieci dróg wodnych śródlądowych1.  

ODW przebiegając w układzie południkowym, wzdłuż Środkowoeuropej-
skiego Korytarza Transportowego (The Central European Transport Corridor – 
CETC) wzdłuż pięciu zachodnich województw Polski, łączy ze sobą zespół 
portowy Szczecin-Świnoujście z aglomeracją wrocławską i górnośląską. Na 
obszarze Polski droga ta prowadzi od Świnoujścia przez Szczecin dalej rzeką 
Odrą do Wrocławia i Kędzierzyna-Koźle (trasa E30–01 obejmuje Kanał Gli-
wicki).  

                                                           
∗  Dr Marta Mańkowska – Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego, Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
1  Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji 

wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, 
Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski), Biuro Projek-
towo-Inżynierskie Redan sp. z o.o., materiał niepublikowany, Szczecin 2009, s. 104–113. 
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Na terenie Polski, droga wodna E30 krzyżuje się z droga wodną E70, która 
w układzie międzynarodowym przebiega na linii Rotterdam–Berlin–Kostrzyn–
Bydgoszcz–Zalew Wiślany–Kaliningrad i łączy Europę Zachodnią, przez ber-
liński węzeł dróg wodnych śródlądowych oraz przez północną Polskę, z rejo-
nem Kaliningradu i dalej z systemem drogi wodnej Niemna. Przez kanały Odra- 
-Havela i Odra-Sprewa, E30 włącza się na terytorium Republiki Federalnej 
Niemiec w system zachodnioeuropejskich dróg wodnych. W tym układzie reali-
zowane są największe przewozy międzynarodowe z wykorzystaniem drogi 
wodnej E30, między województwem zachodniopomorskim, głównie portami 
w Szczecinie i Świnoujściu a niemieckimi portami śródlądowymi2.  

Za pośrednictwem drogi wodnej E70 (kanał wodny Wisła-Odra), Odra łą-
czy się także z drugim najważniejszym śródlądowym szlakiem żeglugowym 
przebiegającym przez terytorium Polski, drogą wodną E40, prowadzącą 
z Gdańska rzeką Wisłą do Warszawy, która dalej wiedzie Bugiem do Brześcia, 
Prypecią przez Kijów do Dniepru i dalej do Morza Czarnego. Odgałęzienia E40 
obejmują rzekę Desnę (E 40–01) oraz Pivdenny Buh (E40–02)3. 

Odrzańską Drogą Wodną realizowane są przede wszystkim przewozy ła-
dunków masowych, w tym w szczególności między portami odrzańskimi Gór-
nego i Dolnego Śląska a portami Pomorza Zachodniego. Najważniejsze polskie 
porty śródlądowe ODW, w których wykonuje się obecnie przeładunki to: Gli-
wice, Kędzierzyn-Koźle, Wrocław, Głogów, Nowa Sól i Cigacice4.  

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku obserwowane jest gwałtowane za-
łamanie tych przewozów na skutek reorganizacji i restrukturyzacji przemysłu 
hutniczego i górniczego, przy jednoczesnym spadku podaży ładunków ogółem 
w kraju oraz pogarszaniu się warunków nawigacyjnych5 – głównie parametrów 
drogi wodnej na środkowym odcinku Odry6. Jednocześnie w paśmie naturalne-
go korytarza ODW zlokalizowane są regiony dysponujące znacznym potencja-
łem społeczno-gospodarczym.  

                                                           
2  Ibidem, s. 104–113. 
3  Ibidem, s. 104–113. 
4  K. Woś, Kierunki aktywizacji żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry w warunkach in-

tegracji Polski z Unią Europejską, OW Sadyba, Warszawa 2005. 
5  K. Woś, Obsługa morsko-rzecznych portów ujścia Odry, „Magazyn Portowy” 2008,  

nr 5, s. 18–19. 
6  Nieliczne realizowane przewozy wymagają najczęściej alimentowania koryta wodą ze 

sztucznego zrzutu ze stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. 
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Zróżnicowany potencjał społeczno-gospodarczy regionów usytuowanych 
wzdłuż Odry stanowi ważną przesłankę dla aktywizacji działalności żeglugo-
wej. Użeglugowienie ODW może także przełożyć się na wzrost aktywności 
i znaczenia portów śródlądowych oraz regionów zlokalizowanych w jej rejonie, 
co w efekcie przyczyni się do ich społeczno-gospodarczego rozwoju.  

Celem artykułu jest analiza i ocena potencjału społeczno-gospodarczego 
polskich regionów zlokalizowanych w rejonie ODW, czyli województw: za-
chodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Ana-
lizę oparto na oficjalnych danych statystycznych publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny oraz danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Euro-
stat), odnoszących się do sytuacji demograficznej analizowanych obszarów, 
sytuacji ekonomicznej ludności, w tym rynku pracy oraz stanu i struktury go-
spodarek. Zakres czasowy danych poddanych analizie został zdeterminowany 
ich dostępnością w zasobach informacyjnych GUS i Eurostat. 

 
 

1. Potencjał społeczno-gospodarczy regionów na zapleczu Odrzańskiej Drogi 
Wodnej   

 
ODW łączy ze sobą polskie województwa zajmujące ponad 25% łącznej 

powierzchni Polski (78 572 km2), a w paśmie jej naturalnego korytarza mieszka 
ponad 11 mln osób (ok. 30% ogółu ludności Polski). W regionie tym produkuje 
się około 30% produkcji krajowej. Znajdują się tu ważne ośrodki, czyli okręg 
katowicki (5 mln mieszkańców) oraz aglomeracje miejskie: Wrocław (0,6 mln 
mieszkańców) i Szczecin (0,4 mln mieszkańców). W sąsiedztwie ODW, zloka-
lizowane są także duże zakłady przemysłowe, w tym między innymi: General 
Motors, który wybudował swoją fabrykę nad Kanałem Gliwickim i Kompleks 
Górniczo Hutniczy Miedzi w Lubinie7. Podstawowe informacje o badanych 
regionach przedstawiono w tabeli 1.  

 
 
 
 

                                                           
7  J. Pyś, Co przemawia za budową wodnego połączenia śródlądowego sieci AGN-E30  

tzw. Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC); www.zegluga.wroclaw.pl. 
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Tabela 1 
  

Podstawowa charakterystyka regionów zlokalizowanych na przebiegu ODW w 2009 r., 
na tle danych dla całego kraju 

 

Kraj/region Powierzch-
nia (w km2)

Udział 
użytków 
leśnych 
(w %) 

Udział 
użytków 
rolnych 
(w %) 

Liczba 
ludności 
(osoby) 

Zalud-
nienie 
(osoby 
na km2) 

Udział 
w PKB 
kraju 

(w %)* 
Polska 312 679 30,0 61,0 38 167 329 122 100,0 
Lubuskie 13 988 51,0 41,0 1 010 047 72 2,4 
Zachodniopomorskie 22 892 36,0 50,0 1 693 198 74 4,1 
Dolnośląskie 19 947 30,0 60,0 2 876 627 144 7,7 
Opolskie 9412 27,0 64,0 1 033 040 110 2,4 
Śląskie 12 333 33,0 53,0 4 645 665 377 13,9 

* dane z 2007 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 
pobranie 2.09.2010) oraz www.regioset.pl. 

 
 
Spośród analizowanych polskich regionów znajdujących się w rejonie 

ODW, największa liczba mieszkańców skupiona jest w województwie śląskim, 
najmniejsza zaś w opolskim. Uwzględniając zaś zmiany liczby ludności w la-
tach 2005–2009, począwszy od 2007 roku wzrost liczby ludności odnotowywa-
no w regionach zachodniopomorskim i lubuskim, podczas gdy pozostałe badane 
województwa odnotowały systematyczny spadek liczby mieszkańców (rys. 1). 

Istotną miarą obrazującą sytuację demograficzną regionów, która ma bez-
pośredni wpływ na kondycję ich gospodarek, jest struktura populacji według 
grup wiekowych. We wszystkich analizowanych regionach, w strukturze wie-
kowej ludności, największy udział mają osoby w wieku produkcyjnym  
(ok. 70%). Udział ludności w wieku przed- i poprodukcyjnym stanowi zbliżony 
odsetek mieszkańców ogółem (ok. 15%), z niewielką przewagą udziału osób 
w wieku poprodukcyjnym. Na uwagę zasługuje jednak negatywne zjawisko 
polegające na tym, że w przypadku wszystkich analizowanych obszarów,  
w ostatnich latach, zauważa się systematyczny spadek liczby ludności w wieku 
przed- i produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście ludności w wieku popro-
dukcyjnym.  
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Rys. 1. Zmiana liczby ludności w województwach zlokalizowanych w rejonie ODW  
w latach 2005–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 
pobranie 2.09.2010). 

 
Tabela 2  

 
Struktura wiekowa ludności regionów zlokalizowanych na przebiegu ODW  

w latach 2007–2009 
 

W wieku przedprodukcyjnym* W wieku produkcyjnym* W wieku poprodukcyjnym 
Kraj/region 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Polska 5 900 878 5 829 440 5 782 777 2 6132 306 26 110 704 26 072 937 6 082 457 6195 732 6 311 615 

Lubuskie 159 666 157 774 156 606 706 524 705 294 703 733 142 291 145 894 149 708 

Zachodnio-
pomorskie 260 662 257 180 253 912 1 184 456 1 182 216 1 178 595 247 153 253 561 260 691 

Dolnośląskie 409 866 406 244 403 502 2 008 202 2 001 384 1 994 019 460 342 469 431 479 106 

Opolskie 146 447 142 673 139 801 720 983 717 968 715 538 169 658 172 399 175 758 

Śląskie 656 318 649 030 644 622 3 230 968 3 213 483 3 195 974 766 829 783 152 800 129 

* w wieku przedprodukcyjnym – poniżej 15 lat; w wieku produkcyjnym: 15–59 lat kobiety, 
15–64 lata mężczyźni. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 
pobranie 2.09.2010). 

województwo lubuskie 

województwo dolnośląskie
województwo śląskie 

województwo zachodniopomorskie 

województwo opolskie 
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Uzupełnieniem i rozszerzeniem zaprezentowanych w tabeli 2 informacji, 
może być analiza ruchu naturalnego ludności analizowanych regionów, obra-
zowana wskaźnikiem przyrostu naturalnego, wyrażającego różnicę między licz-
bą urodzeń żywych, a liczbą zgonów w danym okresie. Analizując dane zapre-
zentowane na rysunku 2, tylko w przypadku województw lubuskiego i zachodnio-
pomorskiego odnotowywany jest dodatni przyrost naturalny. Natomiast 
w przypadku pozostałych analizowanych obszarów, wskaźnik ten przyjmuje 
wartości ujemne.  
 
 

 
 
Rys. 2. Przyrost naturalny w regionach zlokalizowanych na przebiegu ODW w latach 

2004–2009 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 

pobranie 2.09.2010). 
 
 
Dodatkową syntetyczną miarą służącą ocenie sytuacji demograficznej re-

gionów jest wskaźnik obciążenia demograficznego, wyrażający stosunek udzia-
łu ludności w wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym. Im 
jego wartość jest wyższa, tym sytuacja w danym regionie jest mniej korzystna. 
Najwyższe wartości wskaźnik ten uzyskuje w województwach opolskim i śląs-
kim. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że we wszystkich analizowanych re-
gionach jego wartość systematycznie rosła na przestrzeni analizowanych lat 
(tab. 3). 
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Tabela 3 
  

Wskaźnik obciążenia demograficznego w regionach zlokalizowanych  
na przebiegu ODW w latach 2007–2009 

 
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym Kraj/region 

2007 2008 2009 
Polska 24,8 25,2 25,6 
Lubuskie 21,4 22 22,5 
Zachodniopomorskie 22,2 22,7 23,4 
Dolnośląskie 24,3 24,8 25,3 
Opolskie  25,0 25,4 25,9 
Śląskie 25,1 25,7 26,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Da-
nych Regionalnych, pobranie 2.09.2010). 

 
 
Ocenie sytuacji demograficznej regionów służy również analiza ruchu 

ludności. W przypadku wszystkich badanych regionów, na przestrzeni lat 
2005–2007 odnotowano ujemne saldo migracji ogółem (tab. 4).  

 
Tabela 4 

  
Saldo migracji netto ogółem w regionach zlokalizowanych na przebiegu ODW  

w latach 2005–2007 (w osobach) 
 

Saldo migracji ogółem 
Region 

2007 2006 2005 
Lubuskie –1383 –1826 –750 
Zachodniopomorskie –1858 –2094 –1528 
Dolnośląskie –1683 –3385 –1939 
Opolskie –3724 –4505 –3149 
Śląskie –11 144 –12 760 –9444 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (pobranie 
2.09.2010). 
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Sytuację ekonomiczną ludności zamieszkującej województwa poddane 
analizie opisuje między innymi poziom miesięcznych wynagrodzeń brutto oraz 
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na 1 osobę w rodzinie (rozpo-
rządzalnego)8. Najwyższe wynagrodzenia miesięczne brutto uzyskiwane są 
w regionie śląskim i kształtują się powyżej średniej krajowej. Region ten odno-
towuje także najwyższy poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporzą-
dzalnego na 1 osobę w rodzinie (nieznacznie poniżej średniej krajowej). Nato-
miast najniższy poziom wynagrodzeń oraz przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę w rodzinie, w grupie analizowanych regionów, 
odnotowywany jest w województwie lubuskim (tab. 5 i 6). 

 
Tabela 5 

 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w regionach zlokalizowanych  

na przebiegu ODW, w tym w relacji do średniej krajowej, w latach 2007–2009 
 

Ogółem w zł 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenia brutto  

w relacji do średniej kra-
jowej (w %) 
Polska = 100 

Kraj/region 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Polska 2866,04 3158,48 3315,38 100,00 100,00 100,00 
Lubuskie 2429,97 2653,55 2802,77 84,80 84,00 84,50 
Zachodnio-
pomorskie 2615,83 2881,00 3021,51 91,30 91,20 91,10 
Dolnośląskie 2860,66 3135,83 3295,44 99,80 99,30 99,40 
Opolskie  2607,45 2873,22 2987,87 91,00 91,00 90,10 
Śląskie 2933,32 3239,09 3405,18 102,30 102,60 102,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Re-
gionalnych, pobranie 2.09.2010). 

                                                           
8  Według definicji GUS, dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego stanowi sumę 

bieżących dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł pomniejszoną o zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika (od do-
chodów z pracy najemnej oraz od niektórych świadczeń społecznych) o podatki płacone przez 
osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i rolników indy-
widualnych oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W skład dochodu rozporzą-
dzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary lub 
usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z działalności gospodarczej 
na własny rachunek – rolniczej i pozarolniczej) oraz towary i usługi otrzymane bezpłatnie. Do-
chód rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz przyrost oszczędności. 
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Tabela 6 
  

Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę (rozporządzalny)  
w regionach zlokalizowanych na przebiegu ODW,  
na tle danych dla całego kraju w latach 2007–2009 

 
Rozporządzalny ogółem (w zł) Kraj/region 

2007 2008 2009 
Polska 928,87 1045,52 1114,49 
Lubuskie 914,30 1058,86 1103,32 
Zachodniopomorskie 903,57 1048,91 1139,67 
Dolnośląskie 950,96 1118,57 1174,26 
Opolskie 915,70 1 080,08 1 082,27 
Śląskie 919,27 1 041,08 1 114,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank 
Danych Regionalnych, pobranie 2.09.2010). 

 
 
Najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego, według oficjalnych danych 

GUS, w grupie badanych regionów notowana jest na Pomorzu Zachodnim i jej 
poziom przekracza zdecydowanie średnią krajową. Region ten notuje również 
najwyższy udział osób bezrobotnych w ogóle ludności w wieku produkcyjnym. 
Najniższym poziomem bezrobocia charakteryzuje się zaś województwo śląskie 
(poniżej średniej krajowej) i odnotowuje również najniższy, spośród badanych, 
udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.  

 
Tabela 7 

  
Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionach zlokalizowanych na przebiegu ODW,  

na tle całego kraju, w latach 2004–2009 
 

Kraj/region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Polska 19,0 17,6 14,8 11,2 9,5 11,9 
Lubuskie 25,6 23,0 19,0 14,0 12,5 15,9 
Zachodniopomorskie 27,5 25,6 21,5 16,4 13,3 16,5 
Dolnośląskie 22,4 20,6 16,6 11,4 10,0 12,5 
Opolskie 20,0 18,7 16,2 11,9 9,8 12,6 
Śląskie 16,9 15,5 12,7 9,2 6,9 9,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 
pobranie 2.09.2010). 
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Tabela 8 
  

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  
w regionach zlokalizowanych na przebiegu ODW, na tle całego kraju,  

w latach 2004–2009 (w %) 
 

Kraj/region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Polska 12,4 11,4 9,4 7,1 6,0 7,7 
Lubuskie 15,2 13,5 11,0 7,9 7,0 9,2 
Zachodniopomorskie 16,6 15,2 12,5 9,3 7,4 9,5 
Dolnośląskie 13,6 12,3 9,8 6,7 6,0 7,7 
Opolskie 11,1 10,2 8,9 6,4 5,3 7,0 
Śląskie 10,1 9,2 7,5 5,4 4,0 5,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 
pobranie 2.09.2010). 

 
 
Regiony usytuowane w paśmie naturalnego korytarza ODW charakteryzu-

ją się zróżnicowaną strukturą gospodarek i różnym stopniem uprzemysłowie-
nia9: 

2. Województwo lubuskie, w którym wiodącą rolę odgrywają ośrodki 
miejskie: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i Żary, należy do naj-
słabiej uprzemysłowionych regionów kraju, z około 2,4% udziałem 
w tworzeniu PKB Polski. Gospodarka województwa lubuskiego do-
starcza około 2% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu, co 
lokuje region na ostatnim miejscu w kraju. Istotną rolę w gospodarce 
regionu lubuskiego odgrywa sektor usług, handlu i budownictwa. 
W strukturze przemysłu największe znaczenie mają przemysł drzewny, 
elektroniczny oraz przemysł rolno-spożywczy, w dalszej kolejności 
produkcja przemysłu chemicznego, celulozowo-papierniczego, tekstyl-
nego, budowlanego, elektronicznego. Region ma wyodrębnione spe-
cjalne obszary inwestycyjne w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej SSE 
oraz Wałbrzyskiej SSE. W fazie planowania jest utworzenie Lubu-
skiego Parku Technologicznego. 

                                                           
9  Na podstawie materiałów informacyjnych oraz oficjalnych stron internetowych badanych 

regionów.  
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3. Region Pomorza Zachodniego, z wiodącą rolą aglomeracji szczeciń-
skiej, skupiającej większość działalności przemysłowej obszaru, nale-
ży także do słabiej rozwiniętych regionów Polski. W strukturze gospo-
darczej województwa zachodniopomorskiego istotne znaczenie mają 
takie sektory jak: energetyczny, chemiczny, drzewno-papierniczy, rol-
no-spożywczy (w tym przemysł browarniczy i rybołówstwo), budow-
lany oraz stoczniowy (w zakresie produkcji jachtów i innych łodzi). 
Przemysł województwa zachodniopomorskiego skupia 3,4% krajowe-
go zatrudnienia i dostarcza 3,1% ogólnej wartości produkcji sprzeda-
nej przemysłu. Systematycznie wzrasta także znaczenie sektora usług, 
w tym zwłaszcza logistycznych i turystycznych. Istotnym ogniwem 
determinującym rozwój ekonomiczny regionu jest gospodarka morska, 
w tym zwłaszcza działalność głównych polskich portów morskich, 
w Szczecinie i Świnoujściu oraz spółek żeglugowych. Region ma wy-
dzielone obszary specjalnych stref ekonomicznych: Pomorskiej SSE, 
Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, Słupskiej SSE oraz dysponuje zapleczem 
parków przemysłowych i technologicznych (jak Goleniowski i Star-
gardzki Park Przemysłowy, Infrapark w Policach, Szczeciński Park 
Naukowo-Technologiczny).  

4. Region Dolnego Śląska należy do najbardziej i najlepiej rozwiniętych 
regionów Polski, plasując się na czwartym miejscu wśród pozostałych 
województw kraju pod względem udziału w tworzeniu narodowego 
PKB. Działalność przemysłowa regionu skupia się przede wszystkim 
w okolicach Wrocławia i Lubina. W strukturze gospodarki wojewódz-
twa największe znaczenie ma sektor usług, odpowiedzialny za około 
60% PKB regionu, w czym około 46% stanowią usługi rynkowe. 
Udział przemysłu w kreowaniu regionalnego PKB obszaru kształtuje 
się na poziomie około 32%, zaś rolnictwo odpowiada jedynie za  
2,2% PKB województwa. Do głównych gałęzi przemysłu regionu na-
leży zaliczyć: przemysł wydobywczy (węgiel brunatny i miedź), hut-
nictwo miedzi i metali nieżelaznych, przemysł włókienniczy, motory-
zacyjny i maszynowy, energetyczny, elektroniczny, odzieżowy, bu-
dowlany, chemiczny, spożywczy i drzewno-papierniczy. Region dys-
ponuje także bogatym zasobem różnorodnych surowców mineralnych 
jak: węgiel brunatny, miedź, metale nieżelazne, gaz ziemny, węgiel 
kamienny oraz kruszywa dla przemysłu budowlanego. Na znacznej 
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powierzchni województwa zlokalizowane są Specjalne Strefy Ekono-
miczne: Wałbrzyska SSE „Invest-Park”, Kamiennogórska SSE Małej 
Przedsiębiorczości oraz Legnicka SSE. 

5. Województwo opolskie należy do średnio rozwiniętych regionów Pol-
ski, o charakterze rolniczo-przemysłowym. Jest to jednocześnie naj-
mniejsze pod względem obszaru województwo kraju, ze stolicą  
w Opolu. W zróżnicowanej branżowo strukturze przemysłu regionu 
dominującą pozycję zajmują takie branże jak: paliwowo-energetyczna, 
elektromaszynowa, cementowo-wapiennicza, spożywcza, mineralna, 
chemiczna, hutnicza, metalowa, motoryzacyjna oraz meblarska. 
W województwie wytwarza się piątą część produkcji krajowej cemen-
tu oraz ponad jedną trzecią koksu i półkoksu. Produkcja przemysłowa 
regionu stanowi 2,5% ogólnego potencjału produkcji przemysłowej 
kraju. Opolszczyzna dodatkowo charakteryzuje się wyższym, niż prze-
ciętny w kraju, udziałem przemysłu w strukturze wartości dodanej 
brutto (30,6%). Coraz większe znaczenie w gospodarce regionu zysku-
je także sektor usług, w tym zwłaszcza w obszarze nowych technolo-
gii. Region ma także bogate zasoby naturalne, w szczególności złoża 
margli i wapieni. Województwo opolskie dysponuje znaczną powierz-
chnią terenów inwestycyjnych (szczególnie w pasie autostrady A4). 
W regionie działają podstrefy SSE: Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” 
w Nysie, Skarbimierzu, Opolu, Namysłowie, Praszce i Kluczborku 
oraz Starachowickiej SSE w Tułowicach. 

6. Województwo śląskie to najbardziej uprzemysłowiony region w Pol-
sce i jeden z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie, 
który wytwarza prawie 14% PKB kraju. Działalność przemysłowa re-
gionu, ze stolicą w Katowicach, skupia się w głównej mierze w Gór-
nośląskim Okręgu Przemysłowym. W strukturze gospodarki woje-
wództwa dominują branże węglowa i hutnicza. Zachodzące od kilku 
lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany 
w strukturze gospodarki województwa, i przejawiają się w zmniejsza-
jącym się udziale górnictwa i hutnictwa, na rzecz przemysłu elektro-
maszynowego, metalowego, chemicznego, informatycznego, energe-
tyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego i spożywczego. Woje-
wództwo ma największy udział w krajowej produkcji samochodów 
osobowych i stali surowej. Produkcja przemysłowa regionu stanowi 
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17,9% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu w kraju. 
Wzrasta również znaczenie sektora usług i handlu. Województwo ślą-
skie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą 
między innymi: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady me-
tanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, 
a także wody lecznicze, termalne i mineralne. W regionie zlokalizo-
wanych jest 38 czynnych kopalń węgla kamiennego, 25 hut i zakładów 
hutniczych, 21 elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych oraz 
22 elektrownie zawodowe. Inwestycje w regionie zlokalizowane są 
przede wszystkim na terenie Aglomeracji Górnośląskiej oraz byłych 
miast wojewódzkich, Bielska-Białej i Częstochowy. Wybór lokalizacji 
pod inwestycje związany jest między innymi z funkcjonowaniem w re-
gionie rozproszonej Katowickiej SSE. 

Analizując tempo wzrostu PKB poszczególnych regionów zlokalizowa-
nych w rejonie ODW w okresie 2004–2007 i porównując przytoczone wielkości 
do średniej krajowej, najwyższe tempo wzrostu gospodarczego odnotowywano 
w województwie dolnośląskim i śląskim. Natomiast regionem z relatywnie naj-
niższym tempem rozwoju gospodarczego jest województwo zachodniopomor-
skie (tab. 9 i 10). 

 
Tabela 9 

  
Dynamika PKB (w cenach stałych) w regionach zlokalizowanych na przebiegu ODW  

w latach 2004–2007 (w %) 
 

Dynamika produktu krajowego brutto ogółem  
rok poprzedni = 100 Kraj/region 

2004 2005 2006 2007 
Polska 105,3 103,6 106,2 106,8 
Lubuskie 109,1 106,0 104,7 105,6 
Zachodniopomorskie 104 103,1 104,7 103,1 
Dolnośląskie 103,1 105,2 102,5 109,5 
Śląskie 103 100,2 109,8 109,3 
Opolskie 106,2 98,0 103,5 108,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 
pobranie 2.09.2010). 
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Tabela 10 
  

Dynamika PKB per capita (ceny stałe) w regionach zlokalizowanych  
na przebiegu ODW w latach 2004–2007 (w %) 

 
Dynamika produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca 

rok poprzedni = 100 Kraj/region 
2004 2005 2006 2007 

Polska 105,4 103,7 106,3 106,8 
Lubuskie 109,0 106,0 104,8 105,6 
Zachodniopomorskie 104,1 103,2 104,7 103,2 
Dolnośląskie 103,3 105,4 102,7 109,7 
Śląskie 103,3 100,5 110,2 109,7 
Opolskie 106,7 98,4 104,0 108,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 
pobranie 2.09.2010). 

 
 
Istotną miarą obrazującą rozwój gospodarczy regionu jest poziom wartości 

dodanej brutto10. Miernik ten stanowi podstawową kategorię dochodową, okreś-
lającą sytuację ekonomiczną województwa i jest głównym kryterium oceny 
efektywności nakładów czynników produkcji. Najwyższe wartości spośród 
badanych regionów, uzyskuje on w województwie śląskim (rys. 3). 

Analizując sektor przedsiębiorstw badanych regionów, największa liczba 
zakładów prowadzi działalność w regionie Śląska i Dolnego Śląska, najmniej-
sza zaś w regionie lubuskim i opolskim (rys. 4). 

Biorąc pod uwagę strukturę własności podmiotów gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w rejestrze REGON, we wszystkich analizowanych regionach 
występuje zdecydowana przewaga podmiotów z sektora prywatnego (średnio 
ponad 95%).  

W zakresie struktury podmiotów gospodarczych działających w analizo-
wanych regionach według klas wielkości, największy udział mają mikro i małe 
przedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób (tab. 11). 

 

                                                           
10  Według definicji GUS, wyrażającej wartość produktów (wyrobów i usług) wytworzonych 

przez jednostki krajowe rynkowe i nierynkowe pomniejszonej o zużycie pośrednie poniesione 
w związku z jej wytworzeniem. 
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Rys. 3. Wartość dodana brutto ogółem (ceny bieżące) w regionach zlokalizowanych 

na przebiegu ODW w latach 2004–2007 (w mln zł) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 

pobranie 2.09.2010). 
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Rys. 4. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON  

w regionach zlokalizowanych na przebiegu ODW w latach 2004–2009 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 

pobranie 2.09.2010). 
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Tabela 11 
  

Liczba podmiotów gospodarczych w regionach zlokalizowanych na przebiegu ODW 
według klas wielkości w 2009 roku 

 
Region 0–9 10–49 50–249 250–999 1000 i więcej 

Lubuskie 96 119 4355 817 104 10 

Zachodniopomorskie 206 741 6806 1369 140 24 

Dolnośląskie 303 372 10 906 2141 330 62 

Opolskie 91 078 3570 741 78 14 

Śląskie 404 813 21 528 3623 530 84 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 
pobranie 2.09.2010). 

 
 
W strukturze rodzajowej przedsiębiorstw, według sektora prowadzonej 

przez nie działalności (Sekcje PKD), we wszystkich analizowanych regionach 
największy udział (pod względem ich liczebności) mają podmioty, prowadzące 
działalność w obszarze handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów 
samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 
(Sekcja G), podmioty działające w sektorze przetwórstwa przemysłowego (Sek-
cja D) oraz podmioty branży usługowej (Sekcja K). 

Analizując natomiast udział poszczególnych podmiotów, zróżnicowanych 
profilem prowadzonej działalności, według liczby zatrudnianych przez nie 
osób, największe znaczenie we wszystkich województwach mają podmioty 
sektora przetwórstwa przemysłowego. Na drugim miejscu, pod względem licz-
by zatrudnianych osób, plasują się podmioty działające w obszarze handlu hur-
towego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, motocykli oraz 
artykułów użytku osobistego i domowego. Dodatkowo, w regionie opolskim, 
a zwłaszcza śląskim, nadal do głównych pracodawców należą podmioty sektora 
górniczego. 

Dokonując oceny badanych regionów zlokalizowanych wzdłuż ODW, pod 
względem dokonywanych rocznie nakładów inwestycyjnych przez działające 
w ich obszarze podmioty gospodarcze, najbardziej aktywnym regionem jest 
Śląsk, co wynika także z relatywnie dużej liczby przedsiębiorstw działających 
w tym obszarze (rys. 5).  
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Rys. 5.  Nakłady inwestycyjne ogółem w podmiotach gospodarki narodowej w regio-

nach zlokalizowanych na przebiegu ODW w latach 2004–2008 (w mln zł) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 

pobranie 2.09.2010). 
 
 
Biorąc pod uwagę kierunki napływu inwestycji do poszczególnych sekto-

rów działalności gospodarczej, we wszystkich analizowanych regionach naj-
większe środki są lokowane w branży przemysłowej – ponad 50% oraz w sekto-
rze usług rynkowych – ponad 30% (tab. 12). 

 
Tabela 12 

  
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach według sektorów gospodarki  

w regionach zlokalizowanych na przebiegu ODW w mln zł  
oraz w % nakładów inwestycyjnych ogółem w 2008 roku 
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Polska 1315,9 74 109,9 54 898,7 3766,7 1,0 55,3 40,9 2,8 
Lubuskie 68,7 1516,5 786,4 69,3 2,8 62,2 32,2 2,8 
Zachodniopomorskie 120,5 2866,6 1664 170,5 2,5 59,5 34,5 3,5 
Dolnośląskie 129,1 6851,7 4416,7 261,7 1,1 58,8 37,9 2,2 
Opolskie 84,9 1479,6 702,3 50,6 3,7 63,8 30,3 2,2 
Śląskie 60,4 12 630,2 5037,2 393,3 0,3 69,7 27,8 2,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 
pobranie 2.09.2010). 
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Regiony zlokalizowane w rejonie ODW są także atrakcyjnym obszarem 
z punktu widzenia napływu inwestycji zagranicznych (rys. 6). 
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Rys. 6. Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w regionach zlokalizo-

wanych na przebiegu ODW w latach 2004–2008 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 

pobranie 2.09.2010). 
 
 
W przypadku województwa lubuskiego, inwestycje zagraniczne lokowane 

są przede wszystkim w branży drzewnej, rolno-spożywczej i elektronicznej. 
W województwie zachodniopomorskim kapitał zagraniczny trafia głównie do 
branży spożywczej, chemicznej, elektromaszynowej, drzewnej, papierniczej, 
meblarskiej i gospodarki komunalnej. W regionie Dolnego Śląska, kapitał za-
graniczny lokowany jest w takich sektorach jak: usługi (bankowe, finansowe, 
ubezpieczeniowe, turystyczne, w tym hotelarskie i gastronomiczne), przemysł 
motoryzacyjny, spożywczy, maszynowy, chemiczny i niemetalowy, elektro-
niczny oraz handel (stacje paliw, sieci supermarketów i hipermarketów). Na 
Opolszczyźnie, atrakcyjne dla kapitału zagranicznego są takie branże jak: bu-
downictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, produkcja cementu i wapna oraz 
przemysł motoryzacyjny. Natomiast w regionie Śląska, kapitał zagraniczny 
trafia przede wszystkim do branży motoryzacyjnej, sektora produkcji maszyn 
i urządzeń, przetwórstwa przemysłowego oraz sektora handlu i usług (finanso-
wych, ubezpieczeniowych).  

Udział przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w ogóle spółek handlo-
wych działających na obszarze badanych regionów zaprezentowano w tabeli 13. 
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Tabela 13 

  
Udział przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym  

w ogóle spółek handlowych w regionach zlokalizowanych  
na przebiegu ODW w 2009 roku (w %) 

 
Region Udział w % 

Lubuskie 38 

Zachodniopomorskie 32 

Dolnośląskie 28 

Opolskie 27 

Śląskie 18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank 
Danych Regionalnych, pobranie 2.09.2010). 

 
Współcześnie, ważnym miernikiem obrazującym kierunki rozwoju eko-

nomicznego regionów, jest wartość nakładów inwestycyjnych ponoszonych 
w sektorze B + R. Spośród badanych regionów, największe nakłady na działal-
ność badawczo-rozwojową ponoszone są w regionach najbogatszych – śląskim 
i dolnośląskim (rys. 7). 

 

 
 

Rys. 7. Nakłady na B + R w regionach zlokalizowanych na przebiegu ODW w latach 
2004–2008 (w mln zł) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych, 
pobranie 2.09.2010). 

Kierunek absorpcji nakładów na B + R, według sektorów własności w ba-
danych regionach jest zróżnicowany, co zaprezentowano w tabeli 14. 

 
Tabela 14 

   
Nakłady na B + R według sektorów własności w regionach  

zlokalizowanych na przebiegu ODW w 2008 roku (w mln zł) 
 

Kraj/region W sektorze  
przedsiębiorstw 

W sektorze 
rządowym 

W sektorze  
szkolnictwa wyższego 

Polska 2383,7 2723,1 2592,6 
Lubuskie 13,3 0,2 14,7 
Zachodniopomorskie 13,9 3,1 108,2 
Dolnośląskie 161,6 52,1 243,7 
Opolskie  7,3 14,6 18,5 
Śląskie  214,5 190,1 200,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 
 

Podsumowanie  
 
Potencjał społeczno-gospodarczy regionów będących bezpośrednim zaple-

czem Odrzańskiej Drogi Wodnej jest silnie zróżnicowany, tak w aspekcie sytua-
cji demograficznej, kondycji rynku pracy czy poziomu uprzemysłowienia. 

Regiony północo-zachodnie ODW (województwo zachodniopomorskie 
i lubuskie) należą do najbiedniejszych i najsłabiej uprzemysłowionych obsza-
rów nie tylko ODW, ale również całego kraju. Warto jednak podkreślić, że dys-
ponują one znacznym potencjałem demograficznym przejawiającym się między 
innymi w rosnącej liczbie mieszkańców, relatywnie niskich wartościach wskaź-
nika obciążenia demograficznego (w porównaniu do pozostałych badanych 
województw) oraz dodatnim przyroście naturalnym. Dzięki wzrostowi inwesty-
cji zagranicznych w tych regionach, jak również zwiększeniu nakładów w sek-
torze B + R, należy oczekiwać poprawy ich sytuacji gospodarczej w przyszłości.  

Natomiast południowo-zachodnie województwa usytuowane wzdłuż  
ODW, zwłaszcza region Dolnego i Górnego Śląska, z przodującą rolą Górno-
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śląskiego Okręgu Przemysłowego, to najsilniej uprzemysłowione regiony całe-
go kraju. Województwa te dysponują licznymi zasobami naturalnymi. Stanowią 
także dogodne miejsca lokowania kapitału zagranicznego. Wysoki poziom roz-
woju gospodarek tych obszarów stwarza dogodne warunki ekonomiczne dla 
mieszkającej w jego granicach ludności. Największe zagrożenia dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego tych regionów w przyszłości mogą być jednak zwią-
zane z pogarszającą się sytuacją demograficzną, przejawiającą się w malejącej 
liczbie mieszkańców i wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym, przy 
relatywnie niskim lub nawet ujemnym przyroście naturalnym. 

Aktywizacja działalności żeglugowej ODW daje z jednej strony możli-
wość wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego obszarów wyżej 
uprzemysłowionych jak Górny i Dolny Śląsk, z drugiej strony może stać się 
także istotnym czynnikiem napędzającym rozwój biedniejszych regionów na jej 
zapleczu: województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.  

Droga wodna E30 jest także ważnym ogniwem projektowanej międzyna-
rodowej drogi wodnej Odra-Łaba-Dunaj. Pozostałymi elementami tej drogi 
wodnej są Zalew Szczeciński, oraz nieistniejący obecnie Kanał Odra-Dunaj, 
przechodzący przez tereny Czech, Polski oraz Słowacji. Wybudowanie tego 
kanału umożliwiłoby bezpośredni dostęp do dróg śródlądowych Europy Połu-
dniowej oraz połączyłoby porty w Szczecinie i Świnoujściu, jak również regio-
ny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ODW z portami Morza Czarne-
go. Realizacja projektu stworzyłaby zatem nowe możliwości rozwoju współpra-
cy i ściślejszej integracji regionów usytuowanych na zapleczu ODW także  
w układzie międzynarodowym.  
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ANALIZA WARUNKÓW DZIERŻAWY TERENÓW I INFRASTRUKTURY  
NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PORTÓW MORSKICH 

 
 
 

Porty morskie realizując swoje funkcje gospodarcze są atrakcyjnymi miej-
scami lokalizacji działalności gospodarczej. Jak zauważył S. Szwankowski, 
wszystkie czynniki lokalizacji szeroko rozumianej działalności gospodarczej 
portu morskiego – może poza czynnikiem ochrony środowiska – oddziałują na 
korzyść lokowania różnorodnych usług w porcie morskim. Porty bowiem, jako 
węzłowe punkty transportowe, w szczególnie korzystny sposób spełniają wa-
runki kompleksowego podejścia logistycznego – minimalizacji kosztów trans-
portowych i innych składników kosztów logistycznych procesu dystrybucji 
towarów między układami produkcji i konsumpcji1. Możliwość korzystania  
z dobrze uzbrojonych w infrastrukturę terenów portowych, bezpośredni dostęp 
do morskich szlaków transportowych, dobre skomunikowanie z zapleczem go-
spodarczym lądowymi gałęziami transportu, sąsiedztwo innych przedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą na terenach portowych, to tylko niektó-
re z atutów lokalizacji portowych. Konkurencja między poszczególnymi porta-
mi spowodowała, że nieodzownym elementem działalności władz portowych 
stała się aktywna polityka w zakresie oferowanych warunków dzierżawy tere-
nów i infrastruktury portowej. W artykule przedstawiono ogólne warunki dzier-

                                                           
1  S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo UG, Gdańsk 

2000, s. 62.  
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żawy terenów i infrastruktury portowej stosowane w polskich portach morskich, 
ze szczególnym uwzględnieniem portów o podstawowym znaczeniu dla pol-
skiej gospodarki narodowej.  

 
 

1. Podmioty zarządzające portami morskimi 
1.1. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk  

 
Całkowita powierzchnia gruntów położonych w granicach portu Gdańsk 

wynosi 3350 ha (w tym 653 ha w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk SA). Ogólna długość nabrzeży w porcie wynosi 17 651,92 m  
(w tym 6475,40 m nabrzeży przeładunkowych). Do eksploatacji nadaje się  
15 732,92 m nabrzeży (w tym 5 445,40 m nabrzeży przeładunkowych).  

W porcie Gdańsk wyodrębniono dwa obszary o zróżnicowanych w sposób 
naturalny parametrach eksploatacyjnych2: 

– Port Wewnętrzny: maksymalna dopuszczalna długość statku – 225 m, 
maksymalne dopuszczalne zanurzenie statku – 10,2 m,  

– Port Północny: maksymalna dopuszczalna długość statku – 350 m, 
maksymalne dopuszczalne zanurzenie statku – 15 m. 

W gdańskim porcie w ostatnich latach można zaobserwować wyraźny pro-
ces dywersyfikacji oferty usługowej, polegający przede wszystkim na zwięk-
szeniu potencjału dla drobnicy zjednostkowanej. Zarządzeniem portem zajmuje 
się państwowo-samorządowa spółka akcyjna – Zarząd Morskiego Portu 
Gdańsk.  

Władze portu są otwarte na współpracę z inwestorami w ramach jednego 
z poniższych modeli: 

– jeden inwestor wydzierżawiający teren z dostępem do nabrzeża, samo-
dzielnie realizujący zarówno aspekt handlowy, jak i przeładunkowo- 
-składowy swojej działalności; obecnie ZPM Gdańsk nie dysponuje ta-
kimi terenami, w przyszłości po zakończeniu procesu odzyskiwania 
atrakcyjnych terenów portowych, które przez wiele lat nie doczekały 
się inwestycji (Europort, Rudoport, teren Oil Tankers) poszukiwani bę-
dą tego typu inwestorzy, 

                                                           
2  Materiały Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. 
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– inwestorzy korzystający z fizycznej obsługi w zakresie przeładunków 
jednej z funkcjonujących na terenach portowych spółek przeładunko-
wych; aspekty handlowe portowej funkcji transportowej oraz inne for-
my aktywności (np. drobny przemysł) znajdują się w gestii inwestora 
(przykłady obszarów portowych oferowanych inwestorom wg tego 
modelu przedstawiono w tab. 1),  

– inwestor – operator obsługujący funkcję przeładunkową dla podmiotów 
trzecich bez konieczności zdobywania dla siebie ładunków (przykła-
dem jest przygotowywany w 2009 r. przez ZMP Gdańsk przetarg na re-
alizację usługi operatora Terminalu Promowego Westerplatte). 

 
Tabela 1 

 
Tereny inwestycyjne oferowane obecnie potencjalnym inwestorom w porcie Gdańsk, 

stan na 07.2009 
 

Lokalizacja Po-
wierzchnia Podstawowa charakterystyka terenu 

1 2 3 

Gdańsk Nowy Port, ul. Śnież-
na – teren ogólnodostępny na 
zapleczu nabrzeża przeładun-
kowego 

24 000 m2 – nieutwardzony, nieurządzony  
– uzbrojenie w granicach terenu  
– możliwość dzierżawy części terenu 

Gdańsk Nowy Port, ul. Śnież-
na – teren ogólnodostępny na 
zapleczu nabrzeża przeładun-
kowego 

11 000 m2 – nieutwardzony  
– częściowo ogrodzony  
– uzbrojenie na granicy terenu 
 

Gdańsk Nowy Port, ul. Hand-
lowa – teren ogólnodostępny 
na zapleczu nabrzeża przeła-
dunkowego 

40 000 m2 – nieutwardzony  
– częściowo ogrodzony  
– uzbrojenie na granicy terenu 

Gdańsk Nowy Port, ul. Han-
dlowa – teren zamknięty 
blisko nabrzeża przeładunko-
wego 

11 000 m2 
 

– nieutwardzony  
– częściowo ogrodzony  
– uzbrojenie na granicy terenu 

Gdańsk, ul. Ku Ujściu – teren 
ogólnodostępny na zapleczu 
nabrzeża przeładunkowego 

73 000 m2 – nieutwardzony, częściowo ogrodzony  
– uzbrojenie na granicach terenu  
– do podziału na mniejsze obszary 

Gdańsk, ul. Ku Ujściu 
 

2200 m2 – nieutwardzony 
– ogrodzony, dozorowany 

Gdańsk, ul. Ku Ujściu 7260 m2 – nieutwardzony, 
– ogrodzony, dozorowany 
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1 2 3 

Gdańsk, ul. Mjr. H. Suchar-
skiego – teren ogólnodostępny 

140 000 m2 – nieutwardzony  
– uzbrojenie w granicach działki 

Gdańsk Nowy Port, ul. Prze-
mysłowa – teren ogólno-
dostępny w pobliżu Bazy 
Promowej PŻB 

6 000 m2 – teren utwardzony polbrukiem, oświetlony  
– przy nabrzeżu postojowym 

Gdańsk, ul. Siennicka 18 000 m2 – nieutwardzony, ogrodzony  
– możliwość podziału na części  
– dzierżawa czasowa 

Gdańsk, Port Północny – teren 
ogólnodostępny 
 
 

300 000 m2 (oferta czasowo zawieszona)  
– z bezpośrednim dostępem do akwenu 

zabezpieczonego falochronami brzego-
wymi  

– z przygotowanym przyczółkiem do ewen-
tualnej budowy pirsu przeładunkowego  

– nieutwardzony  
– częściowo zabudowany (budynki przezna-

czone do wyburzenia)  
– uzbrojony 

Gdańsk, ul. Ku Ujściu – teren 
ogólnodostępny 

9 500m2 – nieutwardzony  
– ogrodzony  
– do czasowej dzierżawy 

Gdańsk Nowy Port, ul. Śnież-
na – teren zamknięty portu na 
zapleczu nabrzeża przeładun-
kowego 

18 000 m2 – nieutwardzony, niezabudowany  
– uzbrojenie w granicach terenu  
– częściowo ogrodzony  
– dojazd możliwy od ul. Śnieżnej 

Źródło: materiały wewnętrzne ZMP Gdańsk SA.  
 
 
Poniżej przedstawiono ogólne warunki stawiane inwestorom zaintereso-

wanym lokowaniem swoich inwestycji w porcie Gdańsk. Do najważniejszych 
należy zaliczyć: 

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podejmuje rozmowy z każdym inwes-
torem zamierzającym ulokować swoją działalność gospodarczą na tere-
nach portowych należących do tego podmiotu, 

– zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, tereny portowe 
przeznaczone są pod działalność przemysłowo-portową,  

– potencjalny inwestor będzie realizował inwestycje z własnych środków 
na terenach z dostępem do nabrzeży lub brzegu, 

– na zainwestowanym terenie podejmie on eksploatację w charakterze 
operatora celem uzyskania z tego tytułu korzyści, 
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– warunkiem koniecznym jest kreowanie przez inwestycje wzrostu prze-
ładunków portowych, 

– inwestorem może być firma lub dowolna grupa składająca się np. z in-
stytucji kapitałowych, wykonawców, operatorów, gestorów ładunków 
i innych związanych odpowiednimi porozumieniami (umowami), 

– z takimi inwestorami ZMPG SA zawiera umowy dzierżawne regulujące 
również zasady korzystania z infrastruktury portowej; są to zazwyczaj 
umowy wieloletnie w zależności od charakteru i wielkości inwestycji,  

– oddanie w dzierżawę gruntu portowego wymaga przeprowadzenia prze-
targu publicznego, a zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej  
10 lat uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa; w przypadku zgody 
Ministerstwa tereny oddawane są inwestorom w dzierżawę zazwyczaj 
na okres 25–30 lat; w przypadku dzierżawy krótkoterminowej nie jest 
konieczne przeprowadzanie procedury przetargowej.  

Dla podmiotów reprezentujących pierwszy (oraz częściowo drugi) model 
inwestorów, opłata z tytułu dzierżawy terenów składać się będzie z dwóch częś-
ci: opłaty ruchomej (zależna od wielkości wygenerowanych przeładunków) 
oraz opłaty stałej (za grunt, nabrzeże, możliwość dostępu do infrastruktury dro-
gowej). Przy małych terenach kalkulowana jest jedynie stała opłata za grunt. Na 
okres około roku można ubiegać się o opłatę obniżoną (czas trwania inwestycji, 
kiedy nieosiągalnie są przychody). ZMP Gdańsk sprzedaje również inwestorom 
media niezbędne do działalności gospodarczej.  

Dla inwestorów przemysłowych władze portowe gwarantują korzystne wa-
runki inwestowania oraz daleko idącą pomoc w realizacji ich zamierzeń gospo-
darczych. Wsparcie ZMP Gdańsk dla tej grupy potencjalnych inwestorów 
obejmuje3: 

– pomoc i współpracę w uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń, 
– preferencyjną wielkość stawki dzierżawnej w okresie budowy oraz fa-

zie rozruchu, 
– udostępnienie inwestorom infrastruktury portowej, 
– włączenie nowych inwestycji w układy komunikacyjne obszaru porto-

wego, 
– doprowadzenie oraz dostawę mediów do terenów inwestycyjnych.  

                                                           
3  Ibidem. 
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Wysokość stawek dzierżawnych stosowanych przez ZMP Gdańsk można 
określić jedynie w sposób orientacyjny, na przykładzie konkretnej oferty dzier-
żawy i konkretnego okresu, w którym oferta ta została przedstawiona. W przy-
kładowej ofercie z pierwszej połowy 2009 roku stawki te kształtowały się w za-
leżności od konkretnej lokalizacji na poziomie od 0,75–1 zł/m2/miesiąc w okre-
sie do czasu zakończenia inwestycji, do 1,5–2 zł/m2/miesiąc po zakończeniu 
inwestycji. 

 
 

1.2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia  
 
Obszar terytorialny portu Gdynia wynosi 7 555 178 m2.  Z powierzchni tej 

grunty zajmują –  4 926 763 m2, zaś akweny wodne – 2 628 415 m24. Maksy-
malna dopuszczalna długość statków wchodzących do portu Gdynia wynosi 
300 m, a zanurzenie 12,5 m. Łączna długość nabrzeży i pirsów portu Gdynia 
wynosi 16 880,1 mb.  

Gdynia jest przykładem portu uniwersalnego z przewagą oferty usługowej 
przeznaczonej dla ładunków drobnicowych (głównie konteneryzowanych). 

Za zarządzanie portem w Gdyni odpowiada państwowo-samorządowa 
spółka akcyjna Zarząd Morskiego Portu Gdynia.  

Port Gdynia ze względu na swoją topografię (od strony lądu rozwój przes-
trzenny jest niemożliwy z uwagi na sąsiedztwo dzielnic miejskich) nie ma prak-
tycznie wolnych terenów (poza terenami przeznaczonymi przez ZMPG na in-
westycje kluczowe). Z dwóch kierunków polityki dotyczącej terenów porto-
wych5, ZMPG praktycznie ogranicza się do rewitalizacji, czyli ponownego wy-
korzystania dla nowych funkcji wcześniej zagospodarowanych terenów porto-
wych.  

Sytuacja częściowo zmieni się po realizacji inwestycji centrum logistycz-
nego, na terenie którego będzie możliwe rozwijanie funkcji portowych. Cen-
trum będzie zlokalizowane w Porcie Zachodnim, w pobliżu dwóch dużych ist-
niejących terminali kontenerowych. Obszar tego centrum może wynieść około 
30 ha. Przewiduje się, że w ramach centrum działać będą różne podmioty go-
                                                           

4  Materiały Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. 
5  Dwa stosowane w portach światowych kierunki polityki w stosunku do terenów porto-

wych to: ekspansja na nowe tereny oraz rewitalizacja. Por. D. Amato, Port Planning and 
Port/city Relations, The Dock & Harbour Authority, July/December 1999. 
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spodarcze, zwłaszcza operatorzy logistyczni, przedsiębiorstwa zajmujące się 
usługami składowymi i przedsiębiorstwa spedycyjne oraz inni usługodawcy 
logistyczni, którzy będą mogli dostosowywać wydzierżawione (uzbrojone) 
tereny do swoich potrzeb. Ograniczeniem dla potencjalnych inwestorów może 
być brak bezpośredniego dostępu do nabrzeży portowych. Zakończenie inwe-
stycji przewiduje się w 2011 roku.  

Wysokość stawek za dzierżawę terenów portowych w Gdyni ma charakter 
jedynie orientacyjny (wcześniejsze doświadczenia ze współpracy z inwestora-
mi). Za 1m2 utwardzonego terenu portowego, potencjalny inwestor musiałby 
zapłacić około 0,50–0,90 EUR/1m2/miesiąc. 

 
1.3. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 

 
Całkowita powierzchnia największych portów Pomorza Zachodniego wy-

nosi6: 
– Szczecin:1605,43 ha (w tym ląd – 903,28 ha, woda – 702,15 ha), 
– Świnoujście: 1136,49 ha (w tym ląd – 597,67 ha, woda – 538,82 ha). 
Dopuszczalne parametry statków chcących skorzystać z obsługi wspom-

nianych portów:   
– Świnoujście – 270 m długości, 42 m szerokości, 12,8 m zanurzenia dla 

wody słodkiej i dla stanu wody nie mniejszego od 4807,  
– Szczecin – 215 m długości, 31 m szerokości, 9,15 m zanurzenia przy 

wodzie słodkiej i dla stanu wody nie mniejszego od 500. 
Oba porty mają uniwersalny charakter a ich obecna zdolność przeładun-

kowa szacowana jest na 25 mln ton. Do 2015 roku nastąpi jej zwiększenie do 
31 mln ton.  

Portami zarządza Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Działki 
będące we władaniu podmiotu zarządzającego obejmują obszar 560 ha, co sta-
nowi 20,5% obszaru znajdującego się w granicach obu portów.  

W odróżnieniu od wielu portów zachodnioeuropejskich, w granicach por-
tów Szczecina i Świnoujścia znajduje się wiele niezagospodarowanych terenów, 

                                                           
6  Materiały Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. 
7  Przy nabrzeżu Górników możliwe jest cumowanie statków do zanurzenia 13,2 m za zgo-

dą Kapitana Portu. 
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które w większości wymagają jednak znaczących nakładów na przygotowanie 
ich do wykorzystania na cele portowe.  

Na podstawie dotychczasowej praktyki można przyjąć, że podmiot zarzą-
dzający portami w Szczecinie i Świnoujściu stosuje następujące ogólne warunki 
dzierżawy w badanych portach8: 

– nieruchomości gruntowe z prawem dostępu do ogólnodostępnej infra-
struktury portowej, 

– na wynajętej (wydzierżawionej) nieruchomości gruntowej najemca na 
własne ryzyko może zrealizować inwestycje (np. magazyn czy zakład 
przetwórczy), 

– inwestycja musi generować przeładunki w transporcie morskim, 
– miesięczna stawka czynszu obliczana jest za 1 m2 wynajętej po-

wierzchni; stawki są corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji, mo-
gą również podlegać waloryzacji w konsekwencji wzrostu kosztów po-
noszonych przez wynajmującego, 

– wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w granicach por-
tów na okres powyżej 10 lat (najczęściej na okres nie dłuższy niż 
30 lat) wymaga zgody właściwego ministra, 

– najemca może odpłatnie korzystać z poboru energii elektrycznej, ener-
gii cieplnej, wody, zrzutu ścieków, 

– najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska 
na terenach portowych, 

– najemca zobowiązany jest do przestrzegania uregulowań wewnętrznych 
wynajmującego,  

– bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać przedmiotu najmu 
w całości lub części osobie trzeciej, 

– najemca zobowiązany jest do corocznego przekazywania wynajmują-
cemu informacji o zrealizowanych przeładunkach. 

W statucie ZMPSiŚ przyjęto, że oddanie gruntów będących własnością 
Skarbu Państwa lub gminy położonych w granicach portów, w użytkowanie, 
dzierżawę lub najem, wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego9.  

                                                           
8  Materiały Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. 
9  Obowiązek przeprowadzania przetargu publicznego na oddanie gruntów nie dotyczy po-

nownego oddania gruntów dotychczasowym użytkownikom, dzierżawcom lub najemcom włada-
jącym nimi na podstawie umowy przez okres nie krótszy niż 10 lat. Nie jest wymagane przepro-
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Należy podkreślić, że umowy na około 93,6% terenów wynajmowanych 
przez podmiot zarządzający portami w Szczecinie i Świnoujściu zawarte zostały 
przed wejściem w życie aktów prawnych regulujących zagadnienie naj-
mu/dzierżawy gruntów portowych. Zapisy w nich zawarte, a zwłaszcza w sferze 
ekonomiki i ustalania wysokości czynszów odbiegają od obecnych reguł go-
spodarki rynkowej. Stawki czynszu oparto na kalkulacjach kosztów bezpośred-
nich (podatki, opłata za wieczyste użytkowanie, amortyzacja) i obecnie zapew-
niają w przybliżeniu ich zwrot na rzecz ZMPSiŚ. Od 1994 roku wysokość sta-
wek obowiązujących w umowach dzierżawy określana jest według zasady 
przenoszenia kosztów właściciela na dzierżawcę. Ruchomym elementem stawki 
jest opłata z tytułu korzystania z infrastruktury portowej stanowiącej szczególny 
układ przestrzenno-funkcjonalny. Wysokość tej opłaty ustala się na poziomie 
od 1 do 5% uzyskanego przez dzierżawce przychodu10.  

Stawki „historyczne” oscylują między 0,06 zł–0,07 zł za m2 miesięcznie. 
Czynsze ustalane w umowach zawieranych w późniejszych okresach, z podmio-
tami niezwiązanymi historycznie z dawnym Zarządem Portu Szczecin–Świno-
ujście, określane były w większości na podstawie analizy rynkowej i operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawców majątkowych. W tak 
kształtowanym procesie cenotwórczym uzyskuje się czynsze zapewniające 
środki na utrzymanie infrastruktury portowej i jej stopniową modernizację. 
Stawki osiągane z  takich terenów (np.: w rejonach nabrzeży Rumuńskie, Ka-
towickie) kształtują się między 0,3 zł – 3 zł za m2 miesięcznie, za stosunkowo 
małe działki o pełnej wartości użytkowej. 

Zapisy ustawy o portach i przystaniach morskich narzuciły rozdzielenie 
portowych sfer zarządzania i eksploatacji, wymusiły na ZMPSiŚ pozbycie się 
udziałów w spółkach portowych oraz odsprzedanie im dzierżawionej infrastruk-
tury. Działania te wymusiły natomiast zmiany warunków zawartych w umo-
wach dzierżawnych. W nowych umowach ustalony czynsz rozbito na11: czynsz 
za grunty oraz czynsz za budynki, pomieszczenia w budynkach, budowle, inne 
urządzenia budowlane i techniczne. 

Jako bazę przyjęto wysokość opłat z 2004 roku. Rezygnując z części opła-
ty dzierżawnej zależnej od uzyskanego przychodu, podwyższono część opłaty 
od wydzierżawionego gruntu. Takie rozwiązanie warunków dzierżawy według 
                                                           
wadzenie przetargu publicznego w przypadku oddawania gruntów portowych w dzierżawę lub 
najem, gdy wartość przedmiotu przetargu nie przekracza równowartości w PLN – 15 000 EUR. 

10  Materiały Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. 
11  Ibidem. 
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ich autorów, miałoby skłaniać spółki eksploatacyjne do pozbywania się terenów 
niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. W umowach 
określono tereny niezbędne do działalności portowej poszczególnych spółek. 
W stosunku do pozostałych terenów, ZMPSiŚ może jednostronnie wypowie-
dzieć umowę bez zgody spółki eksploatacyjnej. Umowy zawarto na czas nie-
określony. ZMPSiŚ zagwarantował niewypowiedzenie umów przez okres 10 lat.  

 
 

2. Przykłady innych podmiotów dysponujących terenami portowymi 
2.1. Urząd Morski w Szczecinie  

 
Urząd Morski w Szczecinie, obok zadań typowych dla specjalistycznej 

(morskiej) administracji państwowej, ma w swoich kompetencjach zarządzanie 
portami nie mającymi znaczenia dla polskiej gospodarki, w których nie utwo-
rzono zarządów portów. 

Syntetyczną charakterystykę infrastruktury tych portów związanej z dzia-
łalnością przeładunkową zaprezentowano w tabeli 2.  

 
Tabela 2 

  
Charakterystyka wybranych elementów infrastruktury małych portów morskich  

ujścia Odry 
 

Port Charakterystyka infrastruktury 
Trzebież Nabrzeże Tranzytowe 

– długość: 215 m, głębokość techniczna: 3,8 m, obciążenie: 5 kN/m2, 
Nabrzeże PRC 
– długość: 109 m, głębokość techniczna: 4,5 m, obciążenie: 20 kN/m2  
trwały zarząd UMS, nabrzeża stanowią granicę utwardzonego placu na którym 
może operować sprzęt samojezdny 

Kamień 
Pomorski 

Nabrzeże Barkowe 
– długość nabrzeża barkowego: 258m, głębokość techniczna: 3,5 m, obciążenie: 
4 – 6 kN/m2 
wąskim gardłem jest tor dojściowy, który pozwala na wpłynięcie barek  
o zanurzeniu 1,6 m (barka 500t),  przylegający plac jest nieutwardzony, nabrze-
że na szerokości 10 m utwardzone 

Wolin Nabrzeże Przeładunkowe (przy budynku Bosmanatu):   
– długość: 62 m, głębokość techniczna:  3,5 m, utwardzona nawierzchnia na-
brzeża:  8 m (na całej długości), nieutwardzona powierzchnia przylegająca do 
nabrzeża:  960 m², obciążenie:  12 kN/m²  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Morskiego w Szczecinie. 
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Urząd Morski w Szczecinie dysponuje także wybranymi terenami portu 
Szczecin (Baza Taboru Pływającego, Baza Oznakowania Nawigacyjnego) 
i mógłby udostępniać część infrastruktury portowej zainteresowanym inwesto-
rom. Charakterystykę wybranych elementów infrastruktury portowej UMS zlo-
kalizowanej w porcie Szczecin przedstawiono w tabeli 3.  

 
Tabela 3 

  
Charakterystyka wybranych elementów infrastruktury portu Szczecin  

znajdującej się w gestii UMS 
 

Rejon portowy Charakterystyka 

Baza Taboru Pływa-
jącego w Szczecinie 

Dwa odcinki nabrzeża o dług. 35 m, 40 m 
– głębokość techniczna: ok. 4,5 m 
– obciążenie: 10 kN/m²  
– utwardzona nawierzchnia nabrzeża: 6 m (na całej długości) 

Baza Oznakowania 
Nawigacyjnego  
w Szczecinie 

Nabrzeża 
odcinek I 
– długość: 60 m, głębokość techniczna: 4,5 m, obciążenie:   

20 kN/m², utwardzona nawierzchnia nabrzeża: 22 m (na całej dłu-
gości)  

odcinek II 
– długość: 70 m, głębokość techniczna: 4,5 m, obciążenie:   

10 kN/m², utwardzona nawierzchnia nabrzeża: 12 m (na całej dłu-
gości) 

odcinek III 
– długość: 81 m, głębokość techniczna: 4,5 m, brak innych danych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Morskiego w Szczecinie. 
 
Za wydzierżawienie nabrzeża, powierzchni składowej, czy też magazy-

nu/wiaty/szopy Urząd Morski pobiera opłaty zgodnie ze stawkami obowiązują-
cej taryfy opłat portowych (tab. 4)12.  

 
 
 
 

                                                           
12  Podstawą do obliczenia przez UMS opłat za składowanie jest tono/doba lub 1 m³ składo-

wania na dobę. Opłata ta w przypadku ładunków suchych masowych, drobnicowych i drewna 
wynosi na placach – 0,06 EUR, zaś w magazynach, szopach, wiatach i innych – 0,14 EUR. Mate-
riały Urzędu Morskiego w Szczecinie (taryfa opłat portowych). 
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Tabela 4  
 

Wybrane opłaty pobierane przez Urząd Morski w Szczecinie 
 

Okres  
dzierżawy 

Opłata za wydzierżawie-
nie 1 m.b. wyposażonego 
nabrzeża  z przyległym 

pasem o szerokości wyni-
kającej z konstrukcji 
nabrzeża, jednak nie 

mniejszej niż 3 m  
(EURO) * 

Opłata  za  wynajem  
powierzchni  skła-
dowej utwardzonej 

za 1 m² 
(EURO) ** 

Opłata za wynajęte 
magazyny, szopy, 

wiaty za 1 m² (EURO) 

Doba  1,0 0,3 0,6 
Miesiąc 9,0 3,0 6,0 
Rok 70,0 30,0 60,0 

* Za wydzierżawienie 1 m.b. nabrzeża niewyposażonego wraz z przyległym pasem o szeroko-
ści 3 m opłata wynosi odpowiednio 50% wartości podanej dla nabrzeży wyposażonych. 

** Za wynajem placów składowych o nawierzchni nieutwardzonej, opłaty obniża się o 50%  
w stosunku do podanych stawek dla placów składowych utwardzonych. 

Źródło: na podstawie taryfy opłat portowych na obowiązującej od 07.2009. 
 
 

2.2. Port Rybacki „Gryf” 
 
Port Rybacki „Gryf” jest spółką z o.o. ze 100% udziałem Skarbu Państwa 

specjalizującą się w świadczeniu usług przeładunkowych i składowych, głównie 
ładunków mrożonych. Spółka jest właścicielem 22 ha terenu zlokalizowanego 
w granicach portu Szczecin, wraz z nabrzeżami, placami składowymi oraz 
obiektami z zapleczem technicznym, magazynowym oraz biurowym.  

Spółka ma możliwości i doświadczenie w zakresie świadczenia usług prze-
ładunku i składowania ładunków drobnicowych, masowych oraz wielkogabary-
towych. Dysponuje nabrzeżem Bułgarskim o długości 1247 m i głębokości  
6,8–8,8 m. Na możliwości składowe składają się: plac składowy o powierzchni 
– 50 000 m2, powierzchnia magazynowa – 16 000 m2, dla ładunków mrożonych 
– 13 000 m2. Ładunki chłodzone przechowywane są w wielokomorowej chłodni 
o temperaturze –22 stopni C13. 

                                                           
13  Materiały PP Port Rybacki Gryf. 
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Klientom zainteresowanym prowadzeniem działalności gospodarczej na 
terenach  PR „Gryf” proponowany jest wynajem powierzchni placowych, ma-
gazynowych, warsztatowych, produkcyjnych i biurowych.  

Strategia „Gryfu” związana jest z rozwojem obsługi ładunków chłodzo-
nych oraz współpracą z inwestorami rozwijającymi działalność niekolidującą 
z funkcją obsługi ładunków chłodzonych. Spółka dopuszcza współpracę z róż-
nymi inwestorami, których można generalnie przyporządkować do dwóch modeli: 

– inwestor wydzierżawiający teren bez wyłączności na wykorzystanie 
części nabrzeża, obsługa przeładunkowa PR ”Gryf”, 

– inwestor wydzierżawiający teren wraz z fragmentem nabrzeża samo-
dzielnie realizujący działalność przeładunkową (PRG pobiera opłatę 
postojową i cumowniczą).  

Konkretne warunki oferowane inwestorom zależą od specyfiki umowy. 
Wysokość stawek za dzierżawę m2 terenu portowego  uzależniona jest między 
innymi od wielkości wydzierżawionej powierzchni.  Przybliżony poziom sta-
wek wynosi 8–10 zł/m2 powierzchni magazynowej oraz 3,5 zł/m2 powierzchni 
placowej. Przy umowie na wydzierżawienie terenu na okres powyżej 10 lat lub 
przy wartości umowy powyżej 50 tys. EUR potrzebna jest zgoda Ministra Skar-
bu Państwa.  

 
2.3. Krono-Chem 

 
Na terenie Huty Szczecin usługi przeładunkowe i składowania ładunków maso-

wych oraz metanolu wykonuje Krono-Chem Sp. z o.o., jeden z członków Grupy Krono.  
Spółka dysponuje 50 ha terenów zlokalizowanych w granicach portu 

Szczecin, 420 m nabrzeża (do 8 m zanurzenia). Na wspomnianym obszarze trwa 
likwidacja infrastruktury związanej z produkcją hutniczą. Pozostawiono jedynie 
te elementy infrastruktury, które mogą być wykorzystane do rozwoju działalno-
ści przeładunkowo-składowej. Przykładem mogą być 3 hale o możliwości skła-
dowania 5 tys. m2 ładunków, w tym jedna z wewnętrzną suwnicą. Spółka dys-
ponuje też otwartym składowiskiem o powierzchni 15 tys. m2 z boksami beto-
nowymi, dwoma zbiornikami na metanol o pojemności ponad 14 tys. m3 każdy. 
Na nabrzeżu ustawione są trzy żurawie szynowe o mocy przeładunkowej  
1,5 tys. ton i 2 tys. ton na dobę oraz dwa nalewaki metanolu. Atutami analizo-
wanej lokalizacji są również14: 

                                                           
14  Materiały Krono-Chem sp. z o.o. 
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– 5 tys. m2 utwardzonego terenu poza pierwszą linią nabrzeża, 
– dostęp do stacji kolejowej oraz 11 km wewnętrznych torów kolejowych.  
Spółka ma doświadczenie w obsłudze przeładunkowej ładunków maso-

wych suchych i płynnych. W strategii dotyczącej rozwoju tego terenu, spółka 
planuje przeznaczenie jednej czwartej powierzchni pod obsługę ładunków 
płynnych, co wiąże się z koniecznością przedłużenia o 600 m istniejącego na-
brzeża (nabrzeże dalbowe). Pozostałą część terenów portowych Krono-Chem 
planuje przeznaczyć pod inwestycje zewnętrzne.  

Proponowane inwestorom warunki dzierżawy zależne będą od skali dzia-
łalności oraz okresu dzierżawy. Preferowani są inwestorzy, którzy będą chcieli 
korzystać z obsługi przeładunkowej realizowanej przez Krono-Chem. Stawki 
oferowane przyszłym inwestorom kształtowane będą na poziomie konkurencyj-
nym w stosunku do stawek pozostałych wydzierżawiających. 

 
 

Podsumowanie 
 
Polskie porty morskie mają zróżnicowaną sytuację dotyczącą dysponowa-

nia wolnymi terenami, przeznaczonymi dla potencjalnych inwestorów. Od portu 
w Gdyni, skazanego praktycznie na rewitalizację dotychczasowych,  zagospo-
darowanych już terenów portowych, po porty w Gdańsku, Szczecinie i Świno-
ujściu, dysponujące wolnymi terenami portowymi (z różną sytuacją w zakresie 
uzbrojenia i przeznaczenia na rozwój konkretnej funkcji transportowej/logis-
tycznej/przemysłowej). 

Uwłaszczenie na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku podmiotów 
posiadających wcześniej tereny portowe w tak zwanym zarządzie spowodowa-
ło, że obok Zarządów Portów, częścią terenów portowych w największych pol-
skich portach morskich zarządzają inne podmioty. 

Warunki oferowane inwestorom zainteresowanym lokowaniem swojej 
działalności na terenach portowych zależą od wielu czynników. Ograniczenie 
swobody podejmowania ustaleń z inwestorami stanowi wymóg uzyskania zgo-
dy Ministra Skarbu Państwa na dłuższe okresy dzierżawy. Obecnie oferowane 
stawki za dzierżawę oparte są w większości na kryteriach rynkowych. 

Prowadzenie dalszej, skutecznej polityki przyciągania inwestorów na tere-
ny portowe obok szerokiej, zróżnicowanej oferty oraz przychylności MSP, 
wymagać będzie ścisłej współpracy gospodarza terenów z władzami lokalnymi, 
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podejmującymi ważne decyzje związane z procesem przygotowania i realizacji 
inwestycji. 
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AN ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF THE LEASE OF LAND AND INFRASTRUCTURE,  
IN THE MAIN POLISH SEAPORTS 

 
 

Summary 
 
Seaports are attractive business location. Competition in this area between the 

ports, has made a proactive policy on the lease terms of land and port infrastructure, an 
indispensable element in port authority management. The following article presents the 
general conditions for the lease of land and port infrastructure used in Polish ports, with 
particular emphasis on ports which are of fundamental importance for the Polish na-
tional economy. 

 
Translated by Małgorzata Mackiewicz-Whitmore 
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OPTYMALIZACJA STRUKTURY KAPITAŁOWEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO  

JAKO PRAKTYCZNY ASPEKT ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 

W artykule przedstawiono praktyczne możliwości optymalizacji struktury 
kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa „Transtech” Usługi Sprzętowe 
i Transportowe Sp. z o.o., działającego w ramach grupy kapitałowej Z.Ch. „Po-
lice” SA. 

Identyfikacja struktury kapitało-bilansowej pozwala przyjąć, że „odkapita-
lizowanie” spółki powinno zostać zrealizowane przez zbycie udziałów spółki 
„Transtech” w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, z jednoczesnym obni-
żeniem kapitału zakładowego. Przedstawione w artykule argumenty, wskazują 
na ekonomiczne uzasadnienie realizacji działania, z jednoczesnym podkreśle-
niem złożoności tego procesu. 

Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie spółki kapitałowej dzia-
łającej w branży transportowej problematyki umorzenia udziałów za wynagro-
dzeniem, z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego, jako narzędzia 
optymalizacji struktury kapitałowej. 
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Spółka „Transtech” jest podmiotem w 100% zależnym, działającym 
w ramach grupy kapitałowej Z.Ch. „Police” SA. Spółka powstała w 2001 roku 
w ramach realizacji procesu restrukturyzacji w formie outsourcingu kapitałowe-
go Z.Ch. „Police” SA i przejęła majątek oraz pracowników zatrudnionych do-
tychczas w Zakładzie Transportu Samochodowego. 

Sytuację bilansową spółki „Transtech” (na dzień 30.04.2010 r.) przedsta-
wiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

 
Podstawowe dane bilansowe  „Transtech” Sp. z o.o. 

 
Aktywa trwałe 6 394 683 zł 
Aktywa obrotowe 9 374 675 zł 
W tym środki pieniężne i inne aktywa finansowe 1 415 096 zł 
Należności krótkoterminowe 7 253 632 zł 
Razem aktywa 15 769 358 zł 
Kapitał (fundusz) własny 9 465 711 zł 
Kapitał (fundusz) zapasowy 0 zł 
Strata netto z lat ubiegłych 3 968 087 zł 
Zysk netto (na 30.04.2010 r.) 343 948 zł 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 303 646 zł 
Zobowiązania krótkoterminowe 4 242 405 zł 
Razem pasywa 15 769 358 zł 
Kapitał własny – aktywa trwałe = 3 071 028 zł 
Nadwyżka pieniężna  
Środki pieniężne + Należności ogółem – Zobowiązania 
ogółem =  4 717 280 zł 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Z przedstawionych w tabeli 1 danych wynika, że: 
– „Transtech” Sp. z o.o. dysponuje stosunkowo wysokimi wartościami 

wolnych środków pieniężnych, 
– spółka wykazuje skumulowaną stratę z działalności z poprzednich lat 

obrotowych, 
– za rok 2010 spodziewany jest dodatni wynik finansowy. 

Identyfikacja powyższych okoliczności pozwala przyjąć, że optymalizacja 
struktury kapitałowej „Transtech” powinna polegać na obniżeniu występują-
cych w spółce wolnych środków pieniężnych, w sposób zgodny z przepisami 
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prawa handlowego i cywilnego, z jednoczesnym założeniem, że czynności te 
nie powinny pozbawić spółki możliwości dalszego prowadzenia działalności. 

Obniżenie kapitału nie powinno odebrać spółce możliwości prawidłowe-
go funkcjonowania, co oznacza, że nie powinno być wyższe niż różnica między 
obecną wartością kapitałów własnych, a wartością aktywów trwałych. Ograni-
czenie to wynika z konieczności zachowania „złotej reguły bilansowej”. Odno-
sząc powyższe do sytuacji „Transtechu”  można stwierdzić, że obniżenie kapita-
łu za 4 miesiące 2010 roku nie powinno być większe niż 3 071 028,40 zł  
(tj. 9 465 711,51 zł – 6 394 683,11 zł). 
Obniżenie kapitału zakładowego z jednoczesnym umorzeniem udziałów spółki 
jest praktyką typową w przypadku, gdy w ocenie udziałowców spółki kapitał 
zakładowy jest za duży w stosunku do potrzeb wynikających z realizowanych 
przedsięwzięć, a zwrócony majątek przypadający na prawa udziałowe może być 
korzystniej ulokowany. Pod względem formalnym decyzja jest w zasadzie swo-
bodna i podlega ograniczeniom jedynie w zakresie możliwości zaspokojenia lub 
zabezpieczenia wierzycieli spółki. Określone parametry mogą bowiem wyka-
zać, że częściowe lub nawet znaczne obniżenie kapitału zakładowego przez 
umorzenie części udziałów nie stanowi zagrożenia dla spółki, przeciwnie – 
optymalizacja struktury kapitałowej może przynieść korzyści wspólnikowi bez 
uszczerbku dla spółki, a nawet poprawę wskaźników rentowności jej działalno-
ści.  

Uzyskane przez „Transtech” wartości wskaźników płynności w latach 
2009–2010 przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

 
Wskaźniki płynności spółki „Transtech” w okresie 2009–2010 

 
2009 r. 2010 r. Wskaźnik 

31.03. 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 31.07 
Płynność szybka 

(1.0–1.5) 2,068 2,183 2,342 2,214 2,049 2,504 2,366 

Płynność bieżąca 
(1.5–2.0) 2,153 2,263 2,407 2,290 2,101 2,558 2,431 

Źródło: opracowanie własne. 
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Dane zaprezentowane w tabeli 2 wskazują, że spółka ma strukturalną nad-
płynność finansową. Szacuje się, że po umorzeniu wskaźniki płynności i ren-
towności „Transtechu”  przyjmą wartości przedstawione w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

 
Wskaźniki płynności i rentowności spółki „Transtech” po umorzeniu udziałów 
 

Wskaźnik 
Przed  

umorzeniem  
(na 31.07.10) 

Po  
umorzeniu 

Płynność szybka (1.0–1.5) 2,366 1,665 
Płynność bieżąca (1.5–2.0) 2,431 1,730 
ROA (rentowność aktywów) 2,55% 3,07% 
ROE (rentowność kapitałów własnych) 4,07% 5,60% 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Po umorzeniu udziałów z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowe-

go, wskaźniki płynności bieżącej przyjmą wartość w optymalnym przedziale, 
a wskaźniki rentowności ROA i ROE ulegną zwiększeniu. 

Zbycie udziałów w spółce zależnej przez Zakłady Chemiczne „Police”, 
nawet na rzecz samej spółki zależnej w celu ich umorzenia, wymaga zachowa-
nia ścieżki korporacyjnej zgodnej z zapisami statutu – uchwały Rady Nadzor-
czej oraz zgody Walnego Zgromadzenia. 

Realizacja przedsięwzięcia wymaga, zgodnie z przepisami kodeksu spółek 
handlowych, dokonania następujących czynności1: 

– podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów, 
– podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, 
– zawarcia umowy zbycia udziałów, 
– przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, 
– dokonania rejestracji obniżenia kapitału zakładowego. 
 
 
 

                                                           
1  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, DzU 00.94.1037. 
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1. Uchwała o umorzeniu udziałów 
 
Umorzenie jest czynnością zmierzającą do eliminacji części bądź wszyst-

kich udziałów, co w konsekwencji powoduje likwidację określonej cząstki kapi-
tału zakładowego lub samych udziałów. Stosując różne kryteria możliwe jest 
wskazanie różnych rodzajów umorzeń: dobrowolne i przymusowe, odpłatne 
i bez wynagrodzenia, z obniżenia kapitału zakładowego i z czystego zysku, 
umorzenie automatyczne i sankcyjne. Najbardziej ogólnym warunkiem dopusz-
czalności umorzenia w jakimkolwiek trybie jest umowa zawierająca stosowne 
postanowienia. Umorzenie dobrowolne polega na zgodnym zamiarze wspólnika 
oraz spółki. Treść artykułu 199 § 1 ksh określa umorzenie dobrowolne jako 
nabywanie udziału przez spółkę. Zgodnie jednak z artykułem 199 § 2 ksh, umo-
rzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna 
szczegółowo określać podstawę prawną (przepis aktu założycielskiego bądź 
umowy) i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony 
udział. Konstrukcja umorzenia dobrowolnego wyraźnie zakłada, że dochodzi 
ono do skutku dzięki umowie między spółką a wspólnikiem. 

W praktyce procedura obniżania kapitału zakładowego finansowanego 
z umorzenia udziałów polega na tym, że podjęcie uchwały o ich umorzeniu za 
zgodą wspólnika tworzy stosunek zobowiązaniowy, w ramach którego wspólnik 
zobligowany jest dopiero następczo przenieść na spółkę własność udziałów. 

 
 

2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego 
 
Zgodnie z artykułem 263 § 1 ksh, uchwały o obniżeniu kapitału zakłado-

wego powinny określać wysokość obniżenia kapitału zakładowego oraz sposób 
w jaki powinno to być zrobione (w praktyce wskazuje również, które udziały 
podlegać będą eliminacji oraz ich wartość nominalną). Sposobem obniżenia 
będzie zatem wskazanie umorzenia określonej liczby udziałów nabytych 
uprzednio przez spółkę. Uchwała o obniżeniu kapitału zawsze oznacza zmianę 
umowy spółki (aktów założycielskich), dlatego konieczne jest notarialne zapro-
tokołowanie uchwał oraz dokonanie rejestracji obniżenia w Krajowym Reje-
strze Sądowym. Przyjęte jest także, że uchwała powinna wskazywać cel obni-
żenia kapitału, który jest tożsamy z celem gospodarczym, powodującym skutki 
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dla majątku spółki – kwota uzyskana z obniżenia zostanie zwrócona wspólni-
kowi, a nie przeznaczona na pokrycie straty bilansowej. 

 
 

3. Umowa zbycia udziałów 
 
Kolejną czynnością w ramach procedury powinno być zawarcie umowy 

zbycia udziałów, która powinna zadośćuczynić zarówno wymaganiom typowej 
umowy zbycia udziałów, jak i formalnym –  powinna zostać zawarta w formie 
kwalifikowanej – pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 ksh). 
Umowy te muszą także wskazywać, że nabycie dokonywane jest celem umo-
rzenia. Powiązanie zbycia udziałów oraz procedury umorzeniowej nakazuje 
również odnieść się do ceny zbycia jako surogatu wynagrodzenia umorzenio-
wego. Strony będą miały pełną swobodę ustalania wysokości wynagrodzenia 
umorzeniowego (w praktyce przyjmuje się wartość zgodną z wycena dokonaną 
przez rzeczoznawcę). 

 
 

4. Postępowanie konwokacyjne 
 
Ponieważ obniżenie kapitału zakładowego spółki może być potencjalnym 

zagrożeniem dla jej wierzycieli, kolejnym etapem procedury obniżenia kapitału 
jest postępowanie konwokacyjne (264 § 1 ksh). Rozpoczyna się od ogłoszenia 
do wierzycieli spółki, które  zawiera informację o podjęciu uchwały o obniżeniu 
kapitału zakładowego i wezwanie wierzycieli do wniesienia sprzeciwu, jeżeli 
nie zgadzają się na obniżenie. Nie  wystarczy samo powiadomienie o obniżeniu 
kapitału, ani też wezwanie do wniesienia sprzeciwu bez informacji o obniżeniu. 
Ogłoszenie powinno zostać opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym. Nie może go zastąpić zawiadomienie skierowane bezpośrednio do wie-
rzycieli. Przepisy nie precyzują treści ogłoszenia i wystarczy wskazać kwotę 
obniżenia, nie jest natomiast konieczne ujawnienie jego sposobu ani celu. O ile 
jednak sposób obniżenia nie wpływa na interes wierzycieli spółki, o tyle cel 
obniżenia może być dla wierzycieli istotny (zwrot wkładów, pokrycie strat) 
i jego wskazanie może leżeć w interesie spółki, gdyż może powstrzymać wie-
rzycieli od wniesienia sprzeciwu. 
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Ogłoszenie powinno wskazywać termin wnoszenia sprzeciwu – trzymie-
sięczny termin kodeksowy, liczony od dnia publikacji ogłoszenia, nie może 
zostać przez spółkę skrócony, gdyż oznaczałoby to ograniczenie praw wierzy-
cieli w postępowaniu konwokacyjnym. Dopuszczalne jest natomiast wydłużenie 
tego terminu, co jednak w praktyce zdarza się nader rzadko, gdyż najczęściej 
w interesie spółki leży jak najszybsze zakończenie postępowania konwokacyj-
nego. 

Ewentualne sprzeciwy wierzycieli kierowane są do spółek, a nie do sądu 
rejestrowego, który bada prawidłowość przeprowadzenia postępowania kon-
wokacyjnego dopiero po złożeniu przez spółki wniosków o rejestrację obniże-
nia kapitału zakładowego. Przepisy ksh nie przewidują szczegółowo formy 
sprzeciwu, który można wnosić w dowolnej formie. Ze względów dowodowych 
jednak jest zwykle zgłaszany w formie pisemnej. Upływ terminu wniesienia 
sprzeciwu powoduje wygaśnięcie prawa wierzyciela. Sprzeciw zgłoszony po 
terminie pozostanie bez wpływu na przebieg procedury obniżenia kapitału. 

Brak reakcji ze strony wierzyciela na ogłoszenie i wezwanie oznacza, że 
zgadza się on na obniżenie kapitału, jeżeli jednak złoży sprzeciw w wymaga-
nym terminie, powinien zostać zaspokojony albo zabezpieczony. Wybór sposo-
bu rozliczenia z wierzycielem zależy od charakteru wierzytelności i decyzję 
w tym zakresie podejmuje zarząd. Zasadniczo zaspokojone powinny zostać 
wierzytelności wymagalne i niesporne. 

 
 

5. Postępowanie rejestracyjne 
 
Wniosek o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego zgłasza się do KRS 

z uchwałą o obniżeniu, dowodem należytego zawiadomienia wierzycieli (wska-
zanie ogłoszenia w MSiG) oraz oświadczeniem wszystkich członków zarządu 
stwierdzającym, że wierzyciele, którzy w terminie zgłosili sprzeciw zostali właś-
ciwie zaspokojeni lub zabezpieczeni (art. 265 § 2 ksh). 

Sąd rejestrowy bada wniosek przede wszystkim pod kątem prawidłowości 
formalnej. Zgodność rzeczową bada w postępowaniu wyjaśniającym, jeżeli 
poweźmie wątpliwości, co do zgodności danych zawartych we wniosku i sta-
nem rzeczywistym. Kontrola ma zatem zakres ograniczony, jednak w przypad-
ku, gdy wierzyciel (mimo że nie jest uczestnikiem postępowania) powiadomi 
sąd rejestrowy o braku zaspokojenia, czy też zabezpieczenia, okoliczność taka 



122 Artur Rzempała, Joanna Rzempała 

 

jest przeszkodą dla dokonania wpisu. Sąd rejestrowy odmówi zatem wpisu, 
jeżeli twierdzenia wierzyciela uzna za zasadne. Ciężar dowodu spoczywa w tym 
wypadku na wierzycielu. 

Obniżenie kapitału zakładowego, jako zmiana aktu założycielskiego 
(umowy spółki) jest skuteczne z chwilą dokonania wpisu do KRS2. 

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na wynik finan-
sowy Zakładów Chemicznych „Police” SA. Uzyskane przychody będą zwol-
nione z podatku dochodowego. Szczegółowa informacja dotycząca implikacji 
obniżenia kapitału zakładowego „Transtechu” dzięki umorzeniu udziałów, na 
wynik finansowy oraz podatek dochodowy zakładu „Police” została przedsta-
wiona w tabeli 4. 

 
Tabela 4 

 
Wpływ transakcji na wynik finansowy Z.Ch. „Police” SA. 

 
Lp. Treść Wpływ na wynik 
1. Przychody z tytułu otrzymanej zapłaty za udziały ustalone 

w wartości rynkowej (ilość udziałów przeznaczonych do umo-
rzenia x wartość rynkowa udziału – jeżeli w taki sposób zostanie 
ustalone wynagrodzenie) 

+ 

2. Koszty stanowiące wartość udziałów zbytych w celu umorzenia, 
w wartości nominalnej (liczba udziałów x wartość nominalna 
1 udziału) 

– 

3. Aktualizacja odpisu z tytułu wyceny wartości godziwej 
spółki po dokonaniu umorzenia (jeżeli ustalona wartość go-
dziwa będzie równa dotychczasowej wartości księgowej odpis 
z tytułu utraty wartości zostanie pomniejszony, zwiększając 
przychody w wysokości umorzenia) 

+/– 

4. Podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach (19 %) z pkt 1 zwolnienie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Z. Ch. „Police” SA. 
 
 
Dla wskazania wpływu na wynik finansowy proponowanej transakcji 

ważne jest ustalenie „nowej wartości godziwej” umarzanych udziałów w spółce, 
po uwzględnieniu transakcji umorzenia. Aktualizacja wartości godziwej będzie 

                                                           
2  Por. M. Piszcz, M. Lis, Optymalizacja struktur kapitałowych wybranych półek z wyłącz-

nym udziałem Z.Ch. „Police” SA., Poznań 2004, s. 14. 
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niezbędna do ustalenia wartości odpisów, które mają bezpośredni wpływ na 
wynik finansowy spółki zbywającej udziały. 

W tabeli 5 przedstawiono podstawowe etapy realizacji procesu umorze-
nia udziałów Transtech, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, 
a także drogą korporacyjną obowiązującą w grupie kapitałowej Z.Ch. „Police” SA. 

 
Tabela 5 

 
Harmonogram realizacji procesu optymalizacji kapitałowej przez umorzenie udziałów 

 
L.p. Nazwa zadania Podstawa prawna 
A Droga korporacyjna Z. Ch. „Police” SA 
1 Decyzja zarządu o realizacji projektu § 22 ust. 2 pkt 10 Statutu 
2 Skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej   
3 Decyzje Rady Nadzorczej w sprawie projektu § 33 ust. 5 lit. B i d,  

§ 33 ust. 1 pkt 14 Statutu 
4 Zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu uzyskania zgody 

na zbycie udziałów 
art. 402 KSH 

5 Zgoda Walnego Zgromadzenia na zbycie udziałów § 55 ust. 5 lit. b Statutu 
B Procedura obniżenia kapitału zakładowego Transtech sp. z o.o. 
6 Przygotowanie umowy zbycia udziałów  
7 Przygotowanie projektu ogłoszenia o obniżeniu kapitału 

i wezwaniu wierzycieli 
 

8 Podjęcie uchwał: zgoda na zbycie udziałów celem ich umo-
rzenia i zgoda na umorzenie udziałów poprzez obniżenie 
kapitału zakładowego 

§ 9 i 13 umowy spółki 
Transtech 

9 Podpisanie umowy zbycia udziałów  
10 Opublikowanie ogłoszenia o obniżeniu kapitału i wezwanie 

do wierzycieli 
art. 264 KSH. Czas na 
zgłaszanie przez wierzy-
cieli roszczeń min. 3 m-ce 

11 Wniosek do KRS o zarejestrowanie obniżenia kapitału za-
kładowego 

art. 265 KSH 

12 Rejestracja przez KRS obniżenia kapitału zakładowego Termin zależny tylko  
od KRS 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Przybliżony okres realizacji optymalizacji kapitałowej przez umorzenie 

udziałów z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego w spółce funkcjo-
nującej w ramach grupy kapitałowej „Police” oszacować należy na około  
7 miesięcy, z czego około 3 miesiące to realizacja drogi korporacyjnej  
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(pkt 1–5), natomiast przez około 4 miesiące realizowane mogą być etapy wy-
magane przepisami kodeksu spółek handlowych (pkt 6–12). 

 
 

Podsumowanie 
 
Koncepcja umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, z jednoczesnym ob-

niżeniem kapitału zakładowego jest jedną z form optymalizacji kapitałowej 
rozważanej do zastosowania w grupie kapitałowej Z.Ch. „Police” SA w stosun-
ku do „Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. Wykorzystanie 
tej koncepcji ma miejsce, gdy w ocenie udziałowców spółki, jej kapitał zakła-
dowy jest nadmierny w stosunku do potrzeb wynikających z realizowanych 
przedsięwzięć. Atrakcyjność projektu polega na możliwości utrzymania przez 
„Transtech” wskaźników płynności na optymalnym poziomie z jednoczesną 
poprawą wskaźników rentowności aktywów i kapitałów własnych. 

Wartość dodana uwzględnia pozytywny wpływ realizacji procesu na wy-
nik finansowy zakładów „Police”, a także możliwość zaangażowania uwolnio-
nego kapitału w inne projekty związane z restrukturyzacją polickiej grupy kapi-
tałowej. Opisane w artykule aspekty prawne i wynikająca z nich konieczność 
realizacji poszczególnych etapów wskazuje na stosunkowo wysoki stopień zło-
żoności procesu umorzenia udziałów. 
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OPTIMIZATION OF CAPITAL STRUCTURE OF THE TRANSPORT COMPANY  
AS A PRACTICAL ASPECT OF MANAGEMENT HOLDING COMPANY 

 
 

Summary 
 
Sale of shares in order to redeem for reward, while reducing the share capital, is 

one of the practical forms of optimizing capital companies incorporated in the capital 
groups. 

Implementing the concept of redemption of shares required for a series of formal 
action is prescribed by the Commercial Companies Code. Presented in the paper aspects 
of accounting – tax confirmed the economic justification for the use to redeem the 
shares at a lower capital as an effective form of management of cash flows within the 
group. 

 
Translated by Joanna Rzempała 
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ISTOTA  CZASU W PROCESACH  TRANSPORTOWYCH 
 
 
 

W artykule przedstawiono aspekty teoretyczne i praktyczne związane 
z czasem w transporcie oraz wskazano znaczenie nowoczesnych technologii dla 
procesów logistycznych i transportowych. Czas odgrywa istotną wartość eko-
nomiczną i społeczną. Racjonalne gospodarowanie czasem jest przedmiotem 
wielu opracowań i badań. Traktowany jest jako dobro i coraz częściej jest po-
strzegane jako dobro nieodnawialne. Jak wykazują badania, coraz bardziej od-
czuwalne są skutki kongestii dróg w kontekście utraty czasu, a przez to utratę 
wymiernych korzyści. Ważne jest więc propagowanie działań mających na celu 
ograniczanie sytuacji powodujących „marnowanie” czasu. Rozwój technologii 
teleinformatycznych pozwala na racjonalne zarządzanie czasem podróży jedno-
cześnie skracając czas przepływu informacji koniecznych do organizacji proce-
su transportowego. Dzięki nowoczesnym technologiom łatwiejsze stało się łą-
czenie procesów zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzanie relacjami z klien-
tem oraz zarządzanie procesem transportowym, co prowadzi do osiągnięcia 
wysokiej pozycji rynkowej przedsiębiorstw.  
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1. Teoretyczne aspekty czasu w transporcie 
 
Czas jest integralnym czynnikiem procesu transportowego. Jak zauważa 

I. Tarski1, poszczególne czynności procesu transportowego wymagają ich zor-
ganizowania, nakładów, technologii. Wszystkim komponentom poświęca się 
określony czas na wykonywanie poszczególnych czynności, faz procesu. Defi-
nicję procesu transportowego można rozpatrywać z punktu widzenia środka 
transportu oraz ładunku lub osób. Z dwojakiego podejścia do pojęcia procesu 
transportowego wynikają takie kategorie czasowe, jak: czas cyklu środka trans-
portu i czas cyklu transportowego przedmiotu przewozu, czyli czas dostawy 
ładunku i podróży pasażera.  

Czas procesu transportowego można rozpatrywać z punktu widzenia usłu-
gobiorcy i usługodawcy. Usługobiorcy tworzący popyt na rynku usług transpor-
towych, zgłaszają postulaty przewozowe, czyli wymagania jakościowe pod 
adresem firm transportowych. W ujęciu klasycznym, w grupie jakościowych 
właściwości transportu związanych z czasem mieszczą się2: szybkość, dostęp-
ność w czasie, niezawodność, częstotliwość, rytmiczność, regularność, punktu-
alność. Usługi transportowe, które spełniają te kryteria stają się atrakcyjniejsze 
dla potencjalnych klientów. W literaturze przedmiotu szczegółowa i przekrojo-
wa analiza postulatów przewozowych została przeprowadzona między innymi 
przez E. Załogę3. Analiza dotyczyła klientów transportu w Europie Zachodniej 
w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych XX wieku, w których pojawiła się koncepcja 3 x A4. Wśród wymienia-
nych preferencji, w pierwszej trójce znalazły się postulaty związane z czasem, 
takie jak: prędkość, punktualność, elastyczność oraz niezawodność. Zaprezen-
towana koncepcja 3 x A5 zakłada, że użytkownik transportu preferuje tę gałąź 
transportu, która spełnia trzy warunki: dostępności (availability), akceptacji 
(acceptability), świadomości (awareness). Dostępność – w tym wypadku – 
rozumiana jest jako opcja odniesiona do konkretnej potrzeby przewozu. Nie 
chodzi już o możliwość skorzystania z danej gałęzi transportu, ale dostęp do 
                                                           

1  I. Tarski, Czynnik czasu w procesie transportowym, WKiŁ, Warszawa 1976, s. 25. 
2  Ibidem, s. 37–38. 
3  E. Załoga: Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów. Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998. 
4  Zob. ibidem, s. 107–114. 
5  Guided transport in 2040, ECMT, Paris 1992. Za: E. Załoga, op.cit., s. 114. 
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konkretnego typu środka transportu, czego następstwem oraz czynnikiem roz-
woju są połączenia intermodalne i technologia transportu kombinowanego. Na 
warunek akceptacji przez użytkowników transportu składają się czynniki 
wpływające na ofertę danej gałęzi transportu. Czynnikami zapewniającymi po-
ziom akceptacji są między innymi gwarancje czasu dostawy, minimalizowanie 
ryzyka utraty lub uszkodzenia ładunku oraz stwarzanie możliwości bezpośred-
niego kontaktu z klientem. Ostatni warunek – określany jako świadomość, od-
nosi się do dostępności i akceptacji, ponieważ podejmujący decyzje wyboru 
musi być świadomy, jaką wagę ma dostępność i akceptacja6. Zależnie od branży 
i rodzaju ładunku często jednak zdarza się, że to cena jest czynnikiem wpływa-
jącym na decyzję wyboru.  

Jakość w transporcie związana jest głównie z wymaganiami czasowymi 
stawianymi wykonawcom usług transportowych. Do wymagań tych należy 
zaliczyć7: szybkość (czas) dostawy, częstotliwość oferowanej podaży usług, 
regularność świadczonych usług oraz terminowość, która ma największe zna-
czenie. Określając bliski termin dostawy, sprzedawca musi wziąć pod uwagę, że 
będzie musiał skorzystać z droższego i szybkiego transportu lotniczego lub 
samochodowego. Zaś odległy termin pozwala na wybór tańszych, ale wolniej-
szych środków transportu, na przykład statków morskich. Szybkość dostawy 
jest wymaganiem pochodnym do ustalonego terminu dostawy. Zaletami krót-
kiego czasu dostawy są między innymi szybsze uruchomienie produkcji lub 
sprzedaży produktu, szybsza rotacja środków obrotowych zamrożonych na czas 
transportu w towarze, możliwość ograniczenia powierzchni magazynowych, 
możliwość uzyskania wyższej ceny za dostarczony towar oraz poprawa konku-
rencyjności rynkowej oferowanych wyrobów. Na ustalenie terminu dostawy ma 
również wpływ częstotliwość i regularność oferowanej przez wykonawców 
oferty usług8. 

W procesie przemieszczania czas wpływa na jego wydajność. W transpor-
cie ładunków należy rozpatrywać czas potrzebny na czynności poprzedzające 
proces przewozowy, załadunek, przewóz, wyładunek oraz czas potrzebny na 
czynności po zakończeniu procesu przewozowego (rys. 1).  

                                                           
6  Zob. E. Załoga, op.cit., s. 115–116. 
7  Zob. J. Neider, Transport międzynarodowy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2008, s. 20. 
8  Ibidem, s. 21. 
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Rys. 1. Schemat procesu transportowego 
Źródło: A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnic-

two Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 132. 
 
 
W przewozach multimodalnych (w tym intermodalnych i kombinowa-

nych) wzrasta liczba faz i operacji składających się na proces transportowy. 
W związku z tym skracanie czasu operacji załadunku, przeładunku i wyładunku 
jest jednym z podstawowych czynników wzrostu wydajności9. W odpowiedzi 
na potrzeby klientów, zwłaszcza w nowoczesnych centrach logistycznych, ofe-
ruje się dodatkowe usługi, których atrakcyjność zależy od parametru czasu, 

                                                           
9  A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 133. 
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między innymi: cross-docking, konsolidacja/dekonsolidacja, komisjonowanie, 
konfekcjonowanie, co-packing, co-manufacturing10.   

Wartość czasu w procesie transportowym podkreślają współczesne kon-
cepcje logistyczne, w tym zintegrowane łańcuchy dostaw. Ogniwem, który in-
tegruje łańcuch dostaw jest operator logistyczny, który zajmuje się komplekso-
wą obsługę logistyczną, oferując pakiety usług, które składają się z czterech 
grup usług: fizycznych, serwisowych, finansowych i informacyjnych11. Czas ma 
bardzo ważne znaczenie i jest postrzegany w następujących kategoriach12: 

– czas odbioru surowców,  
– czas dostawy surowców do magazynów lub bezpośrednio do produkcji, 
– czas dokonywania odpraw celnych, 
– czas magazynowania, 
– czas sortowania, 
– czas przeładunków, 
– czas świadczenia usług finansowych, 
– czas przygotowania dokumentacji przewozowej lub innej administra-

cyjnej, 
– czas podstawienia danego środka transportowego, 
– czas udzielania informacji, 
– czas przepływu informacji między poszczególnymi ogniwami procesu 

przemieszczania, 
– czas rozliczeń finansowych danego procesu logistycznego, 
– czas reklamacji. 
W fazie przemieszczania ładunku należy dążyć do optymalizacji okresu, 

jaki upływa od załadowania towaru na pierwszy środek transportu do momentu 
wyładowania towaru u ostatecznego odbiorcy. Szczególnie wymownym przy-
kładem wartości czasu w procesach transportowych jest zasada Just in time 
(dokładnie na czas). W tym systemie dostaw, łańcuch logistyczny dotyczy do-
stawców, transportu, magazynów, surowców, produkcji, magazynów półpro-
duktów i wyrobów gotowych, odbiorców i informacji. W zależności od rodzaju 

                                                           
10  Zob. J. Archutowska, E. Żbikowska, Usługi TSL (transport – spedycja – logistyka), „Go-

spodarka Materiałowa i Logistyka” 2007, nr 10. 
11  I. Dembińska-Cyran, M. Jedliński, B. Milewska, Logistyka, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 156. 
12  Z. Kordel, Transport samochodowy w systemach logistycznych, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 15. 
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ładunku (półprodukt, produkt gotowy) zasada ta nabiera realnego znaczenia 
oraz pociąga za sobą konsekwencje finansowe dla operatora logistycznego, 
dostawców lub odbiorców. W rzeczywistości zlecenie dane operatorowi logis-
tycznemu określone jest w czasie, a dokładniej określony jest13: czas odbioru 
danego surowca lub półproduktu oraz czas dostawy towaru. Operator logistycz-
ny musi tak zorganizować przemieszczenie, aby zmieścić się w wyznaczonym 
terminie bez opóźnień czy skracania czasu przewozu. Według raportu Wincan-
ton 2007, przy wyborze operatora logistycznego elementem decydującym jest 
cena (54%), terminowość usług (30%), cena odpowiadająca jakości (16%), 
a także szybkość dostaw (10%), niezawodność, solidność, rzetelność (7%), 
elastyczność dostaw (6%), pełna gama usług logistycznych (4%)14. W bada-
niach Research International Pentor z 2008 roku (na zlecenie firmy Wincan-
ton15) jeszcze bardziej podkreślone są preferencje ceny (89% ankietowanych) 
i terminowości (59%). Pomimo wysokiej rangi nadanej cenie, usługodawcy 
zauważają, że aby rozpocząć współpracę z klientem, należy zwrócić szczególną 
uwagę na wysoką jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo, stabilność oraz 
doświadczenie firmy16. Ważnym czynnikiem jest też elastyczność i szybkość 
w reagowaniu na zmiany rynkowe. Dzięki rozwiązaniom informatycznym moż-
liwe stało się przeprojektowanie całości łańcucha dostaw niemal w trakcie wy-
konywania usługi,  co ma duże znaczenia dla klientów. Z punktu widzenia firm 
transportowych (usługodawcy), nowoczesne technologie optymalizują proces 
transportowy, przez skracanie czasu trwania wielu czynności.   

Znaczenie czasu nabiera innego wymiaru w transporcie pasażerskim. Pasa-
żerowie przykładają dużą wagę do czasu trwania podróży, traktowanej jako 
proces  składający się z następujących faz17: 

– czas jazdy jednym lub kilkoma środkami transportu, 
– czas dojazdów, 
– czas dojścia, 

                                                           
13  Ibidem, s. 17. 
14  B. Trochymiak, Transport. Wzmacnianie przewag konkurencyjnych na rynku. Outsour-

cing usług logistycznych pomaga w optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa, e-wydanie Gazety 
Prawnej, nr 113: http://egp.gazetaprawna.pl, 13.06.2007. 

15 www.spedycje.pl/rankingi_badania_raporty/analizy_prognozy_rankingi/13290/przy_wyborze 
_ operatora_logistycznego_decyduje_cena.html.   

16  Ibidem. 
17  I. Tarski, op.cit., s. 141. 
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– czas oczekiwań, 
– czas odprawy. 
Czas jazdy jest najważniejszą fazą cyklu transportowego, wszystkie inne 

fazy  są traktowane jako pomocnicze. Interesujące jest zatem, jaki jest udział 
czasu jazdy w całości podróży, ponieważ dąży się do skrócenia czasu trwania 
cyklu, zmniejszając czas trwania wszystkich faz i czynności pomocniczych. 
Transport lotniczy w porównywaniu z pozostałymi gałęziami transportu charak-
teryzuje się dużą szybkością pokonywania przestrzeni, ale czas odprawy na 
lotnisku jest długi, a podróżowanie koleją pozwala na wsiadanie do wagonu 
w ostatniej chwili. Pociągi rozwijające duże prędkości stają się dlatego konku-
rencją dla transportu lotniczego. Ponadto, do czasu podróży samolotem powin-
no doliczać się czas dojazdu do lotniska (kolej natomiast dowozi pasażerów do 
centralnych części miast skracając w ten sposób całkowity  czas podróży).  

Tak w przewozach pasażerskich, jak i w towarowych wyróżniamy prze-
wóz bezpośredni, łamany i kombinowany. W przewozach pasażerskich jednak 
znacznie łatwiejsza jest zmiana środka transportu. Przy odpowiednim zsynchro-
nizowaniu rozkładów jazdy różnych środków transportu, oczekiwanie podróż-
nego jest ograniczone do minimum. Należy zauważyć, że potrzeba zmiany 
środka transportu wywołuje przeważnie stratę czasu, co jest związane z oczeki-
waniem na następny środek transportu. W transporcie kombinowanym dodat-
kowy czas należy przewidzieć na dojście z punktu transportowego jednej gałęzi 
transportu do punktu transportowego następnej gałęzi transportu. Regularność 
i częstotliwość kursowania środków transportu wpływa na większą satysfakcję 
użytkowników transportu zbiorowego. Wszystkie miejsca związane z podróżą 
pasażera muszą uwzględniać jego potrzeby. Dostępność, bezpieczeństwo, od-
powiednie usługi towarzyszące (w tym usługi informacyjne), pozwalają zmini-
malizować czas tracony na przesiadanie się, redukują także zbyteczne prze-
mieszczenie się i zmiany poziomów, ograniczając stopień dezorientacji18. Sys-
temy przekazywania informacji powinny być czytelne dla użytkowników  
z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (zwłaszcza niewidomych), ponadto 
miasta utrzymujące się z turystyki powinny zadbać o turystów obcojęzycznych 
przedstawiając informacje w języku obcym. 

                                                           
18  Zintegrowane łańcuchy transportowe. C.M. Mozos, A. Aliseda, J.M. Coronado  

(E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Castilla-La Mancha), H. Verbruggen 
(langzaam Verkeer), 2001, s. 5. www.eu-portal.net.  
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W ramach projektu MIMIC19 została przeprowadzona analiza znaczenia 
możliwości odbycia podróży „od drzwi do drzwi”, która wykazała, że podróż 
wymagająca przesiadania się wystarcza, aby ludzie rezygnowali z transportu 
zbiorowego na rzecz przejazdu samochodem. Związane jest to z dodatkową 
stratą czasu („czas tracony na oczekiwanie na przejazd jest zwykle odczuwany 
subiektywnie jako dwu, a nawet trzykrotnie dłuższy niż czas samej jazdy środ-
kiem przewozowym”). Atrakcyjność intermodalności, polegającej na akceptacji 
dodatkowej przesiadki, zależy od tego w jakim stopniu optymalizuje ona osiąg-
nięcie celu podróży. Należy dążyć do skrócenia czasu podróży w obu kierun-
kach, zapewnić regularny ruch, oraz skrócić czas oczekiwania20. Czas oczeki-
wania na przejazd lub przesiadkę jest postrzegany subiektywnie przez pasaże-
rów i maleje dzięki możliwościom korzystania z rozmaitych usług dodatkowych 
(np. kawiarnia, wygodne poczekalnie, czyste toalety z urządzeniami dla niepeł-
nosprawnych, jak również urządzeniami do przewijania niemowląt, telefony, 
punkty medyczne)21. Na sprawny proces transportowy wpływa także informa-
cja, która powinna być wiarygodna, klarowna, wyczerpująca. Jasne i zrozumiałe 
statyczne oznakowanie eliminuje dezorientację, która przyczynia się do start 
czasu przy przesiadaniu się i zwiększonej frustracji pasażerów. Szczególne zna-
czenie mają informacje dostępne za pośrednictwem Internetu lub specjalne linie 
telefoniczne przed rozpoczęciem podróży, a także te podczas odbywania podró-
ży (zarówno na przystankach jak i w pojazdach) przekazywane przez monitory, 
głośniki, mapy i punkty informacyjne22. Ważne jest także dostosowywanie in-
formacji o podróży, możliwości jej modyfikacji za pośrednictwem terminali 
mobilnych typu smartphone. Upowszechnienie nawigacji satelitarnej w tych 
urządzeniach i powszechny dostęp do Internetu za pośrednictwem telefonii 
GSM, tworzy nowe spektrum możliwości organizowania i dostarczania infor-
macji o możliwości planowania podróży między punktem początkowym a doce-
lowym. 

Przedsiębiorstwa transportowe nie mają wpływu na wszystkie czynniki 
związane z czasem. Normy prawne związane z godzinami pracy załóg, kierow-

                                                           
19  MIMIC – Mobility Intermodality and Interchanges, Project funded by the European Com-

mission under the Transport RTD Programme of the 4th Framework Programme. Final Report, 
June 1999; Ibidem, s. 24, 60, 67. 

20  Ibidem, s. 24. 
21  Ibidem, s. 40. 
22  Ibidem, s. 29. 
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ców są określone i harmonizowane na poziomie międzynarodowym. Organiza-
cje międzynarodowe (w tym instytucje UE) i państwowe prowadzą intensywne 
działania na rzecz tworzenia norm i przepisów podwyższających bezpieczeń-
stwo kierowców i osób zajmujących się przewozami. Do przepisów prawnych 
regulujących czas pracy w transporcie drogowym należą23: 

1. Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących 
międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) z 1970 roku. 

2. Rozporządzenie Rady Europy 3820/85 z dn. 20.12.1985 roku w spra-
wie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do 
transportu drogowego. 

3. Rozporządzenie Rady Europy 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrują-
cych stosowanych w transporcie drogowym. 

4. Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z 11.03.2002 roku w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonują-
cych czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. 

5. Ustawa o czasie pracy kierowców z 16.04.2004 roku (DzU 04.92.879). 
6. Ustawa z 29.07.2005 roku o systemie tachografów cyfrowych  

(DzU 05.180.1494). 
7. Rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z 15.03.2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjal-
nych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 102, 
który obowiązuje od 11.04.2007 r.). 

8. Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z 15.03.2006 roku w sprawie minimalnych warunków wykonania roz-
porządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepi-
sów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogo-
wym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz. Urz. UE L 102). 

9. Ustawa z 26.04.2007 roku o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 5.06.2007 roku  
(DzU 07.99.661)24. 

Istotny wkład w teoretyczne i praktyczne aspekty czasu w transporcie mają 
organizacje międzynarodowe i ośrodki akademickie na całym świecie. Organi-
                                                           

23  Międzynarodowy transport drogowy, red. W. Starowicz, Zeszyty Naukowo-Techniczne 
SIiTK RP oddział w Krakowie, nr 15, seria: Monografie,  Kraków 2006, s. 50. 

24 http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070990661&type=1&name= 
D20070661L.pdf. 
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zowane są liczne konferencje, prowadzone badania, analizowane przypadki 
wdrożeń technologii lub rozwiązań legislacyjnych w kontekście aspektów cza-
sowych i możliwości ich szerszej implementacji. W 2003 roku zagadnieniom 
czasu i transportu zostały poświęcone obrady Okrągłego Stołu Europejskiej 
Konferencji Ministrów Transportu. Uznano tam, że ocena czasu podróży pasa-
żera jest mocno związana z upodobaniami transportowymi oraz oceną rozwoju 
polityki transportowej. „Standardowe, ekonomiczne koncepcje mogą sugero-
wać, że wartość czasu jest zależna od realnych dochodów podróżujących. Za-
chowania podróżujących i ich preferencje są sprzeczne co do oczekiwań doty-
czących wzrastającej wartości czasu w transporcie i wzrastającego popytu na 
szybkość wraz z rosnącymi dochodami”25. Znaczenie czasu w transporcie od-
grywa coraz większą rolę, zwłaszcza z powodu gwałtownego rozwoju przewo-
zów kurierskich, z głównym odbiorcą – rozwijającą się siecią sklepów interne-
towych, w których bardzo często termin dostawy (obok ceny i bezpieczeństwa 
przewozu) jest ważnym elementem wyboru produktu. 

   
 

2.  Wpływ kongestii na czas przemieszczania 
 
Jednym z najbardziej odczuwalnych „pożeraczy” czasu współczesnego 

społeczeństwa jest kongestia jako skutek niewydolności infrastruktury (podaż 
infrastruktury) w stosunku do zapotrzebowania na nią (popyt). Zjawisko to nie 
dotyczy wyłącznie infrastruktury transportu, ale w takim samym stopniu infra-
struktury telekomunikacyjnej (telefonii stacjonarnej, GSM i Internetu) i elektro-
energetycznej. Kongestia występuje więc nie tylko w dużych aglomeracjach 
miejskich, lecz dotyka całości społeczeństwa bez względu na zamieszkanie. 
Można zauważyć, że 28% wszystkich arterii komunikacyjnych obciążonych 
regularnie tworzącymi się zatorami, to drogi publiczne poza miastami26. U pod-
staw kongestii infrastruktury drogowej leżą takie zjawiska, jak27: 

 
 

                                                           
25  Round Table 127: Time and Transport, ECMT, Paris 2005, s. 101. 
26  J.D. Ray, Targeted investment, „Public Roads” 2007, nr 7–8, s. 11–15. Za: Biuletyn  

informacyjny Ministerstwa Infrastruktury 2007, nr 12. 
27  Zob. D. Schrank, T. Lomax, The 2005 Urban Mobility Report, Texas Transportation In-

stitute. The Texas A&M University System, Texas 2005, s. 1. 
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– przemieszczanie się wielu ludzi i wielu ładunków w tym samym czasie, 
– przemieszczanie się za wielu ludzi w zbyt krótkim czasie po ograniczo-

nej sieci drogowej, 
– rozwiązywanie problemów kongestii jest zróżnicowane i wymaga spój-

ności ustawodawczej (politycznej), praktyki transportowej oraz techno-
logicznej. 

Kojarzenie kongestii z transportem drogowym wynika z jego dominacji 
w podziale gałęziowym rynku, jednocześnie jest ona w tym sektorze najbardziej 
zauważalna. W Europie Zachodniej w 2006 roku udział samochodów ciężaro-
wych w przewozach lądowych UE25 wynosił 77%. Zakłada się, że we wszyst-
kich regionach Europy w latach 2006–2020 odsetek ten będzie nadal rósł. Spa-
dek udziału kolei w przewozach ładunków, zwłaszcza w Europie Wschodniej 
jest spowodowany zmianą struktury przewożonych towarów (zmniejszanie się 
przewozów towarów masowych i wzrost przewozu wysokowartościowych pół-
produktów i towarów gotowych, których transport samochodami ciężarowymi 
jest znacznie szybszy i tańszy)28. W transporcie osób do 2015 roku oczekiwany 
jest stały wzrost ruchu od 2% do 6%, później przewidywany jest powolny spa-
dek, który najwyraźniej będzie widoczny w transporcie zbiorowym. Transport 
indywidualny powinien zachować tendencję wzrostową29. 

Badania czynników mających obniżyć negatywne skutki wzrostu przewo-
zów potwierdzają zaprezentowane tendencje. Od 1982 roku w USA prowadzo-
ne są badania nad kosztami wynikającymi z kongestii infrastruktury transportu 
samochodowego, gdyż ta ze względu na największe obciążenie (liczba pojaz-
dów) daje najbardziej zauważalne skutki społeczne. W tabeli 1 przedstawiono 
skutki kongestii, które skłaniają do poważniejszego zainteresowania się możli-
wościami wykorzystania nowoczesnych technologii w transporcie w celu ogra-
niczenia wskazanych następstw zatorów.  

 
 
 

                                                           
28  S. Rominerskirchen, A. Greinus, L. Ickert, Güterverkehr in Deutschland, Europa und 

Übersee. Internationales Verkehrswesen – 2008, nr 3, s. 6265, za: biuletyn informacyjny Mi-
nisterstwa Infrastruktury 2008, nr 4. 

29  F. Busch, A. Hanitzsch, Prognose Verkehrstelematik 2015+. Internationales Verkehrs-
wesen – 2007, nr 12, s. 563–566, za: biuletyn informacyjny Ministerstwa Infrastruktury 2008, 
nr 2. 



138 Władysław Wojan, Agnieszka Wysocka 

 

Tabela 1 
 

Wyniki amerykańskich badań nad kongestią w 437 obszarach miejskich 
 

Kategoria pomiaru 1982 1995 2005 
Efekty kongestii dla indywidualnych użytkowników drogi    
roczne przestoje na jednego podróżującego w szczycie  
(w godz.)* 14 31 38 
wskaźnik czasu podróży TTI** 1,09 1,19 1,26 
zużycie paliwa na jednego podróżującego w szczycie (w galo-
nach)*** 9 21 26 
koszty kongestii jednego podróżującego (wg kursu USD z 2005 r.) 260 570 710 
obszary miejskie z przeciętnymi przestojami przekraczającym 
40 godzin na pasażera podróżującego w szczycie 1 11 28 
Problemy społeczne wynikające z kongestii     
– całkowita liczba przestojów (w mld h.) 0,8 2,5 4,2 
– całkowita ilość zmarnowanego paliwa (w mld galonów) 0,5 1,7 2,9 
– całkowite koszty kongestii (mld USD wg kursu z 2005) 14,9 45,4 78,2 

* Dodatkowy czas, który muszą przeznaczyć podróżujący na przejazd (powolne poruszanie się 
pojazdów) podzielony przez liczbę osób podróżujących w okresie największego ruchu. 

**  Travel Time Index (TTI) – stosunek czasu podróży w okresie największego ruchu do czasu 
podróży, jaki jest definiowany dla przejazdu na danym odcinku. Indeks 1.35 wskazuje, że 
przejazd, który w normalnych warunkach zajmuje 20 min  wymaga 27 min. w szczycie.  

***  Dodatkowe paliwo zużyte podczas podróży w czasie szczytu przewozowego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Schrank, T. Lomax, The 2007 Urban 
Mobility Report, Texas Transportation Institute The Texas A&M University 
System, Texas 2007, s. 1. 

 
 
Jak wynika z informacji przedstawionych w tabeli 1, kongestia powoduje 

negatywne skutki finansowe rosnące w dużym tempie. W 2005 roku koszty 
kongestii dla badanych obszarów USA wynosiły 78 mld USD. W Europie Za-
chodniej, w 2000 roku koszty kongestii zostały wycenione na 753 mld EUR, 
a straty czasu na 268 mld EUR30. 

Zmniejszanie skutków kongestii w transporcie obywa się na dwa sposoby. 
Pierwszym jest poprawa parametrów jakościowych istniejącej infrastruktury 

                                                           
30  G. Ellwanger, Externe Kosten des Verkehrs jetzt internalisieren!, „Eisenbahntechnische 

Rundschau“ 2005, nr 1–2, s. 62–67. 
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drogowej lub budowa nowej31. Drugim sposobem jest stosowanie Inteligent-
nych Systemów Transportowych, które wspierają proces przepływu pojazdów 
przez zarządzanie ruchem drogowym (możliwość przewidywania natężenia 
ruchu dzięki informacjom napływającym z urządzeń pomiarowych umieszczo-
nych na drogach między aglomeracjami) oraz dzięki możliwości automatycznej 
prezentacji danych za pomocą stron WWW, które informują użytkowników 
infrastruktury o poziomie punktowej płynności ruchu na trasie przejazdu32. Ko-
rzystanie z takich usług przynosi korzyści dla firm sektora TSL, operatorów 
miejskiego transportu zbiorowego oraz użytkowników indywidualnych, 
w związku z czym zastosowanie współczesnych technologii zyskuje coraz 
większe uznanie zarówno wśród firm transportowych, jak i zarządców infra-
struktury. Dzięki tym systemom firmy sektora TSL mają możliwość planowania 
przewozów tak, aby odbywały się one w sposób płynny. Dzięki oszczędności 
czasu flota pojazdów (w ujęciu całościowym) może obsłużyć większą liczbę 
przesyłek. Można również efektywniej zarządzać ograniczonym czasem pracy 
kierowców (regulowanym ustawowo), aby unikać obowiązkowych przestojów. 

 
 

3.  Znaczenie informacji dla czasu procesu transportowego 
 
Kolejnym obszarem, w którym czas odgrywa szczególne znaczenie, jest 

proces przepływu informacji. Wykorzystanie Internetu we współczesnej gospo-
darce doprowadziło do zbliżenia  stron procesów gospodarczych, dlatego uległ 
skróceniu czas interakcji między nimi. Zmieniła się także relacja między stro-
nami rynku i konsumentami, którzy dzięki swoim preferencjom decydują o po-
ziomie produkcji poszczególnych dóbr. Współczesny konsument korzysta z in-
formacji internetowych dzięki czemu ma możliwości wykazywania preferencji 
popytowych na poszczególne dobra. Producenci na podstawie tych sygnałów 
przystosowują produkcję i dystrybucję do oczekiwań. Rozwój partnerskich 
relacji na rynku TSL i koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw SCM (supply 

                                                           
31  Modernizacja infrastruktury ma szczególne znaczenie w obszarach miejskich, w których 

sposób zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia zwiększenie potencjału podażowego 
infrastruktury przez jej powiększenie ilościowe. 

32  W Warszawie uruchomiono system informujący kierowców o poziomie płynności ruchu 
na największych skrzyżowaniach w centrum miasta. Informacje są dostępne za pośrednictwem 
stron WWW i WAP. 
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chain management) sprawia, że tworzone są rozwiązania najprostsze  dla jego 
użytkowników, które coraz bardziej ich uzależniają od usług internetowych 
i intranetowych. 

Cena, czas i jakość nie są obecnie jedynymi elementami konkurencji 
przedsiębiorstw sektora TSL. W dobie tworzenia partnerskich relacji z klienta-
mi, konieczne jest dysponowanie systemem informatycznym ściśle powiązanym 
z systemem poszczególnych partnerów. Systemy takie mają zdolność adaptacji, 
czyli potrafią zarządzać informacją w obszarze realizacji procesów logistycz-
nych obejmujących dostawców, producentów, dystrybutorów i klientów  
(rys. 2). Koniecznością jest dostosowywanie się do potrzeb ostatecznego od-
biorcy, który na wysokokonkurencyjnym rynku dóbr konsumpcyjnych może 
dokonywać w pełni świadomego wyboru produktów i usług zgodnie z indywi-
dualnymi potrzebami. Ta tendencja wymusza na podmiotach gospodarczych 
szybką i sprawną wymianę informacji, co jest możliwe dzięki wysoko wyspe-
cjalizowanym systemom informatycznym ułatwiającym zarządzanie relacjami 
z klientem na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji.  

Szczególną rolę odgrywa operator logistyczny, którego działalność łączy 
poszczególne elementy procesu. W łańcuchu dostaw najważniejszych jest dzie-
sięć następujących elementów33: 

– efektywne zarządzanie promocjami, jako kluczowymi czynnikami 
przyciągania uwagi konsumenta, 

– dostępność na półce (najważniejsze), 
– zwiększona liczba produktów, a zarządzanie zapasami, 
– zamiana procesów typu „push” na „pull”, 
– przesunięcie na dostawcę odpowiedzialności za zapas, 
– presja na partnerską współpracę, 
– zwiększenie rywalizacji między dostawcami oraz dostawcami i detali-

stami, 
– redefiniowanie przez liderów branży procesów zaopatrywania, 
– przesunięcie na dostawcę odpowiedzialności za procesy detalisty (do-

stawy, sposób komunikacji, obsługa posprzedażowa), 
– zwiększenie znaczenia outsourcingu środków i procesów logistycz-

nych. 
                                                           

33  D. Samól, Najnowsze trendy w rozwiązaniach SCM, SAP Polska (prezentacja informa-
cyjna); http://www.sap.com/poland/solutions/business-suite/scm/events/logistyka_03/presen-
tations/Trendy.PDF. 
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Rys. 2. Zarządzanie informacją w procesie produkcji i dystrybucji 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Dostęp do zasobów internetowych powoduje wzrost zainteresowania 

sprzedażą za pośrednictwem sklepów online. Dla producentów i dostawców 
wiąże się to z koniecznością świadczenia usług na najwyższym  poziomie jako-
ściowym i cenowym34. Kwestia obsługi klienta dokonującego zakupu za po-
średnictwem Internetu jest nowym wyzwaniem. Producenci lub dystrybutorzy 
produktów wykorzystujący portale internetowe zmuszeni są do maksymalnego 
uproszczenia przebiegu kupna, a termin realizacji transakcji jest także bardzo 
ważny. Jeżeli podobne produkty można kupić w zbliżonej cenie to właśnie czas 
realizacji zamówienia może być decydujący. Jest to szczególnie dotkliwe dla 
przedsiębiorstw z sektora usług kurierskich, ponieważ są one najczęściej identy-
fikowane z jakością kupowanego produktu35.  

Koncepcje zarządzania procesami produkcyjnymi (w tym transportu i ma-
gazynowania) cały czas zmieniają się i ewoluują. Jeden z najpopularniejszych 
systemów just-in-time (JIT) powoduje przesunięcie wielkich ilości ładunków na 
drogi, co powoduje zatłoczenia i pogarsza stan jakościowy infrastruktury. Za-
stosowanie koncepcji JIT doprowadziło do obniżenia kosztów magazynowania, 

                                                           
34  Klienci portali internetowych mają możliwość wyboru dowolnego produktu, sprawdzając 

jego cechy jakościowe. Jednocześnie mają możliwość dokładnego porównania cen dóbr poszcze-
gólnych producentów. 

35  Należy podkreślić, że przy możliwości wyboru dostawcy produktu, przedsiębiorstwa sek-
tora usług kurierskich będą musiały zwracać szczególną uwagę na image i postawę kurierów 
dostarczających przesyłki do odbiorców. 
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jednak całkowita rezygnacja z zaplecza magazynowego wielokrotnie przyczy-
niała się do przestojów produkcyjnych powodowanych brakiem surowców po-
trzebnych do produkcji, których dostawa była opóźniona z powodu różnych 
błędów logistycznych. System doprowadził także do przesunięcia „magazynów 
na drogi”, co w wielu przypadkach wymusza inwestowanie w wyspecjalizowa-
ny tabor i modernizację zaplecza technicznego przedsiębiorstw sektora TSL. 
Narzędziem wspomagającym procesy JIT (szczególnie w kontekście czasu)  jest 
telematyka i inteligentne systemy transportowe. Dzięki nowoczesnym technolo-
giom można łatwiej zarządzać produkcją i dystrybucją (np. wykorzystując tech-
nologie EDI, GPS, RFID itp.), dzięki czemu optymalizuje się czas potrzebny na 
realizację całości procesu.  

 
 

Podsumowanie 
 
Współczesna gospodarka wymaga nowatorskiego podejścia do zarządzania 

procesami. Aby osiągnąć wysoką pozycję na rynku konieczne jest łączenie za-
rządzania łańcuchem dostaw, relacjami z klientem i procesem transportowym.  
Wszystkie procesy wymagają odpowiedniego podejścia do zarządzania czasem, 
co można osiągnąć przez stosowanie systemów teleinformatycznych. O ile pro-
ces przewozowy osiąga optymalny poziom czasu realizacji, o tyle czas obsługi 
można jeszcze optymalizować. Ważna jest likwidacja „wąskich gardeł”, które 
powodując przestoje, „marnotrawią” czas w całym procesie transportowym. 

Konieczne jest prowadzenie dalszych badań znaczenia czasu w transpor-
cie, jak również wykorzystania różnych technologii w celu optymalizacji proce-
sów.  
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MEANING OF TIME IN THE TRANSPORT PROCESSES 
 
 

Summary 
 
In this article authors were presented the theoretical and practical aspects of  time 

in transport as well as pointed out the meaning of modern technologies for logistics and 
transport processes. The time has a crucial economic and social value. Rational time 
management is a subject of many studies and researches. The time is treated as a good 
and more and more frequently it is perceived as the non-renewable good. How the stu-
dies show more and more noticeable are effects of the road congestion in the context of 
time loss, and because of that loss of notable benefits. Hence, it is important to propa-
gate action being with the object of limitation of situation causing ‘wasting’ of time. 
Teleinformatic technologies development lets for rational time managing during a trip 
at the same time shortening the time of the necessary information flow for the organiza-
tion of the transport process. Thanks to modern technologies it becomes simpler joining 
processes of  supply chain management, customer relationship management as well as 
the transport process management what leads to companies to achieve the high market 
position. 

 
Translated by W. Wojan, A. Wysocka 
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TRANSPORT MIEJSKI W POLITYCE TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 

 
Od ponad pięćdziesięciu lat kierunki rozwoju transportu w Unii Europej-

skiej wyznacza wspólna polityka transportowa ugrupowania. Założenia pro-
gramowe dla transportu są ogłaszane przez Komisję Europejską w postaci zie-
lonych, niebieskich i białych ksiąg, przy czym te ostatnie wyznaczają ramy 
regulacyjne. W ogólnej polityce transportowej UE mieści się także transport 
miejski. Podlega on ogólnej strategii zrównoważonego rozwoju oraz nowej 
kulturze mobilności w miastach zgodnie ze światowymi tendencjami. Założenia 
strategiczne dla transportu w miastach w dużym stopniu oparte są na potrzebie 
usuwania przeszkód mobilności społecznej, promocji  alternatywnej dla samo-
chodów osobowych formy przemieszczania się oraz ograniczenia kosztów ze-
wnętrznych transportu w miastach.  

W artykule  przedstawiono główne dokumenty określające aktualnie pro-
wadzoną politykę transportu miejskiego  Unii Europejskiej. 

 
 
 

                                                           
1  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 
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1. Zrównoważony rozwój a polityka transportowa UE 
 
Zrównoważony rozwój jest jednym z nadrzędnych i długoterminowych ce-

lów Unii Europejskiej. Zawierają się w nim i uzupełniają jednocześnie: rozwój 
gospodarczy, spójność społeczna i ochrona środowiska (rys. 1). Zasada zrów-
noważonego rozwoju przekłada się na wiele działań podejmowanych w pań-
stwach członkowskich. Tworzone są plany zarządzania mobilnością i aktuali-
zowane założenia polityki transportowej miast. Do podstawowych zadań reali-
zowanych w miastach europejskich można zaliczyć: 

– zmianę podziału gałęziowego przez próby zmniejszenia liczby samo-
chodów osobowych i promocję alternatywnych środków transportu, do 
których można zaliczyć transport publiczny, 

– zwiększenie bezpieczeństwa na miejskich drogach, 
– zwiększenie dostępności środków komunikacji miejskiej, 
– zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska dzięki zaku-

powi ekologicznych środków transportu, 
– akcje promujące alternatywne formy transportu, jak rower, środki trans-

portu publicznego czy piesze wędrówki po mieście. 
 

 
 
Rys. 1. Zrównoważone rozwiązania w transporcie 
Źródło: Better Urban Mobility in Developing Countries, UITP, Bruksela 2007,  

z http://www.uitp.org  (17.10.2010).  
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Działania podejmowane na rzecz ograniczenia negatywnych skutków roz-
woju transportu wymagają integracji, koordynacji i współpracy na poziomie 
europejskim. Rozwiązania dotyczące transportu miejskiego muszą być podej-
mowane na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i euro-
pejskim, aby zapewnić efektywne systemy transportu niezbędne dla rozwoju 
społecznego i gospodarczego Europy.  

Początkowo politycy mało uwagi poświęcali transportowi miejskiemu, 
jednak od  kilkunastu lat upatrują w nim narzędzia rozwiązania współczesnych 
problemów  kongestii i szkodliwego oddziaływania transportu na środowisko. 
Przegląd podstawowych dokumentów programowych UE wskazuje, że istnieje 
duże zapotrzebowanie na europejską politykę w zakresie mobilności w mieście. 
W miastach mieszka 60% populacji UE, tam tworzy się blisko 85% PKB ugru-
powania, ale także tam powstaje 40% ogólnej emisji CO2  tworzonej przez 
transport samochodowy, a co trzecia  śmiertelna ofiara wypadków transporto-
wych  związana jest z ruchem miejskim2

. Miasto jest więc przestrzenią ważną 
z punktu widzenia realizacji ogólnych celów UE. 

 
 

2. Transport miejski w założeniach obowiązującej polityki transportowej 
 
Ramy obowiązującej przez ostatnie dziesięciolecie polityki transportowej 

UE określono w Białej  Księdze – Europejska polityka transportowa 2010: czas 
na podjęcie decyzji3. Problemom transportu miejskiego poświęcono w tym do-
kumencie cały rozdział IV – Racjonalizacja transportu miejskiego, przy czym 
w innych rozdziałach znaleźć można wiele odniesień do problematyki mobilno-
ści w miastach. 

Cele polityki transportowej mają charakter długookresowy i dotyczą takich 
działań, jak: pomoc w dostarczeniu sprawnych, efektywnych systemów trans-
portowych, które zapewniają wysoki poziom mobilności mieszkańcom miast, 
chronią środowisko, zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, promują mini-
malne normy pracy dla sektora, chronią pasażerów i obywateli, wprowadzają 
innowacje służące realizacji pierwszych dwóch celów przez zwiększanie efek-
                                                           

2  Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, COM (2007)551, Komi-
sja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007, s. 2. 

3  Biała  Księga, Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji, Komisja 
Wspólnot Europejskich 2001, (COM (2001)370. 
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tywności i poziomu zrównoważenia szybko rozwijającego się sektora transpor-
tu, umożliwiają międzynarodowe kontakty promując unijną politykę wzmoc-
nienia zrównoważonej mobilności, ochrony i innowacji. Głównym wyzwaniem 
jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zarządzanie ruchem w dużych 
aglomeracjach. Alternatywą dla transportu indywidualnego są ekologiczne for-
my przemieszczania się, jak rower, wycieczki piesze, ale także promocja komu-
nikacji miejskiej świadczącej wysokiej jakości usługi. Działalność Unii Euro-
pejskiej w tej kwestii jest jednak dosyć ograniczona, ponieważ nie może ona 
narzucać obligatoryjnych rozwiązań prawnych wprowadzenia rozwiązań alter-
natywnych dla  miejskiego transportu indywidualnego. Dlatego też w dużym 
stopniu, a jednocześnie z dużym zaangażowaniem Komisja Europejska promuje 
dobre praktyki z zakresu transportu w mieście4. 

W 2006 roku średniookresowy przegląd Białej Księgi z 2001 roku5 spra-
wił, że ponownie został podjęty temat kształtowania zrównoważonej mobilności 
w miastach. Wspomniana jest tam inicjatywa CIVITAS6 i wyrażenie poparcia 
dla badań i wymiany sprawdzonych praktyk w takich dziedzinach jak urbani-
styka, bezpieczeństwo, ochrona, badania nad ekologiczną mobilnością miejską 
oraz współpraca z okolicznymi regionami. Jednym z działań jest sprawdzenie 
czy jest możliwe wprowadzenie polityki transportu miejskiego na poziomie 
unijnym oraz wspólnych rozwiązań. W dokumencie tym zapowiedziano stwo-
rzenie zielonej księgi dla transportu miejskiego7. 

Praca nad zielona księgą została rozpoczęta w 2006 roku po średniookre-
sowym przeglądzie Białej Księgi dotyczącej transportu. Komisja Europejska 
rozpoczęła przygotowanie zielonej księgi dotyczącej transportu miejskiego. Jej 

                                                           
4  Biała Księga. Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.: czas wyborów, 

COM (2001)370, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001. 
5  Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu – przegląd 

średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r., 
(COM(2006)314). 

6  CIVITAS (City, Vitality, Sustainability)  to inicjatywa dotycząca zrównoważonego roz-
woju transportu w miastach. Z pomocą inicjatywy CIVITAS, Komisja Europejska zamierza 
dokonać przełomu przez wspieranie  i ocenianie wdrażania ambitnych, zintegrowanych i stabil-
nych strategii transportu miejskiego, które wpłyną na jakość życia mieszkańców Europy. Inicja-
tywa CIVITAS została zainaugurowana w 2002 r., a obecnie jest otwarty ostatni nabór na projek-
ty przez nią finansowane (CIVITAS Plus II). Inicjatywa ta jest finansowana z Europejskich Pro-
gramów Ramowych/Framework Programme (obecnie 7FP) i koordynowana przez poszczególne 
miasta – zgodnie z zasadą „przez miasta, dla miast”. 

7  Utrzymać Europę w ruchu…, COM (2006)314.  
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działania były podyktowane przede wszystkim potrzebą stworzenia europejskiej 
polityki  mobilności w mieście wykorzystującej publiczne debaty na temat roz-
wiązań w tej dziedzinie. Zielona Księga identyfikuje pięć najważniejszych prob-
lemów i wyzwań dla transportu publicznego8: 

– kongestia i tworzenie płynnego ruchu w miastach, 
– inteligentne systemy transportowe (ITS), 
– dostępność do infrastruktury transportu publicznego, 
– kształtowanie „zielonych miast” przez zmniejszenie emisji szkodliwych 

substancji i hałasu, 
– zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności transportu miejskiego 

przez zmiany behawioralne kierowców, a także usprawnienia pojazdów 
i infrastruktury. 

Do podstawowych celów działań opisanych w Zielonej Księdze można zaliczyć 
optymalizację wykorzystania różnorodnych środków transportu i tworzenie 
współmodalności między różnymi rodzajami transportu zbiorowego a różnymi 
rodzajami transportu indywidualnego. Realizacja tych działań jest w dużej mie-
rze oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju, których zadaniem jest two-
rzenie spójności w różnych sferach życia i funkcjonowania miast.  

Realizacja priorytetowych założeń Zielonej Księgi rozpatrywanych  
w aspekcie wartości dodanej dla użytkowników musi byś realizowana przez9: 

– spójność wszystkich europejskich polityk i inicjatyw, 
– zobowiązanie do regularnego pomiaru emisji CO2 w aglomeracjach, 
– zobowiązanie do tworzenia i rozwoju długoterminowych planów zrów-

noważonego transportu miejskiego, 
– wsparcie promocji świadomego wyboru ekologicznych form transportu, 
– rozwój europejskiego obserwatorium do spraw mobilności w miastach 

(zbiór danych, statystyki). 
Działania te mają na celu kształtowanie nowej kultury mobilności w miastach 
europejskich, a realizowane będą przez zacieśnianie i wspieranie współpracy. 

 
 
 
 

                                                           
8  Zielona Księga. W kierunku nowej… 
9  Ibidem. 
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3. Aktywność Parlamentu Europejskiego w rozwiązywaniu problemów transpor-
towych miast   

 
Działania Komisji Europejskiej, żeby rozwiązać problemy transportu 

w miastach są popierane także przez Parlament Europejski (PE). W rezolucji PE 
z 2007 roku10 zawarto następujące wytyczne, które odnoszą się w dużej mierze 
do transportu publicznego: 

– utworzenie jednolitego rynku usług transportowych przez połączenie 
sieci infrastruktury i promocję interoperacyjności, 

– zwiększenie stopnia spójności między obywatelami za pomocą polityki 
transportowej i innych instrumentów, 

– zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, 
– kontrolowanie i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa we wszystkich 

rodzajach transportu, 
– poprawienie jakości usług transportowych, 
– zagwarantowanie podstawowych praw pasażerów, 
– wprowadzanie odpowiednich warunków pracy. 
W dokumencie określono także największe wyzwania stojące przed two-

rzeniem zrównoważonej mobilności, do których można zaliczyć przede wszyst-
kim: szybko rosnący popyt na usługi transportowe, wzrost konkurencyjności 
gospodarki UE, niekorzystny wpływ gazów cieplarnianych na zmiany klima-
tyczne, stały wzrost cen energii, zwiększony potencjał innowacji i nowych 
technologii, usprawnienie przepływu towarów i osób w miastach będących me-
tropoliami.  

Późniejsza Rezolucja PE11 podsumowuje dotychczasowe działania Komisji 
Europejskiej tworzenia zasad zrównoważonej mobilności w miastach. Sugeruje 
jednocześnie podjęcie konkretnych działań, między innymi: 

– zwiększenie tempa badań i innowacji europejskich dotyczących mobil-
ności w mieście, 

– optymalizowanie różnych sposobów przemieszczania się dzięki popra-
wie programowania miejskiego, 

                                                           
10  W sprawie utrzymania Europy w ruchu – zrównoważonej mobilności dla naszego konty-

nentu, Rezolucja Parlamentu Europejskiego 2006/2227(INI), Strasburg 2007. 
11  Plan działań na rzecz mobilności w mieście, Rezolucja Parlamentu Europejskiego 

2008/2217(INI), Strasburg 2009. 
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– tworzenia wartości dodanej przez zachętę do zrównoważonej mobilno-
ści na obszarach miejskich. 

Najnowsza Rezolucja PE12 w sprawie zrównoważonej przyszłości trans-
portu zwraca uwagę na znaczenie transportu dla konkurencyjności i spójności 
społecznej regionów oraz miast, a także jego potrójną rolę – w dziedzinie spój-
ności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – co warunkuje integrację euro-
pejską. Określa też wyzwania dla transportu w miastach, wyróżniając: zmiany 
demograficzne, bezpieczeństwo, dostępność i zdolność przewozową oraz bu-
dowanie brakujących ogniw infrastruktury. Rezolucja PE postuluje wprowa-
dzenie planów zrównoważonej mobilności dla miast z liczbą mieszkańców po-
wyżej 100 000 oraz proponuje kolejne cele, które należy osiągnąć do 2020 roku 
(ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach, zwiększenie liczby użyt-
kowników transportu publicznego, ograniczenie emisji CO2, zmniejszenie zu-
życia energii pojazdów szynowych, zwiększenie wsparcia finansowego). 

 
 

Podsumowanie 
  
Polityka transportowa Unii Europejskiej zmierza w kierunku rozwoju za-

sad zrównoważonej mobilności, jak również  kształtowania i integracji lokalne-
go i regionalnego transportu publicznego. Podstawową przesłanką takich dzia-
łań jest konieczność ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z polityką UE 
należy przeciwdziałać negatywnym skutkom rozwoju motoryzacji indywidual-
nej oraz budować system transportu zbiorowego mający nad nią przewagę. 

Wprowadzanie w życie przedstawionych wyżej założeń programowych 
i wytycznych organów UE umożliwi racjonalizację systemu przemieszczania 
w miastach  oraz rozwój zrównoważonej mobilności. Upowszechnianie dobrych 
praktyk w tym zakresie w przestrzeni europejskiej jest jednym z narzędzi two-
rzenia nowej kultury mobilności w miastach.  

 
 
 
 

                                                           
12  W sprawie zrównoważonej przyszłości transportu, Rezolucja Parlamentu Europejskiego 

2009/2096(INI), Strasburg 2010. 



152 Elżbieta Załoga, Zuzanna Kłos 

 

Literatura 
 

Better Urban Mobility in Developing Countrie, UITP, Bruksela 2007. 
Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji, COM 

(2001)370, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001. 
Plan działań na rzecz mobilności w mieście, Rezolucja Parlamentu Europejskiego 

2008/2217(INI), Strasburg 2009. 
Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przeg-

ląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu 
z 2001 r., COM (2006)314, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006. 

Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Min-
dur, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa–Ra- 
dom 2007. 

W sprawie strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego, Rezolucja Parlamen-
tu Europejskiego 2006/2061(INI), Strasburg 2006. 

W sprawie utrzymania Europy w ruchu – zrównoważonej mobilności dla naszego kon-
tynentu, Rezolucja Parlamentu Europejskiego 2006/2227(INI), Strasburg 2007. 

W sprawie zrównoważonej przyszłości transportu, Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
2009/2096(INI), Strasburg 2010. 

Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, COM (2007)551, 
Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007. 
 
 
 

URBAN TRANSPORT IN EUROPEAN TRANSPORT POLICY 
 
 

Summary 
 
European transport policy on urban transport is defined in White Paper of 2001 

and Green Paper of 2007. Strategy for public transport is based on reducing traffic of  
cars and increase in alternative forms of transportation – such as public transport, bicy-
cles and walking. Sustainable development in transport is based on economy growth, 
social cohesion and environment protection. Article describes main EU guidelines for 
creation new culture of mobility in cities. 

 
Translated by Zuzanna Kłos 
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POTRZEBY DOSKONALENIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH  
W OBSZARZE LOGISTYKI 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
We współczesnych organizacjach, zmiana jest cechą charakterystyczną za-

rządzania. Powszechność przekształceń zachodzących w otoczeniu politycz-
nym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym i technicznym jest odczuwalna 
dla organizacji, ich menedżerów i pracowników. Jej konsekwencją jest zmiana 
traktowania zarządzania, polegająca przede wszystkim na odejściu od schema-
tyzmu na rzecz akceptacji gwałtownej dynamiki zmian otoczenia oraz różno-
rodności warunków funkcjonowania firm. Zgodnie z obecnym podejściem, na 
współczesnym rynku nie wystarczy już konkurowanie o teraźniejszość – ko-
nieczne jest konkurowanie o przyszłość. W logistyce wiąże się to z takimi po-
jęciami, jak: operatywność, szybkość reagowania, szczupłość, wirtualność,  
synergia i alianse logistyczne. Logistyka staje się w coraz większym stopniu 
kluczową kompetencją firm, wykorzystywaną w procesach internacjonalizacji 
działalności, czy też globalizacji działalności przedsiębiorstw.  

Na tym tle również kompetencje menedżerskie nabierają nowego wymiaru 
i stają się jednym z najistotniejszych czynników powodzenia, konkurujących ze 
sobą organizacji. Właśnie znaczenie i zakres doskonalenia kompetencji mene-
dżerskich są podstawą Badania głównych obszarów kompetencji menedżerów 
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i potrzeb w zakresie ich doskonalenia przeprowadzonego w ramach projektu 
Nowa era menedżera na grupie 100 menedżerów zachodniopomorskich firm1. 
Na potrzeby artykułu dokonano analizy potrzeb kadry zarządzającej doskonale-
nia kompetencji w obszarze logistyki. 

 
 

1. Istota i znaczenie kompetencji logistycznych przedsiębiorstw 
 
Analizując zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce można za-

uważyć, że w budowaniu pozycji rynkowej decydują nie tyle cechy produktów 
lub rynków, co zdolności do inteligentnych odpowiedzi strategicznych i do 
efektywnego działania. Liczą się przede wszystkim następujące podstawy trwa-
łej przewagi konkurencyjnej2: 

– kluczowe kompetencje identyfikujące wyróżniające zdolności, procesy, 
zasoby oraz wspomagające ich rozwój, 

– kompresja czasu, oznaczająca konieczność przyspieszenia cyklu rozwo-
ju produktów, odpowiedzi na tendencje rynkowe oraz skrócenie czasu 
wykonywania operacji, 

– nieustanne doskonalenie organizacji oparte na procesie uczenia się, 
– współpraca z innymi przedsiębiorstwami, a w szczególności partner-

stwo z dostawcami i odbiorcami oraz uzupełnienie własnych kompe-
tencji kompetencjami partnera. 

Wymienione elementy w dużej mierze związane są z obszarem logistyki 
i zarządzania łańcuchem dostaw. Zasadniczą rolę odgrywa bowiem usprawnia-
nie przepływów towarów i informacji nie tylko w obrębie przedsiębiorstwa, ale 
także między współpracującymi jednostkami – od dostawców surowców do 
przekazania produktów ostatecznym nabywcom. Należy jednak pamiętać, że 
charakter podejmowanych usprawnień, jak również wyniki osiągane po ich 
wprowadzeniu uzależnione są w znacznym stopniu od zapewnienia integracji 
działań logistycznych, najpierw w przedsiębiorstwie, a w rezultacie także mię-
dzy wspomnianymi wcześniej współpracującymi jednostkami.  

                                                           
1  Projekt Nowa Era Menedżera realizowany przez ZPSB w Szczecinie w latach  

2010–2011. 
2  R.M. Kanter, On the Frontiers of Management, Harvard Business School Press, Boston 

1977, s. 29 i dalsze, w: M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji 
do zbudowania strategii, AW Placet, Warszawa 200, s. 14. 
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Problematykę kompetencji logistycznych przedstawiono w propozycji 
ujednoliconej teorii logistyki, zaproponowanej przez J.T. Mentzera, S. Mina, 
L.M. Bobbitta, składającej się z kilkunastu podstawowych zadań realizowanych 
w ramach firmy, łańcucha dostaw, czy sieci logistycznej. Zadania te wyjaśniają 
złożoność kompetencji oraz ich zależność od innych elementów organizacji. 
Poniżej przytoczono te z nich, które najlepiej, według wymienionych autorów, 
prezentują naturę kompetencji logistycznych3: 
1. Zarządzanie wszystkimi zasobami w ramach łańcucha dostaw prowadzi do 

osiągania  wyróżniających kompetencji logistycznych.  
2. Kompetencje logistyczne, będące przewagą konkurencyjną są wynikiem 

wspólnego zarządzania i realizacji celów partnerów w łańcuchu dostaw.  
3. Nasilenie konkurencji i niestabilność rynku powoduje, że wzrasta znaczenie 

kompetencji logistycznych w osiąganiu celów partnerów w łańcuchu dostaw.  
4. Kompetencje logistyczne pomagają firmom osiągnąć przywództwo koszto-

we jako przewagę konkurencyjną głównie przez zwiększenie wydajności 
(redukcja kosztów). 

5. Logistyczne kompetencje w zarządzaniu popytem mają charakter wielo-
wymiarowy (obsługa klienta i jakość logistyczna) oraz długofalowy (ele-
menty przedtransakcyjne, transakcyjne i potransakcyjne obsługi klienta), 
przez co prowadzą do osiągania przewagi strategicznej.  

6. Logistyczne kompetencje w zarządzaniu podażą prowadzą do optymalizacji 
procesów biznesowych związanych z czynnościami logistycznymi, które 
z kolei prowadzą do obniżki kosztów, w efekcie czego firmy osiągają prze-
wagę konkurencyjną.  

7. Logistyczne kompetencje zarządzania przepływem informacji skupiają po-
trzeby informacyjne na poziomie operacyjnym i strategicznym w celu 
zrównoważenia podaży i popytu rynkowego i ułatwieniu dokonywania re-
strukturyzacji łańcucha dostaw, co prowadzi do optymalizacji wszystkich 
wydatków inwestycyjnych. W rezultacie firmy osiągają przewagę konku-
rencyjną.  

8. Kompetencje logistyczne pomagają firmom pozyskiwać, analizować i roz-
powszechniać informacje dotyczące produktów i obsługi klienta wewnątrz 

                                                           
3  J. Mentzer, S. Min, L.M. Bobbit, Toward a Unified Theory of Logistics, „International 

Journal of Physical. Distribution and Logistics Management” 2004, nr  8, s. 606–627, w: A. Łu-
picka, Teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie sieci logistycznych, LogForum 2005, 
t. 1, wyd. 2, nr 1. 
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firmy i wzdłuż całego łańcucha dostaw w celu lepszej koordynacji, współ-
pracy także w powiązaniach sieciowych. 

Postrzeganie działalności logistycznej w przedsiębiorstwie jako źródła przewagi 
konkurencyjnej, związane jest z ograniczeniem możliwości zwiększania atrak-
cyjności oferty przez podnoszenie poziomu jakości produktów oraz obniżanie 
ich cen. Poszukiwane są nowe, efektywne sposoby budowania pozycji rynko-
wej. W tej sytuacji kompetencje logistyczne stają się swoistymi, nowymi zaso-
bami organizacji na wysoko konkurencyjnym rynku.   

 
 

2. Kompetencje menedżerskie i potrzeba ich doskonalenia 
 
Efektywność jest podstawową kategorią ekonomiczną, którą kierują się 

organizacje w swoich działaniach. Warunkiem zapewnienia firmie niezbędnej 
efektywności jest przede wszystkim skuteczne nią zarządzanie, które można 
zdefiniować jako decydowanie o tym, co należy zrobić, a następnie realizowa-
nie tego dzięki sprawnemu wykorzystaniu zasobów4. W literaturze przedmiotu, 
obecnie dużą popularnością cieszy się problematyka kompetencji menedżer-
skich, które stanowią element kompetencji przedsiębiorstwa. Wynika to w dużej 
mierze z poszukiwania sposobów zwiększenia skuteczności działania przedsię-
biorstw na rynku i wpływu jaki na ich wyniki mają kadry menedżerskie. Tym-
czasem pojęcie kompetencji menedżerskich nie jest jednoznaczne. Spotyka się 
zamienne używanie terminów: umiejętności i zdolności. Dodatkowo znaczenie 
terminu kompetencja jest odmienne w różnych krajach. Na potrzeby niniejszego 
artykułu przyjęto definicję opracowaną w ramach brytyjskiego projektu ba-
dawczego National Management Standards, według której „kompetencja to 
zdolność do wykonywania działań w ramach zawodu, czy funkcji zgodnie  
z oczekiwanymi standardami. Kompetencja dotyczy zdolności do transferowa-
nia umiejętności i wiedzy w nowych sytuacjach w ramach wykonywanego za-
wodu”5.  

 
 

                                                           
4  M. Armstrong,  Jak być lepszym menedżerem, ABC, Warszawa 1997, s. 14. 
5  Business and Technology Education Council, London 1990, A. Rakowska, Kompetencje 

współczesnego menedżera, w: Zarządzanie kompetencjami organizacji, red. E. Masłyk-Musiał, 
Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2005, s. 90.  
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Rys. 1. Zależności między kompetencjami a umiejętnościami 
Źródło: A. Rakowska, Kompetencje współczesnego menedżera, w: Zarządzanie kom-

petencjami organizacji, red. E. Masłyk-Musiał, Wyższa Szkoła Menedżerska, 
Warszawa 2005, s. 90. 

 
 
Kompetencje związane są zatem z działaniami, które mogą być wyrażone 
w formie określonych rezultatów. Specjaliści dodatkowo podkreślają, że na 
kompetencje, oprócz wiedzy i umiejętności, składa się również profil osobowo-
ściowy oraz motywacja do ich ujawniania. Schematyczne ujęcie zawartości 
merytorycznej pojęcia „kompetencja” przedstawiono na rysunku 1. Ze względu 
na coraz większą dynamikę zmian otoczenia, menedżerowie nie mogą swoich 
kompetencji stabilizować i utrwalać. Wręcz przeciwnie, powinni je stale dosko-
nalić i wzbogacać.  

Pojęcie doskonalenia rozumieć można jako podnoszenie indywidualnych 
kompetencji i uczenie się, aby lepiej wykonywać pracę, aktualne i perspekty-
wiczne zadania organizacji. Jest to proces, który może mieć charakter formalny 
lub przebiegać bez formalnego planu, w sposób naturalny. Koncentruje się on 
na uczącym się i na uczeniu się. Możliwości doskonalenia nie należy łączyć 
jedynie ze szkoleniami, mogą być one następstwem wykonywanej pracy, stu-
diowania literatury czy wymiany doświadczeń, jeśli tylko osoba zainteresowana 
potrafi przekształcić je w proces uczenia się. Doskonalenie dotyczy szeroko 
rozumianych kompetencji menedżerskich i odnosi się zarówno do profesjonal-
nej wiedzy, umiejętności, osobowości, jak i postawy menedżera. 
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3. Potrzeba doskonalenia kompetencji menedżerów zarządzania w obszarze logis-
tyki w świetle wyników badań 

 
Dobrą ilustracją potrzeb doskonalenia kompetencji są wyniki badań prze-

prowadzonych wśród menedżerów w Polsce, w regionie Pomorza Zachodnie-
go6. Raport  Badanie głównych obszarów i kompetencji menedżerów i potrzeb 
w zakresie ich doskonalenia został opracowany w ramach zadania piątego pro-
jektu Nowa era menedżera – program rozwoju potencjału dydaktycznego  
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Badanie zostało przeprowadzone w mar-
cu 2010 roku na próbie 100 menedżerów zatrudnionych w 75 podmiotach zlo-
kalizowanych w aglomeracji szczecińskiej. Badani reprezentowali 5 kluczo-
wych funkcji przedsiębiorstwa, czyli: zarządzanie, finanse, marketing i sprze-
daż, produkcja i działalność operacyjna oraz zasoby ludzkie i kadry. Struktura 
próby była zrównoważona. Opracowany kwestionariusz ankiety poza główną 
częścią pytań merytorycznych zawierał również listę 83 obszarów kompetencji 
menedżerskich. Konstrukcja pytań w kwestionariuszu, w odniesieniu do bada-
nych najważniejszych obszarów kompetencji, umożliwiła każdorazowe zebra-
nie 400 odpowiedzi. Celem było zbadanie potrzeb i postaw reprezentantów 
kadry zarządzającej w zakresie pozyskiwania i rozwoju zarówno kompetencji 
menedżerskich, jak i funkcjonalnych – związanych z funkcją i miejscem 
w strukturze organizacyjnej. W ramach projektu badawczego wytypowano trzy 
następujące obszary kompetencji, które zostały objęte badaniem: 

– obszary kompetencji badanych jako menedżerów, wynikające z zaj-
mowanego miejsca w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, 

– obszary kompetencji badanych jako ekspertów w określonej dziedzinie 
funkcjonalnej, 

– obszary zmian, w których następuje postęp lub dochodzą nowe obo-
wiązki. 

Identyfikacja potrzeb w tym ostatnim obszarze kompetencji ma szczególne zna-
czenie, ponieważ ujmuje dynamiczny wpływ otoczenia na przedsiębiorstwa. 
W artykule dokonano analizy wyników badań dotyczących menedżerów zarzą-
dzania pod kątem doskonalenia ich kompetencji w obszarze logistyki. 

                                                           
6  Badanie przeprowadziła Pracownia Badań Marketingowych proMarket Marzena Fran-

kowska. 
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Menedżerowie zarządzania wskazali główne obszary swoich kompetencji, 
wynikające z zajmowanego miejsca w strukturze organizacyjnej przedsiębior-
stwa: koncentracja głównie na myśleniu strategicznym, podejmowanie decyzji 
i zarządzanie zespołem (wykres 1). Równie ważna jest dla nich orientacja na 
klienta, co orientacja na zmiany. 
 

 
 
Wykres 1. Najważniejsze obszary kompetencji menedżera zarządzania 
Źródło: Badanie głównych obszarów kompetencji menedżerów oraz potrzeb w zakresie 

ich doskonalenia. Raport z badań, Pracownia Badań Marketingowych pro-
Market,  Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2010. 

 
 
Respondentów poproszono również o wskazanie głównych kompetencji 

jako eksperta w swojej dziedzinie (wykres 2). Menedżerowie zarządzania kon-
centrują się głównie na funkcjonowaniu firmy i tylko pozornie w dużo mniej-
szym stopniu interesuje ich otoczenie rynkowe (dalsze wyniki badań). Najważ-
niejsze jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Liczy się wiedza o branży, ale 
przede wszystkim kompetencje działalności operacyjnej, procesów firmy i jako-
ści, które uzyskały łącznie prawie 20% wskazań. 
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Wykres 2. Najważniejsze obszary kompetencji eksperta w swojej dziedzinie 
Źródło: jak w wykresie 1. 
 
 

 
 
Wykres 3. Najważniejsze obszary kompetencji podlegające najszybszym zmianom 
Źródło: jak w wykresie 1. 
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Badani wskazali także obszary kompetencji podlegające najszybszym 
zmianom. Zauważa się nowe, kreowane przez rynek wyzwania dla kompetencji 
menedżerów zarządzania (budowanie pozycji rynkowej przedsiębiorstw). Rów-
nocześnie wzrasta znaczenie poziomego – procesowego spojrzenia na funkcjo-
nowanie firmy, wspartego nowoczesnymi systemami informatycznymi. 

 
 

Podsumowanie 
 
Analiza literatury przedmiotu dowodzi, że ze względu na możliwy wpływ 

kompetencji logistycznych firm na ich konkurencyjność rynkową zaczynają one 
być traktowane jako jeden z kluczowych obszarów zarządzania w przedsiębior-
stwie. Orientację taką potwierdzają między innymi definicje logistyki, w któ-
rych akcentowane są poszczególne funkcje zarządzania, ukierunkowane na 
podstawowe cele działalności logistycznej organizacji. W tej sytuacji, zdoby-
wanie przez przedsiębiorstwa kluczowych kompetencji logistycznych staje się 
warunkiem koniecznym uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Wiedza o logi-
styce powinna być zatem podstawą budowania sprawnych i ekonomicznie ra-
cjonalnych systemów gospodarowania zasobami rzeczowymi i ludzkimi. Przy-
toczone wyniki badań menedżerów skłaniają jednak do nieco innych wniosków. 
Kadry menedżerskie odczuwają potrzebę doskonalenia kompetencji w obszarze 
logistyki, ale nie identyfikują ich jako takich. Pozostaje zatem pytanie o stopień 
świadomości oraz poziom wiedzy badanych na temat zagadnień logistyki i za-
rządzania łańcuchem dostaw. Pytanie to jest jednocześnie wyrazem obawy, że 
niewystarczająca wiedza w zakresie logistyki może stać się przeszkodą budo-
wania kompetencji logistycznych organizacji. 
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT STAFF COMPETENCIES 
IN LOGISTICS FIELD 

 
 

Summary 
 
Never before has logistics played such an important role in industrial development 

as now. Major market trends, involving SCM, outsourcing, and information technology 
(IT), are changing the way logistics is practiced. Increasingly, in the firms, logistics is 
treated as a strategic activity and the solutions are often characterized by service di-
rected to customer demands, cost efficiency and a comprehensive view of the logistics 
process, from raw materials to the end customer. These trends are also changing the 
critical skill set needed. 

Adequate preparation of managers for executive functions is an important factor 
to influence companies’ competitiveness. In a dynamically changing environment once 
acquired competencies do not suffice for lasting, effective operation as managers. Con-
tinuous development of professional skills is becoming a prerequisite of success. 

The paper presents the research results obtained in the frame of project „Mana-
ger’s new era”. One hundred managers from regional companies were surveyed in order 
to get an image of their attitude towards and needs for self-development. The research 
results are presented in the context of logistics competence in connection with global 
management trends. 

 
Translated by Marzena Frankowska, Joanna Ratowska 
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WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
J. Witkowski definiuje łańcuch dostaw jako: „współdziałające w różnych 

obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usłu-
gowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, in-
formacji i środków finansowych”1. M. Christopher podzielił proces rozwoju 
łańcuchów dostaw, wykształconych z tradycyjnej logistyki, na cztery następują-
ce etapy2:  

– sfery działania w przedsiębiorstwach są funkcjonalnie niezależne w zu-
pełnej izolacji od siebie, 

– integracja funkcjonalna w firmach blisko związanych funkcji (np. za-
rządzanie dystrybucją i gospodarowanie zapasami lub zaopatrzeniem, 
a kontrolą materiałową), 

– integracja wewnętrzna – opracowanie i wprowadzenie ram komplek-
sowego planowania w całym przedsiębiorstwie,  

                                                           
1 J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2003, s. 17. 
2 M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa 

Logistycznego 2000, s. 16. 
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– integracja zewnętrzna – powiązania i koordynacja są rozszerzone na 
dostawców i odbiorców, w tym ostatecznych klientów. 

Zarządzanie łańcuchem dostaw oznacza: „zarządzanie relacjami z dostaw-
cami i klientami w górę i dół łańcucha w celu dostarczenia najwyższej wartości 
dla klientów i przy kosztach niższych z punktu widzenia łańcucha dostaw jako 
całości”3. Według CSCMP „zarządzanie łańcuchem dostaw zawiera planowanie 
i zarządzanie wszystkimi aktywnościami związanymi z zakupami i zaopatrze-
niem, przemianami i wszystkimi działaniami zarządzania logistycznego. Co 
ważne, zawiera także koordynację i kolaborację w kanałach partnerów, którymi 
mogą być dostawcy, pośrednicy, operatorzy logistyczni i klienci. Istotą zarzą-
dzania łańcuchem dostaw jest integrowanie zarządzania podażą i popytem 
w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi. SCM jest funkcją integrującą z odpo-
wiedzialnością za łączenie głównych funkcji biznesowych i procesów bizneso-
wych w przedsiębiorstwach oraz pomiędzy przedsiębiorstwami w spójne wyso-
kiej klasy modele biznesowe. SCM obejmuje wszystkie działania zarządzania 
logistycznego, w tym również operacje produkcyjne i wprowadza koordynację 
procesów i działań marketingowych, sprzedaży, projektowania produktu, finan-
sów i technologii informacyjnej”4. 

 
 

1. Założenia i cele zarządzania łańcuchem dostaw 
 
Na kształtowanie łańcucha dostaw wpływają przede wszystkim orientacje: 

systemowa, przepływowa i funkcjonalno-przekrojowa. Orientacje te umożliwia-
ją osiągnięcie optymalnych rozwiązań, harmonijnych i szybkich przepływów 
towarów i informacji wzdłuż całego łańcucha oraz unikanie obniżających 
sprawność konfliktów wewnątrz przedsiębiorstwa i między kooperującymi 
przedsiębiorstwami5. Podejście systemowe polega na „myśleniu o całości”, co 
oznacza, że ponad znaczenie poszczególnych elementów systemu logistycznego 

                                                           
3  M. Christopher, Logistics and Supply Chain Management. Creating Value-Adding Net-

works, Third Edition, Prentice Hall 2005, Great Britain, s. 5. 
4  K. Vitasek, Supply Chain Management Terms and Glossary, February 2010, published on 

pages of CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals), http://cscmp.org/. 
5 P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Wyd. II, Polskie Wydawnic-

two Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 166; por. H. Pfohl, Interorganizatiorische Probleme in der 
Logistikkette, w: Management der Logistikkette. Kostensenkung-Leistungsteigerung-Erfolgs-
potential, red. H. Pfohl, Erich Schmidt Verlag 1994, Berlin, s. 203–212.  
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przekłada się wzajemne zależności między tymi elementami. Celem takiego 
podejścia jest doprowadzenie do efektywnego funkcjonowania całego systemu, 
a nie poszczególnych części z osobna. Z podejściem systemowym wiąże się 
również orientacja przepływów. Zamiast skoordynowanych działań poszcze-
gólnych przedsiębiorstw, w celu racjonalizacji przepływu produktów i informa-
cji, należy realizować łańcuch działań w układzie czasowo-przestrzennym. 
Strumienie materiałów, informacji i finansów przepływają przez cały łańcuch 
dostaw od punktu konsumpcji do ostatecznego klienta6. Orientacja funkcjonal-
no-przekrojowa polega na wyznaczeniu hierarchii obszarów funkcjonalnych  
i w ich ramach – grup procesów7. Zarządzanie łańcuchem dostaw charakteryzu-
je się podejściem procesowym. Zgodnie z definicją Global Supply Chain Forum 
zarządzanie łańcuchem dostaw tłumaczyć można jako „integrację kluczowych 
procesów od końcowych użytkowników, poprzez początkowych dostawców, 
którzy dostarczają produkty, usługi i informacje oraz dodają wartość dla klien-
tów i innych udziałowców łańcucha dostaw”8.  

Zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się na trzech istotnych elementach9: 
kreowaniu wartości, integracji kluczowych procesów biznesowych oraz kolabo-
racji.  

Wartość może być postrzegana przez organizację w różny sposób, jako: 
całkowity koszt działania każdej jednostki związany z kluczową funkcją na 
wyjściu dostawy, całość oszczędności z użycia alternatywnych rozwiązań (do-
stawcy, metodologia, procesy dostawy), dostępność kompetencji dostawcy poza 
normalnym standardem obsługi klienta, warunek bezpłatnej konsultacji, syner-
gizm dostarczonych produktów i usług z procesami i praktykami firmy oraz 
innych dostawców, a także obecna wartość kulturowa wewnątrz organizacji10. 
W łańcuchu dostaw wartość kreowana jest na dwóch poziomach: w relacjach 

                                                           
6  M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, Wyd. III, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 

Katowice 2003, s. 26–27. 
7  G. Gliszczyński, J. Tomaszewski, Podejście procesowe w diagnozowaniu przedsiębior-

stwa, http://www.kancelaria-synergia.pl/baza-wiedzy/baza-wiedzy/publikacje?strona=2. 
8  D.M. Lambert, S.J. Garcia-Dastugue, K.L. Croxton, An Evaluation of Process-Oriented 

Supply Chain Management Frameworks,  „Journal of Business Logistics” 2005, t. 26, nr 1, s. 28. 
9  K.W. Green, D. Whitten, R.A. Inman, The Impact of Logistics Performance on Organiza-

tional Performance in a Supply Chain Context, „Supply Chain Management: An International 
Journal” 2008, t. 13, nr 4, s. 318. 

10 W.K. Poon, K.H. Lau, Value challenges in supply chain management, „Logistics Infor-
mation Management” 2000, t. 13, nr 3, s. 151. 
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(wspólny zysk) oraz w organizacjach (podział zysku na indywidualne organiza-
cje)11. Wartość jest dodawana przede wszystkim przy współpracy z partnerami 
organizacji w obszarach takich jak procesy, procedury, sprzężenia informacji 
i finansów, zarządzanie wiedzą, innowacje, strategie, zmiany i relacje12.  

Integracja w łańcuchu dostaw opiera się na dwóch aspektach: technicznym 
(przez zastosowanie określonych rozwiązań technicznych i technologicznych 
w sferze produkcji, transportu, magazynowania czy zarządzania umożliwiona 
jest realizacja fizycznego przepływu zasobów oraz przepływu informacji mię-
dzy ogniwami łańcucha dostaw) i zarządczym (wspólne określanie celów, po-
dejmowanie decyzji, organizacja i kontrola procesów przez zastosowanie m.in. 
tych samych systemów wspomagania decyzji kierowniczych, połączonych 
z systemami planowania operacyjnego i systemów projektowania komputero-
wego)13. Integracja umożliwia kolaborację między firmami.  

Kolaboracja określona może być jako międzyorganizacyjny typ relacji 
między przedsiębiorstwami, które wyrażają zgodę na wspólne inwestowanie 
zasobów, osiąganie celów, dzielenie się informacjami, zasobami, odpowiedzial-
nością, wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Kolabora-
cja opiera się na zaufaniu, otwartości, dzieleniu ryzyka działalności i dochodów 
na konkurencyjnym rynku. Kolaboracja może przybierać formę joint venture, 
sieci, międzyorganizacyjnego lub strategicznego aliansu, konsorcjum, partner-
stwa lub kooperacji14. 

Cele zarządzania łańcuchami dostaw obejmują15: rozpoznanie wymagań 
i poziomu obsługi ostatecznego klienta, zaspokojenie oczekiwań klienta, za-
pewnienie akceptowanego przez klienta poziomu kosztów oraz opracowanie 
odpowiedniej polityki i procedur zarządzania łańcuchem jako zintegrowaną 
całością. 

                                                           
11 T. Hammervoll, Value creation in supply chain relationships: a critique of governance 

value analysis, „European Journal of Marketing” 2009, t. 43, nr 5/6, s. 633. 
12 E. Barber, How to measure the “value” in value chains, „International Journal of Physi-

cal Distribution & Logistics Management” 2008, t. 38, nr 9, s. 697. 
13 D. Kisperska-Moroń, Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistyczne-

go, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999, s. 44–46. 
14 C.A. Soosay, P.W. Hyland, M. Ferrer, Supply chain collaboration: capabilities for con-

tinuous innovation, „Supply Chain Management: An International Journal” 2008, t. 13, nr 2, 
s. 161. 

15 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Lanley, Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 2002, s. 33. 



Współczesne tendencje w zarządzaniu łańcuchem dostaw 

 

169 

 

2. Kierunki zmian w zarządzania łańcuchem dostaw 
 
Rewolucja w rozwoju usług, specjalizacja i współzależność w łańcuchach 

dostaw, nawiązywanie stosunków biznesowych i promowanie zarządzania war-
tością pozwalają przewidywać następujące zmiany w rozwoju łańcuchów do-
staw16: wzrost znaczenia współpracy jako najbardziej strategicznej umiejętności 
w wydłużających się łańcuchach dostaw (nie tylko w zakresie relacji dostawca- 
-odbiorca, ale także w dzieleniu się informacjami w całym łańcuchu dostaw 
w czasie rzeczywistym), zrównanie znaczenia usługi i procesów wsparcia z pro-
duktem, usprawnienie przez przedsiębiorstwa możliwości świadczenia usług 
umożliwiając tym samym zaadaptowanie do zmieniających się warunków oto-
czenia (szybsze dostawy w skierowanych na klientach sieciach wirtualnych), 
zmiana podejścia do zarządzania łańcuchem dostaw: z zarządzania aktywami 
i funkcjami do zarządzania wartością (koncepcja Value Based Management). 
Rosnąca konkurencja na rynku spowodowała, że w łańcuchach dostaw pojawili 
się wyspecjalizowani operatorzy logistyczni, outsourcing logistyczny, wzrosło 
znaczenie kompetencji logistycznych, zwiększyła się szybkość rotacji zapa-
sów17, wzrosło znaczenie handlu elektronicznego (wykorzystanie technologii 
informatycznych w celu zautomatyzowania transakcji biznesowych) oraz wdra-
żane jest zarządzanie relacjami polegające na współpracy i wysokim poziomie 
zaufania między firmami18. Zmiany technologiczne w rozwoju systemów in-
formatycznych umożliwiają łańcuchom dostaw wirtualną integrację. Integracja 
działań łańcucha dostaw wykorzystująca Internet określana jest jako e-SCM19 
(elektroniczny łańcuch dostaw). Wirtualny łańcuch dostaw skupia „społecz-
ność” firm i instytucji, jednocząc je często tylko okresowo w zakresie pewnych 
zadań przez okazjonalne, wspólne cele, wartości i działania. Łańcuch wirtualny 
powoływany jest tymczasowo na okres realizacji określonego zadania, później 

                                                           
16 K. Kemppainen, A.P.J. Vepsäläinen, Trends in Industrial Supply Chains and Networks, 

„International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2003, t. 33, nr 8, 
ABI/INFORM Global, s. 705. 

17  J. Bendkowski, M. Kramarz, Logistyka stosowana, część I, Wydawnictwo Politechniki 
Śląskiej, Gliwice 2006, s. 25. 

18  C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami do-
staw, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007, s. 37–38. 

19 C. Giménez, H.R. Lourenço, e-SCM: Internet’s Impact on Supply Chain Processes, „The 
International Journal of Logistics Management” 2008, t. 19, nr 3, s. 309. 
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ulega dekompozycji, co oznacza rekonfigurację całej sieci i organizacji20. 
Zmiany w otoczeniu łańcucha dostaw, często nieprzewidywalne, wymagają 
znacznej elastyczności, a nawet zwinności (ang. agility) łańcucha dostaw. 
Zwinność polega na umiejętności użycia wiedzy rynkowej i wirtualnej organi-
zacji do wykorzystania korzystnych szans na niepewnym rynku. W nowoczes-
nych łańcuchach dostaw zwinność łączona jest z „odchudzonym zarządzaniem” 
(ang. lean), którego celem jest rozwój strumienia wartości tak, aby wyelimino-
wać różnego rodzaju straty w łańcuchu21.    

Obecne łańcuchy dostaw ukierunkowane są na następujące obszary: za-
bezpieczenie kosztów, widoczność informacji, ryzyko, bliskość z klientem 
i globalizacja. Sprostanie wymaganiom biznesu oraz efektywne radzenie sobie 
z ryzykiem wymaga od łańcuchów dostaw „inteligencji”. Zatem oczekiwania 
wobec łańcuchów obejmują22: 

– instrumentalizację – dane w łańcuchu dostaw zbierane będą nie przez 
ludzi, ale przez czujniki, tagi RFID, parkomaty, urządzenia wykonaw-
cze, GPS i inne instrumenty i systemy, 

– wzajemne połączenie – łańcuchy dostaw mają czerpać korzyści z inte-
rakcji nie tylko z klientami, dostawcami i systemami IT, ale także z in-
nymi obiektami monitorującymi i wnikającymi w łańcuch dostaw, two-
rząc całościowy podgląd łańcucha i umożliwiając kolaborację na ma-
sową skalę w światowych skoordynowanych i zintegrowanych sieciach 
łańcuchów dostaw,  

– inteligencję – inteligentne systemy mają pomóc w ocenie relacji tra- 
de off, podjęciu właściwej decyzji i symulacji kierunków przyszłych 
działań; inteligentny łańcuch dostaw będzie miał możliwość uczenia się 
i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym bez udziału człowieka 
na przykład w zakresie rekonfiguracji swoich sieci z powodu zakłóceń, 
co wymaga podjęcia decyzji odnośnie wielkości produkcji, urządzeń 
służących do dystrybucji, floty transportowej. 

                                                           
20 D. Kisperska-Moroń, Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtual-

nych łańcuchów dostaw, „LogForum” 2010, t. 6, nr 1, s. 4. 
21 R. Mason-Jones, B. Naylor, D.R. Towill,  Engineering the Leagile Supply Chain, „Inter-

national Journal of Agile Management Systems” 2000, t. 2, nr 1, s. 54. 
22 K. Butner, The Smarter Supply Chain of the Future, „Strategy & Leadership” 2010, t. 38,  

nr 1, s. 22–27. 
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Ryzyko funkcjonowania łańcuchów dostaw w ostatnich latach powiązano 
z ich bezpieczeństwem (koncepcja SCSO z ang. supply chain security orienta-
tion), mającym na celu podjęcie, przez wszystkie ogniwa, działań zabezpiecza-
jących przed skażeniami, uszkodzeniami czy zniszczeniem produktów lub wy-
posażenia23. Przedsiębiorstwa ulegając globalizacji, definiowanej jako proces 
polegający na kształtowaniu światowej sieci obrotu towarami i usługami, roz-
woju światowego systemu transportowego i powstania światowego systemu 
informacyjnego24, zaczęły budować globalne łańcuchy dostaw. Zarządzanie 
takim łańcuchem dostaw określane jako GSCM (ang. global supply chain ma-
nagement) wymaga przyjęcia przez przedsiębiorstwa odmiennego podejścia do 
działania, strategii, metod i technik, tak by były one zdolne do konkurowania na 
globalnym rynku25. Kolejny obszar uwzględniany w zarządzaniu łańcuchami 
dostaw dotyczy dbałości o środowisko naturalne (ang. green supply chain ma-
nagement). Zielone łańcuchy dostaw mogą być postrzegane w kontekście pro-
jektowania produktów, procesów, stosowania praktyk produkcyjnych oraz do-
konywania zakupów przyjaznych środowisku. Zarządzanie zielonym łańcuchem 
dostaw dotyczy zatem obszarów takich jak: zakupy, produkcja, zarządzanie 
materiałami, dystrybucja (w tym marketing) oraz logistyka odwrotna26. 

 
 

Podsumowanie 
 
W ostatnich latach, aby sprostać warunkom ekonomicznym na rynku,  

przedsiębiorstwa skupione były na swoich kompetencjach biznesowych, minia-
turyzacji, outsourcingu. Doprowadziło to do usprawnienia wyników swojej 
wewnętrznej działalności. Obecnie przedsiębiorstwa, szczególnie te zintegro-
wane w łańcuchach dostaw, zmieniają swoje podejście, orientując je na tworze-

                                                           
23 Ch.W. Autry, L.M. Bobbitt, Supply Chain Security Orientation: Conceptual Development 

and a Proposed Framework, „The International Journal of Logistics Management” 2008, t. 19, 
nr 1, s. 42–64. 

24 E. Gołembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologisty-
ki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007, s. 10. 

25 J.T. Mentzer, M.B. Myers, T.P. Stank, Handbook of Global Supply Chain Management, 
Sage Publications Inc., USA 2007, s. 1–2. 

26 A.A. Hervani, M.M. Helms, J. Sarkis, Performance measurement for green supply chain 
management, „Benchmarking: An International Journal” 2005, t. 12, nr 4, s. 334. 
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nie wartości dodanej dla klientów oraz rozwój relacji międzyorganizacyjnych27.  
Potrzebę zmian w przedsiębiorstwach implikują przede wszystkim takie czyn-
niki, jak: wzrost oczekiwań klientów, potrzeba konkurencyjności przedsię-
biorstw, zmiany zachodzące w gospodarce światowej (globalizacja, liberaliza-
cja, deregulacja transportu, regionalizacja, kryzys gospodarczy), rozwój techni-
ki i technologii, zmiany klimatyczne oraz zagrożenia asymetryczne na świato-
wym rynku.  
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CONTEMPORARY TENDENCIES OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
 
 

Summary 
 
Supply chain management regards to many areas and processes in integrated 

companies. Changes on global market create need of inventing new concepts, strategies, 
methods and technology, which can ensure competitiveness for supply chains on vola-
tile market. The article presents new concepts and foreseeable directions of world sup-
ply chains development and also presents main definitions and assumptions in supply 
chain management area.  
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PARTNERSTWO CZY DOMINACJA  
– WŁADZA GOSPODARCZA W PRAKTYCE TWORZENIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
Partnerstwo i integracja są głównymi motorami napędowymi koncepcji 

konkurowania łańcuchami i sieciami dostaw. Dużo czasu poświęca się obecnie 
badaniom funkcjonowania aliansów takich jak keiretsu, opartych na silnej 
współpracy między przedsiębiorstwami. Dużo mniej zaś mówi się o związkach 
przedsiębiorstw tyranizujących podwykonawców, które również mają swoją 
japońską nazwę – shitanke ijime1. 

Władza gospodarcza w łańcuchu dostaw pozwala kontrolować zachowania 
jego uczestników, a dzięki temu uzyskiwać dodatkowe korzyści – usprawnienia 
procesów i zwiększenia zysków. Jednak, jak mówi znane powiedzenie „władza 
władzy nierówna”. Źródła władzy mogą być różne i różny może być efekt jej 
wykorzystania. Źródła władzy wyróżniane  w łańcuchach dostaw przedstawiono 
w tabeli 1. 

W łańcuchach dostaw można wyróżnić wiele sposobów współpracy. Dwa 
z nich, bardzo często występujące, to partnerstwo technologiczne i biznesowe. 
Do partnerstwa technologicznego dochodzi głównie między firmą o tradycyj-

                                                           
1  M. Ciesielski, S. Zimniewicz, Partnerstwo i dominacja, „Gospodarka materiałowa i logi-

styka” 2005, nr 4, s. 2. 
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nym modelu biznesowym a dostawcą technologii IT i ten rodzaj partnerstwa 
polega głównie na wymianie technologii. Partnerstwo biznesowe polega zaś na 
stworzeniu nowego biznesu, zdobyciu nowego rynku zbytu lub założeniu nowej 
firmy. Oczywiście obie formy mogą wystąpić jednocześnie2 i można je łączyć 
z różnymi rodzajami źródeł władzy. W partnerstwie technologicznym źródłem 
władzy jest wiedza, w biznesowym zaś naturalną formą może być władza for-
malna, na przykład umowa franchisingowa. Źródła te są jednak neutralne. Nie 
dowodzą, że zawiązana współpraca rzeczywiście zasługuje na nazwę „partner-
stwa”. To wykorzystanie przymusu lub nagrody w głównej mierze definiuje 
relacje uczestników łańcucha dostaw. Rzeczywistość gospodarcza przynosi zaś 
różne rozwiązania tego problemu. 

 
Tabela 1 

  
Źródła władzy w łańcuchu dostaw 

 
Źródło władzy Opis 

Nagroda Podmiot dominujący nagradza uczestników łańcucha udziałem  
w zyskach 

Przymus Podmiot dominujący ma możliwość karania podmiotów podległych, 
np. rezygnacją  ze współpracy 

Wiedza Źródłem władzy jest technologia i umiejętności pracowników podmio-
tu dominującego 

Charyzma Związek z zagadnieniem marki, uczestnicy łańcucha chcą się identyfi-
kować ze znanym podmiotem 

Władza formalna Występuje prawna podstawa władzy podmiotu, np. dzięki podpisane-
mu kontraktowi 

Siła rynkowa 
Pozostałe obiekty uważają się za drugorzędne ze względu na skalę 
działania podmiotu dominującego. Podmiot dominujący wierzy  
w  swoje naturalne prawo do władzy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Łupicka, Źródła władzy gospodarczej  
w łańcuchach dostaw. „Logistyka” 2009, nr 6, s. 26. 

 
 
 
 
 

                                                           
2  A.P. de Man, M. Stienstra, H.W. Volberda, E-partenring: Moving Bricks and Mortar 

Online, „European Management Journal” 2002, nr 20, s. 329–331. 
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1. Partnerstwo w łańcuchu dostaw 
 
Przykładem tworzenia łańcucha dostaw na zasadzie modelu technologicz-

nego jest koncern Metro, który od 2004 roku rozbudowuje swoją sieć opartą na 
systemie automatycznej identyfikacji radiowej RFID. 

Pierwsza faza wdrożenia miała polegać na wprowadzeniu systemów RFID 
w dziesięciu centrach dystrybucyjnych i około pięćdziesięciu niemieckich skle-
pach grupy. Projekt dotyczył również stu największych dostawców i miał pole-
gać na dołączaniu etykiet RFID do wysyłanych przez firmy palet z towarami. 
Plan ten został zmieniony, tak że ostatecznie tylko około dwudziestu dostaw-
ców zaczęło znakować przesyłki w listopadzie 2004 roku, zaś pozostałych 
osiemdziesięciu dostawców miało stopniowo być włączanych do systemu przez 
cały 2005 rok. Przed rozpoczęciem działań, Metro podjęło jednak kroki zmie-
rzające do zapoznania partnerów z wdrażaną technologią. Z tego powodu na 
początku lipca 2004 roku, kilka miesięcy po wprowadzenia RFID w swoim 
łańcuchu dostaw, firma otworzyła nową placówkę – Centrum Innowacji RFID. 
Miała ona pomóc zarówno dostawcom,  jak i swoim własnym działom sprzeda-
ży w zapoznaniu się z technologią. Centrum Innowacji miało być kolejnym 
krokiem w strategii współpracy firmy z dostawcami wdrążającymi technologię 
RFID. Centrum pozwoliło partnerom grupy zbadać funkcjonowanie nowych 
rozwiązań w rzeczywistych warunkach, a nie jedynie w teorii3.  

Samo wdrożenie nie obyło się bez licznych problemów natury technicznej, 
co najlepiej objawiło partnerskie podejście do poddostawców. Grupa Metro 
wspomogła swoich partnerów zarówno technologicznie, jak i szkoleniowo. 
Udostępniono sprzęt oraz oprogramowanie, a błędy ludzkie wyeliminowano 
przez system szkoleń dla pracowników koncernu i jego dostawców4.  

Grupa Metro chociaż ma niekwestionowaną władzę w łańcuchu, której 
źródłem jest pozycja rynkowa, wiedza i charyzma podmiotu, zdecydowała się 
na zachowanie relacji partnerskich w stosunku do uczestników swojego łańcu-
cha dostaw. Tak duży podmiot mógłby styranizować swoich współpracowni-
ków i zastosować przymus dokonania zmian technologicznych, jednak koncern 
zrezygnował z tej metody uzyskując dodatkowo zaufanie oraz wzmacniając 

                                                           
3  www.metrogroup.de/servlet/PB/menu/1008965_l1/index.htm (26.09.2010). 
4  RFID at METRO Group: Increasing Supply Chain Efficiency, EPCglobal France Confe-

rence, prezentacja dostępna na stronie  www.metrogroup.de (26.09.2010). 
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swoją markę, chociaż odbyło się to kosztem współuczestnictwa w projektach 
swoich podwykonawców. 

 
 

2. Przymus gospodarczy w łańcuchu dostaw 
 
Skuteczna wizja partnerskiego łańcucha dostaw nie jest jednak jedyną war-

tościową koncepcją. Wręcz odwrotną strategię przyjęła firma Dell, która reali-
zując strategię współpracy biznesowej zdecydowała się na zastosowanie przy-
musu gospodarczego. 

Ważnym elementem wprowadzania w życie strategii Dell Computer była 
segmentacja dostawców na podgrupy: Small Business, Small Disadvantaged 
Business, Woman-owned Small Business, Veteran-owned Small Business, His-
torically Underutilized Business Zone, Minority Business Enterprise i Woman 
Business Enterprise.  Jednym z filarów strategii Dell Computer stała się zasada, 
w myśl której wśród dostawców musi zostać zachowana różnorodność, bo tylko 
w ten sposób można efektywnie odpowiadać na potrzeby różnorodnego rynku.  
Zróżnicowani dostawcy, którzy sprzedają kreatywne produkty mają pozytywny 
wpływ na rozwijanie kontaktów z klientami5. 

Podstawą zacieśnienia więzi między dostawcami a firmą Dell miał być 
system określany mianem „wirtualnej integracji”. Strategia ta oparta jest na 
wykorzystywaniu najnowszych osiągnięć techniki,  technologii internetowych 
i intranetowych przy udoskonalaniu systemów produkcji, łańcucha dostaw, 
zarządzania, kontaktów z klientami, w celu zaspakajania potrzeb konsumentów 
wcześniej od wszystkich innych graczy na rynku6. W swojej koncepcji wirtual-
nej strategii, Michael Dell położył największy nacisk na doskonalenie systemu 
łańcucha dostaw w Dell Computer. Przedsiębiorstwo to razem ze swoimi do-
stawcami i dystrybutorami miało tworzyć partnerską sieć organizacji określo-
nych mianem Przedsiębiorstwa Wirtualnego (w późniejszym okresie nazywa-
nego również Siecią Wartości – ang. Value Web)7.  

Dużo wysiłku włożono w propagowanie idei minimalizowania stanu po-
siadanych zapasów. Skupiono się  na informowaniu wszystkich dostawców, że 

                                                           
5  C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dos-

taw, One Press, Gliwice 2007, s. 54. 
6  www.supply-chain-case-studies.blogspot.com (26.09.2010). 
7  Zob. www.2dell.pl (26.09.2010). 
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przesyłanie dostarczanego towaru bezpośrednio do ośrodków produkcyjnych 
Dell Computer, a nie do  pośredniczących magazynów logistycznych, jest ko-
rzystne nie tylko dla firmy Michaela Della, ale również przynosi oszczędności 
samemu dostawcy. Rezultatem takiej polityki wobec dostawców było z jednej 
strony coraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów przez Dell Inc. i przez jego 
dostawców, z drugiej zaś strony coraz mniejsza liczba dostawców, ponieważ nie 
wszyscy z nich byli w stanie sprostać coraz większym wymaganiom. Firma 
stwierdziła, że aby sprostać tym zadaniom należy odpowiednio dobrać swoich 
kooperantów. W tym celu stworzono tak zwane obywatelstwo łańcucha dostaw 
na podstawie następujących trzech elementów: 

– środowisko i otoczenie, 
– zdrowie i bezpieczeństwo, 
– prawa pracownicze. 
W zakresie spełnienia wymogów elementu „środowisko i otoczenie” 

wszyscy bezpośredni dostawcy materiałów Dell Computer zostali poproszeni 
o dostosowanie się, przed 31 stycznia 2004 roku, do wymogów certyfikatu 
14001, który jest najbardziej rozpoznawalnym na świecie certyfikatem związa-
nym z systemami zarządzania materiałami. Dostawcy zostali zobowiązani do 
tego, aby przed tą datą uzyskać wspomniany certyfikat lub mieć ściśle sprecy-
zowaną strategię i plany jego otrzymania.  W ciągu niespełna kilku miesięcy 
certyfikat ISO 14001 uzyskało prawie 60% dostawców. W tym samym czasie 
dostawcy Dell Computer (w ramach elementu „zdrowie i bezpieczeństwo”) 
musieli się również dostosować do wymogów standardu OHSAS 18001, euro-
pejskiego standardu określającego wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy 
w jednostkach produkcyjnych. Standard ten uzyskał rangę głównego standardu 
bezpieczeństwa w całej organizacji korporacyjnej Dell Computer, a firma chcia-
ła, aby ten sam poziom odpowiedzialności społecznej oferowali jej dostawcy. 
W ciągu kilku miesięcy certyfikat higieny pracy OHSAS 18001 uzyskało ponad 
20% jego dostawców. Tempo certyfikacji było w tym wypadku dużo niższe od 
wcześniejszego standardu ISO 14001. Ostatnim elementem  wprowadzania 
wymogów obywatelstwa w łańcuchu dostaw Dell Computer były regulacje 
nakazujące wszystkim dostawcom dostarczenie dokumentów, które jedno-
znacznie potwierdzały, że przestrzegane są prawa pracowników pracujących 
w ich zakładach. Chodziło głównie o te  przepisy, które dotyczyły wynagro-
dzeń, godzin roboczych i systemu premiowego.  Dell systematycznie przodował 
w rankingach najlepszych pracodawców na świecie. Wciągnięcie w politykę 
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przyjazną wobec pracowników swoich dostawców gwarantowało większe za-
dowolenie osób pracujących w fabrykach poddostawców, a co za tym idzie 
wyższą jakość wyrobów, niższą rotację wśród pracowników, większy stopień 
innowacyjności8. 

Oprócz wymienionych elementów, Dell stawiał wiele innych wymogów 
firmom, które chciały zostać jego dostawcami. Należały do nich następujące9: 

– konkurencyjność kosztowa, a więc umiejętność obniżania kosztów, aby 
być zdolnym do dostarczania towaru po coraz to niższych kosztach,  

– zrozumienie głównych założeń strategii Dell Computer, 
– dobre zabezpieczenie finansowe gwarantujące jakość usług dostawcy 

i jego wiarygodność jako partnera,  
– zdolność do wdrażania coraz to nowszych technologii przesyłu i prze-

twarzania danych,  
– przewaga konkurencyjna i zdolność do tworzenia wartości dodanej 

w partnerskim biznesie z firmą Dell,  
– odpowiednie zaplecze technologiczne i techniczne, 
– certyfikaty jakości i wszelkie zaświadczenia pokazujące wdrażanie stra-

tegii dostaw opartych na systemach Total Quality Mangement, „Just  
in time”.  

Proces wprowadzania założeń programu obywatelskiego, łączącego w so-
bie trzy wyżej wymienione elementy  zakończony został gruntownymi bada-
niami sprawdzającymi w jakim stopniu dostawcy Dell Computer wywiązują się 
z podjętych zobowiązań. Połączono to z rozszerzeniem wcześniej opracowane-
go, punktowego systemu oceny działalności dostawców z nowymi pozycjami, 
w których zawarto dodatkowe punkty za terminowe i dokładne wprowadzanie 
założeń wynikających z wprowadzanego programu.  Niewywiązywanie się 
z zobowiązań przez dostawców karane było niższymi zamówieniami, a nawet 
wykluczeniem z elitarnego grona firm tworzących łańcuch dostaw koncernu. 
Źródłem władzy w łańcuchu stał się więc przymus, który objawiał się nie tylko 
w przemianach jakościowych podwykonawców. Zarząd Dell Inc. posunął się 
znacznie dalej.  Postanowiono, że fabryki Della będą korzystać z usług dostaw-
ców znajdujących się najbliżej. Inaczej mówiąc, polityka zarządu Dell Compu-
ter zmusiła dostawców do regionalizowania swoich dostaw, to znaczy lokalizo-

                                                           
8  Ibidem. 
9  Ibidem. 
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wania fabryk w niedużej odległości od oddziałów przedsiębiorstwa10. Przykła-
dem może być przypadek ośrodka produkcyjnego Limerick, który  wytwarza 
produkty na potrzeby prawie całego regionu EMEA (Dell dzieli się na trzy 
główne regiony geograficzne: Amerykę, Azję z Pacyfikiem i region EMEA 
obejmujący kraje Europy, Środkowego Wschodu i Afryki).  W tym przypadku 
zdecydowano się na współpracę tylko z tymi dostawcami, którzy zgodzili się 
zlokalizować swoje fabryki albo centra logistyczne w takiej odległości od Lime-
rick, jaką może przebyć samochód ciężarowy jadąc ze średnią szybkością w cią-
gu pół godziny.  Dodatkowo Dell żąda od swoich dostawców nieustannego 
doskonalenia procesu produkcji i dostarczania komponentów po coraz  niższych 
cenach11.  

Chociaż technika przymusu jest stosowana najczęściej, Dell Computer na-
gradza także swoich najlepszych partnerów. Z przedsiębiorstwami, które wpro-
wadziły najpoważniejsze zmiany i zredukowały swoje ceny, podpisano duże 
i długoterminowe kontrakty.  

Dell wykorzystał swoją dominująca pozycję w budowanym łańcuchu do-
staw ograniczając koszty i usprawniając proces obsługi logistycznej, jednocześ-
nie nie angażując się w proces zmian u podwykonawców. Koncern mógł jed-
nak, wzorem Metro, pomóc uczestnikom łańcucha organizując na przykład sys-
tem szkoleń pracowniczych. Dlaczego tak się nie stało? Odpowiedź na to pyta-
nie zawarta jest w innym pytaniu: jaką wymierną korzyść dla Della mogło 
przynieść wsparcie swoich podwykonawców? Trudno znaleźć racjonalną od-
powiedź. Stawianie na markę i przyjaznego partnera w biznesie nie wpływa 
praktycznie wcale na klientów, dla  których decydującą rolę odgrywa cena i ja-
kość obsługi, czyli wynik działań, a nie sposób dotarcia do celu.  

 
 

Podsumowanie 
 
Związki z przedsiębiorstwami to mieszanka konkurencji, kooperacji i kon-

troli (paradygmat „KKK”12). Trudno znaleźć firmy, które działają w zgodzie 
tylko z jedną koncepcją. Metro i Dell także wykorzystywały różne modele wła-

                                                           
10 www.businessintelligence.com (26.09.2010). 
11  www.2dell.pl (26.09.2010). 
12  Zob. M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009, 

s. 21–30. 
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dzy, jednak można wyróżnić główne trendy decydujące o działaniach koncer-
nów.  Metro chciało usprawnić swoje działania wykorzystując nową technolo-
gię, jak na czasy wdrożenia, bardzo nowoczesną i rzadko stosowaną. Nie można 
było zmienić podwykonawców na takich, którzy mieli tę technologię już zaim-
plementowaną, a pozostawienie  ich bez pomocy, groziło licznymi błędami 
w trakcie wdrażania technologii. Dell reorganizując swój łańcuch dostaw nie 
miał takich problemów. Niewywiązanie się ze stawianych przez koncern żądań 
było karane wykluczeniem z łańcucha, gdyż na rynku było wielu potencjalnych 
kooperantów którzy spełniliby warunki. W obu przypadkach zastosowanie da-
nego źródła władzy określone zostało więc rzadkością zasobów rynkowych. To 
siła przetargowa pozostałych uczestników łańcucha dostaw dyktowała sposób 
współpracy. Osiągnięcie trwałego partnerstwa wiąże się więc z wypracowaniem 
technik zarządzania, które zwiększą siłę przetargową małych i średnich przed-
siębiorstwa w ramach łańcuchów dostaw.  
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PARTNERSHIP OR DOMINANCE – ECONOMIC POWER IN PRACTICE  
OF THE SUPPLY CHAINS CREATION 

 
 

Summary 
 
Leaders of supply chains this are companies having authority. The sources of it 

may be different, but always there is a problem of the benefits flowing from the use of 
power. The article presents the construction of two supply chains: Metro and Dell. Both 
companies have used their position, have benefited from the authority and achieved 
success. Case studies showed that the selection techniques of authority was apply due 
the scarcity of resources, or entities bargaining power. Thus, a partnership in the supply 
chain can be worked out through careful management of individual companies and the 
use of conditions arising from companies environment. 

 
Translated by Andrzej Rzeczycki 
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TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE ASPEKTY 
FUNKCJONOWANIA ELEWATORA EWA  

W ZARZĄDZIE MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA 
 
 
 
1. Historia powstania i przeznaczenie elewatora Ewa 

 
Elewator Ewa to największy elewator na polskim wybrzeżu, z dwudziesto-

metrowym nabrzeżem o głębokości 9,15 m. Położony jest na terenie Zarządu 
Morskich Portu Szczecin i Świnoujście SA, na bocznicy „DB Port”, dawniej 
„Szczecin Port Drobnica” przy nabrzeżu Zbożowym. Operacje przeładunkowe 
odbywają się na nabrzeżu Zbożowym i Słowackim. Obiektem zarządza Przed-
siębiorstwo Usług Portowych „Elewator Ewa” Spółka z o.o. Jest to jedna z kil-
ku spółek działających na terenie szczecińskiego portu, która powstała w 1991 
roku w wyniku transformacji zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. Pomysł 
budowy elewatora narodził się po I wojnie światowej, kiedy szybko rozwijają-
cym się portem – konkurentem Szczecina – stawała się Gdynia. Budowa szcze-
cińskiego elewatora rozpoczęła się pod koniec lat trzydziestych minionego stu-
lecia, lecz została przerwana z przyczyn politycznych. Przed II wojną światową, 
w elewatorze mieściła się prawdopodobnie  niemiecka obrona przeciwlotnicza, 
o czym świadczyły umocowane na nim karabiny. Z działań wojennych budynek 
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wyszedł prawie nienaruszony, a 15 maja 1946 roku przejęła go polska admini-
stracja i został nazwany żeńskim imieniem „Ewa”1. 

Elewator Ewa obecnie ma 158 komór o pojemności od 50 ton do 500 ton, 
dziesięć płaskich magazynów podłogowych, dwanaście komór fumigacyjnych 
służących do fumigacji i aktywnego wietrzenia zbóż porażonych przez szkodni-
ki oraz trzy kondygnacje piwnic, służących do długoterminowego składowania 
zbóż twardych. Elewator pozostaje do dziś jednym z największych w Europie2. 
Służy do przeładunku i krótkoterminowego składowania zbóż, nasion strączko-
wych i oleistych oraz pasz. Do najważniejszych ładunków należą: śruta sojowa, 
śruta rzepakowa, pszenica, rzepak, kukurydza, wysłodki, jęczmień, żyto i inne 
zboża. W najwyższym miejscu mierzy 64 metry wysokości, co odpowiada wy-
sokości 18-piętrowego budynku. W elewatorze odbywa się przeładunek, skła-
dowanie, ważenie, suszenie, fumigacja zboża oraz kontrola fitosanitarna. Ele-
wator Ewa wykorzystuje nowoczesne urządzenia przeładunkowe, wyposażony 
jest w wagi najnowszej generacji, jak również unikatowy system fumigacyjny 
o dużej wydajności3. Podstawową powierzchnię składową elewatora tworzy 
158 komór w obu skrzydłach: północnym (59 komór),  południowym (99). Po-
jemność tych pomieszczeń waha się od 95 m3 do 625 m3, jednak większość tych 
komór (117) ma pojemność 425 m3, a wysokość około 30 m. W każdym skrzy-
dle znajduje się także po 6 komór gazowych przeznaczonych do niszczenia 
szkodników zbożowych4. Zdolność składowa elewatora Ewa dla zbóż twardych 
wynosi około 46 000 ton, w tym: 

– w komorach operatorowych – około 38 000 ton, 
– na podłogach – około 5000 ton, 
– w piwnicach – około 1600 ton, 
– w komorach fumigacyjnych – około 1600 ton5. 
Nabrzeże zbożowe  ma 73 000 m3 powierzchni składowej krytej i otwartej. 

Elewator jest w stanie pomieścić 50 000 ton ładunku. Dodatkową powierzchnię 
składową uzyskano dzięki dolnym kondygnacjom poniżej poziomu morza. 
W 1996 roku w elewatorze uruchomiony został magazyn celny o pojemności 

                                                           
1  www.sedina.pl. 
2  Ibidem. 
3  www.mmszczecin.pl/28739/2009/9/22. 
4  Materiały wewnętrzne Przedsiębiorstwa Usług Portowych „Elewator Ewa” Spółka z o.o. 
5  Ibidem. 
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20 000 ton, który przeznaczony jest do składowania towarów podlegających 
kontroli celnej, aż do momentu ich oclenia. Magazyn ten, dzięki swojej płaskiej, 
uniwersalnej konstrukcji może być wykorzystywany, w przypadku braku dosta-
tecznej ilości masy towarowej w postaci zboża, jako powierzchnia składowa 
innych towarów, na przykład papierów, worków i innych. Po przyjęciu zboża 
do elewatora następuje w całości jego ważenie, które odbywa się na wagach 
automatycznych. Wskazania tych wag stanowią wyłączną podstawę do rozli-
czeń między elewatorem a kontrahentami umowy. Okres składowania towarów 
w elewatorze nie powinien przekraczać 30 dni, jednak zarządca może wyrazić 
zgodę  na składowanie ich powyżej 30 dni na okres oznaczony. 

 
 

2. Wyposażenie elewatora Ewa  
   
Elewator wyposażony jest w specjalistyczne urządzenia ładunkowe po-

zwalające na równoczesny załadunek i rozładunek różnych środków transportu: 
lądowego i wodnego. Wydział przeładunkowo-składowy elewatora wyposażo-
ny jest w specjalistyczne urządzenia do przeładunku i transportu zboża. 
W większości są to urządzenia o napędzie elektrycznym, ale także o napędzie 
spalinowym i pneumatycznym. Stosując kryterium funkcjonalne, urządzenia 
wykorzystywane w elewatorze można podzielić na następujące urządzenia6: 

– wyładunkowe, 
– załadunkowe, 
– transportu pionowego, 
– transportu poziomego, 
– wagi, 
– odpylające, 
– do oczyszczania powietrza (aspiracji). 

Urządzenia wyładunkowe służą do obsługi statków, barek i wagonów. Należą 
do nich dźwigi pneumatyczne stacjonarne, pneumatyczne urządzenia wyładun-
kowe na własnym podwoziu kołowym, szufle mechaniczne, zsypy wyładowne. 
Każde z tych urządzeń ma dwie rury ssące i możliwość poruszania się wzdłuż 
nabrzeża po szynie poddźwigowej. Są to urządzenia zainstalowane na stałe 

                                                           
6  Materiały wewnętrzne Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA – Nabrzeże 

Zbożowe, Słowackie. 
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między sąsiednimi torami kolejowymi, mają obustronne kosze zsypowe umoż-
liwiające obsługę wagonów z jednego lub drugiego toru. Silnik elektryczny 
napędza bęben z nawijającą się nań liną stalową z  przymocowaną do niej szu-
flą, którą operuje pracownik będący na wagonie. Podciągarki wagonowe (4 szt.) 
mają napęd elektryczny o mocy 13 kW i prędkość ciągnięcia 0,6 m/s7. 

Urządzenia załadunkowe w elewatorze Ewa to teleskopy i podawarki 
wagonowe, które mają możliwość zmiany długości wysięgu, obrotu w lewo 
i prawo, ruchu w górę lub w dół.  Urządzenia pracują na zasadzie samozsypu. 
Zboże dostarczone do otworu wlotowego z transportera poziomego  
na 11. piętrze, grawitacyjnie zsypuje się w miejsce, w które skierowana jest 
końcówka teleskopu. 

Urządzeniami transportu pionowego są podnośniki kubełkowe. Zasad-
niczymi częściami składowymi tych urządzeń są: 

– wielowarstwowa taśma tkaninowo-gumowa, do której przykręcone są 
małe metalowe czerpaki (kubełki), 

– bęben napędowy z przekładnią, silnikiem, bęben napinający i zsyp. 
Urządzenia transportu poziomego w elewatorze to przenośniki taśmowe 

odkryte8. 
Urządzenia odpylające służą do wyeliminowania zapylenia. System 

urządzeń odpylających podzielony jest na piony nierozerwalnie związane z cią-
gami technologicznymi. Pyły odbierane są ze wszystkich urządzeń wchodzą-
cych w skład ciągu technologicznego, a wysypywane poza nimi, co umożliwia 
ważenie czystego zboża. Instalacja odpylająca zasilana jest elektrycznie i składa 
się z wentylatorów, filtrocyklonów, śluz i łapaczy workowych. Wszystkie urzą-
dzenia elewatora, transportery, podnośniki i urządzenia odpylające sterowane są 
automatycznie z nastawni elektrycznej obsługiwanej przez dyżurnego elektryka 
zmianowego. 

Urządzenia do oczyszczania powietrza. W instalacjach aspiracyjnych 
zanieczyszczone powietrze oczyszczane jest przed jego usunięciem na zewnątrz 
(do atmosfery). Instalacja aspiracyjna elewatora została podzielona na piony 
aspiracyjne zgrupowane w sześciu następujących działach: 

– kosze i przenośniki przyjęciowe – 5 pionów, 
– wagi i podnośniki z nimi współpracujące – 6 pionów, 

                                                           
7  Materiały wewnętrzne Przedsiębiorstwa Usług Portowych „Elewator Ewa” Spółka z o.o. 
8  Ibidem. 
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– przenośniki rozdzielcze – 7 pionów, 
– przenośniki zbiorcze – 4 piony, 
– rozdzielacze wielodrogowe i waga nr 9 – l pion, 
– punkty załadunku wagonów – 3 piony. 

Cechą charakterystyczną każdego pionu jest powrót odebranych pyłów do 
strumienia ziarna. Prędkość powietrza w przewodach instalacji wynosi w grani-
cach 16–18 m/s9. 

 
 

3. Magazynowanie zbóż w elewatorze 
  
Warunki magazynowania zbóż bezpośrednio wpływa na jego jakość, a tak-

że cenę w skupie. Z tego powodu należy stworzyć jak najlepsze warunki prze-
chowywania, aby uzyskać wysoką jakość i przydatność paszową ziarna. W celu 
uzyskania jak najlepszych efektów magazynowania należy uwzględnić różne 
czynniki wpływające na ten proces. Należą do nich między innymi: temperatu-
ra, wilgotność, długość czasu składowania, ilość składowanego ziarna. Pierw-
szym etapem procesu magazynowania jest suszenie ziarna. Aby zapewnić pra-
widłowe przechowywanie należy zminimalizować zawartość wody w ziarnie do 
bezpiecznej wilgotności. Wymagane parametry to wilgotność poniżej 14,5% 
i temperatura po schłodzeniu 20°C10. Planując długotrwałe magazynowanie 
masy zbożowej, należy obniżyć jej wilgotność poniżej 14%. Dosuszanie prze-
prowadza się w elewatorze przy wykorzystaniu wentylatora lub dmuchawy. 

Na jakość ziarna bezpośredni wpływ ma jego wilgotność i czystość. Duża 
wilgotność prowadzi do pojawienia się insektów oraz procesów gnilnych, które 
w znacznym stopniu obniżają jakość ziarna. Elewator Ewa spełnia warunki 
składowania zbóż, chroniąc je przed zamoknięciem, zniszczeniem, a także 
przed obecnością i działaniem insektów, gryzoniami oraz ptaków. Składowane 
ziarna zboża nie mogą mieć styczności ani mieszać się z innymi surowcami, na 
przykład sianem, słomą. Ważnym elementem jest także podłoga, która powinna 
być szczelinowa, a więc umożliwiająca optymalny przepływ powietrza. W po-
mieszczeniu powinien się także znajdować wentylator oraz otwory wylotowe. 
Dzięki temu w pierwszym okresie magazynowania następuje wymiana powie-

                                                           
9  Ibidem. 
10  www. porthodowcy.pl.  
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trza w przestrzeniach międzyziarnowych, powodująca usunięcie produktów 
oddychania ziarna oraz umożliwia obniżenie temperatury składowanego ziarna. 
W trakcie długoterminowego przechowywania utrzymywana jest optymalna 
wilgotność ziarna, która nie przekracza 14%. Podczas składowania utrzymuje 
się także w elewatorze wymaganą temperaturę. W przypadku podwyższenia 
temperatury ziarna podczas magazynowania, masę zbożową poddaje się wie-
trzeniu. Proces przewietrzania jest również konieczny w celu utrzymania w ele-
watorze wyrównanej temperatury. Zagrożeniem dla ziarna są szkodniki, takie 
jak: roztocza, owady, gryzonie, ptaki, mikroorganizmy – grzyby i bakterie. 
W elewatorze Ewa, aby nie doszło do strat spowodowanych przez szkodniki 
przeprowadza się częste kontrole ziarna i stosuje się metodę mechaniczną oraz 
chemiczną do zwalczania szkodników.  

 
 

4. Obsługa środków transportu elewatora Ewa 
 
Rozładunek statków i barek. Do przyjęcia zboża ze statków i barek służą 

urządzenia rozładunkowe ssące. Jedno z takich urządzeń usytuowane jest  na 
nabrzeżu,  drugie jest mobilne – przejezdne, a trzecie pracuje na bazie przenoś-
ników ślimakowych. Urządzenie rozładunkowe ma wydajność – 300 t/h (zboża) 
i  – 200 t/h (śrutu). Urządzenie przeładunkowe o nazwie Vigan NIV-120 po-
tocznie nazywane jest „małym Viganem” nie jest na stałe związane z torem 
jazdy, natomiast ze względu na posadowienie na podwoziu kołowym jest w peł-
ni mobilne. Jest to urządzenie pneumatyczne o napędzie elektrycznym. Maszy-
na ta wykorzystywana jest najczęściej do bezpośredniego przeładunku ze statku 
na barkę (np. w celu przeprowadzenia na barce fumigacji zboża), a także do 
zasypywania i wyładunku z piwnic elewatora, które zajmują trzy dolne kondy-
gnacje spichrza. Vigan 120 jest także wykorzystywany do rozładunku krytych 
wagonów kolejowych i samochodów. 

Rozładunek wagonów kolejowych odbywa się od strony wody, na dwóch 
równolegle biegnących torach oraz od strony lądu w południowym narożniku 
budynku elewatora. Rozładunek – odbywa się w dwóch wariantach – dla wago-
nów krytych, dla wagonów beczek (typ Ugpps) i wagonów samowyładowczych 
(typ TADS). Podciągarki wagonowe (a są 4 takie urządzenia) służą do dokład-
nego umiejscowienia wagonów przy stanowiskach rozładunkowych. Praca pod-
ciągarki polega na zaczepianiu wagonu do liny stalowej nawijanej na bęben. Do 
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rozładunku wagonów krytych wykorzystuje się szufle mechaniczne. Pięć takich 
urządzeń zainstalowanych jest między dwoma torami kolejowymi od strony 
wody, nad specjalnie w tym celu wybudowanymi koszami zasypowymi, umoż-
liwiającymi obsługę wagonów z jednego lub drugiego toru. Kosze zasypowe 
zabudowane są w sklepieniu tunelu biegnącego wzdłuż całego budynku elewa-
tora, w którym umieszczone są przenośniki taśmowe (tunelowe). Przenośniki 
tunelowe mają za zadanie odebranie zboża z rozładunku statków, barek i wago-
nów z torów odwodnych. 

Rozładunek samochodów ciężarowych. Samochody i przyczepy ciągni-
kowe rozładowywane są na stanowisku usytuowanym przy północnej ścianie 
elewatora. Na stanowisku rozładunkowym znajdują się: wywrotnica, kosz zsy-
powy, łopata mechaniczna i przenośnik taśmowy. Wielkość wywrotnicy umoż-
liwia najechanie na nią pojazdem o maksymalnie sześciometrowym rozstawie 
osi przedniej i tylnej. Pojazdy nie muszą być rozczepiane w trakcie zsypywania 
zboża. Graniczne pochylenie stołu wywrotnicy wynosi 40°. Pojazdy o rozstawie 
osi powyżej 6 m, rozładowywane są za pomocą szufli mechanicznej, takiej sa-
mej, jak wykorzystywanej do rozładunku wagonów. Z kosza zsypowego wy-
wrotnicy zboże podawane jest na jeden z przenośników podkomorowych, który 
odpowiednio wydłużono i dostosowano konstrukcyjnie. Doraźnie rozładunek, 
szczególnie długich ciężarówek, realizowany jest przy zsypie wagonowym. 
Operacje te przeprowadza się na trzecim torze kolejowym od wschodniej strony 
elewatora. 

 
 

5. Transport ładunków wewnątrz elewatora Ewa 
 
Jednymi z najważniejszych urządzeń służących do transportu wewnątrz 

elewatora są przenośniki tunelowe i skośne. Ich praca polega na przewijaniu 
elastycznej taśmy bez końca przez bębny, z których przynajmniej jeden jest 
napędzany, zaś drugi umożliwia regulację napięcia taśmy. Podstawowym zada-
niem przenośników tunelowych jest odebranie zboża ze środków transportu 
wodnego (barek, statków). Z tunelem, w którym są one umieszczone, łączą się 
wyloty słupów (wewnątrz puste) podpierające dach ochronny nad torami, do 
których kierowane jest zboże z urządzeń rozładunkowych. Zboże spada grawi-
tacyjnie przez słupy i zostaje przyjęte przez ruchome wózki. Wózki te nasta-
wiane są ręcznie na odpowiedni otwór słupowy i wybraną taśmę. Zboże trafia 
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również na taśmę przez kosze zsypowe umieszczone nad tunelem i podobne 
wózki podające. W tunelu znajduje się siedem przenośników taśmowych, trzy 
z nich – w części północnej, a cztery – w części południowej elewatora.  

Tunel jest podzielony na części: północną i południową, połączone z kana-
łem poprzecznym wchodzącym do budynku elewatora w jego środkowej części. 
W kanale poprzecznym umieszczono sześć przenośników taśmowych ustawio-
nych ukośnie do poziomu. Każdy z nich obsługuje jeden z przenośników tune-
lowych (za wyjątkiem jednego). Przenośniki skośne odbierają ładunek z taśm 
tunelowych i przekazują go na przenośniki kubełkowe.  

Napęd przenośników najczęściej jest skonstruowany w następujący spo-
sób: silnik elektryczny klatkowy przez sprzęgło elastyczne i przekładnię zębatą 
zamkniętą napędza wał, na którym jest osadzony bęben napędowy. Cięgnem 
jest taśma gumowo-tkaninowa bez zakończenia, która jest rozciągnięta między 
dwoma bębnami skrajnymi. Górne cięgno jest podtrzymywane układem rolek, 
najczęściej nieckowym, natomiast dolne, nieobciążone leży w układzie rolek 
płaskich. Rozstaw rolek cięgna górnego jest dwukrotnie mniejszy od dolnego 
cięgna z uwagi na obciążenia jakie przenosi taśma od transportowanego mate-
riału. Jeszcze większe zagęszczenie zestawów krążnikowych jest w miejscu 
podawania materiału na taśmę z powodu sił dynamicznych występujących przy 
spadaniu materiału11. 

Transport pionowy – przenośniki kubełkowo-czerpakowe. Jeżeli  mate-
riał znajduje się na określonej taśmie skośnej wybiera się odpowiedni przeno-
śnik czerpakowy, który podaje go do zważenia lub bezpośrednio do rozdzielni 
głównej. Wszystkie taśmy skośne, za wyjątkiem e4 i e5 mają możliwość poda-
nia zboża na dwa różne podnośniki czerpakowe i dwie wagi. Można także wy-
brać podnośnik czerpakowy podający zboże z wagi do rozdzielni głównej. Każ-
da z wag ma możliwość podawania zboża na dwa podnośniki czerpakowe,  
a dwie z nich, nawet na cztery podnośniki. Dokonując wyboru tych podnośni-
ków należy kierować się rodzajem towaru i jego podatnością na zbrylanie, co 
może doprowadzić do tworzenia się zatorów w rurociągach prowadzących do 
rozdzielni głównej. Wszystkie podnośniki czerpakowe ustawione są w rzędach, 
w linii poprzecznej do elewatora w jego centralnej części (wieży maszynowni). 
Skrajne z nich mają najdłuższe rurociągi, a środkowe najkrótsze. W związku 

                                                           
11  Materiały wewnętrzne Przedsiębiorstwa Usług Portowych „Elewator Ewa” Spółka z o.o. 
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z tym ładunek zbrylający się kierowany jest do rozdzielni głównej przez naj-
krótsze rurociągi12. 

Elewator wyposażony jest łącznie w 23 podnośniki. Sześć z nich to tak 
zwane podnośniki duże, o najwyższym podnoszeniu – od piwnicy do szesnastej 
kondygnacji. Z głowic tych podnośników zboże jest kierowane rurami opado-
wymi do rozdzielni głównej. Pozostałe podnośniki przenoszą zboże, aby je 
zważyć lub przerzucić do innego miejsca składowania. Dolna część obudowy 
nazywa się stopą podnośnika. Rozładunek przenośnika następuje w głowicy. 
Taśma gumowo-tkaninowa podnośników głównych z pięcioma przekładkami 
ma szerokość 450 mm, natomiast kubełki wykonane są z blachy spawanej trud-
nościeralnej (manganowej) o grubości 2–3 mm. Odległość między kubełkami 
wynosi 25 cm i przymocowane są one do taśmy  czterema śrubami z łbami tale-
rzowymi dostosowanymi do kształtu otworów w kubełku i specjalnymi pod-
kładkami uszczelniającymi i zapewniającymi trwałość mocowania. 

Rozdzielnia główna i taśmy rozdzielcze 
Na wysokość 16. piętra elewatora sięga sześć „dużych” podnośników oraz 

podnośniki, które napędzane są przez maszynownię główną zlokalizowaną na 
14. piętrze. Podnośniki czerpakowe są potrzebne do transportowania zboża 
oczyszczonego w wialniach i zważonego na wagach samoczynnych (obecnie 
czyszczalnie są nieczynne). Rury opadowe podnośników wchodzące do roz-
dzielni głównej są zakończone ruchomymi rękawami sterowanymi ręcznie 
przez pokrętne koła nastawcze. 

Pochylenie rękawa nastawiane jest kołem, co umożliwia skierowanie złoża 
do wybranej przegrody przesypowej rozdzielni. Rozdzielnia główna umożliwia 
rozdział ładunku: 

– na taśmy rozdzielcze (nadkomorowe), 
– na jeden teleskop załadunkowy, 
– do suszenia, 
– do czyszczenia. 

Na 11. piętrze elewatora, na poziomie otworów wlotowych do komór składo-
wych umieszczone są taśmy rozdzielcze – przenośniki taśmowe, które przecho-
dzą między rzędami otworów komorowych w części południowej i północnej. 
Ich zadaniem jest rozdział zboża z rozdzielni głównej do komór składowych 
(jest ich 158) lub też skierowanie go do teleskopów załadunkowych. 

                                                           
12  Ibidem. 
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Komory mają pojemność między 95 a 625 m3 (standardowa pojemność – 
425 m3), a ich wysokość wynosi około 30 m. W każdym skrzydle znajduje się 
także po sześć komór gazowych przeznaczonych do niszczenia szkodników 
zbożowych. W części północnej elewatora (od 1 do 10 piętra) zboże składuje 
się również na podłogach, a w części południowej – w trzykondygnacyjnych 
piwnicach. 

Rozładunek przenośników rozdzielczych możliwy jest w dowolnie wybra-
nym miejscu na trasie ich przebiegu, przy wlocie wybranej komory. W tym celu 
wykorzystywane jest urządzenie zwane wózkiem zrzutowym. Jest to urządzenie 
przejezdne zbudowane z układu bębnów kierujących, pozwalających tak 
ukształtować bieg taśmy, aby jeden z bębnów podniesiony do góry spełniał rolę 
bębna czołowego, przez który następuje zrzucenie ładunku (podobnie jak 
w przenośniku poziomym). Następnie ładunek trafia do kosza zsypowego wóz-
ka, skąd można go kierować do rękawów zrzutowych na wybraną stronę prze-
nośnika i do wybranego otworu zasypowego komory. Konstrukcja wózka 
obejmuje taśmę przenośnika rozdzielczego i może być ręcznie przesuwana 
wzdłuż taśmy. Niektóre z wózków mają własny napęd mechaniczny lub elek-
tryczny. W obu skrzydłach elewatora znajduje się 14 przenośników, po 7 sztuk 
w każdym skrzydle (hali)13.  

System ważenia w elewatorze Ewa 
Ładunek przeładowywany przez elewator jest ważony na ośmiu wagach 

elektronicznych – Chronos Richardson BT7. Głównym elementem każdego 
z tych urządzeń jest czujnik tensometryczny, rejestrujący przepływ materiału. 
Czujnik ten połączony jest z komputerem wagowym. Sterownikiem systemu 
ważenia jest urządzenie sumujące ciężar materiału o nazwie Bulktronic 7, czyli 
BT7.  

Do ważenia wykorzystuje się również wagę samochodów ciężarowych 
produkcji niemieckiej firmy Schenck. Jej zasadniczym elementem jest pomost, 
na który wjeżdża samochód. Pomost ten jest zadaszony i oparty na czterech 
narożnie rozmieszczonych czujnikach. Sygnały z czujników są przekazywane 
do komputera wagowego w budynku elewatora, gdzie mieści się także ekran 
z obrazem transmitowanym z kamery zainstalowanej nad pomostem. Na stano-
wisku obsługi wagi znajduje się także drukarka wypełniająca kwity wagowe. 
Wyniki ważenia są widoczne nie tylko na komputerze, ale również na bardzo 

                                                           
13  Materiały wewnętrzne Przedsiębiorstwa Usług Portowych „Elewator Ewa” Spółka z o.o. 



Techniczno-technologiczne aspekty funkcjonowania elewatora Ewa… 

 

195 

 

dobrze widocznym, z kabiny załadowywanego samochodu, wyświetlaczu wa-
gowym, co umożliwia kierowcy kontrolę załadunku14. 

 
 

6. Inwestycje w elewatorze Ewa 
 
Obecnie nowoczesne elewatory europejskie świadczą usługi na bardzo wy-

sokim poziomie. Elewator Ewa oferując bardzo wysoki poziom usług w niczym 
nie ustępuje elewatorom niemieckim, które stanowią silną konkurencję na ryn-
ku. Elewator poddawany jest ciągłej modernizacji. Mechanizacja prac pozwala 
zwiększyć wydajność, zmniejszyć zatrudnienie oraz wyeliminować lub ograni-
czyć pracę ludzi na stanowiskach, gdzie występuje szkodliwe dla zdrowia zapy-
lenie. Nowe urządzenia wspiera komputerowy system rejestracji danych. Mo-
dernizacja systemu załadunku statków zbożem pozwala na osiągnięcie rat zała-
dunkowych na europejskim poziomie – około 10 000 ton/dobę.  Obecnie pro-
wadzone są intensywne prace modernizacyjne ciągów technologicznych15, 
związane z przedłużeniem nabrzeży przeładunkowych oraz budową nowych 
magazynów. Ta ostatnia inwestycja jest największą od siedemdziesięciu lat i ma 
duże znaczenie dla spółki i basenu Bałtyckiego. Jej koszt szacuje się na około 
20 mln zł, i ma być to inwestycja finansowana z funduszy spółki.  

We wrześniu 2010 roku spółka uruchomiła nowo wybudowany magazyn 
na nabrzeżu Słowackim do składowania śruty sojowej, rzepakowej oraz zbóż. 
Możliwości składowe tego elewatora to ok. 45 tys. ton16. Magazyn ma bardzo 
nowoczesną konstrukcję w kształcie kopuły z drewnianym zadaszeniem. Jego 
długość to 135 m, szerokość 50 m i wysokość 27 m17. Przeładunki odbywają się 
przy użyciu dźwigu chwytakowego najnowszej generacji. Magazyn wyposażo-
ny jest w 3 stanowiska wagowe do załadunku samochodów oraz nowoczesną 
linię technologiczną18.  

 
 

                                                           
14  Ibidem. 
15  J. Mincewicz, Światło na nabrzeżu, „Top Logistyk” 2008, nr 4. 
16  www.port.szczecin.pl. 
17  www.szczecin.gazeta.pl//szczecin/1,87121,6743778. 
18  P. Jasina, Nowy Elewator po wakacjach, „Głos Szczeciński” z 8.07.2010 r. 
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TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE EWA ELEVATOR FUNCTIONING  
IN THE SZCZECIN AND SWINOUJSCIE SEAPORTS AUTHORITY 

 
 

Summary 
 
The paper is an attempt of presentation of  the largest grain warehouse on the Po-

lish coast, one of the largest in Europe. 
Problems with food storage existed for centuries. To ensure proper storage condi-

tions had to meet several requirements, such as adequate space, proper temperature and 
humidity. These conditions forced the formation of granaries, at a later time – elevators. 

In Szczecin, there were many elevators, but the largest of these was and is the Eve 
elevator. 

The elevator is used to handling and short-term storage of corn, pulse and oil 
seeds and fodder. 

The elevator has a capacity of 158 cells from 50 to 500 tons, 10 flat floor ware-
houses, 12 fumigation chambers for the fumigation and active ventilation of corn  
affected by pests and three floors of the basement, used for long-term storage of hard 
grains. 

The Eve elevator is able to accommodate 55,000 tons. Additional storage area is 
achieved by the lower floors below sea level. Eve elavator is located in Szczecin and Swi-
noujscie Seaports Authority at the side track of DB Port Szczecin by Zbozowe Quay. 

Translated by Mariusz Sowa 
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STEROWANIE EFEKTYWNOŚCIĄ OPERACYJNĄ  
W ŁAŃCUCHU DOSTAW 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
Przyjmując wykładnię efektywności procesów według Kaldora-Hicksa1, 

zadaniem controllingu operacyjnego jest określenie efektywnego wariantu re-
alizacji procesów (np. zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, transportu) 
i efektywnej alokacji zasobów (np. ludzi, maszyn i urządzeń, magazynów, środ-
ków transportu, zapasów, kapitału), ich wielkości i poziomu wykorzystania. 
Autor ma świadomość, że analiza wszystkich możliwych wariantów nie jest na 
ogół możliwa2, a rozpatrywana w pracy synteza czynników operacyjnych pro-
cesów i zasobów w łańcuchu dostaw pozwala jedynie na wybór poli-
optymalnego wariantu (tzn. nie gorszego od żadnego z pozostałych). W prakty-
ce oznacza to wyznaczenie rozwiązania satysfakcjonującego3 spośród warian-

                                                           
1  J.R. Hicks, Szkice z teorii pieniądza i teorii wzrostu, PWN, Warszawa 1987, s. 19. 
2  M. Roubens, Preference Relations on Actions and Criteria in Multiple Criteria Decision 

Making, „European Journal of Operational Research” 1981, t. 10,  s. 51–55. 
3  Reguła jest zgodna z zasadą satysfakcji Herberta A. Simona (laureata nagrody Nobla za 

badania systemów podejmowania decyzji w organizacjach gospodarczych), wg której w przed-
siębiorstwach nie są poszukiwane rozwiązania optymalne i trudne, a realne i satysfakcjonujące. 
W mechanizmach podejmowania decyzji ustalane są progi satysfakcji dla zadanego kryterium 
i wybierany jest ten wariant, który jest satysfakcjonujący ze względu na wszystkie przyjęte kryte-
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tów dopuszczalnych, a nie jednoznacznie najlepszego. Tego samego zadania są 
N. Kaldor i J. Hicks identyfikując, według kryterium efektywności, zbiór wa-
riantów alokacji zasobów, które dla określonego produktu, popytu, rynku i po-
trzeb klienta umożliwiają osiągnięcie racjonalnych zysków. Każdy inny wariant 
alokacji zasobów (np. inaczej zaprojektowane procesy, rozlokowany potencjał 
produkcyjny lub współpraca z innymi podwykonawcami) powoduje obniżenie 
zysków przedsiębiorstwa. Tym samym wariantowa alokacja zasobów jest in-
strumentem controllingu operacyjnego w procesie kształtowania wartości. 
W praktyce do efektywnej alokacji zasobów w łańcuchu dostaw wykorzysty-
wane są między innymi: 

– wieloczynnikowa analiza wyników pozwalająca na określenie zdolności 
przedsiębiorstwa do generowania zysku (nazywana siłą dochodową4),  

– metody analizy i doboru aktywów oraz projektowania procesów zgod-
nych z wymaganiami strumienia wartości, 

– analiza i metody eliminowania wąskich gardeł uniemożliwiających osią-
ganie planowanych ilości i wartość przychodów oraz metody bilansowa-
nia zdolności produkcyjnych w stosunku do potrzeb łańcucha dostaw, 

– metody analizy i projektowania systemów masowej obsługi bez kolejki,  
– analiza położenia punktu rozdzielenia w łańcuchu dostaw.  
Na potrzeby analiz zarówno operacyjnych, jak i finansowych, aktualizo-

wane są normatywy operacyjne wydajności, sprawności czy niezawodności 
działań. Weryfikacja trafności decyzji kształtowania procesów oraz alokacji 
i wykorzystania zasobów jest organizacyjnie włączona do zakresu obowiązków 
ośrodka odpowiedzialności za inwestycje, koordynującego działania pozosta-
łych centrów odpowiedzialności: za koszty, przychody i zysk. 

 
 
 
 
 

                                                           
ria; Rational decision making in business organizations, „American Economic Review” 1979, 
t. 69, nr 4, s. 493–513. 

4  Miarą siły dochodowej przedsiębiorstwa jest wielkość wypracowanej marży brutto, czyli 
różnicy między przychodem ze sprzedaży a kosztami zmiennymi związanymi z jego uzyskaniem. 
Określenie na podstawie pracy M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 52–62. 
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1.   Analiza efektywności ekonomicznej  
 
Do pomiaru efektywności działalności przedsiębiorstwa najczęściej wyko-

rzystywane są wskaźniki rentowności sprzedaży, kapitałów (własnych lub cał-
kowitych) oraz aktywów (umożliwiających tworzenie produktu, osiąganie przy-
chodu i zysku). Miarą kapitału zainwestowanego w produkt jest suma wszyst-
kich ponoszonych kosztów związanych z produktem w łańcuchu dostaw – kosz-
tów bezpośrednich, kosztów pośrednich wydziałowych i ogólnozakładowych 
oraz kosztów finansowych. Miarą wartości produktu jest obecny i przyszły 
przychód ze sprzedaży lub zysk po uwzględnieniu poniesionych kosztów. Do 
podstawowych mierników rentowności służących do wieloczynnikowej oceny 
realizacji strategii operacyjnej, należą wskaźniki: 

– rentowności aktywów (ang. ROA – Return On Assets) – określające 
zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku, wskazując 
tym samym na efektywność zarządzania aktywami (w tym ich alokacji), 

– rentowności kapitału własnego (ang. ROE – Return On Equity) – okreś-
lające wielkość zysku przypadającą na wartość kapitału własnego 
(zwrotu z kapitału własnego); wpływ wielu czynników operacyjnych 
(zarówno aktywów jak przychodów ze sprzedaży) na poziom wskaźni-
ka przedstawia schemat piramidalny Du Ponta,  

– rentowności zainwestowanego kapitału (ang. ROI – Return On Invest-
ment)5 – określające stopę zwrotu z kapitału zaangażowanego w dzia-
łalność przedsiębiorstwa, w pełnym łańcuchu dostaw. 

Decyzje kształtowania procesów i zasobów są podejmowane na podstawie ana-
lizy wielu danych finansowych oraz techniczno-ekonomicznych (rys. 1), mię-
dzy innymi: 

– sprzedaży – z uwzględnieniem ilości i wartości sprzedaży w funkcji 
czasu, produktów, rynków i łańcuchów dystrybucji,  

– kosztów – w przekroju: kosztów bezpośrednich i pośrednich, stałych 
i zmiennych, faz przepływu i działań w łańcuchu dostaw oraz kalkulo-
wanych na produkty czy klientów,  

                                                           
5   M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 279. 
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– wyniku działalności przedsiębiorstwa – kalkulowanego na produkty, 
klientów oraz odniesionego do wielu przekrojów analitycznych wartości 
sprzedaży (obliczając np. rentowność produktów, rynków, klientów, itp.),  

– aktywów trwałych i obrotowych w łańcuchu dostaw – umożliwiając 
analizę struktury aktywów, poziomu wykorzystania, rotacji (np. w po-
szczególnych łańcuchach dystrybucji) oraz ich rentowności. 

Duża wartość informacyjna przedstawionych wskaźników rentowności 
wynika z logiki powiązania danych źródłowych bilansu (kont bilansowych 
ZPK) i rachunku wyników (kont wynikowych ZPK). Powiązanie wielu danych 
operacyjnych dotyczących poziomu wykorzystania zasobów, przepustowości 
procesów, niezawodności przepływów i dostaw oraz metod kształtowania kosz-
tów, pokazuje także możliwości sterowania rentownością aktywów i kapitałów 
przedsiębiorstwa (rys. 1).  

 
 

 Rentowność kapitału 
własnego – ROE 

× 

Aktywa /  
Kapitał własny  

 

Przychody  
ze sprzedaży  

Koszty uzyskania
przychodów 

Zysk (MB II) Przychody  
ze sprzedaży  

Rentowność sprzedaży  

Aktywa 
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Analiza struktury 
i dynamiki przychodów ze
sprzedaży wg: produktów,
rynków, klientów, kanałów

dystrybucji

Analiza struktury i dyna-
miki kosztów wg: rodzajów, 
miejsc powstawania, pro-
cesów w łańcuchu dostaw, 
produktów 

Analiza struktury  
i dynamiki aktywów 
trwałych  
i obrotowych  

W praktyce może być stosowana 
marża brutto II (MB II) 

MB I = Przychody – koszty 
zmienne 

MB II = MB I  – koszty stałe 

 
 

Rys. 1. Schemat analityczny (Du Ponta) oceny wyników rentowności aktywów (ROA) 
oraz wynikowej rentowności kapitału własnego (ROE) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Christopher, Supply Chain Manage-
ment, Prentice Hall, New York 2005, s. 72. 
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Relacje zachodzące między wskaźnikami w przedstawionej analizie pira-
midalnej odzwierciedlają koncepcję zrównoważonego rozwoju przedsiębior-
stwa. Model Du Ponta jest wykorzystywany w przedsiębiorstwach do opraco-
wania systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, powstającymi 
wskutek odchyleń między obecnym, a zrównoważonym tempem wzrostu6. 
Rozwiązania operacyjne w łańcuchu dostaw wpływające na wzrost rotacji i ren-
towności aktywów – na przykład dobór metod planowania produkcji, formuł 
Incoterms współpracy z dostawcą, czy alokacji zapasów – są ostatecznie wery-
fikowane wpływem na poziom stopy zrównoważonego wzrostu7 (wzór 1):  
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gdzie:    

g    –   stopa zrównoważonego wzrostu,       
Zn   –   zysk netto,        
p  =  Zn / S1    –   stopa zysku,  
ΔS = S1 – S0   –   przyrost sprzedaży  (S0, S1 –  poziom sprzedaży na począ-

tek i koniec roku), 
(1 – d)   –   wskaźnik zysku zatrzymanego,    
d  =  D / Zn    –   docelowy wskaźnik wypłaty dywidend,   
D   –  dywidendy, 
l    –   wskaźnik struktury finansowej – kapitał obcy ogółem/ 

kapitał własny,        
r  =  S1/A    –   wskaźnik rotacji aktywów,        
A   –  wartość  aktywów.  
      
Podstawą doboru metod sterowania operacyjnego jest w tym przypadku 

względny przyrost przychodu ze sprzedaży równoważony zyskownością sprze-
daży (efektywnością operacyjną), rotacją aktywów (efektywnością wykorzysta-
nia zasobów) oraz wskaźnikiem kapitału obcego do własnego. Zdaniem 
M. Christophera często spotykana ocena efektywności działalności przedsię-

                                                           
6  Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. E. Nowak, Wydawnictwo PWE, Warszawa 

2008, s. 112. 
7  Strategiczna rachunkowość zarządcza…, s. 90. 
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biorstwa w strategii operacyjnej na podstawie wskaźników rentowności wynika 
z powszechnego dążenia przedsiębiorstw do maksymalnego wykorzystania 
aktywów i zainwestowanego kapitału8.  

Ogólna ocena wyników realizacji strategii operacyjnej wykorzystującej 
analizę strukturalną rentowności kapitału własnego (ROE) jest wykonywana na 
podstawie iloczynu trzech czynników składowych (wzór 2):  
 

                      Wynik (± Zysk)                    Przychody ze sprzedaży            Aktywa całkowite 
  ROE =                                             ·                                                ·                                      
                  Przychody ze sprzedaży           Aktywa  całkowite                      Kapitał własny 

ROA – Rentowność 

 
 

Pierwszy z czynników – rentowność sprzedaży – w kategoriach ogólnych po-
zwala na podstawie zysku ze sprzedaży ocenić atrakcyjność i konkurencyjność 
oferty produktów oraz trafność ich doboru i alokację na ustalonych rynkach. 
Wartość sprzedaży jest pochodną wielu cech produktu i poziomu obsługi klien-
ta, a szczegółowe analizy pozwalają ocenić wpływ niezawodności dostaw na 
sprzedaż na wybranych rynkach oraz przyjęte metody zarządzania operacyjnego 
we wszystkich fazach przepływu w łańcuchu dostaw. Wartość wskaźnika poka-
zuje pośrednio również poziom kosztów całkowitych ponoszonych w realizo-
wanych procesach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w łańcuchu dostaw. 
Wiele metod zarządzania operacyjnego – optymalizacja decyzji zakupowych 
i poziomu oraz struktury zapasu zaopatrzenia, optymalizacji partii produkcyjnej 
oraz marszrut produkcyjnych, eliminacji wąskich gardeł oraz alokacji maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, a także optymalizacji tras transportowych czy wyko-
rzystania przestrzeni magazynowej – wpływa bezpośrednio na wartość wskaź-
nika. 

Drugi czynnik – rotacja aktywów – pozwala na podstawie wielkości 
sprzedaży osiągniętej z aktywów przedsiębiorstwa w całkowitym łańcuchu do-
staw, ocenić trafność ich doboru i alokacji w obsłudze wybranych rynków. Ra-
cjonalizacja poziomu wykorzystania zasobów i dopasowanie ich wielkości do 
obsługiwanych strumieni produktowych, czy ładunkowych w łańcuchu dostaw, 
istotnie wpływa na poprawę wskaźnika rotacji. Dodatni wpływ ma także pla-

                                                           
8  M. Christopher, Supply Chain Management, Prentice Hall, New York 2005, s. 70. 

(2) 
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nowanie czasów operacji bez buforów czasowych, na przykład planowanie sieci 
działań z wykorzystaniem metody ścieżki krytycznej (ang. Critcal Path Met-
hod). 

Powiązanie obu wskaźników umożliwia ocenę rentowności aktywów. 
Szczegółowe analizy operacyjne umożliwiają ocenę wydajności, sprawności 
i poziomu wykorzystania aktywów (głównie środków trwałych) oraz dopaso-
wanie poziomu i struktury zapasów do wielkości i dynamiki strumienia materia-
łowego. Pośrednio identyfikowane są wąskie gardła i przestoje w procesach 
i przepływach materiałowych, ograniczające sprzedaż i zmniejszające rotację 
aktywów. Przedstawione czynniki umożliwiają ocenę podstawowych kierun-
ków poprawy rentowności aktywów przedsiębiorstwa – przez wzrost zyskow-
ności produktów lub wzrost sprzedaży obsługiwany przez dotychczasową lub 
mniejszą wartość aktywów.  

Trzeci czynnik informuje o wysokości udziału kapitału własnego finansu-
jącego aktywa przedsiębiorstwa9 zaangażowane w obsługę przychodu ze sprze-
daży w łańcuchu dostaw. Należy zauważyć, że nieodpowiednia synchronizacja 
działań w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa, prowadzi zarówno do pogorszenia 
wskaźników rentowności, jak i rotacji aktywów. Niewłaściwa koordynacja pla-
nów popytu, produkcji czy zaopatrzenia, prowadzi do nagromadzenia nadmier-
nych zapasów, opóźnionych dostaw, niewykorzystanych zasobów produkcyj-
nych czy logistycznych, utraconej sprzedaży. Według analizy Ch. Kilgera10 
pogorszenie wskaźników jest wynikiem nieodpowiedniego planowania, które 
wspomagane systemami klasy ERP jest ukierunkowane na wewnętrzne procesy 
przedsiębiorstwa, z pominięciem czynników współpracy i przepływu w kom-
pletnym łańcuchu dostaw.  

Schemat analizy rentowności zainwestowanego kapitału (analiza wielo-
czynnikowa wskaźnika ROI) obejmuje analizę rentowności sprzedaży w powią-
zaniu z rotacją kapitału operacyjnego. Wskaźnik jest wykorzystywany do po-
miaru wyników działania centrum odpowiedzialności za inwestycje i może być 
obliczany na różne sposoby. Istotna jest porównywalność miar umieszczonych 
w schemacie analitycznym (rys. 2) i  w przypadku analizy wyniku operacyjnego 

                                                           
9   Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych. Wydaw-

nictwo PWN, Warszawa 2004, s. 74. 
10  Kilger Ch., Stadler H., Supply Chain Management and Advanced Planning Concepts, 

Models, Software and Case Studies. Springer-Verlag, Berlin, Haidelberg, New York 2000, s. 208. 
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należy odnieść się do części kapitału zaangażowanego w działania operacyjne 
(z wyłączeniem lokat finansowych).  
 
 
 

Przychody  
ze sprzedaży 

Koszty uzyskania przychodów
(zmienne + stałe wydziałowe) 

Marża brutto II (wynik operacyjny) Przychody 
ze sprzedaży 

Rentowność sprzedaży 

Aktywa trwałe 
w działalności 

operacyjnej  

Kapitał obrotowy  
(operacyjny) 

Rotacja kapitału operacyjnego  

Rentowność zainwestowanego kapitału – ROI  
Wynik działalności operacyjnej / zainwestowany kapitał operacyjny 

×

Dane 
rachunku wyników  

lub rachunku kosztów 
zmiennych 

Dane 
bilansowe 

– 

: 

Przychody  
ze sprzedaży  

:

Zainwestowany kapitał operacyjny 

+

Analiza struktury 
i dynamiki sprzedaży 

wg: produktów, 
rynków, klientów, 

kanałów dystrybucji

Analiza struktury  
i dynamiki kosztów 
wg: rodzajów, miejsc 
powstawania, proce-
sów w łańcuchu dos-
taw, produktów 

Analiza struktury  
i dynamiki aktywów 
trwałych i obrotowych  

Aktywa 
trwałe  

Finansowe 
składniki 
aktywów  

–
Kapitał 

stały  
Aktywa 
trwałe 

– 

 
 
Rys. 2. Schemat analityczny sterowania rentownością operacyjną z wykorzystaniem 

wskaźnika ROI 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling 

operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2003, s. 280. 

 
 
Aktywa operacyjne w analizie piramidalnej ROI są finansowane z kapitału 

stałego, czyli z sumy kapitału własnego i zobowiązań długoterminowych. Włą-
czony do analizy ROI kapitał obrotowy (liczony metodą bilansową) wywołuje 
jednocześnie potrzebę oceny pokrycia cyklu rotacji gotówki, niezbędnego dla 
bezpieczeństwa i ciągłości działalności operacyjnej. Zobrazowanie powiązań 
sieciowych i wielokierunkowego oddziaływania między czynnikami uświada-
mia menedżerom wieloaspektowość podejmowanych decyzji dotyczących ste-
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rowania efektywnością. Inwestycja w rozwój zasobów ukierunkowana na wy-
eliminowanie wąskich gardeł, zwiększa zdolności produkcyjne i wielkość 
sprzedaży. Jednocześnie powoduje wzrost kosztów uzyskania przychodów 
i wartości aktywów trwałych, a tym samym zmniejszenie rotacji aktywów 
i zmniejszenie kapitału obrotowego. Ich łączny wpływ na zagregowany wskaź-
nik ROI nie jest decydujący, gdy przedsiębiorstwo może utracić krótkookreso-
wą płynność finansową. Wielowariantowy wybór metod i dróg osiągania celu 
był i będzie, zgodnie z zasadą ekwifinalności11, problemem praktyki zarządza-
nia12, pozostając wciąż otwartym wyzwaniem dla menedżerów poszukujących 
dróg maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa.  

 
 

2.  Analiza efektywności operacyjnej  
 
Analiza wyników działań operacyjnych (lub symulacji) jest podstawą oce-

ny wartości zastosowanych rozwiązań i metod sterowania operacyjnego 
w kształtowaniu zysku przedsiębiorstwa i pozycji konkurencyjnej produktu. 
Kompleksowa analiza metod realizacji procesów (od planowania i organizowa-
nia zaopatrzenia, po dystrybucję wyrobów gotowych) i wykorzystania zasobów, 
w powiązaniu z analizą wartości13 w łańcuchu dostaw, umożliwia eliminowanie 
nieefektywnych metod działań operacyjnych, które nie dodają wartości. Jednym 
z celów takiej analizy jest poprawa sprawności przepływu, w łańcuchu dostaw 
i efektywności, wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa. Do szczegółowej 
analizy działań operacyjnych wykorzystywane są mierniki ilościowe (natural-
ne), wartościowe (przeliczone na jednostki pieniężne) oraz wiele innych złożo-
nych mierników strukturalnych (produktywności, sprawności, poziomu wyko-
rzystania, niezawodności, rentowności), a także mierników chłonności (praco-
chłonności, materiałochłonności, kosztochłonności). Wyniki realizacji strategii 

                                                           
11 Zasada ekwifinalności oznacza, że w organizacji, przedsiębiorstwie, czy łańcuchu dostaw 

traktowanym jako system otwarty może istnieć wiele różnych sposobów (rozwiązań organizacyj-
nych, metod działania) pozwalających osiągnąć założony cel.  

12  M.P. Follett, The essentials of leadership, University of London Press, London 1933. 
13  M. Rother, J. Shook, Learning to See – Value Stream Mapping to Create Value and 

Eliminate Mud, The Lean Enterprise Institute, Massachusetts, 1999, s. 56. 
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operacyjnej, przedstawione w tabelach 1 i 2, są analizowane na podstawie za-
gregowanych danych analitycznych sprzedaży i ponoszonych kosztów, obrazu-
jąc jednocześnie wynik zarządzania produktem i sterowania rentownością ope-
racyjną.  

 
Tabela 1 

  
Przykład wyników sprzedaży produktów na wybranych rynkach 

 
Wartość sprzedaży netto produktów (w tys. zł) Rynki  

sprzedaży A B C D E F 
Razem 
rynek 

Udział 
w rynku 

(%) 
A 420   515 655   936 163 11,15 
B 508  549 805  238 573  787 661 9,38 
C  1 139 088 232 900 1 128 476   2 500 464 29,77 
D 615 225  175 540  461 340 226 070 1 478 175 17,60 
E  805 760  873 420 592 204 425 400 2 696 784 32,10 

Razem 
produkt 1 035 733 1 944 848 958 245 2 517 551 1 292 117 651 470 8 399 247 100 
Udział  

w sprzedaży 
(%) 12,33 23,15 11,41 29,97 15,38 7,76 100  

Źródło: wyniki badań własnych realizowanych w ramach projektu badawczego Analiza 
uwarunkowań przepływów oraz alokacji procesów i zasobów w łańcuchu do-
staw wynikających z wartości produktu; Wyższa Szkoła Logistyki, Poz- 
nań 2009. 

 
 
Dane w tabeli 2 przygotowane według rachunku kosztów zmiennych, 

umożliwiają śledzenie i interpretację wariantów decyzyjnych kształtowania 
wartości, na przykład outsourcingu produkcji, obsługi dostaw produktu przez 
operatora logistycznego, zmiany alokacji zapasów i wzrostu dostępności pro-
duktu, czy wprowadzenia dostaw bezpośrednich z pominięciem centrum dys-
trybucji. W rozpatrywanych wariantach, śledzone są zmiany dodatnie i ujemne 
zarówno kosztów, jak i przychodów ze sprzedaży (wzór 3), oddziałując na zysk 
produktu w łańcuchu dostaw.  

 
 Wfp(B/C)  =  Cj(B/C) · n(B/C) – (Kjz(B) · n(B/C)  + Kpw(B/C)) + Ko(B))  (3) 
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gdzie: 
Wfp(B/C)  –   wynik finansowy produktu B na rynku C, 
Cj(B/C) –  średnia cena jednostkowa sprzedaży netto (po odliczeniu raba-

tów i skont)  produktu B na rynku C, 
n(B/C)     –   liczba sprzedanych produktów B na rynku C w jednostkach na-

turalnych (dla których jest podana cena Cj), 
Kjz(B)    –    koszt jednostkowy zmienny (suma wszystkich kosztów jed-

nostkowych zmiennych w procesach łańcucha dostaw produktu 
B – np. w procesach zaopatrzenia, transportu, magazynowania, 
produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży i marketingu produktu 
B); w alokacji kosztów bezpośrednich dla kilku obsługiwanych 
produktów w procesie (np. produkcji na wspólnej maszynie lub 
transport jednym samochodem) wykorzystywane są klucze po-
działowe kosztów bezpośrednich; najczęściej Kjz  =  Kjzm  +  Kjzrb   
gdzie: Kjzm – koszt jednostkowy zmienny materiałów bezpo-
średnich, a Kjzrb – robocizny bezpośredniej, 

Kpw(B)   – koszty pośrednie wydziałowe obsługi produktu B w łańcuchu 
dostaw na rynek C; w alokacji kosztów pośrednich na produkt 
wykorzystywany jest klucz rozliczeniowy kosztów pośrednich 
wydziałowych; koszty pośrednie wydziałowe są przypisywane 
według MPK w układzie rodzajowym kosztów; często stoso-
wane są różne klucze rozliczeniowe dla poszczególnych rodza-
jów kosztów składowych – np. amortyzacji, wynagrodzeń czy 
energii, 

Ko(B)   – koszt pośredni ogólnozakładowy alokowany na produkt B trak-
towany jako centrum kosztów; wydzielenie kosztów ogólno-
zakładowych dla produktu B (wśród wielu produktów) oraz 
bardziej precyzując: produkt B dostarczany na rynek C (wśród 
wielu obsługiwanych rynków) odbywa się z wykorzystaniem 
kluczy rozliczeniowych kosztów ogólnozakładowych. 
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Tabela 2 
 

Przykład rachunku wyników łańcucha dostaw produktu B na rynek C 
(w powiązaniu z tabelą 1) 

 
Produkt B 

w łańcuchu dostaw  
na rynek C 

 Pozycja w rachunku kosztów łańcucha dostaw 
produktu B 

PLN %  
1. Przychody ze sprzedaży brutto (ilość sprzeda-
 ży × cena) 1 238 140,00 100 

 

2. Zmniejszenie przychodów (skonta, rabaty, 
reklamacje, zwroty) 99 051,20 8 

 

3. Przychód ze sprzedaży netto (1 – 2) 1 139 088,80 92  
4. Koszty zmienne bezpośrednie (np. materiały, 

robocizna w łańcuchu dostaw – np. na etapie 
zaopatrzenia, produkcji, kompletacji, załadun-
ku, transportu) – ilość sprzedaży x jednostkowy 
koszt zmienny 383 823,40 

 
 
 
 

31 

 

5. Marża pokrycia kosztów I (3 – 4) 755 265,40 61  
6. Koszty stałe wydziałowe na podstawie miejsc 

powstawania kosztów: 
 – zaopatrzenie, produkcja, magazyn, transport, 
… 420 967,60 

34  

7. Marża pokrycia kosztów II (5 – 6) 334 297,80 27  
8. Koszty stałe przedsiębiorstwa przypadające na 

dane centrum zysków (koszty ogólne – np. za-
rządu, administracji, księgowości, HR –  prze-
niesione kluczem podziałowym kosztów) 148 576,80 12 

 

9. Wynik łańcucha dostaw jako centrum zysków  
(7 – 8) 185 721,00 15 

 

 
 
 
Wynik decyzji centrum 
przychodów dotyczących 
kształtowania ceny i okre-
su sprzedaży, systemu ra-
batów i programów lojal-
nościowych oraz poziomu 
obsługi klienta dla pro-
duktu  B na rynku  C  
 
 
 
 
Wynik decyzji centrum 
kosztów, dotyczących or-
ganizacji łańcucha dostaw 
produktu B, sposobu rea-
lizacji procesów dostaw 
na rynek C, poziomu  
i alokacji zapasów, po-
ziomu wykorzystania za-
sobów magazynowych, 
transportowych, produk-
cyjnych, itd. 

Źródło: wyniki badań własnych realizowanych w ramach projektu badawczego: Anali-
za uwarunkowań przepływów… 

 
 
Analiza procesów i poziomu wykorzystania zasobów oraz wykorzystanie 

kluczy podziałowych obciążenia zasobów działaniami w obsłudze strumieni 
produktowych daje rzeczywisty obraz zróżnicowania alokacji kosztów produk-
tów w łańcuchu dostaw. Do kompleksowej analizy kosztów produktu w łańcu-
chu dostaw, obejmującej pozyskanie danych z zakładowego planu kont (ZPK), 
należy grupowanie kosztów i ich kalkulację na produkt lub wykorzystywane 
zasoby, stosowany najczęściej jako rachunek kosztów zmiennych (przedstawio-
ny w tab. 2). W wykonanych badaniach tylko w 7 na 142 (5%) badanych przed-
siębiorstw stosowały rachunek kosztów działań (ang. Activity-Based Costing)14. 

                                                           
14  R.S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2000, s. 109. 
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Wyniki analizy sprzedaży i kosztów umożliwiają ocenę zysku produktu i ran-
king produktów według rentowności sprzedaży. Przykład analizy sprzedaży 
osprzętu elektrycznego według produktów i obsługiwanych rynków przedsta-
wiono w tabeli 3.  

 
Tabela 3 

  
Przykładowe dane analityczne sprzedaży osprzętu elektrycznego  

według relacji produkt–rynek 
 

Sprzedaż ogółem 

Ilość cena Wartość 

Struktura 
sprze-
daży 

Zysk 
produktu 

Rentowność 
sprzedaży 

Ranking wg 
rentowności 
sprzedaży Produkty 

j.m. zł zł % zł %  
A 26 540 73,28 1 944 848 23,15 224 800 11,56 2 
B 19 400 57,50 1 115 500 13,28 204 200 18,31 1 

 
Wartość sprze-
daży ogółem 

Struktura 
sprzedaży 

Zysk z rynku 
(sprzedaż – 

koszty) 

Rentowność 
sprzedaży 

Ranking  
wg rentowności 

sprzedaży Rynki 

zł % zł %  
A 1 160 460 13,82 172 600 14,87 2 
B 936 163 11,15 146 234 15,62 1 
C 1 478 175 17,60 183 560 12,42 3 

Źródło: wyniki badań własnych w ramach projektu badawczego: Analiza mechani-
zmów mapowania strategii przedsiębiorstwa i czynników konkurencyjności 
produktu na procesy łańcucha dostaw Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009. 

 
 
Wyniki dwuwymiarowej analizy ABC (nazywanej także metodą Pareto 

lub 20/80)15 sprzedaży – udziału produktów, rynków lub klientów w wartości 
i ilości sprzedaży – umożliwiają klasyfikację poszczególnych grup według 
udziału w wartości sprzedaży, z jednocześnie narastającą ilością. Selekcja grup 
generujących największą wartość (grupa A) i o największym znaczeniu ekono-
micznym, pozwala na dobór odpowiednich metod zarządzania operacyjnego 

                                                           
15  Sformułowana na potrzeby badań koncentracji dochodów przez włoskiego ekonomistę 

Vilfredo Pareto. W badaniach poziomu koncentracji lub struktury jest używana nazwa metoda 
Pareto lub prawo 80/20, a w statystyce analizy rozkładu koncentracji cechy krzywa Lorenza – 
gdyż w badanej zbiorowości 20% elementów reprezentuje 80% skumulowanej wartości cechy. 
J.J. Coyle, E.J. Bardi, J.C. Jr. Langrey, Zarządzanie Logistyczne, Warszawa, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, 2002, s. 231–235. 
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(np. ciągłego śledzenia zapasów, zarządzania priorytetami dla kluczowych 
klientów) i  koncentrację uwagi na działaniach istotnie poprawiających wynik. 
Druga z analiz sprzedaży (XYZ) pozwala na selekcję potrzeb (przepływów, 
zużycia) według kryterium ich regularności i dokładności prognozowania. Re-
gularność popytu wpływa na precyzję planowania działań i zasobów operacyj-
nych, określając podejście do poszczególnych grup w planowaniu: zapasów 
bezpieczeństwa, rezerw maszyn i urządzeń, zapasowych buforów czasu w pro-
cesach, rezerw budżetowych. Klasyfikacja ABC/XYZ jest jednym z instrumen-
tów controllingu operacyjnego i umożliwia rozróżnienie kierunków działań 
operacyjnych oraz doboru metod zarządzania, właściwych dla każdej z identy-
fikowanych grup. Wyniki szczegółowej analizy ilościowej sprzedaży obejmują: 
wielkość średnią, stabilność sprzedaży oraz trend i sezonowość16 (tab. 4), które 
są podstawą projektowania przepływów zabezpieczających potrzeby sprzedaży 
w strukturze operacji i zasobów łańcucha dostaw.  

 
Tabela 4 

  
Porównawcza analiza operacyjna profilu sprzedaży w łańcuchach dostaw produktu D  

(w powiązaniu z tab. 1) 
 

Dane analizy operacyjnej 
sprzedaży produktu D 

Łańcuch dostaw 
na rynek A 

Łańcuch  dostaw 
na rynek C 

Łańcuch dostaw  
na rynek E 

Wartość sprzedaży   (netto) 515 655 1 128 476 873 420 
Wielkość sprzedaży  
(w jednostkach handlowych) 8570 18 750 14 520 
Stabilność sprzedaży1   0,886 0,723 0,924 
Sezonowość sprzedaży2 1,26 (3–5)  1,34(9) 1,42 (4–5)  1,28(8) 1,35 (4)  1,23(9–10) 
Trend sprzedaży3 Model regresji 

Sprt = 9802,1t + 260131,9 
Model potęgowy 

Sprt = 158863x0,1725 
Model logarytmiczny 

Sprt = 54211Ln(x) + 142983 

1   Obliczono wg zależności współczynnika zmienności χ  =  (odchylenie standardowe sprzedaży 
/ wielkość średnia sprzedaży). 

2 Obliczono wg relacji: skumulowana sprzedaż miesięczna/średnia wielkość sprzedaży  
(w nawiasie podano kolejny miesiąc występowania sezonowości w roku.  

3 Model trendu dobrano na podstawie najwyższej wartości współczynnika determinacji dopa-
sowania modelu do danych rzeczywistych. 

Źródło: wyniki badań własnych w ramach projektu badawczego: Analiza mechani-
zmów mapowania… 

 

                                                           
16  J.L. Daly, Pricing for Profitability: Activity-Based Pricing for Competitive Advantage, 

John Wiley & Sons, New York, 2002, s. 49. 
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Decyzje operacyjne kształtujące produkty, procesy i zasoby łańcucha do-
staw w strategii operacyjnej, wynikają z wielu przekrojów analitycznych:  

– struktury ilościowo-asortymentowej najkorzystniejszej oferty handlowej, 
– strumieni przepływu odpowiednich do oferty produktowej, wpływają-

cych na planowanie wielkości i asortymentu produkcji, poziomu wyko-
rzystania maszyn i urządzeń, zaopatrzenia materiałowego, warunków 
współpracy z dostawcami, floty transportowej i przewozów w proce-
sach dostaw, przestrzeni i operacji magazynowych, 

– faz cyklu życia produktu na rynku, które wpływają na planowanie: pa-
rametrów obsługi klienta, rozwoju zasobów łańcucha i decyzje inwes-
tycyjne, planowanie zapasów, 

– wyników klasyfikacji ABC produktów (wg udziału produktów w war-
tości sprzedaży) i klasyfikacji XYZ (wg stabilności sprzedaży poszcze-
gólnych produktów), które wpływają na zarządzanie priorytetami, alo-
kację elastyczności w łańcuchu dostaw (np. rezerw maszyn produkcyj-
nych, buforów czasu, zapasów), racjonalne planowanie dostaw pośred-
nich i bezpośrednich. 

Na podstawie wyników analizy, controlling operacyjny wspiera projekto-
wanie zmian operacji w łańcuchu, struktur przepływów materiałowych i aloka-
cji zapasów, a jednocześnie w relacjach sprzężenia zwrotnego analizowane jest 
oddziaływanie na wyniki przedsiębiorstwa: relacje danych sprzedaży produk-
tów, poniesionych kosztów i osiąganych wyników ze strukturą projektowanych 
procesów i aktywów (rys. 3).  

Analiza wartości aktywów przedsiębiorstwa i infrastruktury łańcucha do-
staw (np. udział maszyn i urządzeń produkcyjnych, obiektów magazynowych 
i wyposażenia, środków transportu w wartości aktywów trwałych) umożliwia 
kształtowanie ilości i poziomu wykorzystania zasobów obsługi przepływów 
w łańcuchu dostaw. W systemie controllingu operacyjnego wynik finansowy, 
odzwierciedlający rezultat działalności przedsiębiorstwa, jest analizowany 
w powiązaniu z procesami, zasobami i przepływami oraz metodami zarządzania 
operacyjnego kształtującymi wynik (rys. 3). W nawiązaniu do schematu  
Du Ponta obrazującego analizę wpływu rentowności kapitału własnego na war-
tość (rys. 1 i wzór 2), na rys. 4 przedstawiono przykładową analizę wskaźników 
rentowności sprzedaży oraz rotacji aktywów zaangażowanych w procesach 
łańcucha dostaw (w powiązaniu z danymi analizy sprzedaży i wyników – tab. 1 
i 2). 
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O 
D 
B 
I 
O 
R 
C 
Y 

D 
O 
S 
T 
A 
W 
C 
Y 

Zaopatrzenie  
magazyn 

materiałowy  
Produkcja 

Dystrybucja 

transport  
magazyn  

regionalny  zakupy  transport  

Obsługa klienta  

magazyn  
wyrobów  

Koszty operacyjne : 
– zaopatrzenia 
– produkcji  
– dystrybucji 
– sprzedaży i obsługi 

klienta 
– magazynowania 
– transportu 
– utrzymania ruchu 
– pozostałe 
 

Udział kosztów 
operacyjnych w kosztach 

całkowitych 
Kalkulacja kosztów 

wg: produktów, procesów, 
zasobów, okresów czasu 

Udział kosztów procesów 
składowych  w całkowitych 

kosztach operacyjnych 
Analiza struktury i dynamiki 

Wartość i średnia, 
zmienność,  sezonowość, 

trend, odchylenia  od planu 
kosztów 

 

Aktywa (wartościowo): 
– trwałe 
maszyny  produkcyjne, 
magazyny,  środki 
transportu,  … 
– obrotowe  
zapasy:  materiałów,  
wyrobów gotowych 
Kapitały: 
– własne 
– obce  
 
 

Analiza struktury 
i dynamiki  aktywów 

i pasywów
Udział aktywów 

operacyjnych 
w aktywach ogółem

Poziom kapitału 
obrotowego

Przychody ze 
sprzedaży

Analiza struktury 
i dynamiki

Wartość  średnia, 
zmienność,  

sezonowość, trend, 
odchylenia  od planu  

przychodów

 
Przychody wg : 
produktów,  
rynków,  
odbiorców, 
kanałów dystrybucji 
okresów sprzedaży 
 

Koszty zapasów materiałów  
i wyrobów gotowych 

Koszty aktywów operacyjnych 
 i nieoperacyjnych 

Udział kosztów zapasów  
w kosztach operacyjnych 
Koszty kapitałów obcych 

Rotacja aktywów trwałych 
Rotacja aktywów obrotowych 

(w tym rotacja zapasów) 
Cykl kapitału operacyjnego  

Cykl środków pieniężnych (gotówki) 
Pokrycie cyklu gotówki cyklem 

kapitału  

Zysk wg: produktów, rynków, odbiorców, kanałów 
dystrybucji 

Udział kosztów w sprzedaży 
Rentowność: sprzedaży, aktywów, kapitału 

Analiza opłacalności inwestycji – okres i stopa zwrotu 
Próg rentowności (wartościowy) 

Operacje wg: materiałów, produktów, rynków, dostawców, 
odbiorców, kanałów zaopatrzenia 
i dystrybucji, okresów czasu 
Wielkość i asortyment zamówień i dostaw materiałowych  
(w tym: opóźnionych, niekompletnych, zwrotów  
i reklamacji) 
Wielkość i asortyment partii i serii produkcyjnych  
(w tym nieterminowych, poziom braków produkcyjnych) 
Wielkość i asortyment  wysyłek i sprzedaży (w tym dostaw 
opóźnionych, niekompletnych, zwrotów i reklamacji) 
Liczba, waga, asortyment: przyjęć i wydań magazynowych 
Liczba, kierunek i odległość przewozów transportowych 
Liczba i rodzaj przeglądów, konserwacji, remontów 

Zasoby:  
Liczba pracowników wg procesów, operacji 
Zdolność produkcyjna i dostawcza 
Wielkość i pojemność magazynowania 
Liczba i rodzaj magazynów, lokalizacja 
Liczba, rodzaj i wielkość floty transportowej 
Ilość indeksów materiałowych 
Poziom złożoności struktur wyrobów  
i marszrut produkcyjnych 
Struktura ilościowo-asortymentowa zapasów 
Lokalizacji zapasów w łańcuchu dostaw 
Stopień jednorodności zamówień i ładunków 

Przepływ i sprzedaż  
wg: ilości, asortymentu produktów, 
okresów czasu, rynków, odbiorców, 
kanałów dystrybucji 
Odległość rynków sprzedaży, stopień 
koncentracji klientów i popytu 
Odległość rynków zaopatrzenia, stopień 
koncentracji dostawców i dostaw 
Struktura i dynamika przepływów  
i sprzedaży 
Wielkość  średnia, zmienność,  
sezonowość, odchylenia  od planu  
sprzedaży, prognoza i trend (popyt) 

Przepustowość i dopasowanie zasobów, poziom wykorzystania zasobów i nadmiarowość 
Wąskie gardła w procesach i łańcuchu dostaw, przestoje i kolejki w systemach masowej obsługi 

Rotacja zapasu, pokrycie potrzeb zapasem, zapasy nadmierne 
Liczba operacji wg zasobów (ludzi, obiektów, maszyn) i czasu 

Strumienie materiałowe, produktów wg zasobów i czasu, płynność 
Produktywność, niezawodność, sprawność, elastyczność 

Poziom obsługi (OTIF), normatywy zużycia, czasu operacji, … 

Efektywność procesów i zasobów operacyjnych 
Ilościowy próg rentowności, próg rentowności w odniesieniu do ograniczenia 

zdolności produkcyjnych i popytu 
Koszt operacji, przestrzeni i powierzchni magazynowej (miejsca) 

Koszt realizacji zamówienia, koszt dostawy 
Koszt partii produkcyjnej, zlecenia materiałowego, braków produkcyjnych 

Koszt reklamacji i zwrotów 
Analiza kosztów i ocena opłacalności outsourcingu 

Koszt kalkulacyjne – np. koszt tonokilometra i wozodnia w transporcie, koszt 
ładunku jednorodnego i niejednorodnego 

Współczynnik kosztów utrzymania zapasów, koszt zamrożenia kapitału 
Elastyczność kosztowa zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji 

Normatywy kosztów, planowanie kosztów, budżetowanie działalności 
operacyjnej 

Analiza finansowa  

Analiza operacyjna  
i techniczno-ekonomiczna 

 

 
 

Rys. 3. Środowisko analiz finansowych, operacyjnych i techniczno-ekonomicznych 
wykorzystywane w controllingu operacyjnym do wspomagania podejmowania 
decyzji w procesie zarządzania 

Źródło: opracowanie własne.  
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Przychody  
ze sprzedaży  

Koszty uzyskania 
przychodów  

Zysk  Przychody  
ze sprzedaży  

Rentowność 
sprzedaży  

Aktywa 
trwałe  

Aktywa 
obrotowe  

Rotacja  
aktywów  

Rentowność aktywów 
przedsiębiorstwa  

w łańcuchu dostaw  

Rachunek wyników Bilans  

– 

: 

Przychody  
ze sprzedaży  

: 

Aktywa  

+ 

Wyniki zarządzania 
operacyjnego – umożliwiają 

analizę metod poprawy 
rentowności  

×

185 721,00  

1 139 088,00 
953 367,00  

1 139 088,00 1 139 088,00 

16,3%  

847 500,00  

365 300,00  482 200,00 

1,34  

21,9% 

 
 

Rys. 4. Przykład wykorzystania schematu analitycznego oceny wyników rentowności 
zaangażowanego kapitału własnego (rys. 1) na podstawie wyników produktu B 
w łańcuchu dostaw na rynek C  

Źródło: wyniki badań własnych realizowanych w ramach projektu badawczego: Anali-
za uwarunkowań przepływów oraz alokacji procesów i zasobów w łańcuchu 
dostaw wynikających z wartości produktu. Wyższa Szkoła Logistyki, Poz- 
nań 2009. 

 
 

3.   Sterowanie efektywnością operacyjną  
 
W ramach wypracowanej strategii operacyjnej kształtowania łańcucha do-

staw, istotne i podkreślane przez menedżerów jest transponowanie wymagań 
strategicznych na dobór parametrów zarządzania na poziomie operatywnym 
oraz analiza ich wpływu na osiągane wyniki – na przykład poziom obsługi 
klienta, przychody ze sprzedaży, szybkość przepływu materiałowego i cykl 
obrotu gotówki, wartość kapitału pracującego czy ponoszone koszty i efektyw-
ność wykorzystania aktywów. Stosowane do weryfikacji strategii operacyjnej 
metody badawcze17 controllingu operacyjnego umożliwiają wielowymiarową 
                                                           

17  Przez metody badawcze autor rozumie świadome i konsekwentnie stosowane sposoby 
postępowania lub badania rzeczy, zjawisk, zdarzeń czy procesów, obejmujących ogół reguł i pra-
widłowości systematycznie stosowanych w procesie badawczym – zgodnie z definicją: F. Krzy-
kała, Metodologia badań i technik badawczych socjologii gospodarczej, AE w Poznaniu, Poznań 
2001, s. 72.  



214 Bogusław Śliwczyński 

 

ocenę wpływu scenariuszy kształtowania procesów i zasobów operacyjnych na 
wyniki ekonomiczne i operacyjne. Stąd jednym z ważniejszych zadań na etapie 
wsparcia planowania działań operacyjnych jest weryfikacja zgodności plano-
wanych kosztów, zdolności produkcyjnej i wyników z wymaganiami strategii 
operacyjnej. Przykładem planu operacji opracowywanym na poziomie strate-
gicznym jest plan S&OP (ang. Sales & Operations Plan)18. Przykład analiz 
operacyjnych wykonywanych na potrzeby weryfikacji planów S&OP sprzedaży 
i dostaw materiałów budowlanych i instalacyjnych przedstawiono na rysunku 5.  

Plan S&OP obejmuje programowanie asortymentu i wielkości sprzedaży 
na poszczególnych rynkach oraz operacji zabezpieczających dostawy w pełnym 
łańcuchu dostaw. Wsparcie controllingu ma na celu urealnienie planu i wybór 
satysfakcjonującego lub najbardziej racjonalnego wariantu planu. Na rysunku 5 
przedstawiono przykład rocznego planu produkcji i sprzedaży grupy D produk-
tów (37 100 szt.) na wszystkich obsługiwanych rynkach (rynek A, C, E). Rocz-
ny plan sprzedaży rozłożono na poszczególne miesiące, na podstawie wyników 
badań popytu opracowanych przez marketing. W planowaniu produkcji w po-
szczególnych miesiącach uwzględniono ograniczenia zdolności produkcyjnej 
i dostawczej. Rozłożenie produkcji w czasie wynika z okresowego ograniczenia 
zdolności produkcyjnej w miesiącach szczytu planowanej sprzedaży (kwiecień 
i październik – grudzień). Roczna zdolność produkcyjna (40 600 szt.) pokry- 
wa w wartościach zagregowanych potrzeby planu sprzedaży i produkcji  
(37 100 szt.). Wykorzystanie instrumentów controllingu operacyjnego umożli-
wia analizę wielu wariantów rozwiązań bilansowania zasobów, aby dostosować 
zdolność produkcyjną i dostawczą do wielkości planowanej sprzedaży. Rozpa-
trywane warianty bilansowania zdolności produkcyjnych zasobów i popytu 
obejmują tworzenie zapasów w okresach nadmiarowej zdolności produkcyjnej, 
wykorzystanie outsourcingu, wydłużenie czasu pracy w dni robocze oraz 
w weekendy, rozbudowę parku maszynowego i zwiększenie zatrudnienia. Sto-
sowane metody wielokryterialnego wyboru umożliwiają przyjęcie rozwiązania 
satysfakcjonującego (lub optymalnego). Przedstawione na rysunku 5 planowa-
nie zapasów jest jednym z wariantów realizacji planu produkcji i dostaw  
 

                                                           
18  „Plan S&OP umożliwia zagregowane planowanie operacyjne relacji popyt-dostawy oraz 

zrozumienie konsekwencji finansowych w powiązaniu z założeniami Biznes Planu”: Andrew 
Purton, President of Oliver Wight EAME, ‘Sales and Operations Planning Conference’ Berlin, 
25th February 2008. 



Sterowanie efektywnością operacyjną w łańcuchu dostaw  

 

215 

 

 
 

Rys. 5.  Przykład wykorzystania controllingu przy opracowaniu rocznego planu sprze-
daży i produkcji materiałów budowlanych i instalacyjnych z uwzględnieniem: 
analizy  zdolności produkcyjnej, pracochłonności, zasobów ludzkich, utrzyma-
nia zapasu oraz kosztów i urealnionych przychodów ze sprzedaży 

Źródło: wyniki badań własnych realizowanych w ramach projektu badawczego: Anali-
za mechanizmów mapowania… 
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zapewniających obsługę szczytów sprzedaży i jednocześnie osiągnięcie plano-
wanego wyniku finansowego (1 521 100 – 1 187 200 = 333 900 zł). Potrzeby 
popytu są w pełni pokryte przez główny plan produkcji, wykorzystując awan-
sowanie produkcji i zapasy tworzone w miesiącach 3,6,7,8 i 9. Planowanie za-
pasów wywołuje awansowanie ponoszonych kosztów, prefinansowanych przed 
wpływami ze sprzedaży. Wnioski z analizy są wykorzystywane w urealnionym 
i elastycznym planowaniu – cyklu rotacji gotówki, wartości kapitału pracujące-
go, budżetu przedsiębiorstwa w poszczególnych okresach oraz płynności finan-
sowej i planu zapotrzebowania na środki finansowe. Na podstawie planowa-
nych kosztów i przychodów ze sprzedaży (rys. 5) identyfikowane są okresy 
i wartości koniecznego uzupełnienia kapitału pracującego (w tygodniach 6, 8 
i 9), spowodowanego zamrożeniem kapitału w zapasach.  

Jednym z punktów kontrolnych oceny integracji i koordynacji planu 
S&OP z planem działań w kompletnym łańcuchu dostaw jest analiza niezawod-
ności dostaw produktów na podstawie wskaźników synchronizacji, pokrycia 
i elastyczności procesów dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia. Przykład wyni-
ków badań – analizy trzech wariantów operacyjnych łańcuchów dostaw mate-
riałów budowlanych na trzy różne segmenty rynku krajowego – przedstawiono 
w tabeli 5a. Decyzje operacyjne, na przykład wykorzystania outsourcingu, 
miejsca i poziomu utrzymania zapasów oraz realizacji dostaw bezpośrednich 
lub pośrednich przez centrum dystrybucji, tworzą praktyczne scenariusze 
kształtowania relacji wynik/nakład dla poszczególnych łańcuchów dostaw: 
łańcuch  1: outsourcing produkcji i magazynowania wyrobów gotowych, zapa-

sy są utrzymywane w magazynie centralnym, a dostawy produk-
tów do klienta są realizowane bezpośrednio, 

łańcuch  2: produkcja we własnym zakładzie, dostawy realizowane w dystry-
bucji dwuszczeblowej z wykorzystaniem centrum dystrybucji, 
główne zapasy są utrzymywane w centrum dystrybucji,  

łańcuch  3: produkcja we własnym zakładzie, outsourcing magazynowania 
oraz własne centrum dystrybucji, dostawy realizowane w systemie 
mieszanym (bezpośrednie i pośrednie), zapasy są utrzymywane 
w magazynie centralnym  i w centrum dystrybucji.  

Wielowymiarowy wpływ scenariuszy na wartość sprzedaży, koszty 
zmienne bezpośrednie i stałe wydziałowe oraz zysk produktu w łańcuchu do-
staw przedstawiono w tabelach 5a i 5b. 
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Tabela 5a 
 

Analiza porównawcza przychodów, kosztów i wyniku dla różnych łańcuchów dostaw 
produktu D (w powiązaniu z tab. 1 i 4) 

 
Łańcuch 1  
– produkt D  
w  łańcuchu 
dostaw na 
rynek A 

Łańcuch 2  
– produkt D   
w  łańcuchu 

dostaw na rynek C 

Łańcuch 3  
– produkt D   
w  łańcuchu 

dostaw  
na rynek E 

Pozycja w rachunku kosztów  
łańcucha dostaw produktu D 

PLN % PLN % PLN % 
1. Przychody ze sprzedaży brutto (ilość 

sprzedaży × cena)  542 794 100 1 213 415 100 929 170 100 
2. Zmniejszenie przychodów (skonta, ra-

baty, reklamacje, zwroty) 27 139 5 84 939 7 55 750 6 
3. Przychód ze sprzedaży netto (1 – 2) 515 655 95 1 128 476 93 873 420 94 
4. Koszty zmienne bezpośrednie (np. mate-

riały, robocizna w łańcuchu dostaw – na 
etapie zaopatrzenia, produkcji, kompleta-
cji, załadunku, transportu) – ilość sprze-
daży x jednostkowy koszt zmienny 195 405 36 347 514 29 306 626 33 

5.  Marża pokrycia kosztów I (3 – 4)  320 250 59 780 962 64 566 794 61 
6. Koszty stałe wydziałowe na podstawie 

miejsc powstawania kosztów: zaopatrze-
nie, produkcja, magazyn, transport, … 173 695 32 376 158 31 278 751 30 

7.  Marża pokrycia kosztów II (5 – 6) 146 555 27 404 803 33 288 043 31 
8.  Koszty stałe przedsiębiorstwa przypada-

jące na dane centrum zysków – łańcuch 
dostaw (koszty ogólne – np. zarządu, ad-
ministracji, księgowości, HR – przenie-
sione kluczem podziałowym kosztów)  70 563 13 169 878 14 120 792 13 

9. Wynik łańcucha dostaw jako centrum 
zysków  (7 – 8) 75 992 14 234 925 19 167 251 18 

Źródło: wyniki badań własnych. 
 
 
Wpływ scenariuszy kształtowania łańcuchów dostaw na ich niezawodność, 

stopień wykorzystania zasobów operacyjnych, przepustowość łańcucha oraz 
rotację zapasów przedstawiono w tabeli 5b. 
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Tabela 5b 
  

Porównawcza analiza operacyjna łańcuchów dostaw produktu D 
(w powiązaniu z tab. 1 i 4) 

 
Dane analizy operacyjnej w łańcuchu dostaw  

produktu D 

Łańcuch 
dostaw na 
rynek A 

Łańcuch 
dostaw na 
rynek C 

Łańcuch 
dostaw na 
rynek E 

Niezawodność dostaw (poziom obsługi) – wskaźnik 
OTIF 97% 94% 92% 
Stopień wykorzystania zasobów  69% 79% 73% 
Przepustowość łańcucha (w porównaniu z wielkością 
popytu) 67% 83% 78% 
Rotacja zapasów wyrobów gotowych  12,4 15,2 14,6 

Źródło: wyniki badań własnych. 
 
 
Dalsza analiza udziału poszczególnych produktów w wartości sprzedaży 

z wykorzystaniem metody ABC (np. wg rynków sprzedaży lub łańcuchów dys-
trybucji), umożliwia powiązanie wyników analizy z oceną siły i kierunku od-
działywania na wartość dla klienta. Wyniki analizy ABC udziału produktów 
w zysku, umożliwiają oceną oddziaływania na wartość dla przedsiębiorstwa.  

Przyjęte w strategii operacyjnej wsparcie osiągania założonego wyniku fi-
nansowego W przez projektowanie procesów zgodnie z wymaganiami zarzą-
dzania wartością produktu, obejmuje najczęściej jednoczesny wpływ na przy-
chód ze sprzedaży oraz nakłady N ponoszone w łańcuchu dostaw. Zdaniem 
S. Nahotko, nakład w ujęciu wartościowym jest kosztem, który jako wartość 
ekonomiczna, wynika z celowego zużycia zasobów19. Wartość użytkowa pro-
duktu jest definiowana jako jego zdolność do zaspokajania określonych potrzeb. 
Istotne jest zwrócenie uwagi na postrzeganą przez klienta wartość użytkową20, 
poziom satysfakcji i korzyści nabywców uzyskiwanych w trakcie zakupu i użyt-
kowania. Wartość wynika z najniższych kosztów funkcji spełnianych przez 

                                                           
19  S. Nahotko, Zarządzanie kosztami w krótkim okresie, TNOiK, Bydgoszcz 1999, s. 46. 
20  E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Poznań 1998, 

s. 145. 
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dany produkt21. Skuteczne oddziaływanie na wartość produktu dla klienta i wy-
nik przedsiębiorstwa, wymaga wspomagania funkcji planowania, organizowa-
nia, sterowania i kontrolowania przepływu produktów i realizacji działań w łań-
cuchu dostaw22. Decyzje kształtujące cechy produktu: – cenę, jakość, ilość, 
asortyment, dostępność wpływają na przychody przedsiębiorstwa. Jednocześnie 
wymagania klienta dotyczące jakości materiałów, stosowanej technologii i ja-
kości wykonania wyrobu, dostępności zapasów, czasu realizacji zamówienia lub 
elastyczności dostarczenia wpływają istotnie na poniesione koszty produktu 
(rys. 6). Kształtowanie relacji wyniku dla przedsiębiorstwa i wartości dla klienta 
jest zdaniem H. Pfohla efektem wielu uwarunkowań ekonomicznych, technolo-
gicznych i prawnych działalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia rynkowe-
go23. Stanowi kryterium pozycjonowania wartości w podejmowaniu decyzji 
strategicznych dotyczących operacji wytwarzania i dostarczania produktu, rea-
lizowanych przez przedsiębiorstwo. 

Dynamiczne kształtowanie relacji ∆W/∆N (przedstawione na rys. 6) umoż-
liwia łączną racjonalizację wartości produktu dla klienta, przy możliwie naj-
wyższej wartości wyniku przedsiębiorstwa. Nie każdy zbiór cech produktu two-
rzący korzyści dla klienta i jego satysfakcję, poprawia jednocześnie wynik 
przedsiębiorstwa. Satysfakcja klientów może nie przekładać się na zwiększoną 
wartość sprzedaży, a wzrost kosztów może powodować zmniejszenie zysku 
przedsiębiorstwa. Analiza wrażliwości wartości sprzedaży w odniesieniu do 
cech wartości dla klienta (np. wrażliwość na jakość opakowania lub na dostęp-
ność produktu) pozwala precyzyjnie kierunkować działania operacyjne, ograni-
czając tym samym ponoszone nakłady. Wsparcie controllingu w opracowaniu 
strategii operacyjnej ukierunkowanej na wzrost wartości relacji wynik/nakład, 
wymaga rozpatrzenia wielu scenariuszy (np. S1÷S5 przedstawionych na rys. 7) 
poprawy wartości produktu, w środowisku wielowymiarowych uwarunkowań 
działań operacyjnych.  

                                                           
21 W. Gabrusewicz, M. Hamrol, E. Kurtys, H. Sobolewski, Analiza wartości jako narzędzie 

optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 
1998, s. 16. 

22 Zgodnie z prezentowanym w literaturze zakresem działań controllingu w przedsiębior-
stwie: S. Marciniak, Controlling. Teoria i zastosowania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 
Warszawa 2008, s. 17–30; K. Sawicki, Controlling a rachunkowość, „Rachunkowość” 1994,  
nr 3. 

23  H.Ch. Pfohl, Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Wydawnictwo ILiM 1998, 
s. 116. 
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100%   Wartość dla  

Koszty, 
przychody, 

zysk 

Zarządzanie operacyjne  
łańcuchem dostaw  

zabezpiecza dostępność 
produktu, umożliwia 
sprzedaż i osiąganie  

przychodów ze sprzedaży 

Zysk  –  wypadkowa 
przychodów i kosztów  

Koszty produktu wynikają z celowego zużycia zasobów 
we wszystkich procesach łańcucha dostaw 
ukształtowanych wg przyjętego poziomu obsługi, 
efektywności procesów i wykorzystania zasobów  
(w tym stosowanych metod zarządzania operacyjnego  
i wykorzystywanych narzędzi) 

∆W/∆N ≈ 0 
W/N → max

∆W/∆N > ∆W/∆N < 

Obszar racjonalizacji 
wartości dla klienta na 
podstawie analizy wyniku 

Wpływ na poziom obsługi jest 
analizowany w kontekście  

wpływu na: 

Koszty  Przychód Zysk 

 
 
Rys. 6. Wpływ zarządzania produktem na wartość dla klienta i przedsiębiorstwa 
Źródło: opracowanie własne na podstawie:  H.Ch. Pfohl, Zarządzanie logistyką. Funk-

cje i instrumenty, Wydawnictwo ILiM 1998, s. 117. 
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Rys. 7.  Scenariusze kształtowania relacji wynik/nakład ukierunkowane na poprawę 
efektywności 

Źródło: opracowanie własne.  
 
 
Racjonalizacja zasobów produkcyjnych, optymalizacja planów produkcji, 

czy poprawa wykorzystania zasobów magazynowych umożliwia w efekcie re-
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dukcję kosztów i wyższą rotację aktywów przy niezmienionej wartości dla 
klienta (gdyż np. nie ulegają zmianie cechy produktu oraz korzyści klienta). 
Natomiast doskonalenie operacji produkcyjnych, magazynowych i transporto-
wych umożliwiające osiągnięcie wyższej jakości produktu, terminowości 
i kompletności dostaw, a większej przepustowości magazynów i wykorzystania 
środków transportu, oddziałuje jednocześnie na wartość dla klienta i poprawę 
wyniku przedsiębiorstwa dostarczającego produkt. Ocena efektywności zasto-
sowania wyników analizy wartości jest dokonywana na wiele sposobów, jed-
nym z nich jest wskaźnik efektywności przedsięwzięć organizacyjno-technicz-
nych 24 poprawy wartości (wzór 4):  

 

 ( ) rBsrI
KSE
ak

c
k ⋅++⋅

−
=   (4) 

 
gdzie: 

 S   –  wartość rocznej sprzedaży wyrobów gotowych objętych działa-
niami poprawy wartości w cenach sprzedaży, 

Kc  –  koszty całkowite rocznej sprzedaży wyrobów gotowych, 
Ik – wartość całkowitych nakładów (kosztów) inwestycyjnych na ak-

tywa trwałe związane z nowym rozwiązaniem kształtowania war-
tości, 

r  –   stopa dyskontowa, 
sa  –  średnia stawka amortyzacyjna obliczana na podstawie struktury 

środków trwałych, 
B  –  wydatki związane z tworzeniem aktywów obrotowych. 
 
Wybór scenariusza kształtowania wartości wymaga rozpatrzenia cało-

kształtu zagadnień sterowania ekonomicznego przedsiębiorstwem25: 
– regulacji wielkości ekonomicznych, 
– rozwiązywania problemów decyzyjnych, 
– utrzymania przedsiębiorstwa w stanie równowagi ekonomicznej z oto-

czeniem rynkowym. 

                                                           
24  W. Gabrusewicz et al., op.cit., s. 212. 
25 M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2001, s. 54. 
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Wymagania sterowania ekonomicznego stanowią wykładnię dla formułowania 
zadań controllingu operacyjnego, ukierunkowanego na antycypacyjne sterowa-
nie działaniami. Stąd wybór scenariusza kształtowania wartości wymaga szcze-
gółowych badań teoretycznych oraz symulacji modelowych w ramach wielu 
komplementarnych zagadnień operacyjnych, między innymi: 

– integracji systemowej i koordynacji działań26,  
– analizy wrażliwości27,  
– teorii ograniczeń28,  
– analizy współzależności tarde off 29,  
– analizy wielokryterialnej30,  
– analizy niezawodności31,  
– analizy wąskich gardeł i teorii systemów obsługi32, 
– analizy i mapowania strumienia wartości33.  
 
 

Podsumowanie 
  
Wiele metod wieloczynnikowej analizy rentowności (ROA, ROE, ROI) 

i analizy procesowej umożliwia wskazanie kierunków regulacji, opartych na 
powiązanych sieciowo czynnikach efektywności przedsiębiorstwa. Wskaźniki 
są traktowane w systemie rachunkowości zarządczej jako zmienne sterujące 
efektywnością i są podstawą opracowania metod i sposobów poprawy efektyw-
ności osiąganej później w planowaniu operacyjnym. Szczegółowe dane zbiera-

                                                           
26  D. Kisperska-Moroń, Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistyczne-

go, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000. 
27  D.G. Luenberger, Teoria optymalizacji, PWN, Warszawa 1974; J. Mielcarek, Analiza 

wrażliwości w rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Target, Warszawa 2006. 
28  E.M. Goldratt, Theory of Constraints, North River Press, Great Barrington 1990. 
29  D.G. Ullman,  B.P. Spiegel, Trade Studies with Uncertain Information, Sixteenth Annual 

International Symposium of the International Council On Systems Engineering (INCOSE), Ju- 
ly 2006. 

30  T. Szapiro, Podejście interaktywne we wspomaganiu decyzji, Wydawnictwo SGPiS, War-
szawa 1991. 

31  K. Kołowrocki, Asymptotic Approach to System Reliability Analysis, PAN, Warszawa 
2001. 

32  L.J. Krajewski, Operations Management, 9/E, Prentice Hall 2010. 
33  M. Rother, J. Shook, Learning to See – Value Stream Mapping to Create Value and 

Eliminate Mud., The Lean Enterprise Institute, Massachusetts 1999. 
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ne w systemie controllingu operacyjnego, niezbędne do ukierunkowanej analizy 
wskaźników produktywności i wydajności zasobów, poziomu ich wykorzysta-
nia i sprawności, a także dane struktury i dynamiki przepływów, umożliwiają 
określenie sposobu i metod sterowania operacyjnego, w celu poprawy efektyw-
ności. Im wyższa jest wartość tych wskaźników operacyjnych, tym przedsię-
biorstwo lepiej gospodaruje swoimi aktywami. Zbędne lub nadmierne aktywa 
operacyjne (np. niesprawne maszyny produkcyjne, nadmierne zapasy, nadmia-
rowe ilości środków transportu czy powierzchni magazynowych), a także pla-
nowane w niewielkim stopniu wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych, 
obniża poziom rentowności. Wykorzystanie zasobów operacyjnych jest uzależ-
nione od stosowanych metod planowania zasobów w realizowanych procesach 
(np. planowania produkcji, dostaw materiałowych, transportu, operacji magazy-
nowych).  

Analiza praktyk zarządzania wskazuje, że funkcja controllingu w zbada-
nych przez autora przedsiębiorstwach34 oraz opisana w licznej literaturze przed-
miotu35 korzysta głównie z dorobku rachunkowości zarządczej. Kontrolą efek-
tywności w przedsiębiorstwach zajmują się komórki rachunkowości, finansów 
lub controllingu finansowego przyjmując, że wszystkie operacje gospodarcze 
mają swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych i przepływach pienięż-
nych. Na podstawie wyników badań i pogłębionych studiów literaturowych 
można zauważyć, że controlling operacyjny jest rozumiany i wykorzystywany 
głównie jako controlling finansowy w odniesieniu do realizowanych operacji 
                                                           

34  Wyniki badań w ramach projektu: Opracowanie uniwersalnego wzorca rozwiązań con-
trollingu logistyki polskich przedsiębiorstw i ich łańcuchów dostaw, Poznań 2009. Badania prze-
prowadzono metodą szczegółowego audytu w 92 przedsiębiorstwach oraz metodami wywiadu 
i sondażu wśród menedżerów 142 przedsiębiorstw. Badano przedsiębiorstwa w 3 wybranych 
branżach – motoryzacyjnej, budowlanej i produktów gospodarstwa domowego, z podziałem na 
sektor produkcji i handlu, z równomiernym rozkładem ilościowym w grupie  małych, średnich 
i dużych przedsiębiorstw. 

35  Marciniak S. Controlling. Teoria i zastosowania. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 
Warszawa 2008, s. 17–30; Sawicki K., Controlling a rachunkowość. Rachunkowość, Nr 3/1994;  
Vollmuth H., Controlling – instrumenty od A do Z, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1995,  
s. 9–11; Nowak E., Controlling w przedsiębiorstwie, koncepcje i instrumenty, Gdańsk 2003,  
s. 10; Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Katowice 2001, s. 19; Horvath P., Controlling, 
München 1990, s. 22; Chaberek M., Logistyka informacji zarządczej w controllingu przedsiębior-
stwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001; Kowalska K., Controlling w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 
2001; Brzezin W., Controlling. Modele teoretyczno-normatywne do zastosowania w przedsię-
biorstwach polskich, Częstochowa 2001, s. 115; Nowosielski S., Marczak R., Metodyczne aspekty 
wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wro-
cławiu, Wrocław 1996, s. 7.  
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gospodarczych. Obszar działań controllingu w wielu przedsiębiorstwach spro-
wadza się do kontrolowania wyników i analizy odchyleń oraz wskazywania 
celów i przyporządkowanych im wartości mierników.  

Taki zakres funkcjonalny controllingu jest pomocny, gdyż wskazuje wy-
magany kierunek zmian, ale niewystarczający do kształtowania procesów i za-
sobów łańcucha dostaw przedsiębiorstwa w relacjach wyprzedzających.  
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OPERATIONS EFFICIENCY CONTROL IN THE SUPPLY CHAIN 
 
 

Summary 
 
Increasing an enterprise efficiency is created as a result of producing and deliver-

ing processes that using up assets (resources). Managers have to control and shape 
processes and resources at the planning stage in supply chain to achieve high efficiency 
at the assumed product value. 
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Connection of controlling model of instruments for process analysis, value analy-
sis and value mapping in the supply chain presented above makes it possible to shape 
processes and assets in the supply chain – income, costs, profitability and rotation of 
possessions as well as return on investment.  

An integrated view allows to better understand what generates costs and incomes 
in supply chain and better interpret financial and operations measures of enterprise. The 
operations analysis (resources, processes and products) and loop-back of value analysis 
(including incomes and costs), making up an important part of real system of value 
chain management in a company. The ability to increase product value in supply chain 
depends on ability to control and shape of supply chain processes and resources. 

 
Translated by Bogusław Śliwczyński 
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SYSTEMY ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM  
– ELEMENT LOGISTYKI MIEJSKIEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
Miejskie systemy transportowe, ze względu na występujące problemy 

kongestii, wymagają usprawnienia ich funkcjonowania. Efektywne zarządzanie, 
sprawność i funkcjonalność systemów transportowych w coraz większym stop-
niu zależy od wykorzystywanych technik informacyjnych. Nowoczesne rozwią-
zania oparte są na rozwiniętych technologiach, które umożliwiają monitoring, 
nadzór i sterowanie procesami transportowymi. Implikacja nowoczesnych sys-
temów komunikacji oraz ich integracja w ramach już istniejących rozwiązań 
ułatwia wzrost efektywności, pogłębianie efekt synergicznego oraz zapewnianie 
wysokich standardów obsługi wszystkim beneficjentom miejskich dróg. ITS 
(inteligentne systemy transportowe) wraz z rozwiązaniami z zakresu logistyki 
miejskiej zdecydowanie przyczyniają się do poprawy efektywności systemów 
transportowych ośrodków zurbanizowanych.  

Postępujące zmiany stylu życia mieszkańców, decentralizacja aktywności 
społeczeństwa, rozwój miejskich węzłów transportowych i wzrastający wolu-
men przewożonych towarów doprowadził do zakłóceń i w konsekwencji parali-
żu komunikacyjnego miast. Sytuacja ta zdecydowanie wpływa na degradację 
środowiska naturalnego, emisję zanieczyszczeń oraz występowanie hałasu. In-
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tensywność tych zjawisk jest tym większa i bardziej uciążliwa, im większe są 
miasta oraz ich problemy komunikacyjne.  

Podsystem transportu, w złożonych miejskich systemach logistycznych, 
stał się wąskim gardłem, którego eliminacja powinna stać się priorytetowym 
zadaniem i wyzwaniem zarówno dla władz miejskich, jak i pozostałych użyt-
kowników przestrzeni. Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania 
transportem nabiera więc szczególnego znaczenia, przede wszystkim w sytuacji, 
kiedy jest realizowana w ramach koncepcji logistyki miejskiej. Należy pamię-
tać, że koegzystencja wszystkich rodzajów przemieszczeń w obrębie wspólnej 
infrastruktury, daje jednoznaczne przesłanki do poszukiwania nowych rozwią-
zań i usprawnień, które są w stanie niwelować negatywne skutki nadmiernego 
natężenia ruchu pojazdów w miastach. 

 
  

1. Systemy zarządzania transportem w miastach  
 
Nie ulega wątpliwości, że transport był jednym z podstawowych czynni-

ków rozwoju osadnictwa. Wraz z rozwojem dróg transportowych,  coraz ła-
twiejszym dostępem i popularnością transportu samochodowego zaczęto ob-
serwować zmiany w sieci osadniczej. Po pierwsze nastąpił rozwój przestrzenny 
miast, powstawanie miast satelitarnych i przedmieść mieszkalnych. Po drugie, 
rozwój miast, zwiększanie liczby ich mieszkańców oraz wzrost motoryzacji 
indywidualnej stał się jednym z najważniejszych powodów występowania wielu 
problemów komunikacyjnych, w tak zwanym dziennym cyklu życia miasta. 
Jednym ze sposobów zapobiegania negatywnym skutkom rozwoju transportu 
byłoby stworzenie idealnego modelu urbanizacyjnego, jednak większość 
współczesnych miast została ukształtowana historycznie, dlatego też narzędzia 
planistyczne mogą odnosić się jedynie do modernizacji już ukształtowanej sieci 
ulic, bądź zagospodarowania wolnych terenów. Na terenach gdzie jest to nie-
możliwe, bądź w dużym stopniu ograniczone powinno stosować się instrumenty 
organizacyjno-administracyjne i technologiczne, koncentrując się na nowoczes-
nych metodach zarządzania ruchem.  

Zarządzanie transportem miejskim oparte jest na zarządzaniu elementami, 
które wchodzą w skład systemu logistycznego miasta i polega na zarządzaniu 
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przepływami koordynowanymi przez odpowiednie jednostki w całym systemie 
transportowym. Za podstawowe cele zarządzania ruchem można uznać1: 

– efektywne wykorzystanie infrastruktury transportowej, w tym sieci dro-
gowej, 

– redukcję zatłoczenia i zmniejszanie zależności od użytkowania samo-
chodu,  

– ochronę środowiska naturalnego i środowiska człowieka,  
– zmniejszanie koszów ruchu.  
Z punktu widzenia logistyki miejskiej, której podstawowym zadaniem jest 

zarządzanie w podsystemie społeczno-gospodarczym miasta, jednym z elemen-
tów zarządzania systemem transportowym będzie implikacja narzędzi, metod 
i instrumentów kształtowania przepływów w systemach miejskich, wpływają-
cych na odpowiednią konfigurację sieci logistycznej: infrastruktury drogowej, 
lokalizacji węzłów transportowych, organizacji przewozu osób, transportu za-
opatrzeniowego, wywozu nieczystości, ale także elementów związanych  
z ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem oraz podnoszeniem po-
ziomu jakości życia. Jednym ze sposobów jest zarządzanie ruchem, które okre-
śla się jako proces dostosowywania istniejącej infrastruktury drogowej, prowa-
dzący do osiągnięcia wyznaczonych celów bez znacznej rozbudowy układu 
drogowego. To oznacza, że wykorzystując narzędzia technologiczne można 
usprawniać już istniejące zasoby infrastrukturalne, uzyskać dodatkową przepu-
stowość, unikać zatłoczenia. Jest to także sposób na tworzenie warunków dla 
bezpieczniejszego, czystszego i sprawniejszego transportu, przy jednoczesnej 
realizacji zrównoważonej polityki transportowej UE. Komisja Europejska uzna-
je, w wydanej w 2001 roku Białej Księdze, że jednym z priorytetów transpor-
towej polityki wspólnotowej jest ograniczenie zatłoczenia i korków. Inteligent-
ne systemy transportowe mają być jednym ze sposobów, będąc jednocześnie 
skutecznym instrumentem usprawniającym i podwyższającym ekonomiczną 
efektywność przemieszczania osób i towarów.  

ITS oznaczają szeroki zbiór różnorodnych technologii, składających się 
z rozwiązań komunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiaro-
wych oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia 
uczestników ruchu, zwiększania efektywności i skuteczności systemu transpor-

                                                           
1  Por. S. Gaca, W. Suchorzewski, M. Tracz, Inżynieria ruchu drogowego, teoria i praktyka, 

WKŁ, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, s. 361. 
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towego i ochrony środowiska naturalnego. Wzajemne relacje i powiązania mię-
dzy poszczególnymi obszarami zarządzania transportem oraz ITS zaprezento-
wano na rysunku 1.  

 
 

 Inteligentne Systemy Transportowe  

Telematyka transportu 

 

Telematyka 

Metody sterowania  
i zarządzania systemami  

i sieciami transportowymi 

 
Technologie 

komunikacyjne 

 
Technologie 

informatyczne 

aplikacje 

 
 

Rys. 1. Składowe Inteligentnych Systemów Transportowych 
Źródło: http://www.it.pw.edu.pl/twt/loader.php?page=telematyka (2.03.2011), Telema-

tyka transportu, Zakład Telekomunikacji w Transporcie Politechniki War-
szawskiej.  

 
 
Szerokie zastosowanie ITS w transporcie umożliwia zwiększanie efektyw-

ności ekonomicznej i konkurencyjności usług, a także zmniejszanie negatywne-
go wpływu na środowisko naturalne, lepsze wykorzystanie infrastruktury i środ-
ków transportu, rozwój transportu intermodalnego oraz pogłębianie współpracy 
między usługodawcami logistycznymi.  

Integracja przepływów w miastach w ramach rozwiązań systemowych mo-
że przynosić różnego rodzaju korzyści. Powołując się na J. Szołtyska2 można 

                                                           
2  J. Szołtysek, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, 

Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 261. 
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powiedzieć, że podstawowymi celami zintegrowanego zarządzania w mieście, 
z punktu widzenia logistyki, jest inicjowanie, tworzenie i integracja przepły-
wów zgodnie z intermodalnym podejściem oraz właściwy dobór rodzajów 
transportu, miejsc składowania czy przeróbki ładunków. Integracja powinna 
przyczynić się do zapewnienia pożądanego poziomu życia w mieście oraz moż-
liwości rozwojowych przez realizację celów cząstkowych, do których można 
zaliczyć: utrzymanie norm ochrony środowiska; optymalizację poziomu kosz-
tów obsługi transportowej i komunikacyjnej użytkowników; zmniejszenie po-
ziomu kongestii transportowej. Aby powyższe cele mogły być spełnione należy 
tworzyć systemy zintegrowanego zarządzania przepływami osób i ładunków 
w miastach.  

Działania w zakresie integracji przewozów są realizowane w różny sposób, 
w różnych miastach. W transporcie pasażerskim organizacja i koordynacja po-
lega na podziale zadań przewozowych i zaspokajaniu popytu przez środki ko-
munikacji publicznej. Rzadziej spotyka się próby administracyjnego organizo-
wania przejazdów samochodami osobowymi, chyba że odnoszą się one do wy-
korzystywania nowoczesnych metod inżynierii ruchu. Biorąc pod uwagę inte-
grację przewozów ładunków, to tworzenie zintegrowanego sytemu jest trudniej-
sze, gdyż miasta to obszary o bardzo dużej liczbie nieskoordynowanych prze-
wozów skierowanych do bardzo licznej grupy odbiorców (sklepów, przedsię-
biorstw produkcyjnych). Przewozy te mogą mieć różny charakter, począwszy 
od przewozów nie mających punktów docelowych w mieście (tranzytowe), 
mających punkt docelowy w mieście i mające punkt początkowy w mieście.  
Z tego też względu, zadania i możliwości integracji systemu transportowego 
można podzielić na zadania odnoszące się do integracji przewozów osób 
i ładunków oraz sposoby integracji wykorzystujące instrumenty: administracyj-
ne, organizacyjne, techniczno-technologiczne. Integracja systemu transporto-
wego powinna następować w sposób ewolucyjny, stopniowy, ale jednocześnie 
nieustanny. 

Integracja przewozów osób dotyczy transportu pasażerskiego i polega na 
łączeniu ofert poszczególnych przewoźników w jedną ofertę w taki sposób, aby 
pasażer mógł korzystać z różnych połączeń komunikacyjnych na obszarze obję-
tym integracją płacąc w sposób jednorodny3. Integracja przepływów ładunków 
polega na zmianie tradycyjnych stosunków transportowych – nieskoordynowa-

                                                           
3  Por. J. Szołtysek, op.cit., s. 267. 
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nych na miejskie przewozy skoordynowane. Powiązania transportowe zakładają 
różnorodność przewożonych towarów, dlatego nie wszystkie strumienie muszą 
(i mogą) być brane pod uwagę, gdyż w tym samym czasie mogą  funkcjonować 
paralelne powiązania, rozwiązania i koncepcje. Celem działań jest zapewnienie 
odpowiedniego rozkładu określonych, regularnych, ale do tej pory nieskoordy-
nowanych i rozrzuconych, przebiegających przez miasto i jego centrum stru-
mieni transportowych4, jak również koordynacja zaopatrywania miasta, przy 
spełnieniu warunku ich wiązania w celu minimalizacji liczby operacji transpor-
towych oraz eliminacji ruchu towarowego. 

Na podstawie rozważań dotyczących integracji obszarowej, przedstawio-
nej przez J. Szołtyska5, można zauważyć, że zintegrowane zarządzanie prze-
mieszczaniem osób i ładunków w miastach powinno uwzględniać następujące 
problemy:  

– kształtowanie popytu na przewozy osób i ładunków,  
– podział zadań przewozowych,  
– wykorzystanie środków technicznych i technologii,  
– zarządzanie ruchem (np. transport w miastach, monitorowanie, zbiera-

nie, przetwarzanie informacji dotyczących transportu, oddziaływania na 
zdrowie ludzi i środowisko, wykorzystanie telematyki, istoty i skali 
występowania ruchu tranzytowego, organizacji systemu parkingowego 
i sterowania ruchem, odpowiednie wykorzystywanie przepustowości 
i ładowności),  

– funkcjonowanie strefy instytucjonalnej, obejmującej rolę państwa 
i samorządów, placówek oświatowych, firm przewozowych, organiza-
cji pozarządowych, producentów samochodów i pojazdów transportu 
zbiorowego oraz politykę kształtowania cen paliw.  

Wszystkie zaprezentowane czynniki są ważne jednak szczególną uwagę 
należy zwrócić na kształtowanie popytu oraz funkcjonowanie systemu zarzą-
dzania ruchem, które są nieodłącznymi elementami nowoczesnych systemów 
zarządzania miastem. W zależności od potrzeb można stosować różne metody 
i środki. Począwszy od metod organizacyjnych (fizyczne uspokajanie ruchu), 
przez środki prawne wprowadzające między innymi wydzielone pasy ruchu dla 

                                                           
4  Por. S. Kruse, A. Marquardt-Kuron, U. Schaller, Ch. Schneider, U. Wienke, City-Logistik – Ein 

Leitfaden für die Praxis, DSSW-Schrifften 21, Bonn 1996, s. 21.  
5 Por.  J. Szołtysek, op.cit., s. 270. 
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autobusów i pojazdów z większą liczbą pasażerów, środki techniczne – inteli-
gentne systemy transportowe, opłaty za parkowanie, użytkowanie infrastruktu-
ry, aż do środków o charakterze społecznym, na przykład wspólne dojazdy do 
pracy.  

Środki zarządzania ruchem i tworzenia zintegrowanych systemów trans-
portowych mogą składać się z różnych elementów, na przykład: przepisy praw-
ne, znaki poziome i pionowe, nadzór ruchu, uspokojenie ruchu i środki redukcji 
prędkości pojazdów, miejskie systemy sterowania ruchem, przeciwdziałanie 
wypadkom drogowym, zarządzanie i nadzór parkowania (ograniczanie podaży 
miejsc parkingowych i czasu przez opłaty). Elementem spajającym i jednocześ-
nie uzupełniającym mogą stać się ITS.  

Niezmienne ważne jest fizyczne ograniczanie użytkowania samochodu 
przez przeznaczanie powierzchni drogowej dla środków komunikacji zbiorowej, 
wprowadzanie ciągów pieszych, wydzielanie pasów dla komunikacji publicz-
nej, restrykcje w użytkowaniu samochodu na ulicach i w strefach „ruchu uspo-
kojonego”, promowanie lepszego wykorzystania prywatnych samochodów (car 
pooling, car sharing), zarówno przy organizacji ruchu, przepływach ładunków, 
jak i dojazdach do pracy. Przy zarządzaniu transportem miejskim ważne jest 
stosowanie priorytetów dla komunikacji zbiorowej, co umożliwia unikanie za-
tłoczenia i większą regularność kursowania, wprowadzanie specjalnych pasów 
autobusowo-tramwajowych oraz wydzielonego ruchu dla pojazdów o wysokim 
napełnieniu, w celu lepszego wykorzystania powierzchni drogowej oraz pro-
mowanie zintegrowanych systemów komunikacji publicznej (zintegrowany 
bilet). We wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań bardzo ważne są: promocja 
i zachęta, rozbudowa dróg rowerowych i priorytetów dla  ruchu rowerowego. 
Celem takiej działalności jest poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa tej formy 
podróżowania, a także bezpieczne i łatwo dostępne parkingi rowerowe. Płyn-
ność ruchu zapewniają także rozwiązania dla pieszych, a więc udogodnienia na 
przejściach, ułatwiające przechodzenie i poprawiające bezpieczeństwo pie-
szych. Z kolei wprowadzanie marszrutyzacji podróży pojazdów ciężarowych, 
aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko miejskie jest środkiem 
zaradczym i sposobem na odciążenie zatłoczonych ulic.  

W miastach bardzo ważną rolę pełni inżynieria ruchu, szczególnie zarzą-
dzanie sygnalizacją świetlną. Odpowiednia koordynacja i zarządzanie uspraw-
nia płynności ruchu (rys. 1), może stać się także elementem zintegrowanych 
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systemów zarządzania transportem wspomagając bądź współdziałając z syste-
mami telematycznymi.  

 
 

 
Kryteria optymalizacji płynności ruchu 
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Rys. 2. Kryteria optymalizacji płynności ruchu  
Źródło: S. Gaca, W. Suchorzewski, M. Tracz, Inżynieria ruchu drogowego, teoria  

i praktyka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, s. 346.  
 
Technologie teleinformatyczne należą do najbardziej efektywnych sposo-

bów podnoszenia sprawności i jakości systemu transportowego. Służą genero-
waniu aktualnej informacji, która w efekcie prowadzi do efektywnego zarzą-
dzania systemem transportowym danego ośrodka. Zastosowanie technologii 
telematycznych wspomaga rozwiązywanie problemów logistycznych, zwłasz-
cza w intermodalnym transporcie towarowym oraz w obszarze logistyki miej-
skiej. Stosowanie systemów służy optymalizacji dostępu do węzłów logistycz-
nych, sprawnemu przepływowi w łańcuchu logistycznym, dostępowi do infra-
struktury, a także redukcji niekorzystnego wpływu działalności transportowej 
na środowisko naturalne. Telematyka w sposób pośredni może także wspierać 
pobieranie opłat za usługi związane z transportem (np. parkometry).  
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Rozwiązania informatyczne muszą być ściśle powiązane i zintegrowane 
z istniejącym systemem zarządzania miastem, co sprowadza się do zarządzania 
i kontroli ruchu w danym mieście, centrami handlowymi, centrami przeładunku, 
towarów z ruchu zamiejskiego dla potrzeb ruchu miejskiego6. Technologie tele-
informatyczne wspomagają zbieranie, archiwizowanie, przetwarzanie i przeka-
zywanie danych. Ich zastosowanie obejmuje korzystanie z urządzeń, sprzętu 
komputerowego i telekomunikacyjnego (hardware) oraz oprogramowania (soft-
ware)7. Systemy zdalnego przekazywania danych na potrzeby i użytek logistyki 
miejskiej zakładają działania wykorzystujące Internet, ale nie tylko. Systemy 
budowane w celu wspomagania i operowania informacją transportową (tele-
matyka transportu), wzajemnie komplementarne i kompatybilne, stają się obec-
nie integralnymi elementami systemów transportowych i wraz z ich potencjałem 
eksploatacyjnym tworzą inteligentne systemy transportowe8. Dla sprawnego 
funkcjonowania systemów miejskich wykorzystuje się Inteligentne Systemy 
Transportowe9.  Podział ITS zaprezentowano w tabeli 1.  

 
Tabela 1 

  
Podział ITS według ISO TC 204 

 
Kategoria 

usługi Nazwa usługi Nazwa usługi (angielska) 

1 2 3 
Informacja dla 
podróżnych 
(Traveller 
information) 

Informacja przed podróżą 
Informacja dla kierowcy w czasie podróży 
Informacja w czasie podróży transportem publicznym 
Usługi dotyczące informacji osobistej 
Prowadzenie wzdłuż trasy i nawigacja 

Pre-trip information 
On-trip driver information 
On-trip public transport information 
Personal information services 
Route Guidance and Navigation 

Zarządzanie 
ruchem (Traffic 
management) 

Wspomaganie planowania transportu 
Sterowanie ruchem 
Zarządzanie incydentami 
Zarządzanie popytem 
Egzekwowanie przestrzegania przepisów 
Zarządzanie utrzymaniem infrastruktury 

Transportation planning support 
Traffic control 
Incicdent management 
Demand management 
Policing/Enforcing traffic regulations 
Infrastructure maintance Management 

 

                                                           
6  Por. K. Bartczak, Telematyka transportu, „Logistyka” 2000, nr 1, s. 50.  
7  D. Tomaszewska, Telematyka w logistyce miejskiej, „Eurologistics” 2001, nr 4, s. 52.  
8  K.B. Wyrko, Telematyka – znaczenia i definicje terminu, „Telekomunikacja i Techniki 

Informacyjne” 2005, nr 1–2, s. 116–130. 
9  Por. S. Grava,  Urban Transportation Systems Choices for Communities, McGraw-Hill, London 

2004, s. 208–210, 298, 385, 409; K. Bartczak, Telematyka transportu miejskiego, „Transport Miejski” 
1999, nr 5, s. 16.  
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1 2 3 
Pojazd  
(Vehicle) 

Poprawa widoczności 
Zautomatyzowane kierowanie pojazdem 
Unikanie kolizji z poprzedzającym/następującym pojazdem 
Unikanie kolizji bocznych 
Zastosowanie zaawansowanych systemów monitorują-
cych stan pojazdu i kierowcy 
Zastosowanie wyposażenia ograniczającego przemiesz-
czanie się użytkownika pojazdu w czasie zderzenia 

Vision enhancement 
Automated vehicle operation 
Longitudinal collision avoidance 
Lateral collision avoidance 
Safety readiness 
Pre-crash restrain deployment 

Pojazd komer-
cyjny  
(Commercial 
Vehicle) 

Pojazdy komercyjne ze specjalnym dopuszczeniem do 
ruchu 
Procesy administracyjne dotyczące pojazdów komercyjnych 
Automatyczna inspekcja pojazdu na drodze pod kątem 
bezpieczeństwa 
Monitorowanie bezpieczeństwa jazdy pojazdów komer-
cyjnych przy pomocy urządzeń instalowanych w pojeździe 
Zarządzanie flotą pojazdów komercyjnych 

Commercial vehicle pre-clearance 
Commercial vehicle administrative 
process 
Automated roadside safety inspection 
Commercial vehicle on-board safety 
monitoring 
Commercial vehicle fleet management 

Transport 
Publiczny 
(Public trans-
port) 

Zarządzanie transportem publicznym 
Zarządzanie kursami na zamówienie 
Zarządzanie pojazdami wspólnymi 

Public transportation management 
Demand responsive transport man-
agement 
Shared transport management 

Potrzeba 
pomocy (Emer-
gency) 

Powiadomienie o wypadku i bezpieczeństwo osobiste 
Zarządzanie pojazdami ratowniczymi 
Materiały niebezpieczne i powiadomienie o incydentach  

Emergency notification and personal 
security 
Emergency vehicle management 
Hazardous Materials and incident 
notification 

Elektroniczne 
płatność 
(Electronic 
Payment) 

Operacje finansowe realizowane elektronicznie Electronic financial transaction 

Bezpieczeństwo 
(Safety) 

Bezpieczeństwo w transporcie publicznym  
Zwiększenie bezpieczeństwa słabszych uczestników 
ruchu drogowego 
Inteligentne skrzyżowania 

Public travel safety 
Safety enhacement for vulnerable road 
users 
Intelligent junctions 

Źródło: B. McQueen, J. McQueen, Intelligent Transportation Systems Architectures, 
Artech House 1999; K. Bartczak, Scenariusze rozwoju ITS w polskim trans-
porcie drogowym w latach 2008–2013 cz. 1, Przegląd ITS, nr 1. 

 
 
Powszechne zastosowanie komputerów oraz sterowników mikroproceso-

rowych pozwala na powiększanie obszarów geograficznych i obszarów zasto-
sowań systemów sterowania oraz na pełną integrację poszczególnych podsys-
temów. Możliwe jest to dzięki rozwojowi szybkich i niezawodnych podsyste-
mów zbierania i transmisji danych oraz dużych możliwości obliczeniowych 
nowoczesnych komputerów. Zastosowanie coraz nowszego i szybszego sprzętu 
komputerowego oraz technik telekomunikacyjnych (telematyki) spowodowało, 
że nowoczesne, zaawansowane systemy zarządzania ruchem mogą przejąć co-
raz więcej zadań. Systemy sterowania z tradycyjnymi rozwiązaniami zostały 
zmodyfikowane i nie obejmują już tylko maksymalizacji wykorzystania przepu-
stowości i realizowania priorytetów dla transportu zbiorowego, ale mogą 
w sposób zintegrowany pomagać rozwiązywać wiele problemów transporto-
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wych miast. ITS to nie tylko zbiór narzędzi umożliwiających zarządzanie infra-
strukturą transportową, ale pełnią także funkcje informacyjne i usługowe. ITS 
mogą usprawniać ruch w zakresie: zarządzania i sterowania ruchem, zarządza-
nia transportem publicznym i jego funkcjonowaniem, systemów informacji 
o podróżach i o ruchu, operowania systemami opłat, operowania i nadzoru ru-
chu ciężarowego, zintegrowanym zarządzaniem sieciami transportu miejskiego 
i międzymiastowego. Charakterystyka ITS wskazuje, że mogą być one pana-
ceum na rozwiązanie problemów transportowych w miastach, a tym samym 
skutecznie wspomagać koncepcje logistyki miejskiej. Obszary zastosowania 
oraz rodzaje usług zaprezentowano w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

  
Obszary zastosowania ITS 

 
Obszar zastosowanie Rodzaje usług 

1 2 

systemy sieciowej koordynacji sygnalizacji  inteligentna sygnalizacja świetlna 
ustalanie lokalizacji pojazdów  systemy pozycjonowania pojazdów (GPS – 

globalny system nawigacji satelitarnej) 
znaki o zmiennej treści  zmienne tablice świetlne (VMS – Variable 

Message Signs) 
sterowanie dostępnością i wjazdami na 
autostrady 

system automatycznego poboru opłat 

automatyczna detekcja zdarzeń drogowych 
i zarządzania bezpieczeństwem ruchu, 
selektywna detekcja i sterowanie, zarządza-
nie wypadkowe  

automatyczne detektory wypadków (AID – 
Automatic Incident Detection), notyfikacja 
wypadkowa, zarządzanie pojazdami służb 
ratowniczych  

monitoring pogody i warunków na jezdni Weather Data Monitoring 
monitoring oddziaływania na środowisko  Air Quality Data Monitoring 
nadzór wykorzystujący kamery telewizyjne  urządzenia nadzoru telewizyjnego (Video 

Surveillance) 
system numerycznej analizy obrazów TV 
z drogi 

sensory, detektory, wideodetektory, sterowniki 
(Traffic Monitoring Devices) 

system nawigacji samochodowej  globalny system mobilnej komunikacji (GSM) 
system łączności radiowej RDS 
geograficzne bazy danych GIS – Geographic Information Systems 
system automatycznej lokalizacji pojazdów AVLS 
sterowanie online, symulacje komputerowe 
i wymiana informacji, 

Internet  

dynamiczne informowanie użytkowników, 
systemy komunikacji o krótkim zasięgu 

DSRC- Dedicated Short – Range Communica-
tion, sterowanie informacją i wykorzystywanie 
danych archiwizowanych 
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1 2 

płatności transportowe i zarządzanie syste-
mem parkingowym  

system zarządzania parkingami, usługi płatno-
ści elektronicznych  

karty elektroniczne smart cards 
zarządzanie ruchem i podróżą  zarządzanie flotą i transportem ładunków 

systemy wspomagania decyzji 
zarządzanie utrzymaniem infrastruktury (ope-
racje konstrukcyjne, remontowe, utrzymania) 
informacje dla kierowców (przed podróżą,  
w czasie jazdy, o dojeździe publicznym środ-
kiem komunikacji, obsługi podróżnych) ste-
rownie ruchem, zarządzanie akcjami wypad-
kowymi, kontrola emisji zanieczyszczeń wspo-
maganie egzekucji przepisów, kontrola skrzy-
żowań dróg i kolei, prowadzenie i nawigacja  

zarządzanie transportem publicznym informacje dla podróżujących, personalizowa-
ny transport publiczny, zarządzanie transpor-
tem  „na żądanie”  

operacje zarządzania i kontroli pojazdów  automatyczna inspekcja bezpieczeństwa na 
drodze, pokładowy monitoring bezpieczeń-
stwa, elektroniczna odprawa pojazdów, kontro-
la przewozu materiałów niebezpiecznych, 
zarządzanie taborem pojazdów handlowych  

Źródło: por. S. Grava, Urban Transportation Systems Choices for Communities,  
McGraw-Hill, London 2004, s. 208–210, 298, 385, 409; K. Bartczak, Tele-
matyka transportu miejskiego, „Transport Miejski” 1999, nr 5, s. 16; S. Gaca, 
W. Suchorzewski, M. Tracz, Inżynieria ruchu drogowego, teoria i praktyka, 
WKŁ, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, s. 361;   
K.B. Wydro, Telematyka – znaczenia i definicje…, s. 116–130; K.B. Wydro, 
Usługi i systemy telematyczne w transporcie, „Telekomunikacja i Techniki In-
formacyjne” 2008, nr 3–4, s. 23. 

 
 
Technologia telematyczna może być wykorzystywana do identyfikacji po-

jazdów, towarów i ładunków, automatyzacji wysyłek, monitorowania odpo-
wiedniego obciążenia i załadunku pojazdu, kontroli czasu ich dostarczenia do 
odbiorców w warunkach miejskich, z wykorzystaniem systemu „just in time”.  

Istotą rozwiązań telematycznych jest automatyczne pozyskiwanie informa-
cji, przetwarzanie i odpowiednia interpretacja, sprawne i efektywne kosztowo 
przesyłanie danych, odbywające się w czasie rzeczywistym. Całość różnego 
typu urządzeń oraz zadań może składać się z różnych systemów i podsystemów 
połączonych ze sobą w sieć, obejmującą działaniem teren miasta, regionu bądź 
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kraju10. Rozwiązania takie są możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich urzą-
dzeń (pętle indukcyjne, kamery wizyjne), które są sprzężone ze sterownikami 
oraz komputerami, pozwalając na efektywniejsze korzystanie z infrastruktury 
drogowej. Podsystemy wykorzystujące ITS zaprezentowano na rysunku 3.  

 
 

 Podsystemy wykorzystujące ITS 

zarządzanie ruchem 
miejskim 

udostępnianie infor-
macji drogowych 

podróżnym 

zarządzanie trans-
portem publicznym 

zarządzanie systemami opłat 
drogowych i za korzystanie z usług 

transportowych 

zarządzanie 
wypadkami 

 
 

Rys. 3. Podsystemy w systemie logistycznym miasta wykorzystujące ITS 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Bartczak, Telematyka transportu miejskie-

go, „Transport Miejski” 1999, nr 1, s. 16. 
 
 
Systemy telematyczne nie obejmują działaniem tylko transportu drogowe-

go i pojazdów uczestniczących w ruchu miejskim. Istotą ich funkcjonowania 
jest fakt korzystania ze wspólnej infrastruktury transportu. Rozwiązania zakła-
dają koordynację wszystkich jednostek, instytucji i uczestników systemu logi-
stycznego miasta. Pozycjonowanie położenia pojazdu lub ładunku, kontrola 
jego stanu, czy czasu dotarcia do celu są głównym podsystemem, ale tylko jed-
nym z elementów systemu telematycznego. Współpraca i założenia wykorzy-
stania systemów teleinformatycznych zakładają połączenie w sieć zarówno 
policji, straży pożarnej, pogotowia oraz innych instytucji w celu sprawnej 
i szybkiej wymiany informacji o stanie i sytuacji w mieście.  

Nie mniej ważnym podsystemem, wymagającym integracji, jest komuni-
kacja publiczna, a także zastosowanie i zainstalowanie odpowiednich podsys-
temów informacji (tablice świetlne, czytniki) w newralgicznych punktach mia-
sta. Wymiana informacji i sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach prze-

                                                           
10  Por. P. Bachorz, Telematyka na potrzeby miasta, „Logistyka a Jakość” 2002, nr 2, s. 20.  
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kazywane do centrum/centrali systemu informacji drogowej, a stamtąd dalej 
uczestnikom systemu transportowego miasta, powinna stać się podstawowym 
elementem funkcjonowania sprawnego systemu logistycznego miasta. Informa-
cje mogą być przekazywane drogą radiową, satelitarną przez Internet lub wyko-
rzystując tablice i sygnalizację świetlną. Ich przekazywanie w czasie rzeczywi-
stym oraz inteligencja systemów polega na samoistnym i automatycznym do-
starczaniu ważnych informacji uczestnikom ruchu. Zaletami i cechami charakte-
rystycznymi tego typu systemów są: integracja technologii, elastyczność,  zdol-
ność adaptacji i interpretacji sytuacji oraz efektywność dzięki powszechności 
i kompleksowości. Zastosowanie powyższych rozwiązań przynosi efekty w sfe-
rze makro – całemu zurbanizowanemu ośrodkowi oraz mikro – indywidualnym 
uczestnikom ruchu. Efektem jest lepsze wykorzystanie kanałów dystrybucji, 
płynny przepływ w systemie logistycznym miasta, redukcja zatłoczenia (konge-
stii) oraz ułatwienia dostępu do wszelkiego rodzaju informacji związanych 
z transportem w ośrodku zurbanizowanym.  

Praktyka gospodarcza pokazuje, że branża transportowa nie jest jeszcze 
dostatecznie doinwestowana i na tyle zaawansowana technologicznie, aby 
w pełni wykorzystywać możliwości zaawansowanych technologii teleinforma-
tycznych, w tym telematyki i internetowej obsługi czynnej. Jednak koncepcje, 
projekty i założenia do tworzenia zintegrowanych systemów zarządzania trans-
portem (centra mobilności) mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój koncepcji 
logistyki miejskiej.  

 
 

2. Systemy zarządzania jakością powietrza jako elementy koncepcji logistyki 
miejskiej  

 
Monitorowanie zanieczyszczeń na obszarach miejskich nie jest zadaniem 

prostym, a modelowanie tego typu zjawisk musi odbywać się za pomocą inte-
gracji modeli: zarządzania ruchem, emisji zanieczyszczeń, pola prędkości po-
wietrza oraz transportu zanieczyszczeń. Do zarządzania i monitoringu jakości 
powietrza na obszarach miejskich wykorzystuje się różnego typu systemy, skła-
dające się z wielu współistniejących komponentów (tab. 3).  
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Tabela 3 
  

Komponenty zarządzania i monitoringu jakości powietrza w miastach 
 

sieci monitoringu jakości powietrza 
bazy danych o źródłach emisji, w przypadku emisji ze źródeł mobilnych 
również modelu dostarczającego informacji o dynamice i położeniu źródła 
modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza w powiązaniu z mo-
delami dostarczającymi danych wejściowych do modelowania stężeń zanie-
czyszczeń 
standardy, normy jakości powietrza (dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń) 
 systemy informacji przestrzennej do zarządzania, udostępniania, wizualizacji 
danych przechowywanych i przetwarzanych w systemie 
systemy komunikowania z lokalną społecznością K

om
po

ne
nt

y 
m

on
ito

rin
gu

  
ja

ko
śc

i p
ow

ie
trz

a 
w
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ie
śc

ie
 

moduły eksperckie (systemy podejmowania decyzji) do formułowania i inter-
pretowania strategii oraz projektowania alternatywnych rozwiązań 

Źródło: L. Brzozowska, K. Brzozowski, Ł. Drąg, Transport drogowy a jakość powie-
trza atmosferycznego. Modelowanie komputerowe w mezoskali, Wydawnictwo 
Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009, s. 13–14. 

 
 
Tworzenie, utrzymywanie i wykorzystywanie zintegrowanych systemów 

zarządzania jakością powietrza w miastach to jeden z elementów programów 
i podprogramów europejskich. Monitorowanie, zarządzanie jakością powietrza, 
a także działania wpływające na jego poprawę mogą być wdrażane za pomocą 
rozwiązań logistycznych.  

Systemy zarządzania jakością powietrza uwzględniają między innymi emi-
sję ze źródeł transportu kołowego. W praktyce, powstało wiele projektów sys-
temów monitorowania i podejmowania decyzji odnoszących się do oceny od-
działywania środowiskowego zarówno w zakresie hałasu, jak i emisji związków 
szkodliwych – spalin. Można mówić o systemach stale monitorujących ruch 
kołowy, dostarczających danych modelom emisji w czasie zbliżonym do rze-
czywistego, w celu ewaluacji średnio lub długoterminowych koncepcji zarzą-
dzania transportem, z punktu widzenia zanieczyszczenia środowiska. Do innych 
elementów wspomagających zarządzanie jakością powietrza można zaliczyć 
wykorzystanie modeli użytkowania sieci transportowej lub dokładniejsze mode-
le ruchu, wykorzystujące i bazujące na informacji przestrzennej. Informacje 
dostarczane i wykorzystywane w modelach oparto na danych o natężeniu ruchu, 
typie drogi oraz  prędkości na poszczególnych odcinkach. W tabeli  4 przedsta-
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wiono najważniejsze systemy monitoringu jakości powietrza w miastach łącznie 
z estymacją systemu transportowego i jego wpływu na środowisko.   

 
Tabela 4 

  
Systemy monitoringu jakości powietrza w miastach 

 
Systemy monitoringu jakości powietrza 

program SATURN  program tworzenia, utrzymywania i wykorzystywania zintegrowanych 
systemów zarządzania jakością powietrza dla obszarów miejskich, 
realizowany w ramach europejskiego programu EUROTRAC-2 

program HEAVEN  zajmujący się stałym monitoringiem ruchu kołowego i jego wpływ na 
jakość powietrza 

system SIMTRAP  ruchu pojazdów i emisji, meteorologicznego i rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń oraz modelu przemian chemicznych 

mezoskopowy 
model ruchu po-
jazdów DYNEMO  

model dynamiki ruchu ulicznego w sieci drogowej dostarczający infor-
macji o prędkości i natężeniu ruchu pojazdów 

 TREAMS  zintegrowany z systemem informacji przestrzennej MApInfo 
 AisGIS   model do zarządzania i monitoringu jakości powietrza w miastach duń-

skich, zintegrowany z systemem geograficznych baz danych 
TEMMS umożliwiający modelowanie jakości powietrza, z uwzględnieniem 

zarówno emisji z silników spalinowych, jak i innych źródeł, w tym 
stacjonarnych 

Źródło: L. Brzozowska, K. Brzozowski, Ł. Drąg, Transport drogowy a jakość powie-
trza, s. 13–14. 

 
 
Ochrona środowiska przed nadmiernymi zanieczyszczeniami, których źró-

dłem są pojazdy samochodowe poruszające się w miastach ma wiele aspektów11 
i powinna być uwzględniana już na etapie projektowania dróg, przez wspieranie 
działań polityki transportowej i wdrażanie narzędzi zarządzania logistycznego. 
Do głównych działań w tym zakresie można zaliczyć: promocję komunikacji 
zbiorowej, energooszczędność pojazdów, zmiany technologiczne pojazdów 
(silniki elektryczne, hybrydowe), zaostrzenie norm emisyjnych, rozwój środ-
ków łączności, wprowadzanie alternatywnych form zatrudnienia (telepraca) 
oraz tworzenie warunków lepszego wykorzystywania pojemności samochodu 

                                                           
11  M. Stańczak-Strząska, Ochrona środowiska w transporcie. Wybrane zagadnienia, Wyd. 

Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, s. 35.  
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osobowego. Dużą rolę odgrywają także instrumenty polityki przestrzennej, 
w tym: optymalne wykorzystanie zwartej zabudowy miast, promocja transportu 
publicznego, przemyślana rozbudowa systemu transportowego (i najważniejsze 
– zasady związane z logistyką miejską – strefy wjazdu, i parkowania, instru-
menty zniechęcające do wjazdu do centrum samochodem osobowym, priorytety 
dla komunikacji zbiorowej, promocja ruchu pieszego i rowerowego). W trakcie 
eksploatowania infrastruktury można także w pewien sposób oddziaływać na 
użytkowników, promując ekologiczne środki transportu, zachęcać do wykorzy-
stywania nowoczesnych technologii w pojazdach, promować nowe typy pojaz-
dów, wpływać na jakość użytkowanego paliwa oraz wprowadzać nowoczesne 
systemy zarządzania ruchem.  

 
 

Podsumowanie  
 
Z przedstawionych w artykule rozwiązań jednoznacznie wynika, że bez 

nowoczesnych systemów komunikacji, monitoringu i przetwarzania informacji 
nie ma możliwości sprawnego zarządzania systemem transportowym w mieście. 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii poparte rozwiązaniami organizacyj-
nymi, administracyjnymi (system zakazowo-nakazowy i informacyjny – trady-
cyjne znaki, ograniczenia, uspokojenie ruchu), techniczno-technologicznymi 
(modernizacja lub rozwiązania odnoszące się do infrastruktury transportu). 
Z punktu widzenia zarządzania jakością środowiska naturalnego, nowoczesne 
technologie mogą być podstawą usprawniania systemu transportowego, jego 
odciążania, a także poprawy jakości życia mieszkańców.  

Aby zaawansowane technologie odgrywały w praktyce istotną rolę, należy 
popierać realizację projektów pilotażowych, wspierać projekty związane z za-
awansowanym systemem zarządzania ruchem w miastach oraz tworzenie sieci, 
pozwalających na kompatybilność poszczególnych systemów składowych reali-
zujących zadania integracji wszystkich elementów.  
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INTEGRATED TRANSPORT MANAGEMENT AS A FACTOR CITY LOGISTICS  
 
 

Summary 
 
Intelligent Transportation Systems can be one of the factor city logistics. They can 

help employment the other systems in city, and there can create integrated system mana-
gement of transport. There is no doubt, that cooperation and utilization of modern  
technology can be a factor for better quality of life, better system of transports and 
conditions of logistics flow in cities.  

 
Translated by Blanka Tundys 
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DEKLARACJA WARTOŚCI TOWARU I SPECJALNEGO INTERESU W DOSTAWIE 
NA GRUNCIE POLSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PRZEWOZOWEGO 

 
 
 

W artykule przybliżono problematykę deklaracji wartości towaru (przesył-
ki), która występuje zarówno w polskim, jak i międzynarodowym prawie prze-
wozowym. Zaprezentowano także zagadnienie deklaracji kwoty specjalnego 
interesu w dostawie, nazywanej też deklaracją specjalnego interesu w dostawie, 
które jest nieznane w polskim prawie przewozowym, a występuje w między-
narodowym prawie przewozowym.  

 
 

1. Deklaracja wartości towaru (przesyłki) 
 
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – 

Prawo przewozowe1 (dalej pr. przew.), jeżeli wartość przewożonych rzeczy nie 
wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani z obowiązującego cennika, 
nadawca może zadeklarować ich wartość w liście przewozowym.  

Deklaracja jest zatem uprawnieniem nadawcy, a nie jego obowiązkiem, co 
oznacza, że przewoźnik nie może żądać od nadawcy ani zadeklarowania wartoś-
ci przesyłki, ani też odmówić przyjęcia jej do przewozu w przypadku, gdy 

                                                           
1 Tekst jedn. DzU 2000, nr 50, poz. 601 ze zm.  
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nadawca odmówi złożenia deklaracji. Ponadto, tam gdzie występuje tak zwany 
obowiązek przewozu2, przewoźnik nie może odmówić zawarcia umowy.  

Z powyższego uprawnienia nadawca może skorzystać jednak tylko wów-
czas, gdy w relacji między nadawcą a odbiorcą nie został wystawiony rachunek 
(faktura), przy czym nie chodzi tu o sytuację, aby taki rachunek nie był wysta-
wiony w ogóle, ale o to, aby nie towarzyszył przesyłce. Uwarunkowanie do-
puszczalności deklaracji powoduje, że gdyby deklaracja została wpisana do 
listu przewozowego, pomimo rachunku w przesyłce lub dołączonego do listu 
przewozowego, to nie powodowałoby to żadnych skutków prawnych. Przy 
ustaleniu odszkodowania za szkodę w przesyłce, pod uwagę brana jest wyłącz-
nie wartość wynikająca z rachunku (faktury)3.   

Przewoźnik może zweryfikować zadeklarowaną wartość towaru (przesył-
ki) z wartością rzeczywistą (tzn. wartością towaru określoną według kryteriów 
wskazanych w art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 pr. przew.), co wynika z przepisu art. 40 
ust. 2 pr. przew., odsyłającego do odpowiedniego stosowania art. 27 ust. 2 i 3 
pr. przew., przewidującego tryb weryfikacji zadeklarowanej wartości przesyłki 
bagażowej. W przypadku zastrzeżeń do tej wartości przewoźnik powinien od-
notować ten fakt w liście przewozowym. Natomiast jeżeli między nadawcą 
a przewoźnikiem powstanie spór co do wartości deklarowanej przesyłki, nadaw-
ca ma prawo zażądać, aby została ona określona przez rzeczoznawcę. Nadawca 
musi się jednak liczyć z koniecznością pokrycia kosztów związanych z określe-
niem wartości przesyłki, ale tylko wówczas, gdy jej deklarowana wartość jest 
ponad 20% wyższa niż  ustalona przez rzeczoznawcę. Jeśli różnica jest mniej-
sza, koszty sprawdzenia pokrywa przewoźnik. 

Sprawdzenie przez przewoźnika zadeklarowanej wartości towaru z jego 
wartością rzeczywistą przy przyjmowaniu przesyłki do przewozu jest jego pra-
wem a nie obowiązkiem, dlatego brak takiej weryfikacji nie pozbawia przewoź-
nika prawa do skorzystania z innego przysługującego mu uprawnienia (przewi-
dzianego w przepisie art. 80 ust. 3 pr. przew.) – udowodnienia, że wartość de-
klarowana przewyższa wartość ustaloną według kryteriów przewidzianych 
w art. 80 ust. 1 pr. przew.  

                                                           
2 Por. art. 9 pr. przew. 
3 Por. A. Kolarski, Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2002, s. 147–148. Autor 

zgłasza pogląd przeciwny i chociaż zasługuje na aprobatę jako wniosek de lege ferenda, na tle 
aktualnych przepisów musi być uznany za wypowiedziany contra legem.  
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W art. 80 ust. 3 pr. przew. ustawodawca unormował także skutki deklaro-
wania wartości przesyłki. Zgodnie z tym przepisem w razie utraty przesyłki 
z deklarowaną wartością, osobie uprawnionej należy się odszkodowanie w wy-
sokości deklarowanej, a w razie ubytku – w odpowiedniej części, chyba że  
przewoźnik udowodni, że wartość deklarowana przewyższa wartość ustaloną 
w sposób określony w postanowieniu art. 80 ust. 1 pr. przew. 

Sprawdzenie wartości przesyłki przez przewoźnika i wpisanie ewentual-
nych zastrzeżeń do listu przewozowego nie obala zatem domniemania prawne-
go, że wartość przesyłki wynika z deklaracji nadawcy4. Dla jego obalenia prze-
woźnik musi przeprowadzić dowód i wykazać, że zadeklarowana przez nadaw-
cę wartość przesyłki jest wyższa od jej rzeczywistej (zwykłej) wartości, rozu-
mianej jako wartość rzeczy wynikająca z cennika czy też wartość rzeczy tego 
samego rodzaju i gatunku w czasie i miejscu nadawania jej do przewozu (art. 80 
ust. 1 pkt 2 i 3 pr. przew.). Dowód taki przewoźnik może przeprowadzić za 
pomocą wszelkich prawnie dopuszczalnych środków dowodowych5.  

Wpisanie do listu przewozowego uzasadnionych zastrzeżeń co do dekla-
rowanej przez nadawcę wartości przesyłki, chociaż nie obala wyżej wymienio-
nego domniemania, może jednak ułatwić przewoźnikowi przeprowadzenie do-
wodu na jego obalenie. Należy bowiem pamiętać, że w ostateczności spór co do 
wysokości odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki, a więc ocena zastrze-
żeń przewoźnika, dotyczących zadeklarowanej przez nadawcę wartości przesył-
ki należy do sądu. 
                                                           

4 Por. W. Górski, A. Żabski, Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 1990, s. 141;  
M. Stec, Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków 2005, s. 218; W. Górski, K. We-
sołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny. Prawo prze-
wozowe. CMR, Gdańsk 2009, s. 111. Należy zauważyć, że w przepisie art. 80 ust. 3 pr. przew. 
ustawodawca nie posługuje się zwrotem „domniemywa się”. Pomimo to, wyrażony przez wyżej 
wskazanych autorów pogląd o istnieniu domniemania jest słuszny. Norma zawarta w postano-
wieniu art. 80 ust. 3 pr. przew. spełnia bowiem wszelkie cechy, jakie w nauce prawa przypisuje 
się domniemaniom (Zob. szerzej: H. Dolecki, Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, 
Warszawa 1998, s. 135 i n.). Norma pozwala na zastąpienie ciążącego na osobie uprawnionej 
dowodu na okoliczność zwykłej wartości przesyłki, dowodem na istnienie w liście przewozowym 
deklaracji wartości przesyłki, przy jednoczesnym braku rachunku określającego tę wartość.  
W przypadku udowodnienia tej ostatniej okoliczności, ustawodawca nakazuje przyjąć (w sposób 
entymematyczny) za udowodniony fakt, że przesyłka ma w rzeczywistości zwykłą wartość równą 
zadeklarowanej przez nadawcę i fakt ten stanowi podstawę rozstrzygnięcia wysokości należnego 
osobie uprawnionej odszkodowania, chyba że przewoźnik przeprowadzi dowód przeciwieństwa, 
tzn.  wykaże niższą wartość przesyłki. W tym też sensie następuje tu także zmiana ciężaru dowo-
du. 

5 W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów..., s. 111. Por. też T. Szanciło, Pra-
wo przewozowe, Komentarz, Warszawa 2008, s. 195. 
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Jak już wskazano, w wypadku sporu co do wysokości deklarowanej prze-
syłki, nadawca ma prawo zażądać, aby jej wartość została określona przez rze-
czoznawcę (art. 40 ust. 2 w związku z art. 27 ust. 3 pr. przew.). Poza określe-
niem, kto ponosi koszty przeprowadzenia takiej ekspertyzy, ustawodawca nie 
uregulował ani trybu powołania rzeczoznawcy i wymogów jakie winien speł-
niać (podobnie zresztą jak w art. 80 ust. 2 pr. przew.), ani też nie wskazał jakie 
skutki dla stron ma wydana przez niego opinia. Opinia ta nie jest w wiążąca dla 
sądu, który rozpatrywałby spór w przypadku zaistnienia szkody w przesyłce. 
Gdyby miała ona wywoływać taki skutek, sprzeczny z przysługującą sądowi 
zasadą swobodnej oceny dowodów, powinno to być wyraźnie wskazane w usta-
wie. Jak się wydaje chodziło tu raczej o doprowadzenie do takiego stanu, aby 
strony umowy przewozowej, już na etapie jej zawierania, doszły do consensusu 
co do wartości nadawanego towaru na podstawie opinii rzeczoznawcy. W sy-
tuacji, gdy strony nie dojdą jednak do takiego porozumienia, nie pozbawia ich 
to praw przewidzianych w ustawie, czyli nadawcy – prawa do  zadeklarowania 
wartości przesyłki, a przewoźnika do prowadzenia dowodu na okoliczność, że 
przesyłka jest mniej warta niż to wynika z deklaracji. Opinia rzeczoznawcy nie 
wywiera zatem wpływu na zastosowanie domniemania zawartego w art. 80  
ust. 3 pr. przew., a jest tylko  jednym z wielu dowodów, które sąd rozpatrujący 
spór musi uwzględnić orzekając o wysokości należnego odszkodowania. Oce-
niając wiarygodność i moc tego dowodu sąd będzie brał pod uwagę przekony-
walność twierdzeń opinii, kto powołał rzeczoznawcę, jakimi kryteriami kiero-
wał się przy jego wyborze, kwalifikacje i doświadczenie rzeczoznawcy. 

Z wykładni językowej przepisu art. 80 ust. 3 pr. przew. wynika, że osobą 
uprawnioną do przeprowadzenia dowodu na okoliczność innej (i to niższej) 
wartości przesyłki, uprawniony jest wyłącznie przewoźnik w sytuacji, gdy do-
szło do utraty lub ubytku w przesyłce z zadeklarowaną wartością. Nie jest za-
tem możliwe przeprowadzenie powyższego dowodu przez odbiorcę przesyłki 
(towaru), który jest związany deklaracją wartości przesyłki dokonanej przez 
nadawcę. W sytuacji, gdy odbiorca dozna szkody, otrzymując od przewoźnika 
odszkodowanie w wysokości nieodpowiadającej wartości przesyłki, będzie 
mógł dochodzić wyrównania szkody wyłącznie od nadawcy przesyłki, na pod-
stawie przepisów właściwych dla stosunku prawnego łączącego go z  nadawcą. 

Przepis art. 40 ust. 1 pr. przew. stanowi, że deklaracja wartości przesyłki 
powinna być dokonana w liście przewozowym i to tylko w sytuacji, gdy war-
tość przewożonych towarów nie wynika z rachunku lub obowiązującego cenni-
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ka. Dokonanie deklaracji poza listem przewozowym, na przykład w pisemnej 
umowie zawartej zanim wystawiony został list przewozowy, nie wywołuje 
skutków prawnych w przypadku istnienia faktury (rachunku). Nie jest to jednak 
tak oczywiste w sytuacji, gdy taka faktura nie istnieje, wtedy możliwe są dwa 
wzajemnie wykluczające się stanowiska. Pierwsze, że wobec jednoznacznego 
wymogu zamieszczenia deklaracji w liście przewozowym, tylko taka deklaracja 
wywołuje skutki prawne określone w art. 80 ust. 3 pr. przew. I drugie stanowi-
sko, że deklaracja taka nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Należy przy-
jąć, że w związku z brakiem wyraźnego zakazu dokonania deklaracji wartości 
przesyłki poza listem przewozowym i w świetle zasady swobody umów, dekla-
racja wartości przesyłki poza listem przewozowym jest możliwa. Nie wywołuje 
ona jednak  skutków określonych postanowieniem art. 80 ust. 3 pr. przew., czyli 
nie rodzi domniemania, że rzeczywista rynkowa wartość przesyłki odpowiada 
deklaracji, gdyż wówczas ustawowy wymóg zawarcia deklaracji w liście prze-
wozowym byłby zbędny. Taka interpretacja byłaby niedopuszczalna6. Oczywi-
ście nie oznacza to braku jakiegokolwiek innego skutku. Deklaracja taka, co do 
zasady, nie zmienia rozkładu ciężaru dowodu na okoliczność wartości przesył-
ki. Ciążył on będzie w dalszym ciągu na osobie uprawnionej, żądającej zapłaty 
odszkodowania. Deklaracja taka złożona w momencie zawierania umowy może 
jednak ułatwić osobie uprawnionej przeprowadzenie  dowodu. W ramach swo-
bodnej oceny dowodów sąd zbada wiarygodność deklaracji, biorąc pod uwagę 
wszystkie okoliczności w jakich została złożona. Będzie ona zależeć głównie od 
terminu złożenia, jej formy oraz czy przewoźnik w jakiś sposób ją zaakceptował 
w momencie zawierania umowy. Można zaryzykować stwierdzenie, że stano-
wić będzie swoisty dowód prima facie, podlegający weryfikacji w toku postę-
powania dowodowego. 

W przeciwieństwie do niektórych konwencji międzynarodowych, Prawo 
przewozowe nie uzależnia możliwości zadeklarowania wartości przesyłki od 
wniesienia przez nadawcę dodatkowej opłaty (wynagrodzenia). Stąd nie jest 
jasne, czy przewoźnik może żądać od nadawcy, deklarującego wartość przesył-
ki, dodatkowego wynagrodzenia. Należy przyjąć, że żądanie dodatkowego wy-
nagrodzenia byłoby możliwe jedynie w przypadku, gdy wynagrodzenie takie 

                                                           
6 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 166; J. Wróblewski, 

Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, s. 128. 
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przewiduje taryfa (cennik) obowiązująca u przewoźnika, z którą nadawca mógł 
się zapoznać zawierając umowę7. 

Deklaracja wartości przesyłki w prawie przewozowym nie prowadzi do 
odejścia od zasady, że odszkodowanie wypłacane za szkodę w przesyłce nie 
może przekroczyć zwykłej jej wartości, ustalonej według kryteriów zawartych 
w przepisie art. 80 ust. 1 pr. przew., a służy jedynie ułatwieniu ustalenia tej 
zwykłej wartości. Deklaracja w żadnym wypadku (również na gruncie przepi-
sów międzynarodowych o czym niżej) nie pozwala na uwzględnienie szczegól-
nej wartości, jaką ma przesyłka dla konkretnego nadawcy (tzw. praetium affec-
tionis). Wynika to stąd, że deklaracja możliwa jest tylko wówczas, gdy w relacji 
między nadawcą a odbiorcą nie została wystawiona faktura (rachunek), prze-
woźnik ma prawo zweryfikowania deklaracji już w momencie nadawania prze-
syłki do przewozu pod kątem zgodności ze zwykłą wartością przesyłki, jak 
również ma prawo przeprowadzić dowód przeciwieństwa8 wobec deklaracji na 
etapie ustalania wysokości odszkodowania. 

Odmienne skutki rodzi deklaracja wartości przesyłki na podstawie ustawy 
z  12 czerwca 2003 roku – Prawo pocztowe9 (art. 58). Ponieważ wysokość od-
szkodowania limitowana jest tu, co do zasady, wielokrotnością opłaty za trak-
towanie przesyłki jako poleconej, deklaracja jej wartości zastępuje ten limit. 
W prawie pocztowym deklaracja wartości przesyłki nie stwarza jednak do-
mniemania jej wartości  w wypadku ubytku lub uszkodzenia. Przewoźnik obo-
wiązany jest w takiej sytuacji zapłacić odszkodowanie ustalone na podstawie 
zwykłej wartości przesyłki, nie wyższe jednak niż zadeklarowana wartość. Jeże-
li jednak przesyłka zostanie utracona, przewoźnik nie ma możliwości stwier-
dzenia jej wartości i nie może prowadzić dowodu na tę okoliczność. Prawo 
pocztowe nakazuje mu wypłatę odszkodowania w wysokości żądanej przez 
nadawcę, nie wyższej jednak niż wartość zadeklarowana. 

                                                           
7 Przyjmuję, że taryfa (cennik) wydana przez przewoźnika jest wzorcem umownym, do 

którego ma zastosowanie postanowienie art. 384 k.c., przy czym w stosunkach transportowych 
posługiwanie się takimi wzorcami jest zwyczajowo przyjęte. Por. M. Stec, Nowa regulacja wzor-
ców umownych a umowy transportowe, w: Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga 
pamiątkowa ku czci prof. Ireneusza Weissa, Kraków 2003, s. 299 i n.  

8 Na temat dowodu przeciwieństwa zob. szerzej: H. Dolecki, Ciężar dowodu..., s. 126–127. 
9    Tekst jedn.: DzU 2008, nr 189, poz. 1159, z późn. zm. 
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Deklaracja wartości przesyłki (ładunku) jest dopuszczalna także na gruncie 
prawa morskiego, co wynika z przepisu art. 166 § 3 kodeksu morskiego10. Za-
deklarowanie wartości ładunku przed jego załadowaniem i uwidocznienie tej 
deklaracji w konosamencie, powoduje zarówno skutek w postaci domniemania 
zwykłego co do rodzaju i wartości towarów, jak i zniesienia kwotowych limi-
tów wysokości odszkodowania wynikających z konwencji o konosamentach11. 
Warto przy tym zwrócić uwagę na okoliczność, że domniemanie o którym mo-
wa, dotyczy nie tylko wartości towaru, ale także jego rodzaju. 

Międzynarodowe konwencje przewozowe dotyczące przewozów drogo-
wych i kolejowych również dopuszczają możliwość zadeklarowania wartości 
przesyłki. Warunki wykorzystania tej możliwości w różnych konwencjach 
ukształtowane są jednak odmiennie. I tak, w myśl postanowienia art. 24 CMR12, 
nadawca może zadeklarować w liście przewozowym za umówioną dodatkową 
opłatą wartość towaru przekraczającą kwotowe limity wysokości odszkodowa-
nia określone w art. 23 ust. 313 tej konwencji i w tym przypadku kwota zadekla-
rowana zastępuje limity.  

Podobne, ale nie takie samo rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do między-
narodowego przewozu towarów koleją. W art. 34 RU/CIM14 stwierdzono, że 
nadawca i przewoźnik mogą uzgodnić, że nadawca w liście przewozowym za-
deklaruje wartość przewyższającą górną granicę, o której mowa w art. 3015.  

                                                           
10 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: DzU 2009, nr 217,  

poz. 1689, z późn. zm.) 
11 Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących kono-

samentów podpisana w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (DzU 1937, nr  33, poz. 258, z późn. zm.).  
12 Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i proto-

kół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r. (DzU 1962, nr. 49, poz. 238, zał. ze 
sprost.; DzU 1995, nr 69, poz. 352). 

13 Zgodnie z tym przepisem odszkodowanie nie może przekraczać 25 franków za kilogram 
brakującej wagi brutto, przy czym za frank uważa się złoty frank wagi 10/31 grama złota o próbie 
0,900, tzw. frank Germinal. 

14 Załącznik B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 
9 maja 1980 r. zmienionej protokołem z dnia 3 czerwca 1999 r. (tekst jedn.: DzU 2007, nr 100, 
poz. 674, z późn. zm.). 

15 Zgodnie z art. 30 RU/CIM w razie całkowitego lub częściowego zaginięcia towaru, prze-
woźnik powinien, bez jakichkolwiek dalszych odszkodowań, zapłacić odszkodowanie obliczone 
według ceny giełdowej lub w wypadku braku ceny giełdowej według ceny rynkowej, lub też, 
jeżeli brak jednej i drugiej ceny, według wartości użytkowej towaru tego samego rodzaju i gatun-
ku w czasie i miejscu, w którym towar został przyjęty do przewozu. Wysokość odszkodowania 
nie może jednak przewyższać 17 jednostek obrachunkowych za każdy brakujący kilogram masy 
brutto. 
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Wtedy deklarowana wartość zastępuje górną granicę. Różnica między wyżej 
wymienionymi rozwiązaniami polega na tym, że w przypadku konwencji kole-
jowej, fakt deklaracji wartości przesyłki musi być uzgodniony z przewoźnikiem 
i nie wspomina się o dodatkowej opłacie z tego tytułu.  

Różnice te jednak nie mają większego znaczenia praktycznego. Nieuzgod-
nienie wysokości dodatkowej opłaty z tytułu deklaracji wartości towaru na 
gruncie CMR, czyni uprawnienie nadawcy do jednostronnej deklaracji wartości 
przesyłki iluzorycznym. Z kolei przewoźnik kolejowy może uzależnić zgodę na 
deklarację od stosownej opłaty. 

Deklaracja wartości przesyłki na podstawie postanowień obydwu konwen-
cji nie prowadzi do powstania domniemania dotyczącego wartości przesyłki, 
czy też nie przerzuca na przewoźnika ciężaru przeprowadzenia dowodu na oko-
liczność innej wartości przesyłki, niż wartość zadeklarowana, co można zauwa-
żyć w prawie przewozowym lub kodeksie morskim. Osoba uprawniona musi 
zatem udowodnić wartość przesyłki, pomimo złożonej w liście przewozowym 
deklaracji. Kwota zadeklarowana w liście przewozowym zastępuje jedynie 
kwotowe limity wysokości odszkodowania, wynikające z postanowień obu 
konwencji, a więc pozwala uzyskać odszkodowanie w kwocie przekraczającej 
te limity.  

W konsekwencji, przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody 
w substancji przesyłki, której wartość była deklarowana, stosowane są wyłącz-
nie postanowienia art. 23 ust. 1 i 2 CMR oraz art. 30 § 1 RU/CIM, nakazujące 
ustalenie wartości w miejscu i czasie przyjęcia go do przewozu oraz odwołujące 
się w tym zakresie do cen giełdowych, bieżących cen rynkowych, a w wypadku 
ich braku – zwykłej (użytkowej) wartości towarów tego samego rodzaju i jako-
ści. 

Deklaracja wartości przesyłki (w ww. konwencjach, podobnie jak w pra-
wie polskim – art. 80 ust. 3 pr. przew.), nie pozwala zatem na objęcie kwotą 
odszkodowania szczególnego upodobania nadawcy do przewożonego przed-
miotu (tzw. praetium affectionis), a nawet szczególnego sposobu użycia tego 
przedmiotu i związków, jakie łączą go z innymi rzeczami należącymi do osoby 
uprawnionej16. 

                                                           
16 Por. W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów..., s. 345; J. Godlewski, Przepi-

sy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) z komentarzem, 
Gdynia 2007, s. 102. 
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Deklaracji wartości przesyłki (towaru, ładunku) nie wymieniają natomiast  
międzynarodowe konwencje lotnicze. Zarówno bowiem konwencja warszaw-
ska17, jak i montrealska18 posługują się pojęciem specjalnego interesu w dosta-
wie. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że interes ten należy rozumieć 
szeroko, a więc, że obejmuje on możliwość zadeklarowania szczególnego inte-
resu wyrażającego się w określeniu wartości samej przesyłki19. Skutki takiej 
deklaracji zostaną omówione poniżej. 

 
 

2. Deklaracja specjalnego interesu w dostawie 
 
W przeciwieństwie do polskiego prawa przewozowego, międzynarodowe 

konwencje przewozowe znają instytucję deklaracji kwoty tak zwanego specjal-
nego (szczególnego) interesu w dostawie. Instytucja ta występuje najczęściej 
obok deklaracji wartości przesyłki (przewozy drogowe, kolejowe) lub ją zastę-
puje (przewozy lotnicze).  

Zgodnie z przepisami CMR (art. 26 ust. 1), nadawca może ustalić, wpisu-
jąc do listu przewozowego za umówioną dodatkową opłatą, kwotę specjalnego 
interesu w dostawie przesyłki na wypadek jej zaginięcia lub uszkodzenia, a tak-
że w razie przekroczenia umówionego terminu dostawy. Z kolei z ust. 2 tego 
przepisu wynika, że jeżeli miała miejsce deklaracja specjalnego interesu w do-
stawie, niezależnie od odszkodowania przewidzianego w artykułach 23, 24 i 25 
(tj. odszkodowania pokrywającego szkodę zaistniałą bezpośrednio w substancji 
przesyłki w ramach limitów wynikających z konwencji lub deklaracji wartości 
przesyłki i odszkodowania za szkody spowodowane opóźnieniem w ramach 
limitu, jakim jest wysokość przewoźnego) można żądać odszkodowania równe-
go dodatkowej szkodzie, która została udowodniona, aż do wysokości zadekla-

                                                           
17 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego 

przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie 12 października 1929 r. (DzU 1933, nr 8, poz. 49, 
z późn. zm.). 

18 Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego prze-
wozu lotniczego, sporządzona w Montrealu 28 maja 1999 r. (DzU 2007, nr 37, poz. 235). 

19 Zob. J. Rajski, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego w prawie międzynaro-
dowym i krajowym, Warszawa 1968, s. 77–78; M. Dragun, Kwotowe ograniczenie odpowiedzial-
ności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym, Toruń 1984, s. 86–88; M. Pol-
kowska, I. Szymajda, Konwencja montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność cywilna przewoź-
nika lotniczego, Warszawa 2004, s. 69–70. 



256 Dorota Ambrożuk 

 

rowanej kwoty. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w art. 35 RU/CIM z tym, że 
według tego przepisu fakt deklaracji szczególnego interesu w dostawie, ale nie 
sama deklaracja, musi być z przewoźnikiem uzgodniony. 

Wynika stąd, że o ile deklaracja wartości przesyłki (towaru, ładunku) po-
zwala na uniknięcie kwotowego limitu wysokości odszkodowania za szkodę 
w substancji przesyłki, wynikającego z postanowień obu konwencji, to wpisanie 
do listu przewozowego kwoty specjalnego interesu pozwala na uzyskanie od-
szkodowania, którego wysokość przekroczy wszelkie ograniczenia wysokości 
odszkodowania wynikające z tych konwencji. Deklaracja kwoty specjalnego 
interesu w dostawie pozwala zatem na objęcie odszkodowaniem dalszych ma-
jątkowych następstw szkód zaistniałych bezpośrednio w substancji przesyłki, 
jak i majątkowych konsekwencji przekroczenia terminu przewozu20, wyrażają-
cych się szkodami poza substancją przesyłki, których wysokość wykracza poza 
wysokość przewoźnego (będącego – zgodnie z tymi konwencjami – granicą 
wysokości odszkodowania).  

Nie jest jednak jasne, czy w ramach zadeklarowanej kwoty specjalnego in-
teresu w dostawie, wyrównaniu podlegają następstwa wszelkich działań lub 
zaniechań przewoźnika, czy też tylko te, które pozostają w adekwatnym związ-
ku przyczynowym z niedostarczeniem przesyłki lub jej części, lub też przekro-
czeniem terminu przewozu. Poglądy przedstawicieli doktryny w tym zakresie są 
rozbieżne. Obok poglądu, w myśl którego należy tu stosować koncepcje związ-
ku przyczynowego przyjęte w prawie krajowym21, sformułowano także stano-
wisko, zgodnie z którym dopuszczalne jest objęcie odszkodowaniem wszelkich 
następstw działania lub zaniechania przewoźnika, o ile mieszczą się w zadekla-
rowanej kwocie22. Wyrażono również pogląd kompromisowy, umożliwiający 
wynagrodzenie także szkód niepozostających w normalnym związku przyczy-
nowym z tymi okolicznościami, o ile nadawca deklarujący specjalny interes 

                                                           
20 Szkód wynikających z opóźnienia można dochodzić w ramach specjalnego interesu w do-

stawie ponad limity określone konwencjami, przy czym warunkiem dochodzenia takich szkód 
jest uprzednie uzgodnienie terminu przewozu. Por. A. Messent, D.A. Glass, CMR: Contracts for 
the International Carriage of Goods by Road, London–New York–Hamburg–Hong Kong 1995, 
s. 196. 

21 Por. R. Loewe, Commentary on the Convention of 19. May 1956 on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road, ETL 1976, s. 379;  wyrok zapadł na podst. CMR, 
Bundesgerichtshof z 30 września 1993 r., ETL 1994, nr 1, poz. 97.  

22 Por. A.C. Hardingham, The Delay Provisions of CMR, LMCLQ 1979, s. 197. 
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w dostawie przewidywał takie szkody i poinformował o tym przewoźnika23. To 
ostatnie stanowisko wydaje się najbardziej przekonujące. 

Deklaracja specjalnego interesu w dostawie (na podst. CMR i RU/CIM) 
nie stwarza żadnego domniemania co do wysokości poniesionej szkody. Szkoda 
ta musi zostać udowodniona przez osobę dochodzącą odszkodowania. Osoba 
uprawniona otrzyma zatem odszkodowanie w wysokości wyższej, niż to wyni-
ka z limitów przyjętych w konwencjach, ale tylko w przypadku udowodnienia 
dalszej szkody, pozostającej w związku przyczynowym ze szkodą w substancji 
przesyłki lub opóźnieniem w przewozie. Górną granicę odszkodowania stanowi 
jednak zawsze kwota zadeklarowanego szczególnego interesu w dostawie. 

Instytucja deklaracji specjalnego interesu w dostawie – jak to już wyżej 
zaznaczono – występuje także w konwencjach lotniczych. Konwencja warszaw-
ska w postanowieniu art. 22 ust. 2 lit. a, umożliwia nadawcy towaru w czasie 
jego oddawania do przewozu złożenie specjalnej deklaracji interesu w dostawie 
pakunku za ewentualną dodatkową opłatą. Skutkiem złożenia takiej deklaracji 
jest wyłączenie konwencyjnego kwotowego limitu ograniczenia odpowiedzial-
ności przewoźnika lotniczego za szkody związane z przewozem towaru. Jeżeli 
takie szkody wystąpią, przewoźnik obowiązany będzie do zapłaty odszkodowa-
nia aż do zadeklarowanej sumy, chyba że dowiedzie, że suma ta przewyższa 
rzeczywisty interes wysyłającego. Analogiczne rozwiązanie przyjęto na gruncie 
konwencji montrealskiej (art. 22 ust. 3). Deklaracja specjalnego interesu w do-
stawie może polegać tu – jak wyżej wskazano – na określeniu wartości samej 
przesyłki.  

Na uwagę zasługuje także inna okoliczność, art. 25 konwencji montreal-
skiej umożliwia zawieranie przez przewoźnika umów przewidujących ograni-
czenia wysokości odszkodowania na wyższym poziomie od przyjętych w kon-
wencji lub nawet znoszących te ograniczenia. Konwencja ta pozwala zatem na 
zniesienie jakichkolwiek limitów wysokości odszkodowania. Może się to jed-
nak odbyć tylko przez zgodne oświadczenia woli stron umowy, a nie na pod-
stawie jednostronnej deklaracji nadawcy24. 

 
 

                                                           
23 Por. A. Messent, D.A. Glass, CMR..., s. 201–202. 
24 Odnośnie praktyki stosowania tego przepisu zob. M. Polkowska, I. Szymajda, Konwencja 

montrealska..., s. 80–82.  
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Podsumowanie 
 
Instytucja deklaracji wartości przesyłki w polskim i międzynarodowym 

prawie przewozowym spełnia różne role. W ustawie, z uwagi na domniemanie, 
że zwykła wartość przesyłki odpowiada wartości zadeklarowanej przez nadaw-
cę, a co za tym idzie zmianie ciężaru rozkładu dowodu, stanowi ułatwienie do-
chodzenia odszkodowania. Odszkodowanie nie może jednak w żadnym wypad-
ku przekraczać zwykłej wartości przesyłki. Możliwość  zadeklarowania wartoś-
ci przesyłki nie powinna być jednak uzależniona od braku rachunku czy faktury 
towarzyszącej przesyłce, przy czym stoję na stanowisku, że zmiana ustawy  
pr. przew. w tym zakresie powinna wiązać się z jednoczesną zmianą treści 
przepisu art. 80 ust. 1 pr. przew. Omówienie tego ostatniego postulatu wykracza 
jednak poza ramy niniejszej publikacji.  

Konwencja międzynarodowa zakłada, że deklaracja wartości przesyłki 
(towaru) pozwala, co do zasady, na uzyskanie przez osobę uprawnioną wyższe-
go odszkodowania, niż to wynika z przyjętych limitów. Osoba uprawniona do 
odszkodowania może zatem uzyskać odszkodowanie przekraczające dany limit, 
ale w wysokości nie wyższej niż zadeklarowana kwota, przy czym musi ona 
wykazać wysokość poniesionej szkody. Jeżeli zatem na skutek nowelizacji 
pr. przew. ustawodawca, wzorując się na konwencjach międzynarodowych, 
wprowadziłby kwotowe ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od 
przewoźnika, to zadeklarowana wartość powinna zastępować tak ustalone limi-
ty.  

Ustawa pr. przew. powinna być uzupełniona o możliwość deklaracji 
szczególnego interesu w dostarczeniu przesyłki (w dostawie). Deklaracja taka 
umożliwiałaby dochodzenie odszkodowania za dalsze szkody (poza szkodą 
zaistniałą bezpośrednio w przesyłce) spowodowane niedostarczeniem przesyłki 
we właściwym stanie i w określonym czasie, nawet w sytuacji, gdy szkoda nie 
wynika z winy kwalifikowanej przewoźnika lub innych osób uczestniczących 
w przewozie. W aktualnym stanie prawnym, przy założeniu, że przepisy ustawy 
pr. przew. dotyczące odpowiedzialności przewoźnika i wysokości odszkodowa-
nia mają bezwzględnie obowiązujący charakter, możliwość takiej deklaracji 
może budzić wątpliwość. Należy jednak przyjąć, że deklaracja kwoty specjal-
nego interesu w dostawie chociaż nie przewidziana w pr. przew., to jest jednak 
możliwa. W żadnej mierze nie narusza bowiem skonstruowanego przez ustawo-
dawcę kompromisu między stronami umowy przewozu. Nie można jednak wy-
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kluczyć odmiennego zapatrywania w orzecznictwie, co oznaczałoby, że szkody, 
o których mowa, mogłyby być wynagrodzone wyłącznie w sytuacji, gdy niedo-
starczenie przesyłki we właściwym stanie i czasie następuje z winy umyślnej 
lub wskutek rażącego niedbalstwa przewoźnika. 
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DIE ERKLÄRUNG DES WERTES UND DES BESONDEREN INTERESSES DER LIEFERUNG 
NACH DEM POLNISCHEN UND INTERNATIONALEN BEFÖRDERUNGSRECHT 

 
 

Zusammenfassung 
 
Der Artikel hat den Zweck den Leser mit den beiden Institutionen des Be-

förderungsrecht, nämlich mit der Erklärung des Wertes der Lieferung und mit der Erk-
lärung des besonderen Interesses der Lieferung, bekannt zu machen. 

Die Erste Einrichtung ist sowohl im polnischen als auch im internationalen Be-
förderungsrecht bekannt. Die zweite Einrichtung ist demgegenüber nur in den interna-
tionalen Verkehrsübereinkommen zu finden.  

Die Autorin vergleicht die beiden Erklärungen und sie beschreibt ihren  
Anwendungsbedingungen und die Rechtsfolgen, die sie auslösen. Außerdem macht die 
Autorin aufmerksam, dass es nötig ist auch im polnischen Beförderungsrecht die 
Einrichtung der Erklärung des besonderen Interesses der Lieferung einzuführen. 
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UMOWA O MIĘDZYNARODOWYM PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
Regulacje prawne odnoszące się do źródeł międzynarodowego prawa 

transportowego znajdujemy nie tylko w umowach międzynarodowych, ale 
przede wszystkim w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1 (zwanej 
dalej konstytucją). Ze względu na podjętą tematykę, najważniejszym zapisem 
jest art. 87 ust. 1 Konstytucji, w treści którego wskazuje się na źródła po-
wszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej: przede wszyst-
kim sama konstytucja, a następnie ustawy, ratyfikowane umowy międzynaro-
dowe i wreszcie rozporządzenia. Aby właściwie rozumieć procesy ratyfikacyj-
ne, należy wziąć pod uwagę rolę Prezydenta RP, który ze względu na przyznane 
prerogatywy jest jedynym podmiotem uprawnionym do wprowadzenia umowy 
międzynarodowej do wewnętrznego porządku prawnego. Świadczy o tym treść 
art. 133 ust. 1 pkt 1 Konstytucji, w którym wyraźnie wskazano, że Prezydent, 
jako reprezentant Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej, repre-
zentuje państwo w stosunkach zewnętrznych, ratyfikuje i wypowiada umowy 
międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat.  

                                                           
1  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 1997,  

nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 
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Aktem prawnym, który dla swojego obowiązywania na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wymagał przejścia procesu ratyfikacyjnego jest Konwencja 
o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół 
podpisania (bo tak brzmi pełna jej nazwa), otwartą do podpisu w Genewie2 
(zwana dalej Konwencją CMR lub umową CMR). Ważny jest także art. 91 
ust. 1 Konstytucji, w myśl którego ratyfikowana umowa międzynarodowa, po 
jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stanowi część 
krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej sto-
sowanie jest bezpośrednio uzależnione od ustawy. Poza tym można stwierdzić, 
zgodnie z ust 2., art. 91 Konstytucji, że umowa międzynarodowa ratyfikowana 
za uprzednią zgodą wyrażoną w formie ustawy ma pierwszeństwo przed ustawą, 
jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową3.  

Przyjmując ten warunek należałoby założyć, że stosując tę zasadę 
a contrario można przyjąć, że do przypadków nie dających się wyjaśnić, na 
podstawie zasad funkcjonujących w Konwencji CMR, zastosowanie znajdzie 
ustawodawstwo krajowe (państwa strony umowy)  dotyczące wewnątrzkrajo-
wych przewozów towarowych. Co ciekawe, zasada znajdzie również zastoso-
wanie na terytorium państwa nie będącego stroną Konwencji CMR, ale podmiot 
mający tam swoją siedzibę będzie stroną umowy funkcjonującej na podsta-
wie Konwencji CMR. 

W pozostałym zakresie, niezwykle istotne zagadnienia, z punktu właści-
wego wykonywania umowy międzynarodowego przewozu drogowego towa-
rów, znajdują się w wielu aktach o podobnej do Konwencji CMR randze i wy-
wodzących się z międzynarodowego prawa publicznego, regulujących jednak 
pewne działania odnoszące się wprawdzie do wykonywania usług transporto-
wych, ale mających charakter administracyjno-celny. Wśród tych umów na 
szczególną uwagę zasługują: 

– konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym SAD  
(ang. Single Administrative Document, zwana dalej konwencją SAD),  

                                                           
2  Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Proto-

kół podpisania, sporządzona w Genewie 19 maja 1956 r. (DzU 1962, nr 49, poz. 238 z zał., 
z późn. zm.) oraz oświadczenie rządowe z 25 lipca 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę 
Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej 
wraz z Protokołem podpisania w Genewie 19 maja 1956 r. (DzU 1962, nr 49, poz. 249). 

3  R. Walczak, Międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2006, s. 29–31. 
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– konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów 
z zastosowaniem karnetów TIR (ang. Transport International Routier, 
zwana dalej konwencją TIR),  

– konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej (ang. Community Tran-
sit, zwana dalej konwencja WPT), 

– konwencja celna w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej 
towarów – konwencja A.T.A. (ang. Admission Termporary – Tempora-
ry Admission, zwana dalej konwencją ATA),  

– umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 
1957 roku i ratyfikowana 30 października 1975 roku (DzU 1975, nr 35, 
poz. 189 i 190 z zał., z późn. zm., zwana dalej umową ADR).  

W założeniu ustawodawcy, wprowadzenie konwencji SAD w życie miało 
za zadanie maksymalnie uprościć formalności celne w obrocie towarowym, 
przy czym jej treść przygotowano i wyłożono do podpisu w Interlaken 
w Szwajcarii 20 maja 1987 roku (DzU 1998, nr 46, poz. 288 z zał.). Natomiast 
konwencja (podobnie, jak w pozostałych wymienionych przypadkach) znalazła 
się w załączniku do ustawy. Niezależnie od wskazanych okoliczności Jednolity 
Dokument Administracyjny SAD, jest przede wszystkim zgłoszeniem przewo-
żonego ładunku do odpowiednich procedur celnych. Zasadniczo powinien być 
złożony w tym urzędzie celnym, w jakim dokonano zgłoszenia tranzytu towa-
rów do przewozu4. 

Druga z wymienionych konwencji – TIR została przygotowana przez  
Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych (UNECE) w Ge-
newie 15 stycznia 1959 roku. Jej ostateczną wersję sporządzono dopiero 
14 listopada 1975 roku. Natomiast ratyfikacja jej treści przez stronę polską na-
stąpiła 22 grudnia 1980 roku, przy czym ostateczne tłumaczenie, a w jego na-
stępstwie przyjęcie tej regulacji przez stronę polską odbyło się po czterech la-
tach prac – 22 grudnia 1984 roku (DzU 1984, nr 171, poz.76 z zał., z późn. zm.)5. 

Niezwykle ważna, z punktu widzenia właściwego sposobu dokonywania 
odpraw celnych towarów, jest kolejna z konwencji – WPT. Została ona opra-
cowana w celu dostosowania przepisów celnych obowiązujących w krajach 
                                                           

4  Międzynarodowy transport drogowy, red. W. Starowicz, Zeszyty Naukowo-Techniczne 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Kra-
kowie, nr 17 (zeszyt 145), Kraków 2009, s. 170–171. 

5  Międzynarodowy transport drogowy..., s. 175. 
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sygnatariuszach tej konwencji do przepisów obowiązujących w Unii Europej-
skiej i krajach EFTA (czyli Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii), co 
jak się należy domyślać wiązało się z zamiarem przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Ostateczna wersja tekstu jednak została podpisana dużo wcześ-
niej, a mianowicie 20 maja 1987 roku w Interlaken. Przyjęcie jej postanowień 
do polskiego porządku prawnego nastąpiło do jej ratyfikacji, pełny tekst kon-
wencji WPT znajduje się w załączniku do protokołu ratyfikacyjnego  
z 11 kwietnia 1998 roku (DzU 1998, nr 46, poz. 290 z zał.). W założeniu, kon-
wencja miała przyczynić się do uproszczenia procedur odpraw celnych przy 
zastosowaniu formularza SAD, dzięki któremu cały przewóz towarów odbywa 
się na podstawie jednego dokumentu, a formalności z tym związane, zostały 
zredukowane do absolutnego minimum. Dzieje się tak dzięki opracowanemu 
przez Komisję Europejską – Nowego Komputerowego Systemu Odprawy Tran-
zytowej Towarów (ang. New Computerized Transit System)6. 

Kolejna umowa międzynarodowa, która w swym założeniu miała przyczy-
nić się do uproszczeniu odprawy celnej w obrocie międzynarodowym, to kon-
wencja ATA. Jej treść sporządzono i wyłożono do podpisu w Brukseli 6 grud-
nia 1961 roku, natomiast sam proces ratyfikacyjny w Polsce został zakończony 
18 czerwca 1969 roku (DzU 1969, nr 30, poz. 242 z zał., z późn. zm.). Założe-
nia tej konwencji są dosyć specyficzne i obejmują swym zakresem jedynie 
pewną grupę towarów, które są wywożone czasowo z kraju pochodzenia. Ich 
wywóz jest najczęściej dokonywany w celach wystawienniczych, bądź też re-
klamowych. Warunkiem uczestniczenia w tej konwencji jest fakt, umożliwiają-
cy wywóz towaru, jednak pod warunkiem, że nie będzie on przetworzony w ża-
den inny sposób w kraju przeznaczenia. W przeciwnym razie zaistnieje tam 
obowiązek uiszczenia stosowanych opłat celnych i podatkowych7. 

Ostatnią z wymienionych regulacji międzynarodowych jest umowa ADR. 
Jej pierwotny tekst  powstał w 1957 roku i w zasadzie od tego czasu dokonano 
w niej bardzo dużo zmian, wynikających ze zmieniających się warunków tech-
nicznych zabezpieczeń w przewozie towarów niebezpiecznych. Liczba zmian 
jakie zostały wprowadzone do jej treści, spowodowały konieczność przygoto-
wania i wprowadzenia tekstu jednolitego. Dzięki temu zabiegowi poprzednie 
wersje umowy przestały obowiązywać, a w następstwie oświadczenia rządowe-

                                                           
6  Ibidem, s. 191. 
7  Ibidem, s. 202. 
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go z 16 stycznia 2009 roku w sprawie wejścia w życie zmian załączników A i B 
umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego to-
warów niebezpiecznych (ADR), wszedł do polskiego porządku prawnego zre-
strukturyzowany tekst tej umowy (tekst jedn. DzU 2009, nr 27, poz. 162). 
W wyniku tego zabiegu ułatwiony został w znacznej mierze sposób posługiwa-
nia się treścią umowy, a przez to stała się ona bardziej czytelna dla potencjal-
nych adresatów. 

Oczywiście nie są to wszystkie konwencje i umowy odnoszące się w swo-
jej treści do międzynarodowego przewozu towarów. Jednak te, które zostały 
wymienione wydają się najważniejsze. Poza tym nie należy zapominać, że ze 
względu na okoliczność bycia członkiem Unii Europejskiej, krąg przepisów do 
stosowania znacznie się powiększył o dorobek prawodawstwa europejskiego, 
głównie w kontekście wydawania rozporządzeń oraz dyrektyw, które mają co-
raz większy wpływ na kształt polskich regulacji prawnych. 

 
 

1. Zakres stosowania umowy przewozowej  
 
Z punktu widzenia obszaru stosowana umowy CMR, należy przede 

wszystkim brać pod uwagę uregulowanie w art. 1 ust. 1, w którym wskazano, że 
konwencję CMR stosuje się do każdej umowy o zarobkowym przewozie dro-
gowym towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależ-
ności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miej-
sce przewidziane dla jej dostawy (stosownie do oznaczenia w umowie), znajdu-
ją się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem uma-
wiającym się. Tak więc konwencja może być stosowana przez przewoźników 
będących jednocześnie przedsiębiorcami, wykonującymi zawodowo przewóz 
drogowy towarów w sposób odpłatny. W tym zakresie szczególną rolę ma do 
odegrania przedsiębiorca transportowy, który określa wewnętrzny porządek 
prawny każdej ze stron umowy CMR. W odniesieniu do przedsiębiorcy pol-
skiego ma on do spełnienia wszystkie te kryteria, które zostały zawarte w usta-
wie o transporcie drogowym8 (zwana dalej utd) 9. 
                                                           

8  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. DzU 2007, nr 125, 
poz. 874 z późn. zm.). 

9  W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Wy-
dawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009, s. 255. 
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Nie bez znaczenia dla zakresu obowiązywania umowy CMR, ma specy-
ficzny język wykorzystywanych zwrotów. Objaśnienia tychże pojęć znaleźć 
można w „słowniczku” opublikowanym w art. 1 ust. 2, w którym wskazano, że 
konwencja CMR może odnosić się w swoim przedmiotowym znaczeniu jedynie 
do umowy przewozu. Cytowany zapis nie wskazuje jednak, czym jest ta umo-
wa, ani jaką powinna przedstawiać treść ipso sue, by można było uznać, iż jej 
postanowienia wiążą strony. Dla wyjaśnienia pojawiającej się wątpliwości nale-
ży posiłkować się regulacjami wewnątrzkrajowymi, a zawartymi w art. 774 
i nast. Kc10. Wynika z nich, że przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działal-
ności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia osób lub rzeczy. Nie należy 
jednak zapominać, że w tym kontekście przyjęte sformułowanie jest zbyt ogól-
nikowe.  

Należałoby więc zauważyć, że w kwestiach nieuregulowanych przepisami 
w zakresie treści umowy przewozowej towarów, znajdą odpowiednio zastoso-
wanie uregulowania umowy o dzieło z art. 627 i nast. Kc. W założeniu bowiem 
ustawodawcy, umowa ta wskazuje, że w wypadku stosowania regulacji odno-
szących się do umowy o przewóz towarów, przyjmujący zamówienie zobowią-
zuje się do wykonania oznaczonego przewozu, a na zamawiającym ciążył bę-
dzie obowiązek uiszczenia wcześniej uzgodnionego wynagrodzenia11, ale do-
piero po jej wykonaniu. Jest to więc umowa rezultatu, która obliguje przewoź-
nika do właściwego wypełnienia jej treści. Jeżeli przewoźnik nie wywiąże się 
z zobowiązań,  nie należy mu się wynagrodzenie w pełnej wysokości, a tylko 
w takiej, która uzasadniałaby poniesione dotychczas wydatki wynikające z rea-
lizacji umowy. Wypełnienie więc obowiązków przez jedną ze stron, (w tym 
przypadku przez przewoźnika), obliguje również drugą stronę do właściwego 
wypełnienia przyjętego na siebie zobowiązania, czyli do uiszczenia przewoźnego.  

Dla przedmiotowego zakresu umowy międzynarodowego transportu dro-
gowego towarów CMR, niezwykle ważna jest przesłanka wskazująca na ko-
nieczność występowania dwóch podmiotów. Podmioty te muszą występować 
w obrocie jako podmioty obce, które ponadto mają siedziby w różnych pań-
stwach. Stąd też wniosek, że zasadniczym elementem umowy przewozowej 
według konwencji CMR jest przemieszczanie ładunku z miejsca nadania do 

                                                           
10  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
11  W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warsza-

wa 1999, s. 447. 
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miejsca odbioru przy użyciu odpowiedniego środka transportowego. Przy czym 
miejsce odbioru znajduje się na terenie innego państwa, które jednak nie musi 
być stroną konwencji CMR. 

Wspomniana okoliczność nie ma zasadniczo wpływu na to, że co do zasa-
dy stronami umowy przewozowej będą nadawca i przewoźnik. Problemem jest 
tutaj rola odbiorcy przesyłki, którym w skrajnych przypadkach może być rów-
nież ten sam podmiot, będący często jednocześnie nadawcą, bądź inna osoba 
trzecia. Wskazuje na to fakt, że jest to umowa zawierana na rzecz osoby trze-
ciej12, co daje możliwość stosowania, przy tak sformułowanej umowie, przepi-
sów umowy spedycji z art. 794 § 1 i nast. Kc. W tym zakresie zapisy umowy 
zobowiązują spedytora do odpłatnego wysłania lub odbioru przesyłki lub doko-
nania innych usług związanych z przewozem. Przy czym, w myśl § 2  
art. 794 Kc, spedytor może występować w imieniu własnym lub w imieniu da-
jącego zlecenie. Tym samym zakres przedmiotowy umowy spedycji wyklucza 
stosowanie jej zapisów do umowy przewozowej w myśl regulacji CMR. Jest 
jednak wyjątek polegający na tym, że do umowy spedycji będzie można jednak 
stosować zapisy Konwencji CMR, jedynie w takim przypadku, kiedy usługę 
przewozową, zgodnie z art. 800 Kc, będzie wykonywał spedytor sam, własnym, 
wynajętym lub wyleasingowanym do tego celu środkiem transportowym13.  

Z punktu widzenia uregulowań zawartych w umowie CMR nie bez zna-
czenia jest również środek transportu, wykorzystany do wykonywania tego 
rodzaju usługi. W regulacji ust. 2 art. 1 konwencji CMR użyto pojęcia „pojazd” 
(pojazdy samochodowe, członowe, przyczepy i naczepy) w rozumieniu art. 4 
konwencji z dnia 19 września 1949 roku o ruchu drogowym14 (zwana dalej 
konwencją o ruchu drogowym). Pojazdem samochodowym będzie więc każdy 
pojazd poruszający się po drogach z własnym napędem mechanicznym, prze-
znaczony zazwyczaj do transportu osób lub towarów, a nie będący pojazdem 
poruszającym się po szynach lub połączony przewodami elektrycznymi. Pojaz-
dem członowym jest natomiast każdy pojazd samochodowy z przyczepą bez 
przedniej osi, połączony z pojazdem w taki sposób, że część przyczepy spo-

                                                           
12  Ibidem, s. 448. 
13  R. Walczak, op.cit., s. 35–36. 
14  Konwencja o ruchu drogowym, Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz 

Akt końcowy, podpisany w Genewie 19 września 1949 r. (DzU. 1959, nr 54, poz. 321 z zał., 
z późn. zm.). 



268 Marek Białkowski 

 

czywa na pojeździe ciągnącym i znaczna część ciężaru tej przyczepy i jej ła-
dunku obciąża pojazd ciągnący.  

Przyczepa, w rozumieniu Konwencji o ruchu drogowym, jest każdym po-
jazdem przeznaczonym do przyczepienia do pojazdu samochodowego15. Wyda-
je się niezwykle ważne, aby rodzaj pojazdu wykorzystywany  do drogowego 
międzynarodowego transportu towarowego został określony już w samej treści 
umowy zawieranej między nadawcą a przewoźnikiem. Opis ten nie musi być 
dokładny, bowiem wynika z okoliczności  załadunku, przewozu i wyładunku16. 
Jednak wydaje się, że umowa powinna wskazywać jego rodzaj, tym bardziej, że 
w bardzo wielu przypadkach podmioty funkcjonujące na rynku mają w tym 
zakresie pewne doświadczenie zawodowe, pozwalające określić, jaki rodzaju 
pojazdu nadaje się do przewozu przesyłki określonej w umowie. 

 
 

2. Przesyłka towarowa 
  
W doktrynie niemieckiej podkreśla się, że przedmiotem umowy realizo-

wanej na podstawie zapisów konwencji CMR, są rzeczy (towary), wskazujące 
na ich handlowy charakter. Wskazuje na to określenie użyte w oryginalnym 
brzmieniu tytułu konwencji – marchndise, które w rozumieniu § 80 Kodeksu 
cywilnego (niem. Bürgerliches Gesetzbuch, skrót BGB)17, podobnie jak w art. 45 
polskiego Kc traktowane są jako rzeczy materialne, a więc mające określoną 
wartość. Określenie to należy odnieść do towaru, rozumianego jako przesyłka 
lub ładunek. Dopiero przy takich założeniach można stwierdzić, że umowa 
CMR odnosi się do przemieszczania ładunku z miejsca nadania do miejsca 
przeznaczenia.  

Nie bez znaczenia jest okoliczność wskazana w art. 2 ust. 1 umowy CMR  
określająca relacje między różnymi rodzajami środków transportowych, 
zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy przynajmniej część trasy przewozu ładun-
ku obejmuje różne środki transportowe (morski, kolejowy, śródlądowy trans-
port wodny lub też powietrzny) bez konieczności dokonania dodatkowych 

                                                           
15  W. Górski, K. Wesołowski, op.cit., s. 255. 
16  H. de la Motte, J. Temme, Geltungsbereich, w:, Kommentar zur CMR, Überreinkommen 

über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr, red. Karl-Heinz Thume, 
Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main 2007, s. 85. 

17  H. de la Motte, J. Temme, op.cit., s. 83. 
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czynności przeładunkowych. Chociaż przepisy określają taką sytuację jedno-
znacznie, stosuje się zapisy konwencji CMR. Zagadnienie to jest szczególnie 
ważne kiedy zaistnieje konieczność dochodzenia odszkodowania z powodu 
szkody ładunku powstałej w czasie wykonywania usługi transportowej18.  

Niezmiernie ważkie  przy tym jest to, aby konwencja CMR nie była jedyną 
podstawą prawną  przewożenia wszystkich rodzajów ładunków w obrocie mię-
dzynarodowym. W art. 1 ust. 4 jednoznacznie wskazano, że nie wszystkie ła-
dunki mogą być przewożone. Opierając się zatem na treści zapisów  konwencji 
CMR, wskazać należy, iż  jej zakres przedmiotowy nie obejmuje międzynaro-
dowych przesyłek pocztowych w myśl konwencji pocztowych oraz zwłok, mie-
nia  przesiedlenia19. Podobnie wygląda transport towarów niebezpiecznych, 
czyli takich, które w myśl art. 2 umowy ADR uważa się za materiały lub 
przedmioty niedopuszczone do międzynarodowego przewozu drogowego lub są 
dopuszczone na warunkach określonych w tej umowie20. Należą do nich mate-
riały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały zapalne i samozapalne, utlenia-
jące się, trujące, zakaźne, promieniotwórcze oraz żrące. Towary te mogą być 
przewożone dopiero po ich odpowiednim oznakowaniu (Tabela A, część 3 
umowy ADR)21, natomiast materiały żrące muszą być opatrzone specjalnymi 
tzw. kodami klasyfikacyjnymi i przewożone w odpowiednich opakowaniach.  

Dla właściwego wykonania umowy przewozu zgodnie z konwencją CMR 
nie bez znaczenia są warunki techniczne wykorzystywanego  do przewozu 
środka transportowego. Ograniczenie to wynika wprost z art. 30 ust. 1 konwen-
cji o ruchu drogowym i odnosi się szczególnie do całkowitej masy pojazdu, 
która w polskich, skrajnych przypadkach nie może przekroczyć 44 tony, a jego 
długość nie może przekroczyć 18,75 metra22. Szczegóły techniczne pozostałych 
kwestii zawarta jest w treści art. 61 ustawy Prawo o ruchu drogowym (zwana 
dalej Prd)23. Nie należy jednak zapominać o ust. 10 art. 61 Prd, który wskazuje 
na konieczność dotrzymania warunku przez przewoźnika parającego się wyko-

                                                           
18  W. Górski, K. Wesołowski, op.cit., s. 260–261. 
19  W. Górski, E. Mendyk, Prawo transportu lądowego, Wydawnictwo Komunikacji i Łącz-

ności, Warszawa 2005, s. 63. 
20  T. Fijałkowski, Transport drogowy, Przewozy i drogi publiczne, Warszawa 2009, s. 403. 
21  Międzynarodowy transport drogowy..., s. 210. 
22  W. Górski, E. Mendyk, op.cit., s. 63–65. 
23  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. DzU 2005, 

nr 108, poz. 908, z późn. zm.). 
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nywaniem usług transportowych w ramach Konwencji CMR, że wysokość po-
jazdu z ładunkiem nie może przekroczyć 4 metrów, a jego szerokość zgodnie 
z ust. 6 pkt 1 art. 61 Prd nie może przekraczać 2,55 metra. Jednakże w szcze-
gólnych przypadkach, kiedy pojazd jednak po załadowaniu osiągnąłby te wy-
miary przekroczenie nie może być większe niż 3 metry. W tym ostatnim przy-
padku będziemy mieli do czynienia z przewozami tzw. ponadgabarytowymi, 
których przewóz po drogach publicznych, zgodnie z art. 64 ust. 1 Prd, jest do-
puszczalny po uprzednim uzyskaniu przez przewoźnika na jego wniosek odpo-
wiedniego zezwolenia Starosty powiatowego, jeśli transport będzie wykonywa-
ny na terenie jego właściwości. Natomiast w sytuacji, kiedy ładunek będzie 
przemieszczany przez większy obszar, na przykład kilku powiatów lub woje-
wództw, zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
lub też upoważniona przez niego państwowa lub samorządowa jednostka orga-
nizacyjna.  

 
 

3. Zawarcie umowy przewozowej  
 
Konwencja CMR nie wskazuje sposobu, w jaki winno dojść do zawarcia 

umowy przewozowej, a co najwyżej określa te elementy, które stanowią wska-
zówkę, co do jej treści, obejmując tym samym elementy przedmiotowo istotne 
umowy.  

Przewoźnik zobowiązuje się w umowie do dostarczenia przesyłki w okre-
ślone miejsce i w określonym czasie. Zgodny zamiar stron koncentruje się na 
kilku elementach ważnych z punktu widzenia nadawcy, do których należą 
przede wszystkim towar, odpłatność za wykonaną usługę, trasa przewozu, od-
powiedni środek transportu24. Poza tym, jak wskazuje R. Walczak, stosownie do 
art. 1 ust. 1 konwencji CMR, miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce 
dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie muszą znajdować się 
w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiają-
cym się25. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze tak jest. Ze stosowania posta-
nowień konwencji CMR wyłączone są takie umowy, na podstawie których 
część trasy przewozu towaru będzie obejmował przejazd przez terytorium inne-

                                                           
24  H. de la Motte, J. Temme, op.cit., s. 82–83. 
25  R. Walczak, op.cit., s. 41. 
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go państwa, natomiast sama trasa będzie miała charakter wewnątrzkrajowy. 
W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z przejazdem przez obce pań-
stwo tylko częściowo, ale strony umowy będą podmiotami pochodzącymi 
z tego samego państwa, a sam transport będzie traktowany jako przewóz krajo-
wy. W takim przypadku będą musiały znaleźć zastosowanie wewnętrzne pol-
skie regulacje prawne, odnoszące się do drogowego przewozu towarów – usta-
wa Prawo przewozowe (zwane dalej Pp)26. Niezależnie od powyższego przy-
kładu, trzeba mieć na uwadze, że konwencja CMR ma co do zasady charakter 
bezwzględnie obowiązujący, co wynika z regulacji zawartej w art. 41 umowy 
CMR. Zawiera ona zapis mówiący o nieważności wszelkich klauzul, które po-
średnio lub bezpośrednio naruszałaby postanowienia konwencji27. Wobec tego 
zasadę tę należy odnieść głównie do odpowiedzialności odszkodowawczej. 
Chociaż z jej treści wynika, jak to stwierdzono w ust. 2 art. 41, że odnosi się 
ona do sytuacji, która nakazywałaby zrzec się korzyści z ubezpieczenia towaru 
na przewoźnika i druga z nich, to klauzula przenosząca ciężar dowodu na 
nadawcę. Ten sposób jej rozumienia jest niedopuszczalny, gdyż naruszałby 
uprawnienia podmiotów do właściwego dochodzenia odszkodowania. Tego 
rodzaju uprawnienia nie może domagać się sam nadawca, ani też nie może ono 
wynikać z postanowień umownych, gdyż sytuacja taka mogłaby prowadzić do 
obejścia przepisów w celu dokonania przysporzenia na rzecz podmiotu do tego 
nieuprawnionego, co wiązałoby się z naruszeniem uprawnień przewoźnika, 
odnoszących się chociażby do dochodzenia odszkodowania z tytułu umowy 
ubezpieczenia cargo ładunku. Trzeba pamiętać również, że użyto tutaj zwrotu 
„w szczególności”, a więc ustawodawca zakłada, że istnieją przypadki, które 
nakazywałyby stosowanie klauzuli bezwzględnej nieważności do jeszcze in-
nych okoliczności, niewymienionych w statuowanym przepisie. 

Przede wszystkim należy jednak pamiętać o tym, że umowa przewozowa 
CMR ma charakter konsensualny. Do jej zawarcia dochodzi bowiem wskutek 
zgodnego oświadczenia woli obu stron, a więc nadawcy i przewoźnika. Fakt 
wystawienia listu przewozowego nie stanowi żadnej bezwzględnej przesłanki, 
od której uzależnione jest jej istnienie28. Obecnie list przewozowy CMR, pełni 

                                                           
26  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. DzU 2000, nr 50, 

poz. 601, z późn. zm.). 
27  R. Walczak, op.cit., s. 42. 
28  M. Jägers, CMR – Besonderheiten gegenüber §§ 407 ff. HGB, w: J. Knorre, K. Demuth, 

R.T. Schmid, Handbuch des Transportrechts, C.H. Beck Verlag, München 2008, s. 139. 
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jedynie pewnego rodzaju funkcję dowodową na zawarcie umowy (łac. ad pro-
bationem). Dzięki takiemu zabiegowi można jedynie ułatwić postępowanie 
dowodowe, gdyż zachowanie formy pisemnej listu może jedynie wskazywać na 
fakt jej wcześniejszego zawarcia, którego następstwem jest właśnie wystawienie 
listu przewozowego przez nadawcę. Pewnego rodzaju ciekawostką jest również 
okoliczność, że w niektórych relacjach związanych z obrotem gospodarczym 
może dojść do „dorozumianego zawarcia umowy przewozowej” (łac. per facta 
concludentia). Jeżeli jednak nie uda się przeprowadzić dowodu na istnienie, 
choćby właśnie w sposób dorozumiany, umowy, wówczas należy się odnieść do 
regulacji krajowych. Wedle bowiem art. 780 § 1 na wyraźne żądanie przewoź-
nika, wysyłający (najczęściej nadawca), powinien wystawić list przewozowy 
zawierający co najmniej minimalne dane określone w art. 77929. Należy jednak 
pamiętać, że list przewozowy nie może pod żadnym pozorem stanowić doku-
mentu zastępującego treść umowy przewozowej, może ją w pewien sposób 
doprecyzowywać, przy czym i w tym przypadku należy zachować daleko idącą 
ostrożność.  

 
 

4. Rola i kształt listu przewozowego  
 
Związek umowy przewozowej z jakąkolwiek formą dokumentu, towarzy-

szącego przesyłce  ma długą historię. Jego początki sięgają morskiego listu 
przewozowego, znanego w prawie morskim pod pojęciem konosamentu30, który 
był i nadal jest formą morskiego listu przewozowego mającego jednak inny 
charakter prawny. Konosament jest bowiem formą papieru wartościowego na 
okaziciela, uprawniającego do dysponowania ładunkiem, jeżeli ten znajduje się 
w ładowni statku, będąc tym samym swoistą formą zabezpieczenia uiszczenia 
przewoźnego przez nadawcę lub odbiorcę.  

W przeciwieństwie do konosamentu, list przewozowy CMR jest dokumen-
tem imiennym, w którego treści wskazane są elementy przedmiotowo istotne, 

                                                           
29  T. Szanciło, Prawo przewozowe, Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, 

s. 187.  
30  C. Teutsch, Abschluß und Ausführung des Beföredrungsvertrages [w:], Karl-Heinz Thu-

me (red.), Kommentar zur CMR, Überreinkommen über den Beförderungsvertrag im internatio-
nalen Straßengüterverkehr, Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main 2007, s. 195. 
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między innymi nadawca i przewoźnik, odbiorca,  przedmiot umowy, przesyłka 
towarowa. 

Oczywiście każdy dokument używany w obrocie międzynarodowym ma 
do spełnienia określone funkcje. W przypadku listu przewozowego CMR, 
szczególnie istotne są te z nich, które regulują ważne kwestie dla wszystkich 
podmiotów uczestniczących w procesie transportowym. W. Starowicz wskazuje 
kilka funkcji, jakie  spełnienia list przewozowy CMR, a wśród nich na szcze-
gólną uwagę zasługują następujące: 

– funkcja informacyjna, która wskazuje na treść umowy przewozowej, 
tym samym uprawnia do przeprowadzenia każdemu z zainteresowa-
nych podmiotów, kontroli wypełnienia jej postanowień, 

– funkcja instrukcyjna, która w swej treści jest szczególnie ważna dla kie-
rowcy, a więc przewoźnika, bowiem list ten zwiera szereg wskazówek, 
odnoszących się do sposobu postępowania z przesyłką w trakcie zała-
dunku (choć czynności ładunkowe należą do nadawcy ładunku i to on 
powinien ich dokonać, jeżeli jest inaczej przewoźnikowi w tym wzglę-
dzie należy się dodatkowe wynagrodzenie), wystąpienia przeszkód 
w przewozie, w tym terminu, w jakim przesyłka winna być dostarczona 
odbiorcy, 

– funkcja legitymacyjna, w istnieniu której fakt posiadania wtórnika listu 
przewozowego (dotyczy to przede wszystkim nadawcy lub odbiorcy) 
wskazuje podmiot uprawniony do zmiany treści umowy przewozowej, 
nawet już w trakcie jej wykonywania, 

– funkcja dowodowa, ma szczególne znaczenie dla wykonania umowy 
przewozowej w ogólności; konwencja CMR nie wymaga, aby umowa 
 przewozu drogowego towarów miała formę pisemną, jednak list prze-
wozowy w formie pisemnej jest dowodem, że do zawarcia takiej umo-
wy doszło31, a jej treść odpowiada treści  samego listu. 

Poza wymienionymi funkcjami nie należy zapominać o tym, że w polskiej dok-
trynie istnieje pogląd mówiący o tym, że list przewozowy, w myśl art. 245 Kpc32, jest 
dokumentem prywatnym, który jest dowodem na złożenie oświadczenia zawar-
tego w tym dokumencie. Co do formy, w jakiej list przewozowy CMR powi-

                                                           
31  Międzynarodowy transport drogowy..., s. 160. 
32  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU 1964, nr 43, 

poz. 296 z późn. zm.). 
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nien być wystawiony, to treść art. 5 konwencji CMR nie zawiera w tym wzglę-
dzie żadnych wskazówek. Przykładowo, art. 4 umowy CMR wskazuje, że 
umowa przewozowa CMR jest umową konsensualną i do jej zawarcia niezbęd-
ne jest jedynie zgodne oświadczenie woli stron, bez konieczności sporządzania 
formy pisemnej, to tym bardziej nie ma obowiązku sporządzenia odpowiadają-
cego jej treści listu przewozowego CMR33. Potrzeby obrotu gospodarczego 
wymogły jednak wymóg opracowania kształtu i formy, z powodu konieczności 
dochodzenia odszkodowań różnego rodzaju. W 1971 roku Międzynarodowa 
Unia Transportu Drogowego (ang. International Road Transport Union, zwana 
dalej IRU) opracowała wzorzec listu przewozowego. Przyglądając się treści  
art. 5 ust. 1 konwencji CMR można przyjąć, że przepisy wymagają trzech eg-
zemplarzy listu przewozowego. Z praktycznego punktu widzenia ich liczbę 
ustalono na cztery egzemplarze, a dla rozróżnienia poszczególnych jego części 
odpowiednio je pokolorowano: 

– oryginał listu przewozowego – pozostaje u nadawcy – kolor czerwony, 
– wtórnik listu przewozowego – jest przewożony z przesyłką, a po do-

starczeniu przesyłki na miejsce przekazywany jest odbiorcy – kolor 
niebieski, 

– kopia listu przewozowego – przeznaczona jest dla przewoźnika –  kolor 
zielony, 

– kopia listu przewozowego – posługują się nią wszystkie strony umowy 
oraz odbiorca, wypełniając obowiązki związane z dostarczeniem i ode-
braniem przesyłki na miejscu przeznaczenia – kolor czarny. 

Warto wspomnieć, że niezależnie od nakładu listu przewozowego CMR, jego 
druki przygotowywane są na papierze samokopiującym się34, co przyspiesza 
jego wypełnianie, ułatwiając tym samym nadawcy nadanie przesyłki. Zgodnie 
z art. 8 konwencji CMR, to na przewoźniku ciąży obowiązek sprawdzenia 
zgodności treści listu przewozowego ze stanem faktycznym przesyłki. Jeżeli 
jednak przewoźnik nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia, wówczas 
przyjmuje się, że deklarowany przez nadawcę stan przesyłki jest zgodny z rze-
czywistością i jest dla niego wiążący35. 

                                                           
33  C. Teutsch, op.cit., s. 199. 
34  W. Górski, K. Wesołowski, op.cit., s. 270. 
35  Ibidem, s. 276. 



Umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów 

 

275 

 

Niezależnie od wystawionej liczby egzemplarzy listu przewozowego, na-
leży podkreślić, że jego wypełnienie jest obowiązkiem obciążającym nadawcę. 
W swojej treści powinien on zawierać wszystkie te elementy, które mogą się 
przyczynić do ułatwienia przewoźnikowi właściwego wykonania usługi trans-
portowej. Przy czym informacje, jakie w treści listu przewozowego powinny 
(część obligatoryjna) i jakie mogą się znaleźć (część fakultatywna) określone 
zostały w art. 6 ust. 1 i 2 konwencji CMR.  

Pewnego rodzaju ułatwieniem przy wypełnianiu treści listu przewozowego 
i przesyłaniu go do przewoźnika jest internetowa poczta elektroniczna. Europej-
ska Komisja Gospodarcza, funkcjonująca w ramach ONZ, która poprzednio 
walnie przyczyniła się do stworzenia konwencji CMR, podjęła obecnie prace 
nad Protokołem do Konwencji CMR mającym ujednolicić zasady wykorzysta-
nia w obrocie międzynarodowym elektronicznego listu przewozowego36. Do 
tego novum polski system prawny jest już przygotowany, chociaż kwestią dys-
kusyjną jest stosowanie podpisu elektronicznego przy tego rodzaju czynnoś-
ciach. W Kodeksie cywilnym, art. 61 § 2 Kc zawarto regulację odnoszącą się do 
złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej. Mówi się w niej, że 
oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie 
z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w ten spo-
sób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Tak więc, jeśli list prze-
wozowy CMR zostanie sporządzony w formie elektronicznej, a następnie zo-
stanie przesłany do nadawcy wywoła skutek prawny, w taki sam sposób, jak 
złożone oświadczenie woli dokonane w sposób tradycyjny, a więc w formie 
papierowej. 

 
 

Podsumowanie 
 
Gospodarcze znaczenie każdego z wysokorozwiniętych państw europej-

skich w dużej mierze uzależnione jest od przejrzystych zasad funkcjonujących 
w obrocie gospodarczym, dla którego ogromne znaczenie ma przewóz ładun-
ków. Obecnie przewóz  oparty jest głównie na transporcie drogowym towarów. 
Niezwykle doniosłym wydarzeniem było więc przyjęcie w Polsce unormowań 
o charakterze międzynarodowym, w których szczególne znaczenie ma Konwen-

                                                           
36  Międzynarodowy transport drogowy, s. 170. 
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cja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Pro-
tokół podpisania, sporządzona w Genewie 19 maja 1956 roku. Ich przyjęcie 
stanowiło doniosłe znaczenie dla ułatwienia sposobu wykonywania przewozów 
międzynarodowych. Na poziomie międzynarodowym wprowadzono bowiem 
jednolite zasady dotyczące sposobu zawierania umowy o międzynarodowym 
przewozie drogowym towarów. Dzięki listowi przewozowemu CMR, ujednoli-
cono również zasady sporządzania listu przewozowego, przez co zwiększyła się 
jego ranga. Poprzez takie działania stworzono zainteresowanym podmiotom 
możliwość skutecznego dochodzenia odszkodowań. 
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AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD 
 
 

Summary 
 
Agreement on international road transport of goods is difficult from the legal  

issue, even for people who are professionally engaged in the provision of such ser-
vices. In its content includes a number of difficult to dispel the legal problems relating 
to the legal regulations that exist within the international traffic rights, in particular, 
raises uncertainties as to conclude this agreement, the circumstances which determine 
the fact that they came to its conclusion, what shape and form should have a legal bill of 
CMR, and several other legal issues related to transport issues, like who in the light of 
existing rules is required for loading, and thus to the consignment note. 

 
 Translated by Marek Białkowski 
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RELACJE MIĘDZY CMR A PRAWEM UNIJNYM  
W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 
 
Wprowadzenie  

 
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, 

sporządzona w Genewie w 19 maja 1956 roku, zwana powszechnie CMR (skrót 
od nazwy konwencji w języku francuskim)1, reguluje w ujednolicony sposób, 
w skali ponadnarodowej, umowę międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów. Konwencja reguluje między innymi: prawa i obowiązki stron umowy 
przewozu na poszczególnych etapach zawierania i wykonywania umowy prze-
wozu, problematykę listu przewozowego, kwestie odpowiedzialności przewoź-
nika za niektóre rodzaje szkód, zagadnienia ustalania wysokości odszkodowa-
nia, dochodzenia roszczeń, problematykę przewozów sukcesywnych (wykony-
wanych przez kilku przewoźników na podstawie jednego listu przewozowego). 
Z punktu widzenia przedmiotu regulacji, CMR zawiera zatem normy o charak-
terze cywilnoprawnym. Stąd też CMR zaliczana jest do dziedziny prawa cywil-
nego (gospodarczego, prywatnego). Postanowienia CMR są bezpośrednio sto-
sowane (i interpretowane) przez sądy poszczególnych krajów, rozstrzygające 
                                                           

1  W Polsce CMR opublikowana została w załączniku do DzU 1962, nr 49, poz. 238, spro-
stowanie błędu w przekładzie CMR, dokonane obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych 
z 13.06.1995 r. – DzU 1995, nr 69, poz. 352, zmiana wprowadzona Protokołem z 1978 r.  
(DzU 11.72.382).  
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spory między uczestnikami procesu transportowego. Tylko nieliczne przepisy 
konwencji regulują zagadnienia między państwami – stronami CMR i to doty-
czące przystępowania do konwencji, jej wypowiadania oraz rewizji, a także 
rozstrzygania sporów między państwami, dotyczących wykładni (art. 42 – 
51CMR). Natomiast z punktu widzenia sposobu tworzenia norm zawartych 
w konwencji, mają one charakter norm prawa międzynarodowego. Ta swoista 
dwoistość natury postanowień CMR, powoduje szereg specyficznych proble-
mów, związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów konwencyjnych. 

Do konwencji należy obecnie ponad pięćdziesiąt państw, w tym wszystkie 
państwa Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej zasadniczo nie reguluje 
zagadnień, będących przedmiotem CMR, choć transport pozostaje jedną z klu-
czowych dziedzin unormowanych przepisami unijnymi. Unia Europejska, w ra-
mach polityki transportowej, reguluje takie zagadnienia jak: zniesienie kontroli 
przeprowadzanych na granicach państw członkowskich, dostęp do zawodu 
przewoźnika oraz uznawanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, kwa-
lifikacje i szkolenia okresowe kierowców, transport towarów niebezpiecznych, 
pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury drogowej, 
kwestie socjalne i czasu pracy osób wykonujących czynności w zakresie trans-
portu drogowego, kwestie statystyczne, ochrony środowiska, kontroli drogowej, 
rejestracji pojazdów, szczegółowe problemy techniczne związane z budową 
i wyposażeniem pojazdów. 

Relacje między CMR a przepisami prawa unijnego dotyczącymi transportu 
są dość oczywiste. Prawo unijne rzutuje oczywiście na interpretację CMR, ale 
biorąc pod uwagę rozłączność przedmiotu regulacji, relacje te nie tworzą zasad-
niczo konfliktu norm (przepisów) prawnych, czyli nie występują sytuacje, 
w których sądy stosujące prawo stanęłyby przed dylematem czy stosować prze-
pisy CMR, czy też prawa unijnego.  

Nie oznacza to jednak, że zakresy CMR i prawa unijnego są całkowicie 
rozłączne. Kwestiami, które regulowane są jednymi i drugimi przepisami są 
zagadnienia jurysdykcji i wykonywania wyroków sądów zagranicznych. Prob-
lemy, o których mowa, unormowane są przepisami art. 31 CMR (w odniesieniu 
do roszczeń wynikających z tej konwencji) oraz przepisami ogólnymi, odnoszą-
cymi się do wszelkich roszczeń w sprawach cywilnych i handlowych (do któ-
rych należą również roszczenia wynikające z umowy międzynarodowego prze-
wozu drogowego towarów, regulowanej przepisami CMR). Przepisy te zawarte 
są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 roku w sprawie 
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jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych2 (zwanego dalej rozporządzeniem). Rozporządzenie – 
ujmując rzecz w pewnym uproszczeniu – zastąpiło w relacjach między pań-
stwami członkowskimi Unii Europejskiej konwencję brukselską o jurysdykcji 
i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych  
z 27 września 1968 roku3, której tekst został zmieniony przez konwencję 
o przystąpieniu nowych państw członkowskich do tej konwencji (dalej zwaną 
„konwencją brukselską”)4. Konwencja ta zastąpiła z kolei, w relacjach między 
podmiotami pochodzącymi z państw – stron konwencji, stosowne przepisy pra-
wa krajowego.  

Celem artykułu nie jest omówienie zagadnień jurysdykcji i wykonywania 
wyroków sądów zagranicznych, unormowanych powyższymi przepisami, a po-
kazanie w jaki sposób ewoluuje w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (zwanego dalej Trybunałem) stanowisko dotyczące wzajem-
nej relacji między wyżej określonymi przepisami CMR i prawa unijnego. Nale-
ży przy tym założyć, że problem może mieć w istocie szerszy zasięg, a miano-
wicie może dotyczyć nie tylko stosunku prawa unijnego do CMR w zakresie 
jurysdykcji i wykonywania wyroków sądów zagranicznych, ale w ogóle relacji 
między prawem unijnym a przepisami konwencji międzynarodowych, zawiera-
jących normy prawne, których zakres w mniejszym lub większym stopniu po-
krywa się z zakresem unormowania prawa unijnego. Dla zrozumienia dalszych 
wywodów, trudno jednak całkowicie abstrahować od kwestii jurysdykcji i wy-
konywania wyroków zagranicznych. 

CMR, regulując zagadnienia jurysdykcji, określa przed sądami którego 
z państw można wnosić pozwy w sprawach wynikających z przewozów jej 
podlegających. W myśl przepisu art. 31 ust. 1 CMR są nimi następujące sądy: 
sąd jednego z umawiających się państw (stron konwencji) określony przez stro-
ny sporu w drodze porozumienia, a z braku takiego porozumienia – sąd kraju 
miejsca zamieszkania, siedziby głównej lub filii albo agencji, za pośrednictwem 

                                                           
2  Dz. Urz. UE L 12 z 16.01.2001, s. 1, DZ. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 2004,  

rodz. 19, t. 4, s. 42. 
3  Dz. Urz. UE L 299 z 31.12.1972, s. 32. 
4  Równolegle z konwencją brukselską obowiązywała (i obowiązuje nadal) także w rela-

cjach z państwami niebędącymi członkami UE zawarta  6 września 1988 r. konwencja z Lugano 
o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych W Polsce 
konwencja ta ogłoszona została w DzU 2000, nr 10, poz. 132–133. 
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której zawarto umowę o przewóz, albo sądy krajów miejsca przyjęcia towaru do 
przewozu lub miejsca jego dostawy. Jednocześnie konwencja reguluje problem 
tak zwanej zawisłości sporu (sprawy) stanowiąc, że jeżeli w sporze podlegającej 
jej przepisom, sprawa toczy się przed sądem właściwym, według przepisu 
art. 31 ust. 1 CMR, albo w takim sporze został ogłoszony wyrok przez taki sąd, 
nie można wszcząć żadnej nowej sprawy z tej samej przyczyny między tymi 
samymi stronami, chyba że orzeczenie sądu, przed którym pierwsza sprawa 
została wszczęta, byłoby niewykonalne w kraju, gdzie założono nową sprawę 
(art. 31 ust. 2 CMR).  

Co się zaś tyczy wykonywania wyroków zagranicznych, CMR w przepisie 
art. 31 ust. 3 stanowi, że kiedy w sporze podlegającym jej przepisom, wyrok 
wydany przez sąd jednego umawiającego się kraju stał się wykonalny w tym 
kraju, staje się on również wykonalny w każdym z umawiających się państw, 
natychmiast po dopełnieniu formalności wymaganych w zainteresowanym kra-
ju. Formalności te nie mogą obejmować ponownego merytorycznego rozpatrze-
nia sprawy. Zakres tego postanowienia jest jednak ograniczony, gdyż nie stosu-
je się go: „do wyroków o wykonalności tylko tymczasowej, ani do wyroków, 
które oprócz kosztów procesu zasądzają od powoda odszkodowanie wskutek 
całkowitego lub częściowego oddalenia powództwa” (art. 31 ust. 4 CMR).  

Przepisy rozporządzenia regulują zagadnienia jurysdykcji i wykonywania 
orzeczeń sądów zagranicznych w sposób znacznie bardziej szczegółowy w po-
równaniu do regulacji zawartej w CMR (art. 2–31 rozporządzenia). Biorąc pod 
uwagę cel artykułu, nie ma potrzeby ich przytaczać czy też omawiać. Dla zro-
zumienia dalszych wywodów istotne jest jedynie to, że zasadą jurysdykcji jest 
możliwość jej wyboru przez strony sporu, a z braku takiego wyboru – wytacza-
nie powództw przed sądem państwa, gdzie pozwany ma miejsce zamieszkania. 
Wyjątki od tej zasady są ściśle określone. Wśród nich na uwagę zasługuje po-
stanowienie stanowiące, że w sprawach wynikających z umów, powództwo 
może być wytoczone przed sądem państwa, na terenie którego umowa została 
wykonana lub miała być wykonana (pozostałe wyjątki są irrelewantne do sto-
sunków wynikających z umowy przewozu). W kontekście tego postanowienia 
uzasadniona jest konstatacja, że CMR daje szersze możliwości wyboru sądu, 
bowiem powództwo można wytoczyć także przed sądem kraju miejsca przyję-
cia towaru do przewozu (które to miejsce trudno traktować jako miejsce wyko-
nania umowy z rozumieniu rozporządzenia).  
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W zakresie wykonywania wyroków sądów zagranicznych rozporządzenie 
przyjmuje zasadę, że orzeczenie zagraniczne nie może być przedmiotem kontro-
li merytorycznej (art. 36), a ponadto w sposób ścisły określa przypadki, w któ-
rych można odmówić stwierdzenia wykonalności orzeczenia zagranicznego  
(art. art. 34, 35, 45 rozporządzenia). Jednocześnie przepis art. 35 ust. 3 rozpo-
rządzenia wyraźnie stanowi, że jurysdykcja sądu państwa członkowskiego po-
chodzenia nie może być przedmiotem ponownego badania, a przepisy dotyczą-
ce jurysdykcji nie należą do porządku publicznego w rozumieniu art. 34 pkt 1 
tego rozporządzenia. Oznacza to, że nie jest możliwe odmówienie stwierdzenia 
wykonalności orzeczenia zagranicznego, ze względu na naruszenie przepisów 
o jurysdykcji, na podstawie klauzuli porządku publicznego. Rozporządzenie, 
oprócz samych warunków wykonywania orzeczeń zagranicznych, reguluje tak-
że zasady postępowania (procedurę) w sprawach o stwierdzenie wykonalności.  

 
 

1. Normatywne ujęcie wzajemnej relacji między przepisami unijnymi dotyczącymi 
jurysdykcji i wykonywania wyroków a stosownymi przepisami konwencji 
szczególnych  

 
Wzajemna relacja między przepisami rozporządzenia i CMR określona jest 

postanowieniami art. 71 rozporządzenia. Przepis art. 71 ust. 1 stanowi, że: „ni-
niejsze rozporządzenie nie narusza konwencji, których Państwa Członkowskie 
są stronami i które w sprawach szczególnych regulują jurysdykcję, uznawanie 
i wykonywanie orzeczeń”. Z postanowienia tego niewątpliwie wynika wola 
prawodawcy unijnego respektowania zasady autonomii prawa międzynarodo-
wego, zasady uwzględniania specyficznego charakteru dziedzin, których doty-
czą konwencje szczególne oraz zasady nienaruszania wcześniej zaciągniętych 
przez państwa członkowskie zobowiązań prawnomiędzynarodowych. Przyto-
czone wyżej postanowienie jest rozwinięte w kolejnym przepisie art. 71 ust. 2 
którego brzmienie jest następujące: 

„Celem zapewnienia jednolitej wykładni ust. 1 ustęp ten będzie stosowany 
w następujący sposób :  

a) niniejsze rozporządzenie nie wyłącza tego, aby sąd Państwa Człon-
kowskiego, które jest stroną konwencji dotyczącej spraw szczegól-
nych, oparł swoją jurysdykcję na takiej konwencji, i to także wówczas, 
jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania na terytorium Państwa 
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Członkowskiego, które nie jest stroną takiej konwencji. W każdym 
wypadku sąd ten stosuje art. 26 niniejszego rozporządzenia;   

b) orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim przez sąd, któ-
ry wydał swoją jurysdykcję na konwencji dotyczącej spraw szczegól-
nych, będą uznawane i wykonywane w innych Państwach Członkow-
skich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.  

Jeżeli Państwo Członkowskie pochodzenia i wezwane Państwo Członkow-
skie są stronami konwencji dotyczącej spraw szczególnych, która reguluje wa-
runki uznawania i wykonywania orzeczeń, wówczas obowiązują te warunki. 
W każdym wypadku mogą być stosowane przepisy niniejszego rozporządzenia 
w zakresie postępowania o uznanie i wykonanie.”   

Przepisy art. 71 rozporządzenia stanowią zasadniczo powtórzenie przepi-
sów art. 57 konwencji brukselskiej i art. 57 konwencji lugańskiej. Treść rozpo-
rządzenia w nieznacznym tylko stopniu różni się od treści obu konwencji  
(tj. lugańskiej i brukselskiej, między którymi również istnieją drobne różnice, 
nie mające znaczenia dla dalszych wywodów). Na uwagę zasługuje jednak oko-
liczność, że zasada poszanowania zobowiązań prawnomiędzynarodowych 
państw członkowskich, przyświecająca prawodawcy unijnemu, została ograni-
czona w treści rozporządzenia wyłącznie do zobowiązań istniejących (a nie 
zobowiązań, które mogłyby powstać w przyszłości). Zmiana, mająca swoje 
odzwierciedlenie w treści art. 71 ust. 1 rozporządzenia, jest konsekwencją przy-
jęcia w prawie unijnym zasady, w myśl której w miarę wprowadzania regulacji 
unijnych, państwa członkowskie nie mają prawa zawierać porozumień między-
narodowych, objętych zakresem prawa unijnego.  

Kwestia daleko posuniętego podobieństwa regulacji zawartej w rozporzą-
dzeniu i konwencji berneńskiej jest o tyle istotna, że Trybunał wcześniej wy-
powiadał się w kwestii wzajemnej relacji między przepisami dotyczącymi ju-
rysdykcji, zawartymi w konwencji brukselskiej i CMR. 

 
 

2. Orzecznictwo Trybunału w zakresie jurysdykcji  
 
W wyroku z 28 października 2004 roku w sprawie C–148/03 Nürnberger 

Allgemeine Versicherung przeciwko Portbrige Transport International BV5, 

                                                           
5  Orzeczenie opublikowane w European Court Reports 2004, s. 10327. 
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odnosząc się do art. 57 ust. 2 lit. a) tejże konwencji (będącego odpowiednikiem 
przytoczonego wyżej art. 71 ust. 2 lit. a) rozporządzenia), Trybunał stwierdził, 
że przepis ten powinien być interpretowany w ten sposób, że sąd umawiającego 
się państwa, przed który została pozwana osoba mająca miejsce zamieszkania 
na terytorium innego umawiającego się państwa, może opierać swoją jurysdyk-
cję na konwencji szczególnej, której stroną jest także to pierwsze państwo, 
a która zawiera szczególne postanowienia dotyczące jurysdykcji, nawet wów-
czas, gdy pozwany w danym postępowaniu nie wypowiada się co do istoty 
sprawy. Sentencja wyroku dotyczyła dopuszczalności jurysdykcji sądu państwa, 
w którym przyjęto towar do przewozu (art. 31 ust. 1 lit. b) CMR) w relacjach 
między podmiotami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Jak wspomniano, jurysdykcja taka wynika wyłącznie z postanowienia CMR 
i nie ma podstaw w ogólnych przepisach unijnych dotyczących jurysdykcji. 
Trybunał musiał przy tym dokonać interpretacji postanowienia art. 20 ust. 1 
konwencji brukselskiej (będącego odpowiednikiem art. 26 rozporządzenia  
nr 44/2001), do którego odsyła postanowienia art. 57 ust. 2 lit. a) tejże konwen-
cji, w myśli którego: „jeżeli pozwany, który ma miejsce zamieszkania w jednym 
z umawiających się państw, jest pozwany przed sąd innego umawiającego się 
państwa i nie wdaje się w spór, sąd z urzędu stwierdza brak swojej jurysdykcji, 
jeżeli jego jurysdykcja nie wynika z postanowień niniejszej konwencji”. Posta-
nowienie to, w kontekście przepisu art. 57 ust. 2 lit. a) mogło być rozumiane 
dwojako. Pierwsza wykładnia (skłaniająca się ku regulacji wspólnotowej) pole-
gałaby na przyjęciu stanowiska, że możliwe jest wytoczenie powództwa przez 
sąd państwa innego niż miejsca zamieszkania pozwanego, ale w przypadku, gdy 
pozwany nie wdaje się w istotę sporu, sąd ten powinien zbadać swoją jurysdyk-
cję i w przypadku stwierdzenia, że nie ma ona podstaw w konwencji bruksel-
skiej z 1968 roku (dziś – w rozporządzeniu) powinien uznać się za niewłaściwy 
do rozstrzygnięcia sporu. Druga interpretacja polega na przyjęciu, że przepis ten 
nakłada jedynie na sąd inny niż państwa miejsca zamieszkania obowiązek ba-
dania jurysdykcji z urzędu (nie czekając na zarzut pozwanego), ale jeżeli sąd 
uzna swoją właściwość do rozpoznania sporu na podstawie takiej konwencji 
(a nie ogólnych przepisów dotyczących jurysdykcji) może rozpatrywać sprawę 
nawet, jeśli strona pozwana nie wdała się w spór co do meritum.  

Wyrok Trybunału z 28 października 2004 roku, idący jednoznacznie 
w tym drugim kierunku, jest wyrazem poszanowania zasady autonomii prawa 
międzynarodowego, zasady uwzględniania specyficznego charakteru dziedzin, 
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których dotyczą konwencje szczególne oraz zasady nienaruszania wcześniej 
zaciągniętych przez państwa członkowskie zobowiązań prawnomiędzynaro-
dowych.  

Przytoczone rozstrzygnięcie było kontynuacją kierunku przyjętego w zna-
nym wyroku Trybunału z 6 grudnia 1994 roku (w sprawie C-406/92, dot. stat-
ków Tatry i Maciej Rataj)6. Wyrok ten nie dotyczył wprawdzie CMR, a innej 
konwencji w dziedzinie transportu (konwencji brukselskiej w sprawie zajęcia 
(aresztu) statków morskich z 10 maja 1952 r.7) zawierającej jednak – podobnie 
jak CMR – szczególne postanowienia dotyczące jurysdykcji i zawisłości spra-
wy. Trybunał uznał pierwszeństwo tych postanowień (wynikających z art. 2 
ww. konwencji) przed postanowieniami konwencji brukselskiej z 1968 roku. 
Jednocześnie Trybunał uznał, że ta ostatnia konwencja ma zastosowanie do 
kwestii, które nie są unormowane w konwencji dotyczącej spraw szczegól-
nych8.  

 
 

3.  CMR a zasady wynikające z prawa unijnego w świetle wyroku Trybunału  
z 4 maja 2010 roku  

 
Ten klarowny i, jak się wydawało, utrwalony kierunek rozstrzygnięć został 

jednak w pewnym stopniu zmieniony wyrokiem Trybunału, który zapadł  
4 maja 2010 roku9. W sentencji tego wyroku Trybunał stwierdził, że artykuł 71 
rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że 
w sprawie, w której przed sądem krajowym mają zastosowanie postanowienia 
dotyczące jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania, 
przewidziane w konwencji dotyczącej spraw szczególnych, takie jak zasada 
zawisłości sporu, określona w art. 31 ust. 2 CMR i zasada dotycząca wykonal-
ności, określona w art. 31 ust. 3 tej konwencji, mogą być one stosowane pod 
warunkiem, że są w wysokim stopniu przewidywalne, ułatwiają prawidłowy 
wymiar sprawiedliwości i umożliwiają uniknięcie tak dalece, jak to jest tylko 

                                                           
6  Orzeczenie opublikowane w European Court Reports 1994, s. 5439. 
7  DzU 1976, nr 39, poz. 229. 
8  Chodziło o problem zawisłości sporu, który nie jest unormowany w konwencji dot. zaję-

cia (aresztu) statków morskich. Stąd też zastosowanie mają wówczas przepisy art. 21 i 22 kon-
wencji brukselskiej z 1968 r. (obecnie art. 27 i 28 rozporządzenia 44/2001). 

9  Sentencja wyroku opublikowana została w DzU C 179/7.  
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możliwe, ryzyka równoległych postępowań, oraz zapewniają, na warunkach co 
najmniej równie korzystnych, jak te przewidziane przez rozporządzenie, swo-
bodny przepływ orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych oraz wzajemne 
zaufanie w wymiar sprawiedliwości w ramach Unii (favor executionis). Jedno-
cześnie Trybunał odmówił udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne 
wprost odnoszące się do interpretacji CMR, wskazując na brak swojej kompe-
tencji w tym zakresie.  

Już pobieżna analiza sentencji wyroku wskazuje, że Trybunał odszedł od 
jednoznacznego potwierdzenia prymatu konwencji międzynarodowych, regulu-
jących w sposób szczególny zagadnienia jurysdykcji i wykonywania wyroków 
zagranicznych przed ogólnymi przepisami prawa unijnego. Nie kwestionując 
możliwości stosowania takich konwencji w relacjach między podmiotami po-
chodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, Trybunał próbuje na-
rzucić w takich relacjach standardy wynikające z prawa unijnego.  

Ciekawe przy tym jest to, że Trybunał nie zakwestionował wprost dotych-
czas przyjmowanych rozstrzygnięć. Wręcz przeciwnie, w poszczególnych mo-
tywach uzasadnienia swojego rozstrzygnięcia powołuje się na nie, podkreślając 
ich aktualność także na gruncie rozporządzenia. Jednocześnie jednak Trybunał  
wskazał, że stosowanie konwencji specjalnych nie może naruszać zasad, które 
leżą u podstaw współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w ra-
mach Unii, takich jak: zasada swobodnego przepływu orzeczeń w sprawach 
cywilnych i handlowych, zasada przewidywalności sądów właściwych, i tym 
samym, pewności prawa dla stron postępowania, zasada prawidłowego wymia-
ru sprawiedliwości, zasada maksymalnego ograniczenia ryzyka równoległych 
postępowań oraz zasada wzajemnego zaufania w wymiar sprawiedliwości w ra-
mach Unii. Trybunał podkreślił, że skutkiem stosowania przepisu art. 71 rozpo-
rządzenia nie może być sprzeczność z zasadami leżącymi u podstaw prawodaw-
stwa, którego część stanowi. Trybunał wskazał, że przepis ten nie może być 
interpretowany w taki sposób, że w dziedzinie objętej rozporządzeniem, takiej 
jak drogowy przewóz towarów, konwencja szczególna – CMR, mogłaby pro-
wadzić do rezultatów, które byłyby mniej korzystne dla należytego funkcjono-
wania rynku wewnętrznego, niż te, które wynikają z przepisów rozporządzenia. 
Dla uzasadnienia swojego stanowiska Trybunał powołał się na wynikającą  
z orzecznictwa zasadę, w myśl której  konwencje zawarte przez państwa człon-
kowskie z państwami trzecimi, nie mogą w stosunkach między państwami 
członkowskimi być stosowane ze szkodą dla celów prawa Unii. Z zasady po-
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wyższej Trybunał wysnuł wniosek, że przepisy dotyczące jurysdykcji sądowej, 
w tym zasady zawisłości sporu, określone w konwencjach szczególnych, o któ-
rych mowa w art. 71 rozporządzenia, mogą być stosowane w ramach Unii tylko 
w zakresie, w jakim są w wysokim stopniu przewidywalne, ułatwiają prawidło-
wy wymiar sprawiedliwości i umożliwiają uniknięcie, tak dalece, jak to jest 
tylko możliwe, ryzyka równoległych postępowań.   

Trybunał wskazał przy tym, że sąd państwa wezwanego w żadnym przy-
padku nie może znajdować się w lepszej pozycji, niż sąd państwa pochodzenia 
do orzekania co do jurysdykcji tego ostatniego. Z tego względu rozporządzenie 
nie zezwala, poza kilkoma ograniczonymi wyjątkami, na kontrolę właściwości 
sądu jednego państwa członkowskiego przez sąd innego państwa członkow-
skiego. W rezultacie, przepis art. 31 ust. 3 CMR może być stosowany w ramach 
Unii tylko, jeśli umożliwia osiągnięcie celów, jakimi są: swobodny przepływ 
orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych oraz wzajemne zaufanie w wy-
miar sprawiedliwości w ramach Unii, na warunkach co najmniej równie ko-
rzystnych jak te wynikające ze stosowania rozporządzenia.  

 
 

4. Kwestia będąca przedmiotem pytania prejudycjalnego  
 
Wyrok Trybunału z 4 maja 2010 roku zapadł na wniosek Hoge Raad  

de Nederlanden (Sądu Najwyższego Holandii) o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym, zawierający szereg szczegółowych pytań dotyczących wykład-
ni zarówno przepisów art. 71 Rozporządzenia, jak i postanowień art. 31 CMR. 
Problem z jakim spotkał się Hoge Raad de Nederlanden i na podstawie którego 
formułowane były pytania do Trybunału, sprowadzał się do możliwości po-
nownego zbadania jurysdykcji sądu obcego (niemieckiego) w ramach postępo-
wania zmierzającego do wykonania wyroku tego sądu na terytorium Holandii, 
w sytuacji istnienia uzasadnionych wątpliwości co do tego, czy sąd ten nie na-
ruszył zasady zawisłości sporu, określonej przepisem art. 31 ust. 2 CMR, pro-
wadząc sprawę przeciwko przewoźnikowi i wydając w niej wyrok zasądzający 
odszkodowanie, pomimo wcześniejszego wytoczenia przed sądem w Holandii 
przez tego przewoźnika, przeciwko powodowi w sprawie przed sądem niemiec-
kim, powództwa o ustalenie nieodpowiedzialności za przedmiotową szkodę 
i braku prawomocnego zakończenia tej sprawy przed zapadnięciem wyroku 
w sądzie holenderskim. 
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Niestety, problem ten nie został wyartykułowany wprost przez Hoge Raad 
de Nederlanden. Sens zagadnienia w jakiejś mierze znalazł swoje odzwiercie-
dlenie jedynie w pytaniu piątym: „Czy art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 44/2001 
należy interpretować w ten sposób, że w przypadku zbiegu regulacji, dotyczą-
cych zawisłości sporu na podstawie konwencji CMR i na podstawie rozporzą-
dzenia nr 44/2001, pierwszeństwo ma regulacja dotycząca zawisłości sporu na 
podstawie konwencji CMR przed regulacją na podstawie rozporządzenia 
nr 44/2001?”. Jednak i to pytanie nie było precyzyjne. Udzielenie jednoznacz-
nie pozytywnej odpowiedzi nie prowadziłoby do rozwiązania kwestii, przed 
którą stanął Hoge Raad de Nederlanden. CMR nie reguluje bowiem problema-
tyki ponownego badania jurysdykcji w ramach postępowania o wykonanie wy-
roku sądu zagranicznego. Chodziło zatem nie tyle o pierwszeństwo CMR przed 
rozporządzeniem w kwestii zawisłości sporu, a raczej o to, czy kwestia skutków 
naruszenia zasady zawisłości, nieunormowana w CMR, powinna być rozpatry-
wana na podstawie przepisów rozporządzenia, pomimo braku wyraźnego wska-
zania tych przepisów jako właściwych, w treści przepisu art. 71 rozporządzenia.   

Ale wobec takiego problemu, nie tylko sposób formułowania pytań, lecz 
także sam fakt wystąpienia z wnioskiem prejudycjalnym może budzić pewne 
zdziwienie, zważywszy na stanowiska jakie do tej pory zajął Trybunał w przy-
toczonych wyżej sprawach. Na dobrą sprawę, rozstrzygnięcie problemu, będą-
cego podstawą wystąpienia z wnioskiem prejudycjalnym, wynikało już z wcześ-
niejszych wyroków Trybunału, choć wprost nie dotyczyły one kwestii dopusz-
czalności ponownego badania jurysdykcji w ramach postępowania o wykonanie 
wyroku sądu zagranicznego. Nie powinno bowiem budzić wątpliwości, że za-
warte w CMR regulacje, dotyczące jurysdykcji i wykonywania orzeczeń, w tym 
także unormowanie zasady zawisłości sprawy mają, w stosunkach unormowa-
nych przepisami tej konwencji, pierwszeństwo przed ogólnymi przepisami 
w tym zakresie, zawartymi w rozporządzenia. Nie powinna też budzić wątpli-
wości zasada stosowania przepisów rozporządzenia do kwestii nieuregulowa-
nych w CMR. Nie podlega dyskusji także i to, że Trybunał nie jest uprawniony 
do interpretacji CMR. 

Mało klarowny sposób sformułowania pytań przez Hoge Raad de Neder-
landen wpłynął zapewne na rozstrzygnięcie Trybunału. Nie zmienia to jednak 
oceny, że Trybunał pomimo dokładnego przytoczenia stanu faktycznego oraz 
opinii wyrażanych przez uczestników sporu, nie do końca, jak się wydaje, 
uwzględnił problem tkwiący u podstaw sporu, a przynajmniej nie pokusił się 
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o udzielenie konkretnej odpowiedzi, odnoszącej się do tego problemu. Ograni-
czył się do rozważań natury ogólnej, które mogą być niewłaściwie interpreto-
wane przez sądy krajowe w procesie stosowania CMR. 

 
 

5. Niedopuszczalna wykładnia CMR przez Trybunał  
 
Przede wszystkim należy zauważyć, że choć Trybunał prawidłowo określił 

zakres swoich kompetencji, wyłączając z nich wykładnię postanowień CMR 
(czemu dał wyraz w punkcie 2 sentencji wyroku), to jednak sposób sformuło-
wania punktu 1 tej sentencji powoduje, że można się tu dopatrzeć wykładni nie 
tylko przepisów prawa unijnego, ale także samej CMR10. Trybunał dokonując 
formalnie interpretacji przepisu art. 71 rozporządzenia, sformułował bowiem 
warunki stosowania przepisów art. 31 ust. 2 i 3 CMR na terytorium Unii Euro-
pejskiej. Warunki te – najogólniej rzecz ujmując – to zachowanie standardów 
wynikających z przepisów rozporządzenia. 

Co więcej, Trybunał w istocie nie przeprowadził wykładni poszczególnych 
przepisów art. 71 rozporządzenia, czyli nie poddał analizie konkretnych posta-
nowień zawartych w tym artykule, regulujących w odrębny sposób kwestię 
stosunku przepisów rozporządzenia do postanowień konwencji szczególnych 
w zakresie jurysdykcji (art. 71 ust. 2 lit a) i w zakresie uznawania i wykonywa-
nia orzeczeń (art. 71 ust. 2 lit b). Biorąc pod uwagę okoliczność, że art. 71 roz-
porządzenia wprost nie wspomina o zasadzie zawisłości sprawy, interpretacji 
Trybunału wymagało w szczególności postanowienie art. 71 ust. 2 lit. b in fine 
stanowiące, że: „w każdym wypadku mogą być stosowane przepisy niniejszego 
rozporządzenia w zakresie postępowania o uznanie i wykonanie orzeczeń”. 
Trybunał nie wskazał, które to konkretnie unormowania rozporządzenia, jako 
dotyczące postępowania, mają zastosowanie w sprawie wykonania wyroku sądu 

                                                           
10  Na marginesie można zauważyć, że interpretacja CMR formalnie należy do Międzynaro-

dowego Trybunału Sprawiedliwości (art. 47 CMR). Polska początkowo złożyła zastrzeżenie co 
do jurysdykcji MTS, ale aktem wycofania z 30 kwietnia 1997 r. Prezydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej oświadczył, że zastrzeżenie to, podobnie jak i inne zastrzeżenia tego samego rodzaju, skła-
dane przy przystępowaniu lub ratyfikacji innych umów międzynarodowych są wycofane. Oko-
liczność ta nie zmienia jednak faktu pewnej nieadekwatności regulacji zawartej w art. 47 CMR. 
Stosunki regulowane tą konwencją mają charakter cywilnoprawny i zasadniczo nie dotyczą 
państw (MTS jest właściwy jedynie w sporach między państwami). Interpretacja CMR, dokony-
wana jest zatem na co dzień, w procesie stosowania, przez sądy krajowe różnych instancji i brak 
jest efektywnego mechanizmu ujednolicania jej wykładni w skali ponadnarodowej.  
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zagranicznego, który zapadł na gruncie CMR. Ograniczył się do sformułowania 
generalnej reguły, warunkującej stosowanie przepisów art. 31 ust. 2 i 3 CMR 
(wprowadzających zasady zawisłości sporu i wykonalności orzeczeń sądów 
zagranicznych) od zachowania ogólnych zasad: prawidłowego wymiaru spra-
wiedliwości, uniknięcia tak dalece, jak to jest tylko możliwe, ryzyka równole-
głych postępowań, swobodnego przepływu orzeczeń w sprawach cywilnych 
i handlowych oraz wzajemnego zaufania w wymiar sprawiedliwości w ramach 
Unii (favor executionis).  

 
 

6. Sposób stosowania przepisów unijnych w sprawach wynikających z CMR  
 
Trybunał nie wyjaśnił przy tym, czy aby osiągnąć zakładany poziom za-

chowania zasad, o których mowa w sentencji wyroku, przepisy rozporządzenia 
powinny być stosowane bezpośrednio, czy też tylko pośrednio, wpływając je-
dynie na sposób interpretacji CMR. Jeśli Trybunał miał na myśli bezpośrednie 
stosowanie, nie jest jasne, czy chodzi o stosowanie równoległe z przepisami 
CMR, czy też subsydiarne (posiłkowe), czyli w kwestiach nieuregulowanych 
w CMR.  

Wydaje się, że zamiarem sędziów Trybunału nie było jedynie pośrednie 
stosowanie przepisów rozporządzenia, gdyż taki sposób stosowania rozporzą-
dzeń zasadniczo kłóci się z ich naturą. Ponadto, gdyby o takie stosowanie cho-
dziło, wyrok z całą pewnością dotyczyłby wykładni CMR, a nie prawa unijne-
go, co – biorąc pod uwagę kompetencje Trybunału – nie mogło mieć miejsca.  

Abstrahując jednak nieco od samego wyroku Trybunału, warto zauważyć, 
że przepisy CMR, jako konwencji międzynarodowej, podlegają wykładni we-
dług reguł wynikających z konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 
1969 roku11. Choć wykształciły się one głównie przy interpretacji konwencji 
międzynarodowych, regulujących typowe stosunki prawa międzynarodowego 
publicznego, powinny być stosowne także przy wykładni konwencji zawierają-
cych normy cywilnoprawne12. Przepis art. 31 ust. 3 tej konwencji nakazuje brać 

                                                           
11  DzU 1990, nr 74, poz. 439. 
12  Por. A. von Overbeck, L’application par le juge interne des conventions de droit interna-

tional privé, Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye, 1971, t. I, 
Vol. 132, s. 40; A.V.M. Struycken, Interpretation of Private Law Treaties: Introductory Re-
marks, w: International Law and The Hague’s 750th Anniversary, red. W.P. Heere, The Hague 
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pod uwagę w procesie interpretacji postanowień traktatowych, łącznie z tak 
zwanym kontekstem13 także: „wszelkie inne normy prawa międzynarodowego, 
mające zastosowanie w stosunkach pomiędzy stronami”. Wprawdzie można 
mieć uzasadnione wątpliwości, czy rozporządzenia wydawane przez instytucje 
Unii Europejskiej należą do tej kategorii, jednak nie można zapominać, że po-
stanowienia rozporządzenia stanowią zasadniczo powtórzenie przepisów kon-
wencji brukselskiej i lugańskiej, których stronami są państwa członkowskie 
Unii Europejskiej. Zasady wynikające z rozporządzenia funkcjonują zatem  
w obrocie prawnym także jako normy prawa międzynarodowego. 

Pojawia się jednak inna wątpliwość, a mianowicie, czy użyty w treści  
art. 31 ust. 2 konwencji wiedeńskiej zwrot mające zastosowanie w stosunkach 
pomiędzy stronami dotyczy wszystkich stron umowy międzynarodowej czy też 
tylko tych, których spór dotyczy. Krąg państw – stron CMR jest znacznie szer-
szy w stosunku do stron wyżej wymienionych konwencji dotyczących jurys-
dykcji i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych. Gdyby przyjąć, że przy-
toczony zwrot odnosi się wyłącznie do państw, z których podmioty zaangażo-
wane są w spór, wykładnia CMR byłaby zróżnicowana, w zależności od stron 
sporu, co samo w sobie nie byłoby pożądane. Nie można bowiem zapominać, że 
celem CMR było jednolite, w skali ponadnarodowej, unormowanie umowy 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów, a dla zachowania takiego 
charakteru unormowania niezbędne jest dążenie do ich jednolitej wykładni, 
niezależnej od tego, czy państwa z których pochodzą strony sporu związane są 
jakimiś innymi przepisami prawa międzynarodowego.  

Nie bez znaczenia jest tu specyfika stosunków wynikających z międzyna-
rodowego przewozu drogowego towarów. W przypadku prawie każdego sporu, 
jego przebiegiem i wynikiem są zainteresowane nie tylko same strony sporu, ale 
także inne podmioty (np. dalsi przewoźnicy, spedytorzy, ubezpieczyciele ła-
dunku „cargo” i OC przewoźnika, nadawcy i odbiorcy nie będący w danym 

                                                           
1999, s. 135 i nast.; C. Bernasconi, Rules of Interpretation Applicable to Private International 
Law Treaties: an Overview, w: ibidem, s. 139 i nast.; J.H.A. van Loon, The Hague Conventions 
on Private International Law, w: The Effect of Treaties in Domestic Law, red. F.G. Roberts, 
London 1987, s. 224.  

13  Zgodnie z postanowieniem art. 31 ust. 2 konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, kon-
tekst dla celów interpretacji traktatu obejmuje tekst konwencji łącznie z jego wstępem i załączni-
kami, a także porozumienia lub dokumenty przyjęte w związku z zawarciem traktatu. Por. szerzej 
A. Kozłowski, Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu, Warszawa 
2002. 
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przypadku stroną sporu, osoby dostarczające towar do przewozu, niezależnie od 
tego czy są w danym przypadku nadawcą). Istnieje bowiem szereg umów i wy-
nikających z nich stosunków prawnych, ściśle powiązanych z relacją unormo-
waną CMR, której spór dotyczy. Sposób rozstrzygnięcia tego sporu ma bezpoś-
redni wpływ na roszczenia między stronami sporu a innymi podmiotami, a nie-
jednokrotnie także między tymi samymi podmiotami (np. ubezpieczycielem 
„cargo” i ubezpieczycielem OC przewoźnika, którzy nie brali bezpośredniego 
udziału w sprawie). Często zdarza się, że niektóre zainteresowane osoby pocho-
dzą z państw członkowskich Unii Europejskiej, inne – nie. W takich sytuacjach, 
dokonywanie wykładni przepisów CMR według odmiennych reguł byłoby 
szczególnie nieuzasadnione i sprzeczne z założeniami tkwiącymi u podstaw tej 
konwencji.  

Chociażby z tego powodu odrzucić należy myśl o równoległym stosowa-
niu CMR i przepisów rozporządzenia. Gdyby taka była intencja Trybunału, 
z pewnością szczegółowo wyjaśniłby sposób takiego stosowania przepisów 
rozporządzenia. Z zasady wyrażonej w sentencji wyroku można wprawdzie 
wywnioskować, że do poszczególnych kwestii związanych z jurysdykcją i wy-
konywaniem orzeczeń zapadłych na gruncie CMR, stosować należy przepisy tej 
konwencji lub rozporządzenia, w zależności od tego, które z nich w większym 
stopniu zapewniają realizację zasad, o których mowa w wyroku. Takie rozwią-
zanie kłóciłoby się jednak z treścią przepisu art. 71 rozporządzenia, dającego 
pierwszeństwo normom konwencyjnym przed rozporządzeniem. Ponadto 
wprowadzałoby stan niepewności co do tego, które przepisy należałoby w da-
nym przypadku stosować. Ocena, które z nich w wyższym stopniu realizują 
zasady, wymienione w sentencji wyroku Trybunału, nie zawsze byłaby łatwa 
i jednoznaczna. Nie można zatem wykluczyć, że praktyka poszczególnych są-
dów w podobnych sprawach byłaby zróżnicowana. 

Wydaje się zatem, że jedyną ideą możliwą do zaakceptowania jest idea 
bezpośredniego, ale posiłkowego stosowania rozporządzenia, czyli w kwestiach 
nieuregulowanych w CMR. Standardy, o których mowa w sentencji wyroku nie 
miałyby zatem zastosowania do interpretacji postanowień CMR, czy tym bar-
dziej, do ich zastępowania normami prawa unijnego, ale do rozstrzygania kwe-
stii nieuregulowanych w konwencji. Takie ujęcie zagadnienia nie jest jednak 
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nowe. Od dawna przyjmowane jest w literaturze14 i w orzecznictwie15. Walor 
wyroku z 4 maja 2010 roku polegałby zatem przede wszystkim na głębszym 
uzasadnieniu takiego stanowiska, sięgającym do podstawowych wartości praw-
nych Unii Europejskiej.  

Stanowisko, w myśl którego przepisy unijne stosowane powinny być do 
relacji wynikających z CMR posiłkowo, jest całkowicie zrozumiałe i nie budzą-
ce zastrzeżeń. Skoro CMR nie reguluje wszystkich kwestii związanych z pro-
blematyką jurysdykcji i wykonywania orzeczeń, istnieje konieczność subsy-
diarnego stosowania innych przepisów. Zasadniczo są to przepisy prawa krajo-
wego, które jednak w stosunkach między podmiotami pochodzącymi z Unii 
Europejskiej zastąpiono prawem unijnym. Przepisy te muszą zatem znaleźć 
zastosowanie. Taki sposób stosowania nie narusza wyrażonej w przepisie art. 71 
rozporządzenia zasady pierwszeństwa konwencji „dotyczącej spraw szczegól-
nych”, ani też zasad autonomii prawa międzynarodowego, uwzględniania spe-
cyficznego charakteru dziedzin, których dotyczą konwencje szczególne oraz 
nienaruszania wcześniej zaciągniętych przez państwa członkowskie zobowiązań 
międzynarodowych.  

 
 

Podsumowanie 
 
Przedstawiony sposób odczytania wyroku Trybunału z 4 maja 2010 roku 

dokonywany jest „w dobrej wierze”, czyli przy założeniu, że nie było intencją 
sędziów Trybunału odstępowanie od wynikających z powołanych przepisów 
prawa i zaakceptowanych we wcześniejszym orzecznictwie zasad. Sposób 
sformułowania sentencji wyroku jest jednak mało klarowny i stanowisko Try-
bunału może być rozumiane w inny sposób, a mianowicie, że jest on przejawem 
wdrażania prawa unijnego „tylnymi drzwiami”, do stosunków unormowanych 
                                                           

14  W odniesieniu do ogółu konwencji szczególnych pogląd taki wyrazili w literaturze pol-
skiej m.in. J. Łopuski, Konwencja lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych 
w sprawach cywilnych i handlowych, Bydgoszcz 2001, s. 29; J. Ciszewski, Konwencja z Lugano 
– komentarz, Warszawa 2004, s. 308. Natomiast co do CMR, por. D. Hill, A. Messent, CMR: 
Contracts for the International Carriage of Goods by Road, wyd. 2, London, New York, Ham-
burg, Hong Kong, 1995, s. 232, a w literaturze polskiej K. Wesołowski, w: W. Górski, K. Weso-
łowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Kodeks cywilny, Prawo przewo-
zowe, CMR, Gdańsk 2009, s. 361. 

15  Stanowisko takie zajął Trybunał m.in. w przywołanym w niniejszym artykule wyroku 
z 6.12.1994 r. w sprawie statku Tatry i Maciej Rataj. 
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przepisami prawa międzynarodowego. Wyrok daje asumpt do wypracowywania 
w orzecznictwie sądów powszechnych podwójnych standardów przy stosowa-
niu CMR – właściwych dla stosunków między podmiotami pochodzącymi 
z państw członkowskich Unii Europejskiej i odmiennych dla stosunków między 
innymi podmiotami. Z przyczyn, o których była mowa wyżej, byłoby to zjawi-
sko niepożądane. Jednolitość wykładni i stosowania CMR w stosunkach między 
podmiotami pochodzącymi ze wszystkich unijnych państw  jest podstawowym 
celem tej konwencji, z którego realizacji nie można rezygnować, nawet w imię 
zapewnienia bliższych więzi w relacjach między państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Stąd też, gdyby wyrok Trybunału miał być rozumiany 
w sposób naruszający tę jedność, należy przypomnieć, że sądy państw człon-
kowskich nie są związane wykładnią Trybunału w zakresie, w jakim dotyczy 
ona CMR. 
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THE RELATIONS BETWEEN CMR AND EUROPEAN UNION LAW IN THE LIGHT  
OF JUDGMENTS OF COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION 

 
 

Summary  
 
The article have been inspired by the judgment of the Court of Justice of the 

European Union (Grand Chamber) of 4 May 2010, in the case of TNT Express Neder-
land BC v AXA Versicherung AG, which has been delivered as a result of prejudicial 
questions of Hoge Raad de Nederlanden, related to both the provisions of Article 71 of 
Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2001 on jurisdiction and the 
recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters, as 
well as Article 31 of the Convention on the Contract for the International Carriage of 
Goods by Road (hereinafter referred to as CMR), signed in Geneva on 19 May 1956.  
In the operative part of this judgment, the Court ruled that Article 71 of Council Regu-
lation (EC) No 44/2001 must be interpreted as meaning that, in a case before a domestic 
court to which apply the provisions governing jurisdiction, recognition and enforcement 
of foreign judgments that are laid down by a convention on a particular matter, such as 
the lis pendens rule set out in Article  31 (2) of CMR and the rule relating to enforce-
ability set out in Article 31 (3) of this convention, then such provisions may be applied 
provided that they are highly predictable, facilitate the sound administration of justice 
and enable the risk of concurrent proceedings to be minimized and that they ensure, 
under conditions at least as favorable as those provided for by the regulation, the free 
movement of judgments in civil and commercial matters and mutual trust in the admini-
stration of justice in the European Union (favor executionis). The judgment of the Court 
of 4 May 2010 introduced relations between the provisions of European Union law and 
CMR, which were not entirely clear with respect to the jurisdiction and enforcement of 
foreign court judgments. A general wording of the operative part of the judgment of the 
Court, which departs from the particular problem, allows for too wide an interpretation. 
It is possible, therefore, that domestic courts referring to CMR will apply the Court’s 
judgment not only to the matters not regulated by the provisions  of CMR but also to 
the matters regulated by the provisions of this convention. Such understanding of the 
Court’s judgment would, however, mean that it contains impermissible, in the light of 
the Court’s jurisdiction, interpretation of CMR. Such interpretation is not legally bind-
ing.  

 
Translated by Krzysztof Wesołowski   
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