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WSTĘP

Infrastruktura i środki transportu to zasadnicze elementy systemu trans-
portowego. Decydując o funkcjonowaniu transportu, realizują różnorodne cele 
społeczne i gospodarcze – oddziałują na konkurencyjność i spójność gospodarki 
oraz dobrobyt społeczny. Jako techniczne wyposażenie transportu infrastruktura 
i pojazdy są najistotniejszym czynnikiem kształtowania struktury gałęziowej 
rynku usług transportowych, jakości przewozów oraz efektywności działalności 
transportowej, włączając w to ochronę środowiska naturalnego.

Europejska przestrzeń transportu wymaga zintegrowanej infrastruktury trans-
portu oraz środków transportu spełniających kryterium oszczędności zasobów. 
Stawia to wyzwania wobec finansów publicznych, innowacyjnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych oraz systemów zarządzania transportem.

Autorzy artykułów zamieszczonych w tej publikacji odnoszą się do wska-
zanych wyzwań, wykorzystując europejski dorobek teoretyczny i aplikacyjny. 
Podejmują problematykę rozwoju oraz finansowania infrastruktury transportu, jej 
wpływu na spójność europejską oraz ochronę środowiska. Ważną część publikacji 
stanowią rozważania na temat inteligentnych systemów transportowych oraz 
efektywności środków transportu.

Publikacja jest efektem międzynarodowej konferencji naukowej Euro-Trans 
2012 pt. „Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywistość”, zor-
ganizowanej przez Katedrę Systemu i Polityki Transportowej WZiEU US oraz 
Katedrę Transportu SGH. Artykuły przygotowane na potrzeby tej konferencji 
przyporządkowano tematycznie czterem zeszytom o wspólnym tytule europejska 
przestrzeń transportu oraz następujących podtytułach: Wyzwania rynkowe (z. 1), 
usługi i procesy (z. 2), infrastruktura i środki transportu (z. 3), uwarunkowania 
mobilności (z. 4).



6

Oddając w Państwa ręce przegląd wyników badań naukowych nad infra-
strukturą i środkami transportu prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich, 
wyrażamy przekonanie, że staną się one przedmiotem analizy oraz inspiracją do 
szerszych interdyscyplinarnych badań.

elżbieta załoga
redaktor zeszytu

Wstęp



ZESZyTy   NAUKOWE   UNiWERSyTETU   SZcZEciŃSKiEgO
NR 743     PROblEmy TRANSPORTU i lOgiSTyKi NR 20     2012
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MarcIn Balke
Jerzy WaśkieWicz 1

TENdENcJE i UWARUNKOWANiA ZmiAN 
W STRUKTURZE KRAJOWEgO PARKU SAmOchOdóW 

ciĘżAROWych i ciągNiKóW SiOdłOWych

Wstęp

Instytut Transportu Samochodowego (ITS) już od początku lat 90. XX w. 
zajmuje się badaniem liczebności oraz struktury według marek i wieku krajowego 
parku samochodowego, w tym samochodów ciężarowych i ciągników samocho-
dowych siodłowych.

Celem artykułu jest prezentacja i ocena zmian, jakie miały miejsce w ostatnich 
latach, w liczebności i strukturze krajowego parku pojazdów wykorzystywanych 
do przewozu ładunków. Charakter tychże zmian jest uwarunkowany kondycją 
firm transportowych w Polsce, która z kolei jest zależna od sytuacji gospodarczej 
zarówno w kraju, jak i na świecie.

Obserwowane w Polsce w minionych latach dynamiczne zmiany na rynku 
transportu samochodowego, a przede wszystkim znaczny wzrost zapotrzebowania 
na przewozy ładunków, znalazły odzwierciedlenie w zwiększającej się z roku na 
rok liczbie zarejestrowanych pojazdów ciężarowych. W latach 2000–2010 ogólna 

1 mgr Iwona Balke, mgr inż. Marcin Balke, dr inż. Jerzy Waśkiewicz – Instytut Transportu 
Samochodowego, iwona.balke@its.waw.pl, marcin.balke@its.waw.pl, jerzy.waskiewicz@its.waw.pl
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liczba samochodów ciężarowych zwiększyła się o ponad połowę, a od 2005 r. 
niemal o 30%. Liczba najbardziej dynamicznie rozwijającej się grupy pojazdów, 
tj. ciągników siodłowych, w 2010 r. zwiększyła się w stosunku do 2005 r. prawie 
o 70%. Według stanu na koniec 2009 r. w kraju zarejestrowanych było 2,8 mln 
samochodów ciężarowych 2 i ciągników samochodowych siodłowych 3, podczas 
gdy na koniec 2010 r. ich liczba zwiększyła się niemal do 3,0 mln.

1. Park ciężarowy w Polsce na tle wybranych krajów Unii 
Europejskiej

Akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. przyczyniła się do podwojenia 
(w stosunku do roku poprzedniego) liczby pierwszych rejestracji pojazdów, co było 
podyktowane znacznym wzrostem liczby pojazdów używanych, sprowadzanych 
do Polski. W kolejnych latach utrzymywał się stosunkowo wysoki poziom reje-
stracji. W 2008 r. zarejestrowano po raz pierwszy w kraju ponad 1,5 mln pojazdów, 
w 2009 r. ponad 1,1 mln, a w 2010 r. 1,2 mln.

Rozwój motoryzacji znajduje odzwierciedlenie również w ogólnej liczbie 
pojazdów zarejestrowanych w Polsce. W ciągu ostatnich kilkunastu lat odnotowany 
wzrost był prawie dwukrotny. W 1995 r. w kraju zarejestrowanych było 11,2 mln 
pojazdów samochodowych (samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, 
ciągników samochodowych siodłowych, autobusów, motocykli), łącznie z ciągni-
kami rolniczymi. W 2010 r. ich liczba wzrosła do ponad 23,0 mln.

Zestawienie Polski z innymi krajami należącymi do Unii Europejskiej (rys. 1), 
pod względem liczby zarejestrowanych samochodów ciężarowych i ciągników 
siodłowych wskazuje na stosunkowo wysoką pozycję naszego kraju – piąte miejsce 
wśród dwudziestu siedmiu krajów członkowskich.

Według stanu na koniec 2009 r. ogółem we wszystkich krajach należących 
do Unii Europejskiej zarejestrowanych było 33,8 mln samochodów ciężarowych 
i ciągników siodłowych. Większą niż w Polsce liczbą taboru do przewozu ładunków 

2 Samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładun-
ków. Określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie 
do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. Ustawa z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. nr 108 z 2005 r., poz. 908, z późniejszymi zmianami.

3 Ciągnik samochodowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do 
ciągnięcia przyczepy. Określenie to obejmuje zarówno ciągnik siodłowy, jak i ciągnik balastowy. 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, Dz.U. nr 108 z 2005 r., poz. 908, 
z późniejszymi zmianami.
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charakteryzowały się: Hiszpania (5,3 mln), Francja (5,2 mln), Włochy (4,6 mln) 
i Wielka Brytania (3,8 mln).

5,3 5,2

4,6

3,8

2,8 2,6

1,3 1,3
1,0

0,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Liczba
(mln)

Hiszpania Francja Włochy Wielka
Brytania

Polska Niemcy Portugalia Grecja Holandia Belgia

Rys. 1. Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe zarejestrowane w wybranych krajach 
Unii Europejskiej. Stan na koniec 2009 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie eu energy and transport in figures, Statistical 
Pocketbook 2011, European Commission.

2. Samochody ciężarowe

Okres gwałtownego ożywienia na rynku samochodów ciężarowych odnoto-
wany w Polsce w 2007 r. (186,4 tys. pierwszych rejestracji) został przerwany za 
sprawą odczuwanego szczególnie od 2008 r. pogorszenia sytuacji gospodarczej 
zarówno w kraju, jak i na świecie. Spadło zainteresowanie zakupem samochodów 
ciężarowych, w wyniku czego w 2009 r. liczba pierwszych rejestracji zmniejszyła 
się do 175,9 tys., z czego 91,9% stanowiły pojazdy do 3,5 t dmc, 3,1% pojazdy 
pow. 3,5 do 12,0 t dmc, a 4,9% pojazdy pow. 12,0 t dmc.

Według stanu na koniec 2009 r. ogółem zarejestrowanych było ponad  
2,0 mln samochodów ciężarowych do 3,5 t dmc (78,0% wśród wszystkich zare-
jestrowanych samochodów ciężarowych), ponad 264 tys. pojazdów powyżej 3,5 
do 12,0 t dmc (10,0%) oraz 179 tys. pojazdów powyżej 12,0 t dmc (6,8%), co 
zostało przedstawione na rys. 2.

Struktura wieku samochodów ciężarowych rejestrowanych po raz pierwszy 
w Polsce w latach 2006–2009 kształtowała się korzystnie, z uwagi na zwiększa-
jący się w kolejnych latach udział pojazdów w wieku do 5 lat w ogólnej liczbie 
pierwszych rejestracji (rys. 3).
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Rys. 2. Struktura samochodów ciężarowych w Polsce według dopuszczalnej masy  
całkowitej. Pierwsze rejestracje w 2009 r. oraz stan na koniec 2009 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów, MSW.

Rys. 3. Struktura wieku samochodów ciężarowych zarejestrowanych po raz pierwszy  
w Polsce w latach 2006–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów, MSW.
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W 2009 r. łączny udział w strukturze pierwszych rejestracji samochodów 
ciężarowych do 3,5 t dmc w wieku do 5 lat wyniósł 68,5%, samochodów powyżej 
3,5 do 12,0 t dmc 34,5%, a w grupie powyżej 12,0 t dmc 40,7% (tab. 1).

Tabela 1

Samochody ciężarowe według wieku. Pierwsze rejestracje w Polsce w 2009 r.

Wiek
pojazdów

Samochody ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce w 2009 r.

do 3,5 t dmc powyżej 3,5 do 12,0 t dmc powyżej 12,0 t dmc

Liczba (tys.) udział (%) Liczba (tys.) udział (%) Liczba (tys.) udział (%)

do 2 lat 90,3 55,8 1,3 23,6 2,7 31,4
3–5 lat 20,5 12,7 0,6 10,9 0,8 9,3
6–10 lat 30,3 18,7 1,8 32,7 2,9 33,8

11–15 lat 16,1 10,0 0,9 16,4 1,5 17,4
16 lat i więcej 4,5 2,8 0,9 16,4 0,7 8,1

Razem 161,7 100,0 5,5 100,0 8,6 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów, MSW.

Park samochodów ciężarowych, według stanu na koniec 2009 r., charaktery-
zował się przewagą pojazdów raczej zaawansowanych wiekowo. Pojazdy w wieku 
powyżej 15 lat stanowiły w grupie do 3,5 t dmc 32,5% ogółu, w przedziale powyżej 
3,5 do 12,0 t dmc 69,0%, a w grupie powyżej 12,0 t dmc 55,3% (tab. 2).

Tabela 2

Samochody ciężarowe według wieku. Stan na koniec 2009 r.

Wiek
pojazdów

Samochody ciężarowe zarejestrowane w Polsce. Stan na koniec 2009 r.

do 3,5 t dmc powyżej 3,5 do 12,0 t dmc powyżej 12,0 t dmc

Liczba (tys.) udział (%) Liczba (tys.) udział (%) Liczba (tys.) udział (%)

do 2 lat 195,0 9,5 6,4 2,4 12,4 7,0
3–5 lat 210,9 10,2 9,1 3,5 9,9 5,5
6–10 lat 552,4 26,8 23,5 8,9 24,1 13,5

11–15 lat 434,2 21,0 42,7 16,2 33,5 18,7
16 lat i więcej 671,6 32,5 182,4 69,0 99,0 55,3

Razem 2.064,1 100,0 264,1 100,0 178,9 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów, MSW.
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Średni wiek samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy 
w Polsce w 2009 r. wynosił 4,4 roku, a według stanu rejestracji na koniec 2009 r. 
15,5 roku. Średni wiek pojazdów do 3,5 t dmc rejestrowanych po raz pierwszy 
w Polsce w 2009 r. to 4,1 roku, a według stanu na koniec 2009 r. 13,6 roku. W gru-
pie pojazdów powyżej 3,5 do 12,0 t dmc w pierwszych rejestracjach w 2009 r. 
średni wiek wynosił 8,4 roku, a według stanu rejestracji na koniec 2009 r. 22,0 
lata, natomiast w grupie powyżej 12,0 t dmc w pierwszych rejestracjach w 2009 r. 
wynosił 7,1 roku, a według stanu rejestracji na koniec 2009 r. 17,6.

W 2009 r. wśród samochodów ciężarowych do 3,5 t dmc rejestrowanych po raz 
pierwszy w Polsce najpopularniejsze były marki: Volkswagen (14,4%), Mercedes-
Benz (10,8%), Ford (9,6%), Renault (9,1%), a także Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, 
Skoda i Toyota. Pojazdy dziesięciu marek niemal z 80-proc. udziałem dominowały 
w strukturze pierwszych rejestracji.

Według stanu na koniec 2009 r. najliczniej reprezentowaną marką samo-
chodów ciężarowych do 3,5 t dmc zarejestrowanych w Polsce był FS Lublin  
z 15,8-proc. udziałem w ogólnej liczbie pojazdów. Wysoko uplasowały się pojazdy 
marek: Volkswagen (11,2%), Mercedes-Benz (9,6%), Ford (8,6%), a także Fiat 
(7,8%). Dalsze pozycje zajęły marki Renault, Citroen, FSO, Peugeot i Opel. 
Pojazdy pozostałych marek stanowiły 22,4%.

W grupie samochodów ciężarowych od 3,5 do 12,0 t dmc rejestrowanych po 
raz pierwszy w Polsce w 2009 r. 97% stanowiły pojazdy marek: Mercedes-Benz 
(39,6%), MAN (25,5%), Iveco (12,6%), Renault (7,8%), a także DAF, Volvo, 
Volkswagen i Mitsubishi.

Najliczniej reprezentowaną marką parku samochodów ciężarowych powyżej 
3,5 do 12,0 t dmc zarejestrowanych w Polsce według stanu na koniec 2009 r. był 
Star z 45,5-proc. udziałem. Dalsze pozycje zajęły marki: Mercedes-Benz (17,8%), 
MAN (6,5%), Iveco (5,4%) i Robur (5,4%), a także AVIA, Renault, ZIŁ i DAF.

W 2009 r. wśród samochodów ciężarowych powyżej 12,0 t dmc rejestro-
wanych po raz pierwszy w Polsce najpopularniejsze były marki: MAN (29,4%), 
Mercedes-Benz (17,5%), Scania (17,2%), Volvo (11,1%) oraz DAF, Iveco i Renault. 
Niemal 97-proc. udziałem dominowały one w strukturze pierwszych rejestracji 
pojazdów tej grupy.

Na koniec 2009 r. najliczniej reprezentowaną w Polsce marką samochodów 
ciężarowych pow. 12,0 t dmc był Jelcz z udziałem w ogólnej liczbie zarejestrowa-
nych pojazdów 17,8%. Wysoko uplasowały się marki: MAN (15,1%), Mercedes-
Benz (12,4%), Kamaz (10,8%), Volvo (7,7%) i Scania (7,1%). Dalsze pozycje 
zajęły marki Tatra, DAF, Iveco i Renault.
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3. ciągniki samochodowe siodłowe

Liczbę ciągników siodłowych w Polsce w ostatnich latach cechowała wysoka 
dynamika wzrostu. Wynikało to z korzystnej koniunktury na rynku przewozów, 
szczególnie w 2007 r. Rok 2008 okazał się dość trudnym dla firm transportu 
drogowego. Ograniczenie dynamiki międzynarodowej wymiany towarów, a przez 
to także popytu na usługi transportowe, skutkowało podejmowaniem przez przed-
siębiorstwa różnego rodzaju oszczędności. Spadło zainteresowanie zakupem 
ciągników siodłowych, a przedsiębiorstwa skupiły się na redukcji kosztów lub 
podejmowaniu działań mających na celu ich optymalizację.

Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych po raz pierwszy w Polsce 
wynosiła w 2006 r. 24,2 tys., a w 2007 r. wzrosła do 37,5 tys. W kolejnych latach 
odnotowano znaczny spadek liczby pierwszych rejestracji. W 2008 r. zareje-
strowano po raz pierwszy 26,0 tys. ciągników siodłowych, a w 2009 r. jedynie  
12,5 tys. (tab. 3).

Tabela 3

Ciągniki siodłowe według wieku. Pierwsze rejestracje w Polsce  
w latach 2006–2009

Wiek

ciągniki siodłowe zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce

I–Xii 2006 r. I–Xii 2007 r. I–Xii 2008 r. I–Xii 2009 r.

Liczba 
(tys.)

udział 
(%)

Liczba 
(tys.)

Liczba 
(tys.)

Liczba 
(tys.)

udział 
(%)

Liczba 
(tys.)

udział 
(%)

do 2 lat 10,2 42,1 18,2 48,3 15,2 58,5 5,1 40,8

3–5 lat 7,8 32,2 8,0 21,3 4,7 18,1 4,2 33,6

6–10 lat 5,8 24,0 10,6 28,1 5,6 21,5 3,0 24,0

11 lat 
i więcej 0,4 1,7 0,8 2,3 0,5 1,9 0,2 1,6

Razem 24,2 100,0 37,6 100,0 26,0 100,0 12,5 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów, MSW.

Dynamika wzrostu zdolności przewozowej przedsiębiorstw transportu samo-
chodowego w Polsce przewyższała dynamikę wzrostu zapotrzebowania na prze-
wozy, czego powodem było przeinwestowanie w tabor samochodowy. Trudności 
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ekonomiczne potęgował fakt umacniania się złotego w 2008 r., co skutkowało 
zmniejszaniem się zysku przewoźników międzynarodowych. Wzrost cen paliw 
w latach 2006–2008 również oddziaływał niekorzystnie, co skutkowało spadkiem 
sprzedaży nowych ciągników siodłowych w 2008 r.

W latach 2006–2009 udział pojazdów w wieku do 5 lat utrzymywał się na 
wysokim poziomie, około 70–76% wszystkich pierwszych rejestracji ciągników 
siodłowych. W efekcie wprowadzenia na krajowy rynek stosunkowo nowych 
ciągników siodłowych struktura wieku tego rodzaju pojazdów w Polsce poprawiła 
się (rys. 4).

Rys. 4. Struktura wieku ciągników siodłowych zarejestrowanych po raz pierwszy  
w Polsce w latach 2006–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów, MSW.

Średni wiek statystycznego ciągnika siodłowego zarejestrowanego po raz 
pierwszy w Polsce w latach 2005–2007 wynosił odpowiednio 3,8, 3,6 i 3,5 roku. 
W 2008 r. zmniejszył się do 2,9 roku, a w 2009 r. wyniósł 3,8.

Według stanu na koniec 2006 r. w Polsce zarejestrowanych było niemal 168 
tys. ciągników siodłowych. W 2007 r. liczba ta uległa zwiększeniu do ponad 202 tys. 
W roku 2008 w stosunku do roku poprzedniego przybyło niemal 19 tys. ciągników 
siodłowych, co stanowiło wzrost o ponad 9% w stosunku do roku 2007. Na koniec 
2009 r. w Polsce zarejestrowanych było 229,7 tys. ciągników siodłowych (tab. 4)
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Tabela 4

Ciągniki siodłowe zarejestrowane w Polsce według wieku. Stan na koniec lat 
2006–2009

Wiek

ciągniki siodłowe zarejestrowane w Polsce
Stan na 

31.12.2006 r.
Stan na 

31.12.2007 r.
Stan na 

31.12.2008 r.
Stan na 

31.12.2009 r.
Liczba 
(tys.)

udział 
(%)

Liczba 
(tys.)

udział 
(%)

Liczba 
(tys.)

udział 
(%)

Liczba 
(tys.)

udział 
(%)

do 2 lat 22,3 13,2 31,1 15,3 34,8 15,7 30,3 13,2
3–5 lat 21,1 12,6 28,4 14,0 30,5 13,8 33,4 14,5
6–10 lat 54,1 32,3 64,0 31,6 66,2 29,9 63,1 27,5

11–15 lat 30,4 18,1 31,6 15,6 37,5 16,9 47,3 20,6
16 lat 

i więcej 39,8 23,8 47,5 23,5 52,2 23,7 55,6 24,2

Razem 167,7 100,0 202,6 100,0 221,2 100,0 229,7 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów, MSW.

W ogólnej liczbie ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce według 
stanu na koniec 2006, 2007, 2008 i 2009 r. dominowały pojazdy w wieku 6–10 
lat (27–32%). Obserwuje się tendencję poprawy struktury wiekowej ciągników 
siodłowych. Na koniec 2006 r. ciągniki siodłowe w wieku do 5 lat stanowiły 
25,8%. W 2007 r. ich udział uległ zwiększeniu do 29,3%, w 2008 r. zwiększył się 
do 29,5%, a w 2009 r. wyniósł 27,7%. Porównanie udziału pojazdów w wieku do 
10 lat wskazuje, że badane lata charakteryzowały się dość stabilnym ich odsetkiem, 
tj. około 60%.

Według stanu na koniec 2005 r. średni wiek statystycznego ciągnika siodłowego 
zarejestrowanego w Polsce ukształtował się na poziomie 11 lat. W kolejnych latach 
wynosił on 10,7, 10,4, na koniec 2008 r. 10,6 roku, a na koniec 2009 r. 11,1 roku.

W 2006 i 2007 r. największy udział wśród zarejestrowanych po raz pierwszy 
ciągników siodłowych miała Scania (22,6% i 22,4%). Pojazdy marek Renault, DAF, 
Volvo i MAN charakteryzowały się udziałem na poziomie 13–19%, a Mercedes 
7–8%. W 2008 r. największy udział w pierwszych rejestracjach miała marka 
MAN (25,3%). Ciągniki DAF, Scania i Volvo stanowiły około 16–18%, Renault 
10,9%, Mercedes 7,1%, a Iveco 4,3%. W 2009 r. największa liczba pierwszych 
rejestracji dotyczyła ciągników siodłowych marki DAF (24,5%), Scania (21,9%), 
Volvo (15,9%), a także MAN (13,5%) i Renault (13,0%) (rys. 5).
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Rys. 5. Struktura marek ciągników siodłowych zarejestrowanych po raz pierwszy  
w Polsce w latach 2006–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów, MSW.

Rys. 6. Struktura marek ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce. Stan na koniec 
lat 2006–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów, MSW.
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Park ciągników siodłowych rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce był 
niemal w 100% zdominowany przez siedem najpopularniejszych marek. 

W strukturze stanu rejestracji ciągników siodłowych w Polsce dominowały 
swoim ponad 90-proc. udziałem pojazdy ośmiu najliczniej reprezentowanych 
marek (rys. 6).

Najpopularniejsze w latach 2006–2009 marki ciągników siodłowych w Polsce 
to Scania (17–18%), Volvo (16–17%) i Renault (15–16%). Ciągniki siodłowe 
marki DAF stanowiły 10–13%, MAN 11–12%, Mercedes-Benz ok. 8%, Iveco 
ok. 5% oraz Jelcz ok. 5%.

Podsumowanie

Dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze motoryzacyjnym w Polsce, 
szczególnie po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, uzasadniają celo-
wość badań monitorujących stan aktualny i rozwój w zakresie liczebności oraz 
struktury markowo-wiekowej krajowego parku samochodowych pojazdów cię-
żarowych. Dostępne statystyki są zawężone do ogólnych liczb pojazdów. Zakres 
badań Instytutu Transportu Samochodowego jest szerszy i obejmuje liczby oraz 
strukturę krajowego parku samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych 
siodłowych według marek, wieku, zakresu terytorialnego rejestracji oraz innych 
wybranych kryteriów, istotnych dla analizy stanu sektora motoryzacyjnego.

Cykliczność badań daje możliwość pozyskiwania wartościowego mate-
riału dokumentującego zachodzące procesy i obserwowane tendencje, a przez to 
pełnego obrazu rynku samochodowego w Polsce. Dane gromadzone w sposób 
systematyczny mogą być przyczynkiem do oceny czy analizy sytuacji w przed-
miotowym zakresie, jak również do prognozowania zmian struktury krajowego 
parku samochodowego.
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trendS and determinantS of changeS in the Structure of 
the NAtIoNAL fLeet of tRucKS ANd SemI-tRAILeRS tRActoRS

Summary

Motor Transport Institute (ITS), since the early 90s has been studying the size and 
structure of the national vehicles fleet, including trucks and semi-trailers tractors, ar-
ranged according to makes and age. Periodic character and regularity of the studies makes 
it possible to obtain valuable material documenting processes, and the observed trends, 
and thus a complete picture of commercial vehicle market in Poland. Such information is 
a contribution to the analysis of the situation in this respect and allows to predict changes 
in the structure of the car fleet in Poland.

The available statistics on the fleet of vehicles registered in Poland are confined to 
the overall figures, while the ITS studies provide more detailed information. Status of the 
national trucks fleet is characterized by several interesting criteria, such as makes and 
models of vehicles, age, permissible total weight, engine capacity, the territorial scope 
of registrations arranged according to the province, or other conditions relevant to the 
analysis of the automotive sector.

The article aims to present and evaluate changes in the size and structure of the na-
tional fleet of trucks and semi-trailers tractors that have taken place in recent years. The 
nature of these changes is subject to the condition of transport companies in Poland, which 
in turn is dependent on the economic situation, both domestically and internationally.

translated by tomasz drecki
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EfEKTy SKAli PROdUKcJi W TRANSPORciE  
NA PRZyKłAdZiE KORZyści KOSZTOWych ZWiąZANych 

Z WiElKOścią STATKóW KONTENEROWych

Wstęp

Kluczową decyzją ekonomiczną związaną z rozwojem przedsiębiorstwa 
jest określenie skali produkcji. Celem każdego przedsiębiorstwa jest taki dobór 
rozmiaru działalności, który pozwoli na produkowanie taniej niż konkurenci. 
W miarę powiększania rozmiarów działalności mogą pojawić się rosnące, stałe 
i malejące efekty (przychody) skali produkcji (returns to scale, scale effects). Ich 
źródłem są zmieniające się zależności między wzrostem nakładów czynników 
wytwórczych i wzrostem produkcji. W bezpośrednim związku ze zmiennymi 
efektami skali produkcji kształtują się przeciętne długookresowe koszty produkcji. 
Korzyści (kosztowe) skali produkcji (economies of scale) występują wtedy, gdy 
wraz z rozwojem działalności przeciętne koszty produkcji ulegają zmniejszeniu. 
Z kolei niekorzyści (kosztowe) skali (diseconomies of scale) pojawiają się wówczas, 
gdy rozwojowi produkcji towarzyszy wzrost jednostkowego kosztu wytwarzania.

W transporcie zjawisko korzyści skali charakteryzuje się znacznym zróżni-
cowaniem tak co do rodzaju, jak i możliwych do uzyskania efektów. Wyróżnia 
się trzy rodzaje korzyści skali, a mianowicie związane z wielkością środków 
transportu (economies of vehicle size), wynikające z rozwoju mocy wytwórczych 

1 dr Dariusz Bernacki – Akademia Morska w Szczecinie, dariusz.bernacki@o2.pl
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przedsiębiorstwa transportowego w postaci powiększania rozmiarów taboru/floty 
(economies of fleet size) i/lub liczby obsługiwanych połączeń transportowych (eco-
nomies of network size) analizowane na poziomie przedsiębiorstwa transportowego, 
wreszcie związane z rozbudową infrastruktury transportu 2.

W transporcie morskim (podobnie jak w transporcie lotniczym), odmiennie 
niż w transporcie samochodowym i kolejowym, wzrost wielkości produkcji usług 
przewozowych jest w mniejszym stopniu ograniczany przez przepustowość infra-
struktury liniowej. W żegludze morskiej korzyści skali są zatem szczególnie istotne, 
a zjawisko jest analizowane przede wszystkim względem wzrastającej wielkości 
statków morskich (economies of vessel size) 3.

Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska wewnętrznych (dotyczącego 
podmiotu powiększającego skalę produkcji) i technicznych (związanych z wiel-
kością produkcji) korzyści kosztowych uzyskiwanych przy eksploatacji coraz 
większych statków kontenerowych. W globalnej żegludze kontenerowej mamy 
bowiem do czynienia ze szczególnie dużą konkurencją, a najważniejszym z czyn-
ników zapewniających armatorom przewagę na rynku jest nieustanne ograniczanie 
przeciętnych kosztów produkcji usług przewozowych. To z kolei jest bezpośrednio 
powiązane z korzyściami skali uzyskiwanymi w wyniku wprowadzania do eks-
ploatacji coraz większych statków.

1. Wzrost wielkości statków w światowej flocie kontenerowej

Na rynkach żeglugi kontenerowej w handlu światowym obserwuje się stały 
wzrost średniej pojemności statków kontenerowych, z 1306 TEU (standardowych 
kontenerów dwudziestostopowych) pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia, do 2533 
TEU w 2008 r., a spodziewana w roku 2012 średnia pojemność kontenerowca 
we flocie światowej powinna wynieść 3059 TEU 4. Jednocześnie nastąpił, tym 
razem skokowo w poszczególnych okresach, wzrost jednostkowej wielkości kon-
tenerowców. Do połowy lat 90. największe statki wprowadzane do eksploatacji 
osiągały pojemność zbliżoną do 5000 TEU. Po wdrożeniu koncepcji statków 

2 Zob. K.J. Button, transport economics, Heinemann Educational Books Ltd., London 1982,  
s. 79–88; G. Blauwens, P. De Baere, E. Van de Voorde, transport economics, De Boeck, Antwerpen 
2002, s. 291.

3 Zob. J. Cowie, the economics of transport. a theoretical and applied approach, Routledge, 
London and New York 2010, s. 302.

4 Ch. Sys, G. Blauwens, E. Onay, E.Van de Voorde, F. Witlox, in search for the link between ship 
size and operations, w: transportation planning and technology, Routledge 2008, vol. 31, no. 4, 
s. 435–463.
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typu post-panamax jednostkowa wielkość kontenerowców wzrosła do 7000 TEU. 
W ostatnim dziesięcioleciu dokonał się dalszy, szybki wzrost wielkości kontene-
rowców – do powyżej 8000 TEU, i jednocześnie wzrosła prędkość techniczna 
statków – do 24/25 węzłów. W latach 2006–2007 największy na świecie arma-
tor kontenerowy, duński Maersk Line, wprowadził do eksploatacji 8 jednostek 
o pojemności nominalnej 14 500 TEU i są to obecnie największe kontenerowce 
w eksploatacji. W połowie 2011 r. ten sam armator podpisał z koreańską stocznią 
Daewoo kontrakt na budowę 10 kontenerowców o jednostkowej pojemności 
18 000 TEU. Dostawa statków nastąpi w latach 2013–2015. Są to kontenerowce 
typu Malacca-max, o nośności 243,6 tys. DWT i o długości/szerokości/zanurzeniu 
odpowiednio 400/60/21 m. Wartość kontraktu jest szacowana na 1,8 mld USD 
(180 mln USD/statek). Według armatora statki, których pojemność będzie większa 
o 30% w stosunku do obecnie zatrudnionych jednostek, mają przynieść zmniejsze-
nie jednostkowych kosztów transportu kontenerów na trasie Europa–Azja o 26%, 
głównie na skutek oszczędności w kosztach paliwa i w kosztach zewnętrznych, 
w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Rozwój wielkości 
statków kontenerowych we fl ocie światowej przedstawiono na rysunku 1.

1 

Rys. 1. Rozwój największych statków kontenerowych (TEU) we fl ocie światowej

Źródło: na podstawie A.G. Arduino, C. Murillo, D. Guillermo, Bringing economies of scale 
in mega containerships to ports, 12th World Conference on Transport Research, 
Lisbon 2010.

Na rynku żeglugi morskiej pojawiła się fl ota megakontenerowców (ultra 
large containerships, ULCS) o pojemności 12 500–14 500 TEU. Współcześnie 
większość globalnych armatorów zatrudnia w przewozach oceanicznych duże 
kontenerowce. Cztery największe morskie kompanie żeglugowe, a mianowicie 
Maersk Line, Mediterranean Shipping Company (MSC), Compagnie Maritime 
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d’Affretement-Compagnie Generale Maritime (CMA-CGM) i China Ocean 
Shipping Container Lines (COSCON), dysponuje statkami o pojemności powyżej 
10 000 TEU. Najwięcej z nich zatrudniają dwaj konkurenci, a mianowicie Maersk 
Line i MSC, którzy jako jedyni na świecie dysponują kontenerowcami większymi 
niż 12 000 TEU.

Według złożonych przez armatorów zamówień w okresie 2010–2013 dostar-
czonych zostanie na rynek 227 nowych kontenerowców 5. Wśród nich 34% to statki 
o wielkości powyżej 13 000 TEU, zamówione przez Maersk Line, MSC, CMA-
CGM, COSCON, China Shipping Container Lines (CSCL), Hanjin, United Arab 
Shipping Company (UASC). Kolejne 29% zamówionych statków to jednostki 
o pojemności w granicach od 8000 do 9000 TEU 6. Największe kontenerowce są 
zatrudniane na trasach dalekiego zasięgu w relacjach Europa–Stany Zjednoczone– 
Daleki Wschód, gdzie występuje odpowiednia wielkość strumieni kontenerów do 
przewozu (na dojrzałych rynkach frachtowych), podczas gdy mniejsze statki są 
kierowane do obsługi nowych rynków względnie obszarów wykazujących niższe 
tempo w rozwoju przewozów.

2. Źródła korzyści kosztowych związanych ze wzrostem wielkości 
statków kontenerowych

Efekty skali (rosnące przychody ze skali) związane z wprowadzaniem do 
eksploatacji coraz większych środków transportu polegają na tym, że nakłady nie-
zbędne do ich budowy oraz niektóre nakłady czynników produkcji związane z ich 
eksploatacją rosną mniej niż proporcjonalnie względem powiększonej ładowności/
nośności/pojemności pojazdów. Rosnące przychody ze skali statków morskich 
wynikają głównie z:

 – określonych zależności technicznych związanych z budową coraz więk-
szych statków, które kształtują się w ten oto sposób, że przy podwoje-
niu długości, szerokości i wysokości jednostek ich pojemność wzrasta 
ośmiokrotnie (zasada kontenera); na ogół coraz większe statki wymagają 
mniejszego wzrostu nakładów poniesionych na ich budowę 7;

5 W 2011 r. oddano do eksploatacji 154 statki kontenerowe, z czego 37 to jednostki o pojemności 
ponad 10 000 TEU. Wszystkie megakontenerowce trafiły na linie żeglugowe łączące Europę z Azją.

6 A.G. Arduino, C. Murillo, D. Guillermo, Bringing economies of scale in mega containerships 
to ports…, op.cit.

7 Dla transportu samochodowego przytacza się zasadę „dwóch trzecich”. Podwojenie ładowności 
pojazdu wiąże się na ogół ze wzrostem nakładów materiałowych poniesionych na ich budowę jedynie 
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 – większej efektywności dużych statków morskich, co wyraża się w tym, że 
uruchomienie i eksploatacja środków transportu o powiększonej ładowno-
ści/pojemności wymaga poniesienia odpowiednio mniej proporcjonalnych 
nakładów czynników produkcji, głównie pracy oraz energii/paliwa.

Efekty skali, jakie występują w związku z budową i eksploatacją coraz więk-
szych statków kontenerowych, przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Rosnące przychody ze skali dla wybranych wielkości statków kontenerowych (ceny 
kontraktowe kontenerowców z roku 2008)

Wielkość (pojemność) kontenerowca 
w TEU 1100 4250 8750 13000

Koszt budowy/ cena kontraktowa 
statku (mln USD) 28 77 135 167

Koszt budowy/ cena kontraktowa 
statku w przeliczeniu na TEU (w USD) 25000 18117 15430 12850

Liczebność załogi statku 15 do 17 15 do 17 15 do 17 15 do 17
Produktywność czynnika pracy (TEU/

marynarza) 64,7–73,3 250–283,3 514,7–583,3 764,7–866,7

Źródło: J. Hoffman, determinants of transport cost, UNCTAD, Geneva 2009.

Rosnące przychody ze skali znajdują swoje odzwierciedlenie w korzyściach 
kosztowych, jakie są związane z cyklem eksploatacji powiększonego środka trans-
portu. Cyklem pracy statku jest rejs (podróż), na który składają się dwa elementy, 
a mianowicie przebycie przez jednostkę określonej odległości drogą morską oraz 
postój statku co najmniej w dwóch portach morskich, nadania i odbioru ładunków. 
Na czas trwania rejsu składa się czas przebywania statku w morzu (czas żeglugi) 
oraz czas pobytu statku w portach. W żegludze kontenerowej (liniowej) rejs to 
zamknięty cykl pracy statku od portu wyjściowego i z powrotem do tego samego 
portu. Często podróż okrężna składa się z kilku przebiegów statku, obejmujących 
przed powrotem do portu docelowego zawijanie do kolejnych portów podróżnych 8.

o dwie trzecie. Wskazuje się na zależności funkcyjne, gdzie koszty budowy pojazdów rosną zgodnie 
z funkcją y = ax², a ładowność tych pojazdów rośnie według funkcji y = bx³, gdzie x to wymiary 
środka transportu, J. Burnewicz, ekonomika transportu, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 
Warszawa 1982, s. 260.

8 I. Tarski, czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 
Warszawa, 1976, s. 75.



dariusz Bernacki24

W żegludze morskiej na koszty rejsowe (cyklu pracy) kontenerowca składają 
się koszty związane ze statkiem (koszty statkowe) i koszty portowe (związane 
z pobytem statku w porcie morskim). Rejsowe koszty statku morskiego obejmują 9:

 – koszty statkowe, na które składają się z kolei:
 – koszty kapitałowe, w postaci amortyzacji i odsetek od kredytu zacią-

gniętego na sfinansowanie zakupu jednostki,
 – koszty załogowe, zużycia paliwa, olejów i smarów, koszty zużytych 

materiałów, remontów i konserwacji, ubezpieczenia rzeczowego oraz 
koszty związane z zarządzaniem i administracją statkiem,

 – koszty portowe, które obejmują:
 – koszty opłat portowych i kanałowych oraz koszty operacji przeładun- 

kowych.
W celu ustalenia związków, jakie występują między wielkością statku kon-

tenerowego a kosztami rejsowymi, ustala się w oparciu o dane rzeczywiste lub 
modelowe funkcje kosztów zależności, jakie towarzyszą kształtowaniu się prze-
ciętnych kosztów: rejsowych, statkowych (w tym dla poszczególnych rodzajów 
tych kosztów) i portowych względem:

 – mocy produkcyjnej statku zaangażowanej w wykonanie rejsu, ustala się 
zatem koszty przypadające na jedno stanowisko kontenerowe (TEU) statku;

 – mocy przewozowej statku zaangażowanej w wykonanie rejsu, określa się 
zatem koszt związany z przemieszczaniem jednostki nośności/pojemności 
statku na odległość jednej mili morskiej lub względem czasu trwania rejsu 
statku, w pierwszym przypadku ustala się koszty przypadające na jedną 
konteneromilę (TEU/mila), w drugim przypadku wylicza się dzienny 
koszt przypadający na jedno stanowisko kontenerowe statku (TEU/doba).

Nieliczne badania nad korzyściami skali w żegludze kontenerowej nakiero-
wane są przede wszystkim na analizę zależności, jakie występują między wielko-
ścią kontenerowca i kształtowaniem się przeciętnych kosztów statkowych, w tym 
kosztów kapitałowych i kosztów eksploatacji jednostek.

Wzrost wielkości kontenerowców (wyrażony pojemnością w TEU) prowadzi 
do istotnych oszczędności w jednostkowych kosztach kapitałowych. Z informacji 
zawartych w tabeli 1 wynika, że dla statków o pojemności 13 000 TEU i 8750 TEU 
sięgają one blisko 17%. Korzyści tego rodzaju ulegają zmniejszeniu dla coraz więk-
szych jednostek. Na przykład dla statków w przedziale od 1000 TEU do 7000 TEU 

9 S. Borowicz, S. Ładyka, T. Łodykowski, ekonomika transportu morskiego, PWE, Warszawa 
1987, s. 58–66.



efekty skali produkcji w transporcie… 25

oszczędności w przeciętych kosztach kapitałowych (w przeliczeniu na TEU) przy 
każdorazowym powiększaniu pojemności statków o kolejne 1000 TEU zmniej-
szyły się z 31,6% (dla wielkości statków w przedziale 1000–2000 TEU) do 8,2%  
(dla wielkości statków w przedziale 6000–7000 TEU) 10. Dowodzi się, że korzyści 
w kosztach kapitałowych zmniejszają się po przekroczeniu przez statek pojemności 
5000 TEU. Spowodowane jest to wzrostem kosztów związanych z wyposażaniem 
dużych statków w silniki okrętowe o większej mocy oraz większym zużyciem stali 
przy budowie dużych kontenerowców 11.

Najważniejszym, jak się wydaje, efektem związanym ze skalą statku kon-
tenerowego są oszczędności w kosztach zużycia paliwa okrętowego, przy czym 
uzyskiwane w tym przypadku korzyści skali rosną na znaczeniu wraz ze wzrostem 
cen paliw oraz wprowadzanymi w żegludze ograniczeniami w zakresie emisji 
spalin do atmosfery i internalizacją związanych z tym kosztów zewnętrznych. 
Kształtowanie się przeciętnych kosztów zużycia paliwa (dobowe koszty w przeli-
czeniu na miejsce kontenerowe) dla trzech wielkości statków kontenerowych i dla 
różnych prędkości rejsowych przy niezmienionych pozostałych warunkach żeglugi 
(trasa i odległość rejsu, czas pobytu jednostek w portach) przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Przeciętne koszty zużycia paliwa dla morskiej części rejsu statków kontenerowych 
(koszt dobowy/TEU w USD, ceny paliwa okrętowego z lipca 2006 r.)

wielkość statku/prędkość rejsowa (węzły) 16 18 20 22 24 26

5 000 TEU 3,36 4,62 6,36 8,74 11,9 16,56

8 000 TEU 2,70 3,63 4,93 6,53 8,68 12,00

12 000 TEU 2,30 3,04 4,06 5,37 7,00 9,56

Degresja kosztu jednostkowego dla statków 
12 000 TEU / 5 000 TEU (proc.) 31,5 34,2 36,2 38,6 41,2 42,3

Źródło: obliczenia własne na podstawie: T.E. Notteboom, B. Vernimmen, the impact of 
fuel costs on liner service design in container shipping, Proceedings of the 2008 
International Association of Maritime Economists, 2008, Dalian China, s. 10.

10 Obliczenia własne na podstawie: P. Harrison, M. Figliozzi, impacts of containership size, service 
routes and demand on texas gulf ports, Research report 0–1893-3, Center for Transportation 
Research, The University of Texas at Austin 2001, s. 38.

11 M. Stopford, maritime economics, third edition, Routledge, London and New York, 2009, s. 544.
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Korzyści skali związane z wielkością kontenerowca w odniesieniu do kosztów 
zużycia paliwa są duże i co równie ważne, uzyskiwane oszczędności rosną wraz 
ze wzrostem prędkości podróżnej statków. Przy prędkości wynoszącej 24 węzły 
różnica w kosztach jednostkowych zużycia paliwa dla statków o pojemności  
12 000 TEU i 5000 TEU wzrasta do ponad 41%. Spadek przeciętnych kosztów zuży-
cia paliwa następuje nie tylko względem wielkości statków, ale występuje również 
przy wzroście prędkości rejsowych dla kontenerowców o coraz większej pojemności. 
Duże kontenerowce są zatem w stanie zaoferować odpowiednią częstotliwość rejsów. 
Zatrudnianie w żegludze kontenerowej coraz większych statków przyczynia się do 
obniżenia przeciętnych kosztów zużycia paliwa i prowadzi do wzrostu efektywności 
eksploatacji jednostek nawet przy wzroście prędkości żeglugi.

Dużą degresję względem wzrastającej pojemności kontenerowca wykazują 
również koszty załogowe (pracy) oraz koszty związane z administracją i zarzą-
dzaniem statkiem. W pierwszym przypadku wynika to ze wzrostu wydajności 
pracy załóg spowodowanego zwiększonym wyposażeniem majątkowym stanowisk 
pracy. Duże i bardziej zaawansowane techniczne statki charakteryzują się w eks-
ploatacji większym udziałem procesów zautomatyzowanych i procedur, a przez to 
wymagane dla ich obsługi nakłady pracy utrzymują się z reguły na niezmienionym 
poziomie. Koszty załogowe rozkładają się na coraz większą liczbę „obsługiwanych” 
miejsc kontenerowych statku. W drugim przypadku degresja kosztów związanych 
z zarządzaniem i administracją wynika z tego, że w niewielkim stopniu reagują 
one na zmiany wywołane wzrostem wielkości statku. Podobnie jak w przypadku 
kosztów załogowych, tego rodzaju koszty maleją wraz ze wzrostem liczby miejsc 
kontenerowych statku.

Z kolei koszty ubezpieczeń oraz remontów i konserwacji nie wykazują korzy-
ści skali dlatego, że kształtują się przede wszystkim w zależności od wartości 
statku, która rośnie wraz ze wzrostem wielkości kontenerowca.

Korzyści skali związane ze spadkiem długookresowych przeciętnych kosztów 
statkowych można wyliczać, wykorzystując następującą formułę 12:

gdzie:
ACi – przeciętne całkowite koszty statkowe kontenerowca i-tej wielkości,

12 P. Cariou, Strategic alliances in liner shipping; an analysis of operational synergies, Laboratoire 
de Nantes, University of Nantes, Nantes 2000.
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CTKEi – całkowite koszty kapitałowe i załogowe kontenerowca i-tej wielkości,
I&Mi – całkowite koszty ubezpieczeń morskich, remontów i konserwacji 

kontenerowca i-tej wielkości,
CCi – całkowite koszty zużycia paliwa, olejów i smarów kontenerowca i-tej 

wielkości,
TEUi – wielkość kontenerowca wyrażona pojemnością kontenerów dwu-

dziestostopowych TEU.

3. Ograniczenia w korzyściach skali związane z eksploatacją mega- 
kontenerowców

Korzyści skali związane ze wzrostem wielkości statków morskich są osiągane 
w wyniku spadku przeciętnych kosztów statkowych, a więc wtedy gdy statek 
przebywa w morzu, wykonując rejsy. Koszty kapitałowe i operacyjne statku 
zmniejszają się w przeliczeniu na konteneromilę wraz ze wzrostem pokonywanej 
przez statek odległości w podróży morskiej. Analiza związków między korzyściami 
kosztowymi i odległością podróży morskiej wskazuje na to, że megakontenerowce 
wykazują istotną przewagę kosztową nad pozostałymi statkami na najdłuższych 
trasach, w relacjach Europa–Daleki Wschód (przeciętna odległość rejsu wynosi 
w tym przypadku 11 500 mil morskich, nm). Korzyści kosztowe ulegają zmniejsze-
niu przy wzroście liczby obsługiwanych w podróży morskiej portów morskich. Na 
trasach krótszych, w relacjach atlantyckich (przeciętna odległość wynosi 4000 nm), 
a także na trasie między Stanami Zjednoczonymi i Azją Południowo-Wschodnią 
(przeciętna odległość podróży morskiej wynosi 8000 nm), korzystniejsze jest 
zatrudnianie statków o mniejszej pojemności 13.

Degresja przeciętnych kosztów statkowych jest tym większa, im dłuży jest 
czas zatrudnienia statku w podróżach morskich, tzn. im krótszy jest czas jego 
pobytu w portach. Postój statku w porcie w celu za- i wyładunku ładunków jest 
z kolei nieodzownym (nie do uniknięcia) składnikiem każdego rejsu, ale skraca 
czas pobytu statku w morzu, a tym samym ogranicza możliwości czerpania korzyści 
skali związanych ze spadkiem przeciętnych kosztów eksploatacji kontenerowców 
o coraz większej pojemności. Im większy statek wprowadzany jest do eksploatacji, 
tym czas pobytu statku w porcie staje się kosztowniejszy, gdyż rosną utracone 
z tego tytułu korzyści skali uzyskiwane przez statek w trakcie wykonywania 

13 Zob. K. Cullinane, M. Khanna, economies of scale in large containerships, „Journal of Transport 
Economics and Policy” 2000, vol. 33, part 2, s. 185–208.
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podróży morskich. W portach morskich pojawiają się zatem niekorzyści skali 
związane ze wzrostem pojemności/ładowności statku. Korzyści skali uzyskiwane 
przez większy statek w trakcie rejsu (spadek statkowego kosztu jednostkowego) są 
pomniejszane przez niekorzyści skali związane z rosnącym alternatywnym kosztem 
czasu pobytu statku w porcie 14. Funkcja rejsowych kosztów przeciętnych nie jest 
zatem monotonicznie malejąca względem wielkości statku, gdyż po przekroczeniu 
przez jednostkę określonej (w tym przypadku optymalnej względem korzyści skali) 
wielkości wzrost kosztów czasu pobytu w porcie jest większy aniżeli korzyści 
kosztowe uzyskiwane przez megakontenerowiec w trakcie żeglugi morskiej.

Pojawiające się w portach morskich straty wynikają z niewystarczającego 
wzrostu efektywności obsługi przeładunkowej dużych statków kontenerowych, 
a to z kolei jest spowodowane:

 – ograniczeniami w liczbie suwnic kontenerowych, które można jednocze-
śnie wykorzystać do obsługi przeładunkowej większych statków, gdyż 
ich długość wzrasta mniej niż proporcjonalnie względem powiększonego 
tonażu statków 15;

 – narastającymi problemami związanymi z: koordynacją przeładunków 
w relacjach z zapleczem portów, jak i w układzie megakontenerow- 
ce – mniejsze statki obsługujące połączenia dowozowo-odwozowe, dostęp-
nością powierzchni składowych w terminalach portowych, rosnącym 
zatłoczeniem portu, niewystarczającą w stosunku do wzrastającego ruchu 
pojazdów przepustowością lądowych połączeń transportowych.

Czas pobytu statku w porcie jest czynnikiem decydującym o możliwościach 
zatrudnienia na połączeniach żeglugowych coraz większych tonażowo statków 16. 
Należy podkreślić, że niekorzyści skali w portach morskich są współcześnie ogra-
niczane przez wzrost efektywności operacji przeładunkowych i sprawną obsługę 
statków na tyle, że czas pobytu w porcie dużych kontenerowców nie uległ, jak 

14 Zob. J.O. Jansson, D. Shneerson, Liner Shipping economics, Chapman and Hall, London 1987; 
A. Imai, E. Nikimura, P. Papadimitriou, M. Liu, the economic viability of container mega-ships, 
Transport Research 2006, vol. E 42, s. 21–41.

15 Przykładowo całkowite wymiary liniowe (długość/szerokość) kontenerowca klasy Emma Maersk 
o pojemności 13 500 TEU i kontenerowca klasy Malacca max. o pojemności 18 000 TEU wynoszą 
odpowiednio 397 m/56 m i 400 m/59 m. Różnica w długości całkowitej statków to zaledwie 3 m, 
przy przyroście pojemności wynoszącym 33% (+ 4500 TEU).

16 W literaturze wskazuje się, że rozwój od połowy lat 60. ubiegłego stulecia pierwszych regular-
nych przewozów kontenerowych dalekiego zasięgu między Europą i wschodnim wybrzeżem Stanów 
Zjednoczonych był możliwy dopiero po zasadniczym wzroście wydajności operacji przeładunkowych 
w portach morskich, a tym samym po ograniczeniu strat związanych z czasem pobytu w portach 
kontenerowców o zwiększonej pojemności.
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dotychczas, istotnemu wydłużeniu. Tym należy również tłumaczyć skokowe przy-
rosty w wielkości statków, z jakimi mamy do czynienia w żegludze kontenerowej 
(zob. rys. 1). Armatorzy, decydując się na wprowadzanie do eksploatacji coraz 
większych kontenerowców, zakładają, że korzyści kosztowe związane z eksplo-
atacją statków w morzu przekroczą straty występujące w portach morskich, a tym 
samym przeciętne koszty rejsowe dużych statków ulegną dalszemu obniżeniu.

Korzyści kosztowe związane z wprowadzaniem do eksploatacji coraz więk-
szych statków dotyczą minimalizacji przeciętnych kosztów rejsowych (kosztów 
związanych z cyklem środka transportu). Na ile korzyści kosztowe tego rodzaju 
wpłyną na przeciętne koszty przewozu ładunków/kontenerów w podróży mor-
skiej, zależy przede wszystkim od stopnia wykorzystania nośności/pojemności 
statku w trakcie rejsu (rejsowych zdolności przewozowych, dostępnych mocy 
produkcyjnych/przewozowych statku), a więc od rzeczywistego wykorzystania 
ładowności statku. W żegludze morskiej korzyści kosztowe związane z wielkością 
statku nie znajdują swojego odzwierciedlenia w kosztach przewozu transportem 
morskim, gdy tego rodzaju aktywa nie są należycie wykorzystane produkcyjnie 17. 
Przykładowe zależności między stopniem wykorzystania kontenerowca o pojem-
ności 8000 TEU a przeciętnym kosztem przewozu kontenera przedstawiają się 
następująco:

Tabela 3

Wpływ wykorzystania ładowności kontenerowca 8000 TEU na przeciętne koszty 
przewozu kontenera

Stopień wykorzystania 
pojemności statku (proc.) 25 31 38 44 50 75 100

Przeciętne koszty przewozu 
kontenera (dobowe koszty 

przewozu/ TEU, USD)
13,6 25,3 21,1 18,1 15,8 10,5 7,9

Źródło: P. Cariou, op.cit.

Przeciętne koszty przewozu kontenera, dla warunków porównywalnych, 
statkiem o pojemności 1000 TEU przy założeniu pełnego wykorzystania jego 
ładowności wyniosły 17,8 USD/TEU/dzień. Ośmiokrotnie większy kontenerowiec 
uzyskuje przewagę w kosztach przewozu kontenera dopiero po przekroczeniu 44% 

17 S.M. Lim, economies of scale in container shipping, Maritime Policy and Management 1998, 
no. 25, s. 361–373.
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wykorzystania jego mocy produkcyjnej. Przy mniejszych wielkościach przewo-
zów korzystniejsze dla armatora jest zatrudnianie statków o mniejszym tonażu. 
Potencjalne korzyści kosztowe związane z malejącymi kosztami rejsowymi coraz 
większych statków znajdują swoje odzwierciedlenie w niższych kosztach jednost-
kowych przewozu kontenera (TEU) i pracy przewozowej (TEU/mila) dopiero 
po zapewnieniu odpowiedniego poziomu masowości przewozu i wykorzystania 
ładowności statku.

Podsumowanie

Wykorzystanie w żegludze morskiej technicznych korzyści skali związanych 
wielkością statków, tak aby spowodowało to obniżenie przeciętnych kosztów prze-
wozów, wymaga ze strony armatorów wielu zabiegów podejmowanych w zakresie 
organizacji przewozów, zachowania odpowiedniej częstotliwości ruchu statków na 
połączeniach transportowych, właściwego ukształtowania sieci połączeń żeglugo-
wych, doboru portów bazowych i podróżnych oraz zapewnienia w nich wysokiej 
sprawności obsługi statków i ładunków, wreszcie działań prowadzących do kon-
centracji strumieni kontenerów przeznaczonych do przewozu na trasach obsłu-
giwanych przez duże statki kontenerowe. Z kolei wysokie ryzyko inwestycyjne 
i handlowe, jakie towarzyszy wprowadzeniu do eksploatacji megakontenerowców, 
jest ograniczane poprzez:

 – rozwój zróżnicowanych form współpracy wśród przewoźników mor-
skich (porozumienia armatorów o wzajemnym udostępnianiu przestrzeni 
ładunkowej na statkach zatrudnionych na morskich szlakach handlowych, 
konsorcja i alianse żeglugowe, fuzje i przejęcia w branży żeglugowej);

 – rozszerzanie zakresu działalności armatorów żeglugi kontenerowej na 
pozostałe ogniwa morsko-lądowego łańcucha transportowego, w postaci 
przejmowania przez nich kontroli nad funkcjonowaniem terminali porto-
wych (powstawanie w portach terminali przeładunkowych dedykowanych 
obsłudze statków danego armatora), a także organizowania przewozów 
towarowych w relacji port–zaplecze.

Wahania w popycie na przewozy frachtowe na rynkach żeglugowych wywo-
łane cyklami koniunkturalnymi powodują, że korzyści skali związane z obniżeniem 
przeciętnych kosztów przewozu kontenerów dużymi statkami nie zawsze i nie 
w pełni są możliwe do uzyskania przez armatorów żeglugi kontenerowej.
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ScALe effectS IN tRANSPoRt INduStRY eXemPLIfIed 
 IN the coSt ecoNomIeS of coNtAINeRShIPS SIZe

Summary

The aim of the paper is to outline technical (based on output scale effects) cost 
economies with regard to deployment of ever increasing size of containerships (at the 
plant level). Cost economies related to size of containerships arise from decreasing of av-
erage costs of capital (interests and principal), crew and fuel consumption also common 
costs. The more time spent by containership at sea and the longer routes she is deployed, 
the smaller the cost per TEU. Decreasing costs per output unit may only be reflected in 
the lower transportation cost of TEU while the containership enjoys the high enough level 
of capacity utilization. In ports larger ship with greater load factor sustains diseconomies 
of scale. Diseconomies of scale in ports is to be limited by handling operations raising 
efficiency though despite of larger ship, the average time spent at port remains for mega 
containerships roughly unchanged.

translated by dariusz Bernacki
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NOWE iNSTRUmENTy W fiNANSOWANiU ROZWOJU 
iNfRASTRUKTURy TRANSPORTU

Wstęp

W obecnych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych 
decydenci stoją przed ogromnym wyzwaniem niwelowania powiększającej się luki 
infrastrukturalnej na skutek rosnących i zmieniających się pod względem tech-
nicznym i technologicznym potrzeb infrastrukturalnych. Z jednej strony dotyczy 
to nowych, nowoczesnych, dopasowanych do obecnych wymagań sieci i obiektów 
infrastrukturalnych, z drugiej strony zaś konieczności remontowania, a głównie 
modernizacji już istniejących aktywów infrastrukturalnych.

Zdecydowanie jednym z głównych animatorów luki infrastrukturalnej jest 
sektor transportu. Inwestycje w infrastrukturę transportową charakteryzują się 
dużym stopniem skomplikowania przyczyniającym się do powiększania i tak 
wysokiego stopnia kapitałochłonności. W tradycyjnym ujęciu podstawowym 
źródłem finansowania mają być środki publiczne, jako że elementy infrastruktury 
transportu są obiektami użyteczności publicznej, za których dostępność odpowie-
dzialność ponosi sektor finansów publicznych.

Z uwagi na bardzo wysoki poziom kapitałochłonności inwestycji infrastruktu-
ralnych pozyskanie funduszy na ich finansowanie nie jest łatwym przedsięwzięciem. 
Budżety większości państw balansują na granicy dopuszczalnego poziomu deficytu, 

1 prof. dr hab. Krystyna Brzozowska – Uniwersytet Szczeciński, krystyna.brzozowska@wzieu.pl
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a uzyskanie kredytów czy emisji papierów dłużnych dla sfinansowania nakładów na 
projekty infrastrukturalne jest związane ze żmudnym i kapitałochłonnym procesem 
negocjacji i zabezpieczania transakcji. Z tego powodu istnieje obecnie powszechna 
niemal akceptacja angażowania sektora prywatnego.

Praktyka wskazuje, że coraz częściej występują przypadki konieczności 
wspierania tego typu transakcji dodatkowymi kapitałami występującymi w formie 
wyspecjalizowanych instrumentów finansowych.

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia nowych źródeł finansowania 
o dużym stopniu innowacyjności w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych 
w transporcie.

1. Potrzeby inwestycyjne w infrastrukturze transportu

Światowe potrzeby w zakresie inwestycji infrastrukturalnych do 2030 r. 
zostały oszacowane na ok. 53 bln USD w latach 2010–2030, natomiast roczne 
potrzeby inwestycyjne na infrastrukturę wzrosną do 2,5% światowego PKB 2.

Według szacunków OECD potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury 
transportu na świecie oscylują na poziomie 30 bln USD, z czego 7,5 bln USD 
przypada na inwestycje drogowe, 5 bln USD na drogi kolejowe, 0,8 bln USD na 
infrastrukturę portową, 2,2 bln USD na lotniska 3.

Natomiast według analiz BCG potrzeby inwestycyjne na świecie do 2030 r. 
osiągną poziom niższy – 35–40 bln USD, z czego 15–20 bln USD będzie sfi-
nansowane ze środków budżetowych, a 20–35 bln USD będzie luką kapitałową, 
możliwą do pokrycia przez kapitały prywatne, np. w ramach PPP. W ramach 
globalnych potrzeb inwestycyjnych 1/5 będzie dotyczyć sektora transportu  
(7–8 bln USD) 4 (tab. 1).

Wypełnienie prognozowanych do 2030 r. potrzeb w zakresie infrastruktury 
transportu jest ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, a przede wszystkim finan-
sowym, wywoła bowiem obciążenie sektora finansów publicznych w wielkości ok. 
2% PKB rocznie bez uwzględnienia potrzeb w zakresie finansowania utrzymania 
i remontów w kraju infrastruktury transportu 5.

2 Strategic transport infrastructure needs to 2030. main findings, oecd Future project on 
transcontinental infrastructure needs to 2030/50, OECD 2011, s. 10.

3 the rise and rise of infrastructure funds, KPMG International 2008, www.kpmg.com.
4 J. Schmidt, Financing infrastructure – a Siemen’s Financial Services perspective, Siemens 2011, 

The 10th Annual European Infrastructure & PPP Summit, Berlin 2011.
5 raport polska 2030, Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa RM, Warszawa 2009, s. 122.
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Tabela 1

Szacowane potrzeby inwestycyjne w infrastrukturze transportu do 2030 r.

Prognozowana wartość potrzeb
Świat 29,6 bln USD

Europa 1,5–4 bln euro
Polska 350–400 mld zł

Źródło: Strategic transport infrastructure needs to 2030. main findings, OECD Future 
Project on Transcontinental Infrastructure Needs to 2030/50, OECD 2011, s. 10; 
commission sets 2050 transport targets, 28 March 2011, http://www.publicservice- 
europe.com/article/161/commission-sets-2050-transport-targets; raport polska 
2030, op.cit., s. 122.

2. Tendencje w rozwoju partnerstwa w krajach europejskich

Mimo że pierwsze projekty typu PPP powstawały już w latach 70. ubiegłego 
wieku, to jednak systematyczny wzrost w Europie jest notowany od początku lat 90. 
Na rysunku 1 przedstawiono skalę projektów PPP pod kątem ilości i wartości reali-
zowanych projektów począwszy od 1990 r. Prekursorem i dotychczasowym liderem 
w rozwoju PPP na terenie Europy jest W. Brytania, chociaż inne kraje – Hiszpania, 
Francja, Portugalia, Włochy, Niemcy – coraz częściej sięgają po rozwiązania PPP.
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 Rys. 1. Rynek PPP w Europie

Źródło: A. Carty, ppps: an introduction, November 2011, The 10th Annual European 
Infrastructure & PPP Summit, Berlin 2011, s. 12; review of the european ppp 
market in 2010, EPEC 2011, s. 3; review of the european ppp market First 
semester of 2011, EPEC 2011, s. 1.
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Z danych przedstawionych na rysunku 1 wyraźnie wynika, że globalny kryzys 
finansowy 2007–2008 wpłynął na zachowania rynku PPP. W 2008 r. zmniejszyła 
się zarówno ilość, jak i wartość realizowanych projektów. W latach następnych 
tendencja spadkowa w zakresie wartości transakcji jeszcze bardziej pogłębiła 
się, natomiast ilość projektów odznaczała się niższym poziomem, ale stabilnym. 
Można wyciągnąć prosty wniosek, że następuje zmiana na rynku w kierunku 
realizowania mniejszych projektów, tj. o niższej wartości kosztorysowej. Biorąc 
pod uwagę najnowsze dane z pierwszej połowy 2011 r., europejski rynek PPP 6 
stanowiło głównie kilka bardzo dużych projektów 7 transportowych. Wartość 47 
transakcji, które uzyskały zamknięcie finansowe, wyniosła ogółem 9,7 mld euro, 
co stanowi niemal połowę wartości transakcji w całym 2010 r. (18,3 mld euro dla 
58 projektów). Projekty te były realizowane w 8 państwach – Francji, W. Brytanii, 
Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Luksemburgu i Polsce (rys. 2).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EPEC.

Pod względem wartości transakcji dominowała Francja, w której jeden z naj-
większych projektów PPP w Europie, szybka kolej Tours–Bordeaux, uzyskała 
w czerwcu 2011 r. zamknięcie finansowe 8. W 2011 r. zanotowano silny wzrost śred-
niej wartości transakcji – 207 mln euro w porównaniu do 163 mln euro w 2010 r. 
i 91 mln euro w 2009 r.

6 Projekty PPP obejmują transakcje finansowane poprzez project finance (zwykle DBFO, DBFM 
lub umowy koncesyjne), posiadające zamknięcie finansowe, o wartości nie mniejszej niż 5 mln euro.

7 Bardzo duże projekty obejmują transakcje o wartości pow. 500 mln euro.
8 market update. review of the european ppp market. First Semester of 2011, European PPP 

Expertise Centre (EPEC), 2011, s. 1–2.
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Do największych projektów realizowanych w pierwszej połowie 2011 r. 
należą:

 – szybka kolej HSL Tours–Bordeaux we Francji o wartości 3 mld euro,
 – autostrada A63 we Francji o wartości ponad 1 mld euro,
 – siedziba sztabu obrony narodowej Balard w Paryżu we Francji o wartości 

800 mln euro,
 – autostrada Strada dei Parchi we Włoszech o wartości 600 mln euro.

Na europejskim rynku PPP przeważają pod względem wartości (dużo więk-
sza kapitałochłonność) projekty dotyczące sektorów infrastruktury transportu 
(potwierdzają to dane przedstawione na rys. 3).
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Rys. 3. Rynek PPP w Europie w latach 2010–2011 w podziale na sektory

Źródło: Dane EPEC.

Udział projektów infrastruktury transportowej plasował się na poziomie  
32–33%, natomiast pod względem wartości projektów udział ten wynosił 51% 
w 2010 r. i 61% w pierwszej połowie 2011 r. W miarę rozwoju PPP zauważalna jest 
tendencja przenoszenia zainteresowania implementowania go na grunt infrastruk-
tury społecznej (szkoły, placówki służby zdrowia, obiekty sportowo-rekreacyjne 
itp.).
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3. Źródła finansowania projektów PPP

Jednym ze źródeł finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, 
obok kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych i multilateralnych, są emisje 
obligacji, akcji oraz funduszy infrastrukturalnych, o coraz poważniejszym znacze-
niu na międzynarodowym rynku finansowym. Inne instrumenty rynku kapitało-
wego – instrumenty pochodne (swapy walutowe i stóp procentowych, ewentualnie 
opcje) de facto pełnią w takich transakcjach rolę instrumentów zabezpieczających 
wartość transakcji w ramach hedgingu.

W 2010 r. dla 612 projektów posiadających zamknięcie finansowe na ogólną 
wartość 242 mld USD przyznano kredyty o wartości 156 mld USD (ok. 65% 
wartości projektów) oraz przeprowadzono emisję obligacji na kwotę 14 mld USD 
(ok. 6% wartości projektów) 9. Oznacza to, że banki komercyjne utrzymują pozy-
cję głównego dawcy środków dłużnych, chociaż można przewidywać, że udział 
obligacji w finansowaniu projektów infrastrukturalnych będzie zwiększać się na 
skutek wprowadzenia na rynek unijnych obligacji projektowych oraz rosnącego 
znaczenia funduszy infrastrukturalnych na rynkach kapitałowych.

Przewagę udziału kredytów nad innymi instrumentami, a głównie obligacjami, 
potwierdzają także dane dotyczące największych projektów infrastrukturalnych 
realizowanych w 2011 r. Nie udało się uzyskać szczegółowych danych dotyczą-
cych wartości zastosowanych instrumentów finansowych i można tylko pobieżnej 
analizie poddać ogólne informacje (tab. 2).

Tabela 2

Największe projekty infrastrukturalne na świecie według stanu na początek marca 
2012 r.

Projekt
data

zamknięcia 
finansowego

wartość
(mln 
uSd)

Państwo Sektor Źródła
finansowania

Eiffarie and APRR 
Refinancing 21.02.2012 4593.02 Francja Transport/drogi Kredyty

Mobily Refinancing 13.02.2012 2670.00 Arabia 
Saudyjska Telecom Kredyty

9 capital markets in ppp financing, Where we were and where are we going?, EPEC March 
2010, s. 5.
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Tanjung Bin Energy 
Issuer Berhad 08.03.2012 2317.77 Malezja

Energia/ 
elektrownia 

węglowa
Kredyty

Cricket Valley 
Energy Center 10.02.2012 1400.00 USA Energia/gaz

Finansowana 
z kapitałów 
prywatnych

Ahmedabad 
Vadodara Super 
Express Tollway

14.02.2012 991.87 Indie Transport/drogi

Kapitał 
prywatny,

środki 
publiczne, 
kredyty

TGI Paris 15.02.2012 981.86 Francja

Infrastruktura 
społeczna/ 

wymiar spra-
wiedliwości

Kredyty

Oaxaca II Wind 
Farm 24.02.2012 971.54 Meksyk Energia/ 

wiatraki Kredyty

Topaz Solar Farm 16.02.2012 850.00 USA Energia/baterie 
słoneczne Obligacje A

Cikarang Listrindo 
Coal-Fired Power 

Station
15.02.2012 500.00 Indonezja

Energia/ 
elektrownia 

węglowa
Obligacje A

Norfolk County 
Council Residual 

Waste Treatment PFI 
Project

7.02.2012 352.94 Wielka 
Brytania

Ścieki i woda/ 
oczyszczalnia Kredyty

Źródło: top 10 infrastructure projects, Infrastructure investor, www.infrastructureinvestor.
com.

Finansowanie projektów infrastrukturalnych poprzez dłużne papiery war-
tościowe rozwija się w niezbyt dynamicznym tempie w odróżnieniu od sytuacji 
na rynkach korporacyjnych, gdzie instrumenty kapitałowe (w tym obligacje) 
odgrywają kluczową rolę. Rozwój instrumentów kapitałowych w finansowaniu 
inwestycji infrastrukturalnych jest ściśle skorelowany z poziomem rozwoju pro-
jektów PPP. W Wielkiej Brytanii, która utrzymuje pozycję lidera nie tylko na 
rynku europejskim, w latach 1996–2006 podpisano. 663 projekty PPP, w tym 
1/10 projektów (61) było finansowanych w drodze emisji obligacji, przy czym 
im większa była wartość projektu, tym większe zapotrzebowanie wystąpiło na 
obligacje (tab. 3).
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Tabela 3

Relacja między wartością inwestycji infrastrukturalnych a emisją obligacji

wartość projektu
(mln gBP)

Liczba 
projektów

Liczba projektów 
finansowanych 

obligacjami

udział projektów 
finansowanych obligacjami 
do liczby projektów ogółem

> 200 48 25 52%
> 300 28 18 64%
> 500 11 8 72%

Szpitale > 300 12 10 83%

Źródło: review of the uk’s regulatory framework for covered bonds, HM Treasury and 
Partnerships UK, http://www.hm-treasury.gov.uk.

Podstawowym problemem zmniejszającym znaczenie obligacji przy finanso-
waniu inwestycji infrastrukturalnych jest ograniczona odpowiedzialność emitenta 
względem stron trzecich. W strukturze emisji obligacji nie ma wkomponowanego 
mechanizmu kontroli i monitoringu projektu, więc mogą wystąpić problemy 
związane ze zdolnością szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności 
wpływające na efektywność całego przedsięwzięcia. Przy kredytach taką rolę gra 
bank – lider prowadzący konsorcjum i skupiający wszystkich wierzycieli. Banki 
angażujące się w finansowanie projektów obarczonych wysokim ryzykiem mogą 
znacząco wpływać na ich realizację oraz oddziaływać na niekorzystne zjawiska, 
natomiast nabywcy obligacji z reguły takiego doświadczenia nie posiadają i nie 
mogą odgrywać roli aktywnych inwestorów.

Z kolei istotną przewagą obligacji nad kredytami jest możliwość przycią-
gnięcia większej grupy inwestorów. Emisja obligacji odróżnia się także niższymi 
kosztami oprocentowania, dużą elastycznością i możliwością promowania emi-
tenta. Dokumentacja dotycząca emisji zwykle wymaga spełnienia mniejszej ilo-
ści warunków w stosunku do dokumentacji kredytowej, co powoduje szybsze 
zamknięcie transakcji. Należy też mieć na uwadze, że emisje obligacji wymagają 
publicznego ujawniania wszystkich kontraktów związanych z projektami, ze 
szczegółami dotyczącymi ich działalności finansowej, co w przypadku poufnych 
informacji może przysparzać wielu problemów. Dodatkowo zbieranie wymaga-
nych informacji finansowych może powodować powstawanie znacznych kosztów 
doradztwa prawnego i audytu 10. Koszty emisji obligacji jako formy długotermi-

10 Dodatkowe koszty mogą w krańcowych przypadkach równoważyć oczekiwane oszczędności 
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nowego zadłużenia są szczególnie wysokie dla małych podmiotów. Dla dużych 
organizacji emisja obligacji jest prawie rutynowa, a koszty niskie w relacji do 
wielkości uzyskiwanych obrotów.

Na rynku inwestycji infrastrukturalnych występują głównie obligacje noto-
wane na rynku publicznym, takie jak euroobligacje, obligacje skarbowe, obligacje 
przychodowe oraz obligacje plasowane w ramach private placement. Obligacje 
mogą mieć charakter instrumentów jedno- lub wielowalutowych, o zmiennym 
oprocentowaniu, zerokuponowych, z odroczoną płatnością odsetek, zamiennych 
lub z warrantami itp.

Obligacje komunalne są popularne we wszystkich krajach wysokorozwiniętych, 
chociaż w Stanach Zjednoczonych pełnią zdecydowanie największą rolę wśród 
instrumentów finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Na początku lat 90. 
wprowadzono na amerykański rynek kapitałowy nowy rodzaj instrumentów o stałym 
dochodzie i wysokiej stopie zwrotu, które stosunkowo często są stosowane przy 
finansowaniu przedsięwzięć project finance. Są to obligacje komunalne 144A, które 
są traktowane jako instrumenty pośrednie między private placement a obligacjami 
znajdującymi się w obrocie publicznym 11. Główna różnica polega na tym, że obli-
gacje 144A nie podlegają, tak jak obligacje w obrocie publicznym, bezwzględnym 
wymaganiom dotyczącym jawności i zachowania 2-letniego okresu przechowywania 
obligacji przed emisją publiczną. Obligacje te są oceniane jako papiery o wysokiej 
dochodowości, co powoduje wzrost zainteresowania ze strony inwestorów.

W krajach wschodzących obligacje komunalne wchodzą na rynek powoli 
z dwóch podstawowych powodów: z braku doświadczeń i tradycji w emisjach 
papierów dłużnych oraz braku odpowiednich, szczelnych regulacji prawnych 
i przepisów wykonawczych. Środki z emisji obligacji są przeznaczane głównie 
na remonty i modernizacje istniejących obiektów infrastrukturalnych, a ich okres 
zapadalności również nie przekracza 10 lat.

4. innowacje w finansowaniu projektów infrastruktury transportu

W ostatnich latach odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na długoter-
minowy kapitał niezbędny do finansowania stale rosnących potrzeb w zakresie 
infrastruktury są fundusze infrastrukturalne. Fundusze infrastrukturalne, zwane 

na niższych kosztach oprocentowania obligacji.
11 P.G. McKeon, High-yield debt: Broadening the Scope of project Finance, „Journal of Project 

Finance” 1999, 3, s. 62.
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inaczej funduszami infra, należą do grupy funduszy inwestycyjnych alternatywnych 
typu private equity. Fundusze private equity gromadzą kapitały od inwestorów 
instytucjonalnych lub zamożnych osób indywidualnych (aniołów biznesu) i inwe-
stują je w średnio- i długoterminowe inwestycje, które mają szanse osiągnięcia 
ponadprzeciętnego wzrostu wartości w określonym przez inwestorów horyzoncie 
czasowym 12. Portfel funduszy private equity jest zwykle zdywersyfikowany pod 
kątem geograficznym, rodzaju projektów, stopnia zaawansowania procesu inwe-
stycyjnego i poziomu ryzyka inwestycyjnego.

Fundusze infrastrukturalne wywołują zaangażowanie i tworzenie aktywów 
infrastrukturalnych, które są nabywane przez fundusz z zasobów pozyskanych 
w drodze sprzedaży inwestorom jednostek uczestnictwa. Funduszami zarządzają 
menedżerowie za odpowiednią prowizją 13. Motywacją inwestorów instytucjonal-
nych jest alokowanie kapitału w celu dopasowania długoterminowych zobowiązań 
do aktywów o długim okresie życia, zabezpieczonymi przed skutkami inflacji. 
Naturalnymi inwestorami w tej wzrastającej klasie aktywów są fundusze emery-
talne z uwagi na długoterminowy charakter ich zobowiązań i faktycznie fundusze 
emerytalne są najbardziej aktywnymi inwestorami. Na mniejszą skalę inwestorami 
są banki, firmy ubezpieczeniowe, wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne oraz 
inwestorzy instytucjonalni.

W latach 2006–2007 powstały 72 nowe fundusze infrastrukturalne, a w paź-
dzierniku 2010 r. na rynku funkcjonowało ponad 100 funduszy infrastruktu-
ralnych 14. Rynek prywatnych funduszy infrastrukturalnych zaczął rozwijać się 
w przyspieszonym tempie, czego dowodem są wielkości pozyskanego kapitału 
przez fundusze infrastrukturalne na świecie w latach 2004–2010 (rys. 4).

Dane na rysunku 4 są potwierdzeniem wzrostu znaczenia funduszy infra-
strukturalnych jako źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych. W ciągu 
2005 r. wartość pozyskanych kapitałów wzrosła dwukrotnie, zaś między 2005 
a 2006 r. ponad trzykrotnie, natomiast w 2007 r. prawie dwukrotnie w stosunku 
do 2006. W latach następnych aktywa funduszy infrastrukturalnych poważnie 
odczuły skutki globalnego kryzysu finansowego. W 2010 r. nastąpiło już znaczące 
odbicie – o ponad 53% w stosunku do wielkości pozyskanych środków w 2009 r.

12 K. Gabryelczyk, alternatywne fundusze inwestycyjne, w: Współczesna bankowość inwestycyjna, 
praca zbior. pod red. A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 197.

13 K. Davis, Listed infrastructure Funds: Funding and Financial management, 2008, http://ssrn.
com/abstract+1337473.

14 infrastructure market review and institutional investor trends Survey 2011, Probitas Research, 
www.probitaspartners.com, s. 2.
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Rys. 4. Przyrost kapitału funduszy infrastrukturalnych na świecie (mld USD)

Źródło: infrastructure market review…, op.cit.

Najszybszy rozwój rynku funduszy infrastrukturalnych nastąpił w Europie. 
Rynek funduszy infrastrukturalnych w Europie jest najbardziej rozwinięty 
w W. Brytanii, a dalej we Francji, Niemczech, Hiszpanii i krajach Beneluxu. Wśród 
największych funduszy infrastrukturalnych pod względem wartości aktywów 3 
fundusze: Macquarie European Infrastructure Fund II, RREEF Pan-European 
Infrastructure Fund i Infracapital Partners, prowadzą działalność na terenie Europy.

Nie ulega wątpliwości, że dynamiczny rozwój, szczególnie od 2004 r., fundu-
szy infrastrukturalnych na świecie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie 
na środki kapitałowe na pokrycie stale rosnących potrzeb infrastrukturalnych. 
Z uwagi jednak na to, że fundusze infrastrukturalne partycypują w finansowaniu 
inwestycji infrastrukturalnych w sposób pośredni, poprzez nabywanie udziałów 
kapitałowych lub papierów wartościowych (akcji, obligacji), to ich uwaga będzie 
skupiona na inwestycjach dużych.

W Parlamencie Europejskim z kolei dobiegają końca prace nad wprowadze-
niem obligacji projektowych (project bonds), popularnie zwanych obligacjami 
Barroso. Pierwsze obligacje projektowe mają być emitowane od 2014 r. Obligacje 
projektowe będą emitowane przez prywatne spółki inwestycyjne, przy czym Unia 
Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny przejmą część ryzyka inwestycyjnego. 
Założono, że środki z emisji obligacji projektowych będą wspierać duże inwestycje 
realizowane w 3 sektorach 15:

 – transporcie – w wysokości 200 mln euro,

15 eu project bonds: more smoke and mirrors at taxpayer’s expense, EurActiv 3rd May 2012, 
www.euractiv.com.
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 – energetyce – w wysokości 10 mln euro,
 – telekomunikacji – w wysokości 20 mln euro.

Europejski Bank Inwestycyjny będzie występować w dwóch rolach – jako 
dostawca kapitału podporządkowanego oraz jako wystawca gwarancji zabezpie-
czającej emisję (rys. 5).
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 Rys. 5. Obligacje projektowe – struktura długu oraz sposób gwarantowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie Moody’s Investor Service – Special Comment 
Europe 2010 Project Bond Initiative.

Unia Europejska będzie dotować Europejski Bank Inwestycyjny jako formę 
przejęcia części ryzyka inwestycyjnego. Unia szacuje, że przy oczekiwanym 
efekcie mnożnikowym 15–20 gwarancje EBI mogą przyciągnąć kapitał prywatny 
o wielkości do 4,6 mld euro. Potrzeby inwestycyjne sektora transportowego, elek-
troenergetycznego i informatycznego w latach 2010–2020 szacuje się na 1,5 bln 
euro 16.

Pierwsze obligacje projektowe zostaną uruchomione w latach 2012 i 2013 
jako etap pilotażowy przed ich oczekiwaną szerszą emisją w ramach funduszu 
connecting europe Facility na początku nowej wieloletniej perspektywy finanso-
wej na lata  2014–2020. Etap pilotażowy pozwoli ocenić, jak obligacje projektowe 
przyjmą się na rynkach finansowych.

Zdaniem propagatorów tej idei obligacje w ten sposób zabezpieczone powinny 
być bardzo atrakcyjne dla inwestorów kapitałowych, jakimi są dynamicznie roz-
wijające się fundusze infrastrukturalne. Potencjalnymi nabywcami obligacji pro-
jektowych mają być także towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne.

16 obligacje projektowe: parlament zatwierdza gwarancję w wysokości 230 mln euro. www.
europaparl/europa.eu − 05–07.2012.
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Podsumowanie

Zwiększające się zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne wymu-
sza konieczność poszukiwania nowych, innowacyjnych źródeł finansowania. 
Inwestycje infrastrukturalne mają charakter długoterminowy i kapitałochłonny, 
a budżety większości krajów coraz bardziej nie są w stanie sprostać oczekiwaniom 
inwestycyjnym.

Naprzeciw oczekiwaniom inwestycyjnym wyszedł rynek finansowy oferu-
jąc, obok tradycyjnych kredytów i pożyczek, instrumenty kapitałowe, takie jak 
obligacje różnego rodzaju oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne – fundusze 
infrastrukturalne. Najnowszą, dopiero wdrażaną inicjatywą, jest koncepcja emisji, 
w ramach UE, obligacji projektowych na finansowanie dużych projektów z zakresu 
transportu, energetyki i telekomunikacji.

bibliografia

capital markets in ppp financing, Where we were and where are we going?, EPEC March 
2010.

Carty A., ppps: an introduction, November 2011, The 10th Annual European Infrastructure 
& PPP Summit, Berlin 2011.

commission sets 2050 transport targets, 28 March 2011, http://www.publicserviceeurope.
com/article/161/commission-sets-2050-transport-targets.

Davis K., Listed infrastructure Funds: Funding and Financial management, 2008, http://
ssrn.com/abstract+1337473.

eu project bonds: more smoke and mirrors at taxpayer’s expense, EurActiv 3rd May 
2012, www.euractiv.com

Gabryelczyk K., alternatywne fundusze inwestycyjne, w: Współczesna bankowość inwe-
stycyjna, praca zbior. pod red. A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2009.

infrastructure market review and institutional investor trends Survey 2011, Probitas 
Research 2011, www.probitaspartners.com.

market update. review of the european ppp market. First Semester of 2011, European 
PPP Expertise Centre (EPEC), 2011.

McKeon P.G., High-yield debt: Broadening the Scope of project Finance, „Journal of 
Project Finance” 1999.

moody’s investor Service – Special comment europe 2010 project Bond initiative.
obligacje projektowe: parlament zatwierdza gwarancję w wysokości 230 mln euro, www.

europaparl/europa.eu.
raport polska 2030, Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa RM, Warszawa 2009.



krystyna Brzozowska46

review of the european ppp market First semester of 2011, EPEC 2011.
review of the european ppp market in 2010, EPEC 2011.
review of the uk’s regulatory framework for covered bonds, HM Treasury and Partnerships 

UK, http://www.hm-treasury.gov.uk.
Schmidt J., Financing infrastructure – a Siemen’s Financial Services perspective, Siemens 

2011, The 10th Annual European Infrastructure & PPP Summit, Berlin 2011.
Strategic transport infrastructure needs to 2030. main findings, OECD Future Project on 

Transcontinental Infrastructure Needs to 2030/50, OECD 2011.
the rise and rise of infrastructure funds, KPMG International 2008, www.kpmg.com
top 10 infrastructure projects, Infrastructure investor, www.infrastructureinvestor.com.

new inStrumentS in financing tranSPort infraStructure 
deVeLoPmeNtS

Summary

High level of infrastructure projects capital-absorbing makes difficult to find funds 
for their financing. Budgets of majority of countries are balancing on edge of allowed 
level of deficit. For such reason it is almost common acceptation of private capital in-
volvement.

Practice has shown that more often there are necessity of supporting such projects 
by additional capital in form of specialized financial instruments.

A paper is aimed to indicate an importance of new, innovative sources of finance 
infrastructure projects in transport, like as infrastructure funds and project bonds.

translated by krystyna Brzozowska
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ROZWóJ TRANSEUROPEJSKiEJ SiEci TRANSPORTOWEJ 
(TEN-T)

Wstęp

Polityka transportowa Unii Europejskiej skupia się na działaniach obejmują-
cych takie zagadnienia, jak spełnianie potrzeb transportowych rynku wewnętrznego, 
zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju, rozbudowa sieci transportowych 
w Europie, efektywne wykorzystanie przestrzeni będącej do dyspozycji, poprawa 
bezpieczeństwa przewozu pasażerów i towarów oraz promocja wspólnych inicja-
tyw w tej sferze na arenie międzynarodowej.

Jednym z głównych narzędzi realizacji powyższych działań jest koncepcja 
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), która narodziła się w latach 80. 
XX wieku, równolegle z projektem jednolitego rynku. Według założeń w skład 
sieci TEN-T wchodzą: infrastruktura, systemy zarządzania ruchem oraz systemy 
ustalania pozycji i nawigacji, obejmujące niezbędne instalacje techniczne, a także 
systemy informacji i telekomunikacji, których celem jest zapewnienie harmonij-
nego funkcjonowania sieci i sprawnego zarządzania ruchem.

Celem artykułu jest prezentacja poszczególnych etapów planowania i roz-
woju transeuropejskiej sieci transportowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
najnowsze ustalenia poczynione w marcu 2012 roku.

1 dr Anita Fajczak-Kowalska – Uniwersytet Łódzki, afajczak@interia.pl
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1. funkcjonowanie sieci TEN-T, jej cele i priorytety

Sieci transeuropejskie stanowią część koncepcji paneuropejskiej sieci trans-
portowej, która stworzona została podczas trzech paneuropejskich konferencji 
transportowych (w Pradze w 1991 roku, na Krecie w 1994 roku oraz w Helsinkach 
w 1997 roku). Sieć TEN-T obejmuje swoim zasięgiem również:

 – 10 korytarzy paneuropejskich (przebiegających przez terytorium Europy 
Środkowo-Wschodniej);

 – 4 paneuropejskie obszary transportowe (położone na obszarach mórz);
 – sieć TINA (rozwój sieci transportowej na terytorium państw kandydujących 

do UE. W związku z rozszerzeniem UE z dniem 1 maja 2004 roku oraz 
z dniem 1 stycznia 2007 roku całość sieci TINA stała sie częścią sieci 
TEN-T);

 – połączenia europejsko-azjatyckie.
Podstawę prawną funkcjonowania TEN-T stanowi artykuł 154 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE) z listopada 1993 roku. Do czasu wejścia w życie tego traktatu 
WE nie miała solidnych podstaw prawnych do inicjowania transportowych projek-
tów infrastrukturalnych wspólnego zainteresowania. Zgodnie z zapisami artykułu 
154 TUE, sieci te mają przyczyniać się do sprawnego działania i rozwoju rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorial-
nej. Zgodnie z tymi celami, Wspólnota ustanowiła projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania realizowane przez państwa członkowskie. Projekty 
te zostały określone w wytycznych wspólnotowych (Decyzja nr 1692/96) na temat 
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Obowiązuje ona do dziś w brzmieniu 
zmienionym Decyzją nr 1346/2001 oraz Decyzją nr 884/2004.

Do roku 2020 zaplanowane jest zrealizowanie 30 projektów priorytetowych. 
Wytyczne odnoszące się do sieci podlegają przeglądowi co 5 lat w celu dosto-
sowania do zmian zachodzących w rozwoju gospodarczym i technologicznym 
w sektorze transportu. Zadania TEN-T ukierunkowane są na:

 – zapewnienie mobilności transportowej wewnątrz WE;
 – przyczynianie się do umocnienia spójności społecznej i gospodarczej;
 – oferowanie użytkownikom wysokiej jakości infrastruktury;
 – objęcie wszystkich form transportu;
 – umożliwienie optymalnego wykorzystania zdolności przewozowych;
 – interoperacyjność i zachęcanie do intermodalności pomiędzy różnymi 

formami transportu;
 – ekonomiczną opłacalność;
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 – objęcie całego terytorium państw członkowskich WE;
 – możliwość połączenia z sieciami państw EFTA, Europy Środkowo- 

-Wschodniej oraz krajami Basenu Morza Śródziemnego 2.
Cele, jakie zostały postawione przed tą siecią, są następujące:
 – ustanowienie i rozwój głównych połączeń koniecznych do eliminacji 

wąskich gardeł, uzupełnienie brakujących odcinków oraz dokończenie 
głównych tras (szczególnie na odcinkach granicznych), jak również 
poprawa interoperacyjności na głównych trasach;

 – promowanie połączeń sieci poszczególnych państw, szczególnie celem 
połączenia z centralnymi regionami Wspólnoty wysp, obszarów bez 
dostępu do morza oraz peryferyjnych;

 – zapewnienie interoperacyjności sieci kolejowych;
 – zintegrowanie transportu kolejowego i lotniczego, szczególnie poprzez 

połączenie linii kolejowych z lotniskami;
 – uwzględnienie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 – zapewnienie zrównoważonego ruchu osób i towarów;
 – rozwój i rozmieszczenie systemów zarządzania ruchem gwarantujących 

interoperacyjność między sieciami poszczególnych kategorii.
Transeuropejska sieć powinna przed wszystkim zagwarantować zdolność 

przemieszczania się osób i rzeczy na terenie bez granic wewnętrznych i w najlep-
szych z możliwych warunkach socjalnych i bezpieczeństwa, pomagając jednocze-
śnie w osiągnięciu założeń Wspólnoty, zwłaszcza w kwestii ochrony środowiska 
i konkurencji, oraz przyczyniać się do wzmocnienia spójności społecznej i gospo-
darczej. Sieć powinna obejmować wszystkie formy transportu, biorąc pod uwagę 
ich zalety w stosunku do form konkurencyjnych, umożliwić optymalne wyko-
rzystanie istniejących zdolności przewozowych, a także być w maksymalnym 
stopniu opłacalną ekonomicznie oraz interoperacyjną w ramach poszczególnych 
form transportu ze szczególnym uwzględnieniem intermodalności.

Obszar działania sieci powinien obejmować całe terytorium państw członkow-
skich Wspólnoty, tak by ułatwić ogólny dostęp do różnych miejsc, połączyć wyspy, 
obszary bez dostępu do morza i regiony peryferyjne z regionami centralnymi 
i wewnętrznie połączyć, bez wąskich gardeł, główne zespoły miejskie i regiony we 
Wspólnocie. Sieć powinna także dysponować możliwością połączenia z sieciami 
państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, państwami 

2 M. Nalewajczyk, P. Czarnecka, analiza możliwości rozszerzenia sieci ten-t, BPPWŁ, Łódź, 
czerwiec 2009, s. 5.
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centralnej i wschodniej Europy i państwami basenu Morza Śródziemnego oraz 
równocześnie promować interoperacyjność i dostęp do tych sieci, o ile jest to 
uzasadnione interesem Wspólnoty 3.

2. Rozwój sieci TEN-T

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii we wnioskach z 11 czerwca 
2009 roku dotyczących przeglądu polityki TEN-T potwierdziła konieczność 
dalszych inwestycji w infrastrukturę transportową, aby zapewnić odpowiedni 
rozwój TEN-T dla wszystkich rodzajów transportu jako podstawę wspólnego 
rynku oraz konkurencyjności, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii Europejskiej, a także podstawę połączeń z państwami sąsiadującymi. Rada 
podkreśliła konieczność udostępnienia przez Wspólnotę środków finansowych 
niezbędnych do pobudzenia inwestycji związanych z projektami TEN-T, a także, 
w szczególności, konieczność dostosowania odpowiedniego dofinansowania 
z budżetu TEN-T projektów priorytetowych, które obejmują ważne odcinki trans-
graniczne i których realizacja wykroczy poza 2013 r., z uwzględnieniem ograniczeń 
instytucjonalnych związanych z programowaniem finansowym. W tym kontekście 
należy, zdaniem Rady, w razie potrzeby nadal rozwijać i wspierać podejście oparte 
na partnerstwie publiczno-prywatnym 4.

Na podstawie celów przedstawionych w Białej Księdze wytyczne dotyczące 
TEN-T, zawarte w rozporządzeniu (UE) nr XXX/2012 Parlamentu Europejskiego 
i Rady, określają infrastrukturę transeuropejskiej sieci transportowej, ustalają 
wymogi, jakie musi ona spełniać, oraz ustanawiają środki jej realizacji. W wytycz-
nych przewiduje się w szczególności zakończenie budowy sieci bazowej do 2030 r.

Na mocy decyzji ministrów transportu krajów należących do Unii Europejskiej, 
podjętej w końcu marca 2012 roku, nowa sieć bazowa transeuropejskiego trans-
portu połączy 86 głównych węzłów drogami i liniami kolejowymi, 37 kluczowych 
lotnisk z połączeniami kolejowymi do głównych miast, 15 tys. km linii kolejowych 
będzie dostosowanych do dużych prędkości, powstanie 35 transgranicznych pro-
jektów, aby móc zredukować zatory.

Plan nowej sieci zakłada utworzenie 10 korytarzy bazowych, w tym 
dwa obejmujące tereny Polski: Korytarz Bałtyk – Adriatyk i Korytarz 

3 ibidem, s. 6.
4 J. Piechociński, „łączymy” transportową europę?, „Rynek Inwestycji Drogowych” 2012,  

nr 2, s. 10–11.
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Warszawa – Berlin – Amsterdam/ Rotterdam – Felixstowe – Midlands. W pozostałej 
sieci bazowej zaproponowano następujące „polskie odcinki”: Wrocław – Drezno, 
Wrocław – Praga, Katowice – Wrocław – granica.

3. finansowanie projektów związanych z TEN-T

W celu uniknięcia politycznych decyzji w krajach UE dotyczących finanso-
wania określonych projektów unijnymi pieniędzmi Komisja Europejska zapro-
ponowała nowy fundusz „Łącząc Europę” – connecting europe Facility (CEF), 
zarządzany centralnie przez Brukselę. Określono znaczne potrzeby inwestycyjne 
skoncentrowane na wydatkach dotyczących portów, autostrad morskich, śródlą-
dowych dróg wodnych oraz kolei. Nowa sieć bazowa wraz z korytarzami obsłu-
gującymi ruch towarowy i pasażerski, charakteryzująca się wysoką efektywnością 
i niską emisją dwutlenku węgla, w dużym stopniu wykorzystuje istniejącą infra-
strukturę. Po uzupełnieniu brakujących połączeń i wyeliminowaniu wąskich gardeł, 
a także dzięki wykorzystaniu bardziej efektywnych usług multimodalnych sieć 
obsługiwać będzie większość transportu na jednolitym rynku.

Koszt rozwoju infrastruktury w UE w celu zaspokojenia zapotrzebowania na 
transport oszacowano na ponad 1,5 bln euro w okresie 2010–2030 dla całej sieci 
transportowej państw członkowskich UE. Zakończenie budowy transeuropejskich 
sieci transportowych wymaga około 500 mld euro do 2020 roku, z czego 250 mld 
euro potrzebne będzie na dokończenie brakujących połączeń i wyeliminowanie 
wąskich gardeł w sieci bazowej.

Wniosek Komisji dotyczący kolejnych wieloletnich planów finansowych 
zawiera propozycje 50 mld euro na lata 2014–2020, z czego 10 mld euro zarezer-
wowano z Funduszu Spójności na infrastrukturę transportową. CEF ma dyspo-
nować kwotą 40 mld euro, z czego na energetykę przeznaczono. 9,1 mld euro, na 
wydatki związane z transportem 21,7 mld euro, zaś na usługi telekomunikacyjne 
i cyfryzację – 9,2 mld 5.

Doświadczenie związane z obecnymi ramami finansowymi pokazuje, że 
wiele państw członkowskich uprawnionych do korzystania z Funduszu Spójności 
ma trudności z przygotowaniem i realizacją złożonych projektów związanych 
z transgraniczną infrastrukturą transportową. Z tego też powodu, odnosząc się 
do kolejnych wieloletnich planów finansowych, Komisja Europejska propo-
nuje, aby z Funduszu Spójności dofinansowanie w zakresie inwestycji w sieci 

5 ibidem, s. 12.
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transeuropejskie i ochronę środowiska nadal otrzymywały państwa członkowskie, 
których PKB na mieszkańca wynosi poniżej 90% średniej dla UE-27. Jednak 
część środków z Funduszu Spójności (10 mld euro) ma być przeznaczona na 
finansowanie projektów transportowych związanych z siecią bazową w państwach 
członkowskich kwalifikujących się do korzystania z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” 6.

CEF w wymiarze prawnym wprowadza pewne ułatwienia, zwłaszcza w odnie-
sieniu do następujących elementów:

 – dostosowanie wskaźników do celów strategii europa 2020;
 – elastyczny przydział środków budżetowych;
 – scentralizowane zarządzanie dla wszystkich trzech sektorów, w miarę 

możliwości realizowane przez agencję wykonawczą;
 – wspólne instrumenty finansowania;
 – wspólne kryteria udzielania zamówień;
 – wspólne warunki udzielania pomocy finansowej;
 – pełen obraz sytuacji dzięki wspólnym rocznym programom prac – co jest 

istotne dla sektora, oraz dzięki wspólnemu komitetowi – co jest znaczące 
dla państw członkowskich.

Ponadto zapewniona została pełna zgodność z obowiązującym obecnie oraz 
w przyszłości rozporządzeniem finansowym. Przewidziano wyjątki dopuszczalne 
w oparciu o odpowiednie akty prawne lub na podstawie precedensu.

Kontrowersje budzi fakt, iż Komisja Europejska proponuje, aby z instru-
mentu „Łącząc Europę” były współfinansowane inwestycje w energetykę, IT czy 
transport, ale na dofinansowanie mogłyby liczyć tylko projekty o ogólnoeuro-
pejskim znaczeniu. Polska minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska 
podczas lutowego spotkania z dziennikarzami poświęconego tej kwestii wskazała, 
iż 50 mld euro nie będzie podzielone na tzw. koperty narodowe, czyli nie będzie 
tak, że każde państwo będzie miało przyznaną jakąś pulę pieniędzy i zdecyduje, 
jakie inwestycje chce z niej dofinansować. O tym, które projekty miałyby szansę 
na wsparcie, miałaby decydować Komisja Europejska, do niej też ma należeć 
nadzór nad przebiegiem realizacji inwestycji 7.

6 dokument roboczy w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia parlamentu europejskiego 
i rady ustanawiającego instrument „łącząc europę”, op.cit.

7 Stanowisko rządu rp dot. projektu rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady w spra-
wie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie rady (We) nr 1084/2006, przyjęte w dn. 
19 stycznia 2012 r.
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Warto także wspomnieć, iż Polska ma zastrzeżenia do proponowanej przez 
KE warunkowości przydzielania funduszy unijnych. KE proponuje, by uzależnić 
przyznawanie środków unijnych od tego, czy dany kraj utrzymuje swoje wskaźniki 
(jak np. deficyt budżetowy czy relację długu do PKB) na poziomach zapisa-
nych w unijnych paktach stabilności i konwergencji. Polska natomiast wskazuje, 
że z funduszy korzystają głównie nowe kraje Unii, więc będą one poddane dodatko-
wym rygorom, które ominą państwa, które nie są beneficjentami polityki spójności. 
W przypadku 10 mld euro przesuniętych z Funduszu Spójności i przeznaczonych 
w ramach CEF na projekty dotyczące infrastruktury transportowej wyłącznie 
w państwach członkowskich objętych polityką spójności pomysłodawcy projektu 
zdają sobie sprawę z istniejących rezerw, a nawet sprzeciwu ze strony większości 
państw członkowskich objętych Funduszem Spójności. Stwierdzono jednak, że to 
Parlament Europejski jako współustawodawca powinien pracować nad wnioskiem 
Komisji i wnieść do tekstu niezbędne wyjaśnienia w celu zapewnienia poparcia 
wszystkich państw członkowskich dla dobrego wniosku wnoszącego europejską 
wartość dodaną. Orzeczono także, iż kwoty 10 mld euro przesuniętej z Funduszu 
Spójności nie powinno się brać pod uwagę przy ograniczaniu górnego pułapu 
transferu ustalonego na poziomie 2,5% PKB. Zasadniczo bowiem nie ma sensu 
uwzględniać centralnie zarządzanego instrumentu takiego jak CEF w ograniczeniu 
dotyczącym transferu. Większość projektów przewidzianych do finansowania to 
projekty transgraniczne, a konsekwencją ograniczenia mogłoby być nierówne 
traktowanie po obu stronach projektu. Ponadto dla państw członkowskich objętych 
polityką spójności wprowadza się element nierównego traktowania w granicach od 
21,7 mld do 10 mld euro, ponieważ podczas realizacji projektów w oparciu o zasady 
konkurencji nie ma praktycznej możliwości respektowania pułapu wyznaczonego 
przez ściśle określone koperty krajowe 8.

Projekty dla państw członkowskich objętych Funduszem Spójności związane 
z siecią bazową w dziedzinie transportu zostały wstępnie ustalone przez Komisję 
w porozumieniu i we współpracy z państwami członkowskimi zainteresowanymi 
swoim portfelem projektów, jak również podczas dwu- lub trójstronnych spotkań 
z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Zasady ich 
dotyczące to:

 – jakość projektów;
 – zasada „korzystaj lub trać”.

8 dokument roboczy w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia parlamentu europejskiego 
i rady ustanawiającego instrument „łącząc europę”, Komisja Europejska, 5.06.2012.
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Wysoka jakość projektów, wyrażająca się w kompletności i przejrzystości 
wniosku, opisie planowanych działań, spójności celów, działań i planowanych zaso-
bów oraz racjonalności procesu zarządzania projektem, jest jednym z głównych 
kryteriów wyboru projektów w ramach obecnego programu dotyczącego TEN-T 
i uznaje się ją za zasadniczy czynnik zapewnienia sukcesu programu. Jednakże przy 
wyborze projektów w ramach instrumentu „Łącząc Europę” jakość jest jednym 
z kryteriów wyboru, ale nie jedynym. Komisja nie wybiera tylko tych projektów, 
które otrzymują maksymalną liczbę punktów za jakość; będą również, w możli-
wie najszerszym zakresie, brane pod uwagę alokacje krajowe 9. Niemniej jednak 
krajowe alokacje są niezgodne z zasadą przetargu konkurencyjnego, ponieważ 
konkurencja nie może mieć miejsca, jeżeli istnieje pewność otrzymania finansowa-
nia. Dlatego też Komisja będzie stosować tę zasadę na innych etapach procedury 
wyboru projektów. Zasada przestrzegania alokacji krajowych będzie w związku 
z tym stosowana na drugim etapie procesu wyboru. Zachowanie odpowiednich 
proporcji może jednak nie być możliwe od razu od pierwszego zaproszenia do 
składania wniosków w 2014 r. ze względu na brak dostępnych projektów o zado-
walającej jakości i stanie zaawansowania prac przygotowawczych. Ewentualne 
dysproporcje będą więc korygowane podczas innych procedur przeprowadzanych 
w wyniku zaproszeń ogłaszanych w ramach wieloletniego programu prac.

Wspomniana zasada „korzystaj lub trać” polega na zwracaniu większej 
uwagi na realizację projektów wysokiej jakości zgodnie z decyzją o finansowaniu. 
Ponadto dzięki niej zapewni się stały nacisk polityczny na osiąganie rezultatów 
wybranych projektów przypuszczalnie przyczyniających się do wysokiej unijnej 
wartości dodanej, co często okazywało się trudne w miarę upływu czasu w wielu 
państwach członkowskich, a także w części tych, które są objęte Funduszem 
Spójności. Zdolność Komisji do przenoszenia niewykorzystanych funduszy na 
nowe projekty w drodze ogłaszania nowych zaproszeń do składania wniosków 
w trybie konkurencyjnym jest ważnym elementem stymulującym – może słu-
żyć jako czynnik motywujący w realizacji projektów. Zasady tej nie należy jed-
nak automatycznie stosować do projektów. Komisja i Agencja Wykonawcza ds. 
TEN-T będą służyć pomocą w trakcie realizacji projektów, aby nacisk kłaść na 
„korzystanie” i unikać „tracenia”. W każdym razie środki uwolnione w wyniku 
stosowania zasady „korzystaj lub trać” będą ponownie inwestowane w projekty 
realizowane w państwach objętych polityką spójności, w ramach puli 10 mld 

9 Wniosek dotyczący rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady ustanawiającego instrument 
„łącząc europę”, op.cit.



rozwój transeuropejskiej sieci transportowej (ten-t) 55

euro przeznaczonych na CEF, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów 
w państwach członkowskich uprawnionych do korzystania z tego funduszu 10.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską 
odnoszące się do rozwoju sieci TENT-T należy stwierdzić, iż z punktu widzenia 
Polski są to propozycje w znacznej mierze niekorzystne. Z tego względu polski 
rząd nie akceptuje propozycji zasilenia funduszu CEF kwotą 10 mld euro prze-
niesioną z Funduszu Spójności na cele związane z transportem (dotychczasowy 
udział w transferowanej sumie wynosił 40%) oraz podtrzymuje negatywne sta-
nowisko w sprawie wprowadzenia listy korytarzy sieci bazowej. Z zestawienia 
proponowanej sieci bazowej wynika bowiem, iż dominującą pozycję zajmuje 
sieć transportowa Europy Zachodniej. Ten fakt nie dziwi, albowiem podstawą tej 
propozycji jest wielkość pracy przewozowej i intermodalność przewozów. Komisja 
Europejska proponuje zatem swego rodzaju „nowe otwarcie” w istotnym mecha-
nizmie podziału środków i preferencji ich przydziału, kiedy jeszcze mechanizmy 
Europejskiej Polityki Spójności nie wyrównały cywilizacyjnych różnic pomiędzy 
starymi i nowymi członkami Unii Europejskiej.
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the deVeLoPmeNt of the tRANS-euRoPeAN tRANSPoRt 
NetWoRK (teN-t)

Summary

Transport policy of the European Union focuses on activities involving issues such 
as completion of the internal market, ensure sustainable development, the development of 
transport networks in Europe, the effective use of space that is available, to improve the 
safety of the carriage of passengers and goods and promotion of joint initiatives in this 
sphere on the international scene.

One of the main tools for implementing these activities is the concept of the trans-
European transport network (TEN-T), which was in the 1980s. In the 20th century, in 
parallel with the design of the single market. According to the assumptions in the network 
TEN-T: transport infrastructure (road, rail and inland waterways, seaports, ports sup-
porting inland waterway transport and other interconnection points), traffic management 
systems and positioning and navigation systems, including the necessary technical instal-
lations and information and telecommunications systems, whose purpose is to ensure the 
harmonious operation of the network and efficient traffic management.

The article presents the different stages of planning and the development of the 
trans-European transport network focusing on the latest findings in March 2012. Ac-
cording to them the home network connects 86 major nodes of roads and railway lines,  
37 airports critical transport will have connections with the railway lines leading to the 
main European metropolises. In addition, approx. 15 000 km of railway lines pass adap-
tations so that it will be possible to develop the high-speed rise also 35 cross-border pro-
jects aimed at reducing the congestion of European transport. Described are also a source 
of funding for these projects, both existing and new, outstanding in the field goals (Con-
necting Europe Facility).

translated by anita Fajczak-kowalska



ZESZyTy   NAUKOWE   UNiWERSyTETU   SZcZEciŃSKiEgO
NR 743     PROblEmy TRANSPORTU i lOgiSTyKi NR 20     2012

jacek januszewskI 1

WPłyW NAWigAcyJNych SySTEmóW SATEliTARNych 
NA ROZWóJ WSZySTKich gAłĘZi TRANSPORTU

Wstęp

Nawigacyjne systemy satelitarne (NSS), w szczególności system GPS, 
dla użytkowników cywilnych dostępne były praktycznie od chwili powstania. 
Pierwszym użytkownikiem tych systemów było środowisko morskie, wyko-
rzystujące NSS zarówno w celach zawodowych, jak i rekreacyjnych. Stąd też 
w połowie 2012 roku można stwierdzić, że odbiorniki NSS już od blisko 30 lat 
wykorzystywane są w transporcie morskim, a od około 20 we wszystkich pozo-
stałych gałęziach transportu. Obecnie w pełni operacyjne są dwa globalne NSS, 
amerykański GPS i rosyjski GLONASS, oraz trzy satelitarne systemy wspoma-
gające (Satellite Based augmentation System – SBAS), EGNOS, WAAS i MSAS. 
Dwa kolejne NSS oraz dwa SBAS są w trakcie budowy. Wszystkie te systemy są 
i będą wykorzystywane we wszystkich gałęziach transportu – drogowym, kolejo-
wym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym. W wypadku każdego z nich 
najważniejsze parametry techniczno-eksploatacyjne odbiornika NSS i SBAS 
są dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnego użytkownika, inna 
też jest ich rola, jaką mają odgrywać. O ile bowiem nieprzerwane określanie 
bieżącej pozycji dotyczy każdego użytkownika, to dzięki integracji odbiornika 
NSS i SBAS z innymi urządzeniami znajomość tych współrzędnych umożliwia 

1 prof. dr hab. inż. Jacek Januszewski – Akademia Morska w Gdyni, jacekjot@am.gdynia.pl
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dodatkowo w transporcie drogowym na przykład – nawigację do punktu doce-
lowego po odpowiednio zaplanowanej trasie, w kolejowym – powiadamianie 
w sposób ciągły centrum dowodzenia o lokalizacji pociągu, a morskim – zapo-
bieganie kolizjom. Jeszcze inną rolę odgrywa odbiornik SBAS w transporcie 
lotniczym, informując użytkownika o wiarygodności (integralności) systemu (tzw. 
integrity), co jest sprawą niezwykle istotną dla bezpieczeństwa lotu, zwłaszcza 
podczas lądowania 2.

Celem artykułu jest omówienie obecnego i przyszłego wpływu wszystkich 
wymienionych NSS i SBAS na poszczególne gałęzie transportu i ich rozwój.

1. Nawigacyjne systemy satelitarne

W połowie 2012 roku dla użytkowników całego świata dostępne były dwa, 
w pełni operacyjne, NSS o zasięgu globalnym, GPS (global positioning System) 
i GLONASS (global navigation Satellite System) oraz trzy systemy SBAS, 
EGNOS obejmujący swoim zasięgiem Europę, WAAS – kontynentalne terytorium 
USA, Kanady i Meksyku, MSAS – Japonię i wody ją okalające. Dwa kolejne, też 
globalne, NSS znajdowały się na etapie budowy, Galileo w Europie i Compass 
w Chinach, podobnie jak dwa SBAS: SDCM w Rosji i GAGAN w Indiach. Dla 
wszystkich użytkowników każdej gałęzi transportu korzystających obecnie, czy 
też w przyszłości, z wymienionych systemów istotne znaczenie mają przede 
wszystkim ich wybrane parametry (tab. 1) 3:

 – dokładność pozycji użytkownika, w płaszczyźnie horyzontalnej (H) 
i w pionie (V), obie wartości z prawdopodobieństwem 95%,

 – operacyjność, pełna (Full operational capability – FOC), gdy wszystkie 
satelity nominalnej konstelacji danego systemu są w pełni operacyjne i znaj-
dują się na właściwych pozycjach odpowiednich orbit, wszystkie sygnały 
i serwisy są dostępne dla przypisanych im użytkownikom, a dokładność 
określanej pozycji użytkownika jest nie mniejsza niż zaplanowano, zaś 

2 J. Januszewski, Systemy satelitarne w transporcie dzisiaj i w przyszłości, Problemy Transportu 
i Logistyki nr 10, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 600, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 73–86; J. Januszewski, Systemy satelitarne gpS, 
galileo i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010; E.D. Kaplan, C.J. Hegarty, under-
standing gpS principles and applications, Artech House, Boston–London 2006.

3 J. Benedicto, Status of galileo development, Satellite Navigation Summit, Munich 2012; Munich 
Satellite Navigation Summit, Munich 2009–2012; S. Revnivykh, gLonaSS Status and moder-
nization, Satellite Navigation Summit, Munich 2012; www.gpsworld.com; www.insidegnss.com.
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początkowa (initial operational capability – IOC), gdy nie wszystkie 
wymienione warunki zostały spełnione,

 – liczba częstotliwości nośnych, na jakich satelita emituje sygnały. Im czę-
stotliwości tych jest więcej, tym dla użytkownika lepiej, między innymi 
ze względu na zasadę obliczania poprawki jonosferycznej,

 – liczba sygnałów emitowanych przez satelity. Im sygnałów tych jest więcej, 
tym liczba ta może być większa,

 – liczba serwisów. Im więcej dany system ich oferuje, tym więcej może być 
dziedzin gospodarki nim zainteresowanych,

 – serwis komercyjny. Każdego użytkownika systemu interesuje, które ogól-
nodostępne serwisy są wolne od opłat, a które odpłatne,

 – integralność, czyli możliwość poinformowania o tym, że jego pozycja 
określona za pomocą danego NSS jest wiarygodna. Jest to jeden z najważ-
niejszych parametrów warunkujących przydatność NSS przede wszystkim 
w transporcie lotniczym, a także i morskim.

Tabela 1

Wybrane parametry nawigacyjnych systemów satelitarnych GPS, GLONASS i Galileo 
oraz systemu wspomagającego EGNOS w połowie 2012 r.

Parametr
System

gPS gLonaSS galileo egnoS
Dokładność pozycji horyzontalnej 

(95%) [m] 5–10 5–10 1–5 1–3

Operacyjność pełna (FOC),
początkowa (IOC) FOC FOC IOC – 2015

FOC – 2018 FOC

Liczba częstotliwości  
dla użytkowników cywilnych  

obecnie/docelowo
3/3 2/3 0/3 1/2

Liczba sygnałów  
dla użytkowników cywilnych  

obecnie/docelowo
5/6a 2/3 0/8 1/1

Liczba serwisów  
dla użytkowników cywilnych  

obecnie/docelowo
2/2 2/2 0/4 2/3

Serwis komercyjny nie nie tak tak
Transmisja danych

o integralności obecnie/docelowo nie/tak nie/tak tak tak

Źródło: opracowanie własne.
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2. Transport drogowy

W transporcie drogowym odbiornik NSS może zostać zainstalowany w pojeź-
dzie każdego rodzaju, od niewielkiego samochodu dostawczego po wielotonowe 
ciężarówki. Omawiając tę gałąź transportu, należy jednak wziąć pod uwagę nie 
tylko pojazdy przeznaczone do przewozu towarów, ale również pojazdy transportu 
zbiorowego, czyli autobusy, tramwaje, trolejbusy, mikrobusy i minibusy, a przede 
wszystkim indywidualne środki transportu, czyli samochody osobowe. W skali 
światowej tych ostatnich jest bowiem zdecydowanie najwięcej, bo kilkaset milio-
nów, w związku z czym spośród wszystkich gałęzi transportu transport drogowy 
liczy najwięcej użytkowników i sytuacja ta nie ulegnie z pewnością zmianie przez 
co najmniej kilkanaście najbliższych lat 4.

Informacja o współrzędnych geograficznych bieżącej pozycji pojazdu nie 
jest jednak sygnalizowana kierowcy, gdyż ten ostatni nie jest tym zainteresowany. 
Kierowcę interesuje aktualne położenie pojazdu względem drogi, a nie takie czy 
inne części minuty szerokości i długości geograficznej. Odbiornik NSS, obecnie 
prawie wyłącznie systemu GPS, zintegrowany z odpowiednio dobranymi urzą-
dzeniami umożliwia tzw. car navigation, czyli nawigację samochodową, zwaną 
też nawigacją satelitarną. W samochodach osobowych średniej i wyższej klasy 
na desce rozdzielczej przewidziano miejsce na zainstalowanie kilkucalowego 
wyświetlacza nawigacyjnego oraz sprzężonych z nim pokręteł i przycisków, zaś 
w pozostałych samochodach wyświetlacz o mniejszej przekątnej mocuje się za 
pomocą specjalnych uchwytów bezpośrednio do przedniej szyby lub deski roz-
dzielczej. Na rynku jest dostępnych co najmniej kilkadziesiąt modeli odbiorników 
NSS umożliwiających nawigację satelitarną różnych firm, a liczne zestawienia 
porównawcze ich wybranych parametrów można znaleźć nie tylko w periodykach 
specjalistycznych, ale coraz częściej także w prasie codziennej.

Obecnie coraz większa liczba pojazdów wyposażona jest w nawigację sateli-
tarną. Czy to już apogeum tego wzrostu – nie można jednoznacznie tego stwierdzić, 
gdyż o ile rynek samochodowy wszedł w ostatnich latach w fazę stagnacji, to rynek 
instalowanych w pojazdach urządzeń umożliwiających tę nawigację jest wciąż 
rosnący. Urządzenia te, i to corocznie w coraz większej liczbie, montowane są 
zarówno w pojazdach fabrycznie nowych, jak i pojazdach już eksploatowanych. 
Przewiduje się, że w 2015 roku z fabryk wyjedzie więcej samochodów z nawigacją 
satelitarną niż bez 5.

4 L. Jacobson, gnSS markets and applications, Artech House, Boston–London 2007.
5 Munich Satellite Navigation…
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3. Transport kolejowy

W planach Unii Europejskiej dotyczących transportu rewitalizacja kolei 
jest jednym z priorytetów. Dla sektora tego realizowany jest projekt pilotażowy 
o nazwie GADEROS (galileo demonstrator for railway operation Systems), 
którego głównym celem jest badanie rynku kolejowego, szczególnie na liniach 
o małej częstotliwości ruchu. Przewiduje się, że dwie gałęzie europejskiego sys-
temu kierowania ruchem kolejowym ERTMS (european rail traffic management 
system), czyli europejski system kontroli pociągów ETCS (european train 
control System) i europejska struktura kierowania ruchem ETML (european 
traffic management Layer), swoje funkcjonowanie będą mogły oprzeć na NSS, 
a w szczególności systemie Galileo. Przyczyni się to z pewnością do wzrostu 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego, szczególnie w tych obszarach, w których brak 
jest urządzeń śledzących 6.

Użycie nawigacji satelitarnej pozwoli na redukcję kosztów związanych 
z dotychczas stosowanymi naziemnymi systemami lokalizacji ruchu pociągów. 
Wśród innych zastosowań można wymienić tzw. alarm zbliżeniowy, uruchamiający 
się z chwilą, gdy odległość dzieląca dwa pociągi na tym samym torze staje się 
mniejsza od założonej, oraz alarm prędkościowy, uruchamiający się w chwili, gdy 
prędkość pociągu przekracza wartość dopuszczalną.

W coraz większej liczbie pociągów instaluje się odbiornik systemu GPS 
i modem GPRS służący do dwukierunkowej transmisji informacji w technologii 
GSM. Zestaw ten umożliwia przesyłanie danych identyfikacyjno-lokalizacyjnych 
z dowolnego miejsca objętego zasięgiem sieci GSM, do którego w wystarczającej 
liczbie docierają sygnały z satelitów GPS. Takie rozwiązanie zapewnia szereg 
korzyści, z których najważniejsze to:

 – bardziej efektywne zarządzanie taborem kolejowym,
 – bieżąca i wiarygodna informacja o dyslokacji pociągów i możliwość jej 

dalszego przetwarzania, wizualizacji czy też przekazywania innym poprzez 
Internet lub telefonię komórkową,

 – informowanie pasażerów w czasie rzeczywistym o aktualnym położeniu 
pociągu, zarówno tych jadących w pociągu, jak i na niego oczekujących 
na kolejnych dworcach,

6 H. Mocek, A. Filip, L. Bazant, galileo Safety-of-Life Service utilization for railway non-Safety 
and Safety critical applications, „Journal of Mechanical Systems for Transportation and Logistics” 
2010, vol. 3, no. 1, s. 119–130; Munich Satellite Navigation…
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 – pełna informacja o całym ruchu dostępna dla wszystkich zainteresowanych, 
np. pracowników kas biletowych, planujących podróż,

 – możliwość natychmiastowego podjęcia odpowiednich kroków po otrzy-
maniu wiadomości o nieprzewidzianym zatrzymaniu pociągu czy jakim-
kolwiek innym wydarzeniu zakłócającym ruch na całej trasie,

 – usprawnienie pracy dyspozytora, poprzez zainstalowanie w dyspozytorni 
dużego monitora sygnalizującego położenie wszystkich nadzorowanych 
przez niego pociągów.

Innym zastosowaniem zestawu GSP/GPRS jest możliwość nieprzerwanego 
sprawdzania, czy skład jadącego pociągu nie został z jakichkolwiek przyczyn 
zredukowany. W tym celu w pociągu instaluje się specjalne urządzenie porównu-
jące współrzędne dwóch odbiorników GPS, jednego zainstalowanego w kabinie 
maszynisty i drugiego w ostatnim wagonie (transmisja drogą radiową). Alarm 
zostaje uruchomiony z chwilą, w której odległość między tymi dwoma odbiorni-
kami stanie się większa od założonej.

Zestaw GPS/GPRS znalazł już praktyczne zastosowanie także i w Polsce, 
obecnie zestawy takie instalowane są bowiem we wszystkich lokomotywach PKP 
Cargo i Lotos Kolej oraz 240 jednostkach taboru Kolei Mazowieckich. System 
GPS został też wykorzystany w uruchomionej w czerwcu 2012 roku przez TK 
Telekom usłudze Bilkom, czyli aplikacji na telefony umożliwiającej planowanie 
podróży pociągami. Tylko przez pierwszych siedem dni aplikację tę pobrano 
ponad 10 tysięcy razy 7.

4. Transport wodny śródlądowy

Śródlądowy transport wodny jest coraz bardziej zalecaną, ze względu na 
koszty, gałęzią transportu towarów. W połączeniu z żeglugą morską pozwala na 
zintegrowanie transportu w ramach paneuropejskich korytarzy transportowych. 
Działania Unii Europejskiej zmierzają bowiem do przesunięcia części przewozów 
obecnie wykonywanych głównie przez transport drogowy i kolejowy na inne 
gałęzie transportu oraz do wzrostu intermodalności przewozów przy zastosowaniu 
głównie transportu wodnego, zarówno morskiego jak i śródlądowego.

Jednym z czynników decydujących zarówno w sposób bezpośredni, jak 
i pośredni o efektywności i bezpieczeństwie jednostki pływającej w żegludze śród-
lądowej jest nieprzerwana znajomość jej bieżącej pozycji z odpowiednią w danych 

7 http://elte.systemgps.com.pl; www.rynek-kolejowy.pl.
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warunkach dokładnością. Pozycja ta może być określana różnymi metodami, ale 
obecnie obok dotychczas używanych metod klasycznych stosowane są również 
NSS, w szczególności GPS i jego odmiana różnicowa DGPS oraz SBAS, w Polsce 
i całej Europie jest nim EGNOS. Dlatego też na jednostkach transportu lądowego 
coraz częściej można spotkać odbiorniki obu tych systemów oraz urządzenie 
AIS (automatic identification System), które w sposób niezależny od operatora 
przekazuje różnego rodzaju dane, w tym określane za pomocą systemu GPS 
współrzędne jednostki do innych statków, znajdujących się w zasięgu działania 
AIS oraz do lądowej bazy danych Rzecznego Systemu Informacyjnego RIS (river 
information System).

Instalowanie odbiorników DGPS na statkach żeglugi śródlądowej wynika 
z faktu, że coraz więcej państw swoje stacje referencyjne DGPS lokalizuje również 
w głębi lądu. Najlepszym przykładem mogą być Niemcy, gdzie po uruchomie-
niu czterech takich stacji całość ich wód śródlądowych została objęta zasięgiem 
DGPS. W Europie użytkownik systemów GPS, DGPS i EGNOS winien jednak 
brać pod uwagę brak w wypadku GPS i DGPS pełnej informacji o integrity oraz 
ograniczenia w widzialności satelitów geostacjonarnych systemu EGNOS. Celem 
eliminacji tych wad i ograniczeń proponuje się rozwiązanie, w którym zarówno 
poprawki różnicowe określone przez stacje DGPS, jak i poprawki oraz informacja 
o integralności określone przez system EGNOS docierają do użytkownika poprzez 
łącza AIS 8.

Serwisy RIS, wykorzystujące NSS, SBAS, a w niektórych wypadkach rów-
nież AIS, funkcjonują już w bardziej lub mniej zawansowanej formie w kilkunastu 
krajach europejskich. System zintegrowany AIS/DGPS jest już w pełni operacyjny 
na wodach śródlądowych Austrii, w Słowacji realizowany jest program pilotowy, 
a prace przygotowawcze trwają w kilku kolejnych krajach.

W ostatnich kilkunastu latach w kilku krajach Unii Europejskiej zainicjowano 
szereg projektów dotyczących żeglugi śródlądowej. Takie projekty, jak GALEWAT, 
MARUSE czy MUTIS, pokazały, i nadal pokazują, pełną przydatność wszystkich 
NSS i SBAS oraz AIS w transporcie wodnym śródlądowym, w szczególności na 
wielkich drogach wodnych Europy, Renie i Dunaju 9.

8 Admiralty List of Radio Signals, The United Kingdom Hydrographic Office, vol. 2, NP 282, 
2011/2012; J. Januszewski, nawigacyjne systemy satelitarne na drogach wodnych, „Drogi Lądowe, 
Powietrzne, Wodne” 2008, nr 8, s. 65–75.

9 J. Januszewski, Satellite and terrestrial radionavigation systems on european inland waterways, 
Monogragh Marine navigation and safety of sea transportation, CRC Press/Balkema, Leiden 2009, 
s. 373−382.
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5. Transport morski

Z pełnej nazwy systemu GPS–Navstar wynika, że stworzono go dla celów 
szeroko rozumianej nawigacji, w tym również nawigacji morskiej, bezpośred-
nio związanej z transportem morskim. W chwili obecnej (2012) zdecydowana 
większość jednostek morskich, w tym różnego rodzaju statki handlowe i promy 
towarowe, wyposażona jest w co najmniej jeden stacjonarny odbiornik systemu 
GPS lub GPS/DGPS/SBAS. Coraz częściej jednak na jednostkach tych można 
spotkać dwa takie odbiorniki, a wypadku wielkich statków nawet trzy lub cztery. 
Na przykład na wielkim kontenerowcu m/v „MSC Valencia”, niemieckiego arma-
tora Peter Doeschle Schiffarts KG, zainstalowano aż cztery odbiorniki MX420 
firmy Leica. Jeśli na mostku nawigacyjnym znajduje się więcej niż jeden odbior-
nik NSS, to podczas rejsu wszystkie są zazwyczaj włączone, ale każdy z nich 
wykorzystywany jest do różnych celów, takich jak określanie pozycji bieżącej, 
prowadzenie nawigacji po wyznaczonej uprzednio trasie, dokonywanie obliczeń 
z wykorzystaniem oprogramowania nawigacyjnego. Zainstalowany na mostku 
stacjonarny odbiornik NSS może pracować autonomicznie (tzw. stand-alone) lub 
poprzez odpowiednie porty wejścia i wyjścia, umożliwiające przepływ danych 
w określonych formatach, współpracować z innymi urządzeniami znajdującymi 
się na mostku 10. Najważniejsze z nich to:

 – Radar. Na ekranie radaru, do którego podłączono odbiornik NSS, oprócz 
pozycji własnej mogą być sygnalizowane inne parametry, takie jak trasa 
podróży wraz z kolejnymi punktami zwrotu, odległości między nimi oraz 
czasy dotarcia do każdego z nich.

 – ARPA (automatic radar plotting aids). Podłączenie odbiornika NSS do 
urządzenia ARPA ma na celu wykorzystanie informacji o pozycji statku 
własnego do stabilizacji zobrazowania map i torów wodnych oraz obli-
czania wartości znosu, kąta drogi i prędkości nad dnem.

 – System Automatycznej Identyfikacji – AIS. Odbiornik GPS jest integralną 
częścią urządzenia AIS, która przekazuje do jego nadajnika współrzędne 
bieżącej pozycji statku, kąt drogi i prędkość statku nad dnem oraz czas 
w skali UTC.

10 J. Januszewski, problemy eksploatacyjne systemu gpS w transporcie morskim, Wydawnictwo 
Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008; N. Samana, global technologies and performance, John 
Wiley & Sons, New Jersey 2008.
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 – Mapa elektroniczna, (electronic chart display and information System  –
ECDIS). Przekazywanie przez odbiornik NSS czasu (w postaci UTC lub 
czasu lokalnego), współrzędnych geograficznych pozycji oraz kursu i pręd-
kości nad dnem umożliwia sygnalizowanie na ekranie jej bieżącej pozycji.

 – Autopilot. Podłączenie odbiornika NSS do autopilota umożliwia temu 
ostatniemu określanie bieżącego kursu. Wśród danych przesyłanych 
z odbiornika zawarte są między innymi takie informacje jak namiar z pozy-
cji bieżącej na punkt docelowy, odległość między tymi punktami, alarm 
zbliżania się do punktu docelowego.

 – Echosonda. Współpraca odbiornika NSS z echosondą może odbywać się 
w jedną lub w dwie strony. W pierwszym wypadku podłączenie odbiornika 
do echosondy umożliwia przekazywanie współrzędnych geograficznych 
bieżącej pozycji oraz daty dziennej i czasu, zaś w drugim dodatkowe 
sygnalizowanie na ekranie odbiornika oprócz innych danych również 
i bieżącej głębokości.

 – Statkowy terminal GMDSS. Przekazywanie przez odbiornik NSS do stat-
kowego terminalu łączności satelitarnej GMDSS informacji o bieżącej 
pozycji statku, jego kursie oraz czasie w skali UTC ułatwia i przyspiesza 
wysłanie wiadomości w razie niebezpieczeństwa, wyręczając jednocześnie 
z tych czynności oficera pokładowego.

 – Log, żyrokompas i inne urządzenia. Podłączenie do odbiornika NSS logu, 
żyrokompasu i na przykład anemometru umożliwia otrzymywanie infor-
macji o rzeczywistej prędkości jednostki po wodzie, prędkości zbliżania 
się do wybranego punktu drogi, rzeczywistym kierunku i prędkości wiatru, 
prędkości i kierunku dryfu.

Tym samym odbiornik NSS dostarcza w ten czy inny sposób informacji 
pozwalających zarówno unikać kolizji, jak i prowadzić statek na przyjętej ze 
względu na wybrane kryterium trasie optymalnej. Sygnalizowane przez odbiornik 
współrzędne pozycji oficer pokładowy z odpowiednią częstością nanosi na wła-
ściwą mapę i zapisuje do dziennika okrętowego. Jest to więc sytuacja całkowicie 
inna niż w transporcie drogowym, w wypadku którego kierowca przemieszczanie 
się swojego pojazdu obserwuje jedynie na monitorze odbiornika NSS sprzężonego 
z odpowiednią mapą.

Technologia GIS połączona z oprogramowaniem Systemu Informacji 
Geograficznej GIS jest bardzo skutecznym narzędziem do efektywnego zarzą-
dzania i funkcjonowania infrastruktury portowej.
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6. Transport lotniczy

Pierwszy, ogólnodostępny NSS system Transit (lata 1967–1995) nie był 
wykorzystywany w transporcie lotniczym ze względu na swoje liczne wady, 
takie jak nieciągłość określanej pozycji i brak pozycji bieżącej. Systemy GPS 
i GLONASS, zapewniające ciągłość pozycji trójwymiarowej z odpowiednią 
dokładnością w każdych warunkach meteorologicznych, we wszystkich fazach 
lotu, od chwili startu do lądowania i kołowania po płycie lotniska, są eksploatowane 
od chwili osiągnięcia swej pełnej zdolności operacyjnej (FOC) 11. Użytkownicy tej 
gałęzi transportu nadal jednak pozbawieni byli informacji, tak istotnej w lotnictwie, 
o wiarygodności wyznaczania pozycji (integrity), ale ta jest dostępna tylko wtedy, 
gdy sam NSS jest wiarygodny. Dlatego też w minionym dziesięcioleciu, głównie 
dla potrzeb transportu lotniczego, powstały systemy SBAS. Obecnie systemy 
te, zarówno funkcjonujące, jak i budowane, swoim zasięgiem obejmują, czy też 
obejmować będą, jedynie półkulę północną. Dopiero w planach jest rozszerzenie 
sieci stacji naziemnych systemów już funkcjonujących poprzez instalowanie 
nowych stacji monitorujących oraz budowę stacji głównych i korygujących na 
półkuli południowej – systemu EGNOS w Afryce, MSAS w Australii i Nowej 
Zelandii oraz WAAS w Ameryce Południowej 12. Modernizacja ta nie pociągnie 
jednak za sobą konieczności wprowadzania na orbitę dodatkowych satelitów 
geostacjonarnych.

Europa, w tym Polska, znajduje się w zasięgu systemu EGNOS. Serwis 
otwarty (OS) tego systemu dostępny jest od października 2009 roku, zaś serwis 
bezpieczeństwa życia (SoL) od 2 marca 2011. W dniu 10 maja 2011 roku z serwisu 
tego można było korzystać na lotnisku w Pau w południowo-zachodniej Francji. Do 
tej pory samoloty opierając się tylko na sygnałach satelitów systemu GPS, mogły 
wyznaczać ścieżkę podejścia z dokładnością do 10 metrów, dzięki nowemu serwi-
sowi EGNOS dokładność ta została zwiększona do 2 metrów. Posiadający odpo-
wiedni certyfikat użytkownik otrzymuje informację o poprawności funkcjonowania 
systemu i ostrzeżenie o jego niesprawności w czasie do 6 sekund. Przewiduje się, że 
system EGNOS może już w niedalekiej przyszłości całkowicie zastąpić dotychczas 
stosowany system naprowadzania samolotów ILS 13. W 2012 roku już 43 porty lot-
nicze w Europie korzystały z serwisów systemu EGNOS, najwięcej w Niemczech,  

11 J. Narkiewicz, gpS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, WKŁ, Warszawa 2007.
12 Munich Satellite Navigation…
13 www.gpsworld.com; www.insidegnss.com; Munich Satellite Navigation…
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bo aż 37. Przewiduje się, że do końca 2013 roku liczba tych portów wzrośnie 
o ponad 80, najbardziej we Francji – o 40, Niemczech i Wielkiej Brytanii – o 10, 
w Polsce takie porty będą 3.

Podsumowanie

W podsumowaniu spraw związanych z wpływem nawigacyjnych systemów 
satelitarnych na rozwój poszczególnych gałęzi transportu można stwierdzić, że:

NSS znalazły zastosowanie we wszystkich gałęziach transportu, dostarczając 
użytkownikowi nieprzerwaną informację o jego bieżącej pozycji, co niejednokrot-
nie przyczyniło się do wzrostu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w szczegól-
ności transportu morskiego i lotniczego.

W transporcie wodnym śródlądowym zalecane jest stosowane co najmniej 
dwóch NSS lub jednego NSS i jednego SBAS.

Przesyłanie na bieżąco informacji, w tym bieżących współrzędnych geo-
graficznych, ze znajdującego się na pokładzie czy też w kokpicie odbiornika 
NSS do innych zainstalowanych tam urządzeń, a w niektórych wypadkach pełna 
z nimi integracja, nie pozostaje bez wpływu na koszty transportu, umożliwiając 
na przykład utrzymywanie w sposób ciągły statku lub samolotu na zaplanowanej 
uprzednio trasie.

Przywrócenie w 2012 roku systemowi GLONASS pełnej zdolności opera-
cyjnej pociągnie z pewnością za sobą wzrost zainteresowań wielosystemowymi 
odbiornikami NSS, GPS + GLONASS + SBAS w szczególności, zwłaszcza ze 
strony użytkowników transportu drogowego i kolejowego korzystających z NSS 
w rejonach o ograniczonej widzialności satelitów, na przykład w miastach o wyso-
kiej, gęstej zabudowie i rejonach górskich.

Obecnie (połowa 2012 roku) brak jest jednego NSS spełniającego we wszyst-
kich rejonach wymagania wszystkich użytkowników transportu, systemem zaspa-
kajającym potrzeby większości użytkowników będzie z pewnością budowany 
obecnie system Galileo, zapewniający między innymi informację o wiarygodności 
(integrity) systemu.

Budowa nowych NSS i SBAS, modernizacja NSS i SBAS już funkcjonu-
jących oraz dalszy wzrost liczby stacji referencyjnych odmiany różnicowej NSS 
przyczynią się z pewnością do dalszego zwiększania bezpieczeństwa transportu 
i jednocześnie zmniejszania jego kosztów eksploatacyjnych.
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the imPact of SateLLite naVigation SyStemS on the 
deVeLoPmeNt of ALL modeS of tRANSPoRtAtIoN

Summary

Satellite Navigation Systems (SNS) receivers are used since 25 years in maritime 
transport and since 20 years in all others modes of transport. Nowadays, two SNS, GPS 
and GLONASS and three Satellite Based Augmentation Systems (SBAS), EGNOS, 
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WAAS and MSAS, are fully operational. Two next SNS, Galileo and Compass, and two 
SBAS, SDCM and GAGAN, are under construction. All these systems are and will be 
used in every mode of transport – road, rail, sea, inland and area; e.g. in the case of road, 
more and more cars are equipped already with SNS, the navigation market as still boom-
ing although the car market is declining; of railroad – in the EU White Paper on Transport 
revitalizing the rail is one of the priorities, and SNS can be very useful of sea – SNS is 
available, safe and accurate tool in every phase of navigation, of inland – The EU recog-
nises the great potential of inland navigation as an alternative transport mode for freight 
transport. The measurements showed the full usefulness of SNS, SBAS on inland water-
ways; of area – the goal of NSS and SBAS is to meet navigation system requirements for 
aviation from the en-route phase of flight through guided precision approach. All these 
and other problems are described in the paper.

translated by Jacek Januszewski
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jolanta joszczuk-januszewska 1

mOżliWOści WyKORZySTANiA TEchNOlOgii chmURy 
OblicZENiOWEJ W iNTEligENTNych SySTEmAch 
TRANSPORTOWych dlA OchRONy śROdOWiSKA

Wstęp

Internet wyrósł na jedną z najbardziej fundamentalnych form infrastruktury 
XXI wieku, przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego – 
podobnie jak kolej i sieci transportu drogowego i lotniczego w minionym stuleciu. 
Stanowi on dziś przestrzeń nowej gospodarki opartej na usługach i rozwiązaniach 
udostępnianych online.

Na całym świecie powstają najróżniejsze inicjatywy, dzięki którym nowe 
narzędzia o charakterze społecznym opierają się na coraz bardziej inteligentnej 
infrastrukturze. Odpowiadają one na potrzebę zorientowania na bardziej zrówno-
ważoną i wydajną gospodarkę przy zapewnieniu harmonijnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych, ograniczeniu skutków zmian klimatycznych oraz ochrony 
środowiska 2.

Wiele spośród tych inicjatyw polega w znacznym stopniu na współpracy 
w sieci oraz rozproszonym przetwarzaniu informacji, służących do przeobra-
żenia procesów biznesowych i operacyjnych oraz obdarzenia ich inteligencją. 

1 dr Jolanta Joszczuk-Januszewska – Akademia Morska w Gdyni, jolajj@am.gdynia.pl
2 Commission of the European Communities. Communication from the Commission. A public-

-private partnership on the Future Internet, Brussels COM(2009) 479 final.
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Przykładem inteligentnej infrastruktury są inteligentne systemy transportowe – IST 
(inteligent transport Systems – ITS). Dzięki tym systemom, które są wynikiem 
zastosowania w transporcie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych – 
TIK (information and communication technologies – ICT), transport staje się 
bardziej wydajny, szybszy, łatwiejszy i niezawodny 3.

TIK mogą być wykorzystywane w inteligentnych systemach transportowych 
w celu ochrony środowiska dzięki koncepcji zielonych TIK (green ICT) 4.

Rozwiązania zielonych TIK, obejmujących włączenie strategii ekologicznej, 
jako część planowania sieci, wdrożenia oraz zarządzania, mają duże znaczenie 
dla każdej organizacji, szczególnie w dzisiejszych czasach. Idea zielonych TIK 
związana jest bezpośrednio z dążeniem do osiągania celów gospodarki niskoemi-
syjnej i efektywnie wykorzystującej zasoby środowiska. Główną rolę w gospodarce 
niskoemisyjnej odgrywa i nadal będzie odgrywać energia elektryczna. Również 
w sektorze telekomunikacyjnym dąży się do stosowania szczególnych rozwiązań 
mających na celu ograniczenie zmian klimatycznych, ochronę środowiska, reduk-
cję zużycia energii i naturalnych zasobów oraz przede wszystkim zwiększenie 
świadomości społecznej na temat wpływu gospodarki na środowisko naturalne.

Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla przyczynia się również 
do obniżenia kosztów eksploatacji. Jednym z rozwiązań zielonych TIK jest omó-
wiona w artykule nowoczesna technologia – chmura obliczeniowa (cloud compu-
ting) 5. Ogólnie jest to model usług informatycznych, w którym dostawca, zamiast 
samemu administrować własnymi zasobami mocy obliczeniowej, udostępnia 
je klientom w formie usługi świadczonej drogą internetową. Próbom uzgodnienia 
wspólnej definicji w dużej mierze przeszkadzają działania producentów, którzy 
opatrują swoje oprogramowanie etykietami w rodzaju „rozwiązanie typu „cloud 
computing – cc” lub „cloud ready”.

W oficjalnych dokumentach używa się definicji chmury obliczeniowej według 
amerykańskiego National Institute of Standard and Technology (NIST) jako modelu 
umożliwiającego dostęp do współdzielonej puli zasobów obliczeniowych (np. sieci, 

3 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, inteligentne systemy transportowe w świetle europejskiej 
polityki transportowej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Pro-
blemy Usług nr 57, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 65–72.

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 
ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz 
interfejsów z innymi rodzajami transportu.

5 M. Catulli, E. Fryer, information and communication technology – enabled Low carbon 
technologies. a new Subsector of the economy, „Journal of Industrial Ecology” 2012, vol. 16,  
iss. 3, s. 296–301.
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serwerów, pamięci masowych, aplikacji i usług), które są konfigurowalne, są 
dostępne na żądanie, mogą być szybko alokowane i zwalniane przy minimalnej 
interakcji użytkownika usług, umożliwiając elastyczne zwiększanie lub zmniej-
szanie zasobów w zależności od bieżącego zapotrzebowania 6.

Celem artykułu jest omówienie możliwości wykorzystania technologii chmury 
obliczeniowej w odniesieniu do ochrony środowiska, a w szczególności przedsta-
wienie możliwości dokonania zmian w zapotrzebowaniu na energię elektryczną 
ze strony użytkowników technologii informatycznych. Użytkownikami tymi są 
również podmioty tworzące lub użytkujące inteligentne systemy transportowe.

1. Ochrona środowiska

Ochrona środowiska naturalnego to całokształt działań mających na celu 
właściwe jego wykorzystanie oraz odnawianie jego zasobów i składników.

Sposoby ochrony tegoż środowiska to racjonalne kształtowanie i gospodaro-
wanie jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziała-
nie zanieczyszczeniom, utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych 
do stanu właściwego, recykling.

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to dwa działania koncentrujące 
się na wykazywaniu silnego poparcia dla każdej inicjatywy, która wykorzystuje 
TIK, w szczególności zielone TIK, na rzecz poprawy warunków środowiskowych 
i zachęca do rozwiązań efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna jest centralnym elementem unijnej strategii europa 
2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz przejścia do gospodarki opartej na efektywnym korzystaniu 
z zasobów. Efektywność energetyczna i oszczędność energii należą do najbardziej 
opłacalnych i najszybszych sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
(np. CO2) i innych zanieczyszczeń.

Na przykład działający przy Komisji Europejskiej Instytut Środowiska 
i Zrównoważonego Rozwoju szacuje, że do 2015 roku w Unii Europejskiej zuży-
cie energii elektrycznej przez urządzenia szerokopasmowego dostępu do Internetu 
może dochodzić do 50 TWh. Rosnące ceny energii oraz wzrastająca ekologiczna 
świadomość konsumentów sprawią, że firmy będą zmuszone wprowadzać kon-
cepcję zielonych TIK.

6 P. Mell, T. Grance, the niSt definition of cloud computing, www.nist.gov.
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2. Korzyści z zielonych TiK dla społeczeństwa Uni Europejskiej 

Społeczeństwo cyfrowe musi być postrzegane jako to, z którego wszyscy 
czerpią większe korzyści. Wprowadzenie zielonych TIK staje się krytycznym 
elementem realizacji celów polityki, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu 7.

Unia Europejska zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnia-
nych o co najmniej 20% do 2020 roku w porównaniu z poziomem z 1990 i do 
poprawy efektywności energetycznej o 20%. W realizacji tych zadań kluczową rolę 
ma do odegrania sektor zielonych TIK. Zielone TIK mogą umożliwić strukturalne 
przejście na mniej zasobochłonne produkty i usługi oraz mogą zapewnić bardziej 
wydajne i mniej energochłonne inteligentne systemy transportowe.

Dzięki inteligentnym systemom transportowym transport staje się bardziej 
wydajny, szybszy, łatwiejszy i niezawodny. Nacisk kładziony jest na inteligentne 
rozwiązania mające na celu integrację przepływu pasażerów i towarów we wszyst-
kich gałęziach transportu oraz zapewnienie trwałych rozwiązań problemu wąskich 
gardeł infrastrukturalnych dotyczącego dróg, kolei, korytarzy powietrznych i mor-
skich oraz śródlądowych dróg wodnych.

W odniesieniu do transportu drogowego oraz jego powiązań z innymi gałę-
ziami transportu, w ramach planu działań w zakresie inteligentnych systemów 
transportowych i na mocy związanej z nim dyrektywy, wspiera się wprowadzenie 
systemów przekazywania w czasie rzeczywistym informacji o ruchu i informacji 
dla podróżnych oraz systemów dynamicznego zarządzania ruchem, które mają 
na celu zmniejszenie zagęszczenia ruchu i zachęcanie do bardziej ekologicznych 
form mobilności przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i ochrony.

Jednym z rozwiązań zielonych TIK zastosowanych w IST jest nowoczesna 
technologia – chmura obliczeniowa.

3. Technologia chmury obliczeniowej

Chmury obliczeniowe stanowią zmianę o podobnej doniosłości co model 
klient/serwer lub Internet. Chmury te polegają na łączeniu i optymalizacji wyko-
rzystania istniejących koncepcji i technologii, takich jak Internet, zespoły serwerów, 

7 Commission of the European Communities. Communication from the Commission on mobilising 
information and communication technologies to facilitate the transition to an energy-efficient, low-

-carbon economy, Brussels COM(2009) 111 final.
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zarządzanie obiektami IT itp. W związku z tym nieuchronnie przejmują silne i słabe 
strony swoich elementów składowych, np. wydajności łączy internetowych, ochrony 
danych w zarządzaniu obiektami IT, przeciążenia zespołów serwerów itp. 8,  9

Chmurami obliczeniowymi interesuje się nie tylko Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny, ale także inne europejskie instancje i organy.

Na przykład w 2009 roku Komisja Europejska rozpoczęła badania dotyczące 
przyszłości CC, angażując w nie grupę badaczy naukowych i ekspertów z dzie-
dziny informatyki. Ponadto ogłosiła publiczne konsultacje, których wyniki zostaną 
uwzględnione w pracach nad strategią europejską w dziedzinie CC, która zostanie 
przedstawiona w 2012 roku.

Chmury obliczeniowe stanowią też ważny element realizacji strategii europa 
2020, zwłaszcza jej dwóch inicjatyw przewodnich: agendy cyfrowej i innowacji.

3.1. Charakterystyczne cechy chmur obliczeniowych
Do najważniejszych cech chmur obliczeniowych należą:
 – wirtualizacja: chodzi o to, by konfiguracja, lokalizacja lub utrzymanie 

zasobów informatycznych były jak najmniej widzialne dla użytkownika 
(indywidualnego lub przedsiębiorstwa);

 – łatwość dostępu: użytkownicy mają dostęp do swoich danych i aplikacji 
z każdego miejsca i z każdego urządzenia (komputer, tablet, smartfon), 
pod warunkiem posiadania dostępu do Internetu;

 – dynamiczna skalowalność: dostawca w czasie rzeczywistym dostosowuje 
dostarczaną moc obliczeniową do potrzeb użytkownika, dzięki temu użyt-
kownik może pokryć swoje zapotrzebowanie w okresach największego 
obciążenia, bez potrzeby inwestowania w zasoby informatyczne, które nie 
byłyby wykorzystywane w okresach mniejszego obciążenia;

 – łączenie zasobów: dostawca może zapewniać dynamiczną skalowalność 
dzięki łączeniu zasobów informatycznych dostępnych dla wielu użyt-
kowników; może więc jak najbardziej i jak najlepiej wykorzystać wielkie 
zespoły serwerów złożone z wielu tysięcy komputerów;

 – usługi płatne w miarę użytkowania: użytkownik płaci jedynie za faktyczne 
korzystanie z zasobów informatycznych, czyli z uwzględnieniem zmian 
w jego zapotrzebowaniu na moc obliczeniową; warunki takich umów wciąż 
jeszcze mają często charakter ad hoc, ale widać tendencję do standaryzacji.

8 P. Mell, T. Grance, the niSt definition…
9 A. Mateos, J. Rosenberg, chmura obliczeniowa. rozwiązania dla biznesu, Helion 2011.
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3.2. Modele wdrażania chmur obliczeniowych
Najbardziej popularnym modelem jest obecnie SaaS (Software as a Service) – 

oprogramowanie jako usługa. W tym przypadku aplikacja jest przechowywana 
i udostępniania przez producenta, a klient ma dostęp do oprogramowania przez 
Internet i nie musi instalować go na własnym komputerze.

Inne rozwiązanie to IaaS – (infrastructure as a Service) – infrastruktura 
jako usługa. Dostawca dostarcza użytkownikowi usługę w formie infrastruktury 
teleinformatycznej, np. przestrzeni dyskowej, zasobów pamięci itp.

Z kolei model PaaS (platform as a Service) – platforma jako usługa, polega 
na tym, że usługodawca udostępnia klientowi środowisko pracy, najczęściej są to 
narzędzia do budowy i hostingu aplikacji webowych.

Model CaaS – (communications as a Service) – rozwiązanie, w którym 
usługodawca zapewnia platformę na potrzeby telekomunikacyjnego środowiska 
pracy (np. poczta elektroniczna).

3.3. Typy przetwarzania w chmurze
Wyróżnia się trzy typy przetwarzania w chmurze – private cloud (chmura 

prywatna), public cloud (chmura publiczna) i hybrid cloud (chmura hybrydowa). 
Chmura publiczna to rodzaj usługi, który służy praktycznie nieograniczonej licz-
bie klientów korzystających z tej samej infrastruktury, jest to np. poczta Gmail 
oferowana przez Google’a. Chmura prywatna to usługa zaprojektowana dla kon-
kretnej firmy, którą kontrolują administratorzy. Natomiast chmura hybrydowa 
łączy w sobie dwa wyżej wymienione typy.

4. Kontrola zużycia energii w chmurze obliczeniowej

Chmura obliczeniowa wiąże się z dużą koncentracją serwerów, macierzy 
dyskowych i urządzeń sieciowych, które wymagają niezawodnego zasilania. 
Zarządzanie zasilaniem staje się koniecznością 10.

Firmy świadczące usługi chmury obliczeniowej na potrzeby zewnętrznych 
odbiorców lub budujące własną chmurę na potrzeby firmy rzadko monitorują 
bieżące zużycie energii elektrycznej. W Polsce jedną z przyczyn są zaszłości funk-
cjonujących od lat polskich przedsiębiorstw, w których koszty energii elektrycznej 
były rozliczane centralnie jako koszty administracyjne. Przy takim rozliczaniu 
dział IT naprawdę nie zna nawet kwot ani ich podziału na poszczególne centra 

10 M. Marciniak, kontrola zużycia energii w chmurze obliczeniowej, www.computerworld.pl.
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kosztów w firmie. Dlatego też rozliczanie budżetu i kosztów dla poszczególnych 
usługobiorców stoi pod znakiem zapytania – może być jedynie szacunkowe. Aby 
zrobić to dobrze, firma musi dysponować opomiarowaniem najważniejszych zaso-
bów serwerowni, by sprawnie obliczyć rzeczywiste zapotrzebowanie i przypisać 
właściwy udział kosztów w ogólnym zużyciu energii.

4.1. Serwery i inne urządzenia pobierające prąd
Serwery są z pewnością najważniejszym odbiorcą energii elektrycznej 

w serwerowni, ale opomiarowanie serwerów nie oznacza pełnego rozliczenia 
kosztów – należy jeszcze dysponować pomiarem zużycia energii przez pozostałe 
urządzenia, takie jak macierze dyskowe, przełączniki sieciowe, klimatyzacja 
serwerowni czy też jej oświetlenie. Najlepszym rozwiązaniem jest monitorowanie 
online całego zużycia, ale jeśli firma nie dysponuje tak dokładnymi miernikami, 
można zastosować przeliczenie proporcjonalne do zużycia energii przez serwery, 
bazując na rozliczeniu usług świadczonych przez IT. Niektóre zasilacze awaryjne 
oraz systemy dystrybucji mocy dysponują miernikami obciążenia, które potrafią 
zmierzyć chwilowe obciążenie na każdym z gniazd niezależnie, a także zliczyć 
ilość zużytej energii elektrycznej. Taka statystyka umożliwi dokładne przeliczenie 
kosztów energii – jest to konieczne przy dokładnym rozliczeniu między podmio-
tami korzystającymi z usług IT.

4.2. Źródła oszczędności
Serwery są głównym odbiorcą energii w serwerowni, zatem każda oszczęd-

ność w samym komputerze, jego przetwornicy DC-DC, zasilaczu impulsowym, 
dystrybucji mocy czy zasilaczu awaryjnym przekłada się na znaczne oszczędności 
w całym centrum danych. Sprawność zasilaczy zależy od obciążenia, przy czym 
maksimum wydajności znajduje się blisko nominalnego obciążenia. Im lepszy 
zasilacz, tym bardziej płaska jest ta krzywa. To samo dotyczy zasilaczy awaryj-
nych, ale tutaj producenci stosują różne rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie 
wysokiej sprawności.

4.3. Efekt kaskadowy
Cechą charakterystyczną serwerowni jest występowanie efektu kaskadowego, 

który polega na tym, że nawet niewielka oszczędność zrealizowana na poziomie 
podzespołów komputera przekłada się na ponad dwukrotnie większe oszczędności 
mierzone na przyłączu energetycznym. Zjawisko to jest spowodowane stratami 
energii, które występują na każdym z etapów jej przetwarzania: od przyłącza, 
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przez transformator średniego napięcia, zasilacze awaryjne i dystrybucję mocy 
do zasilaczy AC-DC w serwerach i przetwornic impulsowych DC-DC w płytach 
głównych. Stracona energia jest zamieniana w ciepło, które następnie musi być 
odprowadzone przez urządzenia klimatyzacji serwerowej – a to już wymaga 
nakładów energii.

Ponieważ serwerownie świadczące usługi chmury obliczeniowej na dużą 
skalę są zazwyczaj bardzo rozbudowane, monitoring zużycia energii, szybkie 
reagowanie na zmiany oraz planowanie modernizacji pod kątem zmniejszenia 
zużycia energii przynoszą znacznie większe skutki ekonomiczne niż w przypadku 
niewielkich centrów przetwarzania danych.

5. Zielone TiK w chmurze obliczeniowej

Chmura obliczeniowa jest już nie tylko teorią, ale coraz częściej koncep-
cją stosowaną produkcyjnie we wszystkich swoich wymiarach. Nieco inna jest 
motywacja implementowania chmury prywatnej, a inna wykorzystania chmury 
publicznej, ale w obydwu przypadkach gra toczy się o udoskonalenie organizacyjne 
i techniczne niezbędne do zmniejszenia zużycia energii TIK, emisji dwutlenku 
węgla i kosztów operacyjnych 11, 12.

Znaczące oszczędności energii oraz kosztów operacyjnych można osiągnąć 
poprzez konsolidację TIK. Już sama konsolidacja i wirtualizacja pozwala zreduko-
wać liczbę serwerów poprzez „dociążenie” ich aplikacjami z innych maszyn, które 
już posiadamy, ale nie wykorzystujemy w pełni, oraz ograniczyć wykorzystanie 
dostępnej powierzchni.

Chmura prywatna dodatkowo zwiększa korzyści płynące wprost z samej 
wirtualizacji. Dzięki grupowaniu zasobów w pulę, a następnie dynamicznemu ich 
przydzielaniu i zwalnianiu w zależności od bieżącego zapotrzebowania można 
jeszcze lepiej wykorzystać posiadane zasoby. Dodatkowym motywatorem jest 
możliwość dokładnego, finansowego rozliczania rzeczywiście wykorzystanych 
zasobów używanych w chmurze. Nawet z życia codziennego wiemy, że licznik 
indywidualny w mieszkaniu zamiast zbiorowego w ramach całego bloku miesz-
kalnego znacząco ogranicza marnotrawienie dostarczanej energii czy mediów. 
Lepsze „dociążenie” posiadanych serwerów oraz optymalne gospodarowanie ich 
wykorzystaniem oznacza mniejszą liczbę potrzebnych maszyn, a to przekłada 

11 W. Pawłowicz, czy zielone przestaje być modne?, www.networld.pl.
12 http://biznes.onet.pl/ekologiczny-wymiar-chmury,48006,5141116,chmura-prywatna-informacja.
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się na niższe zużycie prądu przez sprzęt komputerowy i energochłonne systemy 
chłodzenia, w które wyposażone są większe centra danych.

Wirtualizacja i koncepcja chmury stały się możliwe do zastosowania głów-
nie dzięki innowacjom w obszarze oprogramowania, które wspierane są oczy-
wiście także przez postęp w zakresie rozwoju elektroniki. Kolejne generacje 
serwerów wyposażone są w podzespoły o coraz większej wydajności przy nie-
ustannie ograniczanej energochłonności. Emisja ciepła, która towarzyszy pracy 
urządzeń komputerowych klasy serwerowej i jest zmorą ich właścicieli, wymaga 
stosowania aktywnych systemów chłodzenia, co dodatkowo zwiększa bilans strat 
ekologicznych.

Odpowiednie oprogramowanie obsługujące infrastrukturę, na przykład 
Microsoft System Center, nie tylko umożliwia wdrożenie rozwiązania chmury 
prywatnej, gdzie zasoby IT są dynamicznie przydzielane i uwalniane automatycznie 
w zależności od zapotrzebowania, ale także umożliwia administratorom zarządzanie 
doborem takich rodzajów aplikacji, w których przetwarzanie szczytowe występuje 
w innych okresach. Ulokowanie ich na tym samym sprzęcie pozwala zoptymali-
zować jego wykorzystanie, podnosząc przeciętną utylizację z kilku lub kilkunastu 
procent do poziomu kilkudziesięciu, przy czym przetwarzanie szczytowe kumuluje 
się w minimalnym stopniu, dzięki czemu nie trzeba rozbudowywać sprzętu.

Oszczędności może generować również chmura publiczna. Na przykład 
Microsoft świadczy usługi SaaS (np. Office 365) oraz PaaS (np. Azure) ze swoich 
centrów danych ulokowanych w kilkunastu ośrodkach na całym świecie. Specyfiką 
przetwarzania każdego typowego komputera, w tym serwera, jest to, że w pełni 
swoich możliwości działa w stosunkowo krótkich okresach – przeciętnie wyko-
rzystywanych jest zaledwie kilka procent dostępnych zasobów. Dodatkowo każda 
organizacja ma swoją specyfikę i korzysta z infrastruktury w inny sposób – potrze-
buje maksimum mocy w innych porach doby, tygodnia czy roku.

Centra danych Microsoft, z których obsługiwani są klienci korzystający 
z usług w chmurze, to w większości nowoczesne inwestycje, w których na etapie 
projektowania położono ogromny nacisk na oszczędność energii, stosując roz-
wiązania, które pozwoliły osiągnąć najwyższe w branży wskaźniki sprawności.

Pierwsze tego typu centrum danych Microsoft zbudowane poza USA, Mega 
Datacenter Microsoft w Dublinie, jest obecnie rozbudowywane, aby sprostać 
rosnącemu popytowi na własne usługi typu cloud (Azure, Office 365). Zostało 
ono zaprojektowane i zbudowane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych 
rozwiązań technologicznych. Pozwoliło to znacząco zredukować, w porównaniu 
z centrami danych o klasycznej architekturze, zużycie wody wykorzystywanej 
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do chłodzenia oraz energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania centrum 
danych. Osiągnięto to przy zwiększeniu wydajności infrastruktury – wyższej 
utylizacji mocy obliczeniowej serwerów.

Najważniejsze fakty związane z działalnością centrum w Dublinie to:
 – centrum podłączono do Internetu 1 lipca 2009 roku, kiedy to rozpoczęło 

świadczenie usług komercyjnie,
 – zużycie energii elektrycznej w szczycie przetwarzania sięga 29,4 

megawatów,
 – Data Center Microsoft przez cały rok wykorzystuje do chłodzenia infra-

struktury powietrze atmosferyczne, znacząco ograniczając tym samym 
emisję dwutlenku węgla,

 – rozbudowane data center będzie o 50% bardziej wydajne od tradycyjnych 
centrów danych, a zużycie wody do celów chłodzenia zostanie zreduko-
wane o 99% w stosunku do typowych konstrukcji,

 – jako część zaangażowania w ochronę środowiska Microsoft sprostał trudnym 
wymaganiom i stał się sygnatariuszem unijnego Kodeksu Postępowania dla 
Centrów Danych, programu zachęcającego do stosowania technologii i roz-
wiązań promujących efektywne zużycie energii elektrycznej. Jednocześnie 
centrum danych w Dublinie zostało oficjalnie wyróżnione przez Komisję 
Europejską jako wzór w realizacji celów polityki UE w zakresie ochrony 
środowiska i racjonalnego wykorzystania energii.

Podsumowanie

Unia Europejska zapewnia państwom członkowskim długofalowe ramy 
umożliwiające zajęcie się kwestią zrównoważonego rozwoju i ponadgranicznymi 
skutkami zjawisk, którymi nie można zająć się wyłącznie na szczeblu krajowym. 
Zmiana klimatu od długiego czasu jest uznawana za jeden z takich długofalo-
wych, determinujących czynników wymagających spójnych działań UE, zarówno 
w samej Unii, jaki i na arenie międzynarodowej 13.

W 2010 roku Komisja Europejska wystąpiła z propozycją inicjatywy przewod-
niej strategii europa 2020 – Europa efektywnie korzystająca z zasobów. W tym 
też kontekście przedstawia się obecnie serię długofalowych planów politycznych 
w obszarze transportu, energii i zmiany klimatu.

13 European Commission, Communication from the Commission. A Roadmap for moving to 
a competitive low carbon economy in 2050, Brussels COM(2011) 112 final.
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Jeden z tych celów dotyczy klimatu i energii: państwa członkowskie zobowią-
zały się do 2020 roku ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć 
udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym UE do 20% oraz zrealizować 
20-proc. cel w zakresie efektywności energetycznej. Unia znajduje się obecnie 
na drodze do realizacji dwóch z wymienionych celów, jednak osiągnięcie celu 
w zakresie efektywności energetycznej wymaga podjęcia dalszych wysiłków. 
Kwestią priorytetową jest zatem w dalszym ciągu osiągnięcie wszystkich celów 
już ustalonych na 2020 rok 14.

Nowoczesne technologie w zakresie zarządzania ruchem mogą być kluczem 
do obniżenia emisji pochodzących z transportu w UE i na świecie.

Jednym z rozwiązań zielonych TIK zastosowanych w inteligentnych sys-
temach transportowych dla ochrony środowiska jest nowoczesna technologia – 
chmura obliczeniowa.

W artykule przedstawiono, jak technologia ta może umożliwić przejście na 
mniej zasobochłonne produkty i usługi oraz może zapewnić bardziej wydajne 
i mniej energochłonne inteligentne systemy transportowe. Istotna staje się kon-
trola zużycia energii, rola chmury prywatnej, rola chmury publicznej i znaczenie 
ekologicznych centrów danych.
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the PoSSiBiLitieS of cLoud comPuting technoLogy 
aPPLication in the inteLLigent tranSPort SyStemS for 

eNVIRoNmeNtAL PRotectIoN

Summary

An example of intelligent infrastructure are Intelligent Transport Systems (ITS). 
These systems apply Information and Communication Technologies (ICT) to transport. 
ITS make transport more efficient, faster, easier and reliable. The focus is on intelligent 
solutions to integrate passenger and freight flows across transport modes and provide 
sustainable solutions to infrastructure bottlenecks affecting roads, railways, sky, sea and 
inland waterways.

Solutions green ICT, including the inclusion of environmental strategy as the part 
of network planning, implementation and management, are important for any organiza-
tion especially nowadays. Reducing energy consumption and carbon dioxide (chemical 
formula CO2) also contributes to reduced operating costs. One of the solutions of green 
ICT is a modern technology – cloud computing presented in this paper.

The goal of the paper is the discussion of subsequent benefit from employment of 
cloud computing solution in intelligent transport systems in respect to environmental 
protection.

translated by Jolanta Joszczuk-Januszewska
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ZASTOSOWANiE mETOd SZTUcZNEJ iNTEligENcJi  
dO WSPOmAgANiA ROZWOJU SiEci TRANSPORTOWEJ

Wstęp

Aktualny stan sieci transportowej ma kontekst historyczny i lokalny – z reguły 
dążono do zaspokojenia chwilowych potrzeb, bazując oczywiście na dotychczaso-
wej strukturze sieci. Owe chwilowe potrzeby wynikały z różnych przyczyn, więc 
struktura sieci często nie jest optymalna dla obecnych potrzeb. Wzrost komuni-
kacyjnych potrzeb ludności związany z intensyfikacją rozwoju gospodarczego, 
rosnącą zamożnością społeczeństwa, zwiększoną mobilnością, postępującą inte-
gracją państw członkowskich Unii Europejskiej i rozszerzaniem Unii o kolejne 
kraje zachęca do poszukiwania obiektywnych, naukowych metod umożliwiających 
podejmowanie racjonalnych decyzji o rozwoju sieci transportowej.

Naturalnym matematycznym bytem modelującym sieć transportową jest 
graf 2. Do modelu takiego należy wprowadzić dane opisujące istotne parametry 
połączeń, węzłów, jak i dane charakteryzujące środowisko naturalne oraz potrzeby 
transportowe. Przy takich założeniach nawet najprostszy, realistyczny model 
staje się bardzo skomplikowany, a algorytmy operujące na nim skrajnie złożone 

1 dr hab. inż. Stanisław Krawiec, prof. nadzw. PŚ; dr inż. Aleksander Król – Wydział Transportu 
Politechniki Śląskiej, Stanislaw.Krawiec@polsl.pl, aleksander.krol@polsl.pl

2 M. Ratajczak, modelowanie sieci transportowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 
1999, s. 72–77.
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obliczeniowo. Z reguły złożoność ścisłych algorytmów wyklucza ich praktyczne 
zastosowanie. Należy zatem poszukiwać algorytmów przybliżonych, pozwa-
lających na uzyskanie rozwiązania bliskiego optymalnemu w akceptowalnym 
czasie. Obiecujące wydaje się zastosowanie metod sztucznej inteligencji, w tym 
algorytmów genetycznych. Naśladują one proces ewolucji w świecie istot żywych, 
a ich zastosowanie do optymalizacji opiera się na spostrzeżeniu, że żyjące obecnie 
organizmy wydają się być idealnie przystosowane do swojego otoczenia.

1. Algorytm genetyczny jako metoda optymalizacji sieci 
transportowej

Większość autorów podejmujących problematykę optymalizacji sieci trans-
portowej przyjmuje istnienie zbioru węzłów sieci o ustalonych współrzędnych. 
Zadaniem algorytmu optymalizacyjnego był jedynie wybór par połączonych 
węzłów za pomocą odcinków linii prostej. Taka struktura sieci transportowej 
może być łatwo zapisana przez ciąg zer i jedynek. Każda jedynka oznacza, że 
połączenie istnieje, każde zero oznacza brak połączenia 3. W rozważaniach tych 
na ogół nie uwzględnia się w bezpośredni sposób zależności kosztów budowy 
i rozbudowy sieci transportowej od szczegółów lokalnej topografii, środowiska 
naturalnego oraz zastanej infrastruktury 4.

Metoda optymalizacyjna wykorzystująca algorytm genetyczny działa itera-
cyjne, a w każdym kroku iteracji rozpatrywany jest zbiór różnych wariantów sieci 
transportowej zwany pokoleniem. Każdy wariant ma swoją charakterystyczną 
strukturę zwaną fenotypem. Fenotyp określa zatem zbiór cech istotny z praktycz-
nego punktu widzenia. Od strony budowy modelu cechy fenotypu są w pewien 
sposób zapisane – zakodowane przez genotyp. Poszczególne warianty, tak jak 
żywe osobniki, konkurują ze sobą, a ich jedynym i oczywistym celem pozosta-
wienie jak największej liczby potomków, czyli osobników tworzących następne 

3 Ch. Feng, J. Lin, using a genetic algorithm to generate alternative sketch maps for urban planning, 
Computers Environment and Urban Systems 1999, no. 23, s. 91–108; M. Gen, F. Altiparmak, L. Lin, 
a genetic algorithm for two-stage transportation problem using priority-based encoding, OR Spec-
trum 2006, no. 28, s. 337–354; B.J. Kim, W. Kim, B.H. Song, Sequencing and scheduling highway 
network expansion using a discrete network design model, Ann Reg Sci 2008, no. 42, s. 621–642.

4 Z. Drezner, G.O. Wesolowsky, network design: selection and design of links and facility location, 
Transportation Research 2003, Part A 37, s. 241–256; M. Pinninghoff, R. Contreras, J. Atkinson, 
using genetic algorithms to model road network, IEEE Computer 2008, no. 41(12), s. 60–67; 
G. Zhang, J. Lu, Q. Xiang, application of genetic algorithm to network design problem, interna-
tional Conference on Intelligent Computation Technology and Automation 2008, vol. 1, s. 26–29.
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pokolenie. Podobnie jak w przyrodzie istotna jest tu „jakość” osobnika – miara 
jego przystosowania do warunków panujących w otoczeniu. Mechanizm tworzenia 
kolejnego pokolenia jest losowy – wysoka „jakość” osobnika nie przesądza o jego 
sukcesie, a jedynie zwiększa jego prawdopodobieństwo. Zatem również osobnicy 
o gorszej „jakości” mogę przejść do dalszych kroków optymalizacji, ale z mniej-
szym prawdopodobieństwem. Dzięki temu osobnik obecnie gorszy, ale mający 
potencjalnie optymalne cechy ma szanse w konkurencji z lepiej przystosowanymi. 
Ten mechanizm prawie całkowicie eliminuje zagrożenie utknięcia procesu opty-
malizacji w optimum lokalnym. „Jakość” osobnika jest jednoznacznie określona 
przez funkcję dostosowania – liczbową wartość obliczaną na podstawie cech 
osobnika. Proces tworzenia kolejnego pokolenia zawiera dodatkowo dwie operacje 
działające na genotypie każdego osobnika: mutacje i krzyżowanie. Mutacja polega 
na losowej zmianie genotypu osobnika i może zarówno pogorszyć, jak i polepszyć 
jakość jego fenotypu. W krzyżowanie zaangażowana jest para losowo wybranych 
osobników, które wymieniają między sobą losowe fragmenty swoich genotypów. 
Dzięki krzyżowaniu może powstać lepiej przystosowany potomek z osobników 
o mniejszej wartości funkcji dostosowania, a których struktura zawiera wyso-
kiej jakości fragmenty. W kolejnych iteracjach w skutek nacisku selekcyjnego 
rośnie więc średnie przystosowanie osobnika, a dzięki mutacjom i krzyżowaniu 
dokonywana jest eksploracja przestrzeni rozwiązań. Algorytm genetyczny jest 
zatrzymywany po wykonaniu zadanej z góry liczbie iteracji albo po osiągnięciu 
zadanej wartości funkcji dostosowania 5.

2. Założenia procesu optymalizacji

Graf nieskierowany modelujący sieć transportową reprezentuje jedynie jej 
topologię. Rzeczywiste połączenie drogowe odpowiadające łukowi grafu może 
mieć dowolny kształt i składać się z kilku odcinków o różnej przepustowości. 
Założono zatem, że modelem połączenia drogowego jest linia łamana, a do każdego 
z jej odcinków przypisano klasę określającą przepustowość. Na strukturę realnej 
sieci transportowej wpływają także cechy środowiska naturalnego, jego topografia 
oraz zastana infrastruktura. Wszystkie te czynniki decydują o kosztach budowy 
połączeń drogowych i mogą się zmieniać w zależności od lokalizacji. Model musi 
więc zawierać mapę kosztów budowy dla różnych klas połączeń 6.

5 J. Arabas, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa 2004, s. 65–92.
6 A. Król, T. Pamuła, application of genetic algorithm for designing a transportation network 
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W trakcie optymalizacji modyfikowana jest zarówno topologia sieci transpor-
towej, jak i przebieg oraz klasy połączeń. W klasycznym algorytmie genetycznym 
genotyp jest prostym ciągiem bitów. W takim przypadku mutacje polegają na 
przypadkowych zmianach wartości pojedynczych bitów, a krzyżowanie polega na 
wymianie losowych fragmentów ciągów bitowych pomiędzy dwoma genotypami. 
Opisany wyżej genotyp sieci transportowej wymaga zaprojektowania specjalnych 
operatorów działających na tak złożonym obiekcie (rys. 1A):

 – dodawanie lub usuwanie połączeń,
 – przeskok połączenia do innego wierzchołka,
 – dodawanie lub usuwanie wierzchołków,
 – zmiana kształtu połączenia lub przemieszczenie wierzchołka
 – zmiana klasy połączenia.

Rys. 1. Mutacje genotypu (A) oraz krzyżowanie się genotypów (B) sieci transportowej

Źródło: A. Król, T. Pamuła, application of genetic algorithm...

Operator krzyżowania nie może działać całkowicie losowo i wymieniać 
jakichkolwiek fragmentów grafu, gdyż prowadziłoby to do nieprawidłowych 
struktur sieci. Problem został rozwiązany przez wprowadzenie rekurencyjnej 
procedury wyszukującej w parze grafów autonomicznych fragmentów rozpiętych 
na takich samych podzbiorach węzłów. Zasadę działania operatora krzyżowania 
przedstawiono na rysunku 1B.

with Varying construction costs, proc. of Int. Conf. „AI-METH 2009”, Silesian University of 
Technology, Gliwice 2009, s. 179–187.
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Potrzeby transportowe są zadane w modelu za pomocą macierzy źródło – cel, 
zawierającej przewidywane potoki ruchu pomiędzy węzłami wyrażone w pojaz-
dach umownych.

Wartość funkcji dostosowania (ff) jest odwrotnością sumarycznego czasu 
podróży wszystkich pojazdów (tc). Dodatkowym założeniem jest ograniczenie 
budżetowe (B) na środki wydawane na budowę nowych połączeń lub rozbudowę 
istniejących (kB). Dla wariantów sieci transportowej, dla których to ograniczenie 
jest przekraczane, wartość funkcji przystosowania jest pomniejszana o czynnik kary

f
Tf
C

=
1

          (1)

Istnieje też możliwość włączenia kosztów budowy do funkcji dostosowania i mini-
malizacji sumy kosztów budowy i kosztów użytkowania. W takim wypadku zakłada 
się, że koszty użytkowania są proporcjonalne do sumarycznego czasu podróży. 
Współczynnik proporcjonalności uwzględnia uśrednione zużycie paliwa oraz 
„społeczny” koszt straconego czasu (oszacowany np. na podstawie rozporządzenie 
ministerstwa finansów).

f
T Kf
C B

=
+
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α  
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Czas potrzebny (Ti) na przebycie odcinka połączenia drogowego jest obli-
czany na podstawie zależności 7:

(3)

gdzie:
Di – długość połączenia,
t0[kl] – czas jednostkowy w ruchu swobodnym w zależności od klasy,
Oi – obciążenie połączenia,
g[kl] – przepustowość w zależności od klasy,
α, β – parametry kalibracyjne.

7 W. Jastrzębski, Funkcje oporu odcinka, materiały konferencyjne, V Konferencja Naukowo-
-Techniczna SITK nt.: transport a rozwój zrównoważony, Poznań 2005, s. 291–322.
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Potoki ruchu są rozdzielane na sieć transportową przy przyjęciu systemu 
opisowego: każdy kierujący wybiera drogę tak, aby ponoszone przez niego koszty 
były jak najmniejsze (user equilibrium). W każdym kroku, poczynając od warto-
ści zerowej, natężenie ruchu jest zwiększane o zadany ułamek i wtedy szuka się 
dróg aktualnie najszybszych przy użyciu algorytmu Dijkstry. Znalezione drogi są 
następnie obciążane bieżącym ułamkiem natężenia ruchu.

Koszt budowy sieci transportowej jest sumą kosztów budowy lub rozbudowy 
wszystkich połączeń sieci. W prezentowanym modelu koszty budowy są uzależ-
nione od lokalnych uwarunkowań topograficznych oraz zastanej infrastruktury. 
Koszt budowy pojedynczego połączenia (kbi) zależy od jego długości, kosztu 
jednostkowego uzależnionego od klasy oraz lokalnego modyfikatora odczytanego 
z „mapy kosztów”.

k k kl c x dxbi
Di

= ∫0[ ] ( ) (4)

gdzie:
Di – długość połączenia,
k0[kl] – typowy koszt jednostkowy w zależności od klasy,
c(x) – lokalny modyfikator.

Następnym krokiem jest selekcja do następnego pokolenia, która może być 
przeprowadzona za pomocą kilku metod:
1. metody koła ruletki – tworzą je wylosowani osobnicy, przy czym prawdopodo-

bieństwo wylosowania jest proporcjonalne do wartości funkcji dostosowania,
2. metody rangowej – prawdopodobieństwo wylosowania zależy od miejsca 

w rankingu, a nie explicite od wartości funkcji dostosowania,
3. metody turniejowej – populacja dzielona jest losowo na małe grupy i z każdej 

grupy wybierani są najlepsi osobnicy.
Proponowana metoda została zastosowana dla kilku zestawów przypadków 

testowych w celu jakościowej ilustracji jej możliwości. Przeprowadzono szereg 
eksperymentów, symulując integrację niezależnych dotąd sieci transportowych. 
Dla każdego zestawu przyjęto następującą procedurę:
1. przygotowano fikcyjną mapę kosztów dla pewnego obszaru,
2. na tym obszarze wydzielono kilka podobszarów reprezentujących różne 

„państwa”,
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3. w każdym „państwie” rozmieszczono pewną liczbę miast,
4. dla każdego „państwa” zadano pewne potrzeby transportowe w postaci poto-

ków ruchu pomiędzy należącymi do niego miastami; odnosząc te wartości 
do założeń modelu, można je określić jako zróżnicowane, od średnich po 
stosunkowo intensywne,

5. dla każdego „państwa” niezależnie wygenerowano optymalną sieć trans-
portową (minimalizowano sumę kosztów budowy i kosztów użytkowania),

6. dotychczasowe potrzeby transportowe zostały zmodyfikowane przez dodanie 
potoków ruchu pomiędzy miastami należącymi do różnych „państw”,

7. dla całego obszaru wygenerowano optymalną sieć transportową, zakładając, 
że:
a) nowo dodane potoki były bardzo małe, średnio kilkadziesiąt razy mniejsze 

od dotychczasowych, symulując mały stopień integracji,
b) nowo dodane potoki ruchu były średnio zaledwie kilkakrotnie mniejsze od 

wyjściowych; ten przypadek symuluje znacznie większy stopień integracji 
sieci transportowych.

Opisane symulacje zostały przeprowadzone przy parametrach algorytmu 
genetycznego zebranych w tabeli 1.

Tabela 1

Parametry algorytmu genetycznego

Parametr wartość

Prawdopodobieństwo mutacji 0.30

Prawdopodobieństwo krzyżowania 0.80

Liczba osobników populacji 80

Metoda selekcji koło ruletki

Liczba pokoleń 5 000–10 000

Symulacje dla rzeczywistych sieci transportowych z dziesiątkami miast 
i setkami węzłów są zadaniami bardzo złożonymi obliczeniowo nawet przy zasto-
sowaniu metod sztucznej inteligencji. Należy zatem szukać sposobów skrócenia 
czasu obliczeń. Jedną z metod jest wprowadzenie przetwarzania równoległego. 
Takie podejście narzuca się w sposób naturalny, ponieważ obliczenie funkcji 
dostosowania, które jest najbardziej czasochłonną częścią algorytmu, może być 
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przeprowadzone niezależnie dla każdego osobnika (przez osobny procesor) 8. 
Dalsze, znaczące oszczędności czasu obliczeniowego można uzyskać, konstruując 
model sieci transportowej w sposób przybliżony przez zastąpienie pewnej grupy 
miast tworzących aglomerację przez centroid grupy. Zaburza to oczywiście struk-
turę sieci transportowej, ale w wielkiej skali z punktu widzenia bardzo odległych 
węzłów sieci wpływ takiej zmiany jest mało istotny. Problem wyboru centroidów 
nie jest w opisywanym przypadku trywialny i nie powinien być realizowany przez 
proste wyznaczenie środka ciężkości. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy 
role jednego lub kilku miast aglomeracji jako ważnych węzłów sieci transportowej 
są zróżnicowane.

Na rysunku 2a przedstawiono przykładowy obszar wyjściowy zawierający 
trzy niezależne sieci transportowe. Potrzeby transportowe są pokazane za pomocą 
szarych pasm, im szersze pasmo, tym większy zakładamy potok ruchu pomiędzy 
miastami (w celu odwzorowania całego zakresu zmienności wartości potoków 
ruchu przyjęto nieliniową skalę – szerokość pasma jest proporcjonalna do pier-
wiastka kwadratowego z wartości potoku).

 
  Rys. 2. Potrzeby transportowe dla trzech „państw” (a) i trzy niezależne sieci transportowe (b)

Źródło: opracowanie własne.

Dla tak zdefiniowanych potrzeb transportowych wygenerowano trzy nieza-
leżne, optymalne sieci transportowe. Sieci te zostały przedstawione na rysunku 
2b. Zgodnie z oczekiwaniami przy tak określonych potrzebach transportowych 

8 M. O’Mahony, E. O’Cearbhaill, parallel implementation of a transportation network model, 
J. Parallel Distrib. Comput. 2005, no. 65, s. 1–14.
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wygenerowane sieci składają się z dróg o podwyższonym standardzie, zapewniając 
użytkownikom w miarę szybki przejazd przy akceptowalnych kosztach budowy.

W następnej fazie eksperymentu wygenerowano sieć transportową łączącą 
wszystkie miasta w całym obszarze, ale przy założeniu bardzo małego stopnia 
integracji. Rysunek 3a przedstawia zmodyfikowane potrzeby transportowe: potoki 
pomiędzy miastami należącymi do różnych „państw” są kilkadziesiąt razy mniejsze 
niż potrzeby wewnętrzne. Przy generacji nowej, zintegrowanej sieci założono, 
że można dodawać nowe połączenia drogowe i modyfikować klasę dotychczas 
istniejących; nie wolno było natomiast zmieniać kształtu zastanych połączeń. 
Wynikowa sieć transportowa pokazana na rysunku 3b zawiera tylko dwa nowe 
połączenia zapewniające jej spójność. Standard nowo powstałych połączeń jest 
niski, czego można było się spodziewać przy założeniu, że potoki ruchu pomiędzy 
miastami należącymi do różnych „państw” są bardzo małe. W tym świetle znacznie 
ciekawsze są wymagane zmiany w istniejących dotychczas fragmentach sieci – dla 
kilku istotnych odcinków połączeń sugerowane jest podwyższenie standardu drogi 
(zaznaczone na rys. 3b).

 
  

Rys. 3. Potrzeby transportowe przy niewielkim stopniu integracji (a) oraz odpowiadająca 
im zintegrowana sieć transportowa (b)

Źródło: opracowanie własne.

W następnym etapie zasymulowano istotnie większy stopień integracji sieci 
transportowych – przyjęto znaczne zwiększenie potrzeb transportowych pomiędzy 
miastami należącymi do różnych „państw” (rys. 4a, potoki pomiędzy miastami 
należącymi do różnych „państw” są teraz tylko kilka razy mniejsze niż potrzeby 
wewnętrzne).
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Rys. 4. Potrzeby transportowe przy znacznym stopniu integracji (a) oraz odpowiadająca 
im zintegrowana sieć transportowa (b)

Źródło: opracowanie własne.

Otrzymana sieć wynikowa zawiera tylko połączenia o najwyższym standardzie, 
co pokazano na rysunku 4b. Zarówno nowo dodane fragmenty, jak i wszystkie dotych-
czasowe połączenia muszą teraz zapewniać jak największą przepustowość. Scalenie 
sieci składowych w sieć docelową zostało zapewnione, tak jak w poprzednim przy-
padku przez dodanie pojedynczych fragmentów połączeń. Inne warianty rozbudowy, 
uwzględniające dodatkowe połączenia po wschodniej stronie obszaru, zostały praw-
dopodobnie odrzucone z powodu wysokich kosztów budowy (ciemnoszare rejony).

Dla tego stopnia integracji wygenerowano również inną wersję sieci transpor-
towej, zakładając tym razem, że fragmenty dotychczasowej sieci nie mogą podlegać 
żadnym zmianom: zarówno standardy, jak i kształt połączenia są niezmienne. Przy 
takim założeniu zaproponowana sieć zawiera wiele dodatkowych połączeń, między 
innymi powstał nowy szkielet zintegrowanej sieci, co pokazano na rysunku 5 
(zaznaczono nowy szkielet sieci). Cechą charakterystyczną tego przypadku jest 
powstanie kilku połączeń o znaczeniu lokalnym, odciążających dotychczasowe 
fragmenty sieci transportowej.

Przy modelu z tak ścisłymi ograniczeniami większość modyfikacji koniecznych 
dla integracji sieci transportowych wyraźnie dotyczy tych fragmentów sieci, które 
znajdują się w całości w granicach jednego „państwa”. Jak jednak wskazano wcześniej, 
spostrzeżenie to rozciąga się jednak też na sieci powstałe w wyniku mniej restrykcyj-
nych założeń. Można więc wysnuć nieoczywisty wniosek, że integracja istniejących 
sieci transportowych wymaga nie tylko rozbudowy połączeń pomiędzy tym sieciami, 
ale przede wszystkim istotnych modyfikacji w dotychczasowej strukturze tych sieci.
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Rys. 5. Sieć transportowa dla całego obszaru przy dużym stopniu integracji

Źródło: opracowanie własne.

Opisany tutaj model nie jest w obecnej chwili na tyle zaawansowany, aby 
zastosować go do rzeczywistej sieci transportowej. W szczególności należy zwró-
cić uwagę na interpretację i właściwy dobór parametrów modelu oraz akwizycję 
danych wejściowych: rzeczywistych kosztów budowy i rozbudowy połączeń 
drogowych, szczegółowa mapę modyfikatora kosztów budowy, a przede wszystkim 
wartości przewidywanych potoków ruchu źródło – cel.

Podsumowanie

W prezentowanej pracy zaproponowano użycie algorytmu genetycznego do 
planowania rozwoju sieci transportowej w dużej skali. Uzyskane wyniki pozwa-
lają sądzić, że pokazany model po udoskonaleniu i precyzyjnym określeniu jego 
parametrów może być podstawą naukowej metody, a w konsekwencji dalszego 
rozwoju może znaleźć praktyczne zastosowanie.
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aPPLication of the artificiaL inteLLigence methodS for 
SuPPorting the deVeLoPment of the tranSPort networkS

Summary

This article shows the attempt of the use of the artificial intelligence methods to find 
the optimum structure of the transportation network. This approach leads to the solution 
close to the optimum in a relatively short period of time, exploring only a small part of 
the solution space. Most appropriate seem to be the procedures using genetic algorithms, 
mimicking the process of evolution in the world of living. Due to the high computa-
tional complexity (the NP – hard problem), and often non-analytic form of the input data 
(characterizing the environment, the distribution of population centers and the intensity 
of communication) to find the optimal transportation network is a very time consuming 
task even using artificial intelligence methods. Thus the hierarchization of the problem 
was proposed in order to significantly reduce its complexity. The method presented in the 
article may be in the future scientific basis for both the development of trans-European 
network and the development of local transportation networks.

translated by aleksander król
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WPłyW bUdOWy AUTOSTRAd W POlScE 
NA ZmiANy dOSTĘPNOści REgiONóW 
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PRZEJAZdU i POTENcJAłU EKONOmicZNEgO

Wstęp

Jednym z celów europejskiej polityki transportowej jest wyrównanie nie-
równości w rozwoju infrastruktury transportowej na wschodzie i zachodzie Unii 
Europejskiej 2 oraz zwiększenie dostępności przestrzennej regionów. W szczegól-
ności odnosi się to do regionów peryferyjnych pod względem geograficznym oraz 
do regionów, które nie są geograficznie peryferyjne, ale których dostępność jest 
ograniczona ze względu na brak rozwiniętej infrastruktury transportowej. Rozwój 
europejskiej sieci transportowej przewiduje zwiększenie dostępności regionów, 
co także uwzględniane jest w programach finansowania rozwoju infrastruktury 
ze środków finansowych Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności trans-
europejskich korytarzy transportowych, których celem jest połączenie regionów 
w skali UE. Jednakże budowa poszczególnych odcinków tych korytarzy (np. 

1 prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, dr Bartłomiej Gorlewski – Katedra Transportu Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, bliber@sgh.waw.pl, bgorle@sgh.waw.pl

2 Biała księga – plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, Bruksela, 
KOM(2011)144, s. 4.
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autostrady w Polsce) ma także istotny wpływ na rozwój krajowego systemu 
transportowego. Autostrady w Polsce wpisują się w tę politykę i w znacznej 
części są finansowe z różnych funduszy europejskich. Biorąc pod uwagę fakt, że 
rozwój infrastruktury transportowej w Polsce niedostosowany jest do potrzeb roz-
wijającej się gospodarki i oczekiwań użytkowników, Unia Europejska w ramach 
różnych programów (głównie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności) 
finansuje jej budowę i modernizację. W latach 2008–2013, według szacunków 
resortu transportu, na program budowy dróg krajowych przeznaczono łącznie 
123,8 mld zł, z czego 46,2 mld zł, stanowiły środki europejskie 3.

Jak zaznaczono w Białej Księdze z 2011 roku, inwestycje w infrastrukturę 
transportu pozwalają na zwiększenie dostępności regionów 4, co znacznie ułatwia 
mobilność i zmniejsza uogólnione koszty transportu, pośrednio przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności regionów, ponieważ działalność gospodarcza może 
być wykonywana efektywniej 5. 

Celem artykułu jest oszacowanie zmiany wskaźnika dostępności transporto-
wej wybranych miast, będącej efektem budowy autostrad w Polsce. Układ autostrad 
w Polsce wyznaczony jest przebiegiem trzech głównych dróg 6:

 – autostrada A1 o łącznej długości 582 km, która łączy Gdańsk z Łodzią 
i aglomeracją śląską w transeuropejskim korytarzu transportowym nr VI,

 – autostrada A2 o łącznej długości 651 km, która łączy Poznań z Łodzią 
i Warszawą w transeuropejskim korytarzu nr II,

 – autostrada A4 o łącznej długości 670 km, która łączy Wrocław z Katowicami, 
Krakowem i Rzeszowem w transeuropejskim korytarzu nr III.

Dodatkowo sieć podstawowych autostrad docelowo uzupełniają: autostrada 
A6 (29 km), autostrada A8 (27 km) i autostrada A18 (75 km).

Autostrady połączą miasta i umożliwią przemieszczanie się znacznie szybsze, 
niż było to możliwe do tej pory.

3 program Budowy dróg krajowych na Lata 2011–2015, Ministerstwo Infrastruktury, styczeń 
2011, s. 30.

4 Biała księga – plan utworzenia jednolitego…, op.cit., s. 4.
5 U. Forslund, B. Johanson, assessing road investments: accessibility changes, cost benefit and 

production effects, „The Annals of Regional Science” 1995, vol. 29, no. 2, s. 155.
6 program Budowy dróg krajowych…, op.cit., s. 7.
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1. dostępność transportowa – przegląd literatury

Badania nad zmianami dostępności transportowej znane są zarówno w litera-
turze polskiej, jak i anglojęzycznej. Na zwiększanie dostępności regionów dzięki 
bardziej nowoczesnemu transportowi zwracał już uwagę I. Tarski, twierdząc, że 

„transport czyni z tego, co dalekie bliskim, ale czyni to, pod warunkiem że czas 
pokonywania przestrzeni jest coraz krótszy” 7. Tarski uważał także, że kryterium 
tego, co bliskie i dalekie, coraz mniej zależy od odległości przestrzennej, a w coraz 
większym stopniu zależy od czasu podróży.

W dokumentach resortu transportu dostępność transportowa rozumiana jest 
jako łatwość osiągania danego celu podróży ze zbioru innych miejsc dzięki ist-
nieniu sieci infrastruktury i usług transportowych 8. Tak zdefiniowana dostępność 
transportowa może być rozumiana jako dostępność transportowa kraju w odnie-
sieniu do innych państw, czyli łatwość podróżowania pomiędzy badanym krajem 
a innymi krajami. Analogicznie można mówić o dostępności transportowej regio-
nów danego kraju, czyli łatwości podróżowania pomiędzy nimi.

Najbardziej aktualnym, szerokim opracowaniem dotyczącym metodolo-
gicznych aspektów dostępności transportowej jest publikacja pod redakcją  
prof. E. Załogi, pt. dostępność transportowa – aspekty teoretyczne i praktyczne, 
która obejmuje wieloaspektowość podejścia do pojęcia dostępności. Przedstawione 
są tam różne koncepcje dostępności transportowej. T. Kwarciński wskazuje, że 
dostępność transportowa może być analizowana w aspekcie przestrzennym, cza-
sowym oraz ekonomicznym 9. E. Załoga zwraca uwagę na, zdaniem autorów 
niewystarczająco dostrzeganą w literaturze krajowej, relację między dostępnością 
transportową a wykluczeniem społecznym, w której transport jest czynnikiem 
warunkującym aktywność społeczno-gospodarczą człowieka 10. W opracowaniu 
tym zawarte są badania A. Koźlak wykonane metodą sum standaryzowanych 
wartości, uwzględniające 17 zmiennych cechujących dostępność transportową 
regionów w 2007 r. Wynika z nich, że największą ogólną dostępność transportową 

7 I. Tarski, czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 
Warszawa 1976, s. 245.

8 Słownik pojęć transportowych Srt, Załącznik do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo 
Infrastruktury, Warszawa 2011.

9 T. Kwarciński, dostępność transportowa – podejście teoretyczne i praktyczne, w: dostępność 
transportowa. aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Uniwersytet Szczeciński 2009, s. 66.

10 E. Załoga, transport a wykluczenie społeczne, w: dostępność transportowa. aspekty…, op.cit., 
s. 121.
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ma województwo mazowieckie, a najmniejszą województwo podkarpackie 11. 
P. Rosik wprowadza pojęcie złożonych wskaźników dostępności, które w przeci-
wieństwie do prostych, poza opisem sieci transportowej (gęstość, jakość) opisują 
także lokalizację w kontekście szans, jakie stwarza, i zasobów, jakie posiada. 
W tym kontekście Rosik proponuje następującą miarę dostępności regionu i 12:

(1)

gdzie 
Qj to działalności dostępne w regionie j, 
cij to łączny koszt dotarcia z regionu i do regionu j. 

Powyższe równanie bliskie jest koncepcji przedstawionej w tym artykule.
W innym opracowaniu A. Hoszman wskazuje, że ogólną miarą dostępności 

transportowej na danej przestrzeni może być średni ważony wskaźnik nasycenia 
infrastrukturą (G) liczony jako G = I/ , gdzie I to wyposażenie infrastruk-
turalne regionu, l to populacja regionu, zaś a odpowiada powierzchni danego 
obszaru 13. Kompleksowe badania dostępności przestrzennej regionów w Polsce 
przedstawia T. Komornicki wraz z zespołem, w którym analizowane były prze-
strzenne efekty inwestycji w infrastrukturę transportu lądowego w celu wyłonienia 
priorytetów inwestycyjnych w transporcie 14.

W literaturze obcojęzycznej także można spotkać wiele podejść do defi-
nicji dostępności. W 1974 roku R. Vickerman stwierdził, że, w ogólnej formie 
dostępność transportową należy rozumieć jako kombinację dwóch czynników: 
lokalizacji w odniesieniu do innych potencjalnych celów podróży oraz charakte-
rystyki systemu transportowego łączącego te miejsca 15. X. Dong proponuje nową 
formułę obliczania dostępności uwzględniającą łańcuch połączeń transportowych 

11 A. Koźlak, zastosowanie metod taksonomicznych do oceny zróżnicowania dostępności trans-
portowej regionów na przykładzie polski, w: dostępność transportowa. aspekty…, op.cit., s. 48.

12 P. Rosik, Sposoby mierzenia dostępności transportowej, w: dostępność transportowa. aspekty…, 
op.cit., s. 104.

13 A. Hoszman, mierzenie dostępności transportowej – propozycja nowego podejścia, w: Dorobek 
ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXi 
wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2012, s. 389.

14 T. Komornicki et al., Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym, Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, PAN, Warszawa.

15 R. Vickerman, accessibility, attraction, and potential: a review of some concepts and their use 
in determining mobility, „Environment and Planning A” 1974, vol. 6, s. 675.
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niezbędny do wykonywania wszystkich aktywności przez daną osobę lub grupę 
w ciągu dnia 16.

Można stwierdzić, że obecnie mierzenie dostępności skupia się przede 
wszystkim na próbie uwzględniania w analizach szans czy też korzyści, jakie 
mogą uzyskiwać użytkownicy transportu oraz przedsiębiorstwa poprzez łatwiejsze 
docieranie do miejsc, gdzie mogą wykonywać działalność, która przynosi im 
korzyści (szeroko rozumiane, w sensie zawodowym i prywatnym).

Powyższe wskazuje na bogaty dorobek zarówno polskich, jak i zagranicznych 
naukowców w tematyce dostępności transportowej, jednakże jest to zjawisko 
dynamiczne, dlatego systematyczne badanie wpływu różnych czynników na jego 
zmiany wydaje się uzasadnione.

2. Koncepcja teoretyczna i metodologia wskaźnika dostępności

Jak wskazuje W. Ratajczak, podanie jednej wyczerpującej, spójnej definicji 
dostępności nie jest możliwe, ponieważ może ona dotyczyć wielu zagadnień 17. 
Niezbędne jest jej precyzyjne sformułowanie w kontekście konkretnych badań, 
ponieważ ze względu na istnienie wielu miar dostępności transportowej wyniki 
mogą być różne w zależności od przyjętej metodologii.

Istotna jest także skala, w jakiej dokonuje się analizy. W tym kontekście 
możemy mówić o dwóch podejściach. Dostępność w skali międzynarodowej, 
a ściślej w skali Unii Europejskiej, może być rozumiana jako włączenie Polski jako 
kraju leżącego na skraju UE do europejskiej sieci autostrad. Dostępność w skali 
krajowej, będąca przedmiotem analizy w tym artykule, odnosi się do łatwości 
przemieszczania się pomiędzy głównymi regionami kraju. Układ przestrzenny 
miast w Polsce cechuje się centralnym położeniem Warszawy wraz z promieniście 
rozchodzącymi się drogami do większości miast wojewódzkich. Tak też kształtują 
się główne potoki ruchu. Przebieg autostrad uwzględnia główne wewnętrzne potoki 
ruchu, ale także ruch międzynarodowy.

Wychodząc z definicji mówiącej, że dostępność transportowa danego obszaru 
to kombinacja czynników czasu podróży (kosztów transportu) do tego obszaru 
oraz atrakcyjności ekonomicznej, w artykule do analizy wykorzystano miarę 
dostępności opartą na wskaźnikach: średni ważony czas przejazdu oraz potencjał 

16 X. Dong et al., moving from trip-based to activity-based measures of accessibility, „Transpor-
tation Research Part A” 2006, nr 40, s. 163.

17 W. Ratajczak, modelowanie sieci transportowych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1999, s. 233.
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ekonomiczny. Połączenie dwóch elementów umożliwia analizę uwzględniającą 
różne podejście metodologiczne do analizy dostępności przestrzennej, co pomoże 
uzyskać szersze spojrzenie na temat wpływu nowej infrastruktury na warunki 
dostępności.

Średni ważony czas przejazdu jest to wskaźnik uwzględniający czas prze-
jazdu, ale także uwzgledniający jako wagę, parametr nadający odpowiednią rangę 
społeczno-gospodarczą danej lokalizacji. Może nim być PKB danego miasta lub 
regionu czy też populacja. Średni ważony czas przejazdu można zapisać nastę-
pująco 18 (wzór 2):

(2)

gdzie: ai to dostępność miejsca i, parametr tij to czas podróży pomiędzy 
lokalizacjami i oraz j, zaś wj to parametr wagi lokalizacji j. 

Interpretacja wyniku jest następująca, im mniejsza wartość wskaźnika, tym 
większa dostępność. Wskaźnik ten pokazuje relatywne dostępności poszczegól-
nych lokalizacji (regionów) i zmianę tej dostępności jako wynik modernizacji lub 
budowy nowej infrastruktury skracającej czas podróży. Tak skonstruowana miara 
służy ocenie dostępności przestrzennej i ma swoje skutki ekonomiczne, jako że 
przedstawia jeden z czynników atrakcyjności gospodarczej (także inwestycyjnej) 
regionów.

3. Analiza wpływu budowy autostrad na zmianę wskaźnika 
dostępności

W celu stworzenia wskaźnika dostępności uwzględniającego średni ważony 
czas przejazdu wykorzystane zostały dane dotyczące czasu przejazdu pomiędzy 
wybranymi miastami w Polsce (tab. 1) z badań statutowych realizowanych w 2005 
roku w Katedrze Transportu SGH oraz aktualne informacje z systemu targeo.pl.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że średni czas podróży pomiędzy 
analizowanymi miastami znacznie się zmniejszył, od około 25% do 29%. Jest 
to z pewnością efektem powstania autostrad i dróg ekspresowych, które wnio-
sły istotną zmianę jakościową w polskim systemie transportowym. Dotychczas 

18 J. Gutierrez, P. Urbano, accessibility in the european union: the impact of the trans-european 
road network, „Journal of Transport Geography” 1996, vol. 4, no. 1, s. 19.
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podróże w ramach motoryzacji indywidualnej odbywały się przy wykorzystaniu 
dróg krajowych (DK2, DK3, DK7 etc.), wiele z nich przebiega przez miejsco-
wości, w których na trasie znajdowały się skrzyżowania, co w znacznym stopniu 
spowalnia podróż. Można zatem stwierdzić, że w wymiarze przeciętnego czasu 
podróży dostępność analizowanych miast istotnie zwiększyła się.

Tabela 1

Czasy przejazdu (tij) transportem samochodowym pomiędzy miastami w 2005 i 2012 
roku (w godzinach)

2005 rok

kraków Łódź Poznań Szczecin Warszawa wrocław

kraków 4,00 6,50 9,50 4,75 3,75

Łódź 4,00 3,50 7,25 2,00 3,75

Poznań 6,50 3,50 3,75 4,00 2,75

Szczecin 9,50 7,25 3,75 7,50 6,00

Warszawa 4,75 2,00 4,00 7,50 5,50

wrocław 3,75 3,75 2,75 6,00 5,50

średnio 5,7 4,1 4,1 6,8 4,8 4,4

Źródło: B. Gorlewski, B. Liberadzki, infrastruktura transportowa jako czynnik rozwoju 
regionu, w: System transportowy jako stymulator rozwoju regionalnego,  badania 
statutowe kierowane przez B. Liberadzkiego, nr 04/S/0015/05, SGH, Warszawa 
2005.

2012 rok (przy założeniu ukończenia budowy autostrad)

kraków Łódź Poznań Szczecin Warszawa wrocław

kraków 2,75 5,5 6,75 3,75 2,5

Łódź 2,75 2 4,75 1,25 2,75

Poznań 5,5 2 2,75 2,75 2,25

Szczecin 6,75 4,75 2,75 5,75 4

Warszawa 3,75 1,25 2,75 5,75 4

wrocław 2,5 2,75 2,25 4 4

średnio 4,4 2,9 3,1 4,8 3,6 3,1

2012/2005 77,2% 70,7% 75,6% 70,6% 75% 70,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.targeo.pl (26.06.2012).
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Kolejnym elementem badanego wskaźnika dostępności jest potencjał eko-
nomiczny mierzony produktem krajowym brutto miast. W latach 2005–2012, 
szacunkowo po uwzględnieniu prognoz, PKB w analizowanych miastach wzrósł 
przeciętnie o około 30%. Wzrost gospodarczy, uwzględniając transportochłonność 
PKB 19, przekłada się na wzrost wykorzystania infrastruktury transportu. Biorąc 
pod uwagę fakt, że analizowany wskaźnik dostępności uwzględnia nie tylko 
czas przejazdu, ale także masę lokalizacji w tym przypadku mierzoną jako PKB, 
zachodzi pytanie czy wzrost dostępności mierzony czasem podróży nie zostanie 
zniwelowany, czy też okaże się równomierny ze wzrostem aktywności gospodar-
czej mierzonej PKB.

Tabela 2

Produkt krajowy brutto miast (wj) w 2005 i 2012 roku

PkB 2005 r. PkB 2012 r.*

kraków 35,0 44,1

Łódź 26,6 34,8

Poznań 32,8 42,6

Szczecin 15,4 19,7

Warszawa 151,5 196,8

wrocław 27,2 37,2

* Prognoza.

Źródło: obliczenia własne, GUS.

Przy zastosowaniu przyjętej metodologii obliczony został wskaźnik dostępno-
ści (aj) uwzględniający zarówno czas przejazdu (tij), jak i potencjał ekonomiczny 
miast (wj). Z wyników przedstawionych w tabeli 3 wywnioskować można, że 
dostępność obliczona dla wszystkich miast, poza przypadkiem Krakowa, wzrosła 
w roku 2012 w porównaniu do roku 2005. Jak wspomniano wcześniej, dostępność 
jest większa, gdy wartość wskaźnika spada.

19 Por. J. Burnewicz, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 
ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu, ekspertyza do koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, Uniwersytet Gdański, MRR, s. 37.
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Tabela 3

Wskaźniki dostępności miast względem siebie uwzględniające średni ważony czas 
przejazdu oraz potencjał ekonomiczny

Rok kraków Łódź Poznań Szczecin Warszawa wrocław

2005 3,43 1,68 2,22 4,31 1,22 2,97

2012 3,50 1,17 2,13 4,16 1,18 2,82

2012/2005 101,9% 69,8% 95,9% 96,7% 97,0% 94,8%

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszy wniosek, jaki nasuwa się na podstawie wyników, to fakt, że wzrost 
dostępności mierzony z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego jest mniejszy 
niż ten mierzony tylko na podstawie czasu przejazdu pomiędzy miastami. Oznacza 
to z jednej strony, że od 2005 do 2012 roku znacznie zmieniła się sieć infrastruktury 
drogowej w Polsce, powstało wiele odcinków autostrad, które w znacznym stopniu 
zwiększają dostępność transportową miast mierzoną czasem przejazdu, przejazd 
trwa krócej (tab. 1). Jednakże miary dostępności transportowej, rozumianej jako 
dostęp do korzyści, jakie mogą uzyskiwać podmioty gospodarcze poprzez dostęp 
do atrakcyjnych lokalizacji, powinny uwzględniać także czynnik charakteryzujący 
tę lokalizację pod względem ekonomicznym. Takim parametrem może być PKB, 
ale także inne miary ekonomiczne. Włączenie ich do analizy pozwala uzyskać 
bardziej szczegółowy obraz dotyczący zmian dostępności. Wraz z rozwojem gospo-
darczym (chociaż niekoniecznie proporcjonalnie) zwiększa się popyt na transport, 
zatem mierzenie dostępności transportowej, obok zmian czasu przejazdu, powinno 
uwzględniać także zmiany we wskaźnikach makroekonomicznych dotyczących 
badanych regionów.

Podsumowanie

Przedstawione wyniki badania potwierdzają w formie kwantyfikowalnej, 
że infrastrukturę transportową należy rozwijać odpowiednio do tempa rozwoju 
gospodarczego. Polityka transportowa powinna być planowana z odpowiednio 
długim horyzontem czasowym. Inwestycje transportowe są projektami czasochłon-
nymi, często wieloletnimi. Od momentu podjęcia decyzji o budowie do oddania 
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ich do użytku mija co najmniej kilka lat. W tym czasie miasta i regiony rozwi-
jają się pod względem gospodarczym, w przypadku Polski wzrost gospodarczy 
kształtuje się przeciętnie na poziomie 3–5% w skali roku. Oznacza to, że kiedy 
realizowany jest cykl inwestycyjny, uwzględniający planowanie, projektowanie 
i budowę infrastruktury, znacznie zmieniają się uwarunkowania gospodarcze 
w stosunku do tych, jakie były w momencie podejmowania decyzji o budowie. 
Zastosowana miara dostępności (jako jedna z wielu możliwych) może służyć do 
oceny poszczególnych planowanych rozwiązań transportowych, a także do ich 
uszeregowania pod względem priorytetów.
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PRedIcted ImPAct of motoRWAYS IN PoLANd  
on acceSSiBiLity of regionS – aVerage weighted  
tRAVeL tIme ANd ecoNomIc PoteNtIAL INdIcAtoRS

Summary

One of the main objectives of European transport policy is to increase the accessi-
bility of regions. In particular, this refers to the outermost regions and regions that are not 
necessarily geographically peripheral, but which accessibility is limited due to the lack of 
developed transport infrastructure. The modernization of the transport system contributes 
to the reduction of transaction costs what increases overall competitiveness. The develop-
ment of European transport network aims at increasing the accessibility of regions. Also, 
the financing schemes of infrastructure development include the goal of accessibility. 
This particularly concerns the trans-European transport corridors which are planned to 
link regions along the European Union territory, but the construction of various sections 
of these corridors (e.g. motorways in Poland) have a significant impact on the develop-
ment of the national transport system. Motorways in Poland are part of this policy and in 
large share have been financed by different EU funds. Motorways will connect the cities 
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what allows to travel much faster than it was possible before. This article presents the 
impact of the construction of motorways in Poland (A1, A2 and A4) on the transport ac-
cessibility of regions when it comes to the change in travel time between major cities in 
Poland. As the accessibility indicator in the analysis we use the weighted average time of 
travel and economic potential. These indicators respond to different conceptualizations 
and offer complementary information on the impact of new infrastructure on accessibil-
ity. The study compares the travel times between selected cities and economic potential 
of regions based on 2004 and 2012 years data. The results indicate that the accessibility 
increases unevenly, so the interpretation of indicators needs to include some descriptive 
elements.

translated by Bartłomiej gorlewski



ZESZyTy   NAUKOWE   UNiWERSyTETU   SZcZEciŃSKiEgO
NR 743     PROblEmy TRANSPORTU i lOgiSTyKi NR 20     2012

małgorzata łatuSzyńSka 1

roMa strulak-wÓjcIkIewIcz 2

SySTEmOWO-dyNAmicZNE mOdElOWANiE 
W OcENiE WPłyWU iNWESTycJi W iNfRASTRUKTURĘ 

TRANSPORTU NA śROdOWiSKO

Wstęp

Coraz większe nakłady na inwestycje w infrastrukturę transportu i stale 
wzrastające natężenie ruchu 3 przyczyniają się do coraz intensywniejszego zagro-
żenia środowiska naturalnego, dlatego Unia Europejska od wielu lat poszukuje 
skutecznych narzędzi zmniejszania ekologicznej uciążliwości transportu. Jednym 
z nich jest ocena wpływu różnych przedsięwzięć, w tym inwestycji w infrastrukturę 
transportu, na środowisko, tzw. ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) 4. Jest 

1 prof. dr hab. Małgorzata Łatuszyńska – Uniwersytet Szczeciński, mlat@wneiz.pl
2 mgr inż. Roma Strulak-Wójcikiewicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, r-stru-

lak@wp.pl
3 Szacuje się, że natężenie ruchu rośnie o 1,9% rocznie w przypadku przewozów pasażer-

skich i 2,7% dla przewozów towarów (źródło: transport, European Environment Agency (EEA), 
http://www.eea.europa.eu/pl/themes/transport/about-transport (02.07.2012); towards a resource-effi-
cient transport system term 2009: indicators tracking transport and environment in the european 
union, EEA Report no. 2/2010, European Environment Agency, Copenhagen 2010, http://bookshop.
europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-

-Start?PublicationKey= THAL10002 [02.07.2012]).
4 Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne, niepubliczne i prywatne dla środowiska, znowelizowana Dyrek-
tywami Rady 97/11/WE i 2003/35/WE tzw. dyrektywa EIA (Environmental Impact Assessment) 
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to usystematyzowany sposób postępowania polegający na interdyscyplinarnym 
identyfikowaniu i ocenie wpływu planowanych przedsięwzięć oraz ich alternatyw 
na określony obszar i zachodzące na nim procesy 5.

W procedurze OOŚ stosowane są różnorodne metody: do identyfikacji, do 
prognozowania i do oceny. Są one zróżnicowane nie tylko ze względu na przezna-
czenie, ale również na różny stopień szczegółowości. Stanowi to spore utrudnienie 
przy dużej liczbie kryteriów i ich różnych implikacjach, które należy wziąć pod 
uwagę w ocenie. Niektóre ze stosowanych metod nie ujmują wielu ważnych 
czynników bądź są mało precyzyjne. Istotnym problemem metodologicznym jest 
też sposób integracji ocen wyznaczanych przez różnych ekspertów posługujących 
się różnymi metodami i przedstawienie ich w sposób zrozumiały dla wszystkich. 
Problem ten ujawnia się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy pojedynczego 
komponentu środowiska, na który może mieć wpływ wiele czynników (np. emisja 
zanieczyszczeń, hałas itp.) prowadzących do jego przekształcenia. Przewidywany 
stan przekształcenia danego komponentu środowiska opisywany jest wieloma 
różnymi parametrami, które często pozostają we wzajemnych zależnościach. Druga 
płaszczyzna dotyczy wyboru komponentów środowiska podlegających ocenie, 
kiedy należy również określić regułę integracji oszacowań skutków przekształceń 
poszczególnych komponentów prowadzącą do łącznej oceny oddziaływania 6.

Dodatkowe komplikacje wynikają z konieczności jednoczesnego brania pod 
uwagę w ocenie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu takich aspektów, 
jak: zasięg przestrzenny oddziaływań, długi termin realizacji, a następnie eks-
ploatacji planowanej infrastruktury oraz czynnik niepewności 7. Istnieje zatem 
potrzeba opracowania takiego narzędzia wspomagającego OOŚ, które pozwalałoby 
na jednoczesne rozpatrzenie wszystkich wymienionych wyżej kwestii. Narzędzie 
takie powinno dawać możliwość dostarczania kompleksowych informacji dotyczą-
cych wszystkich przewidywanych efektów w ujęciu dynamiczno-przestrzennym 8 
oraz odzwierciedlania wtórnych efektów wynikających z wewnętrznej dynamiki 
badanego układu, jakim jest system transportowy w powiązaniu ze środowiskiem. 

(zwana dyrektywą OOŚ).
5 W. Adamczyk, ekologia wyrobów – jakość, cykl życia, projektowanie, Państwowe Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 40.
6 S. Gruszczyński, ocena i prognozowanie stanu gleb na potrzeby planów i programów, w: inży-

nieria środowiska, t. 11, z. 1, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 2006, s. 53.
7 M. Łatuszyńska, modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 123.
8 S. Leleur, J. Kronbak, O.A. Nielsen, C. Rehfeld, E. Bulman, L. Giorgi, Ch. Reynaud, J. Viegas, 

J. Räsanen, S. Maffi, code-ten deliverable d1. Baseline methodology. ICCR, Vienna 1998, s. 60.
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Narzędziem takim mógłby być komputerowy model symulacyjny integrujący różne 
podejścia i metody stosowane w OOŚ w jeden układ metodyczny i umożliwia-
jący jednoczesne oszacowanie wszystkich efektów branych pod uwagę w ocenie 
oddziaływań w ujęciu dynamicznym. Ważną kwestią jest dobór szczegółowej 
techniki formalizacji proponowanego modelu symulacyjnego, która pozwoliłaby 
na zbudowanie kompleksowego, dynamicznego i spójnego modelu do badania 
wpływu rozwoju infrastruktury na środowisko. Na podstawie literatury przedmiotu 
można sformułować hipotezę, że dobrą metodą jest w tym kontekście metoda 
symulacji ciągłej – dynamika systemowa, opracowana przez Forrestera i jego 
współpracowników z Massachusetts Institute of Technology 9.

Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji systemowo-
-dynamicznego modelowania modularnego pozwalającego na integrację różnych 
podejść i metod stosowanych w OOŚ w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę 
transportu oraz przedstawienie idei modelu symulacyjnego, zbudowanego zgodnie 
z proponowaną koncepcją 10.

1. Zakres oraz rodzaj ekologicznych efektów podlegających analizie 
w OOś

Zgodnie z Ustawą OOŚ 11, w ramach oceny oddziaływania na środowisko 
analizuje się m.in. bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: (a) 
środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, (b) dobra materialne, (c) zabytki, 
(d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c, (e) 
dostępność do złóż kopalin.

Kluczowym elementem OOŚ jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Jego 
zadaniem jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne 
elementy środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych przez inwestora 
rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i orga-
nizacyjnych. Zakres takiego raportu oraz rodzaj ekologicznych efektów szczegó-
łowo określa art. 66 Ustawy OOŚ. Zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 Dyrektywy 
97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie 

9 J.W. Forrester, industrial dynamics, The MIT Press and Wiley, New York 1961.
10 Projekt został sfinansowany ze środków NCN przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-

-2011/01/B/HS4/ 05232.
11 Dział V – ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar natura 2000, 

Rozdział 1 – przedsięwzięcia wymagające oceny, art. 62, ust. 1.
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oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia 
na środowisko, opis przedsięwzięcia powinien obejmować m.in.:

 – szacunki dotyczące spodziewanych rodzajów i wielkości pozostałości 
oraz emisji (wód, zanieczyszczeń powietrza i gleby, hałasu, drgań, świa-
tła, ciepła, promieniowania, itp.) w wyniku eksploatacji proponowanego 
przedsięwzięcia;

 – opis elementów środowiska, na jakie proponowane przedsięwzięcie może 
oddziaływać w znaczący sposób, ze szczególnym uwzględnieniem popula-
cji, fauny, flory, gleby, wód, powietrza, czynników klimatycznych, aktywów 
materialnych, w tym spuścizny architektonicznej i archeologicznej, krajo-
brazu, jak również współzależności pomiędzy wymienionymi czynnikami.

Zatem, zgodnie z zapisami Ustawy OOŚ i Dyrektywy 97/11/WE 12, ocena 
oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko powinna obejmować analizę wpływu na: powietrze, wodę, glebę, 
faunę, florę, siedliska przyrodnicze, obszar Natura 2000, klimat, krajobraz, dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, ludzi, a także emisję: hałasu, drgań, 
światła, ciepła oraz promieniowania.

Tabela 1

Rodzaj efektów zawartych w ocenie oddziaływania na środowisko oraz metody ich 
szacowania

Lp. efekt metoda szacowania

1
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w
ie

trz
e

 

 (1)
gdzie (a):
ehd – emisja średniogodzinna na krawędzi l w czasie dnia w kg/h,
ehn – emisja średniogodzinna na krawędzi l w czasie nocy w kg/h,
Dl – długość krawędzi l w km,
lDl, lDc, lnl, lnc – liczba pojazdów lekkich, ciężkich i maszyn, w nocy i w dzień, 

w pojazdach na godzinę,
wel, wec – współczynnik emisji pojazdów lekkich i ciężkich oraz maszyn w g/km/

pojazd

12 Elementy środowiska podlegające ocenie wg Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227) oraz Dyrektywy 97/11/WE 
z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego 
przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.
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gdzie:
ll,m – poziom hałasu emitowanego wzdłuż krawędzi l dla środka transportu m w dB(A),
kl,m – gęstość ruchu na krawędzi l dla środka transportu m w pojazdach na km,
vm – średnia prędkość środka transportu m,
α, β – parametry funkcji dla środka transportu m
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 (3)
gdzie:
szo – stężenie zawiesiny ogólnej w mg/l,
Q – przepływ ruchu w pojazdach na dobę.

  
(d)

 (4)
gdzie:
V – roczna objętość ścieków opadowych z powierzchni szczelnych drogi w m3/rok,
H – roczna wysokość opadów w mm/rok (przyjęto na poziomie 550 mm/rok),
a – powierzchnia szczelna drogi w ha,
α – współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą  

odpływu (parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), α = 0,9,
β – współczynnik zmniejszający wysokość H o wysokość opadu wywołującego 

jednostkowe natężenie spływu q>5 (l/s*ha) = β 0,9
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(e)

 (5)
gdzie:

 – całkowita emisja CO2 w tonach na rok dla gałęzi transportu m,
 – gęstość ruchu na krawędzi l dla gałęzi transportu m,

 – współczynnik emisji substancji zanieczyszczającej typu p dla środka  
transportu m

a) Na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Stargardu Szczecińskiego w ciągu 
drogi krajowej nr 10 na odcinku węzeł „Lipnik” – węzeł „święte”, Instytut Ochrony Środowiska – 
Samodzielna Pracownia ds. Ocen Środowiskowych, Warszawa, wrzesień 2006, s. 24–25.

b) Wyprowadzono na podstawie: R. Müller-Wenk, Life-cycle impact assessment of road trans-
port noise,  Institut für Wirtschaft und Ökologie, Universität St. Gallen 1999, s. 19; J. Räsänen  
i in., code-ten deliverable d6. Spatial distribution of environmental and Safety impacts, ICCR, 
Vienna 1999,  Annex 3, s. 3.

c, d) Metodyka obliczeń zawarta w Zarządzeniu nr 29 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad z dnia 30 października 2006 r.

e) Por.: Methodology For Calculating Transport Emissions And Energy Consumption, red. J. Hickman, 
Pergamon Press, Oxford 1999, s. 60.

Źródło: opracowanie własne.
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Niektóre z wymienionych efektów można zmierzyć i/lub wyliczyć za pomocą 
stosownych metod, dla innych zaś możliwe jest tylko określenie intensywności 
wpływu za pomocą umownej, najczęściej trzystopniowej skali, określającej np. 13:

 – stopień konfliktowości (duży, średni, brak konfliktu);
 – wrażliwość danego elementu środowiska (duża, średnia, mała);
 – charakterystykę oddziaływania oraz jego charakter: (1) stałe, trwałe, długo-

trwałe; (2) istotne, mało istotne; (3) negatywne, pozytywne; (4) odwracalne, 
nieodwracalne itp.

Rodzaj analizowanych efektów ekologicznych w danym, konkretnym przy-
padku zależy przede wszystkim od rodzaju inwestycji i miejsca jej lokalizacji, 
a tym samym jej możliwych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska 
naturalnego. Ponadto zakres analiz jest każdorazowo ustalany przez organ pro-
wadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
W odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę transportu najczęściej ujmowane 
w OOŚ wymierne efekty zostały zestawione w tabeli 1 wraz z przykładowymi 
metodami ich szacowania.

2. istota systemowo-dynamicznego modelowania modularnego

Dynamika systemowa jest metodą modelowania symulacyjnego stosowaną 
głównie do analizy problemów słabo ustrukturalizowanych, o dużej liczbie 
współzależności między elementami. Wywodzi się z cybernetycznego podejścia 
do analizy systemów i pozwala na opisywanie złożonych systemów w formie 
powiązań interakcyjnych i kombinacyjnych 14. Jest znaną i uznaną metodą badania 

13 Na podstawie analizy raportów: raport o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Stargardu 
Szczecińskiego w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku węzeł „Lipnik” – węzeł „święte”, op.cit.; 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Budowa obwodnic m. konstancin – Jeziorna 
i m. góra kalwaria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724, „proGEO”, Wrocław 2008, http://www.
siskom.waw.pl/dw/724/powietrze_ tekst.pdf (25.03.2011); raport o oddziaływaniu na środowi-
sko dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka kozłowska na odcinku 
od km 21÷066 do 31÷822, EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska, Lublin 2008, 
http://siskom.waw.pl/dw/634/Raport_oos.pdf (26.03.2011); raport o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia pt. modernizacja linii kolejowej e 75 na odcinku Warszawa – Białystok – Sokółka. 
Województwo mazowieckie. Stan na 28.11.2007, http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/LK6/LK6_ 
ROS_streszczenie.pdf (12.03.2011).

14 Założenia teoretyczne oraz szczegółowe zasady modelowania w konwencji dynamiki systemowej 
przedstawiono w wielu publikacjach, między innymi: J.W. Forrester, op.cit.; G. Gordon, Symulacja 
systemów, WNT Warszawa 1974; M. Łatuszyńska, Symulacja komputerowa dynamiki systemów, 
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2008; K. Krupa, 
modelowanie symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
Warszawa 2008.
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rzeczywistości, często stosowaną w praktyce, o czym świadczy choćby tematyka 
licznych referatów prezentowanych na rokrocznych konferencjach organizowanych 
przez System Dynamics Society 15.

Była i jest również stosowana z dużym powodzeniem do analizy problemów 
transportowych 16.

Budowa modelu systemowo-dynamicznego w głównej mierze polega na 
identyfikacji zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi ele-
mentami badanego systemu rzeczywistego. Przy konstruowaniu modelu korzysta 
się z intuicji, wiedzy i doświadczenia ekspertów, teorii dyscypliny odnoszącej się 
do badanego problemu oraz danych pochodzących z obserwacji systemu w prze-
szłości. W celu poprawy efektywności budowy modelu stosuje się często podział 
złożonego problemu na mniejsze bloki 17. Idea ta znalazła swoje odzwierciedlenie 
w koncepcji modelowania modularnego 18 bazującego na założeniu, że modelowa-
nie systemów polega na tworzeniu „modelu modeli”, czyli struktury niejednorodnej, 
składającej się z wielu mogących się powtarzać bloków strukturalnych zwanych 
modułami. Uzasadnienia merytorycznego dla omawianej koncepcji dostarcza 
analiza istniejących modeli systemów transportowych zbudowanych w konwencji 
dynamiki systemowej 19.

15 Dokładne informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: http://www.systemdy-
namics.org/.

16 Przykładowo: N. Wijnolst, dynamics of national Fleet development, Schiedam 1977; A.G. Hobe-
ika, G. Budhu, A.K. Tran, System dynamics approach to transportation planning in developing 
regions, Transportation Research Record no. 820, Washington DC 1981; P. Gotschalk, a system 
dynamics model for Long range planning in a railroad, Norges Teknisk – Naturvitenskapelige 
Forskninsgrad, Oslo 1981; Z. Biniek, abschätzung der zukünftigen entwicklungsmöglichkeiten des 
alpenquerenden güterverkehrs unter Verwendung eines Systemdynamischen Simulationsmodells, 
w: „Rationeller Transport” 1986, no. 37; M. Łatuszyńska, model systemu przewozów pasażerskich, 
w: Studia Informatica nr 5, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1992, s. 101–117; E. Miłosz, M. Miłosz, 
I. Mitraszewska, modelowanie działalności przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowego, w: Zeszyt 
Naukowy nr 81, ITS, Warszawa 1996; K.M. Malone, the Scenario explorer For passenger trans-
port a Strategic model For Long term travel demand Forecasting, Innovation 2001, vol. 14, no. 4. 
Metodę System Dynamics wykorzystano również przy realizacji projektów badawczych w dziedzinie 
transportu, np.: SCENARIOS, SCENES oraz ASTRA (IV Program Ramowy): ScenarioS. Final 
Report, Institut National de Recherche sur les Transport et leur Sécurité, Paris 2000; scenes 
european transport Scenarios: Final report. Marcial Echenique & Partners Ltd., Cambridg 2002; 
aStra: assessment of transport Strategies, deliverable d3: System dynamics model platform, 
Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung, Universität Karlsruhe 1999.

17 R. Zdanowicz, modelowanie i symulacja procesów wytwarzania., Wydawnictwo Politechniki 
Śląskiej, Gliwice 2007.

18 Szerzej na ten temat w: M. Łatuszyńska, modelowanie modularne w symulacyjnym badaniu 
dynamiki systemów ekonomicznych, w: Informatyka i zarządzanie strategiczne, red. R. Budziński, 
Wydawnictwo WI PS, Szczecin 1999, s. 337–352.

19 Syntetyczny opis kilku systemowo-dynamicznych modeli systemów transportowych 
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Moduły to niewielkie powtarzalne bloki zapisane w konwencji systemowo-
-dynamicznej, odwzorowujące pewne, uznane za elementarne, części systemu 
rzeczywistego. Bloki te zawierają elementy notacji systemowo-dynamicznej 
(poziomy, strumienie, zmienne pomocnicze, parametry) i instrukcje formalnego 
języka symulacyjnego. Moduł można zatem utożsamiać z najprostszym możliwym 
modelem symulacyjnym, a więc takim, który odwzorowuje pojedyncze elemen-
tarne działanie wyróżnialne w systemie rzeczywistym na najniższym z rozpatry-
wanych poziomów hierarchicznych 20.

Na rysunku 1 zaprezentowano przykładowy moduł systemowo-dynamiczny 
(wraz z matematycznym opisem poszczególnych jego elementów) opracowany 
w celu oszacowania wpływu inwestycji infrastrukturalnej na powietrze zgodnie 
z przedstawioną w tabeli 1 metodą. Moduł jest zapisany w notacji pakietu symu-
lacyjnego Vensim PLE 21.

Schemat strukturalny modułu:

współczynnik
emisji dla
środka

transportu m

długość
krawędzi l emisja

średniogodzinna
na krawędzi l dla

środka
transportu m

przepływ ruchu
na krawędzi l
dla środka

transportu m

opis matematyczny elementów modułu:

długość krawędzi l = (parametr z bazy danych)
emisja średniogodzinna na krawędzi l dla środka  
transportu m = 0,001 × długość krawędzi l × gęstość ruchu  
dla środka transportu m × współczynnik emisji dla środka transportu m
przepływ ruchu na krawędzi l dla środka transportu  
m = (wyliczana w odrębnym module w pojazdach  na godzinę)
współczynnik emisji dla środka transportu m = (parametr z bazy danych)

Rys. 1. Moduł emisji zanieczyszczających w notacji pakietu symulacyjnego Vensim PLE

Źródło: opracowanie własne.

zaprezentowano w publikacji: M. Łatuszyńska, Symulacyjne modelowanie ekonomicznych skutków 
podejmowania decyzji transportowych, w: Studia Informatica nr 15, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.

20 Szerzej na temat koncepcji modelowania modularnego w: M. Łatuszyńska, modelowanie efektów 
rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych, op.cit., s. 151.

21 Pakiet symulacyjny Vensim PLE został opracowany specjalnie dla potrzeb modelowania w kon-
wencji dynamiki systemowej. Jest produktem amerykańskiej firmy software’owej Ventana Systems. 
Wersja PLE jest dostępna bez opłat licencyjnych na stronie internetowej producenta: www.vensim.
com.
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Przedstawiony moduł będzie występował w modelu docelowym wielokrotnie, 
gdyż zgodnie z metodą szacowania (tab. 1) emisja zanieczyszczająca jest wyzna-
czana odrębnie dla nocy i dnia z podziałem na różne typy środków transportu 
(pojazdy lekkie oraz pojazdy ciężkie i maszyny). Wynika z tego, że moduł wystąpi 
czterokrotnie w modelu docelowym, oczywiście za każdym razem z różnymi 
parametrami wejściowym.

Na potrzeby OOŚ opracowano, oprócz modułu emisji zanieczyszczających, 
następujące moduły: emisji hałasu, ścieków opadowych, stężenia zawiesiny ogólnej 
oraz wpływu na klimat. Dodatkowo zbudowano moduły opisujące planowane 
inwestycje infrastrukturalne, tj. moduł planowanych inwestycji oraz moduł zajmo-
wania terenu pod infrastrukturę, a także moduł przepływu ruchu na krawędziach 
sieci transportowej objętej planowanymi inwestycjami.

3. Struktura modelu symulacyjnego do badania wpływu inwestycji 
w infrastrukturę transportu

W oparciu o opracowane moduły systemowo-dynamiczne możliwe jest 
zbudowanie symulacyjnego modelu oceny wpływu inwestycji w infrastrukturę 
transportu na środowisko. Przykładową, uproszczoną strukturę modelu docelowego 
przedstawiono na rysunku 2.

Na rysunku zaprezentowano układ, w którym występują wszystkie wymie-
nione moduły. Należy jednakże zaznaczyć, że przedstawiony układ musi być 
powielony w modelu docelowym dla każdej krawędzi sieci transportowej objętej 
inwestycjami, a niektóre moduły (np. opisywany wcześniej moduł emisji zanie-
czyszczających) będą występowały kilkakrotnie w układzie dla jednej krawędzi. 
Jasne jest także, że dobór modułów do modelu docelowego uzależniony będzie 
od konkretnego studium przypadku.

Podsumowanie

Dzięki modułowej budowie proponowany komputerowy model symulacyjny 
pozwala na integrację różnych metod i modeli używanych w ocenie oddziały-
wania transportu na środowisko. W modelu ujmuje się wzajemne (bezpośrednie 
i pośrednie) powiązania między poszczególnymi zmiennymi branymi pod uwagę 
w ocenie, dzięki czemu model odzwierciedla wewnętrzną dynamikę badanego 
układu, wyznaczając jednocześnie wartości wszystkich branych pod uwagę w ana-
lizie efektów.
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Rys. 2. Przykładowa struktura modelu oceny wpływu inwestycji w infrastrukturę trans-
portu na środowisko

Źródło: opracowanie własne.



Systemowo-dynamiczne modelowanie w ocenie wpływu inwestycji… 117

Przedstawiona koncepcja umożliwia szybkie i łatwe, a tym samym bardziej 
wydajne i skuteczne tworzenie i modyfikowanie modelu ze względu na możliwość 
korzystania z gotowych modułów opisujących zweryfikowane już wzorce rozwią-
zań. Zestaw gotowych, powtarzalnych bloków, w formie tzw. biblioteki modułów, 
może być źródłem gotowych rozwiązań pewnych klas problemów występujących 
w ocenie oddziaływania na środowisko zarówno na etapie tworzenia nowego 
modelu, jak i podczas dokonywania na nim eksperymentów symulacyjnych. Raz 
utworzona biblioteka może być uzupełniana nowymi modułami w sposób ciągły. 
Aktualnie są opracowywane moduły pozwalające na ujęcie w modelu efektów, dla 
których możliwe jest tylko określenie intensywności wpływu za pomocą umownej 
skali. Metoda dynamiki systemowej pozwala na włączanie do struktury modelu 
zmiennych o charakterze jakościowym.

Na bazie przedstawionej koncepcji opracowywany jest obecnie model symu-
lacyjny dla konkretnego studium przypadku, którym jest „Budowa obwodnicy 
Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi krajowej nr 10”. Walidacja modelu opierać 
się będzie na danych pochodzących z monitoringu porealizacyjnego.
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SyStem-dynamicS modeLLing in aSSeSSment  
of tRANSPoRt INfRAStRuctuRe INVeStmeNtS ImPAct  

oN the eNVIRoNmeNt

Summary

Common transport policy of European Union has been searching for many years for 
effective tools to reduce environmental hazards caused by transport. One of such tools 
is the assessment of the impact of various projects, including investment in transport 
infrastructure, on the environment, so called environmental impact assessment (EIA). 
Because of its multi-level methodology, EIA requires the use of different methods. Some 
of them are quite simple methods, others are very complex and only partially supported 
by computers. This is a big obstacle at a large number of different criteria and their im-
plications, to be taken into account in assessing the impact of investment in transport 
infrastructure on the environment. Therefore arises problem: how to integrate different 
approaches and methods used in the EIA in a methodical system, and present their results 
in a manner understandable to all participants of the process? The primary objective of 
the paper is to present the concept of system-dynamics modular modelling allowing the 
integration of different approaches and methods used in EIA in relation to investment in 
transport infrastructure. Additionally, the idea of simulation model, built according to the 
proposed conception is presented.

translated by małgorzata łatuszyńska
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mOdERNiZAcJA iNfRASTRUKTURy KOlEJOWEJ JAKO 
PRZyKłAd dążENiA dO iNTEgRAcJi EUROPEJSKiEJ 

PRZESTRZENi TRANSPORTOWEJ

Wstęp

Stworzenie sieci połączeń kolejowych umożliwiającej swobodny przepływ 
osób i towarów w ramach Unii Europejskiej wymaga szeregu dostosowań w infra-
strukturze tej gałęzi transportu. Parametry istniejącej w Polsce sieci kolejowej 
odbiegają od wymogów zawartych w umowach AGC i AGTC 2. Priorytety rozwoju 
sieci kolejowej przyjęte przez PKP PLK S.A. są związane przede wszystkim 
z modernizacją linii kolejowych. Jednym z głównych założeń jest dążenie do 
zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej 
w aspekcie interoperacyjności linii kolejowych. Konieczne są zatem działania 
modernizacyjne w zakresie istniejącej infrastruktury, ale również nowe inwestycje 
infrastrukturalne. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kształtowania 
spójnej i interoperacyjnej sieci transportu kolejowego na przykładzie działań 
realizowanych na Centralnej Magistrali Kolejowej.

1 dr Anita Mutwil – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, amutwil@ue.katowice.pl
2 AGC – European Agreement on Main International Railways Lines (Europejska umowa 

o głównych międzynarodowych liniach kolejowych); AGTC – European Agreement on Important 
International Combined Transport and Related Installations (Europejska umowa o ważniejszych 
międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących).
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1. Koncepcja TEN-T

Zamierzenia zmierzające do stworzenia rynku wewnętrznego, a w jego 
ramach spójnej sieci transportowej na obszarze Unii Europejskiej sięgają lat 
sześćdziesiątych XX wieku, kiedy jako pierwszy krok działań w tym kierunku 
utworzono unię celną na terenie Wspólnoty Europejskiej. Przez prawie dwie dekady 
nie udało się zrealizować pozostałych działań nakierowanych na osiągnięcie tego 
celu. Dopiero w połowie lat osiemdziesiątych nastąpiła ich intensyfikacja. Dla 
ukształtowania spójnej sieci transportowej konieczna jest realizacja zasad Wspólnej 
Polityki Transportowej (WPT).

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, który wszedł w życie 1 listopada 
1993 r., zostały wprowadzone zmiany do przepisów art. 75 (obecnie art. 71) 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), określającego zakres 
wspólnej polityki transportowej. Założenia polityki transportowej UE pozostały 
niezmienne od początku 3:

 – rozwój gospodarczy dzięki inwestycjom z zakresu infrastruktury transportowej,
 – sprzyjanie wolnej konkurencji oraz deregulacja działalności przewoźników 

w UE,
 – doskonalenie funkcjonowania transportu poprzez kompresję czasu dostawy 

i zarządzanie czasem.
W bezpośrednim związku z polityką transportową pozostają przepisy o two-

rzeniu i rozwoju sieci transeuropejskich (TEN) w dziedzinie infrastruktury trans-
portu (art. 154–156 TWE).

Koncepcja sieci transeuropejskich powstała w latach osiemdziesiątych 4 wraz 
z projektem stworzenia jednolitego rynku. Realizacja tego przedsięwzięcia miała 
zapewnić wsparcie dla czterech wolności (przepływu towarów, przepływu usług, 
przepływu kapitału i ruchu osobowego) dzięki zapewnieniu nowoczesnej i wydaj-
nej infrastruktury w zakresie transportu, telekomunikacji i energetyki 5. Koncepcja 

3 L. Ciamaga, E. Latszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichman, unia europejska, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 192.

4 Sieci transeuropejskie stanowią część koncepcji Pan-Europejskiej Sieci Transportowej, która 
stworzona została podczas trzech Pan-Europejskich Konferencji Transportowych (w Pradze w 1991 
roku, na Krecie w 1994 roku oraz w Helsinkach w 1997 roku). Poza TEN-T obejmuje ona swoim 
zasięgiem również: 10 Korytarzy Pan-Europejskich (przebiegających przez terytorium Europy 
Środkowo-Wschodniej); 4 Pan-Europejskie Obszary Transportowe (położone na obszarach mórz); 
sieć TINA (rozwój sieci transportowej na terytorium państw kandydujących do UE – w związku 
z rozszerzeniem UE [1 maja 2004] z dniem 1 stycznia 2007 roku całość sieci TINA stała się częścią 
sieci TEN-T); połączenia europejsko-azjatyckie.

5 Cele oraz zasady funkcjonowania programu pomocowego Unii Europejskiej TEN-T zostały 
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ta jest określana, jako jeden z najbardziej istotnych programów dotyczących 
rozwoju infrastruktury europejskiej 6. Na podstawie tego programu wprowadzo-
nego w 1996 roku już w początkowych latach powstało czternaście projektów 
korytarzy transportowych na całym świecie. Aż dziewięć z nich dotyczyło kolei. 
W głównej mierze były to linie dużych prędkości: korytarz północ – południe, 
prowadzący z Berlina do Werony, linia Paryż – Londyn, Madryt – Montpellier, 
Madryt – Vitoria Dax, Lyon – Triest, Corck – Strangaer, Londyn –  Glasgow, linie 
prowadzące z Francji i Holandii do Niemiec, a także tunel kolejowo-drogowy 
Kopenhaga – Malmö 7.

W latach 1995–1999 na rozwój sieci transeuropejskich UE przeznaczyła  
2345 mln EUR. W latach 2000–2006 była to kwota 4600 mln EUR. Na lata 
2007–2013 na cele rozwoju samej tylko sieci TEN-T ustanowiony został budżet 
w wysokości 8013 mln EUR 8.

Ze względu na swoje położenie geograficzne Polska ma istotne znaczenie 
w układzie sieci międzynarodowych korytarzy transportowych. Został opraco-
wany plan sieci dróg kolejowych w układzie krajowym, który jest adekwatny 
do założeń umów AGC i AGTC oraz kolei pasażerskich dużych prędkości 9. Od 
1995 roku w państwach kandydujących do UE rozpoczął się proces identyfikacji 
w zakresie sieci TEN-T (TINA), której podstawowym elementem są połączenia 
w obszarze korytarzy transportowych. Przez terytorium Polski przebiegają cztery 
korytarze – I, II, III, IV.

Została wytyczona nowa bazowa sieć transportowa Unii Europejskiej. Sieć 
bazową ma uzupełnić druga sieć tzw. kompleksowa, która połączy różne regiony 

określone w następujących dokumentach: Rozporządzenie Rady UE Nr 2236/95 definiujące ogólne 
zasady udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w obszarze sieci transeuropejskich; Rozpo-
rządzenie nr 1655/99 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 19 lipca 1999 oraz Rozporządzenie  
nr 807/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 21 kwietnia 2004 zmieniające Rozporządzenie 
nr 2236/1995; Rozporządzenie nr 680/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 20 czerwca 2007; 
Decyzja nr 1692/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE określająca wspólnotowe wytyczne 
dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej; Decyzja nr 1346/2001/EC Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady UE z 22 maja 2001 zmieniająca decyzję nr 1692/96/EC; Decyzja nr 884/2004/EC 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 29 kwietnia 2004 roku, zmieniająca decyzję nr 1692/96/EC.

6 A. Grzelakowski, M. Matczak, A. Przybyłowski, polityka transportowa unii europejskiej 
oraz jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich, Wydawnictwo Akademii 
Morskiej, Gdynia 2008, s. 79.

7 S. Miecznikowski, kolej w polityce transportowej unii europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 68–69.

8 http://www.transport.gov.pl/2–4828315ea96e7–3628-p_1.htm (14.07.201).
9 W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, polityka transportowa, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 129.
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z głównymi korytarzami. Uregulowane zostały również normy techniczne zapew-
niające lepszą koordynację oraz zwiększenie jakości przewozów. Dzięki nowym 
propozycjom planowane jest połączenie 10:

 – 83 głównych portów lotniczych Europy z sieciami kolejowymi i drogowymi,
 – 37 istotnych portów lotniczych z liniami kolejowymi prowadzącymi do 

dużych miast,
 – 15 000 km linii kolejowych przekształconych do dużych prędkości,
 – 35 dużych projektów transgranicznych usuwających zatory.

Jeżeli chodzi o Polskę, to w ramach tej umowy wyodrębniono połączenie 
Warszawa – Berlin – Amsterdam oraz korytarz bałtycko-adriatycki (korzystny dla 
Polski).

2. charakterystyka cmK

Centralna Magistrala Kolejowa stanowi część międzynarodowego ciągu 
kolejowego E 65 Gdynia – Warszawa – Katowice – Wiedeń – Rijeka, o układzie 
południkowym i wchodzi w skład VI korytarza transeuropejskiego. Przebiega przez 
województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. W województwie 
mazowieckim linia biegnie przez powiat grodziski, żyrardowski i grójecki. Teren 
województwa łódzkiego linia przecina powiat skierniewicki, rawski, tomaszowski 
i opoczyński. W województwie świętokrzyskim usytuowana jest na terenie powiatu 
koneckiego i włoszczowskiego. W ostatnim z województw położonych na trasie 
przebiegu Centralnej Magistrali Kolejowej, śląskim, przecina tereny powiatu 
częstochowskiego, myszkowskiego i zawierciańskiego. Jej schemat przedstawia 
rysunek 1. CMK ujmowana jest także w umowach AGC 11 i AGTC 12.

10 connecting europe: the new eu core transport network, http://europa.eu/rapid/pressRele-
asesAction.do?reference=MEMO/11/706&format=HTML&aged=0&language=en (18.07.2012).

11  AGC – European Agreement on Main International Railways Lines (Europejska umowa o głów-
nych międzynarodowych liniach kolejowych) przygotowana była pod auspicjami Europejskiej 
Komisji Gospodarczej (EKG) ONZ, sporządzona w Genewie 31 maja 1985 roku, ratyfikowana 
przez PRL 7 lipca 1988 r., Dz.U. nr 42 z 1989 r.

12 AGTC – European Agreement on Important International Combined Transport and Related 
Installations (Europejska umowa o ważniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowa-
nego i obiektach towarzyszących) przygotowana została również pod auspicjami EKG ONZ. Rada 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 stycznia 2002 r. uchwałą nr 6/2002 zatwierdziła, 
sporządzoną w Genewie dnia 1 lutego 1991 roku, umowę. Weszła ona w życie dnia 20 października 
1993 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższa umowa weszła w życie dnia 20 czerwca 
2002 r., Monitor Polski z 2004 r., nr 3, poz. 51.
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Skutkuje to koniecznością implementacji określonych rozwiązań technicznych 13.

Rys. 1. Plan orientacyjny CMK

Źródło: Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii 
kolejowej E 65 – południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – 
Zawiercie/Zebrzydowice – granica państwa. Faza I. Raport z etapu I „Inwenta-
ryzacja i ocena stanu infrastruktury kolejkowej”. Zadanie nr 1 odcinek Grodzisk 
Mazowiecki – Zawiercie, PKP PLK S.A., listopad 2009.

13 M. Pawlik, centralna magistrala kolejowa – priorytetowy korytarz transeuropejskiej sieci 
kolejowej, w: Linie dużych prędkości na pkp centralna magistrala kolejowa, Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Kielce 2004, s. 135.
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CMK jest zaliczana do linii kolejowych państwowego znaczenia 14 i ma długość 
223,88 km 15 w relacji Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie. Pozwala na szybkie połą-
czenie z Katowicami i Krakowem. Charakteryzując omawianą linię, należy wskazać 
na jej całkowity przebieg poza obszarami zurbanizowanymi, całkowitą elektryfikację 
(3 kV) oraz dwutorowość na prawie całej długości 16. Została zaprojektowana według 
parametrów linii kolejowej dużej prędkości. Największa obecnie prędkość rozkła-
dowa 200 km/h jest możliwa do osiągnięcia na blisko 60 km linii (26,9% całkowitej 
długości). Skrzyżowania w poziomie z drogami publicznymi oraz konstrukcja 
nawierzchni wpływają na wprowadzenie miejscowych ograniczeń prędkości.

3. Prace studyjne i realizacja modernizacji cmK

Od prawie dwudziestu lat Centralna Magistrala Kolejowa poddawana jest 
procesowi dostosowania do możliwych do osiągnięcia w warunkach krajowych 
parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Do 2009 roku została zmodernizowana 
nawierzchnia wszystkich torów szlakowych linii CMK. Wyposażono linię w urzą-
dzenia samoczynnej blokady liniowej typu EAC. Wdrożona została wymiana 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz kabli zależnościowych samoczynnej 
blokady liniowej. Wymianie zostały poddane także urządzenia zabezpieczenia 
ruchu na wszystkich przejazdach kolejowych. W roku 2007 rozpoczęła się wymiana 
sieci trakcyjnej. Rozstawione konstrukcje są przystosowane do rozwieszenia 
w przyszłości sieci o napięciu 25 kV, jednakowoż aktualnie zawiesza się sieć 
o przekrojach umożliwiających jazdę pociągów z prędkością 250 km/h przy zasi-
laniu napięciem 3 kV. Wybudowanych zostało szereg wież antenowych, które 
mają poprawić łączność bezprzewodową. Modernizacji poddawane są obiekty 
inżynieryjne, tak aby zostały osiągnięte parametry techniczne pozwalające na 
jazdę z prędkością 300 km/h. Regulacje w zakresie warunków technicznych 
narzucają w przypadku dostosowania linii kolejowej do prędkości powyżej  
160 km/h konieczność likwidacji wszystkich przejazdów w poziomie szyn 17. Stąd 

14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych 
o znaczeniu państwowym, Dz.U. z 2010 r., nr 164, poz. 1110.

15 Rozpoczyna się w kilometrze 1,056 na stacji Grodzisk Mazowiecki, a kończy w kilometrze 
224,889 na stacji Zawiercie.

16 Jedynie od kilometra 1,056 do km 1,268 oraz od km 224,826 do km 224,889 jest linią jednotorową.
17 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie, Dz.U. z 2006 r., nr 33, poz. 144.
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na szlaku Olszamowice – Włoszczowa Północ w roku 2009 rozpoczęto projekto-
wanie wiaduktów w celu likwidacji przejazdów w poziomie szyn 18.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sierpniu 2009 roku podpisały umowę 
na „Projekt i zabudowę systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 
65 – CMK – Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie 19. W efekcie ma zostać zapro-
jektowany oraz zabudowany na CMK Europejski System Zarządzania Ruchem 
Kolejowym/Europejski System Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS) poziom  1, 
którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz 
umożliwienie podniesienia prędkości powyżej 160 km/h.

Prowadzone testy systemu ETCS ujawniły problemy z napięciem i mocą sieci 
trakcyjnej dla pojazdu trakcyjnego dużych mocy Taurus-Husarz 20.

Centralna Magistrala Kolejowa jest przedmiotem prac studialnych. Dnia 10 
czerwca 2009 roku pomiędzy PKP PLK S.A. a konsorcjum pod przewodnictwem 
Halcrow Group Sp. z o.o. została podpisana umowa na Studium wykonalności – 
dokumentacji przedprojektowej dla „Modernizacji linii kolejowej E65 Południe” 
odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – 
granica państwa zadanie realizowane w ramach Projektu nr 2006/PL/16/C/PA/002 
oraz Projektu „Modernizacja linii E65/C-E65 na odcinku Katowice – Czechowice- 

-Dziedzice – Zebrzydowice” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zasięg terytorialny spowodował podział studium wykonalności na cztery 

zadania:
 – Zadanie 1 – odcinek Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie /CMK/,
 – Zadanie 2 – odcinek Góra Włodowska/Zawiercie – Katowice,
 – Zadanie 3 – odcinek Włoszczowa/Psary/Góra Włodowska – Kraków,
 – Zadanie 4 – odcinek Katowice – Zwardoń – gr. państwa oraz odcinek 

Katowice – Zebrzydowice – gr. państwa.
Dla zadania 1, dotyczącego Centralnej Magistrali Kolejowej, wyznaczone 

były cztery opcje modernizacyjne:
 – Opcja 0 – przywrócenie parametrów konstrukcyjnych, V konstrukcyjna, 

DC 3000V,
 – Opcja 1 – modernizacja linii, V = 200/250 km/h, DC 3000 V;

18 A. Młodawski, Jak będzie centralna magistrala kolejowa?, w: projektowanie, budowa i utrzy-
manie infrastruktury w transporcie szynowym, Infraszyn 2011, IV Konferencja Naukowo-Techniczna, 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zakopane 2011, s. 169–171.

19 Realizacja projektu ERTMS i aktualny stan wdrażania systemu ERTMS w Polsce, http://www.
plk-sa.pl/linie-kolejowe/siec-linii-kolejowych-w-polsce/system-ertms/realizacje-ertms/ (20.07.2012).

20 R. Wyszyński, zasilanie linii modernizowanych, cz. I, „Rynek Kolejowy” 2011, nr 12, s. 64.
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 – Opcja 2 – modernizacja linii, V = 250/270 km/h, AC 225 kV, 50 Hz,
 – Opcja 3 – modernizacja linii, V = 300 km/h, AC 225 kV, 50 Hz.

W oparciu o dokonane analizy o charakterze ekonomicznym, marketingowym 
i środowiskowym zarząd PKP PLK S.A. zatwierdził do dalszego studiowania 
opcję 3 dla zadania 1.

W projekcie opracowania polityka transportowa państwa 2007–2020 
z dnia 27.01.2007 roku zostało przyjęte założenie, iż CMK na odcinku Grodzisk 
Mazowiecki – Zawiercie zostanie przystosowana do prędkości 250 km/h do 2020 
roku. Dzięki temu zmodernizowana Centralna Magistrala Kolejowa wraz z pla-
nowaną linią Y stworzyć mają system KDP w centrum kraju i na liniach, które są 
obciążone dużymi potokami pasażerów 21.

Projekty infrastruktury transportowej są poważną ingerencją w środowisko 
przyrodnicze, związaną z przekształcaniem siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 
gatunków w otoczeniu obiektu infrastrukturalnego, wycinką drzew, wpływem 
na poziom wód powierzchniowych i głębinowych. Aby ograniczyć oddziaływa-
nie CMK na środowisko, zostały zaprojektowane przejścia dla zwierząt (górne, 
zespolone, dolne), budowa ekranów akustycznych oraz wygrodzenie. Przyjęto 
założenie, iż dla prędkości ≤ 300 km/h Centralna Magistrala Kolejowa będzie 
wygrodzona na całej długości.

4. centralna magistrala Kolejowa a koncepcja KdP

W założeniach omawiana magistrala będzie łączyć się z planowaną linią 
dużych prędkości Y poprzez budowę dwutorowej linii łączącej ze stacji Korytów 
oraz modernizację linii Łódź Kaliska – Opoczno i budowę jednotorowej linii 
łączącej Słomianka – Opoczno Płd. (rys. 2). Stworzone zostanie połączenie Łodzi 
z Krakowem skracające czas przejazdu do około dwóch godzin.

Pierwsze koncepcje budowy linii dużych prędkości powstały w latach dzie-
więćdziesiątych. W założeniach była budowa nowej linii wschód – zachód przez 
Warszawę, Łódź i Poznań w ramach korytarza transeuropejskiego oraz przedłu-
żenie linii CMK z okolic Grodziska Mazowieckiego do Gdańska przez Płock. 
Publikacja studium spowodowała dyskusję nad koncepcją połączenia Warszawy 
z Wrocławiem przez Łódź. W roku 2002 przedstawiona została koncepcja połą-
czenia projektu budowy nowej linii z Warszawy do Poznania z projektem nowej 
linii z Warszawy do Wrocławia.

21 http://www.siskom.waw.pl/kp-kolej-ldp-CMK.htm (20.07.2012).
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Rys. 2. Rozmieszczenie sieci Y oraz CMK na tle istniejących linii

Źródło: program budowy linii dużych prędkości w polsce. uwarunkowania społeczne 
i ekonomiczne, PKP PLK S.A. Biuro Linii Dużych Prędkości, Warszawa, luty 
2010, s. 12.

Dokumentem, który warunkuje możliwość podejmowania działań dotyczą-
cych budowy KDP jest Uchwała Rady Ministrów 276/2008 z dn. 19.12.2008 r. 
Wyznacza ona zadania, harmonogram budowy linii Y oraz plany uruchomienia 
szybkich przejazdów do 2020 roku.

Kolejnymi ważnymi dokumentami, które określają przebieg oraz budowę 
KDP, są: 22

 – master plan – plan wyznaczający kierunki rozwoju do roku 2030,
 – polska 2030. Wyzwania rozwojowe,
 – koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 r.,

22 J. Raczyński, I. Wróbel, A. Pomykała, kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w polsce, 
„Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 11–12, s. 47.
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 – komunikat Komisji Europejskiej zrównoważona przyszłość transportu: 
w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyja-
znego użytkownikowi systemu.

Linia Y ma przebiegać przez główne dworce kolejowe i połączyć Warszawę 
z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. W Łodzi ma zostać wybudowany całkowicie 
nowy dworzec, który w przyszłości będzie kluczowym elementem wchodzącym 
w skład szybkich kolei oraz łącznikiem północ – południe. Nowy łącznik leżący 
lekko na zachód od Ostrowa Wielkopolskiego ma za zadanie umożliwić szybkie 
połączenia pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem 23.

Oprócz kluczowych sieci kolejowych (linia Y i CMK) konieczne jest wybu-
dowanie także siatki połączeń łączących północną i wschodnią Polskę z południo-
wymi i zachodnimi rejonami. Dlatego też planuje się otworzyć kolejne szybkie 
trasy, takie jak np. linia Amber. W założeniach prowadzić ma ona z Gdańska do 
Poznania, Łodzi i Warszawy. Dzięki niej będzie możliwe osiągnięcie spójności 
całego terytorium polskiego. Ważnym argumentem na powstanie tego połączenia 
jest otwarcie lotniska w Modlinie (k. Warszawy) dla przewozów pasażerskich, 
co może sprawić, iż zwiększy się ruch na trasie Gdańsk – Warszawa i obecne 
połączenia mogą nie być wystarczające.

W dniu 7 kwietnia 2011 roku między Ministerstwem Infrastruktury 
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu Republiki Czeskiej pod-
pisany został list intencyjny, zgodnie z którym planowane jest połączenie linią 
KDP Katowic z Ostrawą 24.

Podumowanie

Ważną kwestią w integracji jest stworzenie sieci szybkich połączeń w skali 
europejskiej, która zapewni swobodę przepływu osób i towarów. Istnieje koncepcja 
budowy KDP, której rozszerzeniem ma być wybudowana w latach siedemdziesią-
tych XX wieku linia magistralna łącząca stolicę z południem kraju. Jej parametry 
geometryczne pozwalają na osiągnięcie prędkości 300 km/h, jednakowoż wyma-
gane są prace modernizacyjne. CMK, jako część linii E 65, wchodzącej w skład 
VI korytarza transportowego, objęta jest pracami studialnymi i realizacyjnymi. 
Modernizacja Centralnej Magistrali Kolejowej dostosuje ją do wymogów umów 

23 masterplan dla transportu kolejowego w polsce do 2030 roku, Uchwała Rady Ministrów, 
Warszawa, sierpień 2008, s. 52.

24 http://www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/koleje-duzych-predkosci/koleje-duzych-predkosci-w-polsce/
linie-e65-poludnie-centralna-magistrala-kolejowa/ (25.07.2012).
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AGC i AGTC. Ponadto w efekcie modernizacji możliwe będzie zwiększenie pręd-
kości, wykorzystanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem, a tym samym 
zwiększenie przepustowości linii. Wdrożenie systemu ERTMS zapewni intero-
peracyjność. Do skutków modernizacji zaliczyć można także minimalizację strat 
energii trakcyjnej i poprawę warunków środowiskowych. Poddana modernizacji 
CMK z odcinkami przedłużającymi ją do Katowic i Krakowa oraz połączona z linią 
Y zwiększy spójność transportową oraz poprawi dostępność Polski w układzie UE.
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the modeRNIZAtIoN of RAILWAY INfRAStRuctuRe AS AN 
eXamPLe of effortS to integrate euroPean tranSPort

Summary

This paper discusses issues involving the creation of the single transport market tak-
ing as an example rail transport. Creating such a market has taken time and required many 
initiatives aimed at integration on a European scale. The paper addresses the issue of the 
TEN-T and TINA programmes (included in the TEN-T programme in 2007) as guidelines 
in the areas of adaptation and integration of transport. An important issue in integration 
is to create a network of high-speed connections in Europe, which will ensure the free 
movement of persons, goods, capital and services.

The empirical aspect refers to activities related to the modernization of the Central 
Trunk Line, which is part VI of a transport corridor. Ongoing works are related to the 
adjustment of this line to achieve speeds of 200 km/h and 300 km/h taking into account 
aspects of environmental conservation. The aim of these works is to adapt the railway 
infrastructure in Poland to High Speed Rail in the near or distant future.

translated by krystyna Hat
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fOR All TyPES Of ThE mOTOR vEhiclES

introduction

According to the World Health Organization in 20 years time road accidents 
will take fifth place on the list of the most frequent causes of death in the world. It 
has been estimated that annual costs of accidents in Europe amount to 130 billion 
Euros, while in Poland itself – 5 billion Euros. Despite the measures taken to reduce 
this amount, the number of fatal road accidents’ victims is in the European Union 
exceptionally high – 34 800 in 2009, more than 30 000 in 2011 2.

The reason for such situation is a significant growth of the road transport, 
associated with the development of the European economy and citizens demands 
as far as mobility is concerned, which results in ever growing congestion of the 
road infrastructure, energy consumption increase as well as ecological and social 
problems.

European action program for the road traffic safety defines main areas of the 
activities: promoting more responsible attitudes of the drivers (obeying road traffic 
regulations and punishing dangerous behaviour on the roads), improving safety of 

1 prof. dr hab. inż. Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka – Instytut Transportu Samochodowego, Cen-
trum Zarządzania i Telematyki Transportu, gabriel.nowacki@its.waw.pl, anna.niedzicka@its.waw.pl

2 report on accidents, care and national data. Safety is a major societal issue in 2011. Brussels, 
2012. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm.
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the vehicles by introducing new technical solutions, improving road infrastructure, 
thanks to the information and communication technology.

The statistical data suggests that the year 2010 was the safest in the last 20 
years (Fig. 1) on the Polish roads (lowest number of the people killed). Despite 
this fact, in the statistics referring to the percentage decrease of the number of 
accidents in the last decade (2001–2010), we still hold one of the last places. For 
this period, an average percentage decrease of the number of accidents in the EU 
was 43%, while in Poland – 29%, in Lithuania and Estonia – 61% and in Latvia – 
58%. European Commission regularly publishes reports on the safety on the roads 
of all countries belonging to the EU.

 

Fig. 1.  Number of people killed on the roads during the years 1991–2010

Source: E. Symon, prophylactic and analyze group of Brd, KGP, Warsaw, 2012, http://
www.policja.pl.

The statistics are invariably devastating for Poland, which with respect to the 
number of victims and mortality in the road accidents is always at the end of the 
list. The threat of death in the road accident in Poland is three times higher than 
in the rest of the EU countries, and the statistics of the fatalities per 100 accidents 
we are worse even than in Lithuania. For Poland this number is 10,3, in Lithuania 
9,9, Greece – 8,8, while the average in the EU is 3. In this context, a shockingly 
low mortality coefficient is noted in such countries as Germany and Great Britain 
(1,4), as well as in Austria (1,7) or Italy and Sweden (1,9). The probability of death 
of the accident participant is in Poland, on average, four times higher.

Moreover, in the statistics concerning the number of people killed per 1 mil-
lion inhabitants we also hold one of the last places, since the EU average in 2011 
was 61, while in Poland – 102, and worse are only Romania – 111 and Greece – 112.

Data of the National Police Headquarters 2012 shows, that in 2011 there 
were 40 065 accidents (38 776 – 2010) on the Polish roads, as the result of which 
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4189 (3907–2010) people died and 49 501 (48 872 – 2010) people were injured. 
In comparison to 2010 there was an increase of the number of accidents by 1 233, 
i.e. by + 3,2%, increase of the number of fatalities by 282 people, i.e. by + 7,2%, 
and increase of the number of people injured by 549, i.e. by + 1,1%.

In Poland, accidents are regarded at present as one of the largest public health 
problems. More so, their consequence is not only a trauma of the injured ones and 
their families but also a significant burden to the public finances.

The EC has decided in 2011 to equip all cars with an on-board system and 
ensure the implementation, by the mobile networks operators, of the mechanism 
serving the eCall reporting indicator in their networks by the 31 December 2014 3.

Minimum set of data means information that must be sent to the entry point 
for reports of accidents in accordance with EN 15 722 standard.

Successful implementation in the entire EU of a harmonized interoperable 
eCall service requires the automatic transfer of voice and audio connection and 
the minimum data set of the accident, generated by the on-board system, to the 
appropriate public accidents reporting exchange.

Member States should commit its national authorities to notify the Commission, 
by the end of March 2012, about the measures that have been applied in response 
to this recommendation.

Furthermore, according to European Parliament resolution of 27 September 
2011 on road safety in Europe for the years 2011 to 2020, there should be following 
legislative documents developed 4:

 – by the end of 2012, proposals for legislative changes to implement in the 
corporate and private vehicles, the integrated system for recording data 
immediately before, during and after the accident,

 – by 2013, proposals for legislative changes, assuming that each new vehicle 
must be equipped with a system reminding about fastening the seat belts 
in the front and rear seats, operating based on acoustic and visual signal.

The event data recorder (EDR) can come above mentioned requirements 
and improve the level of transport safety with the reduction of death number and 
accident reconstruction.

3 Commission Recommendation of 8 September 2011 on support for an EU-wide eCall service 
in electronic communication networks for the transmission of in-vehicle emergency calls based on 
112 (‘eCalls’) 2011/750/EU) L 303/46, Brussels, 2011, p.2.

4 Cost-benefit assessment and prioritization of vehicle safety Technologies. European Commission 
Directorate Energy and Transport. Final Report, 2005, p.17–23.
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One of the primary tasks of accident reconstruction is to determine the values 
of the event participants motion parameters prior to its occurrence. The correctness 
of their behaviors is assessed on their basis, and then the court makes its decision 
whether the event participants are guilty or innocent. One of the more frequently 
encountered tools, which are useful to determine the values of the aforementioned 
parameters, are the devices recording some selected parameters of vehicle motion. 
They are so called event data recorders (EDR) or just the car ‘black boxes’ – devices 
used for accident reconstruction 5.

Event Data Recorder (EDR) “black box” is a device in a vehicle that stores 
event-specific data, e.g. vehicle speed and driver inputs when a crash, rollover, or 
other mishap occurs 6.

Event Data Recorder (EDR) means a device or function in a vehicle that 
records the vehicle’s dynamic, time-series data during the time period just prior 
to a crash event (e.g., vehicle speed vs. time) or during a crash event (e.g., delta-V 
vs. time), intended for retrieval after the crash event 7.

Some authors called mentioned device as the deck recorder of vehicle move-
ment parameters which registers some characteristic data describing the state of 
the vehicle performing the transport task. The idea behind applying recorders 
is to determine circumstances on the route where events (collisions, accidents) 
happened 8.

EDR is a deck recorder of events which in case of an accident or any event 
registers and saves data describing the movement of the vehicle (speed, acceleration, 
using the brake etc.) before, during and after the event occurred 9. The goal is to 
integrate functions of vehicle’s monitoring behaviour pre-crash, during crash and 
post crash to the current or developed motor vehicles systems, for the purpose 10: 

5 M. Guzek, car ‘black boxes’ in road accident reconstruction analysis. Transport No. 82, Warsaw, 
2012, p.42.

6 W. Messerschmidt, B. Smith, K. Messerschmidt, minimizing the risk of Losing Valuable Forensic 
data When downloading the electronic control modules (ecms) of Heavy commercial Vehicles 
technical White paper. Messerschmidt Safety Consultants Birmingham, 2011, p.11.

7 T.M. Kowalick, protects the security, integrity and authenticity of vehicle crash data. Georgetown 
University Law Center 600 New Jersey Ave NW, Washington, D.C. 2011, p.6–8.

8 J. Merkisz, S. Tarkowski, Selected aspects of using deck recorders in automotive vehicles, 
Reliability and Maintenance. No. 2/2011, p.52–55.

9 R. Westbrook, evaluation of electronic data recorders for incident investigation, driver per-
formance, and vehicle maintenance project Bd549–50 final report. University of South Florida, 
September, 2009, p.4–5.

10 J. Plíhal, M. Pípa, Black box – project V&V. National Highway Traffic Safety Administration. 
MD ČR, Praha, 2010, p.17–19.
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create an instrument for support to make clear specific road traffic accident (chain 
accident, etc.), Make easer the guilty and innocence clarification, make easer the 
process of insurance event liquidation, increase the active safety (psychological 
subconscious of driver about the possibility to documentation behaviour of vehicle), 
increase the process of legislation to embed system in vehicles (e.g. in police, fire 
brigade vehicles, driver’s school).

1. characterization of black box

The first EDRs or black boxes were used in the aviation industry in the late 
1950s. In 1958, the Federal Aviation Act and corresponding regulations issued 
by the Civil Aeronautics Administration (the predecessor of the Federal Aviation 
Administration) made mandatory the use of black boxes or flight data recorders 
for commercial aircraft. In 1976, the National Transportation Safety Board (NTSB) 
issued regulations requiring the use of EDRs in commercial marine vehicles. In 
May 1995, the Federal Railroad Administration issued regulations requiring EDRs 
on heavy rail transportation. While the use of EDRs in automobiles and light trucks 
is currently voluntary, vehicle manufacturers such as General Motors and Ford 
have installed EDRs on many of their newer models 11.

The recorder proposed by the Motor Transport Institute, to a large extent, may 
help to reduce the number of accidents, a significantly shortening of travel time 
and energy consumption, thereby improving the quality of the environment, and 
will be useful as evidence in the disputable matters.

The proposed recorder – car black box, can be used to record data concerning 
the technical condition of the vehicle, the driving technique, and drivers compliance 
with the traffic rules and road traffic safety in the following cars:

 – passenger, service and privileged cars – will allow the registration of the 
earlier indicated data and will provide evidence in case of accident,

 – buses and taxis – apart from the recorded data, it will help to ensure the 
safety of the driver and passengers, will enable the location of vehicles 
in the event of theft,

 – trucks – will ensure registration of the data on technical condition will 
enable the localization, will contribute to reduce the number of accidents 
and ensuring safety of the driver.

11 T.M., Kowalick, motor vehicle edr’ global standardization and related issues. National Rese-
arch Council / National Academies. Keck Center, 500 Fifth St., NW, Washington, D.C. 2010, p.3–4.
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A significant disadvantage is the fact that currently there is a few numbers of 
standards refers to such devices.

The SAE Standards Committee was established to develop common data 
output formats and definitions for those data elements that could be used for ana-
lyzing vehicle events, including accidents. The standard also specifies common 
connectors and network protocols to improve data extraction activities 12.

The IEEE Standards Committee was established to define a protocol for 
motor vehicle event data recorder output data capability and export protocols for 
data elements 13. The committee established these protocols for both light- and 
heavy-duty vehicles ).

1.1. Functional requirements of the recorder
The device will receive data from selected circuits of the vehicle via digital 

and analogue input ports. Sensors may be possible to be connected e.g. to the 
doors, lights, turn indicators or brakes.

The electronic system will record and remember the course of acceleration 
during the collision and remember the result of changing the vehicle speed. In 
addition, it will remember certain information prior to the accident and immediately 
after the accident.

The device will interpret digital information transmitted on the CAN bus 
and the FMS-CAN to record the following parameters (range, depending on the 
type of vehicle and equipment, such as truck equipped with a tachograph): speed, 
engine rpm, the position of the brake pedal, clutch pedal position, accelerator pedal 
position, the state of the cruise control, fuel level, mileage, total fuel consumption, 
tachograph – operation mode, tachograph – speed, tachograph functioning, dealing 
with the event status, the mileage remaining until the next tests, engine hours, 
coolant temperature, the axis load.

Additional sensors will be able to monitor: the time of release (reaction), 
a longitudinal, lateral acceleration, vehicle speed (the counter), the engine throttle 
(gas pedal), brake status (enabled or disabled), supply voltage, the position of the 
ignition, cushions signaling, the number of events, the time between events, horn, 

12 Vehicle Event Data Interface – Vehicular Output Data Definition Society of Automotive Engineers 
(SAE), J1698 Standards Committee – J1698–1 Standard, SAE, December, 2003, http://standards.
sae.org/wip/j1698/1.

13 T.M. Kowalick, November 16th 2010. Motor Vehicle Event Data Recorders Institute of Elec-
tronic and Electrical Engineers (IEEE), IEEE P1616 Standards Committee. http://onlinepubs.trb.
org/onlinepubs/UA/111610Kowalick.pdf.
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light switches, traffic lights, parking lights, turn indicators, the change in the car 
deflection (car rotational speed with respect to the vertical axis), the driver’s seat belt 
status, events registration time. The actual sensors in car were presented on Fig. 2.

 
 Fig. 2.  Monitoring sensors in vehicle

Source: Own study based on: J. Merkisz, inteligent solutions of information systems 
in HgV and cars. No 602 “Transport and Logistics Problems”. No. 12, 2010, 
 p.169–172.

1.2. Technical requirements of the recorder
One element of accident reconstruction is to recreate the time-space rela-

tionships of the event participants. Motion reconstruction process is based on the 
analysis of records of the parameters characterizing the motion of the car body. 
The forward motion is recorded as standard in the form of linear acceleration 
components (components: longitudinal, lateral, and vertical).

The device is designed for installation in all types of vehicles (passenger 
cars, trucks, buses) to record the driving parameters such as speed, acceleration, 
braking, use of direction indicators, etc. Such information can be extremely helpful 
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in identifying those responsible for road accidents and will allow reconstructing 
the accident. They are also to replace the witnesses who are not always reliable.

The recorder will have a small size, will be much smaller than the car radio, 
and made of durable materials, and the place specially protected in it should be 
the SD card casing, on which the data will be stored.

The version 1 of device will be equipped with the following elements (Fig. 3):
 – Microprocessor module – the element controlling the operation of all other 

components.
 – GPS – to receive the geographical coordinates.
 – Module „black box” – memory chips, including SD card, capable of recor-

ding the driving and operating parameters.
 – Digital inputs module – this module allows connection of digital signals.
 – Analogue inputs Module – this module allows connection of analogue 

sensors.
 – CAN inputs module – to connect CAN bus in the FMS standard.
 – Battery backup module.
 – Housing.

Version 2 will be equipped with communication module GSM/GPRS, for data 
transfer and entry to install the camera and the ability to record audio and video.

Intelligent algorithm for data collection will allow, at the moment of detec-
ting an excessive acceleration by the built-in sensors, to switch to a continuous 
recording of all available parameters. In version 2, in the event of an accident, 
the automatic emergency call function will be activated in order to provide the 
assistance to the victims as soon as possible, and the GPS receiver will allow 
pinpointing where exactly the car is and sent, via the GSM network, the location 
data to an external server.

The device will save the measurement data on the SD card, and in the ver-
sion 2, if the camera is installed, the unit will record audio and video, for a few 
seconds before the accident and a few seconds after the accident. The card can 
later be inserted into your computer to recall the data.

The device will be designed for commercial vehicles powered by 12V DC or 
24V. The possibility of using backup battery is envisaged, to ensure continuity of 
work, e.g. in the case of basic voltage cut-off, for example, after a traffic collision.

Equipment must be installed in a protected, dry place. These places include 
the vehicle cabin. The optimal place is the area behind the dashboard.

Selecting the installation place must also be dictated by the visibility of 
satellites by the GPS antenna, in a place not covered by bodywork.
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Fig. 3. On-board vehicle, event data recorder functional structure

Source: own study.

Devices will be connected to the CAN bus and to the selected electrical 
circuits of the car. The design may not allow for manipulation or external sensors, 
such as their exclusion. It will be deprived of the possibility of changing the 
stored data, connected directly to the accident. The device must be designed so 
as to minimize the reconstruction error of the motion parameters, in particular 
trajectory of the movement. This error should to the smallest degree be dependent 
on the vehicle load.

The unit will have an airtight case ensuring resistance to a short-term immer-
sion in water and service liquids (fuel, oil, hydraulic fluid). It will withstand 
exposure to direct flame and high overload for a period of several milliseconds.

Equipment should be protected against shock and vibrations in accordance 
with the standard defined in the EN normative documents (environmental con-
ditions, electromagnetic compatibility). All mobile devices should withstand the 
following exposure: a one-time shock and falls from a height of 1 m. The devices 
should be able to withstand vibration, both sinusoidal and random.
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For safe and reliable operation of all electrical and electronic equipment in 
the car it is necessary to ensure the electromagnetic compatibility of the recorder – 
the black box.

The device should be compatible with all environmental specifications, physi-
cal and compatibilities defined in the CEN, ISO and ETSI standards. It should meet 
all requirements, relating to this group of products, of the EU Council Directives, 
European standards and national legal regulations.

conclusions

The end result of the conception will be turning out two devices:
 – the economic, universal simple event data recorder – black box,
 – the economic, universal event data recorder – black box for all types of 

vehicles, taking into account the eCall reporting.
Recorder – car black box can be used to record data concerning the technical 

condition of the vehicle, the driving technique, and the driver’s compliance with 
the traffic regulations and maintaining the road traffic safety in all motor vehicles.

The European Commission is currently considering the implementation of 
legislation in this area, prescribing the mandatory installation of black boxes in 
all vehicles.

Psychological impact of the black box will revolutionize road safety. Drivers 
will be more cautious, knowing that their every maneuver may be recorded, so in 
the event of an accident they will not be able to make false statements.

The device, connected to the vehicle monitoring sensors, will be installed 
behind the dashboard or under the driver’s seat. Each sudden change of speed 
or opening of the airbag will activate it so that way also the collisions involving 
pedestrians will be recorded. In order not to violate privacy, car black boxes will 
store the data recorded 30 seconds before the accident and 15 seconds after it. The 
machine will automatically alert the emergency road services about the accident. In 
Britain, black boxes are standard equipment in many privileged vehicles. When in 
1999 the London police installed them in a 3.5 thousand of company cars, within 
18 months, the costs of road accidents fell by 2 million pounds. The devices are 
also placed in some newer car models.

In the U.S., black boxes are quite commonly used, and right now they belong 
to a standard equipment of over two thirds of new cars. U.S. Senate approved the 
bill, under which from the 2015 all new vehicles must be equipped with digital 
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driving parameters recorders, known as black boxes. The failure install such 
equipment will result in punishment.

The studies conducted in the U.S. and the UK have shown that drivers who 
drive with black boxes, were 20% less likely to have participated in the fatal cases, 
the failure rate and repair bills for their cars fell by 25 percent. In Poland, the annual 
cost of road accidents alone are 5 billion, so if that gets reduced by about 20%, one 
will get the savings for the state – amounting to 1 billion annually.
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Summary

The paper refers to the Event Data Recorder (EDR) – black box for all types of the 
motor vehicles. The device will record data concerning the vehicle’s technical condition, 
the way it was driven and RTS. The recorder may be used in private and commercial cars, 
taxies, buses and trucks. The recorder may serve the purpose of the neutral witness for the 
police, courts and insurance firms, for which it will facilitate making the reconstruction of 
the road accidents events and will provide proof for those who caused them. The device 
will bring efficient driving, which will significantly contribute to decreasing the number 
of the road accidents and limiting the environmental pollution.
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ZAchOdNiOPOmORSKim

Wstęp

W artykule autor podejmuje problem znaczenia infrastruktury transportowej 
dla kształtowania efektywnego systemu transportu pasażerskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Na stan, możliwości i kie-
runki kształtowania systemów transportowych w regionach wpływa szereg czyn-
ników, z których jako najbardziej znaczące należy wymienić: stan infrastruktury 
transportowej w ujęciu zarówno ilościowym, jak i jakościowym, uwarunkowania 
prawne i organizacyjne (w tym w szczególności: polityka transportowa na szcze-
blu krajowym i samorządowym, podział zadań i odpowiedzialności w zakresie 
kształtowania systemów transportowych na każdym szczeblu administracji), zasady 
i sposób finansowania, krajowe i międzynarodowe powiązania gospodarcze regionu, 
charakter regionu (przemysłowy, turystyczno-uzdrowiskowy, rolniczy) czy wresz-
cie struktura i charakter potrzeb transportowych użytkowników poszczególnych 
systemów, a także ciągłość i systematyczność prowadzonych przez właściwe 
organy badań w tym zakresie.

1 mgr inż. Oliwia Pietrzak – Akademia Morska w Szczecinie, o.pietrzak@am.szczecin.pl
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Celem artykułu jest analiza stanu infrastruktury transportu w województwie 
zachodniopomorskim w aspekcie możliwości kształtowania systemu transportu 
pasażerskiego zapewniającego jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb transporto-
wych jego użytkowników. Analiza dokonana została w ujęciu wielogałęziowym 
zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym.

1. infrastruktura transportowa w ujęciu teoretycznym

Pojęcie infrastruktury transportu zarówno w literaturze polskiej, jak i zagra-
nicznej określane jest z różnych punktów widzenia, przy akcentowaniu szczególnej 
wagi różnych aspektów tego pojęcia, a także z różnym stopniem szczegółowości 
jego opisu. Infrastruktura transportu identyfikowana jest zazwyczaj jako składowa 
znacznie szerszego pojęcia, jakim jest infrastruktura. Jak podkreśla K. Wojewódzka- 

-Król, pojęcie infrastruktura jak dotąd również nie ma jednoznacznej definicji i tym 
samym często rozumiane jest w sposób niejednoznaczny 2. W literaturze przedmiotu 
można spotkać określenia opisujące to pojęcie zarówno w węższy sposób, ujmujące 
wyłącznie aspekty materialne, tzw. elementy twarde (A. Piskozub 3), jak również 
definicje ujmujące pojęcie infrastruktury w sposób bardziej ogólny, włączające 
również aspekty społeczne, tzw. elementy miękkie (W. Grzywacz 4).

Z kolei infrastruktura transportu w literaturze przedmiotu opisywana bywa 
jako ta „część infrastruktury, która umożliwia spełnianie funkcji przemiesz-
czania” 5 lub poprzez jej cechy, takie jak: niepodzielność techniczna i eko-
nomiczna, długi okres projektowania, powstawania i żywotności oraz brak 
możliwości importu. Poszczególne cechy specyficzne infrastruktury transportu  

2 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 11.

3 Zdaniem A. Piskozuba infrastruktura to „stworzone przez człowieka, trwale zlokalizowane, 
liniowe i punktowe obiekty użytku publicznego, stanowiące podbudowę życia społeczno-gospodar-
czego, z uwagi na ich funkcje przemieszczania osób i ładunków (transport), wiadomości (łączność), 
energetyki elektrycznej (energetyka) i wody (gospodarka wodna)”, A. Piskozub, gospodarowanie 
w transporcie. podstawy teoretyczne, Warszawa 1982, s. 41.

4 W. Grzywacz określa infrastrukturę społeczno-gospodarczą jako „podstawowe urządzenia 
i instytucje wraz z niezbędnym wyposażeniem rzeczowym i osobowym, służące do zapewnienia 
materialnych i społecznych warunków jakiejkolwiek działalności w ramach całej gospodarki narodo-
wej lub jej poszczególnych działów, gałęzi i jednostek podstawowych”, W. Grzywacz, infrastruktura 
transportu, Warszawa 1982, s. 34.

5 P. Rosik, M. Szuster, rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydaw-
nictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 8.
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przyczyniają się do ujawnienia odpowiednich efektów ekonomicznych, 
w szczególności:

 – długi okres powstawania i żywotności, a także brak możliwości importu 
determinują konieczność zintegrowanego i perspektywicznego planowania 
inwestycji infrastrukturalnych,

 – wysoka kapitałochłonność i majątkochłonność infrastruktury transportowej 
wynika bezpośrednio z jej niepodzielności technicznej i ekonomicznej,

 – długi okres projektowania, powstawania oraz żywotności infrastruktury 
transportowej wpływa na długi okres zamrożenia kapitału, a także odsu-
nięcie w czasie spodziewanych efektów (w krótkim okresie występuje 
zatem znaczna rozbieżność pomiędzy nakładami a efektami).

Niezależnie od pewnego stałego wachlarza cech charakteryzujących infra-
strukturę transportową wraz ze zmianami dokonującymi się w otoczeniu gospo-
darczym zmienia się również postrzeganie problematyki w zakresie inwestycji 
infrastrukturalnych. Zauważalne są takie zmiany, jak:

 – skrócenie cyklu inwestycyjnego (nie w tak znaczącym stopniu jak w pozo-
stałych dziedzinach, jednak również w zakresie infrastruktury transportu 
jest to odczuwalne),

 – coraz częstsze i w coraz szerszym zakresie zaangażowanie kapitału pry-
watnego w inwestycje infrastrukturalne w transporcie,

 – konieczność uwzględniania, dostosowywania, a niejednokrotnie również 
prognozowania kierunków i stopnia zmian zachodzących w strukturze 
i charakterze potrzeb (w tym także transportowych) społeczeństw, orga-
nizacji i podmiotów gospodarczych.

Warto również zauważyć, iż nakłady inwestycyjne ponoszone w zakresie 
infrastruktury transportowej z jednej strony uzależnione są od stopnia rozwoju 
społeczno-gospodarczego danego regionu czy też kraju, z drugiej zaś właściwy 
stopień inwestycyjności w tym zakresie oraz zachowane proporcje przyczyniają 
się w dłuższym okresie do rozwoju danego obszaru.

2. infrastruktura transportowa regionu zachodniopomorskiego 
 – analiza stanu

Stan (w głównej mierze ilościowy, ale także jakościowy) infrastruktury 
transportowej województwa zachodniopomorskiego, jej struktura gałęziowa 
i charakter zdeterminowane są w znacznej części położeniem regionu na mapie 
Polski i Europy. Północno-zachodni, graniczny charakter województwa wpływa na 
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specyfikę realizowanych krajowych i międzynarodowych połączeń pasażerskich. 
W ruchu pasażerskim krajowym region zachodniopomorski stanowi zazwyczaj 
początek lub koniec destynacji podróży, w ruchu międzynarodowym jest głównie 
odcinkiem o charakterze tranzytowym.

Podstawowymi gałęziami, za pomocą których realizowany jest ruch pasa-
żerski w ramach połączeń wewnątrz województwa, jak i w relacjach krajowych 
są transport drogowy, kolejowy oraz lotniczy (ten ostatni realizuje wyłącznie 
połączenia międzyregionalne oraz międzynarodowe). Transport wodny śródlą-
dowy oraz morski realizują jedynie marginalną część tego ruchu – głównie ruch 
turystyczny sezonowy.

Kluczowe elementy infrastruktury transportu drogowego dla realizacji ruchu 
pasażerskiego stanowią drogi kołowe. Podstawowe ciągi komunikacyjne o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym przebiegające przez województwo stanowią:

 – droga krajowa nr 3/droga ekspresowa S3, umożliwiająca połączenie 
regionu z województwami: lubuskim i dolnośląskim (w tym z aglomeracją 
wrocławską) i dalej Czechami i Europą Południową,

 – droga krajowa nr 6/droga ekspresowa S6, łącząca region poprzez wybrzeże 
z Trójmiastem,

 – autostrada A6 łącząca region z Berlinem i dalej Europą Zachodnią,
 – droga krajowa nr 10/droga ekspresowa S10, łącząca region zachodnio-

pomorski z Bydgoszczą i Toruniem oraz dzięki połączeniu z drogą S7 
z Warszawą.

Mapa przebiegu dróg krajowych i autostrad przez woj. zachodniopomorskie 
wraz ze stanem ich nawierzchni przedstawiona została na rysunku 1 (jaśniejszym 
kolorem zaznaczono odcinki dróg wymagające prac remontowych, ciemniejszym 
odcinki w dobrym stanie).

Stan jakościowy dróg krajowych w Polsce jest zróżnicowany w poszczegól-
nych województwach. Na przełomie 2009/2010 r. ponad 40% tych dróg GDDKiA 
zakwalifikowała do grupy wymagających działań modernizacyjnych (stan zły 
i niezadowalający), niespełna 60% dróg krajowych znalazło się w grupie dróg 
w stanie dobrym 6.

Oznaczany przez GDDKiA wskaźnik natychmiastowych potrzeb remonto-
wych, określający stosunek długości sieci w stanie złym do długości administro-
wanej sieci, dla całego kraju na koniec 2009 r. wynosił 0,19 (z maksymalnymi 

6 Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na 
koniec 2009 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2010, s. 9.
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odchyleniami od tej wartości 0,12 i 0,27), dla województwa zachodniopomorskiego 
był znacznie niższy i wynosił 0,14, plasując region na 4. miejscu (po woj.: lubuskim, 
podlaskim i dolnośląskim) 7.

 
  Rys. 1. Mapa przebiegu i stanu nawierzchni dróg krajowych w województwie zachod-

niopomorskim (stan na 31.12.2010 r.) 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2010.

Długość dróg publicznych (ogółem oraz w podziale na drogi krajowe, 
wojewódzkie, powiatowe i gminne), a także gęstość ich występowania w woj. 
zachodniopomorskim na tle innych województw oraz średniej dla całej Polski 
zaprezentowana została w tabeli 1.

7 ibidem, s. 6.
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Tabela 1

Długość oraz gęstość dróg publicznych dla Polski oraz poszczególnych jej regionów 
(stan na 31.12.2010 r.)

region
długość dróg publicznych [km] gęstość 

dróg ogółem 
[km/100 km2]ogółem drogi

krajowe
drogi 
woj.

drogi 
powiat.

drogi 
gminne

Dolnośląskie 23 468 1 394,7 2 362,4 8 725,8 10 985,1 117,7
Kujawsko-Pomorskie 26 480,8 1 066,6 1 767,5 7 043,9 16 602,8 147,3
Lubelskie 34 012,7 1 058,2 2 214,7 10 758,5 19 981,3 135,4
Lubuskie 13 218,2 814,7 1 596,1 4 236,3 6 571,1 94,5
Łódzkie 25 556,1 1 348,8 1 178,6 7 927,8 15 100,9 140,3
Małopolskie 30 369,3 1 019,1 1 411,2 6 645,9 21 293,1 200
Mazowieckie 52 302,9 2 361,1 2 996,1 15 087,6 31 858,1 147,1
Opolskie 11 445,5 778,9 987,2 3 943,5 5 735,9 121,6
Podkarpackie 18 370,3 771,7 1 672,7 6 719,5 9 206,4 102,9
Podlaskie 24 195,4 977,3 1 240,3 7 827,8 14 150 119,9
Pomorskie 22 338,7 921,6 1 796,4 5 918,4 13 702,3 122
Śląskie 25 683,8 1 133,1 1 424,2 6 381,5 16 745 208,3
Świętokrzyskie 16 915,8 755,8 1 076,8 6 193,1 8 890,1 144,4

Warmińsko-Mazurskie 22 569 1 327,2 1 911,8 8 552,4 10 777,6 93,4

Wielkopolskie 40 277,4 1 730,8 2 710,1 12 386,5 23 450 135

Zachodniopomorskie 18 918,2 1 148,3 2 115 7 824,2 7 830,7 82,6

POLSKA 406122,1 18 607,9 28 461,1 126 172,7 232 880,4 129,9

Źródło: transport – wyniki działalności w 2010 r. informacje i opracowania statystyczne, 
GUS, Warszawa 2011, s. 118.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, łączna długość kołowych dróg 
publicznych eksploatowanych w regionie zachodniopomorskim na koniec 2010 r. 
wynosiła 18 918,20  km, co stanowi niespełna 5% ogółu użytkowanych dróg 
publicznych w Polsce i plasuje województwo zaledwie na 12. miejscu (przed 
podkarpackim, świętokrzyskim, lubuskim i opolskim) w stosunku do pozostałych 
regionów. Pod względem długości: dróg krajowych region zachodniopomorski 
zajmuje 6. miejsce, dróg wojewódzkich – 5., dróg powiatowych – 8., dróg gmin-
nych 14. (przed lubuskim i opolskim).
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Jeśli chodzi o gęstość dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powia-
towych i gminnych), województwo zachodniopomorskie plasuje się na ostatnim 
miejscu w stosunku do pozostałych regionów Polski; wskazana wartość dla ana-
lizowanego regionu wynosi 82,6 km/100 km2, podczas gdy średnia wartość dla 
całego kraju wynosi 129,9 km/100 km2 (por. rys. 2).

Rys. 2. Gęstość dróg publicznych w Polsce i w poszczególnych regionach (stan na 
31.12.2010 r.)

Źródło: transport – wyniki działalności w 2010…, op.cit.

Niskie wartości zarówno w zakresie długości, jak i gęstości dróg publicz-
nych w województwie zachodniopomorskim mogą niekorzystnie wpływać na 
możliwości kształtowania efektywnego systemu transportowego, w tym systemu 
transportu pasażerskiego w regionie.

Dla kształtowania w badanym regionie systemu transportu pasażerskiego, 
uwzględniającego w szczególności zasadę zrównoważonego rozwoju istotny, jest 
stan infrastruktury kolejowej. Dane dotyczące długości linii kolejowych normalno-
torowych (ogółem oraz w podziale na linie zelektryfikowane i niezelektryfikowane), 
a także gęstości ich występowania w województwie zachodniopomorskim na tle 
innych regionów oraz średnich wartości dla całej Polski zaprezentowane zostały 
w tabeli 2.
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Tabela 2

Długość oraz gęstość linii kolejowych normalnotorowych dla Polski oraz 
poszczególnych jej regionów (stan na 31.12.2010 r.)

region
długość linii kolejowych normalnotorowych[km] gęstość linii 

kolejowych 
[km/100 km2]ogółem Linie zelektry-

fikowane
Linie niezelek-
tryfikowane

Dolnośląskie 1769 1053 716 8,9

Kujawsko-Pomorskie 1259 563 696 7

Lubelskie 1039 409 630 4,1

Lubuskie 967 329 638 6,9

Łódzkie 1063 970 93 5,8

Małopolskie 1127 909 218 7,4

Mazowieckie 1683 1412 271 4,7

Opolskie 868 441 427 9,2

Podkarpackie 981 355 626 5,5

Podlaskie 759 220 539 3,8

Pomorskie 1241 456 785 6,8

Śląskie 2155 1744 411 17,5

Świętokrzyskie 722 554 168 6,2

Warmińsko-Mazurskie 1215 492 723 5

Wielkopolskie 2038 1255 783 6,8

Zachodniopomorskie 1203 754 449 5,3

POLSKA 20089 11916 8173 6,4

Źródło: transport – wyniki działalności w 2010…, op.cit.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, łączna długość linii kole-
jowych normalnotorowych eksploatowanych w regionie zachodniopomorskim 
na koniec 2010 r. wynosiła 1203 km, co stanowi niespełna 6% udziału w ogóle 
użytkowanych linii w Polsce i plasuje województwo na 8. miejscu (po woj.: śląskim, 
wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim 
i warmińsko-mazurskim) w stosunku do pozostałych regionów.

Zadowalający wydaje się stosunek linii zelektryfikowanych do linii nieze-
lektryfikowanych w analizowanym regionie; na koniec 2009 dla województwa 
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wynosił on 62,7% do 37,3%, co plasowało województwo na 6. miejscu przy niższej 
uśrednionej wartości dla całego kraju – 59,3% do 40,7% 8.

Pod względem gęstości linii kolejowych normalnotorowych województwo 
zachodniopomorskie plasuje się zaledwie na 12. miejscu (przed woj. warmińsko-

-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i podlaskim) w stosunku do pozostałych 
regionów Polski; wskazana wartość dla analizowanego regionu wynosi 5,3 km/100 
km2, podczas gdy średnia wartość dla całego kraju wynosi 6,4 km/100 km2 (por. 
rys. 3).

 
  

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

gę
st

oś
ć 

lin
ii 

ko
le

jo
w

yc
h 

[k
m

 / 
10

0 
km

2 ] 
 

Rys. 3 Gęstość linii kolejowych normalnotorowych  w Polsce i w poszczególnych regio-
nach (stan na 31.12.2010 r.)

Źródło: transport – wyniki działalności w 2010…, op.cit., s. 89.

Dla kształtowania efektywnego, zintegrowanego systemu transportu pasażer-
skiego w regionie istotny jest także stan jego infrastruktury lotniczej. Na terenie 
województwa zachodniopomorskiego zlokalizowany jest jeden ważny dla ruchu 
pasażerskiego w regionie port lotniczy – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów – zali-
czany zgodnie z klasyfikacją Parlamentu Europejskiego do tzw. regionalnych 
punktów węzłowych 9.

8 transport – wyniki działalności w 2010…, op.cit., s. 89.
9 System transportowy regionu zachodniopomorskiego. ocena stanu, red. Cz. Christowa, Wydaw-

nictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 274–275.
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Jest on najdalej na zachód wysuniętym polskim portem lotniczym, zlokalizo-
wanym w zachodniej części regionu, należącym, obok siedmiu innych krajowych 
obiektów, do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Jego cechą charak-
terystyczną jest znaczne oddalenie od centrum miasta – stolicy województwa, 
jak również innych większych ośrodków zurbanizowanych regionu, takich jak 
Koszalin, Świnoujście oraz Kołobrzeg.

Istotnym problemem szczecińskiego portu lotniczego jest jego słabe sko-
munikowanie w ramach obszaru analizowanego regionu. Obecnie jedyną gałęzią 
transportu umożliwiającą bezpośrednie połączenie z lotniskiem jest transport 
drogowy. Ważny jest jednak fakt, iż dostępność do portu ulegnie z pewnością 
znacznej poprawie dzięki realizacji inwestycji obejmującej modernizację linii 
kolejowej 402 Szczecin – Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do szczecińskiego 
portu lotniczego, której zakończenie planowane jest na czerwiec 2013 r. Inwestycja 
stworzy bezpośrednie połączenie kolejowe portu z obszarem jego ciążenia.

Analiza stanu infrastruktury lotniczej regionu zachodniopomorskiego wska-
zuje na ograniczone możliwości wykorzystania tej gałęzi transportu w kształtowa-
niu efektywnego systemu transportu pasażerskiego w regionie. Jego rola sprowadza 
się do obsługi połączeń krajowych i międzynarodowych, dla stworzenia jednak 
spójnego i zintegrowanego systemu obsługi połączeń pasażerskich w aspekcie 
interregionalnym wydaje się istotny.

Dla kształtowania efektywnego systemu transportu pasażerskiego danego 
regionu istotny jest także stan infrastruktury transportu morskiego oraz wod-
nego śródlądowego. Lokalizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego 
zarówno portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 
(Szczecin i Świnoujście), jak również pozostałych portów i przystani morskich 
(m.in. Kołobrzeg, Darłowo, Mrzeżyno) stwarza możliwości realizacji połączeń 
zarówno wewnątrzregionalnych, jak i połączeń z innymi krajowymi i zagranicz-
nymi portami basenu Morza Bałtyckiego. Z uwagi jednak na jedną z głównych 
cech tej gałęzi transportu, a mianowicie stosunkowo niską prędkość, gałąź ta 
wykorzystywana jest w ograniczony sposób do obsługi połączeń pasażerskich. 
Żegluga liniowa realizowana przy udziale transportu morskiego w regionie zachod-
niopomorskim sprowadza się do obsługi połączeń międzynarodowych, z portami 
w Skandynawii, a w ruchu wewnątrzregionalnym wyłącznie do obsługi sezono-
wego ruchu turystycznego.

Z kolei w aspekcie transportu wodnego śródlądowego region ma dogodne 
połączenie z zachodnią Europą. Obecnie przy udziale tej gałęzi transportu region 
zachodniopomorski nie realizuje regularnych połączeń pasażerskich ani w ruchu 
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intraregionalnym, ani interregionalnym. Wykorzystanie tej gałęzi w regionie ogra-
niczone jest wyłącznie do obsługi ruchu turystycznego o charakterze sezonowym. 
Podobnie jak w przypadku transportu morskiego, transport wodny śródlądowy 
ze względu na niską prędkość nie jest w stanie zapewnić sprawnej obsługi regu-
larnych połączeń, podporządkowanych w przeważającej mierze kryterium czasu 
i wysokim wymaganiom konsumentów. W aspekcie zatem obsługi ruchu pasa-
żerskiego w regionie zachodniopomorskim i kształtowania jego efektywnego 
systemu zarówno transport morski, jak i śródlądowy są gałęziami o niskim stopniu 
konkurencyjności, a zatem ograniczonych możliwościach ich wykorzystania.

3. Znaczenie infrastruktury transportowej dla kształtowania 
efektywnego systemu transportu pasażerskiego w regionie 
zachodniopomorskim

Infrastruktura transportowa jest nieposiadającą substytutów podstawą zaspo-
kajania potrzeb przemieszczania ludności oraz realizacji związanych z tym potoków 
ruchu. Niezależnie od kierunków i priorytetów realizowanej na każdym szczeblu 
polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności polityki transportowej, 
niezależnie od podejmowanych w tym zakresie planów i strategii stan infrastruk-
tury jest czynnikiem bezpośrednio oddziałującym na możliwości kształtowania 
efektywnego systemu transportu pasażerskiego.

Rola i znaczenie infrastruktury w zapewnieniu jak najpełniejszego pokrycia 
potrzeb przewozowych mieszkańców i użytkowników danego regionu znajduje 
swoje odzwierciedlenie w inwestycjach podejmowanych w tym zakresie. Do 
najistotniejszych inwestycji infrastrukturalnych w województwie zachodniopo-
morskim podejmowanych lub planowanych należą:

 – kontynuacja budowy drogi ekspresowej S3 relacji Świnoujście – Szczecin – 
Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – granica państwa z Czechami,

 – planowana budowa drogi ekspresowej S6, w tym na terenie samego woje-
wództwa zachodniopomorskiego oddanie do użytku w 2012 r. obwodnicy 
Nowogardu,

 – planowana budowa drogi ekspresowej S10, w tym na terenie analizo-
wanego regionu oddanie do użytku już w 2009 r. obwodnicy Stargardu 
Szczecińskiego,

 – planowana budowa drogi ekspresowej S11 relacji Kołobrzeg – Koszalin – 
Piła – Poznań – aglomeracja katowicka,

 – budowa zachodniej drogowej obwodnicy Szczecina,
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 – modernizacja linii kolejowej 402 Szczecin – Kołobrzeg wraz z budową 
łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów (planowane zakończe-
nie – czerwiec 2013 r.),

 – modernizacja głównych linii kolejowych na terenie województwa, w tym 
przede wszystkim wpisanych do europejskich umów AGC i AGTC ciągów 
transportowych E59 i C-E59 (linie 273, 351, 401).

Mapę planowanych inwestycji drogowych (kolor jasnoszary) w zakresie 
autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic w regionie zachodniopomorskim przed-
stawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Mapa planowanych inwestycji drogowych (stan na 31.07.2012 r.)

Źródło: GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl.

Podejmowane działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury transportowej 
dla kształtowania i rozwoju zintegrowanego, efektywnego systemu transportu 
pasażerskiego w regionie zachodniopomorskim mają na celu przede wszystkim: 
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poprawę dostępności transportowej regionu, zwiększenie bezpieczeństwa i kom-
fortu użytkowników systemu transportowego w regionie, integrację międzygałę-
ziową systemu transportu pasażerskiego w regionie oraz poprawę płynności ruchu 
na wybranych odcinkach dróg w regionie.

Podsumowanie

Infrastruktura transportu jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospo-
darczego regionów. Jej stan oraz kierunki i tempo rozwoju mogą oddziaływać 
stymulująco na dany region, przyczyniając się do jego aktywizacji, poprawy atrak-
cyjności oraz intensyfikacji procesów integracyjnych zarówno w ujęciu intra-, jak 
i interregionalnym. Właściwie rozwinięta i dostosowana do realizowanej polityki 
transportowej infrastruktura transportu może umożliwiać: poprawę atrakcyjno-
ści inwestycyjnej regionów, wzrost zapotrzebowania na inwestycje dodatkowe, 
swobodny przepływ pasażerów, ograniczenie zjawiska kongestii, kształtowanie 
właściwych proporcji międzygałęziowych, zapewnienie właściwego poziomu 
bezpieczeństwa w aspekcie przewozów, ograniczanie negatywnych społecznych 
skutków działalności transportowej oraz realizację polityki zrównoważonego 
rozwoju zarówno w skali regionalnej, jak i ponadregionalnej.
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tRANSPoRt INfRAStRuctuRe AS A fActoR of cReAtIoN  
an effectiVe PaSSenger tranSPort SyStem 

 in weSt Pomeranian region

Summary

In the paper author has made an attempt at the problem of the importance of trans-
port infrastructure in constructing an effective passenger transport system, with a particu-
lar reference to the West Pomeranian region. There are many factors having influence on 
the status, opportunities and directions of creating transport systems in regions. The most 
significant of them are: condition of transport infrastructure, both in quantitative and 
qualitative aspect, legal and organizational conditions (in particular: transport policy at 
national and local level of government, the division of tasks and responsibilities in form-
ing transport systems at every level of government), principles and methods of financing, 
domestic and international economic relations of the region, the nature of the region 
(industrial, touristic, agricultural), finally, the structure and nature of the transport needs 
of users of the systems, as well as continuity and regularity of the researches in this area.

Transport infrastructure is an important factor of the socio-economic development. 
The status, directions and the rate of development of the transport infrastructure may af-
fect the region, contributing to its activation, to improve the attractiveness and the inten-
sification of integration processes, both in intra- and interregional aspect.

Properly developed and adapted to the transport policy, transport infrastructure can 
enable to: improving the investment attractiveness of regions, increased demand for addi-
tional investment, free movement of passengers, reducing congestion, forming the proper 
ratio between the modes of transport, ensuring adequate level of safety in terms of trans-
port, reducing the negative social impact of transport activity and the implementation of 
sustainable development policy.

translated by oliwia pietrzak
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janusz ryMsza 1

WPłyW NOśNOści NORmOWEJ dROgOWych 
ObiEKTóW mOSTOWych NA bUdOWĘ EUROPEJSKiEJ 

PRZESTRZENi TRANSPORTU

Wstęp

Celem artykułu jest porównanie w wybranych krajach członkowskich 
Wspólnoty Europejskiej obciążenia normowego, które może stanowić podstawę do 
projektowania obiektów mostowych w ciągu transeuropejskiej sieci transportowej. 
Ponadto celem jest porównanie obciążenia normowego, przyjętego na podstawie 
zapisów normy europejskiej, z obciążeniem eksploatacyjnym.

1. System normalizacyjny w Europie

Celem europejskiego systemu normalizacyjnego jest usunięcie barier tech-
nicznych w Europie poprzez opracowanie jednakowych zasad technicznych, 
uwzględniających aktualny stan europejskiej wiedzy technicznej. Cel ten jest 
realizowany m.in. poprzez:

 – opracowywanie norm na forum europejskim, a nie w wybranym kraju 
członkowskim WE,

 – wprowadzanie opracowanych norm europejskich do stosowania w kra-
jach członkowskich Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (comité 
européen de normalisation – CEN),

1 dr inż. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, jrymsza@ibidim.edu.pl
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 – wycofywanie norm krajowych sprzecznych z wprowadzanymi normami 
europejskimi.

Każdej normie europejskiej powinien być nadany w ciągu pół roku w danym 
kraju europejskim status normy krajowej, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Normy europejskie dotyczące projektowania konstrukcji obiektów budowla-
nych, w tym obiektów mostowych, są zwane Eurokodami. Na szczeblu europejskim 
Eurokody są opracowywane w Komitecie Technicznym CEN/TC 250 „Eurokody 
Konstrukcyjne”. W początkowym okresie Eurokody jako normy ENV były prze-
znaczone do stosowania na równi z normami krajowym. Po zebraniu doświadczeń 
przy ich stosowaniu i wprowadzeniu zmian, od 2002 r. Eurokody wprowadzono 
do stosowania w krajach członkowskich CEN.

Z dniem 31 marca 2010 r. wszystkie normy krajowe dotyczące projektowania 
konstrukcji zostały wycofane i zastąpione Eurokodami.

Obiekty mostowe są projektowane na podstawie tzw. obciążenia projek-
towego zawartego w normie obciążeń. W normie są podane wartości i sposób 
usytuowania na obiekcie obciążenia normowego oraz klasa tego obciążenia. Od 
dnia 1 kwietnia 2010 r. w większości krajów europejskich – w ponad 30 krajach 
członkowskich CEN – w odniesieniu do projektowania obiektów mostowych mogą 
być stosowane Eurokody (które stały się również normami polskimi).

Podstawową normą do wyznaczania wartości obciążenia przy projektowaniu 
obiektów mostowych jest norma europejska dotycząca obciążeń 2, zwana dalej 

„normą”.

2. Normowe modele obciążenia

W niniejszym rozdziale zostaną omówione modele obciążenia ruchomego, ich 
charakterystyka i uzasadnienie ich przyjęcia zawarte w normie (bez komentarza 
autora).

W normie podano. 4 modele obciążenia ruchem drogowym (siłami pionowymi):
 – model nr 1 jest to model podstawowy, dotyczący obciążenia obiektu 

pojazdami,
 – model nr 2 dotyczy obciążenia pomostu jedną osią pojazdu,
 – model nr 3 dotyczy obciążenia obiektu pojazdami specjalnymi,
 – model nr 4 dotyczy obciążenia chodnika tłumem pieszych.

2 Polska Norma PN-EN 1991–2: 2007 Eurokod 1: oddziaływania na konstrukcje. Część 2: obcią-
żenia ruchome mostów.
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Modele od 1 do 3 odpowiadają międzynarodowemu ruchowi drogowemu 
ze znaczącym udziałem pojazdów ciężkich na głównych drogach europejskich – 
transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Modele te mogą być stosowane do 
projektowania obiektów o rozpiętości przęsła nie większej niż 200 m (na ogół 
stosowanie modeli jest bezpieczne również przy większej rozpiętości przęsła). 
Modele obciążenia zostały tak przyjęte, że ich oddziaływanie jest takie, jak „ruchu 
rzeczywistego w krajach europejskich w roku 2000” 3.

Modele nr 1 i 3 są związane z obciążeniem pojazdami. Z zasady przy pro-
jektowaniu obiektów mostowych na głównych drogach Europy będzie stosowany 
model obciążenia nr 1. Jest to model, w którym uwzględniono „sytuacje ruchu 
ciągłego, zatłoczenia lub zatory z dużym udziałem samochodów ciężarowych” 4.

W normie podano obciążenia wyrażone w kiloniutonach (kN), ale ze względu 
na zapis w dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej, że tona oznacza „ciężar 
spowodowany obciążeniem jednej tony, który odpowiada 9,8 kiloniutonom” 5, oraz 
wyrażeniu w tej dyrektywie w tonach dopuszczalnego ciężaru pojazdu przypada-
jącego na oś, w niniejszym artykule ciężar przypadający na oś również wyrażono 
w tonach, oznaczonych literą „t”.

W normie w modelu nr 1 obciążeniem charakterystycznym (na co wskazuje 
indeks „k” przy opisie wartości obciążania) siłami skupionymi są:

 – dwie osie na pierwszym pasie ruchu, każda przenosząca ciężar Q1k = 30,6 t,
 – dwie osie na drugim pasie ruchu, każda przenosząca ciężar Q2k = 20,4 t,
 – dwie osie na trzecim pasie ruchu, każda przenosząca ciężar Q3k = 10,2 t.

W modelu tym obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone na 
jezdni stanowi:

 – obciążenie pierwszego pasa ruchu o wartości q1k = 0,92 t/m2,
 – obciążenie pozostałych pasów ruchu o wartości  q2k = 0,26 t/m2.

Szerokość umownego pasa ruchu wynosi 3 m, rozstaw osi w tandemie – 
1,20 m, a rozstaw osiowy kół osi – 2,00 m. Przy obciążeniach należy uwzględniać 
wyłącznie pełne zestawy tandemowe, a obciążenia równomiernie rozłożone należy 
ustawiać na najniekorzystniejszym miejscu powierzchni wpływu. Wartości obcią-
żenia charakterystycznego zawierają współczynnik dynamiczny i zostały ustalone 
przy średnich nierównościach nawierzchni i pneumatycznym zawieszeniu pojazdu. 

3 ibidem, s. 27.
4 ibidem, s. 31.
5 Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów 

poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym 
i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, s. 480.



Janusz rymsza162

Wartości charakterystyczne w modelu nr 1 zostały tak przyjęte, że prawdopodo-
bieństwo ich przekroczenie na głównych drogach Europy w ciągu 50 lat wynosi 
5% (1000-letni okres powrotu) 6. Obciążenie projektowe stanowi iloczyn obciążenia 
charakterystycznego i współczynnika dostosowawczego.

3. Krajowe współczynniki dostosowawcze

W normie dopuszczono możliwość stosowania parametrów określonych 
na poziomie krajowym NDP (nationally determined parameters). Parametry 
te powinny być podane w załączniku krajowym do normy (załączniki są oznaczane 
akronimem NA – national annexes).

Takimi parametrami, które powinny być w załączniku krajowym, są wartości 
współczynników dostosowawczych αQi i αqi, zwiększających lub zmniejszających 
obciążenie charakterystyczne obiektów mostowych:

 – αQi – w odniesieniu do sił skupionych,
 – αqi – w odniesieniu do obciążenia równomiernie rozłożonego.

Według normy, w odniesieniu do obiektów mostowych usytuowanych w sieci 
głównych dróg europejskich, za najbardziej niekorzystne obciążenie ruchome jest 
uważane obciążenie charakterystyczne według modelu nr 1, ze współczynnikami 
równymi 1,00. Przy tej wartości współczynników „przewidywany jest ciężki 
przemysłowy ruch międzynarodowy ze znaczącym udziałem pojazdów ciężkich 
w całym ruchu” 7. Przy typowym ruchu na autostradach lub drogach szybkiego 
ruchu norma zaleca redukcję nawet do 20% wartości współczynników dostoso-
wawczych na pasie nr 1.

W krajach europejskich, w tym w krajach członkowskich WE, w załącz-
nikach krajowych do normy przyjęto współczynniki dostosowawcze αQi i αqi 

o różnych wartościach 8. W tablicy 1 zestawiono współczynniki dostosowawcze 
przy projektowaniu obiektów mostowych usytuowanych w transeuropejskiej 
sieci transportowej

6 Polska Norma PN-EN 1991–2: 2007 Eurokod 1: oddziaływania na konstrukcje…, op.cit., s. 24.
7 ibidem, s. 31.
8 T. Siwowski, czy w polsce można projektować mosty drogowe według eurokodów? „Drogo-

wnictwo” 2012, nr 2, s. 44.
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Tabela 1

Zestawienie współczynników dostosowawczych przy projektowaniu obiektów 
mostowych na głównych drogach europejskich ze znaczącym udziałem pojazdów 

ciężkich

Symbol europy lub kraju europejskiego
(kraj europejski)

współczynniki dostosowawcze

αQi αqi

i = 1 i > 1 i = 1 i > 1

EU (Europa, w tym: Austria, Cypr, Rumunia, 
Włochy) 1,00 1,00 1,00 1,00

D (Niemcy) 1,00 1,00 1,33 1,20

DK (Dania) 1,00 1,00 0,67 1,00

F (Francja) 0,90 0,80 0,70 1,00

UK (Zjednoczone Królestwo) 1,00 1,00 0,61 2,20

Źródło: opracowanie własne.

4. Obciążenie normowe pasów ruchu w wybranych krajach 
członkowskich WE

W celu oceny wpływu współczynników dostosowawczych o różnych warto-
ściach na projektowanie obiektów mostowych w wybranych krajach członkow-
skich WE porównano siły wewnętrzne (momenty zginające i siły poprzeczne) 
powstające w belce swobodnie podpartej obciążonej tak jak poszczególne pasy 
ruchu. Obciążenie równomiernie rozłożone przyjęto jak dla umownego pasa ruchu 
o szerokości 3,00 m.

Przyjęcie do analizy schematu statycznego belki swobodnie podpartej 
i wyznaczanie momentów zginających oraz sił poprzecznych przy jej obciążaniu 
jest zgodne z metodą MILORY – autorstwa autora artykułu – stosowaną w Polsce 
przy wyznaczaniu wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usy-
tuowanych w ciągach dróg publicznych 9.

9 Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania 
wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych, 
Załącznik nr 1, s. 3.
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W artykule obciążenie normowe ze współczynnikami dostosowawczymi 
równymi 1,00 będzie traktowane jako poziom odniesienia zalecany w normie 
europejskiej, zwany dalej „poziomem europejskim”, i oznaczone „EU”. Z uwagi na 
to, że jest jednoznaczna zależność między momentem zginającym a siłą poprzeczną 
w obciążonej belce swobodnie podpartej, a analizowany będzie przede wszyst-
kim stosunek sił wewnętrznych w belce, dalszej analizie poddano wyłącznie siły 
wewnętrzne w postaci sił poprzecznych.

Na rysunkach od 1 do 4 przestawiono w formie graficznej zależność między 
długością danego pasa ruchu (potraktowanego jak belka swobodnie podparta), 
wyrażoną w metrach, a wartością siły poprzecznej powstałej w wyniku obciąże-
nia normowego tego pasa. Obliczenia przeprowadzono w odniesieniu do belki 
o rozpiętości do 200 m.

W tabeli 2 zestawiono względną różnicę między wartością siły wewnętrznej 
wywołanej obciążeniem przyjętym przy projektowaniu w danym kraju i obciąża-
niem na poziomie europejskim, odniesioną do poziomu europejskiego. Przykładowo 
wzięto pod uwagę kraje mające decydujący wpływ na politykę transportową krajów 
członkowskich WE: Francję (oznaczoną literą F) i Niemcy (oznaczone literą D).

 

Rys. 1. Obciążenie normowe pierwszego pasa ruchu

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Obciążenie normowe drugiego pasa ruchu

Źródło: opracowanie własne.

 

Rys. 3. Obciążenie normowe trzeciego pasa ruchu

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 4. Obciążenie normowe czwartego pasa ruchu

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2

Różnice w obciążeniach normowych przy projektowaniu obiektów mostowych we 
Francji i Niemczech na głównych drogach europejskich ze znaczącym udziałem 

pojazdów ciężkich

L
1. pas ruchu 2. pas ruchu 3. pas ruchu 4. pas ruchu
f d f d f d f d

[m] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
30 -18 13 -15 5 -13 7 0 20
60 -22 19 -13 7 -9 11 0 20
90 -23 22 -11 9 -7 13 0 20

120 -25 24 -9 11 -6 14 0 20
150 -25 25 -8 12 -5 15 0 20
200 -26 27 -7 13 -4 16 0 20

Analizując dane przestawione w tabeli 2, można stwierdzić, że obciążenie 
normowe poszczególnych pasów ruchu wywołuje siły wewnętrzne w konstrukcji, 
które:



Wpływ nośności normowej drogowych obiektów mostowych… 167

 – w odniesieniu do pierwszego pasa ruchu są we Francji mniejsze od 18% 
do 26%, a w Niemczech większe od 13% do 27% od zalecanego poziomu 
europejskiego (różnice rosną wraz z rozpiętością przęsła);

 – w odniesieniu do drugiego i trzeciego pasa ruchu są we Francji mniejsze od 
15% do 4%, a w Niemczech większe od 5% do 16% od zalecanego poziomu 
europejskiego (różnice maleją wraz ze wzrostem rozpiętości przęsła);

 – w odniesieniu do czwartego pasa ruchu są we Francji na poziomie euro-
pejskim, a w Niemczech są większe o 20% od tego poziomu.

Podstawą europejskiej przestrzeni transportu jest przyjęcie przez wszystkie 
kraje członkowskie WE jednakowego obciążenia projektowego obiektów mosto-
wych. Stan obecny, w którym w poszczególnych krajach członkowskich WE 
przyjęto znacznie różniące się obciążenie normowe (w wypadku Francji i Niemiec 
różnica wynosi do 50% – od -25% do +25%), zdecydowanie utrudnia budowanie 
jednolitej transeuropejskiej sieci transportowej.

5. Obciążenie normowe pojazdami specjalnymi

Obecnie na forum europejskim jest dyskutowana zmiana dyrektywy Rady 
WE dopuszczająca do ruchu drogowego na wybranych europejskich ciągach 
komunikacyjnych pojazdy o całkowitej długości do 25,25 m i o masie do 60 t. 
Zgodnie z zapisami normy europejskiej model obciążenia nr 1 uwzględnia efekty 
obciążenia pojazdem specjalnym 600 kN 10 (o masie 61,2 t).

Według modelu nr 3 pojazd o masie 61,2 t tworzą 4 osie w rozstawie co 
1,50 m, przenoszące ciężar 15,3 t każda, przy szerokości pojazdu równej 3,00 m. 
W normie w opisie tego modelu dotyczącego obciążenia obiektu pojazdami specjal-
nymi znajduje się wiele informacji, które można wykorzystać przy wyznaczaniu 
obciążenia takimi normowymi pojazdami.

W odniesieniu do modeli pojazdów, które poruszają się z normalną prędkością, 
norma zaleca stosowanie współczynnika dynamicznego o wartości obliczanej 
według wzoru 11:

(1)

10 Polska Norma PN-EN 1991–2: 2007 Eurokod 1: oddziaływania na konstrukcje …, op.cit., s. 31.
11 ibidem, s. 109.
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w którym przyjęto następujące oznaczenia:
φ – współczynnik dynamiczny,
l – rozpiętość belki [m].
Norma zaleca przyjęcie odległości równej 25 m między skrajną osią pojazdu 

a innym obciążeniem. Można przyjąć, że jest to zalecana odległość między skraj-
nymi osiami pojazdów biorących udział w ruchu drogowym.

Zgodnie z zapisami normy europejskiej dotyczącej podstaw projektowania 12 
przewidywany okres użytkowania obiektów mostowych wynosi 100 lat. Należy 
więc w obciążeniach normowych uwzględniać wytrzymałość zmęczeniową mate-
riału konstrukcyjnego. W normie, przy braku danych o ruchu drogowym, jest 
zalecany „współczynnik 1,4 w stosunku do poziomów obciążania” 13 projektowego 
i eksploatacyjnego.

Mając na uwadze zapisy normowe, że model obciążenia nr 1 uwzględnia 
efekty obciążenia pojazdami o masie 61,2 t oraz że w modelu tym uwzględniono 

„sytuacje ruchu ciągłego, zatłoczenia lub zatory z dużym udziałem samochodów 
ciężarowych”, poszczególne pasy ruchu obciążono następująco:

 – pierwszy pas ruchu – kolumną pojazdów o masie 61,2 t, przy zachowaniu 
odległości pomiędzy skrajnymi osiami sąsiednich pojazdów równej 25 m 
(zator powinien powodować większe obciążenie niż kolumna pojazdów 
poruszających się w odległości co 25 m);

 – drugi pas ruchu – kolumną 3 pojazdów o masie 61,2 t, przy zachowaniu 
odległości między nimi, jak na pierwszym pasie;

 – trzeci pas ruchu – jednym pojazdem o masie 61,2 t.
Obciążanie pojazdami normowymi o masie 61,2 t potraktowano jak obciąże-

nie eksploatacyjne. Jego wartość charakterystyczną zwiększono o współczynnik 
dynamiczny i zmęczeniowy. Otrzymane przy takim obciążeniu siły wewnętrzne 
w konstrukcji porównano z siłami powstającymi na poszczególnych pasach przy 
obciążaniu normowym według modelu nr 1 na poziomie europejskim (gdy wartość 
współczynników dostosowawczych wynosi 1,00).

Na rysunku 5 przedstawiono zależność między siłami wewnętrznymi wywoła-
nymi obciążeniem normowym według modelu nr 1 (z oznaczeniem „UE”) i obcią-
żeniem jednym pojazdem (z oznaczeniem „1 P”), trzema pojazdami (z oznaczeniem 
„3 P”) i kolumną pojazdów (z oznaczeniem „P co 25 m”).

12 Polska Norma PN-EN 1990: 2004 Eurokod: podstawy projektowania konstrukcji, s. 20.
13 Polska Norma PN-EN 1991–2: 2007 Eurokod 1: oddziaływania na konstrukcje…, op.cit., s. 113.
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Rys. 5. Obciążenie pojazdami normowymi o masie 61,2 t

Źródło: opracowanie własne.

Analizując dane z rysunku 5, można stwierdzić, że:
 – obciążenie kolumną pojazdów o masie 61,2 t, poruszających się w odległo-

ści co 25 m, do rozpiętości przęsła 170 m wywołuje większe siły w kon-
strukcji niż obciążenie normowe na poziomie europejskim pierwszego 
pasa ruchu;

 – obciążenie trzema pojazdami o masie 61,2 t, poruszającymi się w kolumnie 
w odległości co 25 m, do rozpiętości przęsła 110 m wywołuje większe 
siły w konstrukcji niż obciążenie normowe na poziomie europejskim 
pierwszego pasa ruchu;

 – obciążenie jednym pojazdem o masie 61,2 t do rozpiętości przęsła 140 m 
wywołuje większe siły w konstrukcji niż obciążenie normowe na poziomie 
europejskim drugiego pasa ruchu;

 – obciążenie jednym pojazdem o masie 61,2 t do rozpiętości przęsła 180 m 
wywołuje większe siły w konstrukcji niż obciążenie normowe na poziomie 
europejskim trzeciego pasa ruchu;

 – obciążenie jednym pojazdem o masie 61,2 t niezależnie od rozpiętości 
przęsła wywołuje większe siły w konstrukcji niż obciążenie normowe na 
poziomie europejskim czwartego pasa ruchu.
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Podsumowanie

Analizując obciążanie normowe i eksploatacyjne obiektów mostowych, 
można stwierdzić, że:
1. W ciągu ostatniego dziesięciolecia ruch drogowy bardzo się zmienił – coraz 

częściej występują w nim pojazdy ciężkie, a ich dopuszczalna masa jest 
coraz większa. Obecnie w większości krajów europejskich są dopuszczone 
do ruchu po drogach publicznych pojazdy pięcioosiowe o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej 40 t i sześcioosiowe o masie do 44 t. W niektó-
rych krajach europejskich dopuszczono do ruchu pojazdy o masie równej:  
48 t – w Republice Czeskiej i Danii, 50 t – w Holandii oraz 60 t – w Finlandii 
i Szwecji. oparcie w normie europejskiej podstawowego modelu obcią-
żenia – modelu nr 1 – o oddziaływanie „ruchu rzeczywistego w krajach 
europejskich w roku 2000” jest niewystarczające.

2. Obecnie na forum europejskim jest dyskutowana koncepcja dopuszczająca 
do ruchu drogowego na wybranych europejskich ciągach komunikacyjnych 
pojazdy o masie do 60 t.

Należy stwierdzić, że zawarte w normie europejskiej obciążenie projek-
towe nie uwzględnia możliwości jednoczesnego poruszania się po obiektach 
mostowych pojazdów o masie 60 t na dwóch lub trzech pasach ruchu. Na 
przykład w odniesieniu do jezdni o wielu pasach ruchu model obciążenia nr 1 
powinien uwzględniać poruszanie się kolumny ciężkich pojazdów na jednym 
pasie oraz, w tym samym momencie, jednego ciężkiego pojazdu na drugim 
pasie i jednego pojazdu na trzecim pasie ruchu. Należy uzależnić wielkość 
obciążenia projektowego od oczekiwanego obciążenia eksploatacyjnego.

3. Z technicznego punktu widzenia budowę przestrzeni transportu należy 
rozpocząć od ujednolicenia obciążenia normowego obiektów mostowych 
projektowanych w krajach członkowskich WE w ciągu transeuropejskiej 
sieci transportowej. Należy więc przyjąć jednolite europejskie stanowisko 
w sprawie obciążenia projektowego obiektów mostowych. Biorąc pod 
uwagę dotychczasowe dokonania w tym względzie, trudno oprzeć się wra-
żeniu jedynie o deklaratywnym podejściu do budowy wspólnej przestrzeni 
w Europie.
Należy pamiętać, że jednakowo bezpieczne i trwałe obiekty mostowe 

w europejskiej przestrzeni transportu to obiekty najpierw zaprojektowane na 
takie samo obciążanie, a następnie obciążone takim samym ruchem drogowym.
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effect of the Load-carrying caPacity of BridgeS  
for the BuiLding the euroPean tranSPort area

Summary

Bridges are designed in accordance with the load standards. Since April 1 st 2010, 
the European standard EN 1991–2: 2007 Eurocode 1 can be applied in more than 30 
European countries. The models of the characteristics load given in the standard cor-
respond to the international road traffic with a significant involvement of heavy vehicles 
on major European roads – the transport networks TEN-T. However, at the national level, 
the standard includes the possibility of accepting the values of coefficients enlarging or 
reducing the design load.

Thus the coefficients established in the European countries have values, that (re-
garding the frequently applied bridge span length equaled 30 m) the normative load of 
the first traffic lane will be 18% smaller in France than the recommended European level, 
but in Germany it will be 13% larger. On the contrary, the load of the second traffic lane 
be 15% smaller in France, but in Germany it will be 25% larger than the European level. 
Taking the above into consideration, it seems that the development of the single transport 
area in Europe is still at an early stage. From a technical point of view it is obvious the 
equally safe and durable bridges in the European transport area are the ones which been 
designed for the same load, and then loaded by the same European traffic.

translated by Janusz rymsza
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SZAcOWANiE KOSZTóW TRANSPORTU łAmANEgO 
UWZglĘdNiAJącE głĘbOKOść dROgi WOdNEJ

Wstęp

Zakład Modelowania Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Statków 
Śródlądowych od kilkunastu lat zajmuje się problemami żeglugi śródlądowej 
w Polsce. W ostatnim czasie stworzono tam program komputerowy wspomagający 
szacowanie kosztów transportu śródlądowego z uwzględnieniem parametrów 
drogi wodnej.

Celem referatu jest przedstawienie metody obliczania przepustowości dróg 
wodnych za pomocą programu komputerowego. Program pozwala na obliczanie 
kosztów całkowitych transportu towarów masowych przewożonych w systemie 
łamanym przy użyciu kolei i żeglugi śródlądowej.

Z uwagi na fakt, iż PKP Cargo nie udostępnia szczegółowych danych doty-
czących kosztów przewozu, obliczenia dotyczące transportu kolejowego oparte 
są na stawkach frachtowych publikowanych.

Obliczanie kosztów bezpośrednich generowanych przez statki śródlądowe 
dokonywane jest przede wszystkim na podstawie danych uzyskanych od najwięk-
szego polskiego armatora ODRATRANS oraz na podstawie danych dotyczących 
floty pływającej po Odrze. Koszty zewnętrzne szacowane są w oparciu o wyniki 
badań przeprowadzanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

1 mgr inż. Emilia Skupień – Politechnika Wrocławska, emilia.skupien@pwr.wroc.pl
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1. Warunki hydrotechniczne

Głębokość drogi wodnej, podstawowy parametr hydrotechniczny, na odcin-
kach skanalizowanych jest stała. Dzięki budowlom hydrotechnicznym utrzymywane 
są ustalone poziomy wody. Wyjątki stanowią jedynie okresy suszy lub powodzi.

Jedną z większych bolączek polskiej żeglugi śródlądowej są wahania głęboko-
ści tranzytowej nieskanalizowanego odcinka rzeki w ciągu sezonu nawigacyjnego. 
Z tego powodu przy przewozach uwzględniających nieskanalizowaną część Odry 
(poniżej Brzegu Dolnego) dla armatorów koszty przewozów stają się problemem 
drugoplanowym. Czasami przewóz jest niewykonalny.

Prezentowany program poza wskazaniem kosztów przewozu oblicza przepu-
stowości zadanych odcinków. Podaje również prawdopodobieństwo wystąpienia 
odpowiednich warunków hydrotechnicznych do realizacji zadanego przewozu.

Pod pojęciem odpowiednie warunki hydrotechniczne rozumie się bezpieczną 
głębokość tranzytową (zanurzenie floty powiększone o zapas bezpieczeństwa 
narzucany przez zarządcę drogi wodnej – RZGW). Zanurzenie barek pchanych 
eksploatowanych na Odrze może wynosić od 0,7 do 2,2 m, w zależności od stopnia 
załadowania. Żegluga przy najniższych stopniach załadowania nie jest jednak 
opłacalna. Ze względów ekonomicznych przy głębokości tranzytowej poniżej 
1,5 m zestawy pchane nie są eksploatowane.

Wartość zanurzenia statku ma wpływ na opory pływania, a w konsekwencji 
na zużycie paliwa. Jednak wzrost zanurzenia barki oznacza również wzrost ilości 
przewiezionego ładunku. Z tego powodu najkorzystniejsze jest możliwie jak 
największe zanurzanie statków śródlądowych.

Do obliczeń prawdopodobieństwa wystąpienia określonej głębokości tranzy-
towej program uwzględnia jedynie okresy nieprzerwanego występowania potrzeb-
nej głębokości tranzytowej. Rejs okrężny (z punktu początkowego do docelowego 
i z powrotem) powinien być wykonany w przeciągu następujących po sobie dni, 
bez przerwy.

Po zadaniu trasy przewozu i prędkości płynięcia zestawu program oblicza 
długość trwania rejsu. I dla wynikowej liczby dni obliczane jest prawdopodo-
bieństwo wystąpienia wymaganej głębokości tranzytowej przez zadaną liczbę dni.

2. działanie programu

Program napisany został w środowisku Eclipse. Uruchomić go można na 
komputerach, które mają zainstalowaną Javę Runtime Library.
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Większość danych potrzebnych do obliczeń programu jest wprowadzonych 
przez autora na zasadzie sugestii, co oznacza, że użytkownik może je zmienić – jeśli 
uzna je za nieprawidłowe dla rozpatrywanego przez niego przypadku.

Konieczne jest jednak sprecyzowanie trasy przewozu ładunku, a dla transportu 
śródlądowego również: wybranie zestawu pchanego, jego średniej prędkości oraz 
sprawdzenie poprawności zasugerowanych kosztów jednostkowych poszczegól-
nych składników kosztów przewozu.

2.1. Uruchamianie programu
Po włączeniu pliku „Start” wyświetlone zostanie okno dialogowe „ODW” 

przedstawione na rysunku 1.

 

Rys. 1. Podstawowy panel użytkownika

Źródło: opracowanie własne.

Przyciski „kolejowy” i „wodny” otwierają kolejne okna, w których użytkow-
nik określa parametry przewozu. Po wypełnieniu wymaganych pól, za pomocą 
przycisku „Zobacz koszty całkowite” uruchomiane jest okno przedstawiające 
zestawienie kosztów transportu wodnego i kolejowego oraz ich podsumowanie.

2.2. Transport kolejowy
Okno „Transport kolejowy” przedstawione na rysunku 2 służy do defi nio-

wania odcinka, na którym towar przewożony będzie koleją.
W korytarzu Odrzańskiej Drogi Wodnej przewozi się przede wszystkim 

węgiel, dlatego sugerowany odcinek przewozu koleją za początek przyjmuje 
kopalnie. Jako koniec trasy można wybrać: Gliwice, Port Koźle, Opole, Wrocław 
lub Szczecin. Po dokonaniu wyboru w kolejnych polach pojawią się sugerowane 
dane, przy czym długość trasy jest przypisana na stałe i nie można jej zmieniać.

Koszty pracy przewozowej podawane są na podstawie standardowego cennika 
PKP Cargo 2 i przeliczane dla zadanej długości odcinka. 

2 cennik usług pkp cargo, www.pkp-cargo.pl (31.01.2011).
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Możliwa jest zmiana tych danych jeśli użytkownik uzna je za nieprawidłowe 
dla rozpatrywanego przypadku.

 

Rys. 2. Okno „Transport kolejowy”

Źródło: opracowanie własne.

Zakłada się możliwość uzyskania upustu od PKP Cargo, dlatego program 
umożliwia wprowadzenie wysokości rabatu w procentach, który zostaje uwzględ-
niony przy obliczaniu kosztów w oknie „Koszty – podsumowanie”.

2.3. Transport wodny
Panel „Transport wodny”, przedstawiony na rysunku 3, dzieli się na cztery 

główne części.

 

Rys. 3. Okno „Transport wodny”

Źródło: opracowanie własne.
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2.4. Parametry zestawu
Ta część programu pozawala na wybranie typu pchacza i barek. Dane te są 

potrzebne do określenia ładowności i długości zestawu – wymaganych do zawar-
tych w programie obliczeń.

Rysunki 4a i 4b przedstawiają okna „Pchacz”, wywoływane przyciskiem 
„Edytuj” (na prawo od pola, które defi niuje typ pchacza).

 

Rys. 4a i 4b. „Pchacz” dla zdefi niowanego (a) i niezdefi niowanego typu (b)

Źródło: opracowanie własne.

Okno przedstawione na rysunku 4a pozwala na wybranie typu pchacza. 
Program zawiera szczegółowe dane 3 pchaczy siedmiu typów.

Jeśli użytkownik chce dokonać obliczeń dla innego pchacza może samodzielnie 
wprowadzić jego specyfi kację (rys. 4b). Lub zmienić jedynie typ pędnika (rys. 4a).

Program przeznaczony jest również do obliczania zużycia paliwa, a w rezul-
tacie jego kosztów. Dlatego pozwala na wprowadzanie parametrów układu 
napędowego, jeśli różnią się one od standardowych. Wprowadzenie dodatko-
wych parametrów układu napędowego pozwala na obliczenie zużycia paliwa na 
rozpatrywanej trasie. Obliczenia dokonywane są przy użyciu metody opisanej 
w optimization of inland vessel… 4. Wymagane dane dodatkowe to: współczynnik 

3 J. Kulczyk, J. Winter, śródlądowy transport wodny, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wro-
cławskiej, Wrocław 2003.

4 J. Kulczyk, W. Sradomski, T. Tabaczek, optimization of inland vessel multipropeller propulsion 



emilia Skupień178

skoku i przełożenie oraz jednostkowe zużycie paliwa – dla obrotów silnika [rpm] 
należy wprowadzić odpowiadające zużycie paliwa w [g/kWh].

Po zamknięciu okna należy przejść do „edycji” typu barki. Okno „Barka” 
przedstawiają rysunki 5a i 5b.

 

Rys. 5a i 5b. „Barka” dla zdefi niowanego (a) i niezdefi niowanego typu (b)

Źródło: opracowanie własne.

Analogiczne jak w przypadku pchacza użytkownik ma możliwość wyboru 
typu barki, której dane (ładowność w funkcji zanurzenia) 5 zostaną wpisane auto-
matycznie. Jeśli użytkownik chce wprowadzić własne dane, może to zrobić, wybie-
rając z listy typ barki: inna.

Przy wprowadzaniu danych w tym oknie ważne jest wybranie zanurzenia, przy 
jakim barka ma pracować, gdyż na jego postawie wprowadzana jest jej ładowność 
i obliczane w dalszej części programu prawdopodobieństwo wystąpienia zadanej 
głębokości drogi wodnej.

Okno „Barka” pozwala też na zadanie liczby barek w jednym zestawie, jaka 
ma być uwzględniana przy obliczaniu przepustowości i kosztów.

2.5. Statystyki
Dalsza część programu stanowi przedstawienie prawdopodobieństwa wystą-

pienia, wybranej w edycji barki, głębokości drogi wodnej na Odrze Swobodnie 
Płynącej powiększonej o zapas bezpieczeństwa.

Program dokonuje obliczeń na podstawie zebranych danych, przedstawiają-
cych codzienną głębokość tranzytową Odry Swobodnie Płynącej, z lat 1981–2007 6. 
Dane pochodzą od zarządcy drogi wodnej – Regionalnego Zarządu Gospodarki 

system operating parameters, w: computer Systems aided Science. industry and transport, Zakopane 
TRANSCOMP 2006.

5 J. Kulczyk, J. Winter, śródlądowy transport…, op.cit.
6 Dane uzyskane na podstawie pomiarów RZGW we Wrocławiu 2007.
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Wodnej we Wrocławiu. Odnoszą się do odcinka od Brzegu Dolnego do Ujścia Nysy 
Łużyckiej. Odcinek ten został wybrany, ponieważ jest on limitującym dla całej 
Odry Swobodnie Płynącej. Oznacza to, że na tym odcinku występują najniższe 
wartości głębokości tranzytowej.

Na podstawie wspomnianych danych obliczane jest prawdopodobieństwo 
wystąpienia zadanej głębokości drogi wodnej powiększonej o 0,1m (przyjęta 
tolerancja) przez czas trwania rejsu w dół i w górę rzeki. Czas ten liczony jest na 
podstawie długości poszczególnych odcinków, prędkości statku względem brzegu 
i dobowego czasu pracy śluz (załogi).

Istotny jest fakt, że w obliczeniach program uwzględnia jedynie głębokości 
występujące przez zadaną liczbę dni pod rząd. Tak, aby rejs mógł się odbyć bez 
konieczności postoju.

2.6. Parametry rejsu
W części „Parametry rejsu” należy przede wszystkim zdefiniować:
 – „Dobowy czas pracy śluz” w godzinach, oznaczający również dobowy czas 

pracy załogi. Według tego parametru obliczany będzie dystans możliwy 
do przebycia w ciągu jednego dnia.

 – „Dni nawigacji w roku”, czyli przewidywana liczba dni, w których szlak 
będzie otwarty.

 – „Średnią prędkość”, jest to średnia zakładana prędkość statku względem 
wody, a nie brzegu.

Należy zrobić to przed zdefiniowaniem trasy, gdyż zmiana tych parametrów 
będzie wymagała ponownego edytowania trasy, w celu zaktualizowania wyko-
nanych obliczeń.

Do definiowania trasy służy przycisk w lewym górnym rogu. Otwiera on 
okno „Trasa” (przedstawione na rysunku 6).

W górnym pasku znajdują się rozwijane listy, które pozwalają na wybór 
początku i końca trasy. Wybrać można charakterystyczne punkty na szlaku 
Odrzańskiej Drogi Wodnej, w których nie zawsze znajduje się port przeładunkowy. 
Wynika to z konieczności wprowadzenia najdłuższego czasu śluzowania na danym 
odcinku i prędkości występującego na nim prądu rzeki.

Zaznaczyć należy, iż najdłuższy czas śluzowania obejmuje:
 – wpłynięcie do komory śluzowej,
 – zamknięcie wrót,
 – napełnienie/opróżnienie komory,
 – otwarcie wrót,



emilia Skupień180

 – wypłynięcie ze śluzy,
 – wpłynięcie drugiego statku,
 – zamknięcie wrót,
 – opróżnienie/napełnienie komory,
 – otwarcie wrót,
 – wypłynięcie ze śluzy.

 

Rys. 6. Okno „Trasa”, po zdefi niowaniu odcinka

Źródło: opracowanie własne.

Po wciśnięciu przycisku z napisem „OK” w polu na lewo od niego automa-
tycznie wpisana zostanie długość trasy i zużycie paliwa w rejsie okrężnym, a na 
liście poniżej pojawiają się nazwy charakterystycznych miejsc na szlaku wraz 
z sugerowaną głębokością drogi wodnej, prędkością prądu i najdłuższym na 
danym odcinku czasem śluzowania oraz zużycie paliwa na każdym z odcinków 
przy płynięciu w górę i w dół rzeki.

Dane te potrzebne są w dalszej części do obliczenia czasu płynięcia statku, 
przepustowości poszczególnych odcinków i kosztów. Przy czym jeśli użytkownik 
dysponuje innymi danymi, możne zmieniać głębokość drogi wodnej lub prędkość 
prądu oraz najdłuższy czas śluzowania. Wartości wpisywane automatycznie są uśred-
nionymi danymi podanymi przez armatora lub na podstawie własnych badań autora.

Aby przejść do dalszej części obliczeń, po wprowadzeniu jakichkolwiek 
zmian należy raz jeszcze wcisnąć przycisk „OK”, a następnie „zamknij”.

Po zamknięciu okna „Trasa” w oknie głównym pojawią się czasy płynięcia 
w górę i w dół. Obliczane są one na podstawie długości poszczególnych odcinków 
i występującej na nich prędkości prądu oraz średniej prędkości statku.

Następnym krokiem jest obliczenie przepustowości. Przycisk „pokaż przepu-
stowości” otwiera okno „Przepustowość odcinków” (przedstawione na rysunku 7).
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Rys. 7. „Przepustowość odcinków”

Źródło: opracowanie własne.

Przepustowości liczone przez program dla odcinków skanalizowanych zakła-
dają całkowite wykorzystanie śluz w czasie ich pracy. Do obliczeń wykorzystano 
wzór 7:

(1)

gdzie:
P – przepustowość,
B – liczba dni nawigacji w roku [-],
b – dobowy czas pracy śluz [h],
W – ładowność zestawu [ton],
a – współczynnik przeciętnego wykorzystania statku i nieregularności ruchu 

(a = 0,85) [-],
t – czas trwania najdłuższego (na odcinku) śluzowania [min].

7 T. Lisiewicz, J. Kulczyk, przepustowość odrzańskiej drogi Wodnej od gliwic do Szczecina, 
Dokumentacja robocza, Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wro-
cław 2008.
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Dla odcinków rzeki swobodnie płynącej użyto zależności 8:

(2)

gdzie:
P – przepustowość,
W – ładowność zestawu [ton],
V – średnia prędkość statku względem brzegu [km/h],
B – liczba dni nawigacji w roku [-],
td – dobowy czas pracy załogi (tu przyjęty dobowy czas pracy śluz) [h],
K1 – współczynnik nierównomierności ruchu statków (K1 = 0,7) [-],
K2 – współczynnik nieregularności pracy portów (K2 = 0,8) [-],
K3 – współczynnik przy intensywnym ruchu dwukierunkowym (K3 = 0,9) [-],
lb – bezpieczna odległość między statkami w kilometrach (lb =1 km) [km],
ls – długość zestawu [km].
Warto pamiętać, że dla Odry Swobodnie Płynącej obliczone przepustowości 

będą miały charakter poglądowy, gdyż analogicznie do całkowitego wykorzystania 
śluz dla odcinków skanalizowanych wzór 2 zakłada pełne wykorzystanie odcinka, 
co w praktyce oznaczałoby płynięcie zestawu za zestawem.

Przedstawione w oknie „Przepustowość odcinków” wartości są maksymal-
nymi możliwymi do uzyskania w ciągu roku na poszczególnych odcinkach. Po 
zamknięciu tego okna, w oknie głównym, w polu „Min. przepustowość” pojawi 
się wartość najniższej przepustowości z występujących na całej zadanej trasie. 
Pokazywana jest ona w celu określenia przepustowości możliwej do uzyskania 
na całej trasie bez konieczności przeładowywania towarów w portach innych niż 
początkowy i końcowy.

Do obliczeń wykorzystywane są „Parametry zestawu” i po każdorazowej 
zmianie w oknie „ładunek” należy jeszcze raz otworzyć „Przepustowość odcinków” 
w celu zaktualizowania wartości przepustowości minimalnej.

2.7. Koszty pojedynczego rejsu
Ostatnią omawianą częścią okna „Transport wodny” są koszty przewozu przy 

założeniu rejsu okrężnego. Wszystkie koszty podawane są w euro.

8 ibidem.
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Jeśli użytkownik uzna, że program nie uwzględnia wszystkich znanych mu 
kosztów, w polu „inne” może wprowadzić dowolną liczbę, która stanowi pominięty 
według użytkownika koszt dla rejsu okrężnego.

Program sugeruje koszty jednostkowe, mają one charakter jedynie poglądowy. 
Użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnych danych, używając w tym celu 
przycisku „edytuj koszty jednostkowe”. Okno tych kosztów przedstawia rysunek 8.

 

Rys. 8. Okno edycji kosztów jednostkowych

Źródło: opracowanie własne.

Po zdefi niowaniu kosztów jednostkowych należy zamknąć okno edycji kosz-
tów. Główny panel użytkownika łączy niektóre koszty i podaje je sumarycznie.

Poniżej przycisku „edytuj koszty jednostkowe” podawane są koszty pracy 
przewozowej oraz jednostkowe koszty pracy przewozowej. Liczone są one na 
podstawie sumy wszystkich zawartych w obliczeniach kosztów.

2.8. Koszty całkowite
Po zadaniu parametrów trasy przewozu koleją i drogą śródlądową można 

przejść – do wywoływanego w oknie startowym przyciskiem „Zobacz koszty 
całkowite” – okna „Koszty – podsumowanie”. Okno to przedstawia rysunek 9.

Zestawienie kosztów  przewozu zadanego dla jednego zestawu pchanego 
ładunku obiema gałęziami transportu uwzględnia:

 – długość trasy,
 – całkowity koszt przewozu,
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 – koszt pracy przewozowej,
 – koszt jednostkowej pracy przewozowej.

 

Rys. 9. Okno zestawiające koszty przewozu

Źródło: opracowanie własne.

Kolumny przedstawiają kolejno dane dla transportu wodnego, kolejowego 
(uwzględniając rabat wprowadzony w oknie „Transport kolejowy”) i dla trans-
portu łamanego całościowo. Omawiane okno stanowi podsumowanie obliczeń 
dokonywanych przez program.

Podsumowanie

Przedstawiona metoda obliczania kosztów transportu towarów masowych na 
przykładzie Odrzańskiej Drogi Wodnej stanowi opis służącego do tego programu. 
W oparciu o jego obliczenia można dokonywać porównań kosztów transportu 
śródlądowego i kolejowego.

Liczone przez program przepustowości odcinków ODW, jak i prawdopo-
dobieństwo wystąpienia potrzebnej głębokości na szlaku stanowią podstawę 
do długoterminowego planowania maksymalnych możliwości przewozowych 
poszczególnych odcinków.

Program może być wykorzystywany przez armatorów i przedsiębiorstwa 
korzystające z transportu śródlądowego w Polsce. Polskie drogi wodne, niestety, 
nie gwarantują określonych ustawowo głębokości tranzytowych przez cały okres 
nawigacyjny, dlatego posiłkowanie się programami obliczeniowymi może w znacz-
nym stopniu ułatwić prognozowanie podaży usług transportowych.
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Broken tranSPortation coStS regarding to the dePth 
of the WAteRWAY

Summary

The article is a description of a method of supporting the organization of broken 
cargo transportation, taking into account transportation by rail and waterway.

The Department of Modeling of Hydraulic Machinery and Equipment and Inland 
Vessels of Wroclaw University of Technology, developed a computing program for the 
method. It allows for planning transportation of bulk goods and estimating of their costs.

The paper contains a description of this computer program. Shows how to calculate 
the direct costs for both transport modes, external costs of inland transport and the prob-
ability of desired hydrotechnical conditions (adequate depth of the waterway by the time 
required to complete the transport process).

A key part of the paper is to present a method of calculating the capacity of the 
different sections of the waterway. These calculations clearly show the large reserves of 
inland waterway transport. This means that even without correcting the parameters of 
waterways, one can easily increase the traffic on the Polish waterways.

Knowledge of capacity of the waterway sections and the probability of needed 
depth on the trail, is the basis for long term planning of the maximum transport capacity 
of individual segments. For this reason the program is intended for use by shipowners and 
shippers using the inland waterways.

translated by emilia Skupień





ZESZyTy   NAUKOWE   UNiWERSyTETU   SZcZEciŃSKiEgO
NR 743     PROblEmy TRANSPORTU i lOgiSTyKi NR 20     2012

dariuSz tłoczyńSki 1

mOżliWOści ROZWOJU REgiONAlNEgO TRANSPORTU 
lOTNicZEgO W AglOmERAcJi śląSKiEJ  

NA PRZyKłAdZiE lOTNiSKA W gliWicAch

Wstęp

Port lotniczy określany jest jako miejsce, w którym dokonuje się obsługi 
pasażerów, ładunków oraz samolotów, a ponadto z geograficznego punktu widzenia 
stanowi element łączący transport lotniczy z siecią osadniczą. Funkcja lotniska 
w dużej mierze zależy od położenia geograficznego i usytuowania względem 
ośrodka, gdzie znajdują się potencjalni pasażerowie.

Wobec zmiany preferencji i oczekiwań potencjalnych podróżnych, a także 
w wyniku zakładanego rozwoju ruchu lotniczego istnieje potrzeba budowy, roz-
budowy oraz adaptacji sieci małych lotnisk zarządzanych obecnie przez aero-
kluby. Dla władz regionu, przedsiębiorstw oraz okolicznej społeczności jest to 
szansa na poprawę dostępności sieci lotniczej, ale także na poprawę wskaźników 
ekonomicznych.

Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości rozwoju małych 
lotnisk zlokalizowanych wokół dużych aglomeracji miejskich. W oparciu o tak 
sformułowany główny cel badawczy dokonano analizy celów szczegółowych: 
określono czynniki wpływające na rozwój rynku lotniczego w województwie 

1 dr Dariusz Tłoczyński – Uniwersytet Gdański, dariusz.tloczynski@ug.gda.pl
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śląskim, określono catchment area oraz dokonano prognozy ruchu lotniczego dla 
lotniska w Gliwicach.

1. czynniki wpływające na rozwój rynku usług lotniczych 
województwa śląskiego

Transport lotniczy stanowi dynamiczną część światowego systemu trans-
portowego. Funkcjonalnie, organizacyjnie i technologicznie jest wkomponowany 
w obsługę zróżnicowanego rynku przewozów ludzi, ładunków i poczty, przy czym 
ponad 70% pracy przewozowej światowego transportu lotniczego stanowią prze-
wozy pasażerskie. Usługi przewozowe świadczą towarzystwa (przedsiębiorstwa, 
towarzystwa i linie lotnicze), natomiast elementami systemu obsługi zgłaszanych 
potrzeb są również komplementarne w stosunku do nich porty lotnicze wraz 
z siecią spedytorów, biur podróży, agencji turystycznych oraz przemysł lotniczy 
dostarczający mu podstawowych środków pracy – samolotów komunikacyjnych.

Zasadnicze zjawiska na rynku przewozów lotniczych u progu XXI w. są 
w części związane z ogólnymi trendami gospodarki światowej, i tu należy wymienić 
procesy globalizacji, w części zaś – są specyficzne wyłącznie dla gałęzi transportu 
lotniczego. Do najważniejszych uwarunkowań przyspieszenia procesów globali-
zacji w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych należą:

 – wzrost swobody transferu surowców, towarów, usług, kapitału, osób;
 – rozwój międzynarodowego obrotu gospodarczego;
 – jakościowe przemiany na rynkach finansowych;
 – rozwój transnarodowej działalności organizacji gospodarczych;
 – wzrost znaczenia i korzyści z komunikowania się za pomocą technologii 

informacyjnych;
 – aktywność międzynarodowych organizacji (np. OECD, GATT, WTO, 

EFTA, CEFTA, UE, MFW, Banku Światowego i innych) 2.
Od wielu lat istnieje dość ścisła korelacja pomiędzy tempem wzrostu lot-

niczych przewozów pasażerskich a wzrostem gospodarczym w skali światowej. 
Tempo wzrostu przewozów lotniczych jest z reguły o 3–4 punkty procentowe 
wyższe od tempa wzrostu gospodarczego. Zależność pomiędzy dynamiką handlu 
światowego a dynamiką przewozów w klasie premium oraz pracą przewozową 
przedstawiono na rysunku 1 i 2.

2 A. Ruciński, Strategia rozwoju transportu lotniczego w woj. pomorskim, Urząd Marszałkowski 
w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 15.
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Rys. 1. Zależność pomiędzy dynamiką światowego handlu a dynamiką przewozów pasa-
żerów w klasie premium

Źródło: premium traffic monitor, IATA, maj 2012, s. 2.
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Rys. 2. Zależność pomiędzy dynamiką światowego handlu a dynamiką pracy przewozowej 
w transporcie lotniczym

Źródło: B. Pearce, industry outlook-presentation, www.iata.com (22.07.2012).

W prognozach producentów taboru lotniczego (Airbus Industrie i Boeing 
Corporation) zakłada się, że przez najbliższe 20 lat ruch lotniczy będzie wzrastać 
o około 4%. Zmieni się także udział poszczególnych regionów w transporcie 
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lotniczym. Stopniowo wzrastać będzie rynek Azji i Pacyfiku. Ich udział w przewo-
zach lotniczych ma w ciągu najbliższych 20 lat rosnąć o 6% rocznie, co spowoduje 
zwiększenie udziału w światowym rynku do 18%.

Rozwój światowego rynku transportu lotniczego i zachodzące na nim zja-
wiska znajdują pełne odzwierciedlenie na polskim rynku lotniczym. Podstawowe 
znaczenie dla rozwoju i wzrostu miast oraz regionów mają porty lotnicze, węzłowe 
punkty transportowe w swych miasto- i regionotwórczych funkcjach.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wielkość potrzeb przewozowych 
w zakresie transportu lotniczego województwa śląskiego są jego uwarunkowania 
wewnętrzne o charakterze przestrzennym i społeczno-gospodarczym. Stanowią 
one o popytowej stronie rozwoju transportu lotniczego województwa. Na poda-
żową stronę zjawiska natomiast wpływają omówione uwarunkowania zewnętrzne 
rozwoju transportu lotniczego województwa śląskiego.

Wewnętrzne uwarunkowania województwa o charakterze przestrzennym 
i społeczno-gospodarczym w znacznej mierze i ze szczególną siłą odnoszą 
się właśnie do wielkości potrzeb przewozowych transportu lotniczego. Są to 
w szczególności:

 – wielkość i dynamika wzrostu PKB na głowę mieszkańca: województwo 
zajmuje wysokie – drugie – miejsce w kraju, pod względem w wielkości 
przeciętnego wynagrodzenia brutto na mieszkańca województwo zajmuje 
drugie miejsce w kraju, w kategorii dochodów rozporządzalnych zajmuje 
piątą pozycję. Wskazuje to na możliwość wysokiego tempa wzrostu prze-
wozów lotniczych jako usług o charakterze ponadpodstawowym. Tego typu 
usługi pokrywane są właśnie z dochodów rozporządzalnych, tj. pozostałych 
po zaspokojeniu potrzeb o charakterze podstawowym;

 – tempo wzrostu lotniczych przewozów pasażerów w skali światowej jest 
z reguły o 2–3% wyższe od dynamiki PKB na głowę mieszkańca;

 – wysoki stopień urbanizacji województwa przekraczający 78% oraz koncen-
tracja w aglomeracji śląskiej ponad 50% ludności. Są to czynniki w szcze-
gólny pozytywny sposób wpływające na rozmiary popytu na transport 
lotniczy – z reguły w grupie ludności miejskiej, a w szczególności wielko-
miejskiej popyt na przewozy lotnicze jest kilkakrotnie większy niż wśród 
mieszkańców wsi. Wynika to zarówno z wyższych dochodów i znacznie 
wyższej ruchliwości komunikacyjnej w przewozach na duże odległości. 
Inne uwarunkowania wewnętrzne to wskaźniki syntetyczne, opisujące stan 
społeczeństwa i gospodarki województwa, przedstawione przez Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową;
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 – wysoki poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej oraz ponadprzeciętne 
możliwości inwestowania w strefach ekonomicznych; rozwój sektora rol-
nego poniżej przeciętnej krajowej, co należy ocenić jako zjawisko wysoce 
pozytywne zarówno z punktu widzenia oceny gospodarki województwa, 
jak i wśród czynników wpływających na popyt na transport lotniczy;

 – wyższy od przeciętnego rozwój sektorów zaawansowanych technologii, 
w szczególności w logistyce, informatyce i turystyce.

Województwo śląskie mieści się w grupie najsilniejszych gospodarczo regio-
nów Polski. W regionie wytwarza się około 13% 3 produktu krajowego brutto, co 
daje drugie miejsce w kraju. W 2010 r. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
wynosił 36,1 tys. zł i jest wyższy od średniej krajowej (33,4 tys. zł) 4.

Reasumując, województwo śląskie znajduje się w grupie najlepiej rozwinię-
tych województw Polski, co stanowi bardzo silne wewnętrzne uwarunkowanie 
rozwoju transportu lotniczego.

Potencjał lotnisk województwa śląskiego jest ściśle powiązany z potencjałem 
gospodarczym oraz sytuacją gospodarki regionu, w którym mają działać lotniska. 
Obszar aglomeracji śląskiej składający się z 19 miast 5 jest dynamicznie rozwijają-
cym się obszarem nie tylko w południowej części Polski, ale i w obrębie całego kraju.

Systematycznie rosnąca rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw stwa-
rza możliwości zatrudnienia w różnych działach gospodarki oraz daje szansę na 
stworzenie zróżnicowanej struktury zatrudnienia, bardziej odpornej na zmiany 
koniunktury gospodarczej. Wśród zarejestrowanych w regionie podmiotów gospo-
darki narodowej największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą oraz spółki prawa handlowego (w tym spółki z udziałem kapitału 
zagranicznego). Najmniej liczna jest grupa przedsiębiorstw państwowych 6.

W samym regionie oprócz górnictwa rozwijają się inne branże gospodarki, 
m.in. przemysł ciężki, samochodowy i cała gama usług, w tym turystyka. Region 
znajduje się na skrzyżowaniu korytarzy europejskich, dróg krajowych i autostrad, 
dróg kolejowych oraz jest tu duży, regionalny port lotniczy w Katowicach. Przez 
aglomerację śląską przechodzą korytarze transportowe III i VI. W regionie zlo-
kalizowane są liczne centra logistyczne. Województwo śląskie charakteryzuje 
się największą powierzchnią obiektów magazynowych w obrębie III korytarza 
transportowego TEN (724 m2).

3 Dane za 2010 r. www.stat.gov.pl (15.05. 2012).
4 www.stat.gov.pl (15.05. 2012).
5 Wg GUS.
6 www.slaskie.pl (15.05.2012).
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2. Obszar ciążenia lotniska w gliwicach

Z perspektywy silnej, rozwijającej się gospodarki o światowym zasięgu oraz 
branży turystycznej posiadającej znaczący potencjał zarówno na rynku krajowym, 
jak i międzynarodowym rozważany jest potencjał rynkowego zapotrzebowania 
na usługi lotnicze na terenie Gliwic.

Polski rynek transportu powietrznego ma za sobą kilka lat silnego rozwoju 
spowodowanego gwałtownym wzrostem gospodarczym oraz członkostwem w Unii 
Europejskiej. Dominujące w obsłudze pasażerów porty lotnicze w Katowicach 
i w Krakowie odnotowują wzrost ruchu. Liczba pasażerów wzrastała do lat 
2007–2009. Obecnie nastąpiło spowolnienie dynamiki wzrostu. Gliwice zlokali-
zowane są w bliskim sąsiedztwie Katowic oraz stosunkowo w niedużej odległości 
od Krakowa (specyfika portów lotniczych i obszaru oddziaływania). Oznacza to, 
że rozwój Gliwic odbędzie się w ramach dynamiki wzrostu transportu lotniczego 
w podanym regionie. Obszary ciążenia tych trzech portów będą przynajmniej 
częściowo na siebie zachodzić, tzn. oceniając możliwości rozwoju gliwickiego 
lotniska, należy rozważyć dotychczasowy rozwój Katowic oraz Krakowa. Obydwa 
porty mają potencjał wzrostowy tego regionu Polski, co pokazuje ocenę samego 
regionu, w jakim ma się znaleźć nowe lotnisko. Rysunek 3 przedstawia rozwój 
ruchu lotniczego w regionalnych portach lotniczych w Krakowie i Katowicach 
w latach 2000–2011.

Rys. 3. Wielkość obsługi pasażerów w portach lotniczych w Krakowie-Balicach  
i w Katowicach-Pyrzowicach w latach 2000–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urzędu Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl 
(2.07.2012).
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 Rys. 4. Obszary ciążenia lotnisk w woj. śląskim

Źródło: koncepcja samorządu województwa śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci 
lotnisk lokalnych, Urząd Marszałkowski w Katowicach, Katowice 2010, s. 12.

Wskutek otwarcia odcinka autostrady A1 Gliwice – Pyrzowice dostępność 
regionalnego portu lotniczego Katowice-Pyrzowice wzrosła. Szacuje się, że 
w obszarze oddziaływania mieszka ok. 11 mln mieszkańców, w promieniu 30 km 
ok. 2,31 mln ludności. Natomiast w zasięgu oddziaływania lotniska w Katowicach-

-Muchowcu zamieszkuje odpowiednio: w promieniu 10 km – ok. 635 tys. osób, 
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a w promieniu 20 km liczba ludności zwiększa się prawie trzykrotnie – do ok. 1734 
tys. osób. Dokonując analizy catchment area dla lotniska w Gliwicach, stwierdza 
się, że w promieniu 10 km mieszka ok. 338 tys. osób, a w promieniu 20 km już 
ponad milion osób. Ponad 670 tys. osób zamieszkuje w promieniu 20 km od 
lotniska w Rybniku-Gotartowicach. W odległości 10 km od tego lotniska mieszka 
ok. 210 tys. osób. Lotniska zlokalizowane w okolicach Bielska-Białej: Bielsko-

-Biała – Aleksandrowice oraz Kaniów – Bielski Park Technologiczny cechują 
się podobną liczbą zamieszkałych osób. Najmniejsza liczba ludności w swoim 
obszarze ciążenia cechuje lotnisko w Częstochowie-Rudnikach, gdzie obszar 10 
km zamieszkuje ok. 118 tys. osób, a w odległości 20 km mieszka ok. 341 tys. osób.

Kolejnymi przesłankami – uwarunkowaniami tego rozwoju są liczne funk-
cje aglomeracji śląskiej o charakterze ponadregionalnym – ponadwojewódzkim. 
Zaliczyć do nich należy funkcje naukowe i edukacyjne; funkcje usługowe, w tym 
w ochronie zdrowia, lecznictwa; wyjątkowo silne funkcje sektora turystyki, funkcje 
transportowe – zlokalizowane są liczne przedsiębiorstwa transportowe oraz centra 
dystrybucji. Na obszarze aglomeracji znajduje się Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna oraz przemysł hutniczo-górniczy. Ponadto w regionie zlokalizowane 
są ośrodki naukowo-edukacyjne. Z uwagi na to, że studenci i pracownicy wyższych 
uczelni stanowią grupę społeczną stosunkowo często korzystającą z transportu 
lotniczego, funkcje edukacyjno-naukowe stanowią istotną przesłankę dynamizacji 
popytu na usługi tej gałęzi transportu.

Lotnisko w Gliwicach cechuje się następującą dostępnością komunikacyjną:
 – ok. 3 km na południe od centrum Gliwic;
 – położenie w trójkącie między autostradą A-4 oraz drogami krajowymi 

DK-78 oraz DK-44;
 – węzeł „Gliwice-Bojków” – przecięcie A-4 i DK-78 – w odległości ok. 

3 km i węzeł „Gliwice-Sośnica” – przecięcie A-4, budowanej A-1 oraz 
DK-44 – w odległości ok. 5–6 km;

 – ok. 7 km od portu rzecznego „Gliwice”.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjal-

nych stref ekonomicznych. Do tej pory KSSE pozyskała już ponad 170 podmiotów 
gospodarczych, z których ponad 100 już prowadzi aktywną działalność, a pozostali 
są w różnych fazach realizacji projektów. Firmy te zainwestowały łącznie już 
ponad 4,4 mld euro oraz utworzyły około 37 tys. nowych miejsc pracy. Największa 
inwestycja w KSSE to fabryka samochodów Opel koncernu General Motors.
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Rys. 5. Położenie lotniska w Gliwicach

Źródło: materiały wewnętrzne Urzędu Miasta w Gliwicach.

Poza fi rmami z branży motoryzacyjnej największy udział w inwestycjach 
mają fi rmy z branży metalowej, budowlanej, maszynowej oraz elektronicznej. 
Katowicka SSE to nie tylko miejsce, w którym ulokowały swoje przedsięwzięcia 
duże koncerny międzynarodowe, ale także prężne fi rmy krajowe.

Struktura prowadzonej działalności przez podmioty funkcjonujące m.in. 
w KSSE determinuje zachowania tych przedsiębiorstw jako głównych, potencjal-
nych klientów korzystających z lotniska w Gliwicach. Przedsiębiorstwa z branży 
IT bardzo często posiadają lokalizację w pobliżu lotnisk. Kolejnym czynnikiem 
wpływającym na powiązanie przedsiębiorstw z KSSE z transportem lotniczym 
jest udział kapitału zagranicznego. W oparciu o przeprowadzone badania przez 
zagraniczne instytucje badawcze określono wysoki stopień udziału przedsiębiorstw 
z kapitałem zagranicznym w kreowaniu ruchu lotniczego.

Obecny stan lotniska oceniać można jako zadowalający w kategorii lotnisk 
sportowych i General Aviation, z drogą startową zakwalifi kowane jest do V klasy 
technicznej.

Lotnisko jest otwarte od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Przyloty 
w godzinach pracy lotniska należy uzgodnić z głównym jego użytkownikiem. 
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Przyloty poza godzinami pracy oraz w dni świąteczne należy uzgodnić z głównym 
użytkownikiem lotniska z wyprzedzeniem 24 HR. W skład naziemnego pola ruchu 
lotniczego wchodzą następujące elementy:

 – DS1 (2,76 ha, tj. 27 600 m2),
 – DK (1,407 ha, tj. 14 070 m2),
 – płaszczyzny postojowe (2,6027 ha, tj. 26 027 m2),
 – DS2 (darniowa 600100),
 – DS3 (darniowa 690100),
 – płaszczyzny tankowania i odladzania.

Wartością o podstawowym znaczeniu jest sama powierzchnia lotniska ok. 
92 ha oraz możliwości poszerzenia drogi startowej do 30 m. Umożliwiłoby to 
dostosowanie lotniska do kodu 2C z możliwością operowania samolotów ATR42. 
Szacunkowe koszty kapitałowe modernizacji i rozbudowy wahają się w przedziale 
od 74 mln do 84 mln zł 7.

Lotnisko w Gliwicach jest ujęte w dokumentach strategicznych regionu. 
Zakłada się, że utrzyma ono istniejące funkcje oraz nastąpi jego rozbudowa 
i modernizacja. Wspomniana rozbudowa ma na celu zapewnienie w najbliższym 
okresie pełnienie funkcji lotniska lokalnego, pozwalającego na prowadzenie ope-
racji lotniczych przez samoloty o pojemności około 40 miejsc. Wskutek prowa-
dzonych inwestycji lotnisko będzie pełnić funkcję dla samolotów:

 – biznesowych (ruch GA),
 – turystycznych,
 – szkoleniowych,
 – aeroklubu,
 – LPR.

3. Prognoza ruchu lotniczego na lotnisku w gliwicach

Dotychczas na lotnisku w Gliwicach nie przeprowadzano żadnych badań 
marketingowych ani nie dokonuje się analizy danych statystycznych w oparciu 
o istniejący ruch lotniczy. Dotychczasowy brak danych wynika z faktu, że lotnisko 
w Gliwicach nie jest lotniskiem komunikacyjnym w świetle klasyfikacji lotnisk. 
Tym samym w świetle odpowiednich przepisów osoby przylatujące i odlatujące 
z tego lotniska nie mają statusu pasażera (handlowego).

7 ekspertyza prawno-ekonomiczna dotycząca rozwoju lotniska w gliwicach, Urząd Miasta Gliwice, 
Gliwice 2011, s. 104.
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Potencjalny popyt na usługi lotnicze w Gliwicach będą generowały podmioty 
rynkowe (gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa) odczuwające potrzebę odby-
cia podróży lotniczej, dysponujące odpowiednim funduszem nabywczym i które 
podejmują decyzję przeznaczenia go na ten cel. Fundusz ten w tak określonym 
celu i postrzegania podróży lotniczej jako dobra o charakterze ponadpodstawowym 
lub nawet luksusowym powstaje z nadwyżki pozostałej po zaspokojeniu potrzeb 
o charakterze podstawowym.

Potencjalne rozmiary popytu na przewozy lotnicze w Gliwicach oszacować 
można na podstawie liczby ludności oraz przedsiębiorstw, ewentualnego określenia 
wyspecjalizowanych funkcji miasta i poziomu kapitału przedsiębiorstw, a także 
poziomu zamożności mieszkańców. Niezbędne też będzie odniesienie do ruchu 
lotniczego na innych, podobnych lotniskach.

Z uwagi na bliskość portów lotniczych w Katowicach i Krakowie obsłu-
gujących regionalny rynek cargo zakłada się, że lotnisko w Gliwicach będzie 
obsługiwało jedynie ruch pasażerski oraz loty szkoleniowe, turystyczne, a także 
helikoptery LPR. Dokonując prognozy ruchu lotniczego na lotnisku w Gliwicach 
i wobec braku informacji odnośnie do ruchu pasażerskiego, posłużono się metodą 
porównawczą, wykorzystując analogię i perspektywy rozwoju ruchu lotniczego 
dla Polski. Przyjęto trzy warianty dla ruch GA i turystycznego:

 – pesymistyczny – wzrost ruchu lotniczego średnio 15% rocznie w pierw-
szym okresie funkcjonowania (10 lat), w dalszej części 12% i po 20 latach 
10%,

 – optymalny 23%, 18% i 15%,
 – optymistyczny -30%, 24%, 20% 8.

Dla ruchu regularnego podobnie:
 – pesymistyczny – 10%, 7% i 6%,
 – optymalny – 15%, 12% i 10%,
 – optymistyczny – 20%, 15% i 13%.

8 Liczba pasażerów oraz liczba samolotów odprawianych na lotnisku zależy od aktywności 
zarządzającego lotniskiem. Biorąc pod uwagę średnie tempo wzrostu ruchu lotniczego w Polsce 
oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, raporty producentów samolotów oraz doświadczenie 
zawodowe Autora, można założyć, że średni wzrost liczba pasażerów oraz liczba operacji na lotnisku 
w zakładanej 25-letniej perspektywie będą takie jak zakładana liczba przedstawiona w trendzie. 
Ponadto w początkowym okresie funkcjonowania połączenia lotniczego zawsze kluczowym elemen-
tem jest czynnik czasu potrzebny na pełną wymianę rynkową. W wariant optymistyczny dla ruchu 
GA zakłada rozwój ruchu lotniczego o 30% – przyjęto założenie wzrostu liczby zarejestrowanych 
samolotów, warianty optymalne i pesymistyczne stanowią konsekwencję takiego założenia. Ponadto 
została uwzględniona dynamika ruchu pasażerskiego przedstawiona przez ULC.
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Przyjęto, iż operacje lotnicze będą wykonywane przez 280 9 dni w roku, 
samolotami:

 – dla realizowania celów transportowych w ruchu regularnym – De Haviland  
DHC-6 TwinOtter (19 pasażerów) 10;

 – dla realizowania celów transportowych w ruchu biznesowym – Cessna 
525 Citation (3–9 pasażerów).

Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie będzie na poziomie 60–75%, 
a struktura przylotów do odlotów 50/50.

Z uwagi na fakt, iż ruch handlowy (regularny) w lokalnych portach rozwija 
się po roku, a nawet w okresie późniejszy, założono, iż w wariancie optymalnym 
i optymistycznym ruch handlowy zacznie się rozwijać w drugim roku działalności 
na jednej destynacji, a w wariancie pesymistycznym w trzecim roku działalności.

W świetle takich założeń prognozę dla ruchu lotniczego, dla samolotów GA, 
turystycznych oraz w ruchu rozkładowym, dla lotniska w Gliwicach sporządzono 
na okres 25 lat. Prognozę ruchu pasażerskiego w wariancie pesymistycznym, 
optymistycznym i optymalnym przedstawiono na rysunku 7.

 

lata 

Ruch pasażerski 

Rys. 6. Prognoza ruchu pasażerskiego na lotnisku w Gliwicach w ujęciu 25-letnim

Źródło: opracowanie własne.

9 Jak wynika ze statystyk lotniczych, ruch biznesowy (regularny i nieregularny) odbywa się od ponie-
działku do piątku, ruch pasażerski o charakterze turystycznym, okolicznościowym – od poniedziałku 
do niedzieli. Przypisując wagi poszczególnym segmentom podróży, uwzględniając czynnik pogody 
oraz dni wolnych od pracy, przyjęto, iż operacje lotnicze będą się odbywać przez 280 dni w ciągu roku.

10 Load factor jest współczynnikiem uśrednionym, dla ruchu regularnego wynosi on ok. 12 
pasażerów, natomiast dla GA – ok. 5 pasażerów, wskazane liczby przy typach taboru oznaczają 
maksymalną liczbę pasażerów na pokładzie samolotów.
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Podusmowanie

Podsumowując badania nad możliwością rozwoju lotniska w Gliwicach, 
należy wskazać na główne czynniki w odniesieniu do modernizacji i rozbudowy 
oraz do funkcjonowania lotniska.

Modernizacja i rozbudowa lotniska
Do mocnych stron należy zaliczyć: lokalizację, determinację władz miasta, 

społeczności lokalnej oraz przedsiębiorstw, przeprowadzone wstępne studia anali-
tyczne, lokalizację Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, park inwestycyjny, 
a także atrakcyjność inwestycyjną miasta i regionu, natomiast do słabych stron 
należy zaliczyć wysoki koszt inwestycji.

Jako szanse w modernizacji i rozbudowie lotniska w Gliwicach należy wska-
zać wysoki udział inwestorów prywatnych, pozyskanie środków pomocowych UE, 
bardzo szybki rozwój miasta i regionu, zwiększony popyt na przewozy lotnicze, 
nowe, nieznane technologie w transporcie lotniczym, natomiast do zagrożeń należy 
zaliczyć odłożenie innych inwestycji miejskich na nieokreśloną przyszłość – brak 
możliwości współfinansowania (finansowanie innych inwestycji zaplanowanych 
przez miasto) i konkurencję ze strony Katowic.

Funkcjonowanie lotniska w Gliwicach
Do mocnych stron zalicza się: nowa jakość komunikacji i regionu, dobre 

połączenie komunikacyjne lotniska z miastem i regionem, krótki czas dojazdu 
na lotnisko, w bliskim obszarze oddziaływania mieszka ponad 300 tys. osób, 
możliwość kształcenia kadry lotniczej w regionie, dużą ofertę usług lotniczych, 
zaś jako słabe strony należy wskazać brak możliwości wykonywania operacji 
przez duże samoloty.

Jako szanse należy wskazać stworzenie warunków do wykonywania trans-
portu lotniczego w regionie, poprawę dostępności komunikacyjnej miasta i regionu, 
zwiększenie rangi Gliwic w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, efektywniej-
szą promocję regionu, poprawę jakości życia mieszkańców, nowe technologie 
w transporcie lotniczym, natomiast do zagrożeń należy zaliczyć wzrost cen paliw 
i kryzys ekonomiczny.
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oPPortunitieS of the deVeLoPment regionaL air 
tranSPort in the SiLeSian aggLomeration for eXamPLe in 

airfieLd  gLiwice

Summary

The airport is defined as the place where such a passenger service, cargo and aircraft 
and also from a geographical point of view of a connecting air transport to the region.

In view of the changing needs of potential travelers and also the projected growth 
in air traffic, there is a need for building, modernization and adaptation of a network of 
small airports are managed by Polish Aeroclubs. The regional authorities, businesses and 
the local community is an opportunity to improve the accessibility of the aviation net-
work, as well as the improvement of economic indicators.

The main objective of this paper is to provide opportunities for small airports, which 
are located around large cities. For this purpose, identified factors that influencing the de-
velopment of the air market in the Silesian region, defined catchment area and made the 
air traffic forecasts for the airport in Gliwice.

translated by dariusz tłoczyński
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cONflicTS RElATEd TO AcqUiSiTiON Of PROPERTiES 
fOR ROAdS, ROAd bUildiNg ANd USE

introduction

Public goals are defined in article 6 of the Property Management Act (Dz.U. 
1997, no. 115, item 741; consolidated text: Dz.U. 2000, no. 46, item 543; conso-
lidated text Dz. Us. 2004, no. 261, item 2603).

Public goal 2 is interpreted as general purpose activity available for all citizens.
Public goals listed in the aforementioned legal act do not comprise all possi-

ble public activities, as according to paragraph 10, different public goals may be 
defined in other acts.

This statement in comparison with prior regulations (see: art. 6, p. 6, the Act 
on land management and property expropriation of 29.04.1985, Dz.U. 1991, no. 30, 
item 127 with amendments) narrows ability to qualify chosen activity as a public 
goal. This solution seems to be more suitable to market regulations concerning 
property management than earlier regulations.

The key factors in determining whether an investment may be treated as 
a public goal are regulations from the Property Management Act and the Spatial 
Planning Act. In case of contradictory opinions, one should refer to specific acts.

1 prof. dr hab. Maria Trojanek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, m.trojanek@ue.poznan.pl
2 See: Bieniek G. (ed.), ustawa o gospodarce nieruchomościami, komentarz, Lexis Nexis Publi-

shing House, Warszawa, 2008, p.449.
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Pursuant to art. 6 of the property Management Act, a vast majority of public 
goals is related to infrastructural investments.

Being aware of extreme complexity of choices made on numerous levels and 
its impact on forming socio-economic development of the society and various 
administrative bodies, it is essential to identify conflicts stemming from spatial 
management.

The conflicts originate in activities of various agents who operate within the 
same space yet are often driven by different goals, criteria and motives.

Considering the scope of research, the author limited her study to detecting 
and identifying problems linked to property rights acquisition for public purposes. 
Furthermore, she pointed at fields for potential conflicts caused by public goal 
investment, and suggested activities aimed at reducing them.

1. land acquisition for selected linear public investment – public 
road construction in the light of legal regulations

In the stage of infrastructural investment preparation, the investor takes action 
to acquire rights to properties for development. The rights comprise:

 – ownership (co-ownership),
 – perpetual usufruct,
 – permanent administration,
 – easement, land and transmission easement,
 – obligation relationships (rent, loan, leasing contracts),
 – administrative deed for property disposal 3 (DĄBEK 2009).

Rights to properties being subject to public investment can be gained in two 
ways: on the basis of civil law, yet in case where it is impossible – on the basis of 
expropriation. According to the existing regulations expropriation procedures can 
be applied to properties for which final location decisions were issued.

Land acquisition for public roads depends on road category, and it is pursuant 
either to the property management act (in case of acquiring land for public roads, 
where the plots are subject to land partition, partition and integration, new road 
construction or widening old roads), or to the act on special terms of preparation 
and realization of public road investments of 10 April 2003 4.

3 J. Dąbek, urządzenia infrastruktury technicznej, Materiały przygotowane na Warsztaty Zawo-
dowe Rzeczoznawców Majątkowych, Lublin 2009.

4 Act on special principles of preparation and realization of investment in the scope of public roads 
(Dz.U. no. 80, item 721 with amendments).
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Regulations included in the act (in the period 12 May 3003 – 16 December 
2006) referred only to one category of roads, i.e. national roads. Pursuant to the 
act, land for national Road was purchased from natural and legal persons by the 
State Treasury through the General Directorate of National Roads and Motorways 
on the agreement basis. Therefore, it was necessary to enter negotiations with 
owners (or perpetual usufruct holders). Negotiations were aimed at acquiring 
such rights on the basis of a civil contract according to article 114, p.1 of the 
property management act. In case negotiations failed, expropriation procedures 
were initiated by voivodes.

An amendment to the act on special terms of preparation and realization 
of public road investments of 10 October 2006 (effective date: 16 December 
2006) brought considerable changes to the process of land acquisition for road 
construction.

From 16 December 2006 to 10 September 2008 road location decisions were 
issued by:

 – voivode in case of national or regional roads,
 – county governor in case of county or local (municipal) roads.

Road location decision was issued on the basis of proper road operator’s requ-
est. In case of national roads, properties located on border lines became property 
of the State Treasury. In case of regional, county or local (municipal) roads, they 
became property of proper local authorities as of the date of final locality decision. 
Compensation was determined in a separate decision issued by voivode or county 
governor (article 12, p.4) under expropriation procedures. Compensation value in 
the period 16 December 2006 to 12 July 2007 was calculated considering:

 – property condition and price level on the day of issuing locality decision 
by voivode or county governor,

 – price level on the day of issuing decision regarding compensation value.
Value was calculated on the basis of the property management act (in particular 

art. 134 and §36, it.2, p.1) as well as the regulations concerning property valuation 
issued by Council of Ministers. In case of flats, the calculated value could not 
deteriorate owner’s living conditions.

In case of properties subject to national road location decisions issued prior 
to 16 December 2006, art. 12–13 of the subject law (before amendments) were 
applied. In this case, value estimation of purchased or expropriated properties for 
national road construction was based on § 36 item 1 of the regulations concerning 
property valuation issued by Council of Ministers. Such calculation technique was 
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possible due to availability of sufficient data obtained from notary deeds for similar 
properties, collected by General Directorate of National Roads and Motorways.

With the bill of 25 July 2008 concerning changes to the act on special terms of 
preparation and realization of public road investments and some other acts 5 further 
changes were introduced. New procedures for road investments and calculation 
of expropriation for distrained properties came into life.

Decisions concerning road location as well as building permits were replaced 
by one road development permit, issued within 90 days from road operator’s 
request. The act implemented criminal sanctions for violating time limits by agents 
entitled to issue the permit. The main aim of such a regulation is enforcing quick 
decision on agents in order to increase the pace of road construction.

Furthermore, compensation value for expropriated plots may be raised by 5% 
above the agreed level in case when the owner agrees to vacate the property 30 
days from receiving decision concerning permission to carry out road investment. 
Additionally, owners and perpetual usufructaries of land developer with house or 
a building with dwellings receive extra compensation of 10 000 PLN.

2. Acquisition of land for express roads

Investment specification
Express road no. S-5 on the stretch Łubowo – Kleszczewo via Gniezno city 

and the following communes and municipalities: Gniezno, Łubowo Pobiedziska, 
Kostrzyn, Kleszczewo.

Location decision for the subject road was issued on the basis of the amended 
act of 10 April 2003) on special terms of preparation and realization of public road 
investments 6. Properties subject to decision and located on border lines become 
property of the State Treasury. This is the case with national roads when location 
decision becomes final. Compensation is estimated by voivode in a separate deci-
sion. The S-5 route is presented on the map.

The subject route goes mainly across agricultural areas (approximately 33 
ha). Owners of these properties operate highly productive family farms. Road con-
struction will significantly change land character – the existing way of exploitation 
will be changed to a large extent and in many cases totally destroyed.

5 Dz.U. no. 154, item 958.
6 Dz.U. no. 220, item 1601.
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Fig. 1. Planned S-5 express Road

Source: http://www.gddkia.gov.pl.

Considering the facts mentioned above, the owners requested Wielkopolska 
voivode for assistance in getting compensation in form of other estates from 
resources of Agriculture Property Agency.

They backed up their request with the following arguments:
 – the planned express road runs through “middle” of fi elds leaving small 

plots on both sides, which limits access to the divided properties and affects 
negatively the size of agricultural production,

 – farms are their main source of income and fundamental part of lives,
 – downsizing farms’ areas will affect production profi tability,
 – certain investments related to agricultural specialization of the farms were 

made and in case of smaller areas these improvements will be useless,
 – as their farms are highly productive, the farmers signed contracts and they 

will not be able to fulfi l the agreements in new conditions.
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The farmers expected activity that would allow them to buy leased estates 
that belonged to the State treasury. What is more, they proposed certain locations 
of compensatory estates and demanded that sale would be conducted “on proper 
conditions and with the same proportions as those (…) in case of buyout of estates 
for A-2 motorways”.

Conducted analysis of requests sent to Wielkopolska voivode (Agriculture 
Property Agency) shows that they do not comply with formal requirements (no 
legal basis for employing the property management act of 21 August 1997, article 
131 – Dz.U. as of 2004, no. 261, item 2603 with amendments) for making over the 
leased land from State Treasury to the limited liability company as compensation.

Road development permit can be appealed against by involved parties (in 
case of county and commune (local) roads appeals are investigated by voivode. 
In case of decisions issued by voivode, appeals are investigated by the minister 
responsible for spatial management).

The most common reasons 7 for appealing against such permits are:
 – reservations about location of road investment that will result in dimini-

shing value of neighbouring properties,
 – increase in access costs to properties and therefore rise of agricultural 

production costs,
 – increased noise due to heavy traffic,
 – loss of profit from business and lease contracts,
 – inability to fulfill contract agreements,
 – too low compensation for developed and agricultural properties,
 – plots’ size and shape disparity to agricultural production,
 – reduction of direct UE payments due to smaller area of farms.

Owners (or perpetual usufructuaries) demand certain solutions to these 
problems:

 – they demand buyout of remaining parts of properties,
 – they expect compensatory properties (and in many cases select replacement 

properties themselves), with compensation ratio 1m2 to 1m2, without 
taking into account property designation,

 – they often demand buying entire properties,
 – request for compensatory plots.

7 Based on data from the State treasury property management department, Voivode’s Office, 
Poznań 2009.
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3. Acquisition of land for local road investments

Investment specification
Within the area of analyzed commune (one of communes located in Poznan 

district) 14 local public investments were carried out in the period 2008–2011. 
Most of them were related to road widening and modernization with the aim of:

 – providing separated connection between a village and the rest of commune,
 – equipping business active areas with communication and transport facilities,
 – relieving truck congestion in built-up areas,
 – connecting communes with road systems of neighbouring communes.

List of public goals established by the commune in the subject period is 
presented in a table below:

Table 1

Ways of land acquisition for public goals in Rokietnica commune 
in the period 2008–2011

Item 
no. Ways of land acquisition

acquired land [ha]
totAL

2008 2009 2010 2011

1. Partition 4.9044 1.4286 2.3038 0.8788 9.5156

2. Betterment levy settlement 0.0000 0.1293 0.0190 0.0851 0.2334

3. Special purpose road act 0.0000 0.1252 0.2113 0.0000 0.3365

4. Communalisation 0.0000 2.3025 0.0229 0.3062 2.6316

5. Purchase 0.6090 0.8742 1.0398 0.1763 2.6993

6. Exchange 0.0000 0.0000 0.0000 0.1127 0.1127

7. Lease 0.0000 0.0000 0.0000 0.2186 0.2186

TOTAL 5.5134 4.8598 3.5968 1.7777 15.7477

Source: own study based on data acquired from Rokietnica commune office.

To carry out the investments mentioned above, it was necessary to acquire 
rights to properties in road lane. Ways of land acquisition for public goals in the 
subject period are presented in Table 2.
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Table 2

Public goals established in the commune in the period 2008–2011

Item 
no. Public goal

acquired land [ha]
totAL

2008 2009 2010 2011

1. Roads and road widenings 5.5134 4.5498 3.5968 1.2701 14.9301

2. Fire station, day-care room and 
playground 0.0000 0.3100 0.0000 0.1763 0.4863

3. Sewage pumping station and 
rainwater sedimentation 0.0000 0.0000 0.0000 0.1127 0.1127

4. Water treatment plant 0.0000 0.0000 0.0000 0.2186 0.2186
TOTAL 5.5134 4.8598 3.5968 1.7777 15.7477

Source: own study based on data acquired from Rokietnica commune office.

Considering data presented in Table 1, one can see that the commune did not 
apply expropriation, although it is a special instrument for acquiring land for public 
purposes. One may assume that the commune did not have to resort to expropriation 
as negotiations with owners or perpetual usufructuaries were successful.

Charts 1–5 present the structure of land acquisition in subsequent years in 
the subject period.
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Chart 1. Employed methods of land acquisition in 2008 [ha]

Source: own study.
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Chart 2. Employed methods of land acquisition in 2009 [ha]

Source: own study.
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Chart 3. Employed methods of land acquisition in 2010 [ha]

Source: own study.
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Chart 4.  Employed methods of land acquisition in 2012 [ha]

Source: own study.
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Chart 5. Land acquisition for public goals in the period 2008–2011 with respect to employed 
methods of acquisition [ha]

Source: own study.
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The most often employed method of land acquisition for public goals in 
Rokietnica were as follows:

 – land partition (approx. 61.7% of acquired land),
 – property purchase and communalisation (approx. 17.5% and 17.1% 

respectively),
 – settlement of betterment levy and purchase based on regulations of the 

special purpose road act [pol. Specustawa] (approx. 15% and 2.2% 
respectively).

4. Positive and negative effects of changing route or road surface 
as seen by residents

Investment specification
The planned road investment entails the following changes in communication 

system within the selected area:
 – closure of a street which would become an internal road of a factory that 

needs to develop territorially,
 – paving another road, change of its function (it would serve as an access road 

to a housing estate), making pavements and bicycle lanes along the street,
 – conversion of another street, building intersection with a national road,
 – extending one of the existing bus routes to a housing estate.

Change of communication system is a precondition for developing one of 
the biggest companies in Poznań.

Benefits for the city, national budget and workers involved in the construction 
process are not within the research scope. The next part of the study concerns 
identifying positive and negative effects of paving the road and incorporating it 
into bus route. For this reason, questionnaires were distributed in several locations 
in Poznań city (five housing estates). Respondents were asked to choose from the 
list five positive and negative effects which they considered most important and 
then rank them in order of importance. The results are presented below:
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Table 3

Positive effects of paving the road and incorporating it into bus lane

Positive effects total
Dust reduction 3.65
Reduction of car failure frequency 2.42
Shortening a walk to a tram/bus stop 1.89
Increased security on the road 0.99
Shortening of commuting time 1.73
Increase in value of real properties 1.48
Easier and faster access for rescue teams 2.25

Source: own study.
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Chart 6. Positive effects of paving the road and incorporating it into bus lane

Source: own study.

The respondents found dust reduction the most important benefit from the 
road investment (3,65 points), they also listed (in order of importance):

 – reduction of car failure frequency (2.42),
 – easier and faster access for rescue teams (2.25),
 – shortening a walk to a tram/bus stop (1.89),
 – shortening of commuting time (1.73),
 – increase in value of real properties (1.48),
 – easier and faster access for rescue teams (0.99).
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As far as drawbacks were concerned, the respondents pointed at factors 
presented below:

Table 4

Negative effects of paving the road and incorporating it into bus lane

negative effects total
More traffic accidents 2.72
Increased noise 4.07
Higher traffic intensity 3.60
Decrease in value of real properties 0.73
Reduced ”privacy” of real properties 2.52
Extended time of rescue teams’ arrival 0.55

Source: own study.
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Chart 7. Negative effects of paving the road and incorporating it into bus lane

Source: own study.

The respondents found noise increase the greatest inconvenience (4,07 points), 
they also listed (in order of importance):

 – higher traffic intensity (3.60),
 – more traffic accidents (2.72),
 – reduction in “privacy” of properties,
 – decrease in value of real properties (0.73),
 – extended time of rescue teams’ arrival (0.55).
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5. Sources of problems in purchasing real properties in the process 
of preparation and realization of public goal investments as seen 
by investors

In the next part of the paper, the author presents most common obstacles in 
purchasing rights to properties for public investments.

Independently from detailed regulations, compensation for properties subject 
to public goal investment should be paid (i.e. road construction, changing the route 
or road surface). Entitlement to compensation is granted to owners, perpetual 
usufructuaries and holders of limited property rights. Value and payment of such 
compensation comply with the property management act (with the reservation of 
article 18 of the act on special terms of preparation and realization of public road 
investments). Calculation of compensation value is based on market value of pro-
perty (article 134, p.134 of the property management act) and in some exceptions 
replacement value (art. 135 of the property management act).

Compensation Value
Value of compensation is usually questioned if:
 – it is not sufficient for redevelopment or dwelling purchase,
 – it is not sufficient for transaction costs of buying another property and 

removal costs,
 – it does not compensate for lost profit (different land use of neighbouring plots),
 – it is incomparable to compensation paid to other people (agents).

This problem is common particularly in case of developed plots. Granted 
compensation calculated according to legal regulations of the property management 
act is usually insufficient for purchasing another real property.

The problem cannot be solved by the amendment to the act on special terms 
of preparation and realization of public road investments, which extends compen-
sation by 10 000 PLN. It appears that credit guaranty granted by public agents 
(the State Treasury or any local authority) for developing estate in other location 
would be more efficient. Such credit should be secured by mortgage, while interest 
rates and bank provision should be added to compensation.

Compensatory property
Compensation may take form of another property (article 131.1 of the property 

management act) belonging to the State Treasury or local authorities (article 131.2 
of the property management act).
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This compensation type is not always applicable due to lack of suitable parcels 
in the resources of the State treasury or local authorities. Sometimes, however, it 
is rejected by prospective benefiters.

Most often compensatory estates are/were granted from resources of agri-
cultural properties agency. For example, pursuant to the act on special terms of 
preparation and realization of public road investments, proper road agent can 
purchase properties on behalf and to the benefit of the State Treasury, region county 
or communes. The agent may purchase various properties, including dwellings, 
located outside road lanes in order to exchange them for estates located within lanes 
or in order to use them in compensation – integration procedures (article 13, p.2).

Perhaps another possible solution should be considered for people (agents) 
who sell properties for public purpose and who are interested in buying new par-
cels in order to possess the same amount of land stock? Presumably they could be 
granted entitlement to participate in limited tenders organized by the agricultural 
property agency or local authorities.

The most common obstacles to organize this type of tender are:
 – lack of properties free of third parties’ rights,
 – lack of properties free of claim from former owners,
 – inability to meet expectations of interested parties: e.g. with respect to 

location, agricultural usefulness, soil class and category etc.

Acquisition of land located within road lane
Obstacles to land acquisition for public investments may stem from:
 – unclear legal status of real properties (e.g. lack of inheritance documentary, 

mortgage charge, proceeding entry in land register, unknown owner of 
property),

 – reasons known only to owner or perpetual usufructuary (e.g. neighbour 
disputes, family disputes, refusal to sell property without giving any reason),

 – owners’ (perpetual usufructaries’) expectations concerning buyout of plots 
which remained after sectioning off the road lane).

These circumstances postpone the start of public investment process.

conclusion

Preparation of road investments entails conducting numerous procedures, studies, 
design studies, as well as obtaining various permits and decisions. It also brings many 
decision-making agents into action. Interdisciplinary and multi-faceted character of pub-
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lic goal investments (including road investments) often interferes with third parties’ busi-
ness, and as such it may result in spatial conflicts. Therefore, although a lot has been done 
in this matter, finding the right balance between public goals and rights of individual 
property owners in the investment process where agents are driven by different (if not 
contradictory) motives, goals and decision criteria requires further improvements.
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Summary

Building public roads is a public goal (Property Management Act of 21.08.1997; 
art. 6, point 1 & 1 a). Property located on area designated for public goals may be subject 
to expropriation, if the land cannot be acquired under civil law agreement or purchased 
in accordance with the Act of 10th April 2003 on special principles of preparation and re-
alization of investment in the scope of public roads (Dz.U. no. 80, item 721 with amend-
ments). Location of these investments often entails changes within land development and 
land use, which may result in conflicts.

The aim of the paper is to identify conflicts in the stage of designing roads, as well 
as their construction and use. The theoretical part will be supplemented by findings of 
a questionnaire research testing the inhabitants’ attitude towards benefits and inconven-
iences related to redesigning communication systems.

translated by maria trojanek
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EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ TRANSPORTU JAKO 
PRZEdmiOT ROZWAżAŃ miĘdZyNAROdOWEJ 

KONfERENcJi EURO-TRANS 2012

W dniach 24–25 września 2012 roku miała miejsce w Szczecinie XI 
Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans pt. „Europejska przestrzeń trans-
portu – koncepcja i rzeczywistość”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Transportu Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele pol-
skich i zagranicznych ośrodków akademickich, Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego, władz samorządowych, KTW EKG ONZ, zrzeszeń i izb gospo-
darczych, przedsiębiorstw transportowych, organizacji i instytucji działających 
na rzecz transportu w Polsce oraz liczne media.

Konferencja przebiegała w formie dyskusji panelowych przyporządkowanych 
do trzech sesji tematycznych:

 – Sesja 1 – transport w europie – wizja możliwości rozwoju i potrzeb (panel 
1 i 2),

 – Sesja 2 – gospodarowanie w transporcie (panel 3 i 4),
 – Sesja 3 – kształtowanie europejskiej przestrzeni transportu (panel 5 i 6).

Panel pierwszy, otwierający konferencję, dotyczył naukowej i poli-
tycznej wizji europejskiej przestrzeni transportu. Moderatorem panelu był  
prof. Bogusław Liberadzki (SGH). Do grona panelistów zostali zaproszeni: dyr. 
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Paweł Stelmaszczyk (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności 
i Transportu), dr Wojciech Drożdż (Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego), prof. Ursula Braun-Moser (Niemcy), dr Jerzy Kleniewski 
(Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Zbigniew Mączka 
(Urząd Lotnictwa Cywilnego), dr inż. Janusz Rymsza (Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów).

Wprowadzając do dyskusji, prof. B. Liberadzki zwrócił uwagę na następu-
jące zagadnienia:
1. Z geograficznego punktu widzenia mamy do spójnego zagospodarowania 

transportowego obszar ok. 5 mln km2, pokryty przez sieci połączeń drogo-
wych, kolejowych, lotniczych, żeglugowych.

2. Spójny wewnętrznie unijny obszar transportowy powinien być zrównoważony 
pod względem struktury gałęziowej transportu oraz wymogów środowisko-
wych, by wspierać skutecznie ideę jednolitego rynku UE.

3. Unijny obszar transportowy musi mieć dobre połączenia z otoczeniem, czyli 
lądowe, powietrzne i morskie przejścia granicy unijnej, otwierające pełen 
dostęp kontynentalny i globalny.

4. Transeuropejskie Sieci Bazowe i Europejska Sieć Mobilności stanowią 
o materialnej i fizycznej zdolności do spełniania celów koncepcji europejskiej 
przestrzeni transportowej.

5. Europejska Przestrzeń Transportowa ma szereg ograniczeń i wąskich gardeł, 
których usunięcie wymaga nakładów finansowych.

6. Budżetowe środki nie wystarczą na osiągnięcie wyżej wymienionych celów, 
potrzebne są nowe źródła finansowania, takie jak podatki od transakcji finanso-
wych, euroobligacje projektowe i rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego.

7. Sprawny system zarządzania procesami transportowymi i logistycznymi 
(inteligentne systemy, Galileo, Marco Polo) oraz ułatwienia mogą znacząco 
podwyższyć efektywność transportu.
Do uczestników skierował pytanie: „Co powinniśmy zrobić, aby wykreować 

efektywny, ale również i zasobooszczędny transport w przestrzeni unijnej”?
Prof. u. Braun-moser podkreśliła znaczenie liberalizacji i harmonizacji 

w transporcie unijnym oraz rolę przesłanek ekonomicznych. z. mączka odniósł 
się do lotnictwa i osiągnięć na rzecz integracji w ramach UE. Aby zoptymalizo-
wać wykorzystanie przestrzeni powietrznej w UE, konieczne są dalsze działania 
w celu integracji politycznej, ekonomicznej oraz technicznej (optymalne zarzą-
dzanie przestrzenią powietrzną oraz huby). J. rymsza, wskazując na podstawowe 
bariery spójności polskiej infrastruktury drogowej, zwrócił uwagę na mosty, które 
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w większości nie są dostosowane do obecnego natężenia ruchu drogowego. Do 
wypowiedzi nawiązał z sali prof. z. kordel (UG), który stwierdził, że od strony 
ilościowej europejska przestrzeń transportowa jest już zagospodarowana. Dzisiaj 
chodzi przede wszystkim o poprawę jakości istniejącej infrastruktury. Zauważył 
ponadto, że ochrona środowiska tak bardzo promowana w polityce transportowej 
UE powinna uwzględniać możliwości dostosowawcze przedsiębiorstw transpor-
towych. Uznał niektóre zapisy obecnej polityki transportowej UE za nierealne do 
wdrożenia. P. Stelmaszczyk, odnosząc się do tej wypowiedzi, stwierdził, że KE 
promuje ideę komodalności i efektywniejszego wykorzystania istniejącej infra-
struktury transportowej. Takie inicjatywy jak np. system przepływu informacji 
dla potrzeb logistyki, ITS czy technologia pociągów drogowych są rozważane. 
Technologie i konkretne rozwiązania istnieją, ale konieczne są unijne ramy prawne, 
aby wszędzie obowiązywały te same zasady i żeby granice państw nie stanowiły 
barier w zakresie wdrażania tych rozwiązań. dr J. kleniewski zauważył, że 
europejską przestrzeń transportu należy rozpatrywać łącznie z azjatycką, ale 
również i afrykańską. UE powinna sobie z tego zdawać sprawę, że takie spojrzenie 
będzie z korzyścią dla Wspólnoty. Należy być ostrożnym w podwyższaniu norm 
ekologicznych, bo to w konsekwencji obniża konkurencyjność unijnych firm 
transportowych. dr w. drożdż odniósł się do transportu zbiorowego i za właściwy 
kierunek do optymalnego wykorzystania transportu kolejowego w regionie uznał 
integrację z transportem samochodowym.

drugi panel, prowadzony przez prof. andrzeja grzelakowskiego (AM 
w Gdyni) poświęcony był zagadnieniu potrzeb transportowych społeczeństwa 
europejskiego. W panelu uczestniczyli: prof. Elżbieta Marciszewska (SGH), 
prof. Verica Dancevska (Uniwersytet w Bitoli – Macedonia), prof. Józef Perenc 
(US), prezes Zdzisław Szczerbaciuk (PIGTSiS), dr Jana Pieregud (SGH), dr inż. 
Ryszard Janecki (PŚ).

Wprowadzając do dyskusji panelu, prof. a. grzelakowski stwierdził, że 
współczesne wyzwania cywilizacyjne, wynikające z globalizacji i postępującej 
liberalizacji wszystkich rodzajów rynków, a w tym też rynków pracy oraz wzrost 
poziomu dobrobytu i długości życia mieszkańców Europy, silnie stymulują mobil-
ność społeczeństw tego regionu świata. Nowy ilościowy i jakościowy wymiar tej 
mobilności, jej współczesne wzorce, wymaga, w warunkach narastających potrzeb 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego i rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego, tworzenia odpowiednich dla nich możliwości i opcji transportowych. 
W związku z tym sformułował pytania:
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1. Jak można ocenić obecnie istniejący poziom dostosowania sektora transportu 
do zmian dokonujących się w wielkości i strukturze potrzeb transportowych 
społeczeństwa europejskiego?

2. Jak kształtuje się ten problem w aspekcie gałęziowym transportu, z uwzględ-
nieniem zjawiska substytucyjności i komplementarności oraz rosnących 
wymogów w zakresie dostępności i jakości usług transportowych i tych, 
które im towarzyszą?

3. Jakie skutki społeczne i ekonomiczne rodzi zjawisko niedostosowania 
strony podażowej poszczególnych rodzajów rynków transportowych do 
nowych wyzwań, jakie niesie epoka powszechnej mobilności społeczeństwa 
europejskiego?
Stwierdził, że nowe wzorce i standardy mobilności rodzą nowe potrzeby 

i wymogi dotyczące sektora transportu. Mobilność ma przede wszystkim swój 
wymiar przestrzenny i funkcjonalno-rodzajowy. Przejawem tego jest daleko posu-
nięta fragmentaryzacja rynku przewozów pasażerskich, która utrudnia integrację 
tego segmentu rynku transportowego UE, generuje wysokie koszty społeczne, 
zróżnicowanie społeczne i różne style życia przejawiają się w coraz większych 
nakładach na transport i w rezultacie może być poważną barierą w procesie two-
rzenia wspólnej europejskiej przestrzeni transportowej. W związku z tym:
1. Czy należy:

 – dostosowywać wyłącznie możliwości transportowe tkwiące w obszarze 
każdego rynku do wykształconych tam wzorców mobilności (rynkowy – 
propodażowy wariant dostosowań),

 – bardziej aktywnie oddziaływać na potrzeby transportowe, współkształtując 
wzorce mobilności w obszarze każdego rynku zgodnie z zasadami zrów-
noważonej mobilności przy uwzględnieniu miejscowych uwarunkowań 
i możliwości ich zaspokojenia (wariant regulacji publicznej propopytowej)?

2. Jak efektywnie zarządzać mobilnością w każdym segmencie rynku i jakie 
stosować środki, które umożliwią nie tylko realizację wymogu zrównowa-
żonej mobilności, ale również pozwolą zaspokoić zróżnicowane potrzeby 
transportowe społeczeństwa europejskiego i w długim horyzoncie czasu 
przyczynią się do budowy nowego modelu rynku, opartego na większej 
integracji jego poszczególnych segmentów?
Moderator zwrócił również uwagę, że polityka transportowa UE na lata 

2011–2020 stanowi podstawową wytyczną w zakresie budowy jednolitej euro-
pejskiej przestrzeni transportowej opartej na zrównoważonej mobilności. Warto 
więc dokonać jej oceny w zakresie:
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1. Kształtowania i utrwalania kultury (wzorca) mobilności społecznej zgodnej 
z zasadami zrównoważonego rozwoju;

2. Kształtowania możliwości i opcji transportowych w wymiarze europejskim 
zgodnych z wymogami zrównoważonej mobilności;

3. Możliwości kreowania wspólnej europejskiej przestrzeni transportowej na 
bazie utrwalania kultury zrównoważonej mobilności społecznej.
Prof. e. marciszewska swoją wypowiedź odniosła do transportu lotniczego. 

Stwierdziła, że ciągle jest on postrzegany jako gałąź oferująca usługi elitarne, co nie 
jest już prawdą. Mimo to ciągle umacnia się tendencja do powiększania fiskalizmu 
wobec tej gałęzi transportu. Uznała, że w Polsce tzw. mobilność lotnicza jest bardzo 
mała oraz że transport lotniczy w Polsce powinno się traktować w kategoriach uży-
teczności publicznej. Prof. V. dancevska odniosła się do poruszanych problemów 
z perspektywy Macedonii, gdzie następuje proces dostosowywania transportu do 
wymogów UE. Prof. J. Perenc zwrócił uwagę na różnice w rozwoju transportu 
w krajach unijnych i działania zmniejszające ten dystans, głównie dzięki środkom 
z funduszy unijnych. Zwrócił uwagę na malejącą mobilność ludności w Polsce 
(wg statystyki), co wiąże się przede wszystkim z trudną sytuacją społeczno-gospo-
darczą. z. Szczerbaciuk wskazał na brak koncepcji systemowego finansowania 
transportu publicznego w Polsce (wyjątki to aglomeracje). Niskie ceny wynikające 
ze znaczącej konkurencji w transporcie samochodowym powodują, że pogarsza 
się dostępność i jakość usług transportu publicznego. Brak integracji systemowej 
poszczególnych gałęzi transportu powoduje dalszy wzrost przewozów samocho-
dami prywatnymi ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zauważył, że nowa ustawa 
o publicznym transporcie zbiorowym nie zmieni obecnej niekorzystnej sytuacji 
i społeczeństwo polskie będzie miało coraz gorszy dostęp do komunikacji publicz-
nej w regionach. dr J. Pieregud skoncentrowała się na kwestii wymagań pasażerów 
w komunikacji publicznej, zauważyła, że w związku z rozwojem społeczeństwa 
informatycznego lista postulatów transportowych uległa znaczącemu rozszerzeniu. 
Dała dowody na relatywnie wysoką punktualność pociągów pasażerskich w Polsce 
(porównywalną z przewoźnikami niemieckimi). dr inż. r. Janecki zwrócił uwagę, 
że kraje UE15 poprzez długi czas wspólnej integracji wykształciły zdecydowanie 
inny wzorzec mobilności niż ma to miejsce w pozostałych państwach obecnej 
UE. Przytoczył wyniki badań mobilności, z których wynika, że obecnie pasażer 
jest bardziej przychylny rozwiązaniom oferującym możliwość przemieszczania 
się różnymi środkami i gałęziami transportu z łatwością zmiany (integracja) przy 
uwzględnieniu kwestii ekologicznych. W tym kierunku powinien więc iść dalszy 
rozwój istniejących systemów transportowych. Następnie moderator przekazał 



elżbieta załoga, Bogusław Liberadzki, arkadiusz drewnowski  222

głos sali. dr michał wolański (SGH) nawiązał do wypowiedzi Z. Szczerbaciuka. 
Stwierdził, że transport regionalny przegrywa konkurencję z motoryzacją indywi-
dualną w całej Europie i nie jest to tylko domena Polski. To jednak rodzi realne 
problemy związane z wykluczeniem społecznym. dr izabella Bergel (SGH), 
nawiązując do przedmówcy, zwróciła uwagę na kwestię zaspokajania potrzeb 
transportowych osób niepełnosprawnych. Prof. J. wronka podkreślił, że w sferze 
przewozów pasażerskich sam rynek nie jest w stanie regulować funkcjonowania 
tego systemu. Konieczny jest więc regulator i jego znaczenie powinno być duże, 
choć też nie nadmierne (tam, gdzie rynek dobrze działa).

W trzecim panelu dyskusją kierowali prof. krzysztof Szałucki (UG) i prof. 
Piotr Niedzielski (US). Panelistami byli: prof. Halina Brdulak (SGH), prof. Juliusz 
Engelhardt (US), dyr. Piotr Mikiel (ZMPD), prof. Ryszard Rolbiecki (UG), dyr. 
Paweł Szynkaruk (PŻM), prezes Jerzy Wójtowicz (C.Hartwig Szczecin).

Moderatorzy zaproponowali trzy grupy zagadnień do dyskusji:
1. Formalno-prawne i metodologiczne uwarunkowania kształtowania efektyw-

ności przedsiębiorstw transportowych:
 – sposoby liczenia mierników efektywności przedsiębiorstw transportowych 

i ich morfologia z punktu widzenia maksymalizacji wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa czy interesariuszy przedsiębiorstwa,

 – formalno-prawne uwarunkowania i bariery kształtowania efektywności 
przedsiębiorstw transportowych: w modelach biznesowych, w modelu 
użyteczności publicznej czy na rynkach branżowych;

2. Zachowania strategiczne przedsiębiorstw transportowych w kontekście kształ-
towania efektywności ich działalności operacyjnej:
 – skłonność przedsiębiorstw transportowych do opracowywania strategii 

własnego działania oraz kierowania się nimi w działalności bieżącej,
 – dominacja modeli biznesowych w postawach strategicznych przedsię-

biorstw transportowych,
 – rola liderów rynku w kształtowaniu proefektywnościowych strategii przed-

siębiorstw transportowych,
 – rozumienie perspektywy strategicznej w realiach polskich przedsiębiorstw 

transportowych sfery użyteczności publicznej;
3. Analiza sytuacyjna efektywności finansowej osiąganej przez przedsiębiorstwo 

transportowe:
 – ocena aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw trans-

portowych w Polsce,



europejska przestrzeń transportu… 223

 – popytowe bariery kształtowania efektywności finansowej przedsiębiorstw 
transportowych,

 – poziom konkurencyjności polskich przedsiębiorstw transportowych 
i wpływ tego czynnika na kształtowania ich efektywności finansowej,

 – problematyka deficytowości finansowej w działalności przedsiębiorstw 
transportowych sfery użyteczności publicznej.

Prof. J. engelhardt odniósł się do konkurencji w transporcie. Niewątpliwie 
konkurencja jest czynnikiem podnoszenia efektywności przedsiębiorstw. Ale trzeba 
zadać sobie pytanie, gdzie jest granica konkurowania przedsiębiorstw? Czy każda 
ostra konkurencja jest efektywna społecznie? Uznał, że powinna być uregulowana 
prawnie kwestia zasad uczciwej konkurencji w transporcie (ustanowienie mini-
malnych standardów). Prof. h. Brdulak, odnosząc się do analizy efektywności 
polskich przedsiębiorstw transportowych, przedstawiła dane dotyczące aktual-
nej sytuacji przedsiębiorstw branży TSL na podstawie raportu opublikowanego 
w „Rzeczpospolitej”. Z obserwacji branży wyłania się wniosek, że w sytuacji kryzy-
sowej przedsiębiorstwa są w istotny sposób zainteresowane pozyskiwaniem wiedzy, 
jak profesjonalnie prowadzić przedsiębiorstwo. Prof. r. rolbiecki skupił się na 
dwóch kwestiach: barier wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw 
transportowych oraz aktualnej sytuacji finansowej tych przedsiębiorstw. Uznał, że 
w Polsce szczególnie niekorzystnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw transporto-
wych wpływa otoczenie formalnoprawne oraz otoczenie konkurencyjne (zjawisko 
nieuczciwej konkurencji). J. wojtowicz omówił model prowadzenia działalności 
biznesowej na przykładzie C.Hartwig Szczecin, w tym kwestię leasingu taboru 
samochodowego. Przedstawił strukturę kosztów działalności przewozowej tego 
przedsiębiorstwa, wskazując na duży udział kosztów paliw i opłat drogowych 
(58%). P. Szynkaruk nawiązał do przedmówcy i zaprezentował aktualną sytuację 
rynkową PŻM. Około 97% całości przewozów PŻM to przewozy ładunków mię-
dzy różnymi portami na świecie. Tylko 3% to ładunki z i do portów polskich, co 
świadczy o niskiej gestii transportowej. Podkreślił, że transport morski (zwłaszcza 
w segmencie ładunków suchych) należy do najmniej zmonopolizowanych gałęzi 
transportu – występuje bardzo duża i ostra konkurencja. Znaczącym elementem 
kosztów firm żeglugowych są obecnie ceny paliwa, wysokie ze względu na sytuację 
na rynkach paliwowych, ale również z uwagi na zaostrzone normy ekologiczne. 
P. mikiel zwrócił uwagę na kwestie formalnoprawne oddziałujące na sytuację 
finansową przedsiębiorstw transportowych i wskazał, że w wielu wypadkach 
prawo było barierą dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Przyjęcie unijnych 
regulacji prawnych w dużej części uporządkowało aspekty prawne funkcjonowania 
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przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Zauważył, że podatki, jakimi w coraz 
większym stopniu obciążane są przedsiębiorstwa transportu samochodowego, są 
czynnikiem pogarszającym ich konkurencyjność. Wypowiadając się z sali, prof. 
mirosław chaberek zwrócił uwagę na kwestię określonego w rozporządzeniu 
1370/2007 tzw. rozsądnego zysku. Jego zdaniem to zagadnienie nie jest jeszcze 
dobrze rozpoznane w Polsce i środowisko naukowe powinno się tym zająć. Z kolei 
prof. z. kordel stanowczo stwierdził, że nie ma w Polsce uczciwej konkurencji 
w transporcie samochodowym w przewozach ładunków. Nieuczciwa konkurencja 
powoduje bardzo ostrą walkę cenową i prowadzenie działalności przez uczciwych 
przewoźników na granicy opłacalności. Ta sfera powinna zostać objęta pewnymi 
regulacjami. Do dyskusji włączył się k. makarewicz (Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego) i wskazał na potrzebę podjęcia i intensyfikacji działań na rzecz 
wdrażania programów paliw alternatywnych.

Moderatorem czwartego panelu był prof. Jerzy merkisz (PP). Do grona 
panelistów zaproszeni zostali: prof. Mirosław Chaberek (UG), prof. Jerzy Wronka 
(US), prof. Maciej Mindur (PW), prof. Ivan Milos (Politechnika w Rijece, 
Chorwacja), dr Arkadiusz Kawa (UE w Poznaniu).

Wprowadzając do dyskusji, moderator stwierdził, że obserwowane od wielu 
lat zmiany w różnych obszarach działalności ludzkiej są niewątpliwie składową 
obecnego kształtu i charakteru światowego ekosystemu i powiązań w nim wystę-
pujących. Powyższy system, traktowany jako złożony „organizm”, jest poddawany 
oddziaływaniu wielu czynników, w różnym czasie i przestrzeni oraz o różnej 
intensywności. Stąd podkreśla się ogromną wagę czynników o charakterze demo-
graficznym, ekonomicznym, prawnym, kulturowym, psychologicznym i socjolo-
gicznym funkcjonowania na danym obszarze geograficznym. Obecne pokolenia 
ludzi zamieszkujących różne obszary ziemi zdają sobie sprawę z wagi powyższych 
kwestii, dostrzegając nie tylko pozytywne cechy obecnych osiągnięć myśli ludzkiej, 
lecz również zagrożenia powstałe wskutek ich zastosowania w praktyce. Dowodem 
tego są postulaty wprowadzania i utrzymania zrównoważonego rozwoju społe-
czeństw, aby zapewnić byt współczesnym społeczeństwom na odpowiednim pozio-
mie, jednocześnie pozostawiając zasoby możliwe do wykorzystania przez przyszłe 
pokolenia. Obszar Europy również należy do regionów, w których powyższe 
procesy mają miejsce. Dziedziną o istotnym znaczeniu dla europejskiego rozwoju 
społeczno-gospodarczego charakteryzującą się wysokim wskaźnikiem rozwoju jest 
działalność transportowa. Dzięki niej możliwe jest zapewnienie odpowiedniego 
rozwoju gospodarczego, poziomu życia społeczeństw, ich mobilności, liberalizacji 
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i powszechności dostępu do usług w różnych ich wymiarach przedmiotowych, 
dostępu do nowych technologii i rozwoju człowieka. W tym kontekście za warte 
rozważania prof. J. merkisz uznał następujące pytania:
1. W jaki sposób należy projektować współczesną i przyszłą infrastrukturę trans-

portową, aby jej elementy mogły aktywnie uczestniczyć w dynamicznych 
zmianach zachodzących w sieciach transportowych w ramach realizowanych 
potoków ruchu?

2. Jakie narzędzia należy stosować, aby budowana infrastruktura transportowa 
była inteligentnym narzędziem oddziałującym na realizowane potoki ruchu 
i aktywnie wspomagającym elementem realizacji zadań przewozowych?

3. Jaki kształt ma mieć struktura nowoczesnych sieci logistycznych w obszarze 
zasobów towarowych i ludzkich względem zmiennego zapotrzebowania na 
dany rodzaj usługi i form przemieszczania tych zasobów? Jaki będzie koszt 
jej zastosowania i szybkość reakcji na zmiany na rynku europejskim? Jak 
usprawnić procesy logistyczne w ramach zastosowania modeli adaptacyjnych 
i nowoczesnych technologii w obszarze IT?

4. Jakie są możliwości powszechnego wprowadzania zarządzania pojazdem 
z zastosowaniem zasad tzw. eco-drivingu i wprowadzanie technologii sprzy-
jających ekologicznemu prowadzeniu pojazdu w rzeczywistych warunkach 
ruchu?

5. Jakie są możliwości i kierunki rozwoju nowoczesnych paliw odnawialnych 
o niskiej emisji składników szkodliwych oraz pojazdów o takiej emisji 
z uwzględnieniem oceny ekonomicznej ich wytworzenia i zastosowania na 
rynku europejskim?

6. W jakim kierunku i zakresie należy realizować wprowadzanie nowych stan-
dardów bezpieczeństwa w różnych aspektach działalności transportowej?

7. Jakie metody należy wprowadzać i w jakim obszarze celem kontroli zanie-
czyszczeń na poziomie systemu transportowego i obszaru oddziaływania 
potoków ruchu?

8. Jak właściwie realizować proces ujednolicania kosztów ponoszonych przez 
otoczenie wskutek działalności transportowej w Europie z uwzględnieniem 
procesu ich optymalizacji oraz wprowadzania ekologicznych rozwiązań 
technologicznych do przedsiębiorstw transportowych?
Prof. m. chaberek w kontekście postawionych pytań zauważył, że o ile 

wiedza i badania naukowe są w Polsce na wysokim poziomie, o tyle źle przedstawia 
się kwestia wdrażania opracowanych rozwiązań. Dotyczy to również wdrażania 
unijnych rozwiązań prawnych np. dotyczących bezpieczeństwa w transporcie. 
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Prof. m. mindur odniósł się do kosztów zewnętrznych w transporcie. Ogólna 
zasada „zanieczyszczający płaci” jest słuszna, problemem jest, kto ma tak naprawdę 
płacić i w jakiej wysokości. Zauważył, że próby zastępowania transportu drogo-
wego przez kombinowany w imię niższych kosztów zewnętrznych wymagają tak 
naprawdę dużych nakładów i rozbudowy systemu instytucjonalnego zachęcającego 
do korzystania z transportu kombinowanego. Prof. J. wronka przyznał, że sprawa 
szacowania kosztów zewnętrznych jest sprawą złożoną, ale UE konsekwentnie 
działa w tym zakresie, czego przykładem jest opublikowanie w 2008 r. podręcz-
nika dotyczącego szacowania kosztów zewnętrznych w transporcie. Czyli nie jest 
prawdziwe używane w wielu dyskusjach stwierdzenie, że nie ma obecnie dobrych 
metod szacowania kosztów zewnętrznych. Co więcej, w nowej polityce transpor-
towej UE są konkretne zapisy dotyczące wdrażania zasad internalizacji kosztów 
zewnętrznych w poszczególnych gałęziach transportu. dr a. kawa zwrócił uwagę 
na to, że trudno będzie doprowadzić do przeniesienia ładunków z dróg na inne 
gałęzie transportu, gdyż koncepcje opracowywane przez firmy logistyczne czy 
kurierskie opierają się na szybkim przemieszczaniu towarów, a to najefektywniej 
zapewnia transport samochodowy. Ponadto rozwój e-handlu, który będzie nadal 
występował, powoduje, że dostarczanie przesyłek do klienta odbywać się będzie 
głównie transportem samochodowym. Prof. i. milos przedstawił program roz-
woju portu Rijeka i jego znaczenie w rozwoju przewozów ładunków w relacjach 
z północy na południe Europy i dalej na Bliski Wschód oraz do Afryki.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta Biesiada Staropolska 
w Zamku Książąt Pomorskich, na której obok części artystycznej i poczęstunku 
odbyła się również ceremonia wręczenia Medalu WZiEU US oraz złożenia podzię-
kowania sponsorom konferencji.

W drugim dniu konferencji w ramach sesji 3 dyskusja skupiła się na 
zagadnieniu kształtowania europejskiej przestrzeni transportu. Piąty panel pt. 
zrównoważony transport – synergia i konflikty celów moderowany był przez 
prof. elżbietę załogę (US). Współautorem tez do dyskusji był prof. wojciech 
Paprocki (SGH). Do udziału w panelu zaproszenie przyjęli: prof. Jacek Żak (PP), 
prof. Robert Tomanek (UE w Katowicach), dr Małgorzata Zielenkiewicz (UG),  
dr Grzegorz Szyszka (ILiM w Poznaniu), prezes Henryk Leszczyński (PKS 
Szczecin), dr Krzysztof Woś (Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie), dr Dariusz 
Milewski (US).

We wprowadzeniu do dyskusji prof. e. załoga stwierdziła, że pojęcie 
„zrównoważonego transportu” używane jest od kilku dziesięcioleci, aby wyrazić 
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tendencję do ujmowania wielu cech funkcjonowania tego obszaru aktywności 
społecznej i gospodarczej. Zróżnicowanie cech funkcjonowania transportu prze-
jawia się w powstawaniu zjawisk sprzyjających uzyskiwaniu oczekiwanego efektu 
(synergia) oraz ujawniających jednoczesne występowanie efektów oczekiwanych 
i skutków niepożądanych (konflikty). Definicja zrównoważonego rozwoju uległa 
jednak w ostatnich latach ewolucji. Obecnie pojęcie to jest znaczeniowo o wiele 
szersze i obejmuje trzy obszary: sprawiedliwość społeczną (człowiek), efektyw-
ność ekonomiczną (gospodarka) oraz odpowiedzialność środowiskową (środo-
wisko). Powstaje jednak dylemat, jak połączyć harmonijnie ze sobą te obszary. 
Zaobserwować można, że na rynku globalnym trwa coraz ostrzejsza walka o pozy-
cję poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz gospodarek regionalnych. 
Niektóre kraje europejskie przyjęły politykę rozwoju energetyki korzystającej 
z odnawialnych źródeł, zapewniającej redukcję emisji CO2. Nie ma porozumienia 
na skalę europejską, czy polityka w tym zakresie powinna eliminować technikę 
reaktorów atomowych, czy też nadal wspierać jej rozwój. Polityka energetyczna, 
wspierana (dość niespójną) polityką w zakresie ekologii, w tym zaangażowania 
się człowieka w proces wpływania na zmiany klimatyczne na ziemi, staje się 
podstawową determinantą w kształtowaniu polityki transportowej UE, co ujawnia 
Biała Księga z marca 2012 r. W świetle powyższych rozważań moderatorzy panelu 
za interesujące uznali poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy i z jaką determinacją angażować się w Polsce w proces ograniczania tych 

rozwiązań w transporcie, które prowadzą do zastępowania trakcji spalinowej 
trakcją elektryczną?

2. Czy zasadne jest powoływanie się na przewagę trakcji elektrycznej nad 
trakcją spalinową, jeśli produkcja energii elektrycznej w Polsce nadal będzie 
zdominowana wysokoemisyjną technologią spalania węgla?

3. Jaką rolę w kreowaniu poziomu bezpieczeństwa ruchu, zużycia paliw i z tym 
związanej emisji spalin we wszystkich gałęziach transportu odgrywa degra-
dacja lub poprawa stanu infrastruktury transportowej?

4. Jak osiągnąć „skuteczną współmodalność”? Jakimi narzędziami optymali-
zować sieć multimodalnych łańcuchów transportowych, by ograniczyć czas 
i zasoby przeznaczone na transport?

5. Jak pogodzić cele w zakresie zrównoważonego rozwoju z potrzebami spo-
łecznymi, wzorcami mobilności, zmianą struktury gospodarstw domowych, 
wzrostem wartości czasu itp.? Jak wypełnić zobowiązanie państwa do świad-
czenia usług użyteczności publicznej w warunkach niepewnych/ograniczo-
nych zasobów finansów publicznych?
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6. Czy politycy, urzędnicy, a także przedstawiciele nauki nie ulegają złudzeniu, 
że procesy regulacji rynku mogą przynieść oczekiwane efekty, skoro wystę-
pują kontrowersje co do kwestii podstawowej – jakie mają być te oczekiwane 
efekty?
Prof. J. Żak stwierdził, że pojęcie zrównoważonego transportu stanowi w UE 

tzw. pojęcie kluczowe. Propozycje UE zmierzają w tym kierunku, aby przy rosnącej 
mobilności ograniczać przewozy poprzez lepsze wykorzystanie taboru, promowa-
nie idei carpoolingu, rozwój przewozów multimodalnych, rozwój ITS, optymaliza-
cję łańcuchów transportowych, modelowanie ruchu itp. Prof. r. tomanek odniósł 
się do realności wdrażania działań zapisanych w ramach polityki transportowej 
UE. Czy nie ma zagrożenia, że koszty nie będą wyższe od korzyści? Jako przykład 
podał kwestię zastąpienia napędu spalinowego – elektrycznym. Czy przypadkiem 
nie mamy do czynienia z pomysłami utopijnymi? dr m. zielenkiewicz zwróciła 
uwagę na przecenianie znaczenia państwa w oddziaływaniu na rynek transportowy. 
Uznała, że instrumenty polityki transportowej UE dają możliwości, ale nie gwaran-
tują realizacji zamierzonych efektów. Rynek jest zawodny, ale również i działania 
państwa są obarczone ryzykiem błędnych decyzji. Poruszając kwestię rozwoju 
przewozów kombinowanych, dr inż. g. Szyszka podkreślił, że obecnie mamy 
w Polsce do czynienia ze wzrostem wielkości tych przewozów. Jedną z przyczyn 
jest wzrost opłat za użytkowanie dróg kołowych dla przewoźników samocho-
dowych. h. Leszczyński odniósł się do problemu nierównowagi w traktowaniu 
przedsiębiorstw różnych gałęzi transportu w transporcie publicznym w Polsce. 
Samochodowy transport regionalny pomimo tego, że przewozi prawie trzykrotnie 
więcej pasażerów niż kolej, nie otrzymuje żadnego wsparcia ze strony czynników 
samorządowych zarówno w zakresie dopłat do przewozów, jak i zakupu taboru, 
co skutkuje koniecznością ograniczania oferty. To jednak rodzi skutki społeczne 
w postaci pogłębiającego się wykluczenia wielu grup społecznych. dr k. woś, 
nawiązując do idei zrównoważonego transportu, podkreślił zalety żeglugi śródlądo-
wej. Zauważył, że wielogałęziowy system transportowy jest bezpieczniejszy i lepiej 
zaspokaja potrzeby gospodarki i społeczeństwa. Stąd należy rozwijać wszystkie 
gałęzie transportu. dr d. milewski odniósł się do kwestii zmian technicznych 
i technologicznych w transporcie. Wprowadzanie nowych rodzajów środków 
transportu czy wdrażanie ITS może wpłynąć w istotny sposób na realizację celów 
polityki transportowej UE. Podkreślił znaczenie komodalności dla optymalizacji 
procesów transportowych. Wypowiadając się z sali, prof. f. gronowski zauwa-
żył, że nie powinno się podchodzić bezkrytycznie do tego, co proponuje UE, 
a co często, niestety, występuje w myśleniu wielu naszych decydentów. Z kolei 



europejska przestrzeń transportu… 229

prof. J. wronka podkreślił znaczenie człowieka w zrównoważonym rozwoju.  
Prof. e. marciszewska zwróciła uwagę na negatywne następstwa decyzji o włą-
czeniu transportu lotniczego do systemu handlu emisjami CO2. Decyzja ta nie osią-
gnęła swoich celów, a wręcz przeciwnie – spowodowała konflikt z przewoźnikami 
azjatyckimi i amerykańskimi. Jest to więc przykład źle przemyślanej decyzji UE.  
dr h. iliński (UE w Poznaniu) podkreślił konieczność rozwoju transportu zbio-
rowego w miastach w celu istotnego zmniejszenia kongestii. Wśród głosów z sali 
pojawiły się odniesienia do praktycznych możliwości realizacji polityki transpor-
towej przez biznes transportowy. Niejako w konkluzji prof. a. grzelakowski 
zauważył, że na politykę transportową UE trzeba patrzyć w szerszym kontekście. 
Jest ona przejawem kompromisu państw unijnych. Dlatego w ramach polityki 
krajowej powinno się traktować ją jako pewien punkt odniesienia, a konkretne 
cele do realizacji powinny być zapisane w polskiej polityce transportowej, i to 
przede wszystkim ona powinna być w kraju realizowana.

Moderatorem szóstego panelu pt. klastry a procesy logistyczne był  
prof. mariusz Jedliński (US). Panel ten był efektem połączenia dwóch odbywają-
cych się równolegle konferencji: Euro-Trans 2012 i „Klastry – wiedza, innowacyj-
ność, rozwój”. Do grona panelistów zostali zaproszeni: prof. Halina Brdulak (SGH), 
prof. Mirosław Chaberek (UG), prof. Bogusław Liberadzki (SGH), prof. Jarosław 
Witkowski (UW), prezes Zbigniew Zychowicz (Instytut Rozwoju Regionalnego 
w Szczecinie), Emilio Rull Quesada (AC&G Consultants).

Szerokiego wprowadzenia do dyskusji panelowej dokonał prof. m. Jedliński. 
Głos zabrała dr marzena frankowska (US), która zaprezentowała podstawowe 
założenia i zrealizowane działania w ramach projektu „Klastry – wiedza, inno-
wacyjność, rozwój”. Prof. B. Liberadzki zwrócił uwagę na fakt, że w ostatnim 
dziesięcioleciu nastąpiło pogorszenie konkurencyjności gospodarki europejskiej 
w stosunku do amerykańskiej. Podkreślił, że należy odejść od dogmatu podejścia 
usługowego, które funkcjonuje jeszcze w świadomości wielu Europejczyków, 
że istotą sukcesu są usługi, a nie produkcja. Dalsze trzymanie się tego założenia 
może skończyć się dla Europy źle, gdyż może utracić ona zdolność produkcyjną. 
Klastry powinny służyć idei współpracy w celu wzrostu innowacyjności i zdol-
ności produkcyjnej gospodarki polskiej i unijnej. Prof. J. witkowski zauważył, 
że klastry tak naprawdę nie są nowym zjawiskiem gospodarczym. Istniało ono 
już od dawna, choć pod innymi nazwami. Niewątpliwie jednak w obecnej formie 
klastry przyczyniają się do rozwoju regionów i z pewnością istnieje zależność 
pomiędzy rozwojem klastrów a innowacyjnością. Prof. h. Brdulak przedstawiła 
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swoją obserwację odnośnie do funkcjonujących klastrów. Zauważyła, że rzeczy-
wiście powodują współdziałanie przedsiębiorstw, jednak z drugiej strony można 
zaobserwować, że firmy w klastrze zamykają się w jakiś sposób na otoczenie. 
Trudno również mówić o znaczącej współpracy z innymi klastrami. Należy uznać 
to za pewną słabość. Można mieć wątpliwość, czy rzeczywiście klastry zapew-
niają zrównoważony transport? Prof. m. chaberek zauważył, że istnieje jeszcze 
sfera w ramach klastrów, która, jego zdaniem, nie jest jeszcze dobrze rozpoznana, 
a której potencjał jest znaczący. Chodzi o informację jako zasób. Wykorzystanie 
tego zasobu w szerszym niż dotychczas zakresie mogłoby dać wymierne efekty. 
z. zychowicz zwrócił uwagę na istotną rolę samorządu terytorialnego w powsta-
waniu i funkcjonowaniu klastrów. Klaster powinien być dla samorządu elemen-
tem strategii rozwoju regionu. e.r. Quesada, omówił praktyczne przykłady 
współpracy przedsiębiorstw (best practice) w ramach klastrów funkcjonujących 
w Europie Południowej.

Podsumowania i oficjalnego zakończenia konferencji Euro-Trans 2012 
dokonała prof. elżbieta załoga. Dziękując za uczestnictwo i owocną dyskusję 
oraz wymianę poglądów między nauką i praktyką, zaprosiła na następną, XII 
konferencję Euro-Trans, która odbędzie się w Warszawie pod przewodnim hasłem 

„Człowiek w transporcie”.


