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WSTĘP

Podejście procesowe jest koncepcją współczesnego zarządzania biznesem. 
Wyraża je szczególna troska o jakość produktów, satysfakcję klienta, optymalizację 
wykorzystania zasobów i efektywność działania. Działalność usługowa transportu 
opiera się na procesach coraz bardziej złożonych, wymagających nowych form 
i zakresów integracji różnorodnych elementów systemu transportowego, by speł-
niać postulat zrównoważonego rozwoju, zawierający się w triadzie: ekonomia, 
społeczeństwo, środowisko.

Zagadnienia integracji międzygałęziowej i wewnątrzgałęziowej transportu 
są mocno akcentowane w unijnej polityce transportowej ostatniej dekady. W naj-
nowszej białej księdze transportu z marca 2011 r. szczególny nacisk położono 
na promowanie idei współmodalności, przez różnego rodzaju innowacje, w tym 
dotyczące integracji usług i środków transportowych, optymalizacji procesów 
i relacji, poprawy bezpieczeństwa i energochłonności, uproszczenia procedur itp. 
Działania w tym kierunku uznano za niezwykle ważne w dążeniu do zrealizowania 
zakładanych koncepcji europejskiej przestrzeni transportu.

W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera kwestia efektywności reali-
zowanych usług i procesów transportowych. W niniejszej publikacji, autorzy 
wykorzystując dorobek teoretyczny oraz praktyczny, podjęli próbę naświetlenia 
tej problematyki z punktu widzenia jakości i wartości usług, dostępności do rynku, 
kosztów oraz cen, potrzeb transportowych, strategii przedsiębiorstw oraz efektyw-
ności łańcuchów dostaw.

Prezentowana publikacja jest efektem międzynarodowej konferencji nauko-
wej EURO-TRANS 2012 pt. „Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rze-
czywistość”, zorganizowanej 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 



Wstęp

rynkowe (z.1), Usługi i procesy (z. 2), Infrastruktura i środki transportu (z. 3), 
Uwarunkowania mobilności (z. 4).

Oddając w Państwa ręce przegląd wyników badań naukowych dotyczących 
zagadnień efektywności usług i procesów transportowych prowadzonych w róż-
nych ośrodkach akademickich, wyrażamy przekonanie, że staną się one przedmio-
tem dogłębnej analizy oraz inspiracją do szerszych interdyscyplinarnych badań.

Elżbieta Załoga
redaktor zeszytu
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ZARYS PROBLEMATYKI KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI 
DLA KLIENTA W TRANSPORCIE INTERMODALNYM

Wprowadzenie

Kształtowane nowoczesne podejście do transportu traktuje procesy trans-
portowe jako spójne zintegrowane całości. Integracja odbywa się na wielu 
płaszczyznach np. technologicznej, informacyjnej z uwagi na fakt, że następuje 
ewolucja metod zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi, a klienci dążą 
do kontaktów z jednym wykonawcą usługi transportowej. np. w formule one stop 
shopping. W tym kontekście proces transportowy rozumiany jest jako ciąg nastę-
pujących po sobie kolejno i równolegle zdarzeń, wzajemnie skoordynowanych, 
w wyniku których towar zostaje dostarczony do odbiorcy w jak najsprawniej-
szy sposób. Tworzona w wyniku takiego działania wartość zostaje przekazana 
klientowi w postaci spełnienia jego oczekiwań. Procesy tworzące wartość są 
integrowane w ramach koncepcji łańcucha transportowego. Łańcuch transportowy 
jest to skoordynowane z punktu widzenia technicznego, technologicznego, orga-
nizacyjnego i handlowego racjonalne następowanie po sobie czynności procesów 

1 dr Mirosław Antonowicz – Akademia Leona Koźmińskiego, maaw@kozminski.edu.pl.
2 mgr inż. Henryk Zielaśkiewicz – PKP CARGO SA, h.zielaskiewicz@pkp-cargo.eu.
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przewozu, przeładunku, składowania, administracji mające na celu przemieszczanie 
dóbr materialnych niezbędnych dla gospodarki narodowej, w przestrzeni i cza-
sie, ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju jednostek ładunkowych. 
W funkcjonowanie tak rozumianego łańcucha transportowego zaangażowane są 
różne podmioty. Wyrazem rozwoju tych współczesnych tendencji są przewozy 
intermodalne, które w koncepcji łańcucha transportowego wymagają integratora, 
współpracy, kooperacji, partnerstwa wszystkich uczestniczących w nim ogniw. 
Łańcuch rozpatrywany jest zgodnie z zasadą holizmu, jako całość przy założeniu, 
że prawidłowość jego funkcjonowania jest zachowana, gdy istnieje zgodność 
celów i motywacji wszystkich jego uczestników. Ta zgodność jest niezbędna dla 
kształtowania i tworzenia wartości dla klienta.

Celem artykułu jest wstępne zarysowanie problematyki tworzenia wartości 
dla klienta w transporcie intermodalnym i osadzenie jej na podbudowie teoretycz-
nej rozumienia wartości dla klienta, proponowanej przez marketing. Powyższa 
tematyka wymaga dalszych badań w aspekcie czynników kształtujących wartość 
dla klienta, jak i ich wpływu na wzrost przewozów transportem intermodalnym.

Przewozy transportem intermodalnym z udziałem kolei – krótka 
charakterystyka3

Rynek usług przewozowych transportem intermodalnym w Polsce jest ryn-
kiem dojrzałym. Charakteryzuje się on dynamiczną tendencją rozwojową. Jest 
to m.in. wynik pogłębiającej się podatności produktów podlegających wymianie 
międzynarodowej na zjawisko konteneryzacji. Przewozy intermodalne dla swo-
jego rozwoju wymagają stabilnych podstaw infrastrukturalnych, tj. sieci węzłów 
przeładunkowych (terminali intermodalnych, centrów logistycznych), współ-
pracy operatorów transportu intermodalnego z przewoźnikami oraz właścicielami 
terminali. Polska to jeden z największych rynków usług transportu kolejowego 
w krajach Unii Europejskiej, zarówno pod względem długości infrastruktury linii 
kolejowych – 4 miejsce w Europie, jak i wolumenu przewozów, wykonywanej 
pracy i liczby licencjonowanych przewoźników – 2 miejsce. Polska to również 
jeden z najbardziej zliberalizowanych rynków kolejowych przewozów towaro-
wych. Wskaźnik liberalizacji LIB (Rail Liberalisation Index 2011 IBM) dla rynku 
przewozów towarowych wyniósł – 826, co jest jedną z najwyższych wartości 

3 Podrozdział opracowano przy wykorzystaniu Raportu Urzędu Transportu Kolejowego, Warszawa 
lipiec 2012.
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wśród państw członkowskich, które dołączyły do Unii Europejskiej po 2004 
roku4. Polska ma duży udział w europejskim rynku przewozów towarów koleją 
(około 13%). Podstawowy wolumen przewożonych towarów przez polską kolej 
tworzą towary masowe, np. surowce kopalne. Udział w rynku przewozowym 
transportu intermodalnego nie przekracza 5%. Mimo tego prywatni przewoźnicy 
w transporcie kolejowym wykazują coraz większe zainteresowanie realizacją 
przewozów intermodalnych. Z uwagi na stosunkowo wysokie bariery wejścia na 
rynek (np. konieczność posiadania specjalistycznych wagonów, doświadczenia 
w funkcjonowaniu na stosunkowo trudnym i wymagającym rynku) proces wcho-
dzenia przewoźników prywatnych na rynek jest rozłożony w czasie. Na rynku usług 
przewozów intermodalnych nasila się zjawisko konkurencji. Spowodowane jest to 
dużymi perspektywami rozwojowymi tego segmentu rynku usług w transporcie 
kolejowym. Rynek usług kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce oparty 
jest głównie na transporcie intermodalnych jednostek transportowych (UTI) z/do 
portów morskich. W ujęciu podmiotowym, w 2011 roku przewozy intermodalne 
w Polsce realizowało siedmiu licencjonowanych przewoźników kolejowych. 
Wolumen przewiezionej masy, wykonanej pracy przewozowej, liczbę przewie-
zionych jednostek transportowych i UTI w transporcie intermodalnym obrazują 
wykresy (rys. 1, 2, 3).
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Rys. 1. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wg masy (tys. ton)

Źródło: opracowanie na podstawie danych UTK (raport maj 2012).

4 Rail Liberalization Indeks 2011; IBM Deutschland GmbH in collaboration with prof. dr. Ch. 
Kirchner, Humbold – UniversityBerlin, Brussels 2011.
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Rys. 2. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wg wykonanej pracy przewozowej 
(tys. tonokm)

Źródło: opracowanie na podstawie danych UTK (raport maj 2012).
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Rys. 3. Kolejowe przewozy jednostek transportowych w Polsce wg liczby i TEU

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UTK.

Należy zauważyć, że po okresie załamania w 2009 roku, od 2010 roku noto-
wane są dynamiczne wzrosty w zakresie wolumenu masy, wykonanej pracy prze-
wozowej oraz przewiezionych jednostek UTI. Co warte podkreślenia dzieje się to 
przy wzroście cen za dostęp do infrastruktury transportu kolejowego. W stosunku 
do roku 2010, liczba przetransportowanych jednostek intermodalnych wzrosła 
o około 42%. W porównaniu do wyników z roku 2010 zanotowano wzrosty w wolu-
menie o 34,1%, a w wykonanej pracy – 29,6%.
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Liderem rynkowym w przewozach intermodalnych pozostaje Grupa PKP. Jej 
udział w rynku na koniec 2011 roku osiągnął poziom: w masie przetransportowa-
nych jednostek – ponad 73%, a w wykonanej pracy przewozowej wielkość udziału 
wrynku wyniosła 75,5%. Drugim podmiotem pod względem udziału w rynku 
(ponad 24% – w masie i ponad 21% – w pracy) jest firma Lotos Kolej, realizująca 
w ramach aliansu strategicznego przewozy na zlecenie operatora logistycznego 
Spółki PCC Intermodal. Łączny udział pozostałych podmiotów jest stosunkowo 
nieznaczny np. w pracy przewozowej wyniósł około 3,1%.
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Rys. 4. Udział przewoźników w rynku przewozów intermodalnych wg masy w 2011 roku

Źródło: opracowanie na podstawie danych UTK (raport maj 2012).
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Rys. 5. Udział przewoźników w rynku przewozów intermodalnych wg pracy przewozowej 
w 2011 roku

Źródło: opracowanie na podstawie danych UTK (raport maj 2012).
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Dalsze przyrosty przewozów w transporcie intermodalnym warunkowane są 
poprawą parametrów jakościowych oferowanych przez transport kolejowy usług 
transportowych, np. w zakresie czasie dostawy przesyłek do odbiorców. Około 
36–37% linii kolejowych znajduje się w stanie dobrym. Trwają prace moderni-
zacyjne z uwzględnieniem funduszy unijnych. Jakość infrastruktury przekłada 
się na standard oferowanej prędkości handlowej oraz częste opóźnienia pocią-
gów. Średnia prędkość handlowa w transporcie kolejowym oscylowała w 2011 
roku na poziomie 25–26 km/h, a w przewozach intermodalnych w granicach 35 
km/h. Analiza poziomu przewozów transportem intermodalnym wskazująca na 
dynamiczny wzrost sugeruje, że w minionym okresie istniały następujące bariery 
rozwoju transportu intermodalnego:

 – niska jakość usług kolejowych, wyrażająca się np. długim czasem prze-
wozu, uległa poprawie,

 – stan techniczny linii kolejowych zbliżył się do standardów AGTC dzięki 
modernizacjom dokonywanym za pomocą funduszy unijnych,

 – braki w terminalach transportu intermodalnego uległy zminimalizowaniu 
z uwagi na powstanie w portach, jak i wewnątrz lądu nowych terminali dla 
transportu kontenerowego (np. terminale PCC Intermodal, PKP CARGO 
Logistics, terminale firmy Polzug GmBh, Bałtycki Terminal Kontenerowy); 
powstanie infrastruktury współfinansowane z funduszy unijnych,

 – poziom przewozów rośnie mimo nadal występującej niekonkurencyjności 
cenowej transportu intermodalnego koleją, w stosunku do transportu dro-
gowego, wynikającej z wysokich cen dostępu do infrastruktury transportu 
kolejowego,

 – wprowadzenie nowoczesnych technologii monitoringu połączeń i bieżącej 
informacji o przesyłkach dla klientów,

 – rosnąca globalna wymiana międzynarodowa między Azją i Europą oparta 
na ładunkach podatnych na konteneryzację; w pierwszej połowie roku 
2012 w stosunku do pierwszej połowy roku 2011 według danych portu 
Hamburg nastąpił wzrost rzędu 1,5%,

 – konsekwentna polityka UE promująca rozwiązania intermodalne w ramach 
programu Marco Polo; promowanie i przełożenie zasad rozwojowych na 
polityki transportowe poszczególnych państw oraz lansowanie koncepcji 
zrównoważonego rozwoju transportu ukierunkowanego na ochronę śro-
dowiska naturalnego przynosi rezultaty.



13Zarys problematyki kształtowania wartości dla klienta…

Podstawy teoretyczne marketingowej koncepcji tworzenia wartości 
dla klienta w transporcie intermodalnym

Kształtowanie wartości dla klienta wymaga starannej analizy rynku, na któ-
rym funkcjonuje podmiot oferujący usługi transportu intermodalnego. Transport 
intermodalny z uwagi na wielość zaangażowanych aktorów wymaga przyjęcia 
orientacji i filozofii działania marketingowego opartego na partnerstwie, relacjach 
i związkach. Znajduje to swój wyraz w stwierdzeniu J. Shetha, który uważa, że 
celem głównym działalności marketingowej jest wykreowanie i dostarczenie war-
tości uczestnikom rynku przez proces zawieranych transakcji i wzajemnych relacji 
rynkowych5. J. Brillman w swoich rozważaniach idzie jeszcze dalej twierdząc, 
że celem podstawowym przedsiębiorstwa jest tworzenie wartości dla klienta i to 
wartości wyższej niż konkurencja6. Pogląd ten znajduje swoje dalsze potwierdzenie 
w zaprezentowanym pojęciu marketingu przez Amerykańskie Stowarzyszenie 
Marketingu, wedle którego „marketing to funkcja organizacyjna oraz zestaw 
procesów służących kreowaniu, komunikowaniu i dostarczaniu wartości klientom 
oraz zarządzaniu relacjami z klientami w sposób korzystny zarówno dla przed-
siębiorstwa, jak i innych zainteresowanych podmiotów”7. Szczególnie jest to 
widoczne w usługach, w których występuje nierozdzielność świadczenia usługi 
z podmiotem wykonawcą. W praktyce wyzwania realizacyjne współczesnego 
transportu intermodalnego to nie tylko konieczność użycia specjalistycznych 
urządzeń przeładunkowych (np. suwnice, dźwigi samojezdne), posiadanie wie-
lofunkcyjnych terminali przeładunkowych czy posiadanie specjalnego taboru 
wagonowego. 

Współczesny transport intermodalny to także konieczność budowy part-
nerskich relacji między operatorem intermodalnym i jego klientem. Jeżeli takie 
relacje zaistnieją są istotną wartością dla obu stron. Co zatem oznacza wartość? 
Według Kotlera8 wartość dostarczana klientowi jest różnicą pomiędzy całko-
witą wartością produktu/usługi dla klienta oraz kosztem jaki on musi ponieść 
w związku z jego pozyskaniem. Wartość stanowi sumę korzyści jakich oczekuje 
klient od przedłożonej oferty. Potencjalne korzyści zawarte są np. w parametrach 

5 E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, 
WN US, Szczecin 2008, s. 159.

6 J. Brilmam, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002, s. 54.
7 E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami…, s. 160.
8 Ph. Kotler, Marketing, REBIS 2005, s. 60.
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jakościowych oferowanej usługi. Koszty zaś, to koszty całkowite poniesione 
przez nabywcę usługi, w skład których wchodzą np. koszty transportu. Wartość 
dla klienta zdaniem Garbarskiego9 może być pojmowana jako różnica pomiędzy 
postrzeganymi przez nabywcę korzyściami płynącymi z oferty a postrzeganymi 
kosztami skorzystania z niej. W kontekście transportu intermodalnego przedsta-
wiono to na rysunku 6. Wartość dla klienta w transporcie intermodalnym możemy 
zdefiniować jako różnicę między postrzeganymi korzyściami wynikającymi (np. 
z atrybutów oferowanej usługi – jej kompleksowości, czasu wykonania, nieza-
wodności), a postrzeganymi kosztami. (np. kosztami transakcyjnymi związanymi 
z kosztami zakupu danej usługi – ceną usługi za całą drogę przewozu, kosztami 
ryzyka np. ryzyka związanego z niepewnością co do skutków podjętych decyzji 
czy nieprzewidzianych zdarzeń podczas realizacji zlecenia usługowego).

Atrybuty produktu 
(w jednostce 
ładunkowej) 

Atrybuty usługi, czas 
wykonania, jakość 

Koszty transakcyjne 

Koszty procesu 
eksploatacyjnego 
(np. utrzymania 
terminali) 

Ryzyko 
np. handlowe 

Postrzegane 
korzyści –  
np. terminowość 

Postrzegane 
koszty np. koszty 
transportu 

Wartość 
dla 
nabywcy 
usług 

Rys. 6. Wartość dla nabywcy w transporcie intermodalnym

Źródło: opracowanie na podstawie: L. Garbarski, Marketing – koncepcja skutecznych 
działań, PWE Warszawa 2011, s. 31.

9 L. Garbarski, Marketing – koncepcja skutecznych działań, PWE Warszawa 2011, s. 31.

,
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Koncepcja marketingowa w procesie tworzenia wartości w transporcie inter-
modalnym dla klienta oznacza że nabywca:

 – dokonując wyboru operatora usługi wybiera tę firmę, która oferuje naj-
wyższa wartość,

 – kieruje się możliwością zaspokojenia swoich potrzeb, najczęściej celów 
o charakterze ekonomicznym np. obniżki kosztów,

 – ma przeświadczenie, że bardziej opłaca się budowanie z klientami długo-
trwałych relacji, w wyniku których powstaje zaufanie i lojalność klientów, 
w konsekwencji stale korzystają oni z usług firmy10.

Wartość dla klienta funkcjonuje w kategoriach określonych przez samych 
klientów w aspektach priorytetów realizacyjnych i preferencji. Usługa w trans-
porcie intermodalnym jest zbiorem wielu usług pośrednich odbywających się na 
drodze przewozu od punktu A do B, np. za- i wyładunkowych, usług dodatkowych – 
śledzenia usługi, gwarancji dostępu do infrastruktury liniowej czy punktowej 
(niedyskryminacyjny dostęp i poziom opłat za dostęp).

Proces tworzenia usługi w transporcie intermodalnym jest złożony struk-
turalnie i podmiotowo. Od punktu nadania do punktu odbioru udział w procesie 
tworzenia usługi biorą różne ogniwa, wykonywane są różne typy usług. Konieczna 
jest integracja i współpraca. Liczy się bowiem cel finalny – efektywna dostawa 
zgodnie z wymaganiami klienta. W gruncie rzeczy chodzi o usatysfakcjonowanie 
klienta. Podobną tezę znajdujemy w relacyjnym ujęciem marketingu. W tym 
ujęciu integracja jakości, obsługi klienta i instrumentarium marketingowego ma 
prowadzić do uzyskania przez klienta satysfakcji z otrzymanej usługi. Klient 
korzystający z transportu intermodalnego rozpatruje działania marketingowe 
z perspektywy kosztu (w rozumieniu frachtu łącznego), korzyści, komunikacji, 
dostępności (w rozumieniu dostępu do terminali transportu intermodalnego trak-
towanych czasami jako samodzielny produkt). Oczekuje usług elastycznych po 
satysfakcjonującej go cenie za całą drogę przewozu przy jak najmniejszej liczbie 
operacji pośrednich generujących dodatkowe koszty. Jest to w pewnym sensie 
zgodne z opinią wyrażoną przez M. Christophera i H. Peck, że wartość dla klienta 
w ujęciu ekonomicznym jest nierozerwalnie związana z ceną i ma charakter warto-
ści użytkowej11. Decyzje klienta użytkownika transportu o wyborze rodzaju trans-
portu opisywane są czasami na kanwie koncepcji 3A, tj. dostępności, akceptacji 

10 P. Doyle, Marketing wartości, Felberg Warszawa 2003, s. 85.
11 M. Christopher, H. Peck, Logistyka marketingowa, PWE Warszawa 2003, s. 56.
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i świadomości12. Oznacza to akceptację oferty przez użytkownika w ramach kon-
kretnej potrzeby przewozowej w kontekście celu do realizacji, przy świadomości 
skutków dokonanego wyboru w perspektywie otrzymanej w wyniku tegoż wyboru 
wartości. Zbliżone rozumowanie w kontekście wartości prezentuje Woodruff, 
definiując wartość dla klienta jako postrzegane preferencje wobec atrybutów 
produktu/usługi, atrybutów jego/jej funkcjonowania/korzystania i konsekwencji 
wynikających z jego/jej użycia/konsumpcji, które umożliwiają osiągniecie celów 
i zamierzeń w procesie użytkowania/konsumpcji13. Większość współczesnych firm 
pracuje sieciowo, polegając w dużej mierze na relacjach partnerskich z innymi fir-
mami. Tworzona jest swoistego rodzaju sieć marketingowa dostarczania wartości14. 
W skład sieci wchodzi firma ze swoimi pracownikami, dostawcy (także usług), 
pośrednicy, kooperanci, czy nawet klienci. Sieciowy układ występuje w transporcie 
intermodalnym. W łańcuchu transportowym uczestniczą różnorodne ogniwa, które 
w toku czynności dodają wartości dla tworzonej usługi, będąc w stosunku do siebie 
zarówno w roli dostawcy, jak i klienta. Można by rzec, że transport intermodalny 
znajduje się na drugim poziomie modelu tworzenia wartości dla klienta – wartości 
dodanej15. Niemniej należy postawić tezę, że transport intermodalny ze względu 
na swoją złożoność łańcucha transportowego, konkurencję między łańcuchami 
transportowymi w modelu tworzenia wartości znajduje się już na etapie czwartym, 
w którym tworzenie wartości oparte jest na wysokiej jakości relacjach i to relacjach 
długookresowych osnutych na interaktywności. Relacyjny interaktywny marke-
ting oznacza, że jakość usług w dużej mierze zależy od jakości relacji i interakcji 
pomiędzy sprzedawcą, dostawcą usługi a nabywcą w trakcie świadczenia usługi.

Istotne jest to tym bardziej dla usług transportu intermodalnego, gdzie 
w ramach procesu świadczenia uczestniczą różnorodne ogniwa i których jakość 
działania decyduje o poziomie jakościowym usługi finalnej. W ramach zjawiska 
integracji (np. operator przejmuje od klienta organizację i zarządzanie procesem 
transportowym) niezbędne jest partnerstwo w zakresie tworzenia oferty usłu-
gowej. Istotne dla tej koncepcji jest to, że operator transportu intermodalnego 
musi traktować odbiorców, dostawców, pośredników jako partnerów w tworzeniu 

12 E. Załoga, Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Uniwersytet Szcze-
ciński, Szczecin 1998, s. 114.

13 Zob. B. Dobiegała-Korona, Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, w: Zarządzanie 
wartością klienta, pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, POLTEXT, Warszawa 
2010, s. 237.

14 Zob. G. Amstrong, P. Kotler, Marketing, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s 93–95.
15 A. Krzepicka, Wartość dodana w marketingu relacji, w: Zarządzanie wartością klienta…, s. 444.
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i gwarantowaniu wartości dla klienta. Punkt widzenia operatora intermodalnego 
jest zbieżny z tezą Doyla16, który twierdzi, że opłaca się budowanie z klientami 
długotrwałych relacji, w wyniku których powstaje zaufanie i lojalność klientów. 
W konsekwencji będą oni stale korzystać z usług firmy. Takie podejście stanowi 
trzon relacyjnej koncepcji wartości dla klienta. Koncepcja ta oparta jest nie na 
ocenie wartości jednej oferty (jednego epizodu, transakcji), ale na ocenie relacji 
z dostawcą w kontekście całości relacji. W transporcie intermodalnym tak naprawdę 
chodzi o kompleksowe rozwiązanie problemów klienta (np. interoperacyjnych, 
logistycznych, transakcyjnych, dokumentacyjnych itd.), związanych z przepły-
wem określonego produktu w jednostce ładunkowej z punku A do punktu B, nie 
jednorazowo, epizodycznie, ale w dłuższej perspektywie czasowej na podstawie 
relacji opartych na wielu epizodach. To oznacza, że wartość dla klienta pojawia 
się w trakcie rozwiązywania jego problemów i jest wynikiem nie tylko korzyści 
z samej usługi, obsługi czy usług dodatkowych, ale także wynikiem pojawienia 
się stanów emocjonalnych związanych z wiarygodnością partnera, rodzącym się 
zaufaniem, pewnością, terminowością realizacji poszczególnych kontraktów17. 
Reasumując, wartość dla klienta w transporcie intermodalnym może opierać się 
na pięciu podstawowych komponentach (rys. 7). Stworzenie unikalnej warto-
ści dla klienta udaje się wówczas, gdy znamy potrzeby i oczekiwania klienta. 
Przydatną koncepcją kreowania wartości dla klienta w transporcie intermodalnym, 
wymagającą dalszego rozwinięcia, jest proces kształtowania wartości dla klienta 
zaprezentowany przez M. Christophera i H. Peck18 składający się z czterech pod-
stawowych etapów:

 – identyfikacja elementów wartości dla klienta,
 – ustalenie wartości dla klienta,
 – identyfikacja kluczowych składników sukcesu,
 – opracowanie procesu dostarczania wartości dla klienta w łańcuchu trans-
portu intermodalnego. 

Powyższy proces stwarza możliwość odpowiedzi na pytania: co daje oferta 
klientom oraz co klienci uznają za istotne? Poznanie tych oczekiwań pozwala na 
zaprogramowanie procesu kreowania wartości dla klienta.

16 P. Doyle, Marketing wartości, Felberg Warszawa 2003, s. 85.
17 Szeroko problem wartości dla klienta analizuje E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami 

w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, WN US, Szczecin 2008, s. 185–195.
18 M. Christopher, H. Peck, Logistyka marketingowa, PWE Warszawa 2003, s. 57–79; zob. także 

A. Laskowska-Rutkowska, Kreowanie wartości dla klienta w łańcuchu dostaw, w: Zarządzanie 
wartością klienta…, s. 315.
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Rys. 7. Komponenty wartości dla klienta w transporcie intermodalnym

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku transportu intermodalnego świadomość wyboru rozwiązania 
w aspekcie wartości oznacza oferowanie tej wartości wykraczającej poza tradycyjne 
rozumienie usługi transportowej. W relacyjnej koncepcji marketingu, wartości kre-
owane przez marketing kompleksowo rozwiązują problemy klienta. Współczesny 
biznes transportowy dla swojego rozwoju musi być społecznie odpowiedzialny 
a dla transportu intermodalnego niezbędne jest prowadzenie efektywnego mar-
ketingu relacji tworzących wartość dla klienta. Wartość ta winna uwzględniać 
oczekiwania i preferencje poszczególnych klientów. Postrzeganie zaś wartości 
dla klienta powinno następować w kontekście np. parametrów obsługi klienta, 
terminowości, poziomu ceny, doświadczeń wynikających z relacji.

Podsumowanie

Kreowanie wartości dla klienta jest procesem złożonym i w dużej mierze 
zależnym od wielu czynników, np. pracowników, zasobów materialnych. Pojęcie 
wartości dla klienta w zasadzie odnosi się do wszystkich typów nabywców także 
tych nabywających usługi transportowe dla celów przemieszczania towarów 
w czasie i przestrzeni. W samym procesie dostarczania wartości dla klientów 
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przez transport intermodalny chodzi o optymalizowanie i koordynowanie działań 
prowadzonych przez operatora transportu intermodalnego i inne podmioty uczest-
niczące w łańcuchu transportowym. Działania te zaś powinny tworzyć korzyści 
oczekiwane przez klienta, np. czasu, miejsca które są możliwe do uzyskania po 
akceptowanym przez niego koszcie.
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CUSTOMER’S VALUE CREATION IN INTERMODAL TRANSPORT

Summary

The concept of social marketing means the application of marketing principles and 
techniques to influence the target group to voluntarily accept a particular behavior by 
either rejecting, modifying or abandoning it for the good of the individuals, groups or 
society as a whole. The goal is to improve the quality of life, for instance by influencing 
the decision makers to choose environmental friendly transport offers. Intermodal trans-
port as a technology can give measurable effects to both social benefits and the economy. 
Solutions for the development of intermodal transport include marketing ideas related to 
the importance of proper relations between: logistic operators and the customer. Among 
the key challenges for transport is „The need to build partnerships between the inter-
modal operator and its customer – if they happen they are of significant value for both 
parties”. Transport users’ decisions are made on the basis of the 3A concept: availability, 
acceptance and awareness. Most of today’s transport businesses (including intermodal) 
is networked and therefore relies heavily on partner relationships with other companies. 
According to Armstrong and Kotler, they indicate a perfect understanding of the value 
chain of service – profit. This is consistent with Doyle’s thesis which claims that it is ben-
eficial to build long-lasting relationships with customers. It results in a trust and loyalty 
of customers who, consequently, always use the services of the company. Ultimate goal 
of the intermodal transport is problem solving of a customer (interoperability, logistics, 
trading, documentation etc.) connected with the movement of a particular product from 
point A to point B. Therefore, effectively solving customer problems that create value for 
a permanent customer base for the combined transport operator.

Translated by M. Antonowicz
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Wprowadzenie

Dynamiczne zmiany w otoczeniu zarówno na rynkach lokalnych, między-
narodowych, jak i globalnych implikują potrzebę doskonalenia obsługi klienta. 
Przedsiębiorstwa, by stawić czoło nowym wyzwaniom, muszą zmienić swój 
dotychczasowy sposób działania. Koncentrują się one na permanentnym modyfi-
kowaniu i ulepszaniu swojego potencjału. Gotowość usprawniania jakości wyro-
bów i usług można uznać za symptom dojrzewania polskiej gospodarki rynkowej. 
Menedżerowie współczesnych organizacji, aby nie narazić się na ryzyko podej-
mowania istotnych decyzji na podstawie błędnych przesłanek, decydują się na 
korzystanie z pomiarów w zakresie doskonalenia jakości. Brak rzetelnych infor-
macji o wymaganiach, oczekiwaniach, a także satysfakcji klientów stanowić może 
poważny problem uniemożliwiający ulepszanie działań jednostek różnego typu.

Zagadnienie obsługi klienta i związane z nim aspekty satysfakcji klienta czy 
jego lojalności nie są łatwe do scharakteryzowania z wielu powodów. Wynika to 
między innymi z osobliwości, a także wieloaspektowości poruszanej problematyki. 

1 Małgorzata Chojnacka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, 
mchojnacka@pwsz.pl.
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Jej skomplikowana natura świadczy o potrzebie ciągłego zgłębiania tego obszaru. 
Najogólniej rzecz ujmując można zauważyć, że studia literaturowe i analizy badaw-
cze odnoszą się głównie do koncepcji orientacji na klienta i poprawy jakości 
świadczonych usług w ujęciu ogólnym. Brakuje badań w konkretnych sektorach 
i sekcjach gospodarki, choć i tę przestrzeń systematycznie starają się wypełnić auto-
rzy. Niewiele natomiast pojawia się publikacji obrazujących doskonalenie obsługi 
klienta w obszarze transportu zbiorowego z uwzględnieniem metod pomiaru 
obsługi klienta i oceny jakości usług świadczonych przez przewoźników.

Celem artykułu jest rozpoznanie wybranych aspektów odnoszących się do 
obszarów obsługi klienta i satysfakcji klienta w przedsiębiorstwach transportu 
miejskiego, a w szczególności identyfikacja metod pomiaru obsługi klienta i oceny 
jakości usług świadczonych przez komunikację miejską. Pozyskane wyniki analizy 
empirycznej mogą pomóc w lepszym zrozumieniu problematyki obsługi pasażerów 
komunikacji miejskiej.

Wybrane metody oceny obsługi klienta

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu istotną kwestią 
jest doskonalenie umiejętności pomiaru oceny jakości wytwarzanych produktów 
i świadczonych usług. Stosowane w organizacjach badania pozwalają zmierzyć 
zadowolenie klienta z usługi, określają kryteria istotne z punktu wiedzenia klienta, 
dostarczają informacji niezbędnych do wdrożenia usprawnień. Kluczową kwestią 
jest właściwy wybór instrumentarium pomiaru, pozwalającego uwzględnić warunki 
w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa, rodzaj organizacji, jej charakter, wielkości, 
segment rynku, w którym działa, cel badania, typu odbiorcy. Skrupulatna analiza 
kompleksowych uwarunkowań będzie stanowić o trafności w wyborze metod. 
Warto nadmienić, że część przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z kilku 
metod wzajemnie komplementarnych. Każda z nich bowiem dostarczać może 
istotnych informacji umożliwiających doskonalenie działań organizacji.

W ogromie metod pomiaru można wyróżnić następujące metody2:
1. Bezpośrednie – umożliwiające pozyskanie informacji o bezpośredniej reakcji 

klientów wyrażonych przez system skarg, sugestii, technikę wypadków kry-
tycznych, badania ankietowe, zogniskowane grupy dyskusyjne i użytkowe, 
wywiady telefoniczne lub osobiste, analizę utraty klientów.

2 S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer, Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000, 
s. 296.
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2. Pośrednie – pomijające opinie konsumentów, koncentrujące się na miarach 
wyznaczników satysfakcji. Obejmują one: pozorne zakupy, powtórni klienci, 
benchmarking zewnętrzny i wewnętrzny, trendy sprzedaży, trendy udziału 
w rynku, trendy zwrotu z inwestycji, raporty pracowników pierwszego kon-
taktu z klientami i serwisu, a także raporty stowarzyszeń przemysłowych 
i organizacji konsumenckich. Metody pośrednie uznawane są jako mniej 
efektywne, ponieważ nie biorą pod uwagę rodzaju i natężenia uczuć dozna-
wanych przez konsumenta. Posługiwanie się metodami pośrednimi opiera 
się na założeniu, że klienci faktycznie zachowują się zgodnie z poziomem 
ich satysfakcji a wykorzystywane wskaźniki są silnie skorelowane z zado-
woleniem nabywców.
Metodą najbardziej rozpowszechnioną są badania ankietowe. Podstawowym 

narzędziem pomiarowym tej metody jest kwestionariusz, w którym zawarte są odpo-
wiednio skonstruowane pytania. Przy ich tworzeniu należy zadbać o poprawność 
i zwięzłość językową. Nie jest wskazane tworzenie wielokrotnie złożonych pytań. 
Wykluczyć trzeba porównania i pytania przeczące lub z podwójnym zaprzeczeniem. 
Błędem jest stosowanie pytań naprowadzających. Wszystkie te wysiłki podejmo-
wane przy konstruowaniu kwestionariusza mają na celu zapewnienie najwyższego 
poziomu wiarygodność wyników badania ankietowanego. Wskazane jest, by 
pomiary były przeprowadzone cyklicznie. Mogą one wówczas przynieść o wiele 
więcej cennych wskazówek i informacji na interesujący przedsiębiorstwo temat.

Często stosowaną metodą do zbierania informacji o obsłudze klienta jest 
analiza skarg i zażaleń, wniosków i reklamacji. Wiadomości pozyskane tą drogą 
mogą dotyczyć newralgicznych obszarów wymagających usprawnień. Wiele przed-
siębiorstw traktuje skargi jako prezent jaki klient oferuje organizacji. Najczęściej 
reklamacje są przyjmowane w czterech formach. Mogą być przekazywane ustnie 
pracownikowi pierwszego kontaktu, niekiedy klienci wypełniają anonimowy 
formularz i wrzucają go do skrzynki wniosków, czasami dzwonią na specjalną 
infolinię. Coraz chętniej niezadowolenie trafia do firmy drogą elektroniczną.

Monitorowanie poziomu sprzedaży zrealizowanej należy do tak zwanych 
pomiarów obiektywnych, co pozwala odkryć prawa jakie rządzą sprzedażą i umoż-
liwia modelowanie procesu, tak by przynosił oczekiwane efekty. Ta metoda opiera 
się na przekonaniu, że ujawnione trendy zakupowe stanowią o satysfakcji klienta, 
co nie zawsze musi być zgodne z prawdą. Monitoring sprzedaży nie odpowie 
zarządzającym na pytanie: jakie czynniki miały wpływ na zmiany trendu sprze-
daży. Do analizy wykorzystuje się najczęściej odpowiednio wyselekcjonowane 
narzędzia statystyczne.
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Inną popularną metodą jest benchmarking ujmowany jako „proces systema-
tycznego mierzenia i porównywania danego procesu realizowanego w przedsiębior-
stwie z porównywanym procesem w firmie, która wykonuje go najlepiej na rynku, 
w celu pozyskania informacji pomocnych w identyfikacji najbardziej skutecznego 
sposobu jego udoskonalenia”3. Metoda pozwala na dokonywanie korekt w obsłudze 
klienta zgodnie ze wskazówkami generowanymi przez wzorcowe organizacje.

Kolejną metodą rozpowszechnioną wśród organizacji jest tak zwane badanie 
jakości pracowników. Jej istota polega na przeprowadzaniu sond dotyczących 
wywiązywania się pracowników z prawidłowej obsługi klienta. Korzystający 
ze świadczenia usługi mają możliwość wypowiedzenia się na temat konkret-
nych pracowników, z którymi mieli styczność. Monitorowana jest także absencja 
i rotacja personelu. Analiza wyników opiera się na przekonaniu, że wysoka ocena 
pracowników jest skorelowana z wysoką oceną jakości obsługi klienta.

Coraz szerzej stosowaną metodą w usługach są zogniskowane grupy dysku-
syjne. Z jej pomocą możliwe staje się gromadzie danych dotyczących aspektów 
jakościowych. Niewielka grupa klientów, od pięciu do dwunastu osób, spotyka 
się ze specjalistą (moderatorem), który przez stosowanie technik kreatywności 
stymuluje uczestników do dyskusji. Uzyskany efekt synergii podczas tego rodzaju 
spotkań zachęca organizacje do coraz częstszego korzystania z tego narzędzia.

Jedną z metod gromadzenia informacji o obsłudze klienta, relacjonującą 
przebieg prawdziwych doświadczeń klientów, jest Mystery shopping (tajemniczy 
klient). Jej wyróżnikiem ma być dążenie do obiektywizmu. Cel ten osiąga się przez 
zatrudnianie wyspecjalizowanego badacza dokonującego pozornych zakupów. 
Dokonuje on aktu zakupu a następnie opisuje doświadczenia z wizyty na specjalnie 
przygotowanym kwestionariuszu. Niekiedy badacz świadomie prowokuje kłót-
nie, aby sprawdzić czy mimo tego personel postępuje zgodnie z wyznaczonymi 
standardami.

W krajach wysoko rozwiniętych na szeroką skalę stosuje się metodę Servqual,  
która ocenia percepcję usługi, a także oczekiwania związane z nią i co najważniejsze 
rozbieżności pomiędzy jednym a drugim. Im większa różnica między oczekiwa-
niami, a tym co nam dostarczono, tym nasza satysfakcja z obsługi jest mniejsza. 
Narzędziem badawczym jest kwestionariusz składający się z dwóch części. Pierwsza 
część gromadzi w sobie najczęściej 22 pytania. Klient udzielając odpowiedzi 
wskazuje czym powinna charakteryzować się idealna, w jego odczuciu, obsługa. 

3 B. Andersen, P. Petersen, The Benchmarking Handbook. Step-by-Step, Instructions, Chapman 
& Hall, London 1996, s. 4.
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W drugiej części (składającej się z takiej samej liczby pytań) ocenia obsługę danej 
organizacji4. Przykłady stosowania metody są szeroko opisywane w literaturze5.

W przedsiębiorstwach usługowych coraz częściej stosuje się wskaźnik zado-
wolenie klienta nazywany też indeksem CSI, jest on syntetyczną zagregowaną 
miarą, umożliwiającą uchwycenie dynamiki zjawisk. Według A. Hamrola stanowi 
jedną z bardziej zaawansowanych form prezentacji danych6. Pomiar dokonany 
tą metodą daje odpowiedź na następujące pytania7:
1. Jakie są oczekiwania klienta i które z nich mają dla niego największą wartość?
2. W jakim stopniu oferowana usługa spełnia te oczekiwania, a w jaki stopniu 

konkurencja je spełnia?
3. W które elementy należy inwestować i rozwijać, a które są przeinwestowane?

Metoda ta pozwala nie tylko na zbadanie w jasny i klarowny sposób zadowo-
lenia klienta, ale również umożliwia porównanie sytuacji firmy z konkurentami.

Metodyka i cel badań

Celem realizowanej pracy badawczej było rozpoznanie wybranych aspektów 
odnoszących się do obszarów obsługi klienta i satysfakcji klienta w przedsiębior-
stwach transportu miejskiego. Studia służyły zidentyfikowaniu metod pomiaru 
obsługi klienta i oceny jakości usług świadczonych przez komunikację miejską. 
Główne cele poznawcze sprowadzono do następujących pytań cząstkowych:
1. Od jakiego czasu prowadzi się badania i jaka jest ich częstotliwość?
2. Jaka jest ważność badań pasażerów komunikacji miejskiej?
3. Komu udostępniane są wyniki pomiarów jakości obsługi klienta?
4. Jakie instrumentarium pomiaru zadowolenia klienta jest wykorzystywane 

przez przewoźników zajmujących się komunikacją miejską?
5. Jakie metody analizy danych dotyczących omawianego pomiaru są przez 

nich stosowane?
6. Jakie czynniki ich zdaniem gwarantują właściwą analizę danych?

Badania zostały adresowane do przewoźników zajmujących się transportem 
miejskim w aglomeracjach miejskich liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 

4 Zarządzanie przez jakość. Koncepcje metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska-Gubała, 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2006, s. 160.

5 K. Lisiecka, Systemy zarządzania jakością produktów, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Akademickiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 74–78.

6 A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007, s. 474.

7 S. Borkowski, E. Wszendobył, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 119.



Małgorzata Chojnacka26

Odpowiedziało na nie 9 organizacji. Narzędziem badawczym był kwestionariusz 
ankiety rozesłany drogą mailową. Badanie ma charakter sondażowy. Przystąpiono 
do badania w lutym 2012 roku. Należy podkreślić, że przedstawione wyniki 
i wnioskowanie dotyczą wyznaczonej zbiorowości ujmowanej łącznie.

Badane jednostki należą do operatorów komunikacji miejskiej. W badaniu 
najliczniejszą grupę stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (67%), 
ale są wśród tej zbiorowości także związki komunalne, zakłady budżetowe i jed-
nostki budżetowe (po 11%). Są to głównie organizacje zatrudniające powyżej 250 
pracowników (78%). Pozostałe zatrudniały od 50 do 250 pracowników. Niektóre 
z nich (33%) mają wdrożony system zarządzania według norm serii ISO 9000, 
taki sam procent ankietowanych wdrożył własny zakładowy system zapewnienia 
jakości. Część organizacji (22%) nie zaimplementowała systemów, modeli, stan-
dardów jakości czy obsługi klienta. Zdecydowanie najmniej liczną grupę stanowią 
przewoźnicy działający na podstawie zasad Kaizen (11%). Większość organizacji 
(78%) realizuje badania jakości usług.

Wyniki przeprowadzonych badań

Przewoźnicy świadczący usługi komunikacji miejskiej, mają duże doświad-
czenie w realizacji badań i analiz jakości usług oczekiwanej i dostarczanej. 
Większość ankietowanych badania takie realizuje od ponad 6 lat (aż 71,43%). 
Do mniejszości należą organizacje ze skromniejszą praktyką. Jedynie po 14,29% 
przypada na organizacje z doświadczeniem od 3 do 6 lat i tyle samo na te mające 
doświadczenie od roku do 3 lat. Należy żywić nadzieje, że wieloletnie doświad-
czenie w tej dziedzinie pozwali na doskonalenie metod badawczych, przez co 
możliwa stanie się poprawa jakości obsługi pasażerów. Warty podkreślenia jest 
fakt, że w badanej zbiorowości nie ma przewoźników z doświadczeniem mniej-
szym niż rok.

W formularzu ankietowym zapytano o częstotliwość pomiarów. Z badań 
wynika, że największy procent jednostek realizuje pomiary co najmniej raz do roku 
(57,14% liczby wskazań). Inne organizacje rzadziej do takiego pomiaru przystępują 
(28,57%), jeszcze inne – co najmniej raz w miesiącu (14,29%). Warto w tym miej-
scu wspomnieć o wartości jakie niesie w sobie regularność takich badań. Uważa się, 
że systematyczność pozytywnie wpływa na ankietowanych, chętniej przystępują 
do badania, ale pod warunkiem że wcześniejsza analiza wyników skutkowała 
podjęciem działań naprawczych, dzięki którym klient odczuł poprawę jakości 
obsługi. Dobrym przykładem tego typu działań jest dokumentacja udostępniona 
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na stronach www MZK w Gorzowie Wielkopolskim. Klienci mogą dowiedzieć 
się jakie słabości obnażone zostały w badaniu i jakie podjęto działania naprawcze. 
Przez udostępnienie informacji na stronie internetowej pasażerowie mają pełny 
wgląd w to czy mobilizacja zakładu przyniosła pozytywny skutek. Innymi słowy 
czy ankietowani w kolejnych badania doświadczyli usprawnień.

Studia wykazały, że dla większości respondentów pomiary dotyczące klienta 
są ważne (57,14%), natomiast dla 28,57% są bardzo ważne, jedynie 14,29% 
ankietowanym wydają się one kluczowe. Wielu naukowców jest przekonanych 
o konieczności postrzegania pomiaru jako kluczowego aspektu dla organizacji. 
Uzasadniają to tym, że jest to punkt wyjścia do prowadzenia działań doskonalących. 
Opinia ta znalazła potwierdzenie w odpowiedziach ankietowanych. Respondenci 
głównie uznali badanie satysfakcji za ważne i bardzo ważne, a nawet kluczowe, 
co dowodzi zmiany postrzegania kwestii implementacji ulepszeń. Co istotne, 
przewoźnicy nie postrzegają badań jako mało ważnych czy w ogóle nieważnych.

Informacje o wynikach pomiaru powinny dotrzeć do każdego pracownika. 
Uzmysławia to zatrudnionym, w jakim miejscu znajduje się firma i wskazuje na 
niedoskonałości i niedociągnięcia obsługi, wymagające ulepszeń. Wyniki powinny 
zasugerować zatrudnionym potrzebę podjęcia działań naprawczych lub innowa-
cyjnych. Z badań wynika, że przygotowane prognozy i analizy przekazywane 
są pracownikom najwyższego szczebla. Respondenci deklarują, że informacje 
o rezultatach badania przekazywane są także osobom i działom zainteresowanym 
wynikami. Natomiast, co warte podkreślenia, sporadycznie trafiają do klientów 
biorących udział w badaniu, jeszcze rzadziej do wszystkich pracowników czy 
klientów (tabela 1).

Tabela 1

Udostępnianie informacji o wynikach pomiarów jakości obsługi klienta

Lp. Informacje docierają do % liczby wskazań
1. Najwyższego kierownictwa 36,84
2. Osób zainteresowanych 31,58
3. Klientów biorących udział w badaniu 10,53
4. Innych osób (audytorów, dziennikarzy) 10,53
5. Wszystkich pracowników 5,26
6. Wszystkich klientów 5,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Warto by przedsiębiorstwa transportu zbiorowego poszły za przykładem 
mniejszej grupy respondentów i rozpowszechniały informacje o rezultatach badań 
na szeroką skalę. Może to stymulować do ulepszania świadczonych usług przewo-
zowych. Dobrym pomysłem jest przekazanie wyników badań za pomocą strony 
www, o czym wspomniano wcześniej. Zatrudnionej załodze warto zaprezentować 
efekty badań osobiście, na przykład podczas zebrań pracowniczych. Do przeka-
zania informacji można wykorzystać także tablice ogłoszeniowe, radiowęzeł, 
gazetki lub drogę mailową.

Respondenci potwierdzili przypuszczenia autorki, że najczęściej wykorzy-
stywaną przez nich metodą jest analiza skarg, zażaleń wniosków i reklamacji, jak 
również monitorowanie poziomu sprzedaży. Ankietowani przypisywali za pomocą 
skali od 0 do 5 (gdzie 0 oznaczało, że dany instrument nie jest w ogóle stosowany, 
natomiast 5, że jest najczęściej stosowanym instrumentem) noty poszczególnym 
instrumentom pomiaru. Wartości średnich arytmetycznych wspomnianych metod 
wynosiły w kolejności 4,67 i 4,60. Kolejne dane liczbowe zaprezentowano w for-
mie tabelarycznej (tabela 2).

W tabeli 2 pominięto metody i techniki z wartością średniej arytmetycznej 
poniżej 1. Nie ujęto zatem w kolejności: Customer Satisfaction Research (0,83), 
metody Servqual (0,83), metoda CSI – wskaźnik zadowolenia klienta (0,67), 
metody zdarzeń krytycznych CIT (0,60), Badanie za pomocą ankiety pocztowej 
i zogniskowane grupy dyskusyjne zyskały po 0,33. Zainteresowaniem responden-
tów, o czym świadczą wyniki badań, cieszą się metody niewymagające bezpośred-
niego zaangażowania zatrudnionej kadry w proces badawczy. Do analogicznych 
wniosków doszły B. Pawłowska i A. Strychalska-Rudzewicz, po przeprowadzeniu 
badań wśród polskich organizacji agrobiznesowych. W swych empiriach wykazały, 
że aż 91% podmiotów najchętniej sięga po analizę skarg, zażaleń i reklamacji, 
a 84% wskazuje na monitoring poziomu sprzedaży, natomiast 74% wskazań miały 
badania ankietowe8. Te same metody pomiaru zostały uznane za najczęściej sto-
sowane przez zakłady ubezpieczeń, z tym że badania ankietowe mają tu ok. 73% 
wskazań, a monitorowanie poziomu sprzedaży i analiza reklamacji, skarg, zażaleń 
po ok. 55%9. A zatem niektóre metody cieszą się niezmiennie dużym zainteresowa-
niem wśród respondentów. Powinno się w tym miejscu wspomnieć o korzyściach 

8 B. Pawłowska, A. Strychalska-Rudzewicz, Badania satysfakcji klienta w systemie zarządza-
nia jakością, Roczniki Naukowe tom VII, zeszyt 3, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, Olsztyn 2005, s. 132–133.

9 L. Nieżurawski, B. Pawłowska, J. Witkowska, Satysfakcja klienta. Strategia – Pomiar – Zarzą-
dzanie, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 305.
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wynikających z właściwie dobranej metody badawczej, która może być elementem 
istotnym przy doskonaleniu usług. Przewoźnicy zaczynają dostrzegać nowe narzę-
dzia rozpowszechnione w sektorze usług bankowych czy usług profesjonalnych, 
takich jak: zogniskowane grupy dyskusyjne, tajemniczy klient, wywiad osobisty, 
metody Servqual, czy wskaźnik zadowolenia klienta CSI, jednak stosowane są 
przez nich sporadycznie.

Tabela 2

Instrumentarium stosowane do badań obsługi klienta przez przedsiębiorstwa transportu 
miejskiego

Lp. Metody, techniki pomiaru Wartość średniej 
arytmetycznej

1. Analiza skarg, zażaleń, wniosków 4,67

2. Monitorowanie poziomu sprzedaży 4,67

3. Raporty pracowników pierwszego kontaktu 2,83

4. Badanie ankietowe, gdzie kwestionariusz wręczany jest 
osobiście (samodzielnie wypełniany przez respondentów) 2,17

5. Badanie ankietowe (internetowe) samodzielnie wypełniane  
przez respondentów, CAWI 2,17

6. Analiza pomiaru utraty klientów (analiza lojalności) 1,83

7. Raporty stowarzyszeń, izb gospodarczych itp. 1,67

8 Analiza rodzaju sprzedanych biletów 1,67

9. Benchmarking 1,50

10. Wywiadów osobistych 1,33

11. Badań jakości pracowników 1,33

12. Mystery shopping – Tajemniczy klient 1,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Respondenci odpowiadając na pytanie dotyczące metod analizy danych 
zgodnie ze skalą od 0 do 5 (gdzie 0 oznaczało, że metoda analizy nie jest w ogóle 
stosowana, zaś 5 oznaczało, że jest najczęściej stosowaną metodą analizy pomiaru 
satysfakcji klienta), stwierdzili, że najczęściej stosują metody analizy jednowy-
miarowej, następnie dwuwymiarowych, rzadziej wielowymiarowych i analizy 
kluczowych czynników powodzenia (tabela 3).



Małgorzata Chojnacka30

Tabela 3

Metody analizy danych badań satysfakcji klientów

Lp. Metody analizy danych dotyczące pomiaru satysfakcji klienta Wartość średniej 
arytmetycznej

1. Metody analizy jednowymiarowe 3,20

2. Metody analizy dwuwymiarowe 2,40

3. Metody analizy wielowymiarowe 1,00

4. Metody analizy kluczowych czynników powodzenia 1,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Jest kilka czynników decydujących o wyborze określonych metod. 
Najważniejsze z nich to: liczba przypadków, liczba zmiennych, charakter sta-
wianych pytań lub hipotez badawczych. Respondenci najczęściej stosują analizy 
jednowymiarowe, które w odczuciu J. Wątroby powinny być wykorzystywane 
do wstępnej charakterystyki zebranych danych10. Analizy te sprowadzają się do 
określenia częstości występowania poszczególnych kategorii odpowiedzi lub 
do badania miar charakteryzujących przeciętny poziom (średnia, mediana lub 
wartość modalna) i rozrzut badanych wielkości. Rzadziej respondenci korzystają 
z analiz danych dwuwymiarowych, które wykorzystuje się do oceny współzależ-
ności zachodzących pomiędzy dwoma cechami. Badania nie potwierdziły opinii 
świadczącej o tym, że w badaniach satysfakcji klienta najchęniej wykorzystuje 
się metody wielowymiarowe.

Najistotniejszym czynnikiem, gwarantującym uzyskanie właściwych wyni-
ków analizy wedle respondentów zgodnie ze skalą od 0 do 5 (gdzie 0 oznaczało, 
że czynnik nie jest w ogóle istotny, zaś 5, że czynnik ma kluczowe znaczenie dla 
analizy satysfakcji) jest reprezentatywność próby badawczej. Kolejne to narzędzia 
pomiarowe, które trafnie zmierzą założone przez badacza wielkości i dane odzwier-
ciedlające rzeczywisty poziom mierzonych wartości. Pozostałe czynniki (w ocenie 
ankietowanych) gwarantujące właściwą analizę zostały zaprezentowane w tabeli 4.

Ankietowani za warunki bardzo istotne, gwarantujące prawidłową analizę 
danych uznali reprezentatywną próba dla populacji klientów (4,83). Kolejne dwa 
bardzo ważne czynniki w ich ocenie to właściwie dobrane narzędzia i prawidłowo 

10 J. Wątroba, Metody statystyczne stosowane do analizy zadowolenia i lojalności klientów, StatSoft 
Polska, Kraków 2005, s. 67.
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zebrane dane (po 4,67). W ocenie respondentów znaczące jest również to czy 
adekwatnie został sformułowany cel analizy (4,33) i czy odpowiednie osoby prze-
prowadzają analizę. W ocenie respondentów osoby te powinny mieć odpowiednią 
znajomość możliwości i ograniczeń procedur analizy danych, jak również powinny 
mieć doświadczenie w poprawnej interpretacji uzyskanych wyników. Czynnikiem, 
do którego nie przykładają dużego znaczenia i uznają go za raczej nieistotny, jest 
dostęp do profesjonalnego oprogramowania komputerowego.

Tabela 4

Warunki do dokonania analizy danych zadowolenia klienta

Lp. Czynniki gwarantujące właściwą analizę danych Wartość średniej 
arytmetycznej

1. Poddana badaniom próba klientów powinna być reprezentatywna  
dla populacji klientów, na którą mają być uogólnione wyniki 4,83

2. Zastosowanie powinny mieć narzędzia pomiarowe, które trafnie 
mierzą założone przez badacza wielkości 4,67

3. Zebrane dane winny dobrze odzwierciedlać rzeczywisty poziom 
mierzonych wielkości 4,67

4. Cel analizy powinien zostać sformułowany w sposób umożliwiający 
jego zrealizowanie za pomocą metod analizy danych 4,33

5.

Osoba lub zespół przeprowadzający analizę winien wykazywać 
odpowiednią znajomość możliwości i ograniczeń procedur analizy 
danych oraz powinien mieć doświadczenie w poprawnej interpretacji 
uzyskanych wyników

4,00

6. Dostęp do odpowiedniego oprogramowania komputerowego  
(np. programów z rodziny STATISTICA lub GRETL) 1,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Rezultaty badania mogą być imperatywem dla operatorów komunikacji 
miejskiej do czerpania z odpowiednio wyselekcjonowanego zestawu metod bez-
pośrednich. Można zaproponować zwiększenie zestawu narzędzi oceny, które 
z powodzeniem powinny znaleźć zastosowanie w pracy tego typu przedsiębiorstw. 
Warto zaproponować otwieranie się na dotąd niestosowane przez nich instrumenty, 
takie jak kwestionariusz Servqual czy kwestionariusz Kano, nadające się do badania 
satysfakcji ze świadczonych usług. Pozwoli to na pełniejsze spełnienie oczekiwań 
klienta. Podobna uwaga dotyczy metod analizy danych.
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Podsumowanie

Współczesne organizacje transportowe nie rezygnują z pomiarów obsługi 
klienta, by nie narażać się na ryzyko podejmowania istotnych decyzji na podstawie 
błędnych przesłanek. Uczestnicy badania wiedzą, że brak rzetelnych informacji 
o wymaganiach, oczekiwaniach, a także odczuciach klientów po skorzystaniu 
z usług przewozowej może być źródłem wielu niepotrzebnych nieporozumień. 
Kwestie dotyczące pomiaru satysfakcji klienta dlatego zgodnie uznają za bardzo 
ważne lub ważne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować następujące 
wnioski:
1. Ankietowani mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań satys-

fakcji klienta. Prowadzą je systematycznie, co najmniej raz do roku.
2. Przyznają, że najczęściej stosowaną przez nich metodą badawczą jest analiza 

skarg, zażaleń i wniosków oraz monitorowanie poziomu sprzedaży.
3. Wyniki badań są przekazywane bezwzględnie najwyższemu kierownictwu, 

ale również osobom i działom zainteresowanym wynikami.
4. Przedsiębiorstwa transportu miejskiego najczęściej korzystają z dwóch 

metod do badania obsługi klienta, a mianowicie z analizy skarg, zażaleń, 
wniosków i reklamacji, a także z monitorowania poziomu sprzedaży. Są to 
instrumenty niewymagające bezpośredniego zaangażowania pracowników 
w proces badawczy.

5. Najczęściej stosują metody analizy danych jednowymiarowych.
6. Respondenci zauważają, że warunkiem gwarantującym właściwą analizę 

danych jest przede wszystkim reprezentatywność próby. Inne ważne deter-
minanty to narzędzia pomiarowe, które trafnie zmierzą założone przez 
badacza wielkości i dane odzwierciedlające rzeczywisty poziom mierzonych 
wartości.
Reasumując, można powiedzieć, że ciągłe doskonalenie jakości daje nie tylko 

szansę organizacjom gospodarczym na przetrwanie na rynku, ale także otwiera 
przed nimi nowe perspektywy. Nie dziwi zatem fakt, że wiele przedsiębiorstw 
komunikacji miejskiej uznaje pomiary dotyczące jakości obsługi klienta za istotne. 
Należy pamiętać, że tylko właściwa identyfikacja zmian w zakresie usługi oczeki-
wanej i dostarczanej, jak również dostosowanie się do nich warunkuje pełniejsze 
wykorzystanie możliwości przedsiębiorstwa i zwiększa prawdopodobieństwo 
osiągnięcia sukcesu.



Metody i narzędzia oceny jakości obsługi klienta… 33

Bibliografia

Andersen B., Petersen P.G., The Benchmarking Handbook. Step-by-Step, Instructions, 
Chapman &Hall, London 1996.

Borkowski S., Wszendobył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007.

Lisiecka K., Systemy zarządzania jakością produktów, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. 
Karola Akademickiego w Katowicach, Katowice 2009.

Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J., Satysfakcja klienta. Strategia – Pomiar – 
Zarządzanie, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.

Pawłowska B., Strychalska-Rudzewicz A., Badania satysfakcji klienta w systemie zarządza-
nia jakością, Roczniki Naukowe tom VII, zeszyt 3, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.

Sudoł S., Szymczak J., Haffer M., Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 
2000.

Wątroba J., Metody statystyczne stosowane do analizy zadowolenia i lojalności klientów, 
StatSoft Polska, Kraków 2005.

Zarządzanie przez jakość. Koncepcje metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska-
-Gubała, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2006.

METHODS OF THE APPRAISAL OF THE QUALITY OF CUSTOMER 
SERVICE IN THE VERY CHOSEN ENTERPRISES OF MUNICIPAL 

TRANSPORTATION – THE THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY

Summary

The following article is a trial of expanding the matter connected with client’s 
satisfaction with the services rendered by the public communication. The results of the 
empirical research let to draw conclusions touching the methods of the provided antic-
ipated quality appraisal. The author hopes that focusing attention on the range of the  
implemented techniques and methods of the analysis of data will give in practice clues 
to employees of the enterprises of public transportation and will enrich their knowledge 
in the very area.

Translated by Małgorzata Chojnacka
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WSPÓLNA STRATEGIA PORTÓW POLSKICH 
I PÓŁNOCNEGO ADRIATYKU. OGÓLNA KONCEPCJA

Wprowadzenie

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji wykreowania wspólnej strategii 
portów polskich i adriatyckich na rynku transportowym. Od 2004 roku podejmo-
wane są działania na rzecz utworzenia wspólnego korytarza transportowego między 
Regionem Morza Bałtyckiego (RMB) a portami północnego Adriatyku. Mimo 
znacznego nakładu sił i środków działania te nie przyniosły znaczącego przyrostu 
ładunków między portami polskimi i usytuowanymi na Północnym Adriatyku. Nie 
uruchomiono znaczących powiązań intermodalnych między tymi portami, a na 
Bałtyku i Adriatyku nie uruchomiono autostrad morskich i klastrów logistycznych 
sprzyjających rozwojowi powiązań między obydwoma regionami i ich otoczeniem 
gospodarczym. Istnieje więc konieczność wykreowania wspólnej strategii rynkowej 
portów obu regionów, a w perspektywie wspólnej strategii współpracy tych regionów.

Region Morza Bałtyckiego i Region Adriatyku – charakterystyka 
podmiotów badań

W Regionie Morza Bałtyckiego (dalej – RMB) znajduje się osiem państw 
członkowskich UE oraz Rosja. Przyjmuje się, że tworzą go kraje skandynawskie 

1 dr hab. Marek Grzybowski prof. AM Gdynia, marekg@am.gdynia.pl.
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(Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja), północne Niemcy (Meklemburgia-Pomorze 
Wschodnie, Szlezwig-Holsztyn oraz Hamburg), Polska, Państwa Bałtyckie (Litwa 
Łotwa, Estonia) oraz północna Rosja (Obwód Kalinigradzki i Leningradzki)2. 
Wokół Adriatyku usytuowanych jest 6 państw, które wraz z regionami utworzyły 
w 2006 roku Adriatic Euroregion. Organizacja ta zrzesza 23 członków, których 
reprezentują przedstawiciele rządów i samorządów z Włoch, Słowenii, Chorwacji, 
Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz Albanii3. W Unii Europejskiej są Włochy 
i Słowenia, a kandydują pozostałe kraje. W strefie Adriatyku, w strefie euro funk-
cjonują Włochy i Słowenia, a w RMB – Niemcy, Finlandia i Estonia (od 2011 roku). 
Walutę wprowadziła również Czarnogóra i sąsiednie Kosowo, kraje niestowarzy-
szone w Unii Gospodarczej i Walutowej. W lutym 2012 roku, mimo zawirowań 
w krajach zagrożonych wysokim deficytem budżetowym, w strefie euro roczna 
inflacja (mierzona jako: MUICP – Monetary Union Index of Consumer Prices) 
wyniosła 2,7%, a rok wcześniej osiągnęła 2,4%. W lutym 2012 roku najniższą mie-
sięczną stopę wzrostu zanotowano w Szwecji (1,0%), Grecji (1,7%) oraz Hiszpanii 
(1,9%), a najwyższą między innymi w Estonii oraz Polsce (4,4%). Najniższą roczną 
stopę inflacji w RMB zanotowano w Szwecji (1,3%), a najwyższą w Estonii (5%)4.

Oba regiony są niezwykle zróżnicowane zarówno pod względem politycz-
nym, geograficznym, demograficznym, jak i gospodarczym. Szacuje się, ze region 
wokół Adriatyku zajmuje powierzchnię 230 tys. km2, a zamieszkuje go około 22 
mln osób. W RMB mieszka około 57,3 mln osób. Państwa Nordyckie stanowią 
około 43,5% całej populacji RMB. Zasoby siły roboczej RMB szacuje się na 27,7 
mln (w 2011 r.), a wokół Adriatyku ok. 8–9 mln osób. W 2010 roku RMB zaczął 
odzyskiwać siły po załamaniu w 2009 roku osiągając PKB w wysokości około 
1300 mld euro (około 11% wartości PKB wytworzonego przez 27 krajów UE). 
62% tej wielkości wytworzyły kraje Nordyckie, północne landy Niemiec i Północne 
obwody Rosji (Leningradzki i Kaliningradzki) wytworzyły po około 13% PKB 
Regionu Morza Bałtyckiego, Litwa, Łotwa i Estonia (kraje Bałtyckie) mają około 
6,5% udział, a północne województwa Polski około 5%5. Wokół Adriatyku zróżni-
cowanie gospodarcze jest znacznie większe niż w RMB. Włochy, mimo trudności 
gospodarczych, poziomem rozwoju gospodarczego znacznie przewyższają kraje 
leżące po wschodniej części Adriatyku i są celem migracji zarobkowej z tych krajów.

2 Baltic Maritime Outlook, 2006, s. 14.
3 Adriatic Eruregion Brochure, Pula 2007, s. 2–3.
4 Euro area, 2012, s. 1–3.
5 The Top of Europe’s Quest for Resilience, 2011, s. 9.
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Kraje Nordyckie, które zamieszkuje około 24 mln osób (41% populacji 
regionu) rocznie wytwarzają PKB o wartości około 800–900 mld euro, Północno-
Wschodnie Niemcy (6,3 mln, 11% populacji RMB) wytwarzają około 175–200 mld 
euro PKB; w północno-zachodnich obwodach Rosji (około 16 mln) PKB wynosi 
46–55 mld; w krajach nadbałtyckich (7,4 mln) PKB osiąga wartość 34–40 mld 
euro; północne województwa Polski (5,4 mln) wytwarzają 24–30 mld euro PKB6. 
W regionie Adriatyku, największa gospodarka tego regionu przeżywa kryzys. 
Produkcja przemysłowa Włoch spadła w czerwcu 2012 roku o 8,2% w porównaniu 
do czerwca 2011 roku i w 1 półroczu była niższa o 7% w stosunku do 1 półrocza 
2011 roku. Dług publiczny tego kraju w końcu 1 kwartału osiągnął 1,94 bln euro, 
czyli 123% włoskiego PKB (1,58 bln euro w 2011 r.)7. W 2011 roku Słowenia 
znacznie spowolniła tempo rozwoju gospodarczego. Produkt krajowy brutto w tym 
roku spadł o 0,2%, w porównaniu z 2010 rokiem i przekroczył 35,6 mld euro 
(około 17,4 tys. euro na mieszkańca)8. W Chorwacji PKB zbliżył się do 44,9 mld 
euro, ale Eurostat prognozuje jego spadek w najbliższych 2 latach9. Od wielu lat do 
krajów liderów, w których innowacyjność stanowi efektywną składową gospodarki 
zaliczane są: Szwecja, Finlandia, Dania oraz Niemcy10. Porty bałtyckie mają więc 
silniejsze zaplecze gospodarcze niż porty Adriatyku.

Strategiczne inwestycje logistyczne w portach polskich 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki

Strategiczną inwestycję logistyczną w polskich portach jest aktualnie budowa 
terminalu gazu skroplonego LNG w Świnoujściu. Wartość kontraktu wyniosła 
w dniu jego popisania około 3 mld zł brutto. Terminal zbuduje konsorcjum w skład 
którego wchodzą: Saipem S.p.A. (Włochy) – Saipem SA (Francja) – Techint 

6 Dilemmas and Coherence in the Baltic Sea Region, Political State of the Region Report 2012, 
Baltic Development Forum, Copenhagen 2012, s. 12.

7 Flash Estimate for the Second Quarter of 2012, Eurostat Newsrelease no 119/2012–14 August 
2012.

8 Informator ekonomiczny o krajach świata, Słowenia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, War-
szawa 2012, s. 2.

9 Gross Domestic Product at Market Prices, Eurostat, tables, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/
refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30ef6a3635f70a9c456b93c9cdc6deda1275.e34OaN8P-
chaTby0Lc3aNchuMbN4Re0?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=en (30.08.2012).

10 M. Grzybowski, Dysproporcje w rozwoju społeczeństw innowacyjnych w regionie morza bał-
tyckiego, w: Gospodarka elektroniczna, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Zeszyty Naukowe nr 
703, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, t. II, s. 483–494.
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Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. (Włochy) – Snamprogetti Canada Inc. 
(Kanada) – PBG SA (Polska) – PBG Export Sp z o.o. (Polska). Terminal pozwoli 
na odbiór w pierwszym etapie ok. 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, czyli 35% 
aktualnego krajowego zużycia tego surowca. Terminal będzie tak skonstruowany, 
że pozwoli na zwiększenie zdolności odbiorczej do 7,5 mld m3 rocznie11.

Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne w Szczecinie zostało wybu-
dowane w porcie szczecińskim na terenie o powierzchni 20 ha. Uzbrojenie 
i wyposażenie terenu zapewnia potencjalnym operatorom logistycznym moż-
liwość inwestowania na terenach dzierżawionych. Centrum zostało powiązane 
z infrastrukturą drogową i kolejową. Infrastruktura drogowa połączona jest z ulicą 
Gdańską przez most przez Parnicę z ciągiem komunikacyjnym w kierunku na 
Dolny Śląsk, Poznań i Warszawę. Odległość do prowadzącej do Niemiec autostrady 
A6 i międzynarodowej drogi E65 to tylko 8 km. Centrum logistyczne w Szczecinie 
pozwala na budowę zarówno magazynów niskiego, jak i wysokiego składowania 
oraz chłodni. Na terenie centrum usytuowano parking dla 40 samochodów cię-
żarowych. Przewiduje się możliwość funkcjonowania punktów obsługi taboru12.

Gdyńskie Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne zaplanowano w sąsiedz-
twie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, Gdynia Container Terminal oraz 
Terminalu Promowego obsługującego (m.in. za pomocą dwupoziomowej rampy) 
połączenie promowe Steny Line – Gdyni z Karlskroną. Usytuowane po zachodniej 
stronie Estakady Kwiatkowskiego, centrum sąsiaduje z Baltic Auto Center (centrum 
dystrybucji samochodów o zdolności obsługi około 30 tys. pojazdów rocznie) oraz 
licznymi mniejszymi firmami dystrybucyjnymi13.

Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne w Gdańsku usytuowane zostanie 
na powierzchni 130 ha14. Powierzchnia centrum będzie kilkakrotnie większa od 
projektowanego terminalu kontenerowego, dla którego zarezerwowano 32 ha. 
Gdańskie centrum logistyczne ma stanowić zaplecze terminalu kontenerowego 
i ro-ro. DCT dzięki połączeniu oceanicznemu z Dalekim Wschodem oraz trans-
hipmentom do Rosji stał się wiodącym terminalem na polskim portowym rynku 

11 Umowa z wykonawcą terminalu LNG w Świnoujściu podpisana, informacja prasowa, Mini-
sterstwo Skarbu Państwa, http://www.msp.gov.pl/portal/pl/29/11215/Umowa_z_wykonawca_ter-
minalu_LNG_w_Swinoujsciu_podpisana.html?search=156318 (15.07.2010).

12 M. Grzybowski, Rozwój infrastruktury logistycznej portów morskich w Regionie Morza Bał-
tyckiego. Studia przypadków, „Logistyka” 2011, nr 5, s. 605–613.

13 Szerzej o inwestycjach Portu w Gdyni, M. Grzybowski, Port Gdynia – budowanie marki na 
rynku międzynarodowym, „Transfer Wiedzy” 2012, nr 5, s. 35–40.

14 M. Grzybowski, Investment in Seaports, Business & Economy, „The Warsaw Voice” 2011, 
November 25.
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przeładunku kontenerów. Przetarg na budowę Pomorskiego Centrum Logistycznego 
wygrała w grudniu 2010 roku. australijska grupa inwestycyjna Goodman. Jak 
podaje ambasada Australii: „Goodman jest największą grupą działającą w branży 
nieruchomości przemysłowych notowaną na australijskiej giełdzie ASX oraz 
jedną z największych grup nieruchomości przemysłowych na świecie. Firma jest 
właścicielem, deweloperem i zarządzającym powierzchniami przemysłowymi 
i biznesowymi na całym świecie. W 11 krajach Europy firma wybudowała 86 
obiektów logistycznych oraz 6 parków biznesowych”15.

Porty północnego Adriatyku – działania marketingowe na rynku 
przewozów morskich i lądowych

Podstawowym działaniem strategicznym portów północnego Adriatyku 
było powołanie North Adriatic Ports Associacion (NAPA). Organizacja powstała 
w Trieście w marcu 2010 roku. Powołana została przez zarządy portów Rawenna, 
Venecja, Triest oraz Koper z założeniem, że będą promować się jako European 
multi-port gateway. Obecnie w skład NAPA wchodzą zarządy portów północnego 
Adriatyku: Rawenna, Wenecja, Triest, Koper i Rijeka, która dołączyła do organi-
zacji w listopadzie 2010 roku.

Mimo konkurencji w regionie, wszystkie porty od dwóch lat aktywnie pro-
mują się jako porty znacznie skracające drogę z Dalekiego Wschodu do Europy, 
w tym Europy Środkowej. Administracje portów wyliczają, że ładunek z Dalekiego 
Wschodu do Europy transportowany przez Kanał Sueski ma drogę krótszą o 2000 
mil niż do portów Europy Północnej. Grupa portów NAPA przeładowuje rocznie 
około 120 mln ton (2010 r.). W 2011 roku NAPA z łącznymi przeładunkami 124,2 
mln ton, uplasowała się na 4. miejscu po Rotterdamie (434 mln ton), Antwerpii 
(187,1 mln ton) i Hamburgu (132,2 mln ton). Ten wynik terminale północnego 
Adriatyku uzyskują głównie dzięki podaży drobnicy, kontenerów, samochodów, 
a także rudy i nawozów mineralnych oraz paliw i chemikaliów. Terminale konte-
nerowe działające w wymienionych portach przeładowały 1,8 mln TEU (1,5 mln 
TEU w 2010 r.), a więc dwa razy więcej niż Marsylia, ale niespełna jedną czwartą 
tego co terminale Hamburga (9 mln TE U) i Antwerpii (8,6 mln TEU) oraz jedną 
piątą przeładunku Rotterdamu (11,8 mln TEU)16.

15 http://www.austrade.pl/en/handel/przedsibiorstwa-australijskie/przedsibiorstwa-australijskie-
-w-polsce/goodman (12.01.2012).

16 Port of NAPA, http://www.portsofnapa.com/index.php?i=1 (12.03.2012).
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Rys. 1. Porty North Adriatic Ports Associacion

Źródło: About NAPA, http://www.portsofnapa.com/about-napa (10.03.2012).

Do głównych zadań, które postawiono organizacji NAPA należą:
 – wzmocnienie potencjału portów działających na północnym Adriatyku,
 – optymalizacja wykorzystania infrastruktury portów,
 – zwiększenie efektywności i produktywności portów NAPA,
 – poprawa konkurencyjności połączeń intermodalnych portów,
 – wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w działaniach operacyjnych 
portów,

 – transfer wiedzy w ramach przekazywania informacji o „dobrych prakty-
kach” między portami regionu,

 – zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych z przepływem doku-
mentacji między operatorami ładunków,

 – redukcja czasu obsługi ładunku w porcie,
 – integracja procesów informacyjnych między portami,
 – utworzenie elektronicznego systemu wymiany danych,
 – zapewnienie pełnej informacji między użytkownikami korytarzy transpor-
towych nr 1 i 5 oraz Adriatic-Baltic,

 – maksymalizacja zadowolenia klientów z możliwości śledzenia powierzo-
nego ładunku,
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 – poprawa efektywności, bezpieczeństwa i ochrony fizycznej transportu na 
północnym Adriatyku,

 – zapewnienie pełnej obsługi operacji wejścia i wyjścia statków,
 – rozwój i upowszechnianie rozwiązań i systemów zapewniających funk-
cjonowanie w sieci transportowej17.

Zarządy portów NAPA podkreślają, że dzięki europejskim korytarzom trans-
portowym produkty docierają na rynek europejski, który liczy około 500 mln 
konsumentów. Do głównych odbiorców produktów przemysłowych przeładowy-
wanych w portach NAPA należą natomiast duże centra przemysłowe w Wiedniu, 
Monachium oraz północnych Włoszech. Współpraca portów obejmuje ich promo-
cję transportu przez porty NAPA na rynkach międzynarodowych jako alternatywę 
dla portów Europy Północnej. Na zapleczu lądowym administracje portów współ-
pracują w rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej oraz dostępu do portów 
od strony morza. Współdziałają też w realizacji programów ochrony środowiska 
oraz wymiany informacji.

Właśnie na rozwój systemów informatycznych portów NAPA, pod nazwą 
North Adriatic Ports IT Project, Unia Europejska przeznaczyła 1,4 mln euro. 
Organizacja zadeklarowała też wyasygnowanie połowy środków na projekt ITS 
Adriatic Multi-Port Gateway, który ma poprawić powiązania portów z TEN-T 
(Trans European Network – Transport). Zadaniem North Adriatic Ports IT Project 
jest usprawnienie wymiany informacji między administracjami portów i termi-
nalami, a przede wszystkim między ich klientami (armatorami, spedytorami 
i operatorami logistycznymi). Strategicznym zadaniem projektu jest stworzenie 
sieci informacji między przewoźnikami morskimi i lądowymi oraz instytucjami 
rządowymi. System wymiany informacji powinien zostać wdrożony do 2013 roku. 
Koordynatorem projektu jest Zarząd Portu Wenecja, a partnerem – NAPA oraz 
ministerstwo Transportu Włoch. Te działania mają sprzyjać postrzeganiu portów 
północnego Adriatyku jako jednego okna Europy (Single Window), z konkretnym 
celem ekonomicznym – obniżeniem kosztów działania raz czasu obsługi klientów18.

Rozbudowany program działań portów stowarzyszonych w NAPA stanowi 
więc istotne źródło konkurencji dla portów Regionu Morza Bałtyckiego. Między 
innymi Rijeka (10,2 mln ton, 137 tys. TEU w 2010 r.) planuje budowę nowego 
terminalu promowego Zagreb Pier o rocznym potencjale 500 tys. TEU, a na 

17 ITS Multi-port Adriatic Gateway, http://www.its-napa.eu/ (12.03.2012).
18 EU allocates 1.4 million euros to North Adriatic Ports IT project, Port of NAPA, http://www.

portsofnapa.com/index.php?i=1 (12.03.2012).
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wyspie Krk – o rocznym potencjale przeładunkowym 1,5 mln TEU. Port Koper 
(odpowiednio – 15,4 mln ton, 477 tys. TEU) zamierza utrzymać czołowa pozycję 
portu intermodalnego przewożąc 60% ładunków koleją i zwiększając przeładunki 
kontenerów z do 1,2 mln TEU w 2020 roku. Port Triest (47,4 mln ton, 277 tys. 
TEU) planuje zwiększenie potencjału przeładunkowego terminalu kontenerowego 
do 1 mln TEU oraz przeznaczył 35 ha na budowę nowych nabrzeży, placów skła-
dowych i magazynów. Port w Wenecji (26,3 mln ton, 458,4 tys. TEU w 2011 r.) 
w latach 2008–2011 wydał 870 mln euro na rozwój terminali obsługujących cargo 
i pasażerów w porcie wewnętrznym. Zaprojektowany jest już nowy port zewnętrzny 
z nabrzeżem o długości 1500 m oraz magazynami (Distripark) o powierzchni 
10 000 m2 oraz terminalem kontenerowym o rocznym potencjale 1 mln TEU19. 
Administracja Portu Ravenna (23,3 mln ton, 215,3 tys. TEU w 2011 roku) przezna-
czyła 220 mln euro na pogłębienie kanałów portowych i budowę nowych nabrzeży, 
falochronów oraz latarni. Zaczęto już pogłębienie kanału portowego z 11,5 m do 
14,5 m za 180 mln euro20. Należy zauważyć, że wszystkie inwestycje infrastruk-
turalne w portach uzupełniane są inwestycjami zapewniającymi rozwój połączeń 
i transportu intermodalnego z najważniejszymi rynkami, sięgając wybrzeży Morza 
Północnego, Bałtyckiego i Czarnego.

Koncepcja wspólnej strategii portów polskich i północnego 
Adriatyku

Doświadczanie z realizacji projektów AB Landbridge i SONORA pozwala na 
wypracowanie nowej koncepcji współpracy transregionalnej21. Z analizy realizacji 
obu projektów wynika, że korytarz transportowy między Bałtykiem a Adriatykiem 
przesuwa się coraz bardziej na zachód. Tę tendencję wzmacniają dodatkowo 
działania realizowane w ramach projektu SCANDRIA. W związku z powyższym 
polskie porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej wraz z portami 
ze Szwecji i Finlandii powinny zbudować organizację podobną do NAPA.

Proponuje się, by w skład organizacji weszły zarządy portów z Polski, Szwecji 
i Finlandii oraz terminale promowe i ro-ro mające bezpośrednie połączenia z por-
tami polskimi. Nazwijmy w skrócie tą organizację – PSF-PORTS. Ze strony 

19 The Future of the Port – Development Projects, http://www.port.venice.it/en/the-future-of-the-
-port-development-projects.html (20.03.2012).

20 Investments, http://www.port.ravenna.it/eng/piano.php (20.03.2012).
21 Zob. M. Grzybowski, Projekt South – North Axis, „Nadmorski Przegląd Gospodarczy” 2009, 

nr 6 (96), s. 6.
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polskiej byłyby to zarządy portów Szczecin-Świnoujście, Gdańsk i Gdynia, ze 
strony szwedzkiej przedstawiciele zarządów portów Trelleborg, Ystad, Karlskrona 
i Sztokholmu, a ze strony Finlandii – Helsinek i Turku wraz z terminalami, które 
mają bezpośrednie połączenia z portami w Polsce.
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LOGISTYCZNE  
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Rys. 2. Koncepcja Baltic-Adriatic Logistics Competence Centre (BALoCC)

Źródło: opracowanie własne.

Obie organizacje powinny wypracować wspólną strategię promocji na ryn-
kach międzynarodowych z podziałem na rynek Europy Zachodniej oraz Środkowej. 
Skoordynowane działania powinny być prowadzone na rynku Wspólnoty 
Niepodległych Państw. NAPA oraz PSF-PORTS powinny ustalić również sko-
ordynowane działania na rynku Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Działania obu 
organizacji mogłoby koordynować Baltic-Adriatic Logistics Competence Centre 
(BALoCC). Instytucja ta jednocześnie organizowałaby współdziałanie terminali 
portowych, firm żeglugowych, transportowych, w tym intermodalnych, przedsię-
biorstw spedycyjnych, a także centrów i firm logistycznych oraz innych instytucji 
niezbędnych w funkcjonowaniu sieci logistycznych.

Wizją wspólnej strategii powinno być umocnienie pozycji strategicznej 
obu grup portów na rynku międzynarodowym i wykreowanie trwałych kory-
tarzy transportowych między rynkami, na których te porty funkcjonują. Misją 
nowej organizacji powinno być zapewnienie kompleksowej obsługi klientów 
(producentów, inwestorów, firm logistycznych) oczekujących dobrej komunikacji 
z Europą Środkową i Wschodnią, Skandynawią i ich otoczeniem gospodarczym 
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oraz ułatwienie wymiany handlowej regionu Morza Bałtyckiego i Adriatyku z ryn-
kami międzynarodowymi.

Głównym działaniem organizacyjnym obu organizacji powinno być two-
rzenie wspólnych klastrów i sieci logistycznych wspomagających rozwój kory-
tarzy transportowych między Bałtykiem a Adriatykiem. Działania marketingowe 
portów z obu regionów powinny koncentrować się na integracji kompleksowej 
oferty logistycznej, tworzeniu wspólnych łańcuchów logistycznych opartych na 
transporcie intermodalnym, a także promowaniu potencjału portów i regionów 
na rynkach międzynarodowych, a szczególnie na Dalekim i Bliskim Wschodzie. 
W miarę możliwości organizacja powinna oferować kompleksowe usługi po 
konkurencyjnych cenach. Szczególnie wartościowa dla potencjalnych klien-
tów byłaby jednolita polityka cenowa w całym morsko-lądowym łańcuchu 
transportowym.

Podsumowanie

Globalizacja gospodarki wymaga nowego podejścia w działalności portów. 
Powiązania w regionach nie stanowią już gwarancji uzyskania przewagi konku-
rencyjnej i utrzymania pozycji na rynku transportowym. Nową jakość do działań 
marketingowych wprowadza kreowanie sieci i przestrzeni logistycznych22. Porty 
powinny dlatego podjąć działania zmierzające do współpracy transregionalnej 
ułatwiającej tworzenie nowych powiązań logistycznych oraz kierowanie strumieni 
ładunków w nowe morsko-lądowe korytarze transportowe.

Rozwiązaniem sprzyjającym rozwojowi portów polskich i umocnieniu ich 
pozycji w Regionie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowo-Wschodniej może 
być utworzenie wspólnej organizacji z portami wchodzącymi w skład NAPA oraz 
portami i terminalami ze Szwecji i Finlandii. Organizacja taka wyróżniałaby się 
wyraźnie na rynku globalnym, stanowiłaby liczącą się strukturę w systemie trans-
portowym Unii Europejskiej oraz miałaby istotny potencjał w kreowaniu strumieni 
ładunków na wybranych rynkach docelowych w Europie Środkowej i Wschodniej 
oraz w Unii Europejskiej, na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

22 Zob. szerzej: M. Grzybowski, Logistyka poprawia konkurencyjność, „Polska Gazeta Transpor-
towa”, 4–11 lipca 2012, nr 27–28, s. 3.
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COMMON STRATEGY OF POLISH AND NORTH ADRIATIC PORT. 
GENERAL CONCEPT

Summary

This paper describes the economic environment of the Polish and Northern Adri-
atic ports. It presents the most important marketing and investment activities of the two 
groups of ports, which are contributing to developing the logistics functions and market 
offer. The concept of Polish and NAPA ports common strategy on the European and 
global markets is proposed.

Translated by Marek Grzybowski
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TRANSPORT INTERMODALNY 
JAKO OGNIWO ŁAŃCUCHA DOSTAW

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie transportu intermodalnego 
jako elementu łańcucha dostaw przedsiębiorstw, w którym transport kolejowy 
nie jest koniecznością, lecz niesie za sobą wiele korzyści. Komisja Europejska 
stwierdziła w swojej aktualnej białej księdze co następuje: „Kolej postrzegana 
jest, zwłaszcza w zakresie transportu towarowego, czasami jako mało atrakcyjny 
środek transportu. Przykłady z niektórych krajów członkowskich dowodzą jednak, 
że może ona zaoferować wysokiej jakości usługi transportowe”. W rzeczywistości, 
kolejowy transport towarowy przeszedł w ostatnich latach poważną transfor-
mację. Coraz większa liczba nadawców ładunków oraz spedytorów odkrywa 
transport kolejowy jako ekonomicznie uzasadnioną oraz przyjazną dla środo-
wiska alternatywę wobec transportu drogowego w zakresie przemieszczania 
ładunków. Transport za pomocą kolei wykorzystywany jest przy tym na całej 
trasie przewozu ładunku lub też na jej poszczególnych odcinkach w ramach 
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intermodalnego łańcucha transportowego. Autorzy w artykule przedstawiają 
zwieńczone sukcesem polskie przykłady przeniesienia ładunków z transportu 
drogowego na transport kolejowy. Przedstawione przypadki opisują między innymi 
proces decyzyjny wyboru gałęzi transportu oraz prezentują, z punktu widzenia 
nadawcy ładunku, korzyści płynące z podjętych decyzji. Stanowią one dowód 
na skuteczne, oszczędne oraz przyjazne dla środowiska naturalnego włączenie 
transportu kolejowego do łańcucha dostaw.

Charakterystyka transportu intermodalnego

Transport intermodalny należy do złożonych procesów transportowych, 
w których ładunki przemieszczane są środkami przewozowymi różnych gałęzi 
transportu3. Dodać także należy, że przewóz ładunków odbywa się w tej samej 
intermodalnej jednostce ładunkowej (ITU – Intermodal Transport Units), np.  
w kontenerze, nadwoziu wymiennym, naczepie samochodowej, na całej trasie – od 
nadawcy do odbiorcy, przy użyciu środków przewozu różnych gałęzi transportu. 
Środkiem transportu, którym przewożony jest towar, może być:

 – pojazd drogowy,
 – pojazd kolejowy,
 – statek,
 – barka rzeczna.

W Polsce do realizacji przewozów intermodalnych wykorzystywane mogą być 
wszystkie gałęzie transportu. Przewozy intermodalne praktycznie nie są jednak reali-
zowane żeglugą śródlądową. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest połączenie 
transportu morskiego z kolejowym oraz z drogowym. Autorzy niniejszego artykułu 
pragną skupić się na transporcie kolejowym, przed którym otwierają się nowe moż-
liwości, wynikające z rosnącej liczby ładunków kontenerowych. Równocześnie 
w ostatnich latach transport kolejowy stał się bardziej konkurencyjny i bardziej 
ukierunkowany na potrzeby klientów dzięki otwarciu rynku, wzrostowi konkurencji 
oraz powstałej w ten sposób różnorodności dostępnych ofert. Transport kolejowy 
ma więc duże szanse, by także w przyszłości dynamicznie rozwijać się wraz ze 
wzrostem wielkości i wydajności przewozów.

Nierozłącznym elementem realizacji transportu intermodalnego jest dobrze 
rozwinięta infrastruktura liniowa – linie kolejowe oraz punktowa – terminale 

3 Pojęcie transportu kombinowanego w: Współczesne technologie transportowe, red. L. Mindur, 
Politechnika Radomska, Radom, 2002, s. 233.
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kontenerowe. Powinny być to linie kolejowe spełniające najwyższe parametry 
techniczne oraz sieć terminali kontenerowych umożliwiających przeładunek inter-
modalnej jednostki ładunkowej pomiędzy wykorzystywanymi środkami transportu. 
W ostatnich siedmiu latach można zauważyć ponad 60% wzrost liczby terminali 
kontenerowych zlokalizowanych na terenie naszego kraju. Na poniższym rysunku 
zaprezentowano lokalizację 33 istniejących punktów – terminali kontenerowych, 
umożliwiających przeładunek intermodalnych jednostek ładunkowych.

 

  Rys. 1. Sieć istniejących terminali kontenerowych w Polsce

Źródło: M. Hajdul. Transport intermodalny, w: Logistyka w Polsce, raport 2011, red. 
I. Fechner, G. Szyszka, ILiM, Poznań 2012, s. 95.

W marcu 2011 roku Komisja Europejska opublikowała białą księgę dotyczącą 
transportu. Dokument ten znany pod nazwą „Plan utworzenia jednolitego europej-
skiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasoboosz-
czędnego systemu transportu” ma charakter strategiczny. Biała księga przedstawia 
ocenę polityki komunikacyjnej z ostatnich lat i wyniki badań w zakresie wyzwań 
długookresowych, pozwala zidentyfikować cele, do jakich należy dążyć w ciągu 
najbliższych 40 lat do roku 2050 oraz definiuje szczegółowe warunki ramowe dla 
działań z zakresu polityki komunikacyjnej w najbliższych 10 latach.
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Przyszły rozwój komunikacji oraz infrastruktury kolejowej odgrywa w tej 
strategii rolę wybitną, nadając zarazem polityce komunikacyjnej szerszą perspek-
tywę, która sprowadza się do próby odpowiedzi na następujące pytania:

 – W jaki sposób można wspomagać wzrost i rozwój rynku pracy przy jed-
nocześnie bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów?

 – W jaki sposób ma się dalej rozwijać system transportowy przy równocze-
snym spadku zależności od ropy?

 – W jaki sposób możliwe jest spełnienie obydwu wymogów, jakim jest 
kwestia zabezpieczenia zapotrzebowania na paliwo i zmiany klimatu?

Wspólnota międzynarodowa uzgodniła w Cancún4 ograniczenie uwarunkowa-
nego zmianą klimatu wzrostu temperatury do 2°C. Kraje uprzemysłowione muszą 
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do roku 2050, od 80% do 95% w porów-
naniu do roku bazowego, czyli 1990. Rada Europy w międzyczasie potwierdziła 
wyznaczony cel – konieczna jest przy tym redukcja emisji przez europejski sektor 
transportowy o co najmniej 60%.

Aby w obliczu rosnącego zapotrzebowania na mobilność, osiągnąć redukcję 
uwarunkowanej komunikacyjnie emisji o 60%, biała księga definiuje kryteria – 
zarówno w odniesieniu do polityki komunikacyjnej, jak i oceny postępu. Zgodnie 
z nimi, do roku 2030 ok. 30% dalekobieżnych samochodowych przewozów towa-
rowych (na odcinkach powyżej 300 km) winno zostać przeniesionych na szyny. 
Do roku 2050 biała księga zaleca przeniesienie nawet ponad 50% wszystkich 
dalekobieżnych transportów samochodowych na inne środki transportu, w tym 
zwłaszcza na transport kolejowy. W porównaniu z rokiem 2005, oznacza to blisko 
podwojenie przewozów realizowanych transportem kolejowym (+87%). Stanowi 
to naturalnie dla kolei dużą szansę, ale zarazem i wyzwanie. Sektor kolejowy musi 
się przygotować do tego, by obsłużyć około 360 mld tonokilometrów więcej niż 
obecnie. Wymaga to wspierania rozwiązań w zakresie transportu multimodal-
nego i jednostkowego, zintegrowania dróg wodnych śródlądowych z systemem 
komunikacyjnym oraz stworzenia systemu promowania innowacyjnych rozwiązań 
proekologicznych w zakresie transportu towarowego.

Jedną z dróg realizacji opisanych powyżej ambitnych celów w zakresie 
zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach jest prezentacja wybra-
nych najlepszych praktyk charakteryzujących udane wdrożenia proekologicznych 
projektów transportowych. Tego dotyczy między innymi wspierany przez Komisję 
Europejską projekt FLAVIA, który ma na celu optymalizację intermodalnej 

4 Konferencja Klimatyczna ONZ w Cancún, grudzień 2010 roku.
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logistyki transportu towarowego pomiędzy Europą Środkową i Europą Południowo-
Wschodnią oraz wzmocnienie roli przyjaznych dla środowiska środków transportu, 
jak transport kolejowy oraz śródlądowy. Pozwoli to ograniczyć ruch kołowy na 
drogach i w efekcie polepszyć komunikację regionalną oraz międzynarodową.

Termin FLAVIA jest skrótem od Freight and Logistics Advancement 
in Central/South-East Europe – Validation of trade and transport processes, 
Implementation of improvement actions, Application of co-coordinated structures. 
Projekt unijny FLAVIA stanowi wkład w poprawę logistyki w Europie Centralnej 
i Południowo-Wschodniej. Dzięki walidacji struktur/procesów transportowych 
i handlowych projekt prezentuje założenia poprawy i ugruntowania struktur współ-
pracy. Projekt realizuje 14 partnerów z 7 krajów europejskich – Polski, Czech, 
Słowacji, Węgier, Rumunii, Austrii i Niemiec.

Ważnym zadaniem projektu FLAVIA jest prezentacja za pomocą przykła-
dów najlepszej praktyki, tj. udanych przedsięwzięć w zakresie wykorzystania 
transportu kolejowego – w jaki sposób możliwe jest skuteczne, oszczędne oraz 
zasobooszczędne zintegrowanie transportu kolejowego z pozostałymi procesami 
logistycznymi. W ramach projektu zebrano historie sukcesu przedsiębiorstw, które 
w ostatnich latach zdecydowały się na przestawienie procesów przewozowych 
z transportu samochodowego na kolejowy. Dwa przykłady najlepszych praktyk 
(Castorama Polska Sp. z o.o. oraz Can-Pack SA) przedstawione zostały w dalszej 
części artykułu. Zgromadzone przykłady przeniesienia ładunków z dróg na tory 
opisują motywy oraz sam proces decyzyjny z punktu widzenia załadowcy oraz 
spedytora, tzn. z perspektywy podmiotów decyzyjnych w odniesieniu do wyboru 
środka transportu. Stanowią one dowód na skuteczne, oszczędne oraz przyjazne 
dla zasobów włączenie transportu kolejowego do łańcucha logistycznego.

Studium przypadku – Castorama Polska Sp. z o.o.

Castorama jest największą w Polsce siecią marketów typu DIY (ang. do 
it yourself; pol. zrób to sam) oferujących artykuły do majsterkowania, budowy, 
remontu, urządzania domu oraz pielęgnowania ogrodu. Początki działalności firmy 
sięgają 1967 roku, kiedy to Christian Dubois założył pierwszy market w Englos 
(niedaleko Lille) we Francji. Szybki rozwój tych sklepów we Francji umożliwił 
dynamiczną ekspansję na rynki zagraniczne. Do Polski firma zawitała w 1994 
roku – powstała wówczas firma Castorama Polska, której zadaniem był rozwój 
biznesu na naszym rynku. Na efekty nie trzeba było długo czekać – w 1997 roku 
otwarto pierwszy sklep w Warszawie. W kolejnych latach nastąpił dynamiczny 
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rozwój marketów i do dzisiaj otwarto 67 placówek handlowych w tym 60 działa-
jących pod nazwą Castorama i 7 pod nazwą Brico Depot.

Przewozy, wypełnionych produktami dla Castorama Polska, kontenerów 
z portów w Gdyni i Gdańsku do centrum magazynowego zlokalizowanego 
w Gądkach pod Poznaniem realizowane były początkowo tylko transportem 
drogowym, jednak wykorzystywanie wyłącznie tej gałęzi transportu stawało 
się coraz mniej efektywne. Przyczyn tego stanu rzeczy było kilka. Po pierwsze 
wzrost cen za realizację dostaw transportem drogowym. Związane to było ze 
stale galopującymi cenami oleju napędowego, a także z wprowadzeniem od 
1 lipca 2011 roku systemu elektronicznego poboru opłat na sieci dróg krajowych. 
Dodać należy, że w perspektywie czasu, sieć dróg objęta tym systemem będzie 
wzrastała, co przyczynić się może do dalszego wzrostu cen za usługi realizowane 
tą gałęzią transportu. Kolejną przyczyną był dynamicznie wzrastający wolumen 
przewożonego strumienia towarowego, a także wzrost częstotliwości przewozu 
ciężkich kontenerów, co wymagało wykorzystania specjalnych naczep, do których 
dostęp na rynku jest bardzo ograniczony i kosztowny. To wszystko spowodowało, 
że zaczęto coraz intensywniej myśleć o wykorzystaniu transportu kolejowego 
do realizacji dostaw towarów szczególnie ciężkich. Przy podejmowaniu decyzji, 
brane były pod uwagę również aspekty ochrony środowiska, które w polityce 
grupy kapitałowej Kingfisher, do której należy Castorama, zdefiniowane są 
bardzo czytelnie – firma powinna stale czuwać nad ochroną środowiska przy-
rodniczego. Pierwsza próba wykorzystania transportu kolejowego do realizacji 
dostaw z portów morskich zakończyła się sukcesem i dlatego pod koniec sierpnia 
2011 roku uruchomiono pierwszy pociąg z kontenerami wypełnionymi artykułami 
dla Castoramy.

Schemat realizacji dostaw kontenerów transportem kolejowym z portów 
w Gdyni lub Gdańsku do centrum magazynowego w Gądkach przebiega nastę-
pująco: załadowane na platformy kolejowe kontenery formowane są w skład 
całopociągowy i przewożone są z portów do terminala kontenerowego w Kobylnicy 
pod Poznaniem, którego właścicielem jest Cargosped. Dystans wynosi ponad 300 
kilometrów, a cały przewóz trwa około 12 godzin. W terminalu następuje przeła-
dunek kontenerów na naczepy samochodowe, a następnie ich dalszy przewóz do 
magazynu w Gądkach, który oddalony jest od Kobylnicy o ok. 30 km. W związku 
jednak z otwarciem przez Cargosped nowego terminala kontenerowego w Gądkach, 
w najbliższym czasie przewóz drogowy na ostatnim odcinku zostanie skrócony 
do 2 km.
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Rys. 2. Rozładunek kontenerów

Źródło: Castorama Polska Sp. z o.o.

Od końca sierpnia do grudnia 2011 roku, Castorma przewiozła transportem 
kolejowym łącznie 297 kontenerów. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe 
zestawienie przewiezionych kontenerów.

Tabela 1

Liczba przewiezionych kontenerów

Lp. Typ kontenera Ilość

1. 20’ 236

2. 40’ 33

3. 40’ HC (high cube) 28

Razem 297

Źródło: Castorama Polska Sp. z o.o.

Dodać należy, że aktualnie stosunek wykorzystania transportu kolejowego 
do transportu samochodowego wynosi 30:70, jednak firma planuje w przy-
szłości zwiększyć udział przewozów kolejowych. Możliwe to będzie tylko po 
zabezpieczeniu odpowiedniej liczby specjalistycznych wagonów kolejowych 
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oraz skomasowaniu w porcie wystarczającej liczby kontenerów z ładunkiem dla 
Castoramy, co umożliwi sformowanie całego pociągu.

Z dzisiejszej perspektywy, Castorama Polska Sp. z o.o. decyzję o wykorzy-
staniu transportu kolejowego w realizacji dostaw kontenerów ocenia bardzo pozy-
tywnie. Przede wszystkim udało się obniżyć koszty transportu, a także potwierdzić, 
że dla firmy Castorama działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego są 
nie tylko sloganem, ale zwyczajnie naturalnym elementem prowadzenia biznesu.

Studium przypadku – Can-Pack SA

Can-Pack SA ma zakłady produkcyjne w różnych krajach świata i jest jednym 
z liczących się graczy na światowym rynku opakowań metalowych, takich jak:

 – puszki aluminiowe dwuczęściowe na napoje wraz z aluminiowymi wiecz-
kami łatwo otwieralnymi – stosowane do pakowania piwa oraz napojów 
orzeźwiających,

 – puszki konserwowe okrągłe oraz kształtowe stalowe do pakowania arty-
kułów spożywczych warzywnych i mięsnych,

 – zamknięcia koronowe do butelek (kapsle) – stosowane do zamykania bute-
lek szklanych używanych do pakowania napojów oraz wód mineralnych,

 – stalowe wieczka łatwo otwieralne – stosowane do zamykania puszek sta-
lowych na konserwy mięsne i owocowo-warzywne.

Jak w większości przypadków, tak i w Brzesku, położonym między Krakowem 
a Tarnowem, historia transportu napojowych puszek metalowych z tutejszych 
zakładów produkcyjnych do portu w Gdyni była początkowo związana z trans-
portem drogowym. Ładowane do kontenerów w siedzibie spółki Can-Pack SA 
w Brzesku puszki wędrowały ok. 700 km po polskich drogach przez cały kraj, 
by trafić ostatecznie do gdyńskiego portu, skąd ekspediowano je dalej morzem.  
Transport samochodowy jednak stawał się coraz mniej efektywny, między innym 
dlatego, że na rynku zaczęły się pojawiać trudności w dostępie do pojazdów cię-
żarowych przystosowanych do transportu kontenerów. Dodatkowo, w ostatnich 
latach nastąpił szybki wzrost cen za usługi świadczone przez przewoźników 
samochodowych. Z tego powodu podjęto próbę realizacji dostaw transportem 
kolejowym. To rozwiązanie okazało się w praktyce dobrym posunięciem i dlatego 
od 1 marca 2011 roku, gdy pierwszy pociąg z kontenerami wypełnionymi meta-
lowymi puszkami napojowymi wyruszył do portu w Gdyni, jest z powodzeniem 
kontynuowane.
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Rys. 3. Załadunek puszek do kontenerów

Źródło: Can-Pack SA.

Zamiana wykorzystywanego dotąd transportu drogowego na kolejowy wpły-
nęła na przekształcenia organizacji dystrybucji towarów przedsiębiorstwa Can-
Pack. Obecnie załadunek towaru do kontenerów znajdujących się już na wagonach 
kolejowych następuje bezpośrednio na bocznicy kolejowej, mieszczącej się na 
terenie firmy Can-Pack. Eliminuje to potrzebę przemieszczania kontenerów trans-
portem drogowym do terminala kontenerowego, oszczędzając tym samym czas 
i pieniądze. Następnie kontenery przewożone są transportem kolejowym z Brzeska 
bezpośrednio do portu w Gdyni, skąd w dalszej kolejności płyną statkiem przez 
Morze Bałtyckie do kontrahenta z Finlandii.

Należy także dodać, że zmiana wykorzystywanego rodzaju transportu, 
z samochodowego na kolejowy, przyczyniła się w znaczny sposób do ułatwienia 
pracy w magazynie – podstawienie wagonów do załadunku jest tak planowane, aby 
proces ten nie kolidował równocześnie z załadunkami samochodów. To rozwią-
zanie pozwala na optymalne i efektywne wykorzystanie zasobów w magazynach 
dystrybucyjnych.

Bardzo ważnym powodem przeniesienia dystrybucji towarów z transportu 
drogowego na kolejowy były również kwestie środowiskowe, do których Can- 
-Pack przykłada dużą wagę. Świadczy o tym między innymi to, że przez wiele 
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lat na terenie zakładu utrzymywana była kosztowna bocznica kolejowa, mimo że 
firma w niewielkim stopniu wykorzystywała transport kolejowy do dystrybucji 
swoich towarów.

Każdego tygodnia Can-Pack wysyła ok. 30 kontenerów 45’ transportem 
kolejowym z Brzeska do Gdyni – przewóz realizowany jest w technologii cało-
pociągowej. W tym jednak wypadku nie jest miarodajne przeliczanie masy prze-
wożonego towaru na tony, gdyż są to towary bardzo lekkie (puszki aluminiowe). 
Można jedynie nadmienić, że w kontenerze 45’ są przewożone ok. 3 tony ładunku.

Co warte podkreślenia, Can-Pack nie poniósł żadnych kosztów związanych 
z przeniesieniem przewozów z transportu drogowego na transport kolejowy. Powód 
jest oczywisty: firma korzysta z własnej bocznicy kolejowej, znajdującej się na 
jej terenie.

Oceniając z dzisiejszej perspektywy decyzję o przeniesieniu przewozów 
z transportu drogowego na kolejowy, przedstawiciele firmy uważają ją za bardzo 
udaną z kilku względów:

 – rozwiązano problem z pojawiającym się co jakiś czas brakiem pojazdów 
ciężarowych przystosowanych do przewozu kontenerów,

 – w znaczny sposób ułatwiono pracę w magazynie,
 – dzięki zmianie wykorzystywanego rodzaju transportu spółka uzyskała 
oszczędności finansowe, szacowane na poziomie 15%.

Podsumowanie

Komisja Europejska stwierdziła w swojej aktualnej białej księdze co następuje: 
„Kolej postrzegana jest, zwłaszcza w zakresie transportu towarowego, czasami 
jako mało atrakcyjny środek transportu”. Przykłady z niektórych przedsiębiorstw 
dowodzą jednak, że może ona zaoferować wysokiej jakości usługi transportowe. 
W rzeczywistości kolejowy transport towarów przeszedł w ostatnich latach dużą 
transformację. Coraz większa liczba spedytorów odkrywa tę gałąź transportu jako 
ekonomiczną oraz przyjazną dla środowiska alternatywę w zakresie przewozu. 
Transport za pomocą kolei wykorzystywany jest przy tym na całej trasie prze-
wozu ładunku lub też na jej poszczególnych odcinkach w ramach intermodalnego 
łańcucha transportowego.

Wśród powodów, jakie skłoniły opisanych przedsiębiorców do przeniesienia 
ładunków na tory, wymienić można:

 – większą opłacalność łańcucha transportowego przy włączeniu transportu 
kolejowego w porównaniu do transportu wyłącznie samochodowego,
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 – lepszą możliwość planowania łańcucha transportowego oraz integrację 
z procesami logistycznymi firmy,

 – ochronę środowiska i redukcję emisji gazów cieplarnianych powstałych 
w wyniku transportu samochodowego.

Zwłaszcza ostatni z podanych argumentów zyskuje wśród załadowców oraz 
spedytorów coraz bardziej na znaczeniu: transport kolejowy cechują istotne zalety 
w odniesieniu do klimatu i środowiska w stosunku do transportu samochodowego – 
np. większa wydajność energetyczna oraz mniejsza emisja CO2 w porównaniu do 
transportu drogowego.
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INTERMODAL TRANSPORT AS PART OF SUPPLY CHAIN

Summary

The purpose of this paper is presentation of intermodal transport as part of the 
companies supply chain, in which rail transport is not a necessity but value added element. 
The European Commission stated in its current „White Paper, Roadmap to a Single 
European Transport Area” as follows: „The railway is sometimes seen, especially freight 
transport, as unattractive means of transport”. However, the examples of some countries 
have shown that railway can offer high quality transport service. In fact, the rail freight 
transport has undergone a large transformation in recent years. A growing number of 
shippers and forwarders discovers rail as economically viable and environmentally 
friendly alternative to road transport for the movement of cargoes. Rail transport is used 
for the whole route of the carriage of cargo or fragmentary as a multimodal transport 
chain. The authors in their article show Polish successful examples of the freight shift 
from road to rail. The cases describe the whole decision-making process of transport 
mode choice, as well as present benefits from the shipper standpoint. The examples of 
successful modal shift, show that rail freight is becoming more attractive for shippers 
and transport companies, which increasingly see rail as a competitive alternative to road 
transport in terms of both quality and cost efficiency.

Translated by Bartosz Guszczak and Marcin Foltyński
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W GDYNI

Wprowadzenie

Obecnie duży nacisk kładzie się na ekologię w każdej dziedzinie życia ludz-
kiego. Współczesne miasta także borykają się z wieloma problemami natury 
ekologicznej. W dużej mierze są one spowodowane wzmożoną skłonnością spo-
łeczeństwa do przemieszczania się. W konsekwencji, mieszkańcy aglomeracji 
coraz częściej odczuwają negatywne skutki funkcjonowania zbiorowego trans-
portu publicznego. Wiele krajów stosuje strategie oparte na rozwoju transportu 
publicznego i zmniejszeniu zatłoczenia oraz zanieczyszczenia powodowanego 
przez ruch drogowy. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazują, że 
skażenie powietrza, które związane jest z ruchem ulicznym przyczynia się do 
dwukrotnie większej liczby zgonów niż w wypadkach drogowych. Ponadto, na 
początku czerwca 2012 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że 
spaliny oleju napędowego są rakotwórcze. Powyższa sytuacja wymusza na prze-
myśle motoryzacyjnym poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na stworzenie 
pojazdów cichych, wydajnych, a przede wszystkim przyjaznych środowisku. 
Przedsiębiorstwa przewozowe świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej, 

1 mgr Karolina Gwarda – Akademia Morska w Gdyni, k.gwarda@gmail.com.
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wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom Unii Europejskiej, angażują się 
w coraz więcej projektów wspierających rozwój proekologicznego transportu 
miejskiego. Do tego typu inicjatyw należy zaliczyć: zakup środków transportu 
spełniających najwyższe ekologiczne normy emisji spalin, wykorzystanie pojazdów 
z napędem hybrydowym, zastosowanie paliw alternatywnych do napędzania środ-
ków komunikacji miejskiej, eksploatacja pojazdów zasilanych energią słoneczną 
czy ograniczenie hałasu. Są to tylko nieliczne z przykładów praktykowanych 
w komunikacji miejskiej. Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań podej-
mowanych przez przedsiębiorstwa realizujące przewozy pasażerskie w Gdyni 
na rzecz ograniczenia substancji szkodliwych i emisji hałasu. Przedstawiono 
zalety eksploatowania trolejbusów jako ekologicznej formy transportu miejskiego. 
Ponadto zaprezentowano możliwość wykorzystania autobusów z napędem hybry-
dowym do realizowana przewozów pasażerskich. Szczególną uwagę zwrócono 
na zastosowanie sprężonego gazu ziemnego w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej. W artykule opisano ekologiczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji 
pojazdów napędzanych paliwem ON i CNG. Zaprezentowano również wybrane 
modele trolejbusów i autobusów używanych w gdyńskiej komunikacji miejskiej 
w kontekście ekologicznego transportu.

Trolejbusy – pojazdy napędzane energią elektryczną

Pierwszy trolejbus na świecie został uruchomiony pod koniec XIX wieku 
w Niemczech i od tego czasu zaczął być wykorzystywany jako popularny środek 
komunikacji publicznej. Sytuacja uległa zmianie, kiedy postęp technologiczny 
doprowadził do rozwoju autobusów z silnikiem diesla. Ponadto zmniejszenie cen 
paliw ropopochodnych spowodowało, że aspekty ekonomiczne stały się prioryte-
towe. Zaczęto likwidować linie trolejbusowe i zastępować je autobusami. Obecnie, 
kiedy dużą wagę przywiązuję się do ekologii, trolejbusy ponownie przeżywają 
swój renesans. W Polsce nie jest to nadal popularna forma transportu miejskiego, 
ale dobry przykład mogą stanowić państwa Europy Zachodniej, tj. Szwajcaria, 
Francja, Hiszpania, Włochy, Finlandia, które ponownie wprowadziły do eks-
ploatacji trolejbusy. Aktualnie w Polsce korzystają z nich cztery miasta: Tychy 
(5 linii), Lublin (8 linii), Gdynia i Sopot (14 linii). Ideą powstania trolejbusu było 
połączenie elementów autobusu i tramwaju. System komunikacji trolejbusowej 
opiera się na wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury drogowej i napowietrz-
nej trakcji elektrycznej. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie nakładów 
inwestycyjnych na budowę torowisk, które są niezbędne przy eksploatowaniu 
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tramwajów2. Wprowadzenie do miast transportu elektrycznego pozwala na dążenie 
do uzyskania niezależności od paliw płynnych, które cechuje nieprzewidywalność 
cen i ograniczona dostępność, zmniejszenie emisji CO2 i hałasu oraz redukcja 
skażenia gleby i atmosfery. Osiągnięcie wyżej wymienionych celów energetycz-
nych i ekologicznych wpłynie na realizację przez Polskę strategii Transport 2050 
przyjętej przez Parlament Europejski, która zakłada, że do 2050 roku w Europie 
samochody emitujące CO2 zastąpią inne pojazdy, zwłaszcza elektryczne3.

Pierwszy przejazd trolejbusu w Gdyni odbył się 18 września 1943 roku. Idea 
powstała, kiedy to Niemcy z powodu ograniczonego dostępu do paliw płynnych 
zmuszeni byli znaleźć inny środek transportu do przewozu okupowanej ludności. 
Podczas wojny zniszczono wiele trolejbusów. Dopiero w latach 60. i 70. do Gdyni 
trafiły fabrycznie nowe pojazdy, które pozwoliły na dynamiczny rozwój komuni-
kacji trolejbusowej. Od roku 1998 komunikacja trolejbusowa przestała podlegać 
Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej i stała się odrębną firmą, której głównym 
zadaniem było zmodernizowanie i zrestrukturyzowanie istniejącej infrastruktury 
oraz taboru.

W 2011 roku PKT przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej zreali-
zowało projekt „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze 
Metropolitalnym Trójmiasta”, dzięki któremu m.in. zakupiono 25 nowych nisko-
podłogowych pojazdów. W trosce o środowisko naturalne zakupiono trolejbusy 
Solaris Trollino 12 M, które w porównaniu z tradycyjnym silnikiem spalinowym 
emitują od 10 do 15 dB mniej hałasu4. Ponadto pojazdy wyposażone są w: 

 – napęd prądu przemiennego, który pozwala na uzyskanie oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej,

 – baterie trakcyjne pozwalające na przejazd bez zewnętrznego zasilania od 
4 do 5 km w razie koniczności objazdu, omijania zatoru czy remontów na 
drogach i są alternatywnym źródłem zasilania,

 – klimatyzację, monitoring, automatyczne odbieraki prądu5.
Warto zwrócić uwagę na miejsce powstawania energii elektrycznej wyko-

rzystywanej do napędzania pojazdów. W Polsce nadal najbardziej popularną 
formą wytwarzania energii jest proces spalania paliw kopalnych w elektrowniach 

2 M. Połom, M. Bartłomiejczyk, Alternatywne źródła zasilania w trolejbusach – przegląd rozwiązań 
stosowanych w miastach europejskich, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 7–8, s. 16.

3 Elektromobliność, red. S. Wójtowicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2011.
4 www.solarisbus.pl (30.06.12).
5 M. Połom, Projekt rewitalizacji i rozwoju komunikacji trolejbusowej w Gdyni współfinansowany 

ze środków unijnych, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 6, s. 27.
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węglowych, które charakteryzuje niska sprawność i znaczna emisja zanieczyszczeń. 
W tabeli 1 pokazano ilość substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery 
przy produkcji 1 kWh, do której potrzeba 0,42 kg węgla kamiennego lub 1,2 kg 
węgla brunatnego6.

Elektryczne zasilanie pojazdów komunikacji miejskiej pozwala wyprowadzić 
ogromną emisję szkodliwych substancji poza miejsce ich użytkowania i bytowania 
czasami setek tysięcy mieszkańców.

Bardziej ekologicznymi formami wytwarzania prądu jest pozyskiwanie go 
z siły wiatru, różnicy poziomu wód oraz energii słonecznej. Metody te coraz 
bardziej zyskują na znaczeniu nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wiąże się to 
z wymaganiami Unii Europejskiej, która założyła, że do 2020 roku 1/3 energii 
elektrycznej wytwarzanej na jej terenach musi pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Tabela 1

Ilość zanieczyszczeń powstających przy produkcji energii w elektrowniach węglowych

Rodzaj zanieczyszczenia Przybliżona ilość (g/kWh)
CO2 1000,0
SO2 9,1
NOx 2,3

Pyły lotne 1,5

Suma 1012,9

Źródło: Chroń środowisko oszczędzając pieniądze! – broszura informacyjna Bałtyckiej 
Agencji Poszanowania Energii, Gdańsk 2007.

Inne ekologiczne aspekty trolejbusów, które nie wiążą się bezpośrednio 
z ich napędem, to m.in. fakt, że pojazdy wykorzystujące energię elektryczną nie 
zużywają oleju silnikowego, a dzięki temu nie ma problemów z jego utylizacją 
i powstającym przy tym skażeniu środowiska.

Nie można tu pominąć bardzo ważnych aspektów ekonomicznych. Warto 
porównać zużycie prądu w trolejbusie i wykorzystanie ON do napędzania autobu-
sów. Z badań przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Gdynia wynika, że średnie zużycie paliwa w 2011 roku wyniosło 58 l/100 km. 
Według cennika PKN Orlen hurtowa cena jednego litra oleju napędowego ekodiesel 

6 Chroń środowisko oszczędzając pieniądze! – broszura informacyjna Bałtyckiej Agencji Posza-
nowania Energii, Gdańsk 2007.
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to 4,43zł7. Koszt jednego wozokilometra oscyluje więc w granicy 2,57 zł. Natomiast 
średnie zużycie prądu w 2011 roku w przypadku gdyńskich trolejbusów kształto-
wało się na poziomie 2,13 kWh/km8. Na całkowitą cenę prądu składają się opłata 
dystrybucyjna, opłata abonamentowa oraz opłata za jednostkę energii. Ze względu 
na tajemnicę handlową, pomiędzy PKT a Energą Obrót, nie można obliczyć kosztu 
wozokilometra wykonanego przez trolejbus. Z wywiadu przeprowadzonego z pra-
cownikiem PKT wynika jednak, że różnica pomiędzy kosztem jednego wozoki-
lometra autobusu napędzanego olejem napędowym, a wozokilometra trolejbusu 
ulega zmniejszeniu. Nadal jednak koszt jednego wozokilometra przejechanego 
przez pojazd napędzany energią elektryczną jest wyższy o kilkanaście procent od 
wozokilometra autobusów napędzanych ON.

W tabeli 2 doskonale pokazano ekonomiczne i ekologiczne aspekty eksploato-
wania trzech środków transportu komunikacji miejskiej: trolejbusów, tramwajów 
i dieslowskich autobusów.

Tabela 2

Wybrane ekologiczne i ekonomiczne aspekty eksploatowania środków komunikacji 
miejskiej

Trolejbus Tramwaj 
elektryczny

Autobus 
spalinowy

Emisja spalin w miejscu użytkowania brak brak +++

Hałas zewnętrzny + +++ ++

Koszt inwestycji poniesiony na infrastrukturę 
dedykowaną tylko danemu środkowi transportu ++ +++ +

Większe zużywanie energii/paliwa w okresie 
zimowym + + +++

Czynności konserwatorsko-naprawcze silnika + + +++

 +++ najbardziej negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne z ww. środków transportu 
lub największe z ww. środków transportu koszty poniesione na eksploatację

 + najmniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne z ww. środków transportu 
lub najmniejsze z ww. środków transportu koszty poniesione na eksploatację

Źródło: opracowanie własne.

7 PKN Orlen, http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx 
(18.07.2012).

8 Informacja uzyskana na podstawie wywiadu z M. Połomem – pracownikiem PKT w Gdyni.
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Autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym

Autobusy bardzo często postrzega się jako najmniej kosztowne i najbardziej 
elastyczne środki transportu. Związane jest to z wielkością wydatków finansowych 
poniesionych na infrastrukturę oraz kosztem zakupu nowego pojazdu. Coraz 
bardziej jednak zwraca się uwagę na znaczne ilości substancji szkodliwych, jakie 
emitują podczas eksploatacji m.in. węglowodory, tlenki azotu, tlenki węgla. Jednym 
z rozwiązań, mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń, jest zastosowanie 
paliw alternatywnych. W dyrektywach Unii Europejskiej można znaleźć infor-
macje odnoszące się do ich planowanego wykorzystania, które do roku 2020 ma 
wynosić odpowiednio9:

 – CNG – 10%,
 – biopaliwa – 8%,
 – wodór – 5%.

W Polsce najbardziej popularnym paliwem alternatywnym jest gaz ziemny. Ze 
względu na duże zasoby, niską emisję zanieczyszczeń, niższe koszty zasilania silni-
ków – gaz ziemny znalazł swoje zastosowanie w środkach komunikacji miejskiej. 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, które jest największym przewoźnikiem 
świadczącym swoje usługi na terenie Gdyni ma w swoim taborze 14 pojazdów 
zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Pierwsze autobusy MAN Lion’s City G 
CNG zakupione zostały w 2007 roku i do tej pory są eksploatowane bez większych 
prac konserwatorsko-naprawczych. Ponadto pojazdy te są bardzo nowoczesne, 
wyróżnia je m.in. średnie zużycie gazu 59–70 m3, klimatyzacja całego pojazdu, 
możliwość zabrania 160 pasażerów na pokład, niskopodłogowość, monitoring 
wnętrza pojazdu. Istotny okazał się fakt, że pojazdy mają normę emisji spalin 
EEV (Enhanced Environmaentally Friendly), która klasyfikuje je do szczególnie 
przyjaznych środowisku. Rozwiązania techniczne zastosowane przy konstrukcji 
autobusów pozwoliły na zmniejszenie poziomu hałasu o ok. 5 dB w porównaniu 
z silnikami wysokoprężnymi, co powoduje odczucie dwukrotnie cichszej pracy 
silnika10.

Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa alternatywnego dla oleju napędo-
wego przyczynia się do obniżenia emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, 

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promo-
wania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

10 L. Kornalewski, J. Malasek, Autobusy zasilane gazem ziemnym w miejskim transporcie zbioro-
wym w Polsce, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 10, s. 46.
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zmniejszaniem ryzyka powstania efektu cieplarnianego oraz, w przypadku PKM 
w Gdyni, obniżenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego11. 
Suma substancji szkodliwych emitowanych przez silnik zasilany ON do atmos-
fery jest trzykrotnie wyższa niż podczas eksploatacji pojazdu zasilanego gazem 
ziemnym12. W tabeli 3 zaprezentowano porównanie ilości emitowanych substancji 
toksycznych do atmosfery dla pojazdów zasilanych olejem napędowym i CNG.

Tabela 3

Ograniczenie poziomu zanieczyszczeń w wyniku zastosowania gazu ziemnego

Rodzaj zanieczyszczenia ON/CNG

CO zmniejszenie o 60–80%

PM10* zmniejszenie o ok. 99%

NOx zmniejszenie o 50–80%

aldehydy zmniejszenie o ok. 70%

CO2 zmniejszenie o 20%

węglowodory aromatyczne zmniejszenie o 90%

*zanieczyszczenia, cząstki stałe

Źródło: badania przeprowadzone przez PKM w Gdyni.

Oprócz walorów ekologicznych, autobusy zasilane CNG osiągają doskonałe 
efekty ekonomiczne. Dobrym przykładem może być PKM w Gdyni, które od 
2007 roku rejestruje średnie zużycie paliwa i gazu ziemnego w poszczególnych 
miesiącach uwzględniając przy tym ich ceny. Warto zwrócić uwagę na rok 2011, 
kiedy to cena oleju napędowego znacznie wzrosła.

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2011 średni koszt przejechania 
100 km przez pojazd napędzany olejem wynosił 227,91 zł, a autobusu zasilanego 
gazem ziemnym 145,11 zł. (1,45 za 1 km). Nawet biorąc pod uwagę fakt, że do 
eksploatacji zużywa się więcej gazu, to i tak PKM w Gdyni osiągnęło 82,80 zł 
(ok. 36%) oszczędności na 100 km w stosunku do Neoplanów 4021, Mercedesów 

11 L. Kornalewski, J. Malasek, Problemy wykorzystania sprężonego gazu ziemnego w miejskim 
transporcie zbiorowym, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 10, s. 40.

12 G. Budzik, Zasilanie silników autobusów komunikacji miejskiej sprężonym gazem ziemnym, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 21.
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405 G czy Volvo 7000A napędzanych ON. Uzyskane oszczędności w kosztach 
paliwa i duże przebiegi pojazdów pozwalają na pokrycie droższej o ok. 200 tys zł 
ceny pojazdu przystosowanego do spalania gazu ziemnego (1,3 mln zł autobus 
zasilany CNG, 1,1 mln zł pojazd zasilany ON)13. W związku tak dobrymi wynikami 
ekonomicznymi PKM w Gdyni planuje zakup kolejnych pojazdów zasilanych 
CNG w 2013 roku.

 

Rys. 1. Średnie koszty paliwa ON (litr) i CNG (m3) na 100 km od stycznia 2011 do grudnia 
2011 roku

Źródło: prezentacja pokazowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Hybrydowy napęd autobusu miejskiego

Poruszanie się pojazdów w mieście nie przebiega ze stałą prędkością i wiąże 
się z częstym zwalaniem, przyśpieszaniem, ruszaniem i zatrzymywaniem się. 
Zapotrzebowanie na moc silnika jest znacznie większe podczas ruszania czy 
przyśpieszania, ponieważ musi ona wystarczyć na pokonanie oporów ruchu, 
a także na zwiększenie energii kinetycznej środka transportu. Napęd hybrydowy, 
czyli połączenie silnika spalinowego i elektrycznego, przynosi doskonałe efekty 
ekonomiczne i ekologiczne przy zastosowaniu go w środkach komunikacji miej-
skiej. Wiąże się to z cyklem jazdy autobusów, które w związku z gęstą siecią 
przystanków, skrzyżowań i sygnalizacji muszą wytracać swoją prędkość przez 

13 L. Kornalewski, J. Malasek, Autobusy zasilane gazem ziemnym…, s. 47.
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hamowanie. W czasie zatrzymywania lub zwalniania pojazdu powstała energia 
kinetyczna jest wytracana w hamulcach mechanicznych, które ulegają szybszemu 
zużywaniu się14. Napęd hybrydowy daje możliwość odzyskania energii traconej 
podczas hamowania pojazdu, która jest zamieniana na energię elektryczną i maga-
zynowana w dodatkowych akumulatorach. Można ją m.in. wykorzystać podczas 
ruszania i przyśpieszania, kiedy to pojazd potrzebuje więcej mocy napędowej. 
Wpływa to na obniżenie zużycia paliwa oraz pozwala na mniejszą emisję CO2 
i innych zanieczyszczeń związanych ze spalinami. Szacuje się, że odzysk energii 
z hamowania i jej użycie podczas ruszania czy przyśpieszania pojazdu ogranicza 
zużycie paliwa w mieście o ok. 30%15.

W Gdyni w grudniu 2011 roku testowany był autobus marki Man Lion’s 
City Idas z napędem spalinowo-elektrycznym. Pojazd o standardowej długości 
charakteryzuje się cichym napędem elektrycznym, mniejszym o ok. 25–30% 
zużyciem paliwa, a tym samym mniejszą emisją spalin i gazów cieplarnianych. 
Poniżej zaprezentowano wyniki przeprowadzonych testów, które miały na celu 
pomiar zużycia paliwa w porównaniu do przebytej trasy.

Tabela 4

Wyniki eksploatacyjne autobusu Man Lion’s City Idas przeprowadzone  
przez PKM w Gdyni

Dzień Przebieg Zużycie paliwa Średnie dzienne 
zużycie paliwa

pierwszy 158 53,46 33,84

drugi 290 98,76 34,06

trzeci 290 98,06 33,81

czwarty 290 99,98 34,48

piąty 99 41,46 41,88

szósty 233 83,65 35,90

średnie zużycie paliwa na 100 km 34,95

Źródło: badania testowe PKM w Gdyni.

14 M. Fice, T. Glinka, R. Setlak, Hybrydowy napęd pojazdu miejskiego, Zeszyty Problemowe – 
Maszyny Elektryczne nr 75/2006, s. 95.

15 Ibidem, s. 98.
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Przy cenie 1 litra oleju napędowego na poziome 4,43 zł, koszt przejechania  
1 km wynosiłby 1,54 zł. Mimo bardzo dobrych wyników ekonomicznych i niskiego 
zużycia paliwa, PKM w Gdyni nie może pozwolić sobie na zakup tego pojazdu. 
Poważnym problemem jest jego cena, która oscyluje w granicach 1,6 mln zł. 
Autobus z napędem hybrydowym jest o ok. 30% droższy od pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym. Jednak nie wyklucza to, że w przyszłości, kiedy zainteresowanie 
tego typu pojazdami wzrośnie i spowoduje to spadek cen po Gdyni będzie można 
podróżować autobusami o napędzie spalinowo-elektrycznym.

Podsumowanie

Mieszkańcy miast coraz częściej odczuwają negatywne skutki transportu 
w miastach. Zapach spalin, unoszący się smog czy ciągły hałas to tylko nieliczne 
z uciążliwości związanych z rozwojem tego rodzaju mobilności. Przed przedsię-
biorstwami realizującymi przewozy pasażerskie w miastach stoi poważne zadanie. 
Muszą poszukiwać alternatywnych rozwiązań dotyczących środków komunikacji 
miejskiej. Pojazdy powinny więc spełniać nie tylko najwyższe normy ekologiczne, 
ale również nie generować ponadprzeciętnych kosztów. W Gdyni z trzech proekolo-
gicznych środków transportu optymalne wydaje się rozwiązanie, które wykorzystuje 
gaz ziemny do napędzania pojazdów. Zalety związane z małą ilością emitowanych 
substancji szkodliwych i korzyści ekonomiczne predestynują ten środek transportu 
do najmniej degradujących środowisko naturalne. Ponadto, przynoszą oszczędności 
finansowe w porównaniu z trolejbusami, autobusami z silnikami dieslowskimi 
i pojazdami o napędzie hybrydowym. W Polsce 92% energii wytwarza się z paliw 
kopalnych, których zasoby stale maleją. Trolejbusy zasilane energią elektryczną nie 
wydzielają spalin w miejscu użytkowania, ale przy produkcji prądu powstaje ogromna 
ilość zanieczyszczeń, która dostaje się do atmosfery. Napęd hybrydowy idealnie 
sprawdza się tylko w mieście. Pojazdy wyposażone w silnik spalinowy przez ciągłe 
ruszanie i hamowanie są nieekonomiczne. W przypadku hybryd podczas wytracania 
prędkości można odzyskać dodatkową energię, która może przynieść dodatkowe 
oszczędności. Niestety w tym przypadku cena pojazdu z napędem hybrydowym 
jest bardzo wysoka i mimo niższego zużycia paliwa na razie nie jest to opłacalne. 
Nie można zapomnieć też o tym, że przy autobusach z napędem spalinowo-elek-
trycznym nadal emituje się substancje szkodliwe, choć w mniejszym stopniu. Dużą 
zaletą gdyńskich przewozów pasażerskich jest aspekt ekologiczny. Poszukując stale 
rozwiązań, które mogą ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, Gdynia jest 
postrzegana jako miasto przyjazne środowisku i jej mieszkańcom.
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APPLICATION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SOLUTIONS  
IN SELECTED MEANS OF PUBLIC TRANSPORT IN GDYNIA

Summary

Nowadays we place a great emphasis on ecology in every area of human life. Mod-
ern cities are faced with a broad range of problems, which comprises many of ecological 
nature, including overcrowding, air and water pollution, traffic jams, noise. Increasing 
mobility of society is the main reason behind the rise in adverse effects of public transport 
among the inhabitants of large agglomerations. Companies providing services for public 
transport, trying to meet the needs and requirements of the European Union, engage in an 
increasing number of projects supporting the development of environmentally friendly 
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urban transport. This type of initiatives includes: purchase of means of transport meeting 
the highest environmental emission standards, use of hybrid vehicles and use of alterna-
tive fuels to power public transport, use of vehicles powered by solar energy and activi-
ties aiming at noise reduction. These are just a few of the methods employed in urban 
transport. The aim of the article is to present the solutions adopted by the enterprises 
providing services for passenger transport in Gdynia in order to reduce pollution and 
noise effects. The article presents the advantages of using trolleybuses as the eco-friendly 
form of public transport. Moreover, the possibility of using hybrid buses is discussed 
in this article. The author`s attention is paid especially to the use of compressed natural 
gas, which takes place in the Company of Urban Transport in Gdynia. The article deals 
with the ecological and economical aspects of public transport. Selected models of trol-
leybuses and buses used in public transport in Gdynia are also presented in the context 
of green transport.

Translated by Karolina Gwarda
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POSTRZEGANIE WARTOŚCI CZASU W TRANSPORCIE – 
PERSPEKTYWA PRZEDSIĘBIORSTWA I KONSUMENTA

Wprowadzenie

Współcześnie procesy transportowe charakteryzują się wysokim stopniem 
złożoności, co wiąże się z technicznym i organizacyjnym skomplikowaniem 
tych procesów z jednej strony oraz koniecznością sprostania coraz bardziej 
wygórowanym i wyspecjalizowanym potrzebom i oczekiwaniom użytkowników 
transportu – z drugiej. Mimo rosnącej złożoności procesów transportowych, 
pewne ich wymiary pozostają niezmienne. Do tych niezmiennych wymiarów 
można zaliczyć między innymi aspekt czasowy. Konieczność przemieszczenia 
osoby lub ładunku między dwoma punktami w przestrzeni wiąże się z pew-
nym wydatkiem czasu, który musi zostać poświęcony, aby zrealizować proces 
transportowy.

Ponieważ czas jest zasobem rzadkim, tj. jednostka ma ograniczoną ilość czasu, 
w którym może oddawać się różnym rodzajom aktywności (mówi się o budżecie 
czasu jako swoistym ograniczeniu zasobu czasu, jakim dysponuje podmiot), czas 
ten ma określoną wartość. Wartość tę należy rozumieć jednak w nieco innym 
niż typowo ekonomiczne znaczeniu, tzn. czas sam w sobie nie ma wartości, lecz 
istotność czynnika czasu (określana mianem jego wartości) wynika z różnych 

1 mgr Adam Hoszman – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, adam.hoszman@gmail.com.
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możliwych działalności (i użyteczności tych działalności), jakie jednostka może 
podejmować w danym czasie2.

Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie, w jaki sposób konsumenci 
i przedsiębiorstwa postrzegają czas oraz jego wartość w procesach transporto-
wych. Przedstawiono wybrane podejścia do pomiaru wartości czasu w transporcie, 
a następnie podjęto próbę oszacowania wyceny czasu przez przedsiębiorstwa 
i konsumentów w Polsce z uwzględnieniem zróżnicowania procesów transporto-
wych zarówno pod względem rodzaju, jak i gałęzi transportu.

Znaczenie czynnika czasu w procesach transportowych

Analizując szeroko rozumiany czynnik czasu w transporcie należy na samym 
początku dokonać podziału z punktu widzenia rodzajów transportu – na transport 
pasażerski i towarowy. Rozróżnienie to jest konieczne z punktu widzenia dalszej 
dyskusji nad tym problemem, ponieważ przesłanki decydujące o wartości czasu 
są różne w przypadku transportu pasażerskiego i towarowego, chociaż najbardziej 
podstawowy czynnik (w rozumieniu pojęciowym) determinujący tę wartość jest 
taki sam – jest to mianowicie koszt alternatywny (czy też koszt utraconych moż-
liwości) czasu poświęconego na transport. W przypadku transportu pasażerskiego 
mówi się zatem o wartości czasu podróży, podczas gdy dla transportu towarowego 
właściwe jest określenie wartości czasu przewozu ładunku. W niniejszym artykule 
używane jest określenie „wartość czasu” i należy je rozumieć tak samo jak stoso-
wane w literaturze anglojęzycznej pojęcie wartości oszczędności czasu podróży 
(ang. value of travel time savings) i jego odpowiednik dla transportu towartowego 
(ang. value of freight travel time savings).

Czas w transporcie pasażerskim
W przypadku transportu pasażerskiego postrzeganie czasu jest zależne od 

różnych czynników. W pierwszej kolejności należy dokonać rozróżnienia z punktu 
widzenia podmiotu, który wycenia czas, co wiąże się bezpośrednio z charakterem 
podróży. Z tego punktu widzenia można wyodrębnić dwa rodzaje podróży: pry-
watne (do których należy zaliczyć podróże w celach turystycznych, odwiedziny 
krewnych czy znajomych, turystykę zdrowotną, ale także dojazdy do pracy) oraz 
służbowe (które obejmują wszelkie podróże odbywane w czasie pracy, opłacane 

2 Por. G.S. Becker, A Theory of the Allocation of Time, „The Economic Journal” 1965, vol. 75, 
nr 299, s. 493–517.
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przez pracodawcę, przy czym częściowo podróże to mogą być odbywane poza 
czasem pracy, jednak pozostają ściśle związane z działalnością zawodową i są 
opłacane przez pracodawcę).

Pierwsza grupa podróży pozostaje w całości w gestii konsumenta, to znaczy 
podróże te są realizowane w czasie, którym swobodnie dysponuje konsument (tj. 
poza godzinami pracy) oraz są finansowane ze środków konsumenta. Dojazdy 
do pracy, choć silnie związane z faktem świadczenia pracy przez gospodarstwa 
domowe na rzecz przedsiębiorstw, należy z punktu widzenia analizy wartości czasu 
zaliczyć do podróży prywatnych, ponieważ konsument realizuje je poza godzi-
nami pracy i sam je finansuje (poza nielicznymi wyjątkami, kiedy to pracodawca 
finansuje lub współfinansuje dojazdy pracownicze). W przypadku podróży prywat-
nych, wartość czasu jest w pewien sposób zależna od dochodu rozporządzalnego 
konsumenta3, co wynika z założenia, że konsument ma możliwość swobodnego 
dysponowania swoim budżetem czasu, który może podzielić między pracę i czas 
wolny. Przy założeniu, że konsument ma pełną swobodę w wyborze, ile czasu 
przeznaczyć na pracę, a ile na czas wolny, wartość godziny czasu wolnego byłaby 
równa godzinowej stawce płacy netto, ponieważ konsumenci dzieliliby swój 
budżet czasu w taki sposób, aby krańcowa użyteczność pracy (a ściślej rzecz 
biorąc – dochodu z niej uzyskiwanego) równała się krańcowej użyteczności czasu 
wolnego. Konsumenci jednak prawie nigdy nie mają możliwości tak elastycznego 
kształtowania czasu pracy ze względu na sztywności wynikające chociażby z eta-
towości stanowisk pracy. W przypadku podróży prywatnych wartość czasu wynika 
z jej postrzegania przez konsumentów.

Drugą grupę podróży stanowią podróże służbowe, tj. takie, które są odbywane 
w czasie pracy i są finansowane ze środków pracodawcy. W przypadku tych podróży 
wartość czasu jest związana z postrzeganiem pracodawcy. Zakładając, że rynek 
jest doskonale konkurencyjny, można przyjąć, że czynnik pracy jest wynagradzany 
zgodnie ze swoją produktywnością. Wartość czasu podróży służbowej postrzeganej 
przez pracodawcę można dlatego określić przy użyciu zmiennej zastępczej, którą 
jest płaca brutto (uwzględniająca wszelkie dodatkowe obciążenia pracodawcy 
wynikające ze stosunku pracy) w przeliczeniu na jednostkę czasu pracy (zwykle 
na godzinę). W rzeczywistości płaca rzadko odzwierciedla dokładnie produktyw-
ność pracownika, co wynika z jednej strony z trudności precyzyjnego ustalenia 
tej produktywności, a z drugiej – wiąże się z występującymi w gospodarce sztyw-
nościami cen, w tym stawek płac. Co więcej postrzeganie wartości czasu podróży 

3 F. J. Cesario, Value of Time in Recreation Benefit Studies, „Land Economics” 1976, nr 52, s. 32–41.
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służbowej pracownika przez pracodawcę w skali mikroekonomicznej wynika 
w dużym stopniu z przyczyn o charakterze behawioralnym, a często jest nieracjo-
nalne, co znajduje swoje odzwierciedlenie chociażby w wewnętrznych regulacjach 
przedsiębiorstw dotyczących podróży służbowych, zgodnie z którymi na przykład 
pracownicy niższego szczebla nie mogą podróżować samolotami w relacjach krajo-
wych, nawet jeśli podróż taka byłaby znacznie krótsza i porównywalna kosztowo. 
W skali makroekonomicznej można jednak (i należy) przyjąć, że przedsiębiorstwa 
zachowują się racjonalnie. Takie założenie pozwala aproksymować wartość czasu 
podróży służbowej na podstawie wynagrodzenia czynnika pracy brutto. Jest to 
użyteczne z punktu widzenia dostępności rzetelnych danych, uproszczenie, które 
jednocześnie jest poprawne metodologicznie i nie zniekształca istotnie wniosków 
formułowanych na podstawie takiego podejścia.

Analizując zagadnienie wartości czasu podróży służbowej, należy zwrócić 
uwagę na jeszcze jedną kwestię związaną z możliwością produktywnego wykorzy-
stania czasu podróży. W dotychczasowej dyskusji założono, że czas przeznaczony 
na przemieszczanie się w ramach podróży służbowej jest w całości czasem straco-
nym z punktu widzenia tworzenia wartości przez pracownika dla przedsiębiorstwa. 
Jednak nie zawsze się tak dzieje i postrzeganie czasu, a konkretniej – jego wartości 
różni się w zależności od tego, czy pracownik może wykorzystać czas podróży 
w sposób produktywny z punktu widzenia pracodawcy, tj. generując wartość 
dla przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Niektóre czynności związane 
bezpośrednio z pracą mogą być wykonywane przez pracowników także w trakcie 
przemieszczania się. W związku z tym w niektórych przypadkach tylko część 
czasu przeznaczonego na podróż służbową stanowi ekonomiczny koszt dla przed-
siębiorstwa i z tego punktu widzenia przedsiębiorstwo będzie wyceniać (średnio) 
czas takiej podróży służbowej niżej niż w sytuacji, gdy jest on bezproduktywny4.

Czas w transporcie towarowym
W przypadku transportu towarowego przesłanki determinujące wartość 

czasu mają analogiczny charakter jak w odniesieniu do transportu pasażerskiego. 
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, skrócenie czasu transportu ładunków, nieza-
leżnie od tego czy dotyczy etapu dostaw surowców lub półproduktów koniecznych 
do wytworzenia produktu finalnego, transportu międzyzakładowego w przypadku 
przestrzennego rozdzielenia procesu produkcyjnego, czy też fazy dystrybucji, 
pozwala skrócić cykl operacyjny przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorstwo 

4 Patrz szerzej: D.A. Hensher, Value of Business Travel Time, Pergamon Press, Oxford 1977.
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ma możliwość alternatywnego wykorzystania uzyskanych wcześniej środków – jest 
to bezpośrednia przesłanka determinująca wartość czasu w transporcie towarowym. 
Wcześniejsze uwolnienie środków pieniężnych ulokowanych czy to w surowcach, 
czy zapasach, pozwala uzyskać dodatkową wartość dla przedsiębiorstwa. Zatem 
wartość zaoszczędzonego czasu jest pochodną wartości transportowanych towarów, 
czyli stanowi odzwierciedlenie podatności towarów na czas transportu5. Im niższa 
ta podatność – tym wyższa jest wartość czasu transportu towarów.

Pomiar wartości czasu w transporcie
Istnieje wiele metod pomiaru wartości czasu zarówno w przypadku trans-

portu pasażerskiego, jak i towarowego. Ponieważ szczegółowe opisy tych metod 
można znaleźć w literaturze oraz ze względu na ograniczenia dotyczące objętości, 
w niniejszym artykule zaprezentowano skrótowo jedynie najczęściej wykorzysty-
wane metody w ujęciu ogólnym (modelowym).

Metody stosowane do pomiaru wartości czasu transportu są różne w zależ-
ności od tego czy odnoszą się do transportu pasażerów, czy ładunków. I. Tarski 
dokonał przeglądu tych metod, w odniesieniu do obu rodzajów transportu. W przy-
padku transportu pasażerskiego wymienia cztery najczęściej stosowane metody 
wykorzystywane do określenia wartości czasu podróży:

 – metodę produkcyjną,
 – metodę dochodów (zarobków),
 – metodę kosztową,
 – metodę dochodowo-kosztową6.

Choć metody te były stosowane już czterdzieści lat temu, ich elementy są 
wciąż obecne w aktualnie używanych metodach. Podobna sytuacja występuje 
w przypadku metod pomiaru wartości czasu transportu ładunków. I. Tarski prezen- 
tuje cztery najpopularniejsze metody określania tej wartości:

 – metoda odszkodowania za opóźnioną dostawę,
 – metoda różnicy kosztów efektywnych transportu,
 – metoda różnicy kosztów czasu transportu (alternatywnych kosztów 
transportu),

 – metoda kompleksowa (różnicy kosztów globalnych)7.

5 I. Tarski, Czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 
Warszawa 1976, s. 179.

6 Ibidem, s. 193–202.
7 Ibidem, s. 183–192.
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Metoda odszkodowania za opóźnioną dostawę nie jest obecnie stosowana, 
jednak pozostałe metody, są w pewnym zakresie nadal wykorzystywane – przy-
najmniej częściowo w ramach innych bardziej złożonych metod. Takie metody jak 
kosztowa i dochodowo-kosztowa (w przypadku transportu pasażerskiego) oraz 
kompleksowa (w przypadku transportu towarowego) są nadal stosowane (z pewnymi 
modyfikacjami), ale są one zaliczane do metod podstawowych, które są wykorzy-
stywane w przypadku niemożności skorzystania z innych metod (np. ze względu 
na niedostępność danych wejściowych, które należy wprowadzić do modelu).

Obecnie zastosowanie określonych metod wyceny czasu transportu jest 
zależne od rodzaju transportu (pasażerski lub towarowy), a w przypadku trans-
portu pasażerskiego występuje także podział ze względu na charakter podróży, tj. 
na podróże prywatne i służbowe.

W podróżach prywatnych wartość czasu jest określana przy użyciu metody 
gotowości do płacenia (ang. willingness to pay – WTP)8. Jest to metoda służąca do 
określenia wartości pieniężnej dóbr, które nie podlegają bezpośredniej wymianie 
rynkowej. Celem tej metody, w przypadku podróży prywatnych, jest określenie, 
jaką kwotę byliby skłonni zapłacić pasażerowie za skrócenie czasu podróży. Metoda 
ta może badać zarówno preferencje deklarowane (zwane również wyrażanymi), 
jak i ujawnione9, przy czym badanie preferencji ujawnionych jest dużo bardziej 
wiarygodne niż opieranie się na preferencjach deklarowanych, ponieważ badane są 
rzeczywiste zachowania konsumentów, a nie jedynie deklaracje, które mogą odbiegać 
od tego, w jaki sposób zachowa się konsument, stojąc w obliczu realnego wyboru10.

W przypadku podróży służbowych stosowane jest podejście oparte na 
oszczędności kosztów wynikających z krótszego czasu trwania podróży, co wiąże 
się bezpośrednio z omawianą powyżej wydajnością pracy i jej postrzeganiem 
przez pracodawcę. Czasami stosowane jest także podejście, którego autorem jest 
Hensher, uwzględniające możliwość produktywnego wykorzystania czasu podróży 
na czynności związane z wykonywaną pracą.

8 D. McFadden, Measuring Willingness-To-Pay for Transportation Improvements, w: Theoretical 
Foundations of Travel Choice Modeling, red. T. Garling, T. Laitila, K. Westin, Pergamon Press, 
Oxford 1998, s. 339–364.

9 A. Bąk, Mikroekonomiczne metody badania preferencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 21–42.

10 B. Gorlewski, Problem racjonalności w analizie preferencji metodą preferencji deklarowanych, 
w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na prze-
łomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2012, s. 377–386.
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W przypadku transportu towarowego wartość czasu jest zwykle określana 
(podobnie jak w przypadku transportu pasażerskiego) na podstawie metod bazu-
jących na oszczędności kosztów lub przy użyciu metody WTP.

Wartość czasu w transporcie w warunkach polskich
Zgodnie z wynikami większości badań dotyczących wartości czasu podróży, 

wartość ta jest silnie zależna od dochodu rozporządzalnego konsumenta. 
Elastyczność dochodowa wartości czasu podróży statystycznie nie różni się od 
jedności11, co pozwala używać godzinowej stawki płacy netto jako zmiennej 
zastępczej wartości czasu podróży. Tę zależność można rozszerzyć do ujęcia 
makroekonomicznego, wykazując że w gospodarce jako całości, średnia indy-
widualna wartość czasu podróży dla populacji jest skorelowana z produktem per 
capita wytwarzanym w tej gospodarce. Liczne badania dotyczące elastyczności 
wartości czasu w całej gospodarce względem PKB wskazują, że jest ona znacz-
nie niższa od jedności (ok. 0,5)12, jednak korelacja nadal występuje. W przy-
padku szacowania zmian wartości czasu na podstawie zmian PKB w czasie 
zaleca się przyjęcie elastyczności wartości czasu względem PKB na poziomie 
0,713. Powracając do ujęcia mikroekonomicznego, należy zauważyć, że istnieje 
możliwość ustalenia liczności populacji, dla których wartość czasu zawiera się 
w określonych przedziałach. W tym celu należy posłużyć się rozkładami docho-
dów w populacji.

Szacunki wartości czasu podróży (w przeliczeniu na godzinę) w Polsce na 
podstawie wynagrodzeń w gospodarce są następujące:

 – w przypadku podróży prywatnych – 14,50 PLN/h14,
 – w przypadku podróży służbowych – 23,97 PLN/h15.

11 M. Fosgerau, Unit Income Elasticity of the Value of Travel Time Savings, „Urban/Regional” 
0508007, EconWPA, s. 16.

12 M. Wardman, A review of British Evidence on Time and Service Quality valuations, „Transpor-
tation Research Part E: Logistics and Transportation Review” 2001, vol. 37, issues 2–3, s. 107–128.

13 P. Bickel et. al., Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and 
Project Assessment (HEATCO), Deliverable 5: Proposal for Harmonised Guidelines, February 2006.

14 Przyjmując wynagrodzenie miesięczne netto obliczone na podstawie wysokości przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r. opublikowanej przez Główny 
Urząd Statystyczny oraz zakładając 168-godzinny miesiąc pracy.

15 Przyjmując, że koszty pracodawcy wynikające z zatrudnienia pracownika odpowiadają wyso-
kości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r. opublikowanej 
przez Główny Urząd Statystyczny powiększonej o obciążające pracodawcę składki na Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
oraz zakładając 168-godzinny miesiąc pracy.
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Postrzeganie czasu w podróżach prywatnych jest zależne od dochodu roz-
porządzalnego konsumenta. Jednocześnie konsumenci dysponujący większym 
dochodem rozporządzalnym chętniej wybierają wygodniejsze i szybsze środki 
transportu, które są jednocześnie droższe dla użytkownika (w przeliczeniu na 
pasażerokilometr) oraz pozwalają pokonywać większe odległości. Dlatego też 
wartość czasu wykazuje korelację z gałęzią transportu, a konkretniej – z pieniężnym 
kosztem podróży daną gałęzią transportu. Na przykład pasażerowie linii lotniczych 
statystycznie wyżej cenią swój czas niż podróżni korzystający z usług kolei czy 
przewoźników autobusowych. Analizując wartość czasu warto więc dokonać 
podziału według gałęzi transportu.

Międzygałęziowe zróżnicowanie wartości czasu podróży jest również obser-
wowane w przypadku podróży służbowych. Należy podkreślić, że podobnie jak 
w przypadku podróży służbowych występuje korelacja – wartość czasu nie zależy 
bowiem od środka transportu, jak się to czasem mylnie podaje, lecz to wybór 
środka transportu jest determinowany przez to, jak wysoko konsument wycenia 
swój czas lub pracodawca wycenia czas pracownika.

W cytowanym powyżej projekcie badawczym HEATCO dokonano próby 
oceny wartości czasu w poszczególnych krajach europejskich na podstawie metody 
WTP. Ustalono wartości czasu zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towa-
rowym, przy czym w przypadku transportu pasażerskiego dokonano podziału na 
podróże prywatne i służbowe. Podróże prywatne ponadto podzielono na dojazdy do 
pracy i inne podróże, dokonano także podziału ze względu na odległość. Ponieważ 
badanie dotyczyło roku 2002, a wartości czasu zostały wyrażone w euro, uzyskane 
rezultaty przeliczono na wartości dla roku 2011. Kurs euro przeliczono wg kursu 
średniego w 2002 roku (liczonego jako średnia kursów średnich NBP z całego 
roku). Następnie dokonano aktualizacji opartej na wzroście PKB w okresie od 2002 
do 2011 roku i stosując zalecaną w cytowanym opracowaniu elastyczność warto-
ści czasu względem PKB na poziomie 0,7 (w przypadku transportu towarowego 
użyto dwukrotnie niższej elastyczności: 0,35). Uzyskane wyniki przedstawiono 
w tabeli 1.

Uzyskane wartości czasu są znacznie wyższe od średnich wartości 
w całej gospodarce, wynikających bezpośrednio z wysokości średniej płacy. 
Prawdopodobnie elastyczność wartości czasu względem PKB zalecana przy eks-
trapolowaniu wartości czasu jest zbyt duża i należałoby przyjąć niższy jej poziom. 
Jednocześnie trudno mówić o reprezentatywności badanej subpopulacji, ponieważ 
badaniu podlegały osoby, które korzystały z transportu. Konsumenci i pracownicy 
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o najniższych dochodach/płacach podróżują mniej (jeśli w ogóle) co powoduje 
ich niedoreprezentowanie w próbie.

Tabela 1

Wartość czasu w procesach transportowych (w zł/h)

Rodzaj procesu przewozowego Środek transportu Wartość czasu (zł)

Podróże służbowe

samolot 110,67

autobus 64,52

samochód, pociąg 80,38

Podróże prywatne

dojazdy do pracy – 
krótki dystans

samolot 45,97

autobus 22,17

samochód, pociąg 30,85

dojazdy do pracy – 
krótki dystans

samolot 59,08

autobus 28,48

samochód, pociąg 39,60

inne – krótki dystans

samolot 38,54

autobus 18,55

samochód, pociąg 25,86

inne – długi dystans

samolot 49,53

autobus 23,86

samochód, pociąg 33,23

Transport towarowy
samochodowy 17,78

kolejowy 7,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Bickel et. al., Developing Harmonised 
European Approaches for Transport Costing and Project Assessment (HEATCO), 
Deliverable 5: Proposal for Harmonised Guidelines, February 2006, s. S9–S11.

Z kolei z badań B. Gorlewskiego wynika, że wartość zaoszczędzonej godziny 
podróży w transporcie kolejowym w Polsce kształtowała się na poziomie od  
30 do 36 zł w zależności od klasy podróży16. Wartości te są zbliżone do wyników 
uzyskanych na podstawie ekstrapolacji danych z badania HEATCO.

16 B. Gorlewski, Czynnik czasu jako ekonomiczna determinanta w procesie podejmowania decyzji 
dotyczącej wyboru środka transportu – koleje dużych prędkości w Polsce, badanie przygotowane 
w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2011, s. 38–39.
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Podsumowanie

Wartość czasu jest jedną z najistotniejszych zmiennych branych pod uwagę 
w modelowaniu procesów transportowych, a co za tym idzie w modelowaniu 
całego systemu transportowego. Stosowane obecnie metody pomiaru wartości 
czasu pozwalają na wieloaspektową analizę uwzględniającą zarówno zróżnico-
wanie ze względu na wykorzystywaną gałąź transportu (w przypadku transportu 
pasażerskiego i towarowego), jak i charakter podróży (w przypadku transportu 
pasażerskiego). Metody te nie są jednak wolne od wad – ze względu na charakter 
usług transportowych trudno prowadzić badania preferencji ujawnianych w odnie-
sieniu do wartości czasu i w wielu przypadkach konieczne jest oparcie się na pre-
ferencjach deklarowanych, co powoduje, że uzyskiwane wyniki należy traktować 
jako wielkości orientacyjne, a nie precyzyjne określenie rzeczywistych wielkości.

Analiza wartości czasu w warunkach polskich pokazuje, że w zależności 
od zastosowanej metody możliwe jest uzyskanie mocno zróżnicowanych wyni-
ków. Konieczne jest zatem stosowanie zunifikowanego podejścia, które pozwoli 
zachować porównywalność otrzymanych wartości. Dotyczy to przede wszystkim 
określenia badanej populacji lub subpopulacji oraz doboru próby.

Ze względu na utylitarny charakter wyników uzyskiwanych w ramach badań 
wartości czasu w transporcie należy podkreślić konieczność kontynuowania i roz-
szerzenia tego rodzaju badań w szczególności na gruncie polskim, gdzie podobne 
analizy mają ograniczony charakter. Wśród istotnych kwestii wymagających ana-
lizy należy wymienić przede wszystkim badanie wartości czasu poszczególnych 
etapów procesu transportowego, takich jak przewóz podstawowym środkiem 
transportu, przesiadki itd., aby umożliwić bardziej precyzyjne modelowanie pro-
cesów i systemów transportowych. Ważne z poznawczego i praktycznego punktu 
widzenia jest także określenie wartości czasu opóźnienia, która pokazuje, jaka 
waga jest przykładana do terminowości usług transportowych.
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THE PERCEPTION OF THE VALUE OF TIME IN TRANSPORT – 
BUSINESS AND CONSUMER PERSPECTIVE

Summary

The paper presents selected aspects of the methodology of transportation time value 
measurement taking into consideration the inhomogeneity of transport processes as re-
gards the kinds and modes of transport. The lack of heterogeneity among transport ser-
vice users was also taken into account.

The author also presents the research results concerning the perception of time value 
by consumers and companies in Poland. The estimates were based on previous research 
done by other researches with necessary adjustments depending on economic and demo-
graphic variables that influence this perception, which returned current values of time.
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This paper constitutes a cause for further considerations of time factor in transport 
and is an introduction to a broader research of the perception of time value by both con-
sumers and business entities.

Translated by Adam Hoszman
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie etycznego aspektu funkcjonowania 
przedsiębiorstw branży KEP, czyli branży przesyłek kurierskich, ekspresowych 
i paczkowych. Na aspekt ten zwraca się coraz większą uwagę i nie jest to, jakby się 
wydawało, jedynie efekt mody czy trendu. Taka sytuacja powodowana jest dwoma 
głównymi czynnikami. Jednym z nich jest intensywne nasyceniem konkurencją 
rynków i poszukiwanie nowych narzędzi uzyskania przewagi konkurencyjnej 
nad rywalami rynkowymi. Narzędziem takim jest niewątpliwie kształtowanie 
reputacji, wizerunku firmy, do którego przedsiębiorcy przywiązują coraz większą 
wagę. Drugim czynnikiem jest reakcja właścicieli i menedżerów na występowanie 
w coraz większej skali patologii gospodarczych, które nie tylko powodują bez-
pośrednie straty materialne, ale również (co bywa bardziej niebezpieczne) dez-
organizują pracę, utrudniając zarządzanie personelem, kontakty z kontrahentami, 
osłabiając pozycję konkurencyjną na rynku.

1 mgr Marcin Janowski – Uniwersytet Szczeciński, marcin.janowski@wzieu.pl.
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Charakterystyka pojęć: etyka biznesu, usługa, usługa kurierska

Pojęcie etyki biznesu jest różnie definiowane w literaturze przedmiotu i zanim 
przytoczone zostaną definicje tego zagadnienia autor uznał, że warto poprzedzić 
je próbą zdefiniowania pojęcia biznesu, gdyż jasne sprecyzowanie czym jest 
biznes może mieć istotne znaczenie dla etycznej jego oceny. I tak do celów 
rozważań aspektu etycznego na polskim rynku usług wydaje się być słuszna 
opinia P. Czarneckiego, według którego „celem działania określonego mianem 
biznesu jest zaspokajanie materialnych (a pośrednio także duchowych) potrzeb 
człowieka, zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń”2. Uzupełnieniem takiego 
poglądu jest przyjęcie założenia, że „zaspokajanie materialnych potrzeb, czyli 
maksymalizacja zysku nie powinna być jedynym lub najważniejszym kryterium 
działania przedsiębiorcy, nie jest bowiem najwyższą wartością”, jak określił to 
J.W. Gałkowski3. Dlatego do dalszego rozważania nad znaczeniem etyki przyjmuje 
się w niniejszym artykule, że bezwzględna maksymalizacja zysku nie jest celem 
priorytetowym, mimo że zysk jest niezbędny do funkcjonowania biznesu. Ważnym 
warunkiem funkcjonowania biznesu muszą być relacje etyczne, które powinny 
zachodzić między przedsiębiorcą a pracownikiem, przedsiębiorcą a klientem, 
pracownikiem a klientem oraz przedsiębiorcą a państwem i społeczeństwem 
(otoczeniem).

Tak scharakteryzowane zagadnienie biznesu pozwala podjąć próbę zdefinio-
wania samej etyki biznesu, która jest w literaturze określana jako: „systematyczne 
studium kwestii moralnych (przekonań, norm, wartości itd.) występujących 
w biznesie, przemyśle, bankowości oraz związanych z nimi rodzajach działalności, 
instytucji i – ogólnie – praktyki zachowań ludzkich”4. Można też zjawisko etyki 
biznesu przedstawić z punku widzenia gospodarowania, czyli maksymalizo-
wania korzyści, tak jak zrobił to W. Gasparski: „Etyka biznesu jest dyscypliną 
uprawianą na styku etyki jako działu filozofii praktycznej oraz działalności 
menedżerskiej związanej głównie z gospodarką, handlem oraz innymi rodzajami 
działalności gospodarczej”5. Charakterystyka zjawiska etyki biznesu dowodzi 
konieczności przewartościowania celów wielu współczesnych przedsiębiorców. 

2 P. Czarnecki, Dylematy etyczne współczesności, Difin, Warszawa 2008, s. 196.
3 Zasady etyki zawodowej – etyka biznesu, w: Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J.W. Gał-

kowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 42.
4 W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzą-

dzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 17.
5 Ibidem, s. 16.
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Maksymalizacja zysku powinna być celem przedsiębiorstwa, ale taka, która nie 
ogranicza swobody i nie narusza wolności innych uczestników gospodarowania, 
zgodnie z poglądem, wygłoszonym przez A.N. Whiteheada: „Wielkie społeczeń-
stwa to społeczeństwa, w których ludzie biznesu przywiązują wielką wagę do 
swych czynów i funkcji”6.

Usługa to obecnie dość szerokie zagadnienie. Najbardziej lakoniczną defi-
nicję można przytoczyć za autorami S. Flejterskim, A. Panasiukiem, J. Perencem 
i G. Rosą: „usługa to wszystko, co można kupić, a co nie spadnie ci na nogę”7. 
Definicja podkreśla bardzo ważną cechę usługi – jej niefizyczny charakter. Nie 
może być jednak dzisiaj uważana za wyczerpującą ze względu na dynamiczny 
rozwój tego sektora gospodarki. Duży stopień konkurencji skłania przedsiębior-
ców do innowacyjnego podejścia i szukania segmentów rynku, na których mogą 
oferować swoje nowe usługi. Dlatego też podejście do próby zdefiniowania 
usługi różni się w zależności od specyfiki jej świadczenia. Jak opisał A. Panasiuk, 
można wyróżnić trzy podstawowe podejścia. Podejście pierwsze jest określane 
jako negatywne. W takim ujęciu dominującą rolę odgrywa określenie usługi jako 
dobra, które nie ma charakteru materialnego. Drugi sposób określania usługi jest 
nazywany enumeratywnym. W tym znaczeniu każda forma gospodarowania, 
której końcowym efektem jest użyteczność określana jest mianem usługi. Trzecie, 
ostatnie podejście nazywane jest konstruktywnym i określa usługę jako pewną 
czynność, która w sposób pośredni lub bezpośredni służy zaspokojeniu potrzeb 
ludzkich8. I tak według W.J. Stantona usługa to „odrębnie występująca działal-
ność o charakterze niematerialnym, dostarczająca określonych korzyści, która 
nie zawsze jest związana ze sprzedażą produktów lub innych usług”9. Klasyk 
ekonomii, za jakiego uważa się O. Langego określił usługę jako „Wszelkie 
czynności związane bezpośrednio lub pośrednio (np. przy podziale produktów) 
z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale nie służących bezpośrednio do wytwa-
rzania przedmiotów”10. Warto podkreślić, że pomimo upływu lat, definicja ta 
jest w polskiej literaturze ekonomicznej najczęściej cytowanym określeniem 
usługi ogólnej.

6 Ibidem, s. 18.
7 Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 11.
8 A. Panasiuk, Elementy marketingu usług pocztowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 17.
9 W.J. Stanton, Fundamentals of Marketing, Nowy Jork 1981, s. 144.
10 Współczesna ekonomika usług…, s. 34.
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Próba zdefiniowania usługi kurierskiej w aspekcie polskiego rynku nie jest 
zadaniem łatwym ze względu na brak formalnej definicji w obecnym prawie 
pocztowym naszego kraju. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo 
pocztowe (DzU, nr 130, poz. 1188 z późn. zm.) terminy usługa kurierska, przesyłka 
kurierska oraz poczta kurierska zostały pominięte. Stworzyło to sytuację dość 
nietypową, w której usługę kurierską można potraktować dwojako: jako usługę 
przewozową, czyli taka która nie zawiera korespondencji lub usługę pocztową, 
która może być świadczona przy nadaniu korespondencji11. Sytuacja taka unie-
możliwia operatorom wykonanie obowiązku nałożonego przez Prezesa UOKiK, 
który polega na umieszczeniu informacji o oferowanej usłudze w regulaminach 
oraz warunkach przewozu. Warto zaznaczyć, że zakres obowiązków operatora jest 
inny w przypadku usługi przewozowej oraz pocztowej. W efekcie takiej sytuacji 
klienci rynku usług kurierskich zostali pozbawieni praw, które im przysługują 
w obu tych przypadkach, ponieważ operatorzy usług kurierskich mogą swobodnie 
operować pojęciami usługi przewozowej oraz pocztowej w zależności od rodzajów 
roszczeń klientów. Sytuacja ta ma ulec zmianie po wprowadzeniu nowelizacji 
ustawy o prawie pocztowym, w której ma zostać przywrócona definicja usługi 
kurierskiej jako części usługi pocztowej.

Dla celów niniejszego artykułu autor postanowił zdefiniować usługę kurierską 
jako usługę pocztową, zgodnie z Ustawą o prawie pocztowym z dnia 23 listopada 
1990 r. o łączności, DzU 1995, nr 117, poz. 564 z późn. zm., która określa usługę 
kurierską jako usługę niemającą charakteru powszechnego, polegającą na zarob-
kowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu w gwarantowanym terminie 
przesyłki12. Podmiotem, który ma prawo do świadczenia takiej usługi jest natomiast 
określony przez Prawo pocztowe Unii Europejskiej (zgodnie z dyrektywą 2008/6, 
dodając do słownika dyrektywy 97/67 nowy punkt 1a) operator pocztowy (postal 
service provider), który świadczy jedną lub więcej usług pocztowych i może mieć 
charakter publiczny lub prywatny (w wypadku usługi kurierskiej w grę wchodzi 
tylko drugi rodzaj operatora pocztowego)13. Aktualna definicja usługi pocztowej 
zostanie zamieszczona po nowelizacji ustawy o prawie pocztowym, która jest 
w trakcie publikacji.

11 T. Konieczny, Firmy kurierskie na bakier z prawem, „Gazeta Podatkowa” nr 564, www.bankier.pl 
(12.10.2012).

12 J. Strzałkowski, Usługa w Prawie pocztowym, Urząd Komunikacji Elektronicznej, www.uke.
gov.pl (12.10.2012).

13 M. Krakała-Zielińska, Prawo Pocztowe Unii Europejskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2009, s. 93–94.
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Znaczenie etyki na rynkach usługowych, w tym rynku KEP

Etyka odgrywa coraz istotniejsze znaczenie w procesach gospodarowania, 
a szczególna jej rola dotyczy rynków usługowych, w tym rynku usług kurierskich. 
Dzieje się tak dlatego, że usługa ma charakter niefizyczny. Prowadzi to do częst-
szego, niż w przypadku rynku produktów, występowania zachowań niepożądanych 
w postaci nadużyć, przestępstw i innych patologicznych zachowań gospodarczych. 
Wynika to z faktu, że łatwiej nie stosować się do zasad prawidłowego postępowania 
w wypadku świadczenia czegoś, nieposiadającego fizycznego charakteru a jedno-
cześnie trudniej takie zachowanie udowodnić. Według raportu Global Economic 
Crime Survey za 2011rok, blisko co druga firma na świecie, działająca w sektorze 
usługowym doświadcza patologii gospodarczych. Sektor transportu i logistyki 
to aż 32% przedsiębiorstw, w których udowodniono nadużycia i przestępstwa 
gospodarcze. Powołując się na wyżej wymieniony raport można zauważyć, że 
straty generowane przez patologie gospodarcze w wysokości do 100 tys. USD 
w skali roku dotykają 42% wszystkich badanych przedsiębiorstw, natomiast straty 
powyżej 5 mln USD w skali roku poniosło aż 13% badanych przedsiębiorstw14. 
Szczegółowe dane dotyczące sektorów gospodarczych i procentowej skali patologii 
przedstawiono na rysunku 1.

Problemy te wydają się być dostrzeżone przez przedstawicieli rynku usług 
kurierskich w Polsce. Warto zauważyć, że rynek ten obejmuje obecnie ponad 
200 przedsiębiorstw, wśród których można wyróżnić integratorów rynkowych, 
dużych operatorów krajowych, małe, lokalne firmy kurierskie oraz tzw. brokerów 
kurierskich15.

Najwięksi uczestnicy rynku KEP w Polsce, tj. DHL, UPS czy TNT mają roz-
budowane kodeksy etyczne, ponadto w misjach tych przedsiębiorstw duży nacisk 
kładziony jest na aspekt ochrony środowiska naturalnego przez wprowadzanie 
nowych trendów w transporcie przesyłek, co również wpisuje się w politykę etyki 
gospodarczej. W całym sektorze KEP coraz większą uwagę przywiązuje sie do 
odpowiedniego kształtowania wizerunku usług kurierskich przez wprowadzanie 

14 Cybercrime, protecting against the growing threat, Global Economic Crime Survey, Pricewa-
terhouse Coopers 2011.

15 Integratorami rynku usług KEP określa się duże przedsiębiorstwa międzynarodowe takie jak.: 
UPS, TNT Express, DHL Express. Do dużych operatorów krajowych zalicza się między innymi: 
Siódemka, Opek czy DPD. Małe przedsiębiorstwa rynku KEP to te, które działają na rynku lokal-
nym. Natomiast brokerzy kurierscy to stosunkowo nowe podmioty na rynku a zalicza się do nich 
wszystkie te przedsiębiorstwa, które zajmują się konsolidowaniem i oferowaniem przez sieć www 
usług kurierskich dużych przewoźników.
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trendów eco-drivingu, eco-worshipingu czy uwzględnianie aspektu zrównowa-
żonego transportu. 
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Rys. 1. Nadużycia i przestępczość w poszczególnych sektorach gospodarczych na świecie 
w 2011 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Global Economic Crime Survey 2011, 
Pricewaterhouse Coopers 2011.

Bardzo popularne stało się stosowanie etyki w postaci zasad określanego jako 
CSR (Corporate Social Responsibility), czyli zasad Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu, które skupiają wymienione wyżej trendy i łączą je w skuteczne narzędzia 
poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku usług. Narzędzia te są często stosowane 
jako normy serii ISO, np. 14000 czy 26000, zasad Global Compact czy Eco 
Management and Audit Scheme. Etyczny aspekt gospodarowania, w postaci stoso-
wania kodeksów etycznych lub szerzej zasad CSR, jest coraz częściej zaliczany do 
aktywów przedsiębiorstw usługowych (w tym przedsiębiorstw KEP), ze względu 
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na korzyści ich stosowania. Świadomość wymiernych korzyści ze stosowania 
etyki w gospodarowaniu rośnie wśród przedsiębiorców. Jak pokazują najnowsze 
badania wykonane przez firmę MillwardBrown SMG/KRC PwC, opublikowane 
w marcu 2012 roku, blisko 45% zbadanych przedsiębiorców jako korzyści ze 
stosowania zasad CSR w przedsiębiorstwie wskazuje zwiększenie przychodów 
a dla 58% badanych to bardziej zmotywowani i efektywniejsi pracownicy, co 
można rozumieć jako bezpośrednie korzyści dla firmy. Szczegółowe dane na temat 
wszystkich dostrzeganych przez przedsiębiorców korzyści ze stosowanych zasad 
CSR przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Korzyści związane ze stosowaniem zasad CSR w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Ocena stanu wdrażania społecznej 
odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecz-
nej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, 
MillwardBrown SMG/KRC PwC, Warszawa 01.03.20112.

Zaangażowanie polskich firm sektora usługowego w podnoszenie standardów 
etycznych jest również podyktowane zwiększającym się zainteresowaniem społe-
czeństwa problemami etyki biznesu (w wielu krajach Europy można zaobserwo-
wać obywatelskie inicjatywy bojkotu przedsiębiorstw postępujących niezgodnie 
z przyjętymi normami etycznymi). Zachowanie standardów etycznych prowadzi 
do odpowiedniego kształtowania marki przedsiębiorstw, co wiąże się z poprawą 
pozycji konkurencyjnej na rynku i obecnie w żadnej szanującej się firmie specja-
liści od kształtowania wizerunku i wartości marki nie mogą dopuścić do sytuacji, 
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w której będzie zagrożony wizerunek danego przedsiębiorstwa. Jak duże zna-
czenie finansowe ma wizerunek na rynku usług kurierskich niech świadczy fakt, 
że marka jednego z liderów rynku KEP – DHL została wyceniona na sumę 7601 
mln USD przez prestiżowy ranking BrandZ Top 100, dzięki czemu uplasowała 
się w pierwszej setce najdroższych marek świata16. Jednym z głównych powodów 
kształtowania pozytywnego wizerunku, opartego na zasadach etyki biznesu jest 
zadowolony i lojalny klient, któremu (jak wcześniej podkreślono) nie wystarczy 
obecnie świadczenie dobrej jakości usługi po rozsądnej cenie, ale również świa-
domość korzystania z dóbr i usług, których produkcja i świadczenie nie wpływa 
negatywnie na środowisko społeczne czy naturalne. Powołując się na sondaż 
jednej z wiodących w Polsce agencji badawczych GfK Polonia, co piąty Polak 
w 2010 roku był skłonny zapłacić nawet o 10% więcej za produkty i usługi firm, 
które postępują etycznie wobec pracowników, klientów, społeczeństw lokalnych 
czy środowiska naturalnego17. Świadomość etyczna wzrasta z roku na rok i można 
śmiało przypuszczać, że obecnie (pomimo kryzysu gospodarczego) tendencję taką 
wykazuje ponad 30% społeczeństwa naszego kraju.

Podsumowanie

Etyczny aspekt kreowania marki przedsiębiorstw działających na rynku usług 
kurierskich w Polsce stał się faktem. Dostrzeżone zostały korzyści, jakie przynosi 
etyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, mimo że korzyści te nie są widoczne od 
razu a etyka, aby generować zysk wymaga działań długofalowych. Jakie prze-
szkody leżą na drodze do wdrożenia i stosowania zasad etyki w przedsiębiorstwach 
usługowych? Jedną z nich jest na pewno konieczność poniesienia dodatkowych 
nakładów. Pozostałe to brak zaangażowania kadry kierowniczej, brak wiedzy 
i umiejętności. Tak ważna dlatego jest edukacja w postaci szkoleń czy akcji spo-
łecznych. Korzyści jakie może przynieść etyka stosowana w sektorze usług kurier-
skich mogą być niewspółmiernie większe od ponoszonych kosztów. Dostrzegają 
to wszyscy liczący się na rynku gracze tego sektora, wprowadzając rozbudowane 
kodeksy etyczne czy kierując się zasadami CSR. Obecnie etyka nie jest traktowana 
jak manicure na niewidzialnej ręce rynku, jak określił to W. Gasparski, ale stała 
się skutecznym narzędziem służącym wypracowaniu przewagi konkurencyjnej, 
co również dotyczy rynku KEP w Polsce.

16 Firmy kurierskie w rankingu BrandZ Top 100, www.kuriero.pl (22.09.2012).
17 R. Anam, Etyka w biznesie coraz ważniejsza, www.egospodarka.pl (23.09.2012).
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THE ETHICAL ASPECT OF COMPANIES ON THE POLISH COURIER 
SERVICES MARKET

Summary

The ethical aspect of the companies is under more and more attention and it is not, 
as it seems only an effect of fashion or trend. This situation is caused by two main fac-
tors. One of them is the intense saturation of markets and the search of new tools in order 
to obtain a competitive advantage over the rival market. A tool that is certainly shaping 
reputation of the corporate image to which entrepreneurs bring more attention.

The second factor is the reaction of the owners and managers on the occurrence of 
an ever larger scale economic pathologies that bring not only material loss but also (which 
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is sometimes even more dangerous) disorganize work, making it difficult for staff man-
agement, to contact with contractors, weakening the competitive position on the market.

The specific role of ethics applies to services markets, including the market of cou-
rier services. This is because the service is a non-physical matter. This leads to more fre-
quent occurrence of undesirable behavior in form of abuse, crime and other pathological 
economic behavior. This is because it’s easier not to follow the rules of something with 
non-physical nature making such behavior more difficult to prove. According to the re-
port of Global Economic Crime Survey 2011, nearly every other company in the world, 
operating in the service sector is experiencing economical pathology. Transport and logis-
tics sector is up to 32% of companies with proved abuses and economical crimes. These 
problems seem to be recognized by representatives of the largest express market players 
in Poland and in the world.

Translated by Marcin Janowski
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PRZEDSIĘBIORSTWA ZAROBKOWEGO  
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁADUNKÓW 

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wprowadzenie

Interesującym przyczynkiem do charakterystyki polskiego i międzynarodo-
wego transportu samochodowego ładunków jest odniesienie rozmieszczenia firm 
przewozowych między województwa (tab. 1). Zaprezentowane w tabeli 1 liczby 
bezwzględne dotyczące liczby przedsiębiorstw międzynarodowego transportu 
samochodowego ładunków z lat 2009 oraz 2011 zostały uzupełnione udziałami 
procentowymi województw w liczbach firm i pojazdów ogółem w kraju.

Województwa przodujące pod względem liczby firm, jak mazowieckie, wiel-
kopolskie, śląskie zajmują analogiczne miejsca pod względem liczby pojazdów. 
Najmniejszymi liczbami firm, jak i najmniejszymi liczbami pojazdów, charaktery-
zują się województwa warmińsko-mazurskie, opolskie, świętokrzyskie. Obecnie 
wśród 16 województw mazowieckie ma znaczącą przewagę – jego udział w liczbie 
firm wynosi prawie 19%, a w liczbie pojazdów – prawie 21%. Zbliżony rozkład 
przestrzenny liczb przedsiębiorstw i pojazdów wynika z niewielkich wahań śred-
niej liczby pojazdów w firmie w każdym z województw w stosunku do średniej 
krajowej, która w 2011 roku wynosiła 5,7.

1 dr inż. Marta Kadłubek – Politechnika Częstochowska, martakadlubek@wp.pl.
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Tabela 1

Liczba przedsiębiorstw i pojazdów międzynarodowego transportu samochodowego 
ładunków w wybranych województwach w latach 2009 i 2011

Wyszczególnienie
2009 2011

Przedsiębiorstwa Pojazdy Przedsiębiorstwa Pojazdy
Woj. śląskie 2061 (10,00%) 12 789 2623 (10,20%) 15 749
Woj. mazowieckie 3929 (19,57%) 26 989 4825 (18,76%) 30 299
Woj. wielkopolskie 2252 (11,22%) 13 430 2773 (10,78%) 17 390

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Biura Obsługi Transportu Między-
narodowego, Warszawa 2010 i 2012.

Na duże zróżnicowanie województw pod względem liczebności firm samo-
chodowych i pojazdów wpływa wiele przyczyn, jak różnice powierzchni, zaludnie-
nia, potencjału i struktury gospodarki, stopnia urbanizacji, posiadanej infrastruktury 
transportu, czy też stosunków handlowych z innymi krajami2.

W celu dokonania ogólnej charakterystyki gospodarowania przedsiębiorstw 
zarobkowego transportu samochodowego ładunków na terenie województwa 
śląskiego, przeprowadzono badania własne. Wykorzystaną metodą poznawczą 
była metoda badań sondażowych3, w ramach której zastosowano skategoryzowaną 
technikę pozyskiwania informacji pierwotnych – kwestionariusz ankiety4.

Analiza wyników badań – wielkość i zasięg działalności badanych 
podmiotów

Jak wynika z analizy odpowiedzi na dwa pierwsze pytania zawarte w formu-
larzu ankiety, wśród 147 ankietowanych przedsiębiorstw dominowały podmioty 

2 K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, Polski transport samochodowy w łańcuchach dostaw, „Logi-
styka” 2012, nr 3, s. 118.

3 Metoda badań sondażowych opisana została m.in. w pozycjach: F. Krzykała, Metodologia badań 
i technik badawczych socjologii gospodarczej, Wyd. AE Poznań, Poznań 1998, s. 155; S. Nowak, Metody 
badań socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 67; L. Sołoma, Metody 
i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wyd. WSP w Olsztynie, Olsztyn 1999, s. 44.

4 Problematyka kwestionariusza ankiety została poruszona m.in. w pozycjach: S. Kaczmarczyk, 
Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995, s. 122–176; P. Kisiel, Społeczne 
aspekty badań marketingowych. Wybrane problemy, Wyd. AE Kraków, Kraków 1996, s. 24–27; 
K. Mazurek-Łopacińska, Badanie marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wyd. 
AE Wrocław, Wrocław 1996; S. Nowak, Metody badań socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1995; W. Ostasiewicz, Metody ilościowe w ekonomii, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 
1999, s. 300–336.
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mikro, które stanowiły 76% populacji badawczej (112 przedsiębiorstw). Znaczny 
był także udział podmiotów małych, stanowiących 16,5% ogólnej liczby ankieto-
wanych (24 przedsiębiorstwa). Niewielki udział w badaniach zanotowały jedno-
cześnie przedsiębiorstwa średnie i duże, łącznie stanowiąc 7,5% próby badawczej  
(11 przedsiębiorstw). Szczegółową charakterystykę badanych podmiotów 
z uwzględnieniem ich wielkości przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na ich wielkość

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowane przedsiębiorstwa w podziale ze względu na dominującą formę 
własności były niemalże jednorodne: w blisko 92% populacji badawczej, tj. 133 
podmiotach, przeważała polska własność prywatna. W pozostałych 8% przed-
siębiorstw (14 podmiotów) uczestniczących w badaniu dominowała zagraniczna 
własność prywatna, a nie odnotowano podmiotów własności państwowej. Strukturę 
badanych przedsiębiorstw ze względu na dominującą formę własności zaprezen-
towano na rysunku 2.

 
Rys. 2. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na dominującą formę własności

Źródło: opracowanie własne.

Z badanej grupy przedsiębiorstw zdecydowana większość deklarowała 
prowadzenie działalności o zasięgu ogólnopolskim – blisko 62% wszystkich 
respondentów, czyli 91 podmiotów. Pozostali uczestnicy próby w zbliżonych 
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wielkościach udziałów realizowali działalność w zasięgach: regionalnym – 20%  
(29 podmiotów) oraz międzynarodowym – 18% (27 podmiotów). Strukturę bada-
nych przedsiębiorstw ze względu na zasięg prowadzonej działalności przedsta-
wiono na rysunku 3.

 
Rys. 3. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na zasięg prowadzonej działalności

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników badań – technologie transportowania i rodzaj 
ładunków

W odpowiedziach na kolejne cztery pytania w kwestionariuszu ankiety, 
respondenci wskazywali więcej niż jedną z wymienionych opcji. Konieczne zatem 
wydało się wyznaczanie wielkości udziałów w odniesieniu do wszystkich udzie-
lonych odpowiedzi, nie zaś do liczby respondentów biorących udział w badaniu.

Jako że wyrazem wiodących tendencji racjonalizacji działalności przedsię-
biorstw transportowych jest wykorzystanie w procesie transportowym większej 
liczby środków transportu, w 5 pytaniu formularza ankiety respondenci zostali 
poproszeni o określenie liczby używanych środków transportu wraz z towarzyszą-
cymi sposobami przeładunku przez wskazanie stosowanych technologii procesu 
transportowania ładunków. Wszyscy uczestnicy próby badawczej, tj. 147 przed-
siębiorstw (83%), realizowali transport samochodowy z wykorzystaniem jednego 
środka transportu. Dość znaczna grupa badanych podmiotów, bo 28 przedsiębiorstw 
(15,8%), podejmowała także przewozy ładunków przy użyciu co najmniej dwóch 
środków transportu samochodowego, czyli stosowała technologię transportu samo-
chodowego łamanego. Natomiast tylko 1 respondent zgłosił przewozy ładunków 
z zastosowaniem transportu multimodalnego (0,6%), jak również 1 przedsiębior-
stwo (0,6%) przewoziło ładunki przy zastosowaniu transportu intermodalnego. 
Z informacji uzyskanych drogą wywiadu bezpośredniego z przedstawicielami bada-
nych przedsiębiorstw wynikało, że w ramach transportu intermodalnego najczęściej 
stosowano transport kombinowany szynowo-drogowy w systemach: bimodalnym, 
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Piggyback oraz Rollende Landstrasse (Ro-La). Na rysunku 4 zaprezentowano 
udziały poszczególnych stosowanych technologii w procesie transportowania 
ładunków w odniesieniu do wszystkich odpowiedzi respondentów.
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Rys. 4. Stosowane technologie procesu transportowania ładunków

Źródło: opracowanie własne.

Stopień trudności procesu przewozowego implikują transportowane ładunki, 
których struktura rodzajowa zdeterminowana jest w dużym stopniu przez charakter 
produkcji przemysłowej, usługowej czy rolniczej regionu, w którym mieści się sie-
dziba przedsiębiorstwa. Dominujący trend transportowania zasobów województwa 
śląskiego odwzorowały wskazania respondentów na przewożenie przede wszystkim 
ładunków masowych, takiej odpowiedzi na pytanie 6 kwestionariusza ankiety udzie-
liły 102 podmioty (17,5%). Ładunki drobnicowe jednak mają również niemały udział 
we wszystkich przewozach realizowanych przez ankietowane przedsiębiorstwa, bo 
wskazane zostały przez 45 podmiotów (7,7%). Działalność transportowania ładunków 
suchych liczebnie przeważała nad działalnością transportowania ładunków płynnych, 
jako że przewozem pierwszych zajmowało się 113 przedsiębiorstw (19,3%), a dru-
gich – 34 przedsiębiorstwa (5,8%). Wszyscy ankietowani zdeklarowali realizację 
przewozu ładunków całopojazdowych, tj. 147 przedsiębiorstw (25,2%), a ładunków 
częściowych – 143 przedsiębiorstwa (24,5%). Rozkład udziałów wymienionych 
ładunków we wszystkich uzyskanych odpowiedziach zaprezentowano na rysunku 5.
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Rys. 5. Przewożone ładunki

Źródło: opracowanie własne.
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Przewozy ładunków wyszczególnionych na rysunku 5 umożliwiał eksploato-
wany tabor samochodowy, decydujący o zakresie możliwego do wykonania rodzaju 
pracy przewozowej. W kolejnym pytaniu kwestionariusza ankiety uczestników 
próby badawczej poproszono zatem o określenie typów posiadanych pojazdów 
samochodowych. Prawie wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa, bo 144 (59%), 
realizowały przewozy pojazdami samochodowymi uniwersalnymi, czyli umoż-
liwiającymi przewóz wszystkich ładunków, poza tymi, które wymagają dostoso-
wania do specyficznych cech ładunku czy procesu przemieszczania. Posiadanie 
pojazdów samochodowych specjalizowanych dla potrzeb konkretnych sfer pro-
dukcji zadeklarowało 87 respondentów (35,7%). Natomiast posiadanie pojazdów 
samochodowych specjalnych, tj. przeznaczonych do przewozu wyłącznie jednego 
rodzaju ładunku, wymagającego niezmiennych warunków przemieszczania (np. 
chłodnie do przewozu artykułów spożywczych) lub służącego do wykonywania 
jednego rodzaju czynności (np. samochody obsługi naprawczej), wskazało tylko 
13 podmiotów (5,3%). Na rysunku 6 przedstawiono udziały typów pojazdów 
samochodowych posiadanych przez badane podmioty, w relacjach do wszystkich 
odpowiedzi respondentów.
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Rys. 6. Posiadane pojazdy samochodowe

Źródło: opracowanie własne.

Klasyfikacji taboru samochodowego ze względu na grupy ładowności pojaz-
dów posiadanych przez badane przedsiębiorstwa, dotyczyło pytanie 8 zastosowa-
nego narzędzia badawczego. Największa grupa respondentów, bo 81 podmiotów 
(36%), wykorzystywała tabor średniotonażowy, czyli jednostki o ładowności 
od 4,1 do 12 ton. Pojazdy samochodowe o ładowności powyżej 12 ton, czyli 
tabor wysokotonażowy, posiadała także znaczna część próby badawczej, tj. 34 
przedsiębiorstwa (15,1%). W przypadku taboru niskotonażowego o ładowności 
od 2 do 4 ton, odnotowano 78 podmiotów (34,7%) deklarujących ich posiadanie, 
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natomiast taborem dostawczym o ładowności do 1,9 tony dysponowały 32 przed-
siębiorstwa (14,2%). Rozkład udziałów wymienionych grup ładowności pojazdów 
posiadanych przez ankietowane przedsiębiorstwa we wszystkich uzyskanych 
odpowiedziach przedstawiono na rysunku 7.

 
Rys. 7. Ładowność posiadanych pojazdów samochodowych

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników badań – liczba i wiek posiadanych pojazdów 
samochodowych

W odpowiedziach na następne dwa pytania w kwestionariuszu ankiety respon-
denci wybierali za prawdziwą tylko jedną z wymienionych opcji. Konieczne zatem 
wydało się wyznaczanie wielkości udziałów w odniesieniu do liczby respondentów 
biorących udział w badaniu.

W punkcie 9 formularza ankiety przedstawiciele badanych podmiotów zostali 
poproszeni o zaznaczenie przedziału liczbowego, w którym zawierała się liczba 
pojazdów samochodowych posiadanych przez przedsiębiorstwo. Najwięcej jed-
nostek gospodarczych, bo aż 82 (55,8%), posiadało jeden bądź dwa pojazdy 
samochodowe. Liczba taboru samochodowego mieszcząca się w przedziale między 
trzema a siedmioma środkami transportu została obrana za rzeczywistą dla 37 
przedsiębiorstw (25,2%). Przynależność do przedziału obejmującego od 8 do 25 
sztuk posiadanego taboru samochodowego zadeklarowało 17 podmiotów (11,5%). 
Natomiast od 26 do 120 pojazdów samochodowych miało tylko 9 przedsiębiorstw 
(6,1%) spośród wszystkich badanych, a powyżej 120 pojazdów – 2 przedsiębior-
stwa (1,4%). Strukturę badanych przedsiębiorstw ze względu na liczbę posiadanych 
pojazdów samochodowych zaprezentowano na rysunku 8.
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Rys. 8. Liczba posiadanych pojazdów samochodowych

Źródło: opracowanie własne.

Średni wiek badanych pojazdów samochodowych określany był przez przed-
stawicieli próby badawczej w punkcie 10 kwestionariusza ankiety. Respondenci 
najczęściej wskazywali wiek posiadanego taboru transportowego wahający się 
między 7 a 9 lat – dokładnie 98 przedsiębiorstw (66,7%) udzieliło tej odpowiedzi. 
Młodsze pojazdy, bo cztero-, pięcio- lub sześcioletnie, posiadały 34 przedsię-
biorstwa (23,2%), a roczne, dwu- lub trzyletnie pojazdy realizowały przejazdy 
jedynie dla 6 podmiotów (4%). Tabor samochodowy starszy od wieku dominu-
jącego w badanej grupie podmiotów posiadało łącznie 9 przedsiębiorstw: średni 
wiek pojazdów wynosił 10–14 lat w 7 podmiotach (4,7%) oraz 15 lat i więcej  
w 2 podmiotach (1,4%). Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na średni 
wiek posiadanych pojazdów samochodowych zaprezentowano na rysunku 9.

 
Rys. 9. Średni wiek posiadanych pojazdów samochodowych

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza wyników badań – świadczone usługi

Poza świadczeniem podstawowych usług transportowych, których istotą jest 
translokacja, coraz większa grupa przedsiębiorstw obecnych na rynku transpor-
towym województwa śląskiego poszerza zakres swoich usług, dostosowując się 
do nowych wymiarów aktualnych potrzeb klientów. Szerokość wachlarza usług 
oferowanych klientom przez ankietowane przedsiębiorstwa stanowi tematykę 
kolejnego zagadnienia kwestionariusza ankiety. Wykonywaniem jedynie zasad-
niczych usług przewozowych zajmowało się aż 91 podmiotów (37,3%) spośród 
wszystkich stanowiących próbę badawczą. Pozostałe 56 jednostek gospodar-
czych wskazało rozmiar swej oferty usługowej rozwinięty o usługi dodatkowe, 
pomocnicze czy uszlachetniające. Wśród piętnastu różnych usług, najczęściej 
wybieraną przez respondentów była działalność spedycyjna, którą realizowało 56 
podmiotów (23%). Znaczący udział wśród wszystkich udzielonych odpowiedzi 
odnotowało także magazynowanie, wskazane przez 37 przedsiębiorstw (15,1%). 
Następne dziewięć usług wymienionych w formularzu ankiety cieszyło się znacznie 
mniejszą popularnością: usługi konsolidacyjne i kompletacyjne oferowane były 
przez 4 podmioty (po 1,63%), natomiast konfekcjonowanie, przeładunek w trybie 
cross-docking, co-packing, co-manufacturing, realizację zamówień just-in-time, 
kompleksową obsługę łańcucha dostaw oraz obsługę opakowań zwrotnych reali-
zowały 3 podmioty (po 1,23%). W profilu działalności 9 przedsiębiorstw (3,7%) 
znajdowały się usługi kurierskie, a usługi celne świadczyło 11 przedsiębiorstw 
(4,5%). Osiem podmiotów (3,3%) oferowało usługi finansowe i tylko 3 podmioty 
(1,23%) zajmowały się doradztwem logistycznym. Rozkład udziałów wymienio-
nych usług, świadczonych poza przewozami przez ankietowane przedsiębiorstwa 
we wszystkich uzyskanych odpowiedziach, zaprezentowano na rysunku 10.

Podsumowanie

Sytuacja sektora zarobkowego transportu samochodowego ładunków 
w Polsce, poddana analizie opartej na studium wtórnych źródeł informacji, zarówno 
zewnętrznych, jak i wewnętrznych, dopuszcza pewne konkluzje. Wnioski płynące 
z tejże analizy pozwalają na sformułowanie stwierdzenia, że funkcjonowanie 
przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego ładunków w sytu-
acji permanentnych zmian warunków gospodarowania na polskim rynku usług 
transportowych w wyniku różnorakich czynników, oznacza zdolność utrzymania 
dotychczasowej lub tworzenia nowej przewagi konkurencyjnej.
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Rys. 10. Usługi świadczone poza przewozami

Źródło: opracowanie własne.

Jak już wspomniano, badanie sondażowe przeprowadzono wśród 147 przed-
siębiorstw zarobkowego transportu samochodowego ładunków, funkcjonujących na 
terenie województwa śląskiego. W wyniku przetworzenia i analizy materiału empi-
rycznego uzyskano powyższe informacje, zaprezentowane zgodnie z podziałem 
tematycznym zastosowanym w kwestionariuszu ankiety w jego dwóch częściach 
głównych, w tym części ogólnej, charakteryzującej profil i potencjał gospodarczy 
wybranych przedsiębiorstw przewozowych wskazanego regionu.

W województwie śląskim i w pozostałych regionach Polski, zarówno krajowe, 
jak i międzynarodowe duże i średnie przedsiębiorstwa zarobkowego transportu 
samochodowego ładunków poszerzają zakres oferowanych usług, podczas gdy 
przedsiębiorstwa małe najczęściej koncentrują się na swej podstawowej działal-
ności5. Z badań polskiego rynku transportu, spedycji i logistyki przeprowadzonego 

5 E. Załoga, T. Kwarciński, Strategie rynkowe w transporcie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 2006, s. 102–106.



Przedsiębiorstwa zarobkowego transportu samochodowego… 103

pod kierunkiem H. Brdulak6 wynika, że występuje ścisła korelacja między liczbą 
oferowanych usług a średnim przychodem wśród przedsiębiorstw oferujących 
najwięcej usług (od 35 do 55 usług). Jednocześnie z danych Biura Obsługi 
Transportu Międzynarodowego wynika, że w 2010 roku 859 firm transportowych, 
a w 2011 roku – 546 firm pozbyło się całkowicie taboru zostawiając sobie licencje 
na wykonywanie przewozów, a w ramach tego podjęły działalność spedycyjną. 
Można wnioskować, że firmy te nie wytrzymały finansowo pogarszającej się 
sytuacji gospodarczej licząc, że nastąpi jednak poprawa koniunktury. Z drugiej 
strony znamienne jest, że w tych latach (2010–2011) powstało z kolei ponad 
1545 nowych firm, które zakupiły około 11 tys. nowych pojazdów. Można więc 
przyjąć, że stabilizuje się szansa na wyjście z okresu, powszechnie określanego 
mianem kryzysu7. Stąd też zaprezentowany materiał empiryczny kreśli potencjał 
tej gałęzi do skutecznego zaspokajania wielu potrzeb klientów na współczesnym 
rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych.

Jednocześnie należy podkreślić, że transport samochodowy ładunków, 
zwłaszcza zarobkowy, jest jednym z najmniej rozpoznanych segmentów rynku 
przewozów, co wynika m.in. z braku danych statystycznych zarówno odnośnie 
do przedsiębiorstw, jak i pojazdów, ale również przepisów regulujących zasady 
funkcjonowania tego segmentu do 2001 roku włącznie. Zaprezentowane powy-
żej informacje potwierdzają liczne braki, ograniczających płaszczyznę wglądu 
w aktualnie rzeczywiste: poziom, strukturę i stopień rozwoju sektora zarobkowego 
transportu samochodowego ładunków w Polsce.
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CAR TRANSPORTATION COMPANIES OF THE SILESIAN 
VOIVODESHIP

Summary

In order to perform the general characteristics of the management of car transporta-
tion companies in the Silesian Voivodeship, the research was made. Cognitive method 
used was the method of inquiry, in which the categorized technique of original informa-
tion obtaining was used – a inquiry questionnaire. The methodological bases of research 
material gaining and the design of the inquiry questionnaire constructing were indicated, 
as well as the results of the inquiry were analyzed.

Translated by Marta Kadłubek
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Introduction

Transport forms inevitable condition for management and effective work-
ing of the economics and the society as a whole. Its wide range of use and quick 
extension are often considered to be the main reasons of undesirable side effects on 
environment. Growing number of cars on roads and highways contributes much to 
the air pollution. Therefore the international and national organizations are trying 
to find ways and mechanisms how to improve the environment together with the 
extension of traffic network.

The accumulative problems need to solve the unfriendly impacts of transport 
to environment. The problems are solving with active approach, which is oriented 
on prevention or early elimination. The solving of these problems is covered by 
Resort of Transport and Environment. It is necessary to focus on this way before 
the solving after-effects.3

1 Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. – University of Žilina, alica.kalasova@fpedas.uniza.sk.
2 Ing. Ľubomír Černický – University of Žilina, lubomir.cernicky@fpedas.uniza.sk.
3 A. Kalašová, J. Palo, P. Faith, Transport Engineering, Published by EDIS ŽU in Žilina, 2006.
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The challenge of the EU in this area is to reduce the emissions and the energy 
consumption due to transport activities, in order to avoid or to reduce the related 
environmental impacts (mainly the air pollution in urban areas, with the consequent 
effects on human health and on local and regional environment, and the production 
of greenhouse gases), without affecting the economic growth. In other terms the 
challenge is a sustainable growth of transport.

Influences and Impacts of Transport on the Environment

The environmental impact of increased road traffic can be seen in local, 
regional and even global merit. Basic negative factors are the production of harmful 
smokes from internal combustion engines, pollution of the air, water and soil, the 
noise and vibrations from traffic operation, always increasing number of accidents, 
and among the others also the taking up of valuable soil for transport connected 
buildings.

Significant external costs are:4

 – accidents, when transport systems are used, accidents occur, generat-
ing a whole range of costs which are only partly covered by mutual risk 
insurance schemes (loss of life, medical care and disabilities sustained by 
victims, loss of production, etc.),

 – air pollution, emission of particulate matter, carbon monoxide, lead, vola-
tile organic compounds, nitrogen oxides and sculpture dioxide, damaging 
health, the environment and buildings,

 – climate change, greenhouse gases (mainly carbon dioxide – CO2) have an 
enduring impact on the earth’s climate, resulting in increased desertifica-
tion, raised sea levels, serious harm to agriculture and other destructive 
environmental and health-related side-effect,

 – noise, transport generates noise, which adversely affects humans in a vari-
ety of ways, causing disturbances, stress and more serious health problems;

 – congestions, more vehicles are being added to already dense traffic flows, 
particularly car traffic flows, paralyzing the system and leading to substan-
tial wastage for all users. Congestion makes the entire transport system 
inefficient.

Externalities interfere with efficient distribution of sources. This brings about 
2 contrasts: the society demands better and better mobility but at the same time it is 

4 www.ec.europa.eu.
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less tolerant of the increase in external costs. Effective operation is conditioned by 
correct determination of real costs in particular transport sector. Experiences show 
that investments into infrastructure simply attract more vehicles, which results in 
no decrease in external costs, so it is almost impossible to solve the problems by 
new road infrastructure.

One of the positive ways is implementation of telematics applications into 
transport.

Analysis of Traffic Accident Rate

Efficient transport services are key perspective of the competitiveness of 
European industry. Transport contributes greatly to its growth, but also creates 
negative externalities, which are, for instance, estimated for 1.1% of the European 
GDP5. Overload of the roads constantly increases and deprive the GDP of more 
than 1%.

The development of transport in all its sectors is linked with the integration 
to the advanced countries and with developing of the society. Year by year in the 
road transport is increasing the number of vehicles on the roads as well as new 
drivers and with this situation is associated lot of negative effects. The number 
of road accidents and their consequences increases in the consequence to lack of 
conditions for the realization of transport education, low discipline, aggressive 
driving, violation of fundamental duties and low legal awareness of drivers and 
other participants of road traffic6.

Traffic accident rate as a serious social problem requires a comprehensive 
and effective solution that shows features of a coordinated and aimed procedure 
by all stakeholders and institutions with a broad public support7.

5 Prezídium policajného zboru: Štatistický prehľad nehôd v cestnej premávke, SR 2008, Bratislava 
apríl 2009.

6 V. Konećný, M. Poliak, Trh hromadnej osobnej dopravy a jej financovanie – 1. vyd. vedeckej 
monografie – Žilina: Žilinská univerzita 2009, s. 176; Z. Krchová, Využitie teórie chaosu v doprave, 
In, CMDTUR 2009, zborník z 5. medzinárodnej konferencie, 4–5.11.2009, Žilina, s. I – 118–122. 
Vydala Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstve ŽU, 2009; J. Kupčuljaková, Preference 
městské hromadné dopravy, Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké 
pracovníky 2010, 6–10.12.2010 Hradec Králové. Sborník příspévků.

7 A. Kalašová, M. Hamar, Telematické aplikácie – dôležitý nástroj zvyšovania bezpečnosti, w: 
Nehody s hromadným postihnutím osôb, 4. Medzinárodný kongres spojený s výstavou: 24–25.11.2011, 
hotel Holidy Inn, Žilina, Slovakia. – Euroedu, s.r.o. Košice, s. 50–56. Prezídium policajného zboru: 
Štatistický prehľad nehôd v cestnej premávke, SR 2008, Bratislava apríl 2009.
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In the field of safety on the roads, Europe in the White Paper on transport 
policy has specified an ambitious aim of halving the road traffic fatalities by 2010 
compared to 2001. In the meantime, safety has increased significantly, but the 
situation is still not satisfactory.8

The Slovak Republic as a full member of the European Union respects the 
recommendations of the European Commission in the area of road safety and is 
trying to accomplish them. In 2010, National plan for increasing road safety in 
Slovakia for the period 2010–2012 was prepared. The plan is based not only on the 
programs, but also on the principles contained in First Global Ministerial Conference 
on Road Safety on November 20th, 2009, on The UN General Assembly resolution 
proclaiming a „Decade of Action“ for Road Safety 2011–2020 (A/64/255), and 
also on the Communication from the Commission (2010) 389: policy orientations 
on road safety 2011–2020.9 The Slovak Republic tried to achieve the objectives 
by decisive attributes, which mean creation of legislative conditions to eliminate 
irresponsible behaviour of road users to each other and to enforce the obligations 
of road users in practice were respected, which were the decisive attributes. In 
2009 the Slovak Republic nearly met the liability towards EU to reduce by half 
the number of people killed in road accident by 2010. But the liability wasn´t met 
despite enormous effort to prepare legislative and technical conditions for achieving 
the goal of halving the traffic accidents consequences by 2010, which Slovakia had 
adopted by joining the European Union, on May 5th, 2004.10 See fig. 1.

You can see at the fig. 1 that on 31st December 2010 the required target 305 
road accident fatalities wasn´t achieved in the Slovak Republic (305 means half of 
fatalities in comparison to 2002). This result is caused by several circumstances, 
but especially because legislative-technical and educational field wasn´t sufficiently 
prepared. Therefore we can objectively say that EU Member States, which adopted 
the commitment in 2001, were at these 3 areas in 3-year advance. It is clear that 
Slovakia had time for 7 years to meet the goal, while the „old EU Member States” 
had time for 10 years to meet the same goal. Although in 2011 there were 21 fewer 

8 J. Ondruš, Methodology of Acceptance Feasibility Survey of Urban Road Pricing, w: Transcom 
2009, Section 1., University of Žilina, 2009. Ch. Schreyer, Ch. Schneider, External costs of transport 
update study.

9 Program podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov Národný systém dopravných 
informácií In Internet 2008, [22.5.2011] dostupné na http://www.telecom.gov.sk/pk/08118656z55968/
vlastnymat.pdf.PAPER European transport policy for 2010: time to decide. Brussel: COMMISSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2001. COM(2001) 370 final.

10 Prezídium policajného zboru: Štatistický prehľad nehôd v cestnej premávke, SR 2008, Bratislava 
apríl 2009.
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people killed in the road accidents in comparison to 2010, Slovakia still doesn´t 
meet the EU commitment. But I have to notice that the target is met by only very 
few countries such as France and Portugal, which have met the target by intensive 
controlling or increasing sanctions.11
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Fig. 1. The number of people killed in the Slovak Republic for the period 2000–2011

Source: own processing.

The reduction in the number of fatal accidents is supposed to continue till 
2020 with the goal to reduce their number by 75% in comparison to 2001. For the 
Slovak Republic it means reduction in fatalities to 172 people. From the point of 
view of road safety the Slovak Republic should pledge to adopt and implement 
such legislative, technical and educational conditions for drivers of motor vehicles, 
so that in 2020 Slovakia can contribute to EU target of reducing the number of 
fatalities.

On the basis of current trend we can say that without radical measures will 
be impossible to meet the commitments. The only way to meet the commitments 
is systematic implementation of ITS.

In 2011 Slovakia managed to decrease number of road accidents to its histori-
cal minimum. There were noticed 14,991 accidents, that means 31% decrease in 
comparison to 2010 (fig. 2).

Thanks to this there is in the history of the Slovak Republic the lowest:
 – number of people killed in road accidents; 324 (annual decrease of 6%),

11 Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na obdobie rokov 2011–2020 In Internet 
2010, [10.11.2011] http://www.becep.sk/images/download/N%C3%A1vrh%20NP%20BCP%20
2011%20az%202020.pdf.
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 – number of people seriously injured in road accidents; 1140 (annual decrease 
of 6%),

 – number of people slightly injured in road accidents; 5905 (annual decrease 
of 15%).

 
  

Fig. 2. People killed in road accidents in Central European countries

Source: own processing.

Constant development of motoring and increasing mobility of people results 
in increasing road traffic volume. Tab. 1 gives us an overview of the traffic volume 
in 2010 and 2011 by months.

Table 1

Overview of the traffic volume

Month\Year 2010 2011

January 2 772 260 3 133 386

February 2 987 539 3 318 760

March 3 813 967 4 029 021

April 3 554 637 3 867 415

May 3 750 848 4 152 496

June 4 011 888 4 086 690
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Month\Year 2010 2011

July 3 998 524 3 777 902

August 3 952 798 3 962 443

September 4 081 055 4 057 408

October 4 211 267 4 043 414

November 3 990 317 3 871 065

December 3 241 558 3 191 628

Sum 44 366 658 45 491 628

Source: own processing.

If we take into account the traffic volume, which in 2011 raised by 2.5% while 
traffic accidents decreased by 31% (see fig. 3), we can say that there is very posi-
tive development in the Slovak Republic. Fig. 3 is the evaluation of accidents in 
Slovakia in the context of Central European countries, which shows us that among 
these states the Slovak Republic has the best results in reducing of traffic accidents.
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Fig. 3. Road accidents fatalities in the Central Europeans countries

Source: own processing.

The measures for reducing traffic accidents

The road traffic safety is a measure of society-wide effort expressed in qual-
ity of road infrastructure, skills of drivers, and in level of informational technical 
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equipment. Police has a role in protecting participants from low discipline and 
thoughtfulness. The reduction of traffic accidents is conditioned by.12

1. Improvement of preventive part, where one of the most important measures 
is implementation of information technologies into transport systems. Traffic 
safety solutions based on information systems should increase in the future 
(with respect to repressive component). Implementation of a good information 
system results in reducing traffic accidents and also in decreasing number 
of seriously and slightly injured people. Nowadays, there are various portals 
which drivers can find information about their trips from. On the website of 
the Ministry of Interior, in the Traffic police section, there are information 
about accident sections in the Slovak Republic, most frequent black spots, as 
well as about capacity of bridges and underpasses, which were added just last 
year to better inform the public. There are some others websites that inform 
public about current state of road traffic safety by various locations, namely 
websites of the Ministry of Transport, Slovak Road Administration, National 
Highway Company etc.

2. Implementation of repressive measures, which include implementation of 
strict liability for breaches of selected provisions, related to road traffic rules.
In current legislation, offense is defined as a culpable pursuance that breaks 

or threatens the interest of society and is as an offense expressly designated in the 
Act of the Slovak National Council No. 372/1990 Coll. on Offences, as amended, 
(hereinafter the „Act on Offences”) or in any other Act, unless it is a different 
administrative offence punishable under special laws, or a criminal offense. In law 
theory, the law distinguishes between two types of legal responsibility: subjective 
responsibility and strict liability. Subjective responsibility is always responsibility 
for culpable illegal pursuance (wilful or negligent), with which has been broken 
a legal duty. Strict liability means responsibility for illegal status and regardless of 
its culpableness, which was either wilful or negligent. This type of responsibility 
can be characterized as responsibility for the result, from which are able to arise 
an irregular situation, or responsibility for coincidence or accidental damage.13

The University of Žilina, as the institution with long-terms experiences of 
transport research and transport safety, was involved in preparation of Act on strict 

12 A. Kalašová, M. Hamar, Telematické aplikácie…, s. 50–56; Národný plán na zvýšenie bezpečnosti 
cestnej premávky na obdobie rokov 2011–2020 In Interne 2010, [10.11.2011] dostupné na http://
www.becep.sk/images/download/N%C3%A1vrh%20NP%20BCP%202011%20az%202020.pdf.

13 European Commision, Intelligent Transport Systems 2010, [28.6.2011] available on: http://
eur-lex.europa.eu/sk/index.htm (28.06.2011).
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liability. This Act (Act. No. 68/2012) came into force on 24th February, 2012 and 
took effect on 1th July, 2012. The adoption of this law was important step of the 
Slovak republic towards higher road safety in Slovakia. The strict liability provi-
sions in this Act are connected to:

 – overtaking of vehicles, where it is banned,
 – speed,
 – mandatory „Stop, Yield” sign and Stop signal,
 – turning or reversing in location where it is prohibited,
 – stopping and standing in location where it is prohibited,
 – weight of vehicles,
 – no entry places, no vehicle turnings and commanded direction.

At the same time the law defines penalties to holder of the vehicle for viola-
tion of the above-mentioned rules.

Strict liability, as the liability of the holder of vehicle for compliance with the 
road traffic rules, is one of the basic conditions for using of telematics applications 
for automated violations detection and fining.

But before using of these systems there is still much work which has to be 
done. It is important to find out, if current means used by Police are convenient for 
this purpose. Police collects and evaluates data so that potential inaccuracies can 
be eliminated. It is not only about detection of the vehicle, which commits driving 
offence, but it is also important the record includes legible registration plate and 
other data such a place, date and time of committed offence. The record has to be 
usable as evidence, so there is expected as low error rate as possible.

More efficient, faster and economical pursuance of the illegal act after the 
introduction of strict liability for specific traffic offences (with their individual 
and general prevention) will help to increase road safety. Introducing of the strict 
liability has its advantages and disadvantages. Among advantages we can count:

 – increasing of the road safety without increasing the number of policemen,
 – reducing of the laboriousness needed by an increased number of the hear-
ing offenses,

 – strong anti-corruption measures,
 – efficiency in relation to law enforcement for road users who observe its 
rules.

The main disadvantage is to be understood primarily in considerable high 
initial investment costs for the introduction of strict liability (technical equip-
ment – hardware, software, communication lines, and the cost of staff training, 
maintenance and construction part of the building).
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Conclusions

Effective transport of passengers and freight is becoming a serious problem 
of the whole society and it is required that state administration takes steps towards 
this issue. Ignoring these issues induces higher public expenditures for solving 
the consequences. The new millennium is marked by globalization of economy 
and transport is undoubtedly an important part of this development. The main 
contribution of the implementation of ITS systems and services from the social 
point of view is the increase of transport safety.

The public sector should financially support such telematic applications 
which will increase the comfort for the user of transport services, improve the 
traffic management and reduce the accident rate. Furthermore, the public sector 
should support the development of technologies for timely saving of lives and the 
reduction of consequences of serious injuries caused by accidents via technology 
that diminishes the negative externalities and adds to the increase of quality of 
public mass transport of passengers.
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SUMMARY

With increasing traffic volume and traffic capacity the accompanying negative 
characters are still more proved and the problems have been associated with the 
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establishment and functioning of the transport system. The mentioned problems 
are mainly:

 – negative impact on the environment,
 – increasing number of traffic accidents, threats to human health and life,
 – traffic congestion, breakdowns and other negative impacts.

Road safety is a serious problem of road transport development. Although, the 
accident rate in Slovakia generally decreases in recent years, its consequences are 
enormous and it is difficult to quantify it. Traffic accidents cannot be completely 
eliminated, but it is possible to reduce the number and severity of accidents with 
the cooperation of various research institutes, international organizations and 
experts from different fields of science with ministries of transport. Wide variety of 
ITS applications is a real opportunity for development of movement in the future. 
Today’s intelligent transport systems products and services in EU are based on 
telecommunication, electronic, and information technology. A wide range of new 
applications represents a real revolution in transport.

In our paper we would like to analyse road traffic accident rate in the Slovak 
Republic as one of the main externalities, and the possibilities of decreasing them 
with the assistance of telematics applications.
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żują z różnych względów. Charakter i cel ich podróży jest ściśle uzależniony od 
wolnego czasu, sytuacji życiowej, posiadanych pieniędzy, ale także od atrakcyj-
ności i dostępności oferowanych na rynku usług. Turyści potrzebują środków 
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wymaga odpowiedniej infrastruktury transportowej, zarówno liniowej, jak i punk-
towej. Potrzeby transportowe turystów wynikają przede wszystkim z charakteru 
i celu podróży, charakteryzują się również niewymiernością w czasie i przestrzeni.

Realizacja potrzeb transportowych turystów odbywa się w ramach krajowego 
i międzynarodowego systemu transportowego. Rozwój ilościowy i jakościowy 
poszczególnych gałęzi transportu wpływa na ich potencjał przewozowy oraz postęp 
techniczno-ekonomiczny, które warunkują uzyskanie przewagi konkurencyjnej na 
rynku transportowym, a także wzrost udziału w realizacji potrzeb transportowych. 
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W celu zaspokojenia potrzeb transportowych turystów o coraz większych wyma-
ganiach, ważne jest zapewnienie realizacji postulatów przewozowych w ramach 
poszczególnych gałęzi transportu. W turystyce szczególne znaczenia ma postulat 
bezpieczeństwa, dostępności, niezawodności i kompleksowości.

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie turystyką wodną, coraz więcej osób 
korzysta z różnych jej form. Istnieje wiele obiektów i obszarów, do których można 
dotrzeć w sposób bezpośredni lub pośredni przy pomocy transportu wodnego – 
morskiego i śródlądowego. Specyfika położenia i różnorodność walorów przyrodni-
czo-krajobrazowych Szczecina i okolic, a także ogromny potencjał, aby realizować 
usługi turystyczne na wysokim poziomie wpływa na atrakcyjność turystyczną 
obszaru. Przyjazdy turystów krajowych, które uwarunkowane są dostępnością trans-
portową, realizowane są drogami samochodowymi i kolejowymi, natomiast turystów 
zagranicznych – w dużym stopniu drogami wodnymi morskimi i śródlądowymi.

Celem artykułu jest ocena możliwości zaspokojenia potrzeb transportowych 
turystów przybywających do Szczecina przez wykorzystanie dróg wodnych regionu. 
W artykule przedstawiono ruch turystyczny w województwie zachodniopomorskim 
oraz potencjał dróg wodnych i jego niewykorzystane zasoby. Przeanalizowano 
także możliwości zaspokojenia potrzeb turystów europejskich, którzy przybywają 
do Szczecina drogami wodnymi.

Analiza ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim

Źródłem popytu jest ruch turystyczny, który stanowią podróże podejmowane 
w celach zdrowotnych, rekreacyjnych, poznawczych czy rozrywkowych, podmio-
tem zaś są ludzie czasowo i dobrowolnie wyjeżdżający z miejsca stałego zamiesz-
kania. Ruch turystyczny można analizować biorąc pod uwagę różne kryteria, do 
których należą3: cel podróży, charakter podróży, sposób organizacji czy elementy 
składowe podróży, w tym miejsca docelowe, zakwaterowanie czy wykorzystany 
środek transportu.

Możliwości wzrostu ruchu turystycznego uwarunkowane są stanem zago-
spodarowania walorów miasta i regionu oraz dostosowaniem ich do uprawiania 
różnych form turystyki. Miasta o dużym potencjale zarówno walorów przyrodni-
czych, jak i kulturowych stanowią atrakcje turystyczne. Należy jednak istniejące 
atrakcje przekształcić w interesujące produkty turystyczne, a to przyniesie dochody 
dla miasta i podniesie jego poziom atrakcyjności inwestycyjnej.

3 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
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Przyjazdy do Polski w celach turystycznych w roku 2009 stanowiły 25%, 
natomiast w roku 2010 i 2011 – 23%4. Na poniższym rysunku przedstawiono 
strukturę przyjazdów do Polski turystów zagranicznych.

Na podstawie badań Instytutu Turystyki oszacowano, że w ciągu trzech 
kwartałów 2011 roku w Polsce było 46,6 mln cudzoziemców, a liczba przyjazdów 
wynosiła ponad 10 mln (6,6% więcej w stosunku do roku 2010). Zagraniczni goście 
wydali wówczas około 405 USD na osobę i 80 USD na jeden dzień pobytu (wzrost 
o około 20% w stosunku do roku 2010)5.

0 10 20 30 40

Niemcy

Kraje UE-15 (bez Niemec)

Nowe kraje UE

Rosja, Białoruś, Ukraina 

Pozostałe europejskie

Główne zamorskie

Reszta świata

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

 
Rys. 1. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski w latach 2009–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki w Warszawie.

Jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów regionów Polski jest 
województwo zachodniopomorskie, co wynika z walorów turystycznych oraz bazy 
noclegowej. Jest trzecim województwem (zaraz po mazowieckim i małopolskim) 
najczęściej odwiedzanym przez turystów zagranicznych i drugim (zaraz po pomor-
skim) najczęściej odwiedzanym przez turystów krajowych. Jako główne powody 
i motywy odwiedzin turyści podają położenie (obszar nadwodny) i związane z tym 
możliwości wypoczynku. W trzech kwartałach 2011 roku liczba wizyt w woje-
wództwie zachodniopomorskim wynosiła 1,35 mln. Województwa mazowieckie, 
małopolskie, i dolnośląskie odwiedzane są głównie przez turystów korzystających 

4 Dane Instytutu Turystyki w Warszawie.
5 www.intur.com.pl (25.7.2012).
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z transportu lotniczego, zachodniopomorskie zaś przez turystów zmotoryzowanych 
i przypływających statkami morskimi i śródlądowymi.

Szczecin jest miastem o wysokim potencjale dróg wodnych i z odpowiednią 
infrastrukturą transportową i turystyczną do rozwijania wszelkich form turystyki. 
Ma ponadto wystarczający kapitał w postaci instytucji świadczących usługi tury-
styczne na obiektach pływających (statki pasażerskie oraz turystyczne), podmioty 
zarządzające marinami oraz przedsiębiorstwa opierające swoją działalność gospo-
darczą na turystyce wodnej (morskiej oraz śródlądowej).

Podział turystów przybywających do Szczecina przedstawiono na rysunku 2.

 

Turyści wodni 

Grupowi, odbywający rejsy na:  

małych wycieczkowcach 

luksusowych wycieczkowcach 

jednostkach szkoleniowych 

Indywidualni 

Rys. 2. Turyści przybywający do Szczecina

Źródło: opracowanie własne.

Ruch turystyczny w Szczecinie ma często charakter tranzytowy. Niestety 
implikuje to krótki czas pobytu w Szczecinie, dlatego wskazane byłoby stworzenie 
bazy turystyczno-rekreacyjnej, która mogłaby przyciągnąć i zatrzymać na dłużej 
turystów przyjeżdżających do Szczecina.

Potencjał dróg wodnych Szczecina i okolic

Szczecin jest rzeczno-morskim portem w dolinie Odry, żeglarskim centrum 
regionu. Uważa się go za bramę wiodącą do Europy ze względu na bliskie położenie 
Berlina, Sztokholmu czy Kopenhagi6.

6 www.marinas.pl/akweny/odra-i-szczecin (12.06.2012).



Analiza potrzeb transportowych turystów europejskich… 121

Szczecin jest miastem mającym malownicze rozlewiska, w tym Jezioro Dąbie 
i Głębokie, rzeki: Odrę, Regalicę, Parnicę, Płonię, liczne kanały z wieloma ośrod-
kami sportów wodnych i turystyki wodnej oraz kąpieliskami. Na turystów czekają 
malownicze szlaki kajakowe, tor regatowy i przystanie żeglarskie7.

Z głównym biegiem Odry przez systemem kanałów połączone jest Jezioro 
Dąbie, przez które przepływa wschodnia odnoga Odry – Regalica, łącząc się w jego 
północnej części z głównym nurtem. Tor z południa na północ prowadzi jako 
kontynuacja prądu Regalicy przez Jezioro Dąbie Duże. Od Odry przez Przekop 
Parnicki i dalej przez Kanał Jacka wiedzie tor przez Jezioro Dąbie Małe (rys. 3).

 
 Rys. 3. Drogi wodne okolic Szczecina

Źródło: Wody powierzchniowe administrowane przez RZGW w Szczecinie, www.rzgw.
szczecin.pl/srodladowe-drogi-wodne (25.07.2012).

7 www.szczecin.eu/szczecin_na_fali/turystyka_wodna (6.06.2012).
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Znajdujący się w okolicach Szczecina zbiornik wodny – Zalew Szczeciński 
jest największym w regionie zbiornikiem śródlądowym, połączonym z Bałtykiem 
cieśniną Pianą (na zachodzie), Świną (między wyspami Uznam i Wolin) i Dźwiną 
(na wschodzie). Przez Zalew ciągnie się pogłębiony tor wodny ze Szczecina do 
Świnoujścia.

Zalew jest popularny jako teren rekreacji, sportów wodnych, oraz rybołówstwa. 
Na wody Zalewu Szczecińskiego można się dostać płynąc z Niemiec od Stralsundu, 
wpływając na jego wody Odrą lub wodując łódź w jednym z portów Zalewu.

Płynąc Odrą za przystaniami Jeziora Dąbskiego można dotrzeć do przystani 
Stepnica, Trzebież lub do Nowego Warpna. Na południu zalewu rozpościera się 
Puszcza Wkrzańska, a na północy wyspa Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym, 
skąd można dostać się do Międzyzdrojów. Wpływając na rzekę Dziwną można 
dotrzeć do Kamienia Pomorskiego lub do Dziwnowa, skąd już tylko kilkaset 
metrów do morza8.

Wiele portów i przystani leżących nad Zalewem Szczecińskim i w estuarium 
rzeki Odry musi mieć podejściowe tory wodne, gdyż mielizny i płytkie wybrzeża 
nie pozwalają na swobodne wpłynięcie do portu nawet bardzo małym jednost-
kom. Wszystkie tory wodne swój początek biorą na torze wodnym Świnoujście – 
Szczecin i są to:

1 – tor wodny z Zalewu do Międzyzdrojów – Wicko,
2 – tor wodny z Zalewu do Nowego Warpna,
3 – tor wodny z Zalewu do Dziwnowa,
4 – tor wodny z Roztoki Odrzańskiej do Stepnicy,
5 – tory wodne z rzeki Odry do Polic, Lubczyny i przystani nad Jeziorem 

Dąbie9.
Ten rozbudowy system dróg wodnych w Szczecinie i okolicach pozwala na 

obsługę różnego rodzaju pasażerskich jednostek pływających.
Armatorzy chwalą dobre położenie Szczecina i jego bliskość względem 

innych ośrodków turystycznych krajowych i zagranicznych, w tym Berlina 
czy Wolina. Jest tu bowiem największa liczba i powierzchnia akwenów wod-
nych w tej części Europy (wody rzeczne, zalewowe, morskie), a dla Berlina 
i Brandenburgii – najkrótsze połączenie wodne z morzem. Turyści mają do odwie-
dzenia po stronie polskiej i niemieckiej 105 przystani i portów10. Wzdłuż szlaków, 

8 www.marinas.pl/akweny/odra-i-szczecin (12.06.2012).
9 Ibidem.
10 www.berlin-szczecin-baltyk.pl/pl/index.php?go=szlak (10.06.2012).
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na lądzie zlokalizowa jest dość dobra infrastruktura turystyczna z ciekawymi 
propozycjami kulturalno-rozrywkowymi.

Do portu w Szczecinie ze Świnoujścia przez tor wodny wpływają także 
statki pełnomorskie. Z roku na rok przypływa coraz więcej statków wypełnionych 
turystami, które cumują przy Wałach Chrobrego. W 2010 roku w porcie cumowały 
102 razy rzeczne wycieczkowce, a statki pełnomorskie zawijały dwunastokrotnie. 
W roku 2011 rzekami z Europy zachodniej przypłynęło około 8 tys. pasażerów, 
byli to głównie turyści z Niemiec. W sezonie letnim 2012 roku spodziewanych 
jest 9 jednostek rzecznych, które zawiną w sumie 87 razy do portu szczecińskiego 
oraz 5 jednostek pełnomorskich11.

Pojawia się jednak problem zacumowania większych statków pasażerskich, 
gdyż nabrzeże przy Wałach Chrobrego jest dla nich za płytkie12. Z przybywających 
w 2012 roku jednostek pełnomorskich tylko jeden – Mv Delphin o zanurzeniu 
6,20 m zacumuje przy nabrzeżu Bulwar Chrobrego, pozostałe jednostki będą 
obsługiwane przy nabrzeżu Polskim. Wycieczkowce rzeczne cumują głównie przy 
nabrzeżu Bulwar Chrobrego, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak brak miejsca 
lub organizacja imprez miejskich wymagających pustego nabrzeża, mogą być 
cumowane przy nabrzeżach Pasażerskim oraz Wieleckim.

Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb transportowych turystów 
przybywających do Szczecina drogami wodnymi

Potrzeba transportowa w turystyce jest to niesystematyczna i fakultatywna 
konieczność realizacji przemieszczenia na danej trasie, której źródłem są indywi-
dualne potrzeby ludności. W transporcie pasażerskim mamy do czynienia tylko 
i wyłącznie z potrzebami przewozowymi, natomiast w turystyce wodnej domi-
nują potrzeby transportowe, obejmujące zarówno usługę czysto przewozową, jak 
i usługi dodatkowe.

Aby wyjść naprzeciw wymaganiom klientów firmy transportowe prowa-
dzą badania marketingowe. Najczęściej preferencje klientów oceniane są na 
podstawie13:

11 Materiały wewnętrzne spółki Polsteam Shipping Agency.
12 M. Kaup, M. Chmielewska-Przybysz, Analiza funkcjonowania śródlądowych jednostek pasa-

żerskich obsługiwanych w porcie Szczecin, „Logistyka” 2011, nr 6.
13 D. Rucińska, A. Ruciński, O. Wyszomirski, Zarządzanie marketingowe na rynku usług trans-

portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
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 – przewidywanych korzyści, czyli pożądanemu i odpowiadającemu poten-
cjalnym klientom kierunkowi przemieszczania,

 – głównym cechom usługi, takim jak cena, komfort podróży, wygoda, poziom 
obsługi czy renoma przewoźnika,

 – warunkom zakupu, czyli sposobom zakupu usługi, dostępie do punktów 
dystrybucji, reklamie itp.

Stopień realizacji potrzeb transportowych turysty decyduje o wyborze poten-
cjalnego usługodawcy, przy czym głównymi kryteriami są cena oraz jakość ofe-
rowanych usług. Potrzeby transportowe w zakresie jakości oferowanych usług 
zostały sformułowane jako tzw. postulaty przewozowe14. O jakości danej usługi 
stanowi stopień w jakim są one zrealizowane.

Charakterystyka wybranych postulatów przewozowych jest następująca15:
1. Dostępność do sieci transportowej – rozpatrując postulat dostępności do 

sieci transportowej należy wziąć pod uwagę specyfikę transportu wodnego, 
który jest uzależniony od naturalnej sieci dróg wodnych. Nie ma tu mowy 
o budowie nowych połączeń na skalę spotykaną w innych gałęziach trans-
portu, z wyjątkiem kanałów, które stanowią w Polsce niewielki udział w sieci 
(sztuczne drogi wodne stanowią ledwie 7% polskich dróg wodnych, natomiast 
w Holandii około 40%16). Wiąże się to z dużym stopniem skomplikowania ich 
budowy oraz ogromnymi kosztami. Rozpatrując ten postulat, z punktu widze-
nia turystyki wodnej, można stwierdzić, że nie ma on aż takiego znaczenia, 
ponieważ wybierając ten rodzaj wypoczynku i decydując się na korzystanie 
z takiej gałęzi transportu klienci zdają sobie sprawę z ograniczeń samej sieci 
transportowej związanych na przykład z małą liczbą punktów transportowych, 
w których może nastąpić wejście lub zejście z jednostki. Postulat ten będzie 
miał znaczenie przy wyborze rejonu pływania. Drogi wodne znajdujące się 
w rejonie Szczecina pozwalają na realizację tego postulatu ze względu na 
istniejące liczne punkty transportowe (porty i przystanie) oraz gęstą sieć 
dróg wodnych łączących między innymi Berlin ze Szczecinem i Morzem 
Bałtyckim.

14 A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2008.

15 Opracowanie własne na podstawie A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospo-
darcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

16 W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007.
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2. Bezpośredniość – postulat bezpośredniości w odniesieniu do turystyki wodnej 
nie może być realizowany w rozumieniu tradycyjnym, gdyż niezależnie od 
wybranego rejonu, turysta jest zmuszony wykorzystać transport dowozowo-
-odwozowy do punktów rozpoczęcia i zakończenia podróży. Szczecin może 
być wysoko oceniany ze względu na istniejące liczne połączenia z zaple-
czem – istniejąca autostrada do Berlina, droga ekspresowa S3, gęsta sieć linii 
kolejowych oraz lotnisko pod Goleniowem.

3. Przepustowość – postulat przepustowości można rozpatrywać w dwojaki 
sposób: jako przepustowość dróg wodnych oraz przepustowość punktów 
transportowych. W przypadku dróg wodnych nie jest ona ograniczeniem i nie 
wpływa na wybór potencjalnego klienta. Znaczenie ma przepustowość portów, 
do których zawijają jednostki, a która jest ograniczona liczbą istniejących 
i przystosowanych nabrzeży. Ze względu na liczbę portów i przystani w oko-
licach Szczecina oraz liczbę nabrzeży przeznaczonych do obsługi jednostek 
pasażerskich, w samym Szczecinie można stwierdzić, że postulat ten jest 
realizowany zgodnie z wymaganiami klientów korzystających z turystyki 
wodnej w Szczecinie i okolicach.

4. Wydłużenie drogi – postulat dotyczący jak najmniejszego wydłużenia drogi 
nie ma znaczenia w przypadku turystyki wodnej. Liczy się tylko dotarcie 
we wcześniej oznaczonym czasie, do konkretnego miejsca w komfortowych 
warunkach.

5. Terminowość – nie musi być specjalnie rozpatrywana, gdyż postulat ten 
jest niezależny od regionu pływania i jego spełnienie zależy od właściwej 
organizacji i koordynacji podróży przez organizatora. Rola jaka przypada 
miastu takiemu jak Szczecin, to utrzymanie i przygotowanie zarezerwo-
wanego nabrzeża dla jednostki uprzednio awizowanej na określony termin 
i w określonym czasie.

6. Dostępność w czasie – turyści wodni korzystają z transportu regularnego, 
który jest zaplanowany z dużym wyprzedzeniem (nawet rocznym).

7. Regularność – podróże odbywają się regularnie w sezonie (kwiecień/maj – 
wrzesień/październik) zgodnie z wcześniej ustalonym, zatwierdzonym i ogło-
szonym harmonogramem.

8. Częstotliwość – tego typu turystyka organizowana jest w systemie podróży 
okrężnych (rozpoczęcie i zakończenie w tym samym porcie). Podróże trwają 
od jednego do kilku tygodni, ale rozpoczęcie wyprawy może nastąpić naj-
częściej w dowolnym momencie podróży.
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9. Rytmiczność – zazwyczaj ustala się jedną trasę okrężną dla jednej jednostki 
na cały sezon (czasem kilka kolejnych sezonów).

10. Punktualność – w transporcie wodnym obowiązują inne ramy dopuszczalnego 
opóźnienia. Zazwyczaj czas przybycia podaje się orientacyjnie – określony 
dzień i orientacyjna godzina. Czas wypłynięcia jest zazwyczaj konkretny 
i przestrzegany. Ze względu na napięty harmonogram i z góry określone 
parametry podróży postulat ten jest realizowany w wysokim stopniu.

11. Bezpieczeństwo – jest najważniejszym postulatem z punktu widzenia poten-
cjalnych klientów. Transport wodny jest jedną z najbezpieczniejszych form 
podróży. Szczecin jest dobrze przygotowany do właściwej i pełnej obsługi 
zawijających jednostek pasażerskich, ma nabrzeża wyposażone w niezbędne 
zabezpieczenia (np. wysokiej klasy odbojnice), przeszkolony personel 
obsługujący jednostki (np. cumownicy) oraz wszelkie niezbędne elementy 
infrastruktury.

12. Kompleksowość obsługi – w przypadku turystyki wodnej postulat ten nabiera 
nowego znaczenia. Współczesne jednostki pasażerskie zapewniają już nie 
tylko sam transport z punktu A do B, ale również komfortowe warunki tej 
podróży przez kajuty o wysokim standardzie, wyżywienie, aż po rozrywki 
takie jak organizowane wieczorki taneczne, bary czy baseny na pokładzie 
statku. Jednocześnie armator zapewnia wszelką możliwą pomoc swoim pasa-
żerom w portach, do których zawijał będzie statek. Jednostki zawijające do 
Szczecina są obsługiwane przez agentów morskich, którzy służą wszelką 
pomocą armatorowi. Oprócz standardowych usług na rzecz statku bardzo 
często wykonują usługi dodatkowe, takie jak choćby organizacja transportu 
dla pasażera, wizyty w punktach medycznych czy wysłanie kartek pocztowych 
pasażerów17.

13. Wygoda podróżowania – odnosi się przede wszystkim do transportu pasa-
żerów. Zależna jest od klasy wyposażenia jednostki transportowej i ofero-
wanych na niej usług. Na wygodę podróżowania wpływa również ocena 
punktów transportowych. Biorąc pod uwagę powyższe, jest to duża szansa dla 
Szczecina – usytuowanie nabrzeży dla jednostek pasażerskich śródlądowych 
i mniejszych jednostek morskich w najbardziej reprezentacyjnej części miasta, 
niemal w samym jego centrum, pozwala na pełną realizację tego postulatu 
w zakresie zależnym od miasta.

17 Materiały wewnętrzne spółki Polsteam Shipping Agency.
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14. Niezawodność – postulat ten ma ogromne znaczenie, gdyż odnosi się do 
wymagania właściwego zorganizowania zakupionej usługi. Szczecin ze 
swoim wyposażeniem do obsługi jednostek pasażerskich oraz zapleczem 
turystycznym może w pełni realizować ten postulat w zakresie od niego 
zależnym.
Wśród scharakteryzowanych powyżej postulatów można wyodrębnić trzy 

grupy. Postulaty zaliczane do grupy „odległość przestrzenna”, takie jak dostęp-
ność do sieci transportowej, bezpośredniość, przepustowość oraz wydłużenie 
drogi uwarunkowane są strukturą sieci dróg wodnych w danym rejonie. Mają 
one znaczenie przede wszystkim w realizacji potrzeb transportowych turystów 
indywidualnych, którzy nie są uzależnieni od ściśle określonego planu podróży, 
jak w wypadku grup zorganizowanych.

Postulaty takie jak terminowość, dostępność w czasie, regularność, czę-
stotliwość, rytmiczność i punktualność, należące do grupy wyszczególnionej ze 
względu na czas podróży, nie są zależne stricte od rejonu pływania czy odwiedza-
nych portów, ale od właściwej i bezbłędnej organizacji podróży (biuro podróży, 
armator) oraz właściwej jej realizacji (armator). Są to postulaty, które zaspokajają 
potrzeby turystów zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, niezależnie od 
rodzaju jednostki transportowej.

Zapewnienie bezpieczeństwa, kompleksowości obsługi oraz wygody podró-
żowania (grupa „przedmiot przewozu”) jest ściśle uzależnione od systemów tech-
nicznych i organizacyjnych w ramach jednostki transportowej. W ramach potrzeb 
transportowych każdy turysta żąda zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym 
możliwym poziomie. Postulaty kompleksowości obsługi oraz wygody podró-
żowania mają znaczenie przede wszystkim w realizacji potrzeb transportowych 
turystów wodnych przybywających jednostkami wycieczkowymi.

Postulat niezawodności zawiera w sobie większość wymagań odnoszących się 
do postulatów zgrupowanych ze względu na „czas podróży”, jak i na „przedmiot 
przewozu”, dlatego też odnosi się do realizacji potrzeb transportowych wszystkich 
turystów wodnych, niezależnie od ich poziomu zorganizowania.

Analizując potrzeby transportowe turystów poruszających się drogami wod-
nymi, poza ich wymaganiami jakościowymi, ogromne znaczenie ma również cena 
oferowanych usług. Kryterium to jest ściśle uzależnione od zasobności portfela 
potencjalnych turystów, nie ma jednak znaczenia w wypadku turystów pływających 
na luksusowych wycieczkowcach.
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Podsumowanie

Województwo zachodniopomorskie, a w nim Szczecin dzięki swemu dogod-
nemu położeniu geograficznemu, zasobom naturalnym oraz charakterowi jest 
regionem chętnie odwiedzanym przez turystów, co jest szansą na jego dalszy 
rozwój i zwiększenie wpływów.

Liczne drogi i akweny wodne w regionie szczecińskim, powiązania z europej-
ską siecią dróg śródlądowych oraz bezpośrednie połączenie z Morzem Bałtyckim 
pozwalają na przyjmowanie gości przybywających do Szczecina z różnych 
kierunków.

Szczecin dzięki rozwiniętej sieci transportu kołowego i kolejowego oraz 
lotnisku stanowi doskonały punkt początkowy lub końcowy podróży dla jedno-
stek pasażerskich, jak również punkt śródtrasowy, będący punktem wypadowym 
do zwiedzania okolic przy wykorzystaniu innych gałęzi transportu niż transport 
wodny.

Szczecin realizując politykę miasta „otwartego na wodę” wychodzi naprzeciw 
wymaganiom potencjalnych turystów budując, remontując i udoskonalając ofe-
rowaną infrastrukturę obsługi jednostek oraz zapewniając coraz wyższej jakości 
usługi dodatkowe, aby móc realizować kompleksową obsługę pasażerów zawi-
jających jednostek.

Szczecin powinien podejmować działania w celu promowania się na szer-
szym, międzynarodowym rynku usług turystycznych, gdyż ze swoimi walorami 
ma szansę zostać jednym z najchętniej odwiedzanych miast przez turystów wod-
nych. Zależne jest to jednak od jego zaistnienia w świadomości potencjalnych 
i obecnych turystów, ponieważ większość armatorów uzależnia wybór miast, do 
których zawijają ich jednostki, od opinii i życzeń klientów.

Realizacja potrzeb transportowych w zakresie jakości oferowanych turystom 
usług może zostać osiągnięta przez spełnienie postulatów przewozowych doty-
czących dostępności, czasu przewozu oraz bezpieczeństwa i komfortu podróży.
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ANALYSIS OF EUROPEAN TOURISTS TRANSPORT NEEDS ARRIVING 
IN SZCZECIN VIA WATERWAYS

Summary

Tourism is an indispensable element of modern life. The condition of cities and 
regions advantages adaptation and tourist infrastructure determine travel purpose. There 
is a lot of facilities and areas that can be reach directly or indirectly via water transport 
both sea or inland.

Water-borne units calling at ports with appropriate infrastructure enable to explore 
an attractive land for tourists. They are also practically independent of other basin users.

Some of the cities including Szczecin have great potential in order to provide high 
quality tourist service and fulfill transport needs of European tourists.

Offer choice is often subjected to affluence. Therefore it is very important to make 
offers that can fulfill needs not only of wealthy clients but also those who have average 
financial potentials.

This article shows tourism structure of Szczecin and its region and it also contains 
tourists transport needs analysis. The purpose of this article is to assess possibilities of 
transport needs fulfillment of tourists arriving in Szczecin via regional waterways.

Translated by Maja Chmielewska-Przybysz
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PROBLEMATYKA KOSZTÓW I CEN 
W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

Zagadnienie kosztów w transporcie samochodowym należy współcześnie 
do istotnych zagadnień ekonomicznych funkcjonowania rynku transportowego. 
Transport samochodowy realizujący nie tylko przewozy ładunków i pasażerów, ale 
także biorący istotny udział w realizacji łańcuchów dostaw powinien być poddany 
badaniom zarówno struktury kosztów rodzajowych, jak i poziomu jednostkowych 
kosztów a także cen. Celem artykułu jest zatem zaprezentowanie wyników badań, 
które powinny być wiążące dla polityki transportowej państwa określającej kie-
runki rozwoju tej gałęzi transportu, jak i mieć charakter benchmarkingowy dla 
pozostałych uczestników rynku transportowego.

Zagadnienie kosztów w transporcie samochodowym

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie jest jedyną w kraju pla-
cówką, która od roku 2005 prowadzi w sposób systematyczny badania kosztów 
jednostkowych w polskim transporcie samochodowym.

1 prof. dr hab. Zdzisław Kordel – Instytut Transportu Samochodowego, zdzislaw.kordel@its.
waw.pl.

2 dr inż. Jerzy Waśkiewicz – Instytut Transportu Samochodowego, jerzy.waskiewicz@its.waw.pl.
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Rozeznanie w zakresie zmian średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu 
i ich struktury wykorzystywane jest w przedsiębiorstwach transportowych do oceny 
własnej pozycji na konkurencyjnym rynku oraz do porównań ze stosowanymi 
stawkami przewozowymi.

Dane o kosztach pozyskiwane są w wyniku anonimowych badań ankietowych, 
w tym udostępniania przewoźnikom ankiety w formie elektronicznej, zainstalo-
wanej na stronie internetowej ITS3.

Badania ankietowe prowadzone są kwartalnie. W skali roku w badaniach 
uczestniczy około 150 przedsiębiorstw.

Dane o kosztach uzyskane z przedsiębiorstw transportowych, po ich spraw-
dzeniu i ewentualnej weryfikacji są wprowadzane do elektronicznej bazy danych. 
Na podstawie informacji z tej bazy, przy wykorzystaniu specjalnego programu 
komputerowego, dokonywać można obliczeń średnich kosztów 1 wozokilometra 
przebiegu ogółem oraz ich struktury wg zadanego zakresu podmiotowego zbio-
rowości i wybranego okresu.

W roku 2011 badano kształtowanie się średnich kosztów 1 wozokilometra 
przebiegu zarówno w przewozach międzynarodowych, jak i w przewozach kra-
jowych. Koszty w przewozach międzynarodowych rozpoznano w odniesieniu do 
przewozów w relacjach z rynkami pozostałych krajów UE oraz osobno w odnie-
sieniu do rynków wschodnich.

Wyniki obliczeń wskazują, że w zbadanych przedsiębiorstwach transportu 
ciężarowego, wykonujących przewozy taborem uniwersalnym powyżej 12,0 t dmc, 
średni koszt 1 wozokm przebiegu w relacjach z rynkami innych krajów UE wyniósł 
3,57 zł/wozokm i był o około 6% wyższy w porównaniu ze średnim kosztem 
jednostkowym przedsiębiorstw wykonujących przewozy w relacjach z rynkami 
wschodnimi (tab. 1, rys. 1).

Przede wszystkim na wyższy średni koszt 1 wozokm przebiegu w przewozach 
w relacjach z rynkami innych krajów UE mają wpływ wyższe koszty paliwa, które 
w 2010 roku wyniosły 1,47 zł/wozokm i stanowiły około 41% w strukturze śred-
nich kosztów 1 wozokm przebiegu. Średnie koszty paliwa w relacjach przewozów 
z rynkami wschodnimi wynosiły 1,18 zł/wozokm, co wynika z niższych cen oleju 
napędowego poza granicami wschodnimi UE, w które zaopatrują się przewoźnicy.

Koszty paliwa dominują w strukturze kosztów we wszystkich relacjach ryn-
kowych przewozów. Najwyższy udział koszty paliwa stanowiły w przewozach 
krajowych – ponad 56%.

3 www.its.waw.pl/kosztytransportu.
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Tabela 1

Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w polskich przedsiębiorstwach ciężarowego 
transportu samochodowego w 2011 r. wg wyspecyfikowanych grup kosztów i wg 

dominujących rynków przewozów (tabor uniwersalny powyżej 12,0 t dmc) (zł/wozokm)

Dominujące przewozy
w relacjach z rynkami 

innych krajów UE
w relacjach z rynkami 

wschodnimi
w relacjach  
krajowych

zł/wozokm % zł/wozokm % zł/wozokm %
Koszty paliw 1,47 42,2 1,18 35,0 1,39 56,4
Koszty pracy 0,72 20,2 0,80 23,7 0,40 16,3
Koszty kapitału 0,29 8,1 0,28 8,4 0,25 10,2
Inne 1,09 30,5 1,11 32,9 0,42 17,1
Razem 3,57 100,0 3,37 100,0 2,46 100,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy ITS o kosztach w przedsiębiorstwach cię-
żarowego transportu samochodowego (stan na 13.07.2012).
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Rys. 1. Średnie koszty 1 wozokilomera przebiegu w badanych przedsiębiorstwach prze-
wozów ciężarowych w 2011 r. wg grup kosztów rodzajowych

Źródło: jak w tab. 1.

Koszty pracy (koszty wynagrodzeń kierowców wraz z kosztami delega-
cji i kosztami ZUS ponoszonymi przez pracodawcę) wyniosły w badanych 
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przedsiębiorstwach od 0,80 zł/wozokm w przewozach w relacjach z rynkami 
wschodnimi, 0,72 zł/wozokm przebiegu w przewozach w relacjach z rynkami 
innych krajów UE i 0,40 zł/wozokm w przewozach krajowych.

Najniższe koszty kapitału (koszty amortyzacji lub utraty wartości rynko-
wej taboru, koszty kredytów, koszty leasingu) wśród badanych przedsiębiorstw 
stwierdzono w przedsiębiorstwach przewozów krajowych (0,25 zł/wozokm). 
Koszty kapitału w pozostałych grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych z uwagi 
na specyfikę obsługiwanych rynków były rzędu 0,28–0,29 zł/wozokm przebiegu.

Drugą grupę kosztów, pod względem udziału w strukturze średnich kosztów  
1 wozokm przebiegu samochodów ciężarowych, stanowiły tzw. inne koszty (koszty 
usług remontowych i napraw, ogumienia, ubezpieczenia środków transportu (AC, 
OC), podatku od środków transportu, opłat drogowych, ryzyka transportowego, 
a także pozostałe koszty działalności transportowej przedsiębiorstw). W przy-
padku przedsiębiorstw operujących głównie na rynkach innych krajów UE, koszty 
te wynosiły 1,09 zł/wozom i stanowiły około 30% w strukturze kosztów ogółem. 
Przy tym stosunkowo znaczącą pozycję kosztów stanowiły tu koszty związane 
z opłatami drogowymi.

W przypadku badanych przedsiębiorstw przewożących ładunki głównie 
w relacjach z rynkami wschodnimi, koszty te wyniosły 1,11 zł/wozokm (około 
33% w strukturze kosztów ogółem) i były wyższe niż w przedsiębiorstwach, 
w pracy których dominowały rynki innych krajów UE. Inne koszty w badanych 
przedsiębiorstwach przewożących ładunki w relacjach z rynkami wschodnimi, 
w porównaniu z odpowiednią grupą kosztów wyżej wymienionych przedsiębiorstw, 
za wyjątkiem kosztów jednostkowych wynikających z opłat drogowych, były 
wyższe we wszystkich rozpoznanych rodzajach kosztów, przy czym dominowały 
koszty ubezpieczeń w związku z działalnością transportową.

Porównując kształtowanie się średnich kosztów 1 wozokm przebiegu w latach 
2010–2011 w przedsiębiorstwach o dominującym udziale obsługi rynków UE, 
zauważyć można wzrost tych kosztów (tab. 2).

Przyczyny wzrostu kosztów były wielorakie. Wzrost ten spowodowany był 
przede wszystkim wzrostem cen oleju napędowego nie tylko w Polsce, ale i na 
obszarze Europy. Np. cena hurtowa oleju napędowego w Grupie LOTOS SA  
31 grudnia 2011 roku stanowiła 178% ceny z 1 stycznia 2009 roku4.

Prowadzone w ITS badania kosztowe wskazują także na wzrastające z roku 
na rok średnie wynagrodzenia kierowców. Środowiska przewoźników (np. 

4 www.lotos.pl/handlowy/ceny_paliw/historia/olej_napedowy_eurodiesel.



Problematyka kosztów i cen w transporcie samochodowym 135

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego) sygnalizują poja-
wiające się trudności w pozyskaniu odpowiednio przygotowanych do wykonywania 
zawodu kierowców (zawodowe prawo jazdy i świadectwo ukończenia kwalifikacji 
wstępnej). To zjawisko może być m.in. przyczyną żądań tej grupy zawodowej 
wzrostu wynagrodzeń.

Tabela 2

Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu taboru o nadwoziach uniwersalnych  
pow. 12,0 t dmc w przewozach międzynarodowych, w relacjach z rynkami innych 

krajów UE, wg wielkości przedsiębiorstw, w latach 2009–2011 (zł/wozokm)

Liczba samochodów w przedsiębiorstwie 2009 2010 2011

1 do 5 2,81 3,00 3,68

6 do 9 2,93 3,02 3,62

10 do 49 3,05 3,12 3,54

50 i więcej 3,20 3,27 3,38

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy ITS o kosztach w przedsiębiorstwach 
ciężarowego transportu samochodowego (stan na 13.07.2012).

Jednym z powodów wzrostu średnich kosztów 1 wozokm przebiegu (szcze-
gólnie w roku 2011) było także wprowadzenie w Polsce poboru opłat za korzy-
stanie z dróg objętych systemem elektronicznego poboru opłat. System opłat 
preferuje nowoczesne samochody spełniające wysokie wymagania norm emisji 
zanieczyszczeń.

Wzrost kosztów jednostkowych wystąpił we wszystkich grupach wielkości 
przedsiębiorstw. Największy wzrost średnich kosztów 1 wozokm przebiegu zaob-
serwowano w przedsiębiorstwach najmniejszych. Przyczyną tego jest m.in. fakt, 
że przedsiębiorstwa najmniejsze, w swojej masie nie posiadają tak nowoczesnego 
parku, jakim dysponują największe przedsiębiorstwa. Stąd średnie eksploatacyjne 
zużycie oleju napędowego na 100 km przebiegu starszych generacji samochodów 
ciężarowych niejednokrotnie jest nawet dużo wyższe w porównaniu ze zużyciem 
nowszych pojazdów, co przekłada się na koszty jednostkowe. Podobnie jest z opła-
tami za przejazd po drogach płatnych. Przejazd po takich drogach samochodami nie 
spełniającymi wysokich wymagań norm emisji zanieczyszczeń jest odpowiednio 
droższy.
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W roku 2011 średni koszt 1 wozokilometra przebiegu w badanych przed-
siębiorstwach przewozów międzynarodowych, o dominującym udziale usług 
w relacjach z innymi krajami UE, kształtował się od 3,38 do 3,68 zł/wozom 
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Wzrost ten kształtował się od 106% 
w przedsiębiorstwach liczących 50 i więcej samochodów ciężarowych, do 130% 
w przedsiębiorstwach liczących do 5 samochodów ciężarowych.

Zagadnienie cen w transporcie samochodowym

Badając problematykę kosztów w transporcie samochodowym w przewozach 
ładunków należy stwierdzić, że jest to wstęp do tak ważnych zagadnień, jakim są 
ceny usług oferowanych przez tę gałąź transportu w przewozach ładunków. Jest 
to niezwykle istotny problem w przypadku oceny efektywności funkcjonowania 
polskiego transportu samochodowego w przewozach ładunków. Wynika to z tego, 
że mając ściśle określone przez Unię Europejską reguły funkcjonowania rynku 
można zaobserwować w warunkach polskich tak zwane zjawisko untenkosten 
a więc konkurencję, której cechą charakterystyczną jest oferowanie przez prze-
woźników cen poniżej średniego kosztu całkowitego. Powoduje to w dłuższym 
horyzoncie czasowym znaczące straty zarówno dla przewoźnika (bankructwo 
lub zawieszenie działalności) a także dla klientów, którzy mogą tracić z dnia na 
dzień pewność jakościowej obsługi transportowej. Przyczyn tego zjawiska jest 
wiele, niemniej warto wskazać na jedną z nich, mianowicie w wyniku liberalizacji 
dostępu do rynku podaż usług polskich przewoźników samochodowych wzrosła – 
zwłaszcza po 1 maja 2004 roku – do rozmiarów, które nie były i nie są uzasadnione 
rzeczywistym przyrostem masy przewozowej. Podobna sytuacja dotyczy innych 
nowych krajów członkowskich UE. Można stwierdzić, że polski rynek transportu 
drogowego został przeinwestowany w stosunku do ogólnej podaży ładunków do 
przewozu i z punktu widzenia wiedzy ekonomicznej o możliwościach funkcjono-
wania w zaistniałej rzeczywistości, nie przejawia dostatecznej siły do utrzymania 
się i dalszego rozwoju.

W ostatnim okresie nadpodaż usług transportowych stała się jeszcze bardziej 
widoczna wskutek spowolnienia wzrostu gospodarczego i, w ślad za tym, zmniej-
szenia popytu na przewozy ładunków. Załamanie się prosperity transportu samo-
chodowego potwierdzają prowadzone przez ITS badania koniunktury, z których 
wynika, że począwszy od IV kwartału 2007 roku do 2009 roku samochodowe 
przewozy ładunków malały (ujemna wartość wskaźnika koniunktury). W tych 
warunkach zaostrzyła się na rynku transportu samochodowego konkurencja 
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cenowa, która sama w sobie jest zjawiskiem pozytywnym dla gospodarki i spo-
łeczeństwa, ale tylko do pewnej granicy. Po jej przekroczeniu, gdy zdrowa 
konkurencja przeradza się w morderczą walkę cenową per fas et nefas, przynosi 
ona już tylko szkody. Z taką właśnie sytuacją mamy ostatnio do czynienia na 
polskim rynku, gdzie mnożą się przypadki stosowania cen dumpingowych, czyli 
sztucznie zaniżonych i niepokrywających nawet kosztów własnych przewoźnika 
(nie mówiąc o zysku).

Dumping obliczony jest na wyeliminowanie konkurentów z gry i opanowanie 
rynków, zwłaszcza zagranicznych. W każdym przypadku jest jaskrawym narusze-
niem reguł uczciwej konkurencji. Prowadzi do drastycznego obniżenia wpływów 
finansowych przedsiębiorstw, przy czym największe straty ponoszą firmy, które 
ustalają swoje ceny na rzetelnym rachunku kosztów własnych, ale tracą klientów 
na rzecz nieuczciwych konkurentów. Ponadto, ceny dumpingowe to wysyłanie 
do klientów mylnych sygnałów, jak tani jest transport samochodowy w Polsce.

W warunkach gospodarki wolnorynkowej każde przedsiębiorstwo musi być 
efektywne. Unia Europejska nie toleruje przedsiębiorstw, które nie wypracowują 
zysku (wyjątkiem są firmy świadczące usługi o charakterze służby publicznej). 
Prawo UE wyklucza dumping w każdej postaci i we wszystkich dziedzinach 
(Rozporządzenie Rady WE nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania 
reguł konkurencji określonych w art. 81 i 82 Traktatu z późn. zm., Dz. Urz. L1 
z 4.01.2003).

Powstaje pytanie czy zachwianie proporcji między popytem na przewozy 
a podażą usług transportu drogowego oraz powstałe na tym tle konsekwencje ogól-
nogospodarcze pozwalają stwierdzić, że jest to sytuacja kryzysowa w transporcie 
samochodowym, czy też chwilowa dekoniunktura? W świetle rozporządzenia Rady 
/EWG/ nr 3916/90 z 21 grudnia 1990 r. (Dz. Urz. L 375/10 z 31 grudnia 1990) 
kryzys oznacza występowanie na rynku transportu samochodowego problemów 
powodujących poważną i potencjalnie trwałą nadpodaż usług, poważnie zagra-
żającą finansowej stabilności i istnieniu znacznej liczby przedsiębiorstw. Ważny 
jest zapis w art. 3, że w sytuacji kryzysowej można podjąć środki zapobiegające 
dalszemu wzrostowi podaży usług transportowych przez wprowadzenie limitów 
wzrostu aktywności istniejących przewoźników oraz ograniczania dostępu do 
rynku dla nowych.

Jakkolwiek by nie nazwać obecnego stanu w sektorze samochodowym: kryzy-
sem, dekoniunkturą czy zachwianiem równowagi między popytem i podażą usług, 
jest to odbicie zjawisk zachodzących w całej gospodarce. „Branża logistyczno-
-transportowa to swoisty papierek lakmusowy całej gospodarki. Spowolnienie 
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wzrostu natychmiast znajdzie przełożenie na wolumeny transportowanych 
towarów”5.

Taka sytuacja to punkt wyjścia dla zaostrzenia walki konkurencyjnej firm 
przewozowych o klienta metodą zgodną z oczekiwaniami, to jest uzyskania pro-
duktu – usługi po niższej stawce.

Celowość i możliwość wprowadzenia regulacji cen w transporcie 
samochodowym

Czołowe kraje EU-15 prawie do połowy lat 80. stosowały w swoim zbio-
rze instrumentów polityki transportowej taryfy, które zapewniały efektywność 
ekonomiczną podmiotów rynku transportowego. Tam gdzie taryfy budowano 
na racjonalnych podstawach ekonomicznych, nie przeszkadzały one rozwojowi 
gospodarki. Zasady swobodnego ustalania cen za drogowy przewóz rzeczy we 
Wspólnocie uregulowało rozporządzenie Rady (EWG) nr 4058/89 z 21 paździer-
nika 1989 roku (Dz. Urz. L 390/I z 30.12.1989), które w art. 2 stanowi, że ceny te są 
kształtowane w swobodnej umowie stron zawierających kontrakt transportowy. 
Jedynym obowiązkiem przewoźnika jest przekazywanie właściwym organom jego 
państwa – na ich żądanie –informacji o poziomie stawek (art. 3).

W Polsce rozstano się z urzędowymi taryfami w transporcie samochodowym 
niewiele później niż w Europie Zachodniej. Z dniem 1 listopada 1989 roku Minister 
Transportu, Żeglugi i Łączności uchylił taryfę towarową transportu samochodo-
wego i spedycji, taryfę przewozu przesyłek w Przedsiębiorstwie Spedycji Krajowej, 
taryfę przewozu wszelkich kontenerów w PSK oraz taryfę towarową żeglugi śród-
lądowej (zarządzenia w tych sprawach zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 
MTŻiŁ nr 16). Od tej pory ceny usług ciężarowego transportu samochodowego 
są negocjowane i ustalane w umowach między przewoźnikami a ich klientami, 
na ogólnych zasadach prawa cywilnego.

Od blisko 20 lat państwo nie ingeruje bezpośrednio w wysokość stawek, 
co nie jest współczesnym rozwiązaniem, ale oczywiście ma pośredni wpływ na 
ich poziom przez politykę podatkową i inne narzędzia kształtowania kosztów 
przewoźników. Jednak opisana wyżej sytuacja, w jakiej znalazł się ostatnio polski 
transport drogowy, wymaga – jak się wydaje – zmiany polityki rządu w tej dzie-
dzinie i po raz pierwszy od 1.11.1989 roku bezpośredniej interwencji o charakterze 
regulacyjnym w stosunku do cen na rynku przewozów. Tym razem celem jest nie 

5 Kryzys dotknie branżę TSL?, „PGT” z 5 listopada 2008 r.
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ochrona interesów konsumentów przez ustalenie cen maksymalnych, a odwrotnie: 
ochrona przewoźników za pomocą wprowadzenia cen minimalnych za przewozy 
ładunków transportem samochodowym, uspokojenie rynku i przywrócenie na nim 
uczciwej konkurencji. W trudnych warunkach kryzysu ceny minimalne mogłyby 
wzmocnić ten sektor gospodarki, ukrócić praktyki dumpingowe, uwolnić rynek 
od firm, których metody działania są niedopuszczalne, przyczynić się do budowy 
rynku opartego trwale na konkurencji jakościowej i równoważeniu interesów 
klientów, przewoźników i państwa jako reprezentanta ogółu społeczeństwa.

Wychodzenie z tego stanu musi się odbyć różnymi drogami, stosownie do 
potrzeb danego sektora gospodarczego. Nie ulega dyskusji fakt, że wiodącą rolę 
powinno w tym przypadku odegrać państwo, gdyż tylko jego organy są w stanie 
stworzyć odpowiednią procedurę decyzyjną w sferze regulacji i dostosować ją do 
charakteru podejmowanych działań.

Ogólny klimat sprzyja takiej reorientacji polityki. Na świecie coraz więcej 
autorytetów opowiada się coraz głośniej za zdecydowanym zwiększeniem regulacyj-
nej roli państw w odniesieniu do gospodarki, a w tym do rynku. I tak np. „Financial 
Times” od pewnego czasu ogłasza triumfalny powrót teorii J.M. Keynesa6, który 
kwestionował wiarę ekonomistów w zdolności wolnego rynku do samoregulacji 
i twierdził, że podaż sama sobie nie stworzy popytu, a zatem niezbędna staje się 
ingerencja państwa. Również N. Chomsky utrzymuje, że „rząd musi wejść do gry, 
aby uratować rynek”7

W literaturze przedmiotu odnaleźć można takie tezy, jak: „Rola państwa 
w gospodarce wyraźnie wzrosła. W dzisiejszej złożonej gospodarce, o licznych 
współzależnościach powiązaniach, coraz więcej obszarów objętych jest regu-
lacją bądź kontrolą”. „Rząd nie może skutecznie oddziaływać na gospodarkę 
ograniczając się jedynie do perswazji. Aby osiągnąć swe cele, musi bezpośrednio 
ingerować w funkcjonowanie gospodarki”. „Polityka regulacyjna, której celem jest 
pobudzenie lub ograniczenie aktywności gospodarczej jest traktowana jako jeden 
z podstawowych instrumentów oddziaływania rządu na procesy gospodarki”8.

Istotę tych opinii i postulatów można streścić następująco. Wolny rynek – 
oczywiście, ale pod warunkiem korygowania jego niedostatków, towarzyszących 
negatywnych zjawisk, tendencji i zachowań, przez zdecydowane interwencje 

6 C. Michalski, Koniec kapitalizmu, jaki dzisiaj znamy, „Dziennik” z 14 listopada 2008 r.
7 N. Chomsky, Bez pomocy rządu nie wygramy z kryzysem, „Dziennik” z 14 listopada 2008 r.
8 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 

t. 2, s. 210 i 250.
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regulacyjne państwa. W sferze zdarzają się sytuacje, w których nie wystarczają: 
bierny monitoring, obserwacja i perswazja. Niezbędne są wtedy dobrze przemy-
ślane i stanowcze decyzje właściwych organów państwa, a jedna z takich decyzji 
powinna dotyczyć wprowadzenia cen urzędowych za przewozy ładunków trans-
portem samochodowym9.

Odnosi się to nie tylko do sytuacji w Polsce. Według opinii prezydenta IRU 
prof. J. Łacnego, opartej na wypowiedziach przedstawicieli zrzeszeń narodowych, 
członków IRU oraz Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, 
problem cen regulowanych w transporcie samochodowym może zainteresować 
więcej krajów unijnych.

Europoseł – prof. B. Liberadzki na pytanie, czy konkurencja wewnątrz sek-
torowa powinna mieć swoje granice (cenowe), odpowiedział twierdząco i dodał, 
że należy „zastanowić się, czy nie pora na ustalenie cen minimalnych na usługi 
transportowe – cen, poniżej których nie wolno schodzić w walce o klienta”10. Po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem przewoźników poruszyć zamierza to zagadnienie 
w Parlamencie Europejskim.

Dotychczas każda próba, nawet informacyjna, ustalania i ogłaszania mini-
malnej stawki frachtowej na granicy opłacalności napotykała sprzeciw organów 
administracji11. Nie wiadomo skąd bierze się taka postawa: czy z braku przeko-
nania o skuteczności instrumentów polityki gospodarczej państwa, czy z pobudek 
doktrynalnych i obawy przed posądzeniem o zamach na wolny rynek.

Należy zauważyć, że w tym przypadku ścieżka legislacyjna może być stosun-
kowo prosta, bo pojęcia ceny minimalnej i ceny urzędowej występują w istniejącym 
prawie polskim i w określonych warunkach można je reaktywować i włączyć 
do palety instrumentów polityki gospodarczej decyzją (rozporządzeniem) Rady 
Ministrów, bez potrzeby zmian ustawowych. Ceny urzędowe powinno się przy 
tym potraktować na równi z takimi instrumentami polityki państwa jak system 
podatkowy czy stopy procentowe. A pomocą w określeniu poziomu tych cen mogą 
być wspomniane wyżej badania kosztów i cen przewozów prowadzone przez 
Instytut Transportu Samochodowego.

9 Szerzej: Z. Kordel, Ceny minimalne w transporcie samochodowym w Polsce. Zarys problemu. 
OBET, Warszawa 1993, s. 14; Z. Kordel, Instrumenty polityki transportowej w przewozach między-
narodowych. UG, Gdańsk 1997.

10 Rozmowa S. Jeneralskiego z prof. B. Liberadzkim, Transportowy czy furmani?, „Przewoźnik” 
2008, nr 2–3, s. 4.

11 R. Gałczyński, Geneza protestu, „Przewoźnik” 2008, nr 2–3, s. 10.
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Przepisy prawa odnoszące się do rozważanego zagadnienia, to m.in.: Kodeks 
Cywilny, który w artykule 539 stanowi: „Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy 
sprzedaży obowiązuje zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju lub 
gatunku nie może być zapłacona cena niższa od ceny określonej (cena minimalna), 
sprzedawcy, który otrzymał cenę niższą, przysługuję roszczenie o dopłatę różnicy” 
(Ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r., DzU nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Przyjmuje się, że cena minimalna to urzędowa cena, poniżej której nie wolno 
sprzedawać danego towaru lub usługi. Powinna być ustalana na wniosek sprze-
dawców i powinna zawsze być wyższa od ceny równowagi.

W polskim prawie można też spotkać pojęcie ceny urzędowej. W ustawie 
o cenach (Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r., DzU nr 97, poz. 1050), w art. 4, 
czytamy:

„–  w razie szczególnych zagrożeń dla właściwego funkcjonowania gospodarki 
państwa Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, określić wykaz 
towarów lub usług, na które ustala się ceny urzędowe i marże handlowe 
urzędowe,

– w wykazie, o którym mowa powyżej, Rada Ministrów uwzględni towary 
lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsu-
mentów oraz ustali okres stosowania cen urzędowych i marż handlowych 
urzędowych,

– minister finansów ustala, w drodze rozporządzenia, ceny urzędowe i marże 
handlowe urzędowe na towary i usługi określone w wykazie mając na 
względzie równoważenie interesów konsumentów i przedsiębiorców zaj-
mujących się wytwarzaniem i obrotem tymi towarami lub świadczeniami 
tych usług”.

Z powyższych rozważań wynika, że obecna sytuacja na rynku przewozów 
transportu samochodowego wskazuje na celowość i możliwość stopniowego wpro-
wadzania cen urzędowych. Powodem takiego poglądu jest fakt, że cała gospodarka 
wymaga, w coraz większym stopniu, regulowania przez wprowadzenie sztywnych 
zasad jej funkcjonowania. Nie może istnieć takie zjawisko, że tylko pewne sektory 
gospodarcze zaczynają systematycznie stosować regulacje cenowe a niektóre 
branże transportowe – już nimi dysponują. Stąd też nie ma uzasadnienia, aby 
transport samochodowy, w realizacji swoich usług, był traktowany jako obszar 
totalnej, wolnej konkurencji.

Nie bez znaczenia jest fakt, że na Forum Transportu Drogowego (14 
lutego 2012) zgłoszono postulat wprowadzenia zasady ogłaszania w Dzienniku 
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Urzędowym MTBiGM poziomu kosztów transportu drogowego. Stanowiłoby to 
podstawę do kontroli zasad uczciwej konkurencji12.

Oczywiście wprowadzenie cen urzędowych nie jest remedium na wszystkie 
problemy funkcjonowania i efektywności sektora transportu samochodowego, ale 
jako jeden z mechanizmów obronnych mogłoby się dobrze przysłużyć transportowi 
i gospodarce.
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PROBLEMS OF COSTS AND PRICES IN THE ROAD TRANSPORT

Summary

Costs represent one of the most essential factors of the carriers’ competitiveness on 
the road transport market. The results of the studies, having been conducted regularly at 
the Motor Transport Institute, on the average unit costs at the freight carrying road trans-
port enterprises, are received with interest by the society of the road carriers, especially 
in the times of significant changes in the transport costs causing the decline or even loss 

12 R. Gałczyński, Prawo, gwarancje, koszty, szkolnictwo…, „Przewoźnik” 2012, nr 1.
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of profitability of the road transport enterprises. Awareness of the changes in the average 
unit costs of the road transport as well as their structure in Poland is used at the transport 
enterprises for the evaluation of their own position on the competitive market and for 
comparisons with the applicable freight rates.

For the proper functioning of the enterprise as well as good economic results, the 
problem of prices is also important in terms of their relation to the costs, and in the con-
sequence, their effect on the revenue level of the enterprise.

For this reason, this article present numerical data concerning both unit costs of 
the vehicle/kilometre, as well as the level of the freight rates, affecting the road transport 
market in 2011.

Translated by Tomasz Drecki i Piotr Pawlak
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CZYNNIKI DOSTĘPNOŚCI DO RYNKU USŁUG 
TRANSPORTOWYCH

Wprowadzenie

Celem artykułu jest charakterystyka, analiza i ocena regionalnego systemu 
transportu pasażerskiego z punktu widzenia dostępności usług przez zgłaszane 
potrzeby przewozowe pasażerów oraz przedstawienie kryteriów analizy i oceny 
dostępności transportowej.

Dokonując wyborów transportowych, czyli kształtując popyt, użytkownicy 
transportu posługują się pewnym sposobem myślenia, który można przedstawić 
jako wspólny zarówno dla wyborów dokonywanych przez osoby, jak i przedsię-
biorstwa2. Różnorodność popytu na przewozy pasażerskie oznacza, że popyt na nie 
pochodzi z różnych sektorów gospodarczych i dlatego trudno określić jego stale 
zmieniającą się wielkość i strukturę na rynku przewozów transportowych. Zmiany 
kreowane przez politykę transportową, zwłaszcza w zakresie polityki cenowej, nie 
następują w sposób dający się odczuć wraz ze wzrostem lub spadkiem popytu na 
usługi transportowe3.

1 Tadeusz Kusiakiewicz – Uniwersytet Szczeciński, tadkus@poczta.onet.pl.
2 B. Liberadzki, Transport, popyt, podaż, równowaga, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekono-

miczno-Informatycznej, Warszawa 1999, s. 14.
3 Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejtarski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 147.
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Problematyka zaspokajania potrzeb przewozowych przez transport regionalny 
była i jest obecnie jednym z najbardziej złożonych zagadnień funkcjonalnych 
występujących w transporcie jako dziedzinie gospodarki narodowej.

Potrzeby transportowe pasażerów

W odróżnieniu od podstawowych potrzeb natury biologicznej, socjologicznej 
i kulturalnej wiążą się one nierozerwalnie z produkcyjną i społeczną działalnością 
człowieka. Integralnie związane są z funkcjonowaniem gospodarki narodowej 
i organizacją życia społecznego. Każda zgłoszona potrzeba przemieszczania osób, 
ma określone znaczenie gospodarcze lub społeczne. Wynika ono z różnych źródeł, 
których uzewnętrznieniem są konkretne potrzeby transportowe, potrzeby prze-
mieszczania i ich obsługi.

Potrzeby transportowe wynikają z istoty potrzeb ludzkich, z potrzeby ruchu, 
z naturalnej ruchliwości komunikacyjnej4. Najważniejszym i pierwotnym źródłem 
potrzeb transportowych jest przestrzenna niezgodność pomiędzy elementami 
niezbędnymi do dowolnej działalności człowieka. Można zatem jednoznacznie 
stwierdzić, że sfera ekonomiczno-społeczna wywiera wpływ na powstawanie 
potrzeb transportowych, na ich poziom, charakter i w konsekwencji na konieczność 
dostosowania ilościowej i jakościowej oferty usług transportowych do potencjal-
nego na nie zapotrzebowania5.

Popyt na usługi transportu regionalnego będzie się kształtował pod wpły-
wem czynników decyzyjnych, uwzględniających indywidualną efektywność oraz 
skłonność do rezygnacji z własnych, bezwzględnych warunków czasowego trwania 
konsumpcji usługi przemieszczenia. Klient, decydując o wyborze i dokonaniu 
zakupu usługi transportowej, zgłasza własne potrzeby pod adresem usługodawców 
transportu. Konieczne jest zatem uwzględnienie zarówno rozmaitych potrzeb 
ludzkich, jak i tworzenia niezliczonych wariantów ich zaspokajania. Ważnym 
zagadnieniem jest więc identyfikowanie preferencji i zachowań komunikacyjnych. 
Preferencje to oczekiwania mieszkańców i pasażerów związane z jakością usług 
przewozowych. Preferencje dotyczące transportu regionalnego znajdują odzwier-
ciedlenie w postulatach przewozowych zgłaszanych pod jego adresem6.

4 J.M. Thomson, Nowoczesna ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1978, s. 17.
5 Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2005, s. 29.
6 W. Starowicz, Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowych, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 264.
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Obecnie pasażera usatysfakcjonować może tylko sytuacja, kiedy całe przed-
siębiorstwo i wszystkie realizowane w nim procesy koncentrują się na nim i jego 
potrzebach. Dodatkowo pasażer preferuje takie przedsiębiorstwa transportowe, 
które w maksymalnym stopniu ułatwiają mu dostęp do świadczonych usług, co 
oznacza dla niego jak najmniejszy wysiłek i stosunkowo niskie koszty. Oczekiwania 
pasażerów usług transportu regionalnego wiążą się przede wszystkim z dążeniem 
do jego personifikacji. Klient nie chce być już tylko anonimowym nabywcą. 
Życzy sobie, aby usługodawca doceniał fakt korzystania z jego oferty i miał pełną 
świadomość, jakie są jego indywidualne preferencje usługowe.

Użytkownicy usług pasażerskiego transportu regionalnego są podstawowym 
podmiotem rynku zainteresowanym jakością usług. Stawiając określone wyma-
gania jakości, jakie powinny spełniać usługi pasażerskiego transportu regional-
nego, oczekują tym samym ich adaptacji pod kątem określonych preferencji. 
Oczekiwania stawiane usłudze transportowej ze strony użytkownika dotyczą 
z jednej strony określonych cech jakości, których nośnikiem jest usługa transpor-
towa, z drugiej zaś – przystosowania do określonych warunków, w jakich będzie 
ona realizowana7.

Wybór określonej usługi transportowej oznacza jednocześnie akceptację przez 
klienta konkretnego przewoźnika oraz określonego poziomu preferowanych cech 
jakości usług transportowych. Akceptacja może być również wyrazem lojalności 
wobec konkretnego oferenta usług transportowych, jak również usługi oraz pro-
cesu adaptacji przez uczenie się klienta, czyli zdobywania doświadczeń w wyniku 
wcześniej podejmowanych decyzji.

Dotychczasowe zaniedbania, wynikające z braku odpowiednich funduszy na 
utrzymanie i modernizację ciągów drogowych, budowę obwodnic i bezkolizyjnych 
skrzyżowań na trasach o dużym natężeniu ruchu, tworzą „wąskie gardła” w sieci 
drogowej regionów. Mają one istotny wpływ na dostępność i atrakcyjność centrów 
gospodarczych, administracyjnych i turystycznych.

Wzrastająca konkurencja na rynku przewozów osób w krajach Unii 
Europejskiej stawia przed uczestnikami rynku coraz wyższe wymagania. 
Niezbędność zmian wynika ponadto z konieczności dostosowania działalności 
samorządów i przewoźników do wiążących bezpośrednio te podmioty przepisów, 
wynikających z regulacji Wspólnoty Europejskiej. Wymagają one m.in., aby 

7 J. Figura, Jakość usług jako funkcja preferencji użytkowników transportu, w: Uwarunkowania 
zmian w preferencjach klientów transportu, Seminarium Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2006, s. 22.
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w sektorze transportu stosowana była zasada użyteczności publicznej, rozumiana 
jako sposób osiągania celów społecznych, jednak w zgodzie z zasadami wolnego 
rynku8. Dlatego też, w nowych warunkach prawno-ekonomicznych wynikających 
z członkostwa w Unii Europejskiej, niezbędne jest wprowadzenie akceptowanego 
przez rynek oraz nawiązującego do regulacji Unii Europejskiej systemu obsługi 
regionalnych przewozów pasażerskich regionu.

Prawidłowo zorganizowany regionalny transport pasażerski, świadczący 
wysokiej jakości usługi to bardzo odpowiedzialne i trudne w realizacji zadanie 
stojące przed władzami samorządowymi regionu. Efektem wzrostu dostępności 
transportu regionalnego będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie 
zatłoczenia na drogach, ograniczenie skali zanieczyszczenia środowiska oraz 
zapobiegnie zjawiska wykluczenia społecznego.

Kryteria analizy i oceny dostępności transportowej

Dostępność transportowa jest problematyką bardzo istotną ze względu na 
znaczny jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Rozmiar i charakter środków służących zaspokojeniu potrzeb przemieszczania 
na obszarach zagrożonych niedostatecznym dostępem do usług transportowych 
jest zależny od polityki państwa. Istotnym zadaniem państwa w tym zakresie jest 
finansowanie rekompensat z tytułu wykonywania przewozów na liniach nieren-
townych. Zadanie to jest niezwykle ważne, tworzy bowiem spójność transportową 
obszarów, ich dostępność oraz umożliwia swobodne prowadzenie życia zawodo-
wego i uczestniczenie w życiu społecznym.

Do najważniejszych czynników decydujących o poziomie dostępności trans-
portu regionalnego należą: infrastruktura liniowa i punktowa transportu, oferta 
usługowa w zakresie jakości, częstotliwości oraz ceny. Dostępność transportu 
regionalnego może być uznawana za jeden z najważniejszych czynników wpły-
wających na jakość życia obywateli oraz prawidłowe funkcjonowanie gospodarcze 
regionu. Ogranicza ona koszty działalności gospodarczej i społecznej oraz koszty 
zewnętrzne transportu, ułatwia przemieszczanie a przede wszystkim zwiększa 
potencjał rozwojowy regionu, sprawiając, że konkurencyjność regionu jest wyższa, 
wpływa na atrakcyjność inwestycyjną regionu, zwłaszcza dla bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych. Niski poziom dostępności może przyczynić się do powstania, 
względnie pogłębiania się w regionie zjawiska wykluczenia społecznego oraz 

8 Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
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gospodarczego, a w efekcie negatywnie wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy, 
co w dłuższej perspektywie może prowadzić do peryferyjności regionu. Określenie 
optymalnego poziomu dostępności transportu regionalnego jest zadaniem trudnym. 
Głównym czynnikiem determinującym ten poziom są potrzeby transportowe 
określonego regionu.

Dostępność transportu regionalnego może być analizowana w wielu aspek-
tach. Najczęściej podkreślany w literaturze jest aspekt przestrzenny, czasowy 
oraz ekonomiczny. Współcześnie, wobec wzrostu roli informacji w rozwoju spo-
łeczno-gospodarczym, zauważa się również istotność dostępności informacyjnej. 
Charakterystykę poszczególnych rodzajów dostępności transportowej przestawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1

Klasyfikacja dostępności transportowej

Dostępność Charakterystyka

Przestrzenna

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

Czasowa

Związana z rzeczywistym czasem przemieszczania do określonego punktu 
(np. miasta), na czas trwania transportu wpływa nie tylko gęstość sieci 
transportowej (liniowej, punktowej), ale także jakość (szybkość środka 
transportu, czas obsługi pasażera itp.)

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

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

Źródło: T. Kwarciński, Dostępność transportowa jako przedmiot analizy teoretycznej, w: 
Transport: ekonomika i biznes, Konferencja Euro-Trans 2008, Warszawa 2008.

Są sytuacje, w których popyt na transport i oferta transportowa są do siebie 
niedopasowane – popyt na transport nie jest zaspokajany przedstawioną ofertą 
transportową. Dzieje się tak na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie prze-
wozy stają się nierentowne z powodu zbyt małej liczby przemieszczanych osób.
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Skrajnym następstwem braku dostępności transportowej regionów jest 
wykluczenie społeczne i gospodarcze jego mieszkańców. Wykluczenie społeczne, 
zjawisko na które narażeni są głównie ludzie ubodzy, bezrobotni, bezdomni, 
niepełnosprawni lub dotknięci patologią społeczną, może być spowodowane lub 
spotęgowane brakiem możliwości przemieszczania.

Interpretacja zjawiska wykluczenia społecznego jest zmienna w czasie i prze-
strzeni, jak również jego ocena może być zupełnie inna w ujęciu subiektywnym 
i obiektywnym9. W Narodowej Strategii Integracji Społecznej podano następującą 
definicję wykluczenia społecznego: „Wykluczenie społeczne to brak lub ogra-
niczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych 
instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, 
a w szczególności dla osób ubogich”10.

Według S. Golinowskiej wykluczenie społeczne należy rozumieć jako wyklu-
czenie instytucjonalne i godnościowe. Wykluczenie instytucjonalne jest rozumiane 
jako brak lub ograniczenie możliwości uczestniczenia, wpływania i korzystania 
z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla 
wszystkich. Wykluczenie godnościowe jest natomiast definiowane jako sytuacja 
utrudniająca jednostce lub grupie pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr 
publicznych, infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie docho-
dów w godny sposób11.

Mobilność grup społecznych zamieszkujących obszary źle skomunikowane 
z ważniejszymi ośrodkami miejskimi powinna być wspomagana przez stworzenie 
należytej dostępności, tak aby nie dopuścić do zjawiska wykluczenia, które niesie 
ze sobą wiele poważnych konsekwencji społecznych, gospodarczych, zdrowotnych 
oraz psychologicznych.

Dostępność transportowa jako kategoria ekonomiczna mieści się zarówno 
w obszarze podaży usług, jak i potrzeb transportowych. Jest parametrem, wskaź-
nikiem pozwalającym określić stopień transportowego zagospodarowania państwa 
(regionów). Można ją ocenić przez analizę gęstości rozmieszczenia punktów 
i węzłów transportowych obsługujących przewozy ładunków oraz osób. Gęstość 
punktów transportowych oraz częstotliwość połączeń między nimi tworzy istotny 
warunek kształtowania dostępności transportowej danego obszaru12. Przestrzeń, 
czas i czynnik ekonomiczny brane są pod uwagę w pomiarach dostępności 

9 L. Frąckiewicz, Wykluczenie, Rewitalizacja, Spójność społeczna, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 
Sp. z o.o., Katowice–Warszawa 2004, s. 9.

10 Ibidem, s. 9.
11 Ibidem, s. 10.
12 T. Kwarciński, Dostępność transportowa jako przedmiot analizy teoretycznej…, s. 2–3.
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przedstawionych poniżej, choć większa bywa liczba składników dostępności 
i metod pomiaru (rys. 1).
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Rys. 1. Kryteria oceny dostępności transportowej

Źródło: A. Nerć-Pełka, A. Wysocka, Analiza porównawcza dostępności transportowej 
województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, w: Dostępność transportowa. 
Aspekty teoretyczne i praktyczne, Seminarium Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2008.

A. Holl przyjmuje miarę, która ujmuje relację przestrzenną lokalizacji 
w relacji do sieci transportowej i do innych miejsc przeznaczenia. Rozróżnia 
między miarą odległości (dostęp do sieci, czas podróży) i miary dostępności 
potencjału rynkowego. Te wskaźniki mają zapewnić dodatkowe informacje 
o różnych aspektach korzyści jaki daje dostęp do infrastruktury transportowej 
i z jej ulepszenia13. Dostęp do sieci to odległość, którą należy przebyć, aby dotrzeć 
do określonej sieci transportowej i może być jednocześnie wskaźnikiem braku 
dostępu do niej.

Druga miara dostępności to koszty podróży. Przyjmuje się często, że czas 
podróży reprezentuje ogólne koszty transportu. Dostępność obszaru lub węzła jest 
określona przez koszty podróży między węzłami sieci albo ważonej średniej kosztów 
podróży w stosunku do liczby węzłów w sieci i zależy od wyboru odpowiedniej 
liczby punktów – celów podróży. Metoda miary dostępności przez koszty podróży 

13 A. Holl, Twenty Years of Accessibility Improvements. The Case of the Spanish Motorway Building 
Programme, „Journal of Transport Geography” 2007, nr 15, s. 287.
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najlepiej sprawdza się w pomiarze wpływu ulepszenia sieci transportowej na dostęp-
ność w odniesieniu do wybranego punktu docelowego. Stosuje się to do pomiaru na 
przykład czasu podróży do najbliższego miasta albo do szczególnego rodzaju rynku14.

Dostępność określana jest też przez potencjał rynku, to jest przez odległość 
od rynku i wielkości popytu rynkowego w alternatywnej lokalizacji. Im dalej punkt 
przeznaczenia podróży, tym mniejsza atrakcyjność. Siła atrakcyjna celu podróży 
rośnie ze wzrostem jego wielkości, ale spada wraz z odległością. Miara ta odzwier-
ciedla wielkość potencjalnego obszaru rynku o danym położeniu po uwzględnieniu 
kosztów pokonania odległości. Stosuje się tę miarę w badaniach dostępności biorą-
cych pod uwagę liczbę ludności, a także w analizie wpływu ulepszeń infrastruktury 
transportu na produktywność, wzrost zatrudnienia i lokację firm15.

W znacznie szerszym zakresie traktują dostępność Geurs i van Wee. Według 
nich składnikami dostępności są: zagospodarowanie przestrzenne, transport, czas 
i potrzeby indywidualne. Zagospodarowanie przestrzeni to rozmieszczenie moż-
liwych celów podróży (praca, edukacja, zakupy, zdrowie, wypoczynek) i popyt 
na te usługi w miejscu zamieszkania, a także relacja między popytem a podażą 
dla możliwości wynikających z konkurencji między działaniami mającymi ogra-
niczenia przestrzenne i czasowe16.

Znaczenie transportu dla dostępności polega na koszcie jakie ponosi jed-
nostka, aby przebyć pewien dystans przy użyciu określonego środka transportu. 
Do kosztów zalicza się czas spędzony w podróży, koszty w ścisłym sensie, stopień 
niezawodności, komfort i ryzyko wypadku. Koszty te wynikają z relacji między 
popytem (liczba pasażerów, wielkość ładunków) na usługi i ich podażą. Podaż 
infrastruktury określona jest przez długość dróg, rozmieszczenie ich w przestrzeni, 
liczbę pasów ruchu, możliwą i dopuszczalną prędkość, rozkłady jazdy, koszty 
przewozu.

Dostępność w czasie określona jest przez możliwości uzyskania jej w różnych 
porach dnia i nocy i podział czasu jednostek na różne rodzaje aktywności i związane 
z tym potrzeby przewozowe. Dostępność z punktu widzenia jednostek określona 
jest przez ich potrzeby mające związek z wiekiem, dochodem, wykształceniem, 
dostępnością środka transportu związaną ze sprawnością fizyczną i możliwości 
związane z dochodem, wykształceniem17.

14 Ibidem, s. 287.
15 Ibidem, s. 288.
16 K.T. Geurs B. van Wee, Accessibility Evaluation of Land-use and Transport Strategies: Review 

and Research Directions, „Journal of Transport Geography” 2004, nr 12, s. 128.
17 Ibidem.
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Poszczególnym rodzajom dostępności odpowiadają metody pomiaru, a więc 
miary odwołujące się do infrastruktury, lokalizacji, potrzeb jednostek, użyteczności. 
Pomiar, z punktu widzenia infrastruktury, obejmuje składnik transportowy (pręd-
kość, kongestię), składnik czasu (okres godzin szczytu, doba), składnik indywi-
dualny (podział według rodzajów podróży praca – dom, biznesowe). Miary oparte 
na lokalizacji zawierają składnik transportowy (czas podróży lub koszty podróży, 
wielkość i rozkład w przestrzeni potencjalnego popytu i podaży), składnik czasowy 
(czas i koszty podróży mogą się różnić zależnie od pory dnia, dni tygodnia i pory 
roku), stratyfikacja ludności (dochód, poziom wykształcenia). Miara indywidualna: 
składnik transportowy (czas podróży między lokalizacjami), składnik zagospo-
darowania przestrzeni (wielkość i przestrzenny rozkład możliwości punktów 
docelowych), składnik czasu (czasowe ograniczenia dla aktywności i czas dostępny 
dla aktywności), składnik indywidualny (dostępność analizowana na poziomie 
jednostkowym). Miary związane z użytecznością: składnik transportowy (koszty 
podróży między lokalizacją działań), składnik zagospodarowania przestrzennego 
(wielkość i przestrzenny rozkład dostarczanych możliwości), składnik czasowy 
(czas podróży i koszty podróży mogą się różnić zależnie od pory dnia dni tygodnia 
i pory roku), składnik indywidualny (użyteczność na poziomie jednostek lub jed-
norodnych grup). Miara ta dotyczy korzyści ekonomicznych, które ludzie czerpią 
z dostępu do rozmieszczonych w przestrzeni możliwości działania18.

Pomiar w odniesieniu do różnych składników dostępności odnosi się do 
oceny z punktu widzenia zagospodarowania terenu i zmian w transporcie. Pomiar 
dostępności powinien uwzględniać zmiany w jakości usług transportu (składnik 
transportowy), wielkość i dystrybucję podaży i popytu (składnik przestrzenny, 
zagospodarowania terenu), ograniczenia czasowe (składnik czasu), potrzeby, pre-
ferencje i możliwości jednostek (składnik indywidualny).

Zastosowanie wszystkich wymienionych metod pomiaru oznaczałoby pomiar 
na wszystkich możliwych poziomach i bardzo szczegółowych danych, co jest 
praktycznie niewykonalne. Należy więc postępować odpowiednio do przedmiotu 
i celu badań. Należy przy tym mieć świadomość jakie skutki pociąga za sobą 
pominięcie takich lub innych kryteriów oceny19.

Próby uwzględnienia różnych podejść do kwestii dostępności transportowej 
doprowadziły do powstania szerokiej gamy wskaźników, które w swojej formule 
w różnym stopniu uwzględniły składniki związane z podażą infrastruktury trans-
portowej i usług, a także z zachowaniami nabywców.

18 Ibidem, s. 129.
19 Ibidem, s. 136.
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Podsumowanie

Dostępność województw, regionów czy miast jest jednym z podstawowych 
warunków lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych oraz konkurencyjno-
ści już istniejących, a także wykorzystywania potencjału turystycznego regionu 
i możliwości współpracy międzynarodowej. Powinno dążyć się do rozwoju 
komunikacji lotniczej jako najnowocześniejszego, w dobie globalizacji, sposobu 
na przełamanie bariery zewnętrznej dostępności i zmniejszenie niekorzystnych 
efektów peryferyjnych regionów lub zwiększenia konkurencyjności tam, gdzie 
znajduje się już komunikacja lotnicza. Istotną sprawą z punktu widzenia warunków 
do rozwoju gospodarczego jest także bezpośrednia dostępność komunikacyjna 
terenów lokalizacji inwestycji, obszarów przemysłowych oraz obszarów sta-
nowiących kompleksy turystyczne i wypoczynkowe oraz szybki i bezkolizyjny 
transport między nimi.

Drugim czynnikiem poprawy dostępności komunikacyjnej jest rozwój komu-
nikacji kolejowej opartej na zrestrukturyzowanej i zmodernizowanej sieci. Szersze 
wykorzystanie komunikacji kolejowej jest także pożądane z punktu widzenia 
ochrony środowiska. Dostępność transportu regionalnego należy do podstawowych 
składowych warunkujących atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru. O jej 
poziomie rozstrzygają w głównej mierze dwa czynniki: położenie geograficzne 
regionów oraz wyposażenie w główne składniki infrastruktury transportu.

Bibliografia

Figura J., Jakość usług jako funkcja preferencji użytkowników transportu, w: Uwarunkowa-
nia zmian w preferencjach klientów transportu, Seminarium Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2006.

Frąckiewicz L., Wykluczenie, Rewitalizacja, Spójność społeczna, Wydawnictwo Naukowe 
„Śląsk” Sp. z o.o., Katowice–Warszawa 2004.

Geurs B., van Wee K.T., Accessibility Evaluation of Land-use and Transport Strategies: 
Review and Research Directions, „Journal of Transport Geography” 2004, nr 12.

Holl A., Twenty Years of Accessibility Improvements. The Case of the Spanish Motorway 
Building Programme, „Journal of Transport Geography” 2007, nr 15.

Kwarciński T., Dostępność transportowa jako przedmiot analizy teoretycznej, w: Transport: 
ekonomika i biznes, Konferencja Euro-Trans 2008, Warszawa 2008.

Liberadzki B., Transport, popyt, podaż, równowaga, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Eko-
nomiczno-Informatycznej, Warszawa 1999.



Czynniki dostępności do rynku usług transportowych 155

Nerć-Pełka A., Wysocka A., Analiza porównawcza dostępności transportowej województwa 
zachodniopomorskiego i pomorskiego, w: Dostępność transportowa. Aspekty teore-
tyczne i praktyczne, seminarium naukowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.

Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbioro-
wych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2006.

Thomson J.M., Nowoczesna ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1978.
Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005.
Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejtarski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

CONDITIONS FOR ACCESS TO REGIONAL TRANSPORT SERVICES 
MARKET

Summary

Transport accessibility issues is very important because it has a significant impact 
on socio-economic development. Making transport choices, that is shaping demand, 
transport users use a certain way of thinking that can be described as common to both the 
choices made by individuals and companies. The diversity of demand for transport ser-
vices means that the demand for transport services from different sectors of the economy 
and therefore difficult to determine its constantly changing size and structure of the trans-
port market. The changes created by the transport policy, especially pricing policy, do not 
occur in a way that is felt with the increase or decrease in demand for transport services.

Client, deciding on the selection and purchase of transport services, reported their 
own needs at the transport service providers. It is therefore a consideration of the various 
human needs, arranged in individual hierarchies according to the urgency of their feel-
ings, and create countless variations to satisfy them. Properly organized regional passen-
ger transport, providing high quality services is a very responsible and difficult task fac-
ing local authorities in the region. The effect of increased availability of regional transport 
will improve traffic safety, reduce congestion, reduce the scale of environmental pollution 
and prevent social exclusion.

Translated by Agnieszka Wysocka
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MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWE 
WOBEC WYZWAŃ PROEFEKTYWNOŚCIOWYCH 

ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Wprowadzenie

Łańcuchy dostaw to umacniające się struktury gospodarcze, które we współ-
czesnych uwarunkowaniach gospodarczych stają się kluczowymi klientami trans-
portu. Klient ten, często ma charakter globalny i zgłasza bardzo konkretne postulaty 
wobec partnerów w łańcuchu zarówno uczestniczących bezpośrednio w tworzeniu 
produktów, jak i obsługujących łańcuch, w tym – w zakresie obsługi transportowej. 
Ponieważ łańcuchy dostaw są organizacjami biznesowymi postulaty te mają naj-
częściej charakter proefektywnościowy. Przed przedsiębiorstwami transportowymi 
stawiane są coraz wyższe wymagania w zakresie efektywności, co wymusza 
konieczność ekonomizacji procesów wewnętrznych i relacji zewnętrznych.

Aktualnym problemem staje się więc poszukiwanie i systematyka związków 
pomiędzy łańcuchami dostaw a przedsiębiorstwami transportowymi i wyzwań 
jakie stoją przed przedsiębiorcami kierującymi tymi podmiotami.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań funkcjo-
nowania przedsiębiorstw transportowych w łańcuchach dostaw i identyfikacja 

1 dr Adam Mytlewski – Uniwersytet Gdański, mytel@gnu.univ.gda.pl.
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wynikających z tych uwarunkowań proefektywnościowych wyzwań dla małych 
i średnich przedsiębiorstw transportowych.

Teoretyczne podstawy funkcjonowania współczesnych łańcuchów 
dostaw

Współczesna gospodarka jest obszarem intensywnej wymiany, zaspokajania 
potrzeb i idącej za tymi zjawiskami alokacji zasobów. Alokacja zasobów w zna-
czeniu słownikowym jest procesem celowym polegającym na „przeznaczeniu, 
rozdzieleniu środków i zasobów na różne cele”2.

Procesy alokacji, wskazywane przez ekonomistów szkoły podażowej jako 
źródło przewagi konkurencyjnej sektorów i gospodarek, realizowane są zasad-
niczo przez dwie konfiguracje strukturalne tworzące niepowtarzalną dla każdej 
gospodarki architekturę alokacji. Konfiguracje te można systematyzować z punktu 
widzenia rodzaju prowadzonej działalności (funkcji) lub układu technologicznego 
(procesowo, zgodnie z przyrostem wartości).

Konfiguracja rodzajowa ma charakter funkcjonalny i dotyczy występowania 
w gospodarce grup podmiotów wyspecjalizowanych w realizacji określonych 
działalności. Wiąże się ona z tradycyjnym postrzeganiem gospodarki jako zbioru 
podmiotów tworzących branże. Drugim sposobem postrzegania struktur aloka-
cyjnych jest ujęcie procesowe, tj. według technologicznego przyrostu wartości. 
Podmioty współpracując w procesach celu zaspokojenia potrzeb konfigurują się 
w różnorodne układy organizacyjne określane jako więzi (relacje) łańcuchowe3.

Układ branżowo-procesowy gospodarki przedstawiono na rysunku 1.
Z rysunku 1 można wyciągnąć wnioski co do wagi postrzegania w gospodarce 

nie tylko struktur branżowych, ale również struktur łańcuchowych (procesowych). 
Ich identyfikacja pozwala na określanie nowych wymagań wobec uczestników 
tych konfiguracji i wobec struktur branżowych, zwłaszcza w zakresie budowania 
wartości dla klienta.

2 Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Gorzów, 2008, s. 10.
3 Pojęcie łańcucha dostaw (lub tworzenia wartości) jako struktury alokacyjnej opisywane jest 

w literaturze od wczesnych lat 80. Łańcuch dostaw to układ podmiotów gospodarczych o różnych 
profilach działalności (od wydobycia surowców do dystrybucji produktów), w ramach których 
występują przepływy materiałowe, finansowe i informacyjne celowo zaprojektowane dla zapew-
nienia dostaw klientom przy odpowiednim poziomie obsługi i kosztów (na podstawie: M. Porter, 
M. Christopher, C. Bozarth, R.B. Handfield, M. Ciesielski).
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Rys. 1. Architektura współczesnej gospodarki

Źródło: opracowanie własne.

Pojęcie łańcucha tworzenia wartości i łańcucha dostaw mimo wielu definicji 
literaturowych stosunkowo rzadko analizowane jest z punktu widzenia teorii gra-
fów4. Według tej teorii w układzie łańcuchowym wyróżnić można cztery typowe 
elementy5:

1. Węzły – będące w przypadku gospodarki podmiotami realizującymi dany 
etap tworzenia wartości.

2. Krawędzie – symbolizujące drogi i relacje gospodarcze między węzłami.
3. Orientacje – symbolizujące w przypadku grafów zorientowanych kierunki 

przepływów zasobów w łańcuchach.
4. Wagi – w przypadku grafów ważonych oznaczające odległość, czas, koszt 

lub inny parametr ekonomiczno-operacyjny.
Wizualizacja i analiza układów łańcuchowych w gospodarce pozwala na uzy-

skiwanie efektów w postaci ekonomizacji procesów gospodarczych. Zdefiniowanie 

4 Teoria grafów jest dziedziną rozwijającą się od czasów badań L. Eulera. Bazuje na prostym 
odwzorowaniu relacji w układach za pomocą punktów i łączących je linii. Obserwacja tych prostych 
struktur odkrywa świat powiązań oraz ich matematycznych konfiguracji.

5 C. Alsina, Plany metra i sieci neuronowe. Teoria grafów, Wyd. RBA, Toruń 2012, s. 9–10.
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struktur procesowych ma szczególne znaczenie w realizacji celu budowania war-
tości dla klienta. Z punktu widzenia łańcucha dostaw, źródłem wartości dla klienta 
są trzy zasadnicze komponenty (rys. 2)6:
1. Wartości wykorzystywanych technologii – określona przede wszystkim przez 

kryteria nadawania produktom cech innowacyjności lub funkcjonalności 
w węzłach łańcucha7. Czynnik ten ma charakter decydujący o formie pro-
duktów uzyskiwanych w łańcuchach dostaw.

2. Wartości obsługi klienta – skierowanej na budowanie relacji pozwalających 
na długotrwałe czerpanie korzyści z zaprojektowanych zachowań klien-
tów i kooperantów. Czynnik ten jest podstawowym wyznacznikiem działań 
marketingowych.

3. Wartości łańcucha dostaw – a  zatem jakości powiązań (krawędzi i wag tych 
krawędzi) oraz węzłów wyrażonych wagami tych krawędzi lub ich architek-
turą (zorientowaniem).

 
Rys. 2. Źródła wartości produktów współczesnej gospodarki

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. O’Marah, The Top 25 Supply Chains 2007, 
SCM Review, September 2007, s. 18.

6 C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, 
Wyd. Helion, Gliwice 2007, s. 12, 46, 67–72.

7 M.L. Fischer, What is the Right Supply Chain for Your Product?, Harvard Business Review, 
March–April 1997, s. 2–4.
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Spośród przedstawionych elementów budowania wartości istotnego znacze-
nia nabiera podejście skupiające się na organizacji powiązań w łańcuchu dostaw 
i stymulowaniu jego efektywności8. Efektywność łańcuchów dostaw analizowana 
może być w wielu wymiarach funkcjonowania. Najczęściej w literaturze przed-
miotu spotkać można podejście bazujące na uzyskiwaniu efektywności w obszarze 
alokacji poszczególnych zasobów:
1. Efektywności operacyjnej łańcucha – dotyczącej regulacji takich parametrów 

jak czas, odległość, jakość, bezpieczeństwo. Łączna efektywność operacyjna 
łańcucha będzie związana więc głównie ze sprawnością alokacji zasobów 
(technologie alokacji, np. postulat intermodalności) i architekturą łańcucha 
(liczba węzłów, zorientowanie krawędzi oraz przyporządkowanych im wag 
techniczno-eksploatacyjnych takich jak czas, odległość) oraz sprawnością 
operacyjną samych węzłów.

2. Efektywności finansowej łańcucha – polegającej na regulowaniu takich para-
metrów jak przychody, koszty, przepływy pieniężne czy ryzyko. Osiąganie 
tych parametrów w łańcuchu związane jest z synchronizacją przepływów 
pomiędzy węzłami oraz równoważenia akumulacji finansowej w węzłach 
łańcucha9.

3. Efektywności gospodarki informacyjnej – dotyczącej synchronizacji i inte-
gracji metod i technik wymiany informacji między węzłami łańcucha oraz 
na poprawie przepływów informacji między tymi węzłami.
Węzły uzyskujące najwyższe efekty przyrostu wartości uzyskują w łańcu-

chach pozycję dominującą określaną w literaturze jako funkcja lidera łańcucha10. 
Liderem takich łańcuchów, we współczesnej gospodarce, mogą być w kolejności 
technologicznej:
1. Wielcy wydobywcy – uzyskujący przewagę w łańcuchu na podstawie dostępu 

do rzadkich źródeł naturalnych, np. Gazprom.
2. Wielcy montażyści – uzyskujący przewagę w łańcuchu poprzez outsourcing 

procesów produkcyjnych i skupienie się na odpowiedniej organizacji, np. 
Rolls-Royce.

3. Wielcy detaliści – podmioty uzyskujące wyższe wartości dodane dzięki 
zaawansowanej technologii sprzedaży i obsłudze klienta, np. Walmart.

8 S.G. Timme, C. Williams-Timme, The Financial – SCM Connection, SCM Review, May/June 
2000, s. 33–35.

9 R. Hartley-Urquhart, Managing the Financial Supply Chain, SCM Review, September 2006, s. 18.
10 A. Łupicka, Formy koordynacji rynkowej w łańcuchu dostaw, WUE Poznań 2009, s. 21–22; 

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE Warszawa 2009, s. 15.
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W dzisiejszej gospodarce najliczniej występujące łańcuchy to te, których 
liderem jest montażysta oraz łańcuchy dostaw, którego liderem jest sprzedawca 
detaliczny. Pierwszy rodzaj jest powszechny w branży motoryzacyjnej, kompu-
terowej i elektronicznej. Drugi lider dominuje w branży artykułów codziennego 
użytku.

Szczególnymi podmiotami w łańcuchu dostaw są przedsiębiorstwa zapew-
niające potencjał do przepływów zasobów w łańcuchach dostaw tworzące swoistą 
„infrastrukturę łańcucha dostaw”. Pojęcie to można odnieść do wszystkich pod-
miotów zapewniających potencjał umożliwiający realizację przepływów zasobów 
pomiędzy węzłami oraz ich obsługę w węzłach (rys. 3).

 

Rys. 3. Struktury alokacji zasobów w łańcuchach dostaw

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie przepływów rzeczowych zaliczyć do tej „infrastruktury” można 
przede wszystkim przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne. Od ich sprawności 
zależy dostępność i cena zasobów rzeczowych w łańcuchach. W zakresie przepły-
wów finansowych elementami infrastruktury łańcucha są banki i inne instytucje 
finansowe. Podmioty te warunkują rozliczenia między uczestnikami łańcucha. 
Trzecią grupą usługodawców są podmioty zapewniające sprawną transmisję danych 
i komunikację.
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Do przedstawionych elementów warunkujących przepływy zasobów w łańcu-
chach można także zaliczyć państwo, rozumiane jako związek publicznoprawny. 
Jakość regulacji prawnych oraz sprawność instytucji państwa determinują warunki 
administracyjno-prawne w jakich odbywa się alokacja w danym kraju.

Kluczowe wyzwania wobec przedsiębiorstw transportowych 
w łańcuchach dostaw

Kluczowym elementem w operacyjnym obszarze uzyskiwania efektywności 
łańcuchów dostaw jest działalność transportowa. Podstawowe znaczenie transportu 
w łańcuchach dostaw opiera się na jego usługowej funkcji wobec pozostałych 
uczestników łańcucha dostaw. Transport przez wykonaną pracę przewozową 
zwiększa wartość towarów i w tej formie, jako cześć wartości wyprodukowanych 
i przemieszczonych dóbr, jest zaliczany do wartości dodanej w ramach łańcucha 
dostaw11.

M. Madeyski definiuje transport jako „techniczne, organizacyjnie i eko-
nomicznie wydzielone z innych czynności, celowe przemieszczanie wszelkich 
ładunków i osób”12.

Wyodrębnienie techniczne świadczy o tym, że w procesie przemieszczania 
wykorzystuje się środki pracy, takie jak: infrastruktura i suprastruktura transportu 
(tj. drogi, tabor, środki trakcyjne). Wydzielenie organizacyjne natomiast dotyczy 
tworzenia podmiotu gospodarczego, który ma za zadanie świadczyć odpłatnie 
usługi transportowe innym przedsiębiorstwom, instytucjom, jak również osobom 
indywidualnym. Z kolei wyodrębnienie ekonomiczne to możliwość wyznaczenia 
wyniku finansowego przez zestawienie ze sobą przychodów i kosztów z prowa-
dzonej działalności transportowej13.

Wszystkie przedstawione cechy transportu determinują działalność przed-
siębiorstw zajmujących się transportem. Działalność ta realizowana jest przez 
przedsiębiorstwa transportowe będące, jak wcześniej zaznaczono, elementem 
swoistej „infrastruktury łańcuchów dostaw”. Z drugiej strony łańcuchy dostaw 
stają się nową grupą klientów (czy też rynku) dla przedsiębiorstw transportowych. 
Klienci ci zgłaszają określone oczekiwania w stosunku do wartości otrzymywanych 

11 J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 30.
12 A. Koźlak, Ekonomika transportu: Teoria i praktyka gospodarcza, WUG, Gdańsk 2007, s. 11.
13 W. Rydzkowski, Transport w procesie gospodarowania, w: Transport, red. W. Rydzkowski, 

K. Wojewódzka-Król, wyd. 5 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 1.



Adam Mytlewski164

usług transportowych, a to przekłada się na wymagania wobec przedsiębiorstw 
transportowych. Do podstawowych oczekiwań w tym zakresie zaliczyć można14:
1. Wartość usługi transportowej (omówiona w podrozdziale 1 niniejszego 

artykułu), będąca pochodną jakości i bezpieczeństwa wykonywanych usług 
wyrażających się w postaci niezawodności dostaw, punktualności oraz stopnia 
zachowania warunków technologicznych przewozu. Kształtowanie wartości 
usługi stanowi rynkowy element funkcjonowania łańcuchów dostaw.

2. Efektywność operacyjną wyrażoną odpowiednią prędkością eksploatacyjną, 
elastycznością produkcji transportowej przekładającymi się na ceny usług 
transportowych. Postulaty te stanowią elementy obszaru operacyjnego funk-
cjonowania łańcucha dostaw.

3. Transparentność rachunków ekonomicznych i rozrachunków, będącą warun-
kiem uzgadniania warunków przepływów finansowych w łańcuchu (obszar 
finansowy funkcjonowania łańcucha dostaw). Transparentność ta prowadzi do 
możliwości nowego, bezpiecznego uzgadniania cen pomiędzy uczestnikami 
łańcucha oraz zrównoważenie jego rozwoju.

4. Kompatybilność techniczną, organizacyjną i informacyjną przedsiębiorstw 
transportowych w stosunku do zarządzającego łańcuchem dostaw (obszar rela-
cyjny funkcjonowania łańcucha dostaw). W szczególności należy tu zazna-
czyć nastawienie na proces współpracy w zakresie planowania działalności.
Podstawowy wpływ na ostateczną wartość usług realizowanych przez przed-

siębiorstwo transportowe na rzecz łańcuchów dostaw mają więc jego umiejętności 
wewnętrzne w zakresie efektywności operacyjnej. Do umiejętności tych zaliczyć 
można:15

 – sterowanie potencjałem transportowym – polegające na dostosowaniu 
potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa transportowego do zmiennych 
warunków popytu,

 – sterowanie procesami transportowymi – polegające na sterowaniu reali-
zacją procesów transportowych i przewozowych,

 – sterowanie produkcją transportową – polegające na dostosowaniu produkcji 
do zmiennych warunków popytu.

Sterowanie potencjałem wytwórczym przedsiębiorstw transportowych w łań-
cuchach dostaw polega na zarządzaniu ilostanem inwentarzowym (pojazdodni) 

14 I. Dembinska-Cyran, M. Jedlinski, B. Milewski, Logistyka. Wybrane zagadnienia do studiowania 
przedmiotu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, 2001, s. 70.

15 A. Gocałek, K. Szałucki, Modelowanie systemów opisujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
transportu samochodowego, WUG, Gdańsk 1985, s. 36–38.
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i gotowością techniczną pojazdów (wskaźnik gotowości technicznej). Drogą do 
sukcesu jest tu niewątpliwie długookresowe planowanie i przepływ informacji 
pomiędzy węzłami łańcucha. Sterowanie procesami transportowymi wymaga 
odpowiedniej, sprawnej organizacji zwłaszcza w aspekcie wykorzystania czasu 
pracy, wykorzystania przebiegu, wykorzystania ładowności pojazdów a przez to 
podnoszenia prędkości eksploatacyjnej i wykorzystania ładowności. Czynniki te są 
kluczowe dla efektów ekonomicznych przedsiębiorstwa, zwłaszcza kosztów (np. 
czynnik czasu decyduje o kosztach osobowych przedsiębiorstwa, co w rachunku 
kosztów własnych stanowić może nawet 55%).

Transportowi uczestnicy łańcuchów dostaw skupiać się będą na zadaniach 
polegających na optymalizacji tras i sieci przepływów, optymalizacji czasu pracy, 
wykorzystaniu technik komunikacyjnych, standaryzacji ładunków oraz intensy-
fikacji spedycji.

W zakresie sterowania produkcją transportową pojawia się elementarny pro-
blem równowagi, to jest doboru takiej zdolności produkcyjnej, aby mogłaby ona 
zaspokoić produkcję przewozową zgłaszaną w stosunku do tego przedsiębiorstwa 
przez rynek16. Równowaga, do której dążyć powinny przedsiębiorstwa transpor-
towe w uwarunkowaniach łańcuchowych wyrażać się powinna17:

Ppp = Ppdmax

gdzie:

Ppp – praca przewozowa oczekiwana przez łańcuch dostaw,

Ppdmax – maksymalna praca przewozowa możliwa do wytworzenia przez przedsiębiorstwo 
transportowe przy pełnym wykorzystaniu zasobów.

Każde odejście od tej zasady spowoduje obniżanie efektywności ze względu 
na przekraczający gospodarczą zasadność poziom kosztów. Tymczasem koszty 
ponoszone na usługi transportowe stanowią istotną część kosztów całkowitych 
obsługi łańcuchów dostaw, bowiem w zależności od gałęzi transportu mogą 
wynosić do 75–80%18. Szczególnie ważna staje się więc walka nie tylko o koszty 
całkowite, ale także o koszt jednostkowy produkcji oraz odpowiednie sterowanie 
między kosztami, wydatkami a produkcją transportową.

16 K. Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Wyd. UG 
1999, s. 24–26.

17 A. Letkiewicz, Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia, WUG, 
Gdańsk 2006, s. 55–56.

18 E. Mendyk, Ekonomia transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009, s. 176.
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Efektem takiego sterowania ma być utrzymanie jednego z trzech stanów 
efektywności ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa (rys. 4):
1. Poziomu cash flow. Najtańszej formy funkcjonowania podmiotów – polega-

jącej na zapewnieniu podmiotowi „minimum egzystencji” w postaci pokrycia 
przez lidera łańcucha wszystkich wydatków przedsiębiorstwa. Taki poziom 
finansowy występuje w przypadku organizowania przewozów w formie 
jednostek budżetowych, a ich gospodarka finansowa ma charakter kasowy 
(pieniężny). Forma ta w niewielkim stopniu gwarantować może rozwój przed-
siębiorstwa a odtworzenie majątku zależy nie od podmiotu wykonującego 
usługę. Ze względu na taniość tej formy może ona przejawić najwyższą 
praktyczną użyteczność zwłaszcza w sektorze publicznym (a zatem będzie 
miała marginalne zastosowanie w łańcuchach dostaw).

2. Poziomu utrzymania substancji majątkowej. To forma gospodarowania, 
w której przedsiębiorstwu wykonującemu przewozy zapewnia się pokrycie 
wydatków oraz amortyzacji. Umożliwia to przedsiębiorstwu odtwarzanie 
posiadanego majątku (przede wszystkim taboru). Zapewnia odtwarzanie 
majątku na omawianym poziomie gospodarowania, ale nie uruchamia mecha-
nizmów rynkowych przedsiębiorstwa (inwestycje, rozwój).

3. Poziomu rozwoju przedsiębiorstwa transportowego. Poziom ten rozpoczyna 
się w momencie, w którym wartość uzyskiwanych przez to przedsiębiorstwo 
przychodów ze sprzedaży pokrywa wszystkie koszty (łącznie z amortyzacją), 
zapewnia odpowiedni zwrot z zastosowanego w przedsiębiorstwie kapitału 
własnego (w szczególności ma to znaczenie w przypadku pojawienia się 
kapitałów prywatnych) i pozostawia w przedsiębiorstwach środki rozwojowe 
w postaci zysku (dochodu) niepodzielonego (niewydatkowanego). W prak-
tycznych rozważaniach może mieć tu zastosowanie akceptowalny poziom 
zysku jako parametr oceny operatora.
Drugim wyzwaniem wobec przedsiębiorstw transportowych, funkcjonujących 

w łańcuchach dostaw, jest transparentność finansowa (otwarcie ksiąg). Postulat 
ten wynika z faktu, ze liderzy łańcucha coraz częściej stosują zasadę „koszty plus 
ustalona marża” w stosunku do dostawców, co wiąże się z koniecznością syste-
matycznego audytu finansowego. Tu rozwiązaniem jest przyjęcie odpowiednich 
standardów rachunkowych (MSR) oraz zastosowanie standardów informatycznych 
wykorzystywanych w łańcuchu (najczęściej systemów klasy ERP).

Łączne ujęcie wymagań wobec przedsiębiorstw transportowych przedsta-
wiono w tabeli 1.
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Rys. 4. Poziomy gospodarki finansowej przedsiębiorstwa transportowego

Źródło: C. Drury, Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, 
s. 267–304.

Tabela 1

Syntetyczne zestawienie wyzwań proefektywnościowych przedsiębiorstw 
transportowych w łańcuchach dostaw

Obszary 
funkcjonalne

Łańcuchy dostaw Przedsiębiorstwa transportowe
Cel/Miara celu Cel/Miara celu Narzędzia realizacji

Obszar rynkowy Wartość produktu Wartość usługi 
transportowej

Wzrost obsługi klienta
Nowe technologie i organizacja 
realizacji procesów
Mechanizacja procesów

Obszar finansowy Koszt dostawy 
produktu

Koszt 
jednostkowy 
usługi 
transportowej

Wykorzystanie potencjału
Wykorzystanie czasu pracy
Wykorzystanie przebiegu
Wykorzystanie ładowności
Koszt kapitału
Nowe sposoby kalkulacji cen

Obszar operacyjny Czas realizacji 
produktu/ czas 
dostawy

Prędkość 
eksploatacyjna

Potencjał produkcyjny
Optymalizacja tras
Optymalizacja czasu pracy
Intermodalność procesów

Obszar relacyjny Integracja 
łańcucha dostaw

Spadek 
kosztów stałych 
funkcjonowania

Wydłużenie horyzontu planowania
Informatyzacja
Audyt i otwarcie ksiąg

Źródło: opracowanie własne.
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Z zestawienia wyzwań, przedstawionych w tabeli 1, szczególnego znaczenia 
nabierają wyzwania relacyjne polegające na integracji przedsiębiorstw transporto-
wych z coraz silniejszymi strukturami gospodarki, jakimi są łańcuchy dostaw. Jest 
to obszar nowy dla zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw transportowych 
ze względu na konieczność podjęcia nowych aktywności, dotąd występujących 
sporadycznie, takich jak planowanie długoterminowe, informatyzacja zarzadzania 
czy uzyskanie transparentności rachunków ekonomicznych.

Z kolei współczesne łańcuchy dostaw chcąc osiągnąć swoje cele i przewagę 
nad konkurentami muszą skupić się na transporcie, który powinien cechować się 
niższym kosztem jednostkowym, krótkim czasem dostaw, niezawodnością dostaw 
rozumianą jako możliwość wykonania przewozu zgodnie z planem oraz elastyczno-
ścią, czyli dostosowaniem się do potrzeb klienta (np. sposób dostawy, pora dnia)19.

Wyzwania proefektywnościowe a małe i średnie przedsiębiorstwa 
transportowe

Przedstawione wcześniej wymagania można odnieść do przeciętnego przed-
siębiorstwa branży TSL w Polsce. Odniesienie to ma na celu wskazanie kierunku 
rozwiązań przyszłego rozwoju tych przedsiębiorstw funkcjonujących we współ-
czesnych łańcuchach dostaw.

W opublikowanej w roku 2011 diagnozie polskiego transportu20 można 
zauważyć, że przeciętne przedsiębiorstwo transportowe (TSL) to niewielka 
kilkuosobowa działalność. Na tle UE-27, przeciętne polskie przedsiębiorstwa 
transportowe są relatywnie małe, gdyż średnia liczba zatrudnionych w firmie 
wynosiła w 2007 roku – 4,3 osoby, podczas gdy w UE-27 – średnio 8 osób (w tym 
w przedsiębiorstwach transportu samochodowego odpowiednio: 3,0 i 5,2 osoby, 
a w spedycji i logistyce odpowiednio: 10,4 i 20,9 osoby). Wskaźniki te są znacz-
nie wyższe w grupie przedsiębiorstw prowadzących działalność przewozową 
(można je nazwać przedsiębiorstwami podstawowymi), a niższe w licznych firmach 
pomocniczych zaliczanych formalnie przez EUROSTAT do określonych sfer 
sektora TSL21. Tak niewielka skala działalności skutkować będzie sprowadzaniem 
tych przedsiębiorstw do najprostszych, a przy tym najmniej opłacalnych zleceń 
przewozowych.

19 R Kacperczyk, Transport i spedycja, Cześć 1. Transport, Difin, Warszawa 2009, s. 246.
20 Diagnoza polskiego transportu. Stan w 2009 roku. Załącznik 1 do Strategii rozwoju transportu, 

Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, styczeń 2011.
21 Ibidem, s. 24.
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Po drugie, te małe i średnie przedsiębiorstwa nie są uczestnikami łańcuchów 
dostaw tworzących towary wysokowartościowe. Jest to widoczne w porównaniu do 
średniej wartości 1 tony ładunku przewożonego w obsłudze polskiego handlu zagra-
nicznego i w obsłudze handlu zagranicznego UE-27. W Polsce w 2009 roku w ekspor-
cie 1 tona miała średnią wartość 1424 euro, podczas gdy średnia w UE-27 wynosiła 
około 2500 euro, natomiast Polska importowała znacznie droższe towary (średnia 
wartość 1154 euro/tonę) niż cała UE-27 (średnia wartość około 880 euro/tonę)22.

Po trzecie, z badań przeprowadzonych z kolei na Litwie23 przez A. Jaržemskis 
wśród największych tamtejszych przedsiębiorstw transportowych okazało się, że 
małe i średnie przedsiębiorstwa współpracują przede wszystkim z producentami 
lub montażystami (aż 70,4% badanych małych przedsiębiorstw), a w zdecydo-
wanie mniejszym zakresie z dystrybutorami. Można zatem wnioskować, że małe 
i średnie przedsiębiorstwa koncentrują się na mniej skomplikowanych zleceniach 
lub takie zostają im powierzone przez spedytorów.

Przy tak zidentyfikowanych parametrach małych i średnich przedsiębiorstw 
transportowych można wskazać zasadnicze kierunki rozwoju skierowanego na 
uczestnictwo w obsłudze wysoko wartościowych łańcuchów dostaw, do których 
można zaliczyć:
1. Konsolidację kapitałową lub organizacyjną. Łańcuchy dostaw to organizacje silnie 

skomplikowane o tysiącach lub milionach operacji transportowych w ciągu roku 
(przykładowo firma Rols-Royce miała w roku 2010 blisko 8 tys. kooperantów 
w produkcji silników samolotowych24). Sytuacja ta powoduje, że menedżerowie 
łańcuchów globalnych starają się ograniczać liczbę kooperantów. Taka tendencja 
stawia więc wymogi konsolidacji rozdrobnionej branży TSL, która może polegać 
na przejmowaniu mniejszych podmiotów na rynku, dobrowolnym łączeniu się 
podmiotów lub tworzeniu organizacji reprezentujących grupę przedsiębiorstw.

2. Klastry transportowe. Konsolidacja działalności transportowej może odbywać się 
nie tylko w drodze kapitałowej, ale przez konsolidację lokalizacyjną. Pierwsze 
efekty takich zjawisk opisywał już w latach 80. M. Porter. Podmioty skupione 
w klastrze zmuszone są do sprostania podobnym problemom i wyzwaniom. Dzięki 
koncentracji pojawia się możliwość powstania wyspecjalizowanych dostawców 
(np. taboru, usług finansowych itd.), a także możliwość rozwoju specjalistycznych 

22 Ibidem, s. 25.
23 A. Jaržemskis, Influence Of Logistical Factors to the Transport Flows Distribution, „Case Survey 

In Lithuania. Transport and Telecommunication” 2005, vol. 6, nr 5, s. 19.
24 Dane uzyskane od managera zarządzającego łańcuchem dostaw R-R w roku 2010, Michgan 

State University, East Lansing 2010.
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umiejętności (obsługa klienta, informatyka), co przyspiesza rozwój w szerokim 
zakresie. Wyznacznikami takiej lokalizacji mogą być względy historyczne (np. 
sądeczczyzna w Polsce) lub na przykład obecność nowoczesnych powierzchni 
magazynowych i parków logistycznych25.

3. Wykorzystanie brokerów informacji. Usługi brokera informacji w logistyce 
istnieją na rynku już od przeszło czterdziestu lat. Przykładami takich przed-
siębiorstw mogą być: amerykańskie Freightquote.com®, australijskie Freight 
Broker Logistics, na których stronach internetowych można generować w czasie 
rzeczywistym listę i warunki aktualnych ofert przewozu na zdefiniowanej trasie, 
dla zdefiniowanego ładunku, w zdefiniowanym czasie, dla zdefiniowanego (lub 
nie) rodzaju transportu. Taka usługa jest realizowana na podstawie baz danych 
aktualizowanych w sposób ciągły na podstawie danych od przewoźników. 
Korzyści odnoszą zarówno przewoźnicy (popyt na ich usługi, wykorzystanie 
posiadanych zasobów), jak i klienci (szybka informacja, możliwość porównania 
ofert, system upustów dla klientów brokera) oraz sam broker (opłaty za usługi 
jako procent wartości zawartych transakcji).

4. Standaryzację techniczną i informatyczną. To postulat wyrażający się w postaci 
intermodalności technicznej taboru i transmisji danych między węzłami łańcu-
cha. Takie rozwiązania mogą doprowadzić do obniżenia kosztów jednostko-
wych transportu, skrócenia czasu dostaw, poprawy terminowości dostaw czy 
też oszczędności związanych z opakowaniami. Standaryzacja informatyczna 
umożliwić powinna monitorowanie realizacji procesów oraz wyeliminowanie 
części niepotrzebnych operacji obsługi dokumentacyjnej procesów.

Należy zaznaczyć, ze wskazane kierunki nie muszą występować łącznie 
a ich intensywność zastosowania zależeć będzie od uwarunkowań regionalnych 
i ogólnogospodarczych. Stąd oczekiwać można, że realizacje praktyczne przyjmo-
wać mogą różnorodne konfiguracje. Wyznaczone kierunki wydają się być jednak 
nieodzowne w warunkach nasilającej się konkurencji globalnej.

Podsumowanie

Łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej zauważalnymi i znaczącymi struk-
turami gospodarki. Uczestnictwo w takich łańcuchach staje się dla przedsiębiorstw 
źródłem długotrwałych korzyści i budowania przewag rynkowych. Struktury 

25 J. Lang LaSalle, Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2011, http://warehousefinder.pl/
static/uploads/raport_final_2011.pdf (27.05.2012).
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te wyraźnie jednak ekonomizują swoją działalność i narzucają współpracującym 
podmiotom wypracowane standardy jako warunek uczestnictwa.

Ekonomizacja małych i średnich przedsiębiorstw transportowych jako pod-
miotów obsługujących łańcuchy dostaw związana będzie więc z trzema obszarami 
budowania wartości, to jest z obsługą klienta (w tym przypadku łańcucha dostaw), 
wewnętrzną technologią procesów przewozowych oraz relacjami zewnętrznymi. 
Powyższe elementy tworzenia wartości dodanej tych przedsiębiorstw korelować 
będą z wyzwaniami co do sprawności procesów operacyjnych, marketingowych, 
kadrowych i finansowych. W efekcie wartość „produktu” jakim jest usługa trans-
portowa będzie maksymalizowana przy jednoczesnych ograniczeniach zasobowych 
i sprawnościowych.

Szczególnym wyzwaniem proefektywnościowym najbliższych lat staje się 
budowa odpowiednych relacji małych i średnich przedsiębiorstw z umacniającymi 
swą pozycję łańcuchami dostaw. Dotyczyć to będzie w szczególności umiejętności 
współpracy z różnorodnymi partnerami biznesowymi w różnorodnych konfigu-
racjach (np. klastrach) oraz umiejętności ustawicznej adaptacji do zmiennych 
wymogów tych struktur.
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SMALL AND MEDIUM-SIZED TRANSPORT ENTERPRISES  
FOR THE CHALLENGES OF SUPPLY CHAINS PRO-EFFICIENCY

Summary

The purpose of this article is to identify conditions operation and directions of de-
velopment small and medium-sized transport companies resulting from the strengthening 
of chain structures in the global economy. These reinforcing structures take the form of 
a chain or network and transport providers have become for them a kind of „infrastruc-
ture” to allow free movement of goods. Transportation systems confront the terms of 
effectiveness providing by supply chain which forces these companies to economization 
of internal processes and external relations.

The process of economization is necessary to master the operation and attribute in 
today’s economic environment. The economization of transport companies will be related 
to three areas of value creation: the customer service (in this case, the supply chain), the 
internal transport technology and technological processes of external links. These ele-
ments create added value in transport companies and correlate with the challenges as to 
the efficiency of operational processes, marketing, personnel and financial resources. As 
a result, the value of ‘product’ which is a transport service will be maximized with the 
simultaneous constraints as resources and efficiency.

Translated by Adam Mytlewski
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ROLA AGENCJI CELNYCH WE WSPÓŁCZESNYCH 
MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW NA 

PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI POŚREDNICTWA CELNEGO 
W POLSCE ORAZ W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Wprowadzenie

Od kilku lat przedstawiciele celni obsługują ponad 70% wszystkich doko-
nywanych zgłoszeń celnych. W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej 
i rozszerzeniem obowiązków Służby Celnej o statystykę wewnątrzwspólnotową 
INTRASTAT oraz obsługę podatku akcyzowego – także usługi pośrednictwa 
celnego zostały rozszerzone o aspekty sprawozdawcze i podatkowe w zakresie 
VAT i akcyzy.

Zachodzące na świecie zmiany o charakterze polityczno-gospodarczym 
sprawiają, że istotna rola pośredników celnych w obsłudze międzynarodowego 
obrotu towarowego widoczna jest również w koordynacji eksportu towarów 
wspólnotowych do krajów trzecich, w szczególności zaś do naszych wschodnich 
partnerów.

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów funkcjono-
wania w międzynarodowym obrocie towarowym nowoczesnych agencji celnych.

1 mgr Bożena Pogan – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, bozena.pogan@interia.pl.
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Agencja celna jako podmiot międzynarodowych łańcuchów dostaw

Łańcuch dostaw określany jako forma systemu logistycznego, wychodząca 
poza obszar konkretnego podmiotu gospodarczego i tworząca relacje z innymi 
uczestnikami procesu – traktowany jest jako narzędzie wspierające optymalizację 
przepływu towarów. Równie ważne staje się zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply 
Chain Management) traktowane jako koncepcja planowania, sterowania i kontroli 
obejmująca wszystkie fazy tworzenia i dostarczania wartości logistycznych2.

Zmiana charakteru rynku przejawiająca się we wzroście oczekiwań klientów 
w zakresie jakości produktu, jego ceny, czasu zamówienia czy elastyczności dostaw 
oraz procesy deregulacyjne i globalizacyjne – powodują, że przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność na międzynarodowym rynku towarowym, chcąc osiągnąć 
pozycję konkurencyjną wypracowują taką koncepcję działania, która określa ich 
pozycję w łańcuchu dostaw prowadząc do zintegrowania firmy z pozostałymi 
uczestnikami w celu osiągnięcia najkorzystniejszych rezultatów3. Do najważniej-
szych uczestników międzynarodowych łańcuchów dostaw należą: eksporterzy 
(firmy produkcyjne i handlowe), przedsiębiorstwa sektora TSL, służba celna, 
firmy pośredniczące, firmy ubezpieczeniowe, importerzy (firmy produkcyjne 
i handlowe).

Działalność pośredników celnych ściśle wiąże się z reprezentacją importerów 
czy eksporterów przed organami celnymi w zakresie obsługi celnej, akcyzowej 
czy statystycznej, a regulacje z nią związane odnajdujemy zarówno w art. 5 ust. 1 
Wspólnotowego Kodeksu Celnego4, jak również art. 11 ust. 1 Zmodernizowanego 
Kodeksu Celnego5 – według których każda osoba ma prawo ustanowić swo-
jego przedstawiciela, który będzie ją reprezentował przed organami celnymi 
w zakresie dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego. 
Przepisy prawa polskiego stanowią natomiast, że przedstawicielem może być 
w szczególności agencja celna, spedytor czy przewoźnik (art. 75)6. Za zgodą 

2 P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 117.

3 R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo 
C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 59.

4 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspól-
notowy Kodeks Celny z późniejszymi zmianami.

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny), Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej L145/1 z dnia 04.06.2008.

6 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, DzU nr 68, poz. 622.
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osoby udzielającej upoważnienia – przedstawiciel może udzielać dalszego upo-
ważnienia (substytucji)7. Prawodawstwo określa dwa rodzaje przedstawicielstwa: 
bezpośrednie (gdy przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby) oraz 
pośrednie (gdy przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej 
osoby). Pełnomocnictwa uzyskane na ich podstawie mają różny stopień ryzyka 
i odpowiedzialności stron.

Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności w Unii 
Europejskiej i w Polsce

Uregulowania prawne Unii Europejskiej (art. 11 WKC – zmodernizowany)  – 
stanowią, że każde państwo członkowskie może zastrzec sobie prawo do dokony-
wania na swoim obszarze zgłoszeń celnych przez przedstawiciela, którym może 
być uprawniony agent celny. W Polsce – szczegółowe regulacje w tym zakresie 
zawiera art. 79 oraz art. 80 Ustawy Prawo celne – precyzując, że agentem celnym 
jest osoba wpisana na listę agentów celnych, która:

 – posiada miejsce zamieszkania we Wspólnocie,
 – ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 – korzysta z pełni praw publicznych,
 – posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 – nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe,

 – swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czyn-
ności agenta celnego,

 – złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisją 
egzaminacyjną powoływaną przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych, lub otrzymała decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania 
zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów odrębnych8,

 – wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych, nie później niż 
w okresie 2 lat od dnia spełnienia warunku określonego w pkt. 7.

7 Upoważnienia takie w postaci cesji mają zastosowanie przede wszystkim w przypadkach braku 
możliwości dokonania przez przedstawiciela pierwotnego odprawy celnej w innym niż zazwy-
czaj urzędzie celnym. Cesje mogą być udzielane zarówno dla upoważnienia bezpośredniego, jak  
i pośredniego. Zgoda na udzielanie dalszego upoważnienia nie może być dorozumiana, stąd naj-
częściej upoważnienie pierwotne zawiera pisemną klauzulę o możliwości udzielania substytucji .

8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego 
na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych, DzU 2004 nr 117, poz. 1223 z dnia 25 maja 
2004 r.
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Warunkiem wpisu na listę agentów celnych jest zdanie z wynikiem pozy-
tywnym egzaminu weryfikującego wiedzę kandydata z zakresu prawa celnego, 
administracyjnego i podatkowego w celu zabezpieczenia interesów państwa w spra-
wach, w których będzie on występował w imieniu swoich mocodawców. Złożenie 
egzaminu z wynikiem pozytywnym uprawnia do wystąpienia z wnioskiem do 
właściwego dyrektora izby celnej o wpis na listę agentów celnych, a otrzymany 
numer jest podawany przez uprawnionego w dokonywanych przez niego zgłosze-
niach celnych, stanowiąc jego identyfikator9.

Obecnie z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych mogą również wystę-
pować osoby posiadające decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu 
agenta celnego w innym państwie członkowskim10. Minister Finansów może uzależ-
nić decyzję o dokonaniu wpisu od odbycia stażu adaptacyjnego lub pozytywnego 
zaliczenia testu umiejętności jeżeli uzna, że istnieją różnice w zasadach nabywania 
uprawnień oraz wykonywania zawodu w Polsce i w kraju nabycia kwalifikacji11.

Wpis na listę agentów celnych i posiadane pełnomocnictwa stanowią pod-
stawowe, ale nie jedyne kryterium, na podstawie którego pośrednicy celni mogą 
świadczyć swoje usługi. Jako przedsiębiorcy zobligowanymi są do zarejestrowa-
nia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej we właściwej jednostce, 
jak również uzyskania numeru identyfikacji REGON12 oraz NIP13. Z dniem 1 
lipca 2011 roku zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej – każdy 
przedsiębiorca może zarejestrować swoją firmę przez internet posługując się for-
mularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (druk 
CEIDG-1) – stanowiącym jednocześnie wniosek do ZUS/KRUS, GUS oraz naczel-
nika urzędu skarbowego14.

9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora 
izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych, DzU 2004, nr 87, poz. 829, 
830, 831.

10 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU nr 63, poz. 394); Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania 
w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego (DzU nr 13, poz. 71).

11 Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem zatwierdzonym przez organ nadzorujący 
postępowanie u wykwalifikowanego agenta celnego (opiekuna stażu) z min. 3 letnim doświadczeniem, 
przez okres nie krótszy niż 3 miesiące. Test umiejętności składa się ze 100 pytań, a ocenę pozytywną 
zapewnia prawidłowa odpowiedź na 81 pytań.

12 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/bip/hs.xsl/389_117_PLK_HTML.htm (16.07.2012).
13 http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&id=10514&dzial=143 (16.07.2012).
14 DzU 2010, nr 220, poz. 1447, z późn. zm.
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Uzyskane w działalności krajowej numery REGON i NIP – stanowią podstawę 
do rejestracji podmiotu gospodarczego we Wspólnotowym Systemie Rejestracji 
i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych – EORI (Economic Operators’ 
Registration and Identification). System ten ma na celu stworzenie bezpapiero-
wego środowiska dla administracji celnych oraz handlu w UE, a jego wdrażanie 
odbywa się w ramach programu e-Customs. Przepisy obowiązujące w Polsce od 
dnia 1 lipca 2009 roku mają na celu objęcie uczestników wymiany międzyna-
rodowej na terenie całej Wspólnoty systemem zapewniającym administracjom 
celnym państw członkowskich bieżącą informację na temat tych uczestników na 
podstawie jednego identyfikatora, którym jest numer EORI (dla podmiotów krajo-
wych: PL + numer NIP uzupełniony o pięć zer lub dla podmiotów z 14-znakowym 
numerem REGON – ostatnie pięć znaków numeru REGON)15. O nadanie numeru 
systemowego mogą ubiegać się również przedsiębiorcy z krajów trzecich – przed 
operacjami celnymi planowanymi na obszarze UE, nie później jednak niż w trakcie 
dokonywania pierwszej z nich (dla podmiotów z krajów trzecich: PL + sekwen-
cyjny, unikalny ciąg 14 cyfr ze znakiem „Z” na końcu)16.

Intensywna informatyzacja polskiego cła spowodowała, że wszystkie pod-
mioty gospodarcze (również ich reprezentanci), chcąc korzystać z elektronicznej 
obsługi zgłoszeń celnych czy innych dokumentów celnych wysyłanych w postaci 
komunikatów elektronicznych (CELINA, ECS, ICS, INTRSTAT) – celem korzy-
stania z loginu i klucza do bezpiecznej transmisji danych muszą dokonać rejestracji 
w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR). W składanych we właściwych 
do tego celu placówkach celnych Kartach Rejestracji PDR (odrębnie dla syste-
mów CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT) przedsiębiorca zobowiązany jest 
do wskazania osób fizycznych bądź podmiotów gospodarczych (np. pośredników 
celnych) upoważnionych do reprezentowania go przed organami celnymi pod-
czas przesyłania zgłoszeń celnych. Firmy zajmujące się profesjonalnym świad-
czeniem usług związanych z obsługą celną w Kartach Rejestracji wymieniają 
natomiast zatrudnionych u siebie pracowników17. W celu ułatwienia aktualizacji 
danych oraz planowanym na ostatni kwartał 2012 roku uruchomieniem funk-
cji automatycznej walidacji odzwierciedlonych w podsystemie PDR powiązań 

15 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporzą-
dzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, DzU UE L 98/3 z dnia 17.04.2009.

16 http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=512&id=172539 (16.07.2012).
17 http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/sys_informatyczne/celina/pdr_instrukcja__wer-

sja__1_1-__pazdziernik__2_.pdf (17.07.2012).
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„reprezentant – reprezentowany” – z dniem 1 maja 2012 roku – podmiotom świad-
czącym usługi reprezentanta (głównie agencjom celnym) została udostępniona 
usługa polegająca na umożliwieniu wglądu do bazy danych celem zweryfikowania 
prawidłowości i aktualności powiązań reprezentanta z podmiotami przez niego 
reprezentowanymi18.

Wdrażane od kilku lat zmiany warunków jakie musi spełnić przedsiębiorca, 
chcący profesjonalnie świadczyć usługi z zakresu pośrednictwa celnego – spo-
wodowały znaczne uporządkowanie danych odnośnie do podmiotów działających 
w tej branży. Jednocześnie działania te ułatwiły wykorzystanie i zaimplemento-
wanie narzędzi informatycznych w dążeniu do świadczenia usług w środowisku 
bezpapierowym.

Usługi pośredników celnych w Polsce

Akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej spowodowała wiele zmian 
dotyczących obsługi celnej. Od kilku lat można wyodrębnić kilka form, w których 
jest ona realizowana. Do najważniejszych z nich zaliczamy:
1. Realizację w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej 

przez stworzenie wewnątrz przedsiębiorstwa oddzielnej komórki realizującej 
obsługę importowo-eksportową, statystyczną i akcyzową – zwaną najczęściej 
działem celnym. Formalności związane z zakresem obowiązków związanych 
z obsługą międzynarodowego obrotu towarowego dokonują w imieniu przed-
siębiorcy upoważnieni przez niego pracownicy, którzy nie są zobligowani 
do posiadania uprawnień państwowych z zakresu obowiązującego agentów 
celnych.

2. Poprzez outsourcing obsługi celnej. Firma zewnętrzna realizuje powierzone 
zadania:

 – w ramach świadczonych usług w prowadzonych przez siebie oddziałach 
lub – bezpośrednio u zleceniodawcy realizując usługę pod indywidualne 
wymagania klienta; forma ta wydaje się być najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem, dzięki któremu usługobiorca „wchodzi” do organizacji 
poznając obowiązujące w niej procedury, specyfikę produktu – stając się 
ogniwem, które w przypadku dynamicznego procesu biznesowego służy 
przedsiębiorcy wsparciem doradczym w jego poprawnej realizacji.

18 http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/sys_informatyczne/celina/pdr_-_funkcja_menadze-
r_i_odsyzzanie_na_mail_2.pdf (17.07.2012).
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Rzetelne wykonywanie świadczonych przez pośredników celnych usług 
wymaga obecnie od nich dużego zaangażowania w ciągłe podnoszenie kwalifikacji 
zarówno z zakresu przepisów prawa celnego, podatkowego, jak i uregulowań: trans-
portowo-spedycyjno-logistycznych, obrotu opakowaniami, przepisów weterynaryj-
nych oraz przepisów o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, uregulowań 
związanych z obrotem materiałami niebezpiecznymi, warunków INCOTERMS 
oraz prawa dewizowego itp.

Posiadanie wiedzy interdyscyplinarnej powoduje, że zwiększa się zakres 
usług proponowanych przez współczesne agencje celne. Członkostwo Polski 
w Unii Europejskiej spowodowało, że zgłoszenia celne nie stanowią obecnie 
usługi głównej. Intensywna informatyzacja polskiego cła uprościła w sposób 
znaczący ich obsługę, a przesyłanie do organów celnych komunikatów w formacie 
XML – przyspieszyło ich rejestrację i przetwarzanie w systemie19. Wkroczenie 
elektronicznego cła spowodowało również eliminację podstawowych błędów 
pojawiających się na dokumentach SAD z winy zgłaszającego – przez wstępną 
walidację zgłoszenia elektronicznego. Dzięki stałym modyfikacjom systemu oraz 
wprowadzeniu do zgłoszeń celnych możliwości wykorzystania podpisu elektro-
nicznego – obecnie istnieje możliwość pełnej obsługi zgłoszenia przywozowego 
na zasadzie wymiany komunikatów elektronicznych pomiędzy zgłaszającym 
oraz oddziałem celnym od przesłania zgłoszenia, obciążenia gwarancji bankowej,  
aż do zwolnienia towaru (rys. 1)20.

Mówiąc o usługach związanych z obsługą zgłoszeń celnych przywozowych 
należy pamiętać, że ważnym elementem jest sposób zabezpieczenia długu celnego. 
Obowiązujące ustawodawstwo nie nakłada na pośrednika celnego obowiązku 
posiadania zabezpieczenia – stąd szczególnie małe agencje celne zrezygnowały 
z ubiegania się o uzyskanie gwarancji – stosując dla planowanych importów system 
przedpłat, co zdecydowanie utrudnia dokonywanie niektórych operacji celnych 
oraz obniża konkurencyjność usługodawcy.

19 Przed uruchomieniem systemu CELINA – wszystkie zgłoszenia celne były przekazywane do 
urzędów celnych jedynie w formie papierowej. Funkcjonariusz celny zobligowany był do ręcznego 
wprowadzenia dokumentacji do systemu, a komputer pełnił rolę bardziej maszyny do pisania, a nie 
narzędzia informatycznego do przetwarzania danych.

20 Obsługa zgłoszenia celnego przywozowego w formie elektronicznej dotyczy procedury dopusz-
czenia do obrotu, uszlachetnienia czynnego, składu celnego, przetwarzania pod kontrolą celną oraz 
odprawy czasowej zarówno w procedurze zwykłej, jak i w przypadku zgłoszeń uzupełniających 
procedury uproszczone (Ministerstwo Finansów – Departament Polityki Celnej, Celina – instrukcja 
obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych dla podmiotów. 
Wersja 1.2 z dnia 10.01.2011 r.; http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=396&wysw=14&su-
b=sub16 (9.07.2012).
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Rys. 1. Obsługa przywozowego zgłoszenia celnego podpisanego kluczem elektronicznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie Celina – instrukcja obsługi i stosowania elek-
tronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych dla podmiotów. 
Wersja 1.2 z dnia 10.01.2011 r.; http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzia-
l=396&wysw=14&sub=sub16 (9.07.2012).

Do pozostałych usług proponowanych przez pośredników celnych zaliczyć 
obecnie należy:

 – dokonywanie zgłoszeń statystycznych INTRASTAT,
 – obsługę podmiotów w zakresie podatku VAT,
 – realizację usług z zakresu podatku akcyzowego,
 – prowadzenie specyficznych typów magazynów celnych,
 – występowanie do organów celnych z różnego rodzaju wnioskami np. WIT,
 – doradztwo z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego.

W materiałach publikowanych przez europejską organizację spedytorów, 
logistyków oraz podmiotów zajmujących sie obsługą celną – CLECAT (Comité 
de Liaison Européen des Commissionaires et Auxiliaires de Transport du Marché 
Commun)21 – podkreślana jest rola reprezentantów celnych Unii Europejskiej 
w kontaktach i rozmowach handlowych z takimi partnerami jak USA, Rosja czy 
Chiny22. Obszar ten otwiera interesujące możliwości stanowiąc źródło tworzenia 
nowych usług.

21 http://www.clecat.org/about-us.html (19.07.2012).
22 Political statement with regard to Customs representation In the European Union, http://
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Obsługa celna w krajach Erga Omnes na przykładzie Federacji 
Rosyjskiej

Położenie geograficzne Polski oraz jej tranzytowy charakter nabierają szcze-
gólnego znaczenia w realizacji współpracy zachodnioeuropejskich podmiotów 
gospodarczych z kontrahentami rosyjskimi. Istnienie odmiennych systemów 
celnych powoduje, że konieczne staje się zapoznanie z obowiązującym prawem 
miejscowym. Przynależność Federacji Rosyjskiej do Euroazjatyckiej Wspólnoty 
Gospodarczej (z ros. Евразийское экономическое сообщество, ЕврАзЭС)23 
wiąże się z umowami dotyczącymi unii celnej, z których pierwsza została podpi-
sana z Republiką Białorusi 6 stycznia 1995 roku24. W dniu 27 listopada 2009 roku 
w Mińsku zatwierdzono natomiast postanowienie o przyjęciu umowy o wspólnym 
Kodeksie celnym, który obowiązuje od lipca 2010 roku na terenie państw – człon-
ków unii celnej (Republiki Białorusi, Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej)25. Od 
tego momentu pośrednictwo celne w Federacji Rosyjskiej podlega zarówno prze-
pisom krajowym uchwalanym przez Dumę Państwową, jak również ponadnaro-
dowym, mającym pozycję nadrzędną. Krajowym aktem z zakresu cła jest Ustawa 
o regulacjach celnych w Federacji Rosyjskiej z 27 listopada 2010 roku26. W ośmiu 
rozdziałach prawodawca doprecyzował podstawowe aspekty obowiązującego 
prawa od pojęć ogólnych aż po procedury postępowania z towarami specyficznymi. 
W związku z przynależnością Federacji Rosyjskiej do unii celnej – omawiana 
ustawa powołuje się na obowiązujący członków wspólnoty Kodeks Celny Unii 
Celnej – będący aktem wyższego rzędu27.

www.clecat.org/dmdocuments/ps006ociti70608cra.pdf?phpMyAdmin=3e95aa6be3d52ca1a2f-
465951f69b8d2 (19.07.2012).

23 Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza zwana również Euroazjatycką Unią Gospodarczą została 
powołana 10 października 2000 r. – jednak rozmowy o zacieśnianiu współpracy pomiędzy członkami 
zaczęły się w połowie lat 90-tych; http://pl.wikipedia.org/wiki/Euroazjatycka_Wsp%C3%B3l-
nota_Gospodarcza (20.07.2012).

24 Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
от 6 января 1995 года , http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Perechen_MDTS.aspx 
(20.07.2012).

25 Решение №17 с 27 ноября 2009г. О Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза 
, http://www.tsouz.ru/Docs/Pages/mgs4.aspx (20.07.2012).

26 Федеральный Закон о Таможенном Регулировании в Российской Федерации с 27 ноября 
2010 года, N 311-ФЗ.

27 Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа 
Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года №17 (в ред. Протокола от 
16 апреля 2010 года), ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (в ред. Протокола 
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Podstawowe uregulowania z zakresu współpracy organów celnych z pod-
miotami prowadzącymi działalność celną reguluje w Kodeksie Celnym Unii 
Celnej – dział I, rozdział 3, art. 12–16. Artykuł 12 stanowi, że przedstawicielem 
celnym może być osoba prawna państwa (uczestnika) Unii Celnej, która odpowiada 
warunkom art. 13 Kodeksu i na tej podstawie zostaje wpisana do rejestru przed-
stawicieli celnych. Warunki zarówno wpisu do rejestru, jak i wykreślenia z niego 
określają prawodawstwa poszczególnych państw – uczestników unii celnej28. 
W Federacji Rosyjskiej konieczne jest:

 – zatrudnienie w firmie minimum dwóch osób posiadających certyfikat 
kompetencji dla potrzeb wykonywania operacji celnych,

 – podpisanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ryzyka, 
które może powstać w wyniku prowadzenia działalności,

 – przedstawienie gwarancji/zabezpieczenia na poczet należności celno-
-podatkowych na sumę nie mniejszą niż 1 mln euro w przeliczeniu po kursie 
walut określonym przez państwo – członka Unii Celnej w dniu złożenia 
zabezpieczenia (w Federacji Rosyjskiej zgodnie z art. 61 p. 2 Ustawy 
o regulacjach celnych w Federacji Rosyjskiej – nie mniej niż 20 mln  
rubli),

 – inne uwarunkowania zgodne z przepisami prawa kraju-uczestnika Unii 
Celnej.

Ustawa o Regulacjach Celnych w Federacji Rosyjskiej dział I, rozdział 5, 
§ 1 w art. 60–65 – dookreśla także szczegóły dotyczące działalności przedstawi-
cieli celnych. Podstawowymi warunkami są posiadanie obywatelstwa Federacji 
Rosyjskiej, wyższe wykształcenie oraz pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyj-
nego na agenta celnego. Dopełnienie powyższych wymogów umożliwia uzyskanie 
bezterminowego certyfikatu – specjalisty od operacji celnych potwierdzonego przez 
władze federalne. Od momentu uzyskania uprawnień – agent celny zobligowany 
jest w okresach dwuletnich do uczestniczenia w szkoleniach, mających na celu 
podnoszenie kwalifikacji w zakresie operacji celnych (art. 64).

Wszelkiego rodzaju współpraca z kontrahentami odbywa się na podstawie 
umów – uprawniających przedstawiciela do wykonywania w imieniu swojego 
mocodawcy operacji celnych oraz składania w jego imieniu przed organami pań-
stwowymi niezbędnej dokumentacji i wyjaśnień.

от 16 апреля 2010 года), http://www.tsouz.ru/Docs/Kodeks3/Pages/default.aspx (20.07.2012).
28 http://ved.customs.ru/index2.php?option=com_listnsi&view=sinnsi&url_id=V_TBROK2 

(23.07.2012).
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Porównując uwarunkowania prawne dotyczące wykonywania pracy agenta 
celnego w Polsce i w Federacji Rosyjskiej – należy stwierdzić, że mimo wielu 
podobieństw – prawodawstwo zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski stawia przed 
pośrednikami celnymi znacznie niższe wymagania. Jednocześnie warto zauważyć, 
że przepisy obowiązujące w tym zakresie w Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu 
i Rosji – powodują, iż usługi celne tam proponowane są dla obsługiwanych pod-
miotów zdecydowanie bardziej bezpieczne29.

Podsumowanie

Od kilku lat wschodnia granica Polski stała się również granicą Unii 
Europejskiej. Nasze wcześniejsze uwarunkowania polityczne, gospodarcze oraz 
bliskość językowa sprawiają, że wielu zagranicznych kontrahentów chętnie 
korzysta z doświadczenia i kompetencji polskich agencji celnych w kontaktach 
biznesowych z naszymi wschodnimi sąsiadami. Usługi celne świadczone jedynie 
na terytorium Polski stają się niewystarczające. Polscy pośrednicy celni czy też 
międzynarodowi operatorzy logistyczni coraz chętniej otwierają swoje oddziały 
na terytorium Białorusi czy Federacji Rosyjskiej oferując klientom usługi kom-
pleksowe30. Reasumując należy stwierdzić, że umiędzynarodowienie działalności 
pośrednictwa celnego z pewnością należy do jednego z najbardziej interesujących 
aspektów rozwoju tej branży.
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otrzymal_koncesje_na_prowadze.html (24.07.2012). Oprócz operatorów logistycznych, którzy 
świadczą np. w Rosji usługi celne istnieje również grupa dużych przedsiębiorstw, które planując 
rozwój swojej działalności na terytorium Federacji Rosyjskiej, w celu ograniczenia ryzyka bizne-
sowego rozpoczynają od rozpoznania regulacji celnych związanych z lokalną obsługą celną, np. 
podmioty branży motoryzacyjnej.
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Федеральный Закон о Таможенном Регулировании в Российской Федерации с 27 
ноября 2010 года, N 311-ФЗ.

Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydaw-
nictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.

Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 
Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического 
сообщества (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств 
от 27 ноября 2009 года №17 (в ред. Протокола от 16 апреля 2010 года), 
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (в ред. Протокола от 
16 апреля 2010 года).

Решение №17 с 27 ноября 2009г. О Договоре о Таможенном кодексе таможенного 
союза .

Political statement with regard to Customs representation In the European Union.
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające 

Wspólnotowy Kodeks Celny z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 

2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny), 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L145/1 z dnia 04.06.2008.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifika-
cyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (DzU 2004, nr 117, 
poz. 1223 z dnia 25 maja 2004 r.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia 
Dyrektora izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych  
(DzU 2004, nr 87, poz. 829, 830, 831).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyj-
nego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do 
wykonywania zawodu agenta celnego (DzU nr 13, poz. 71).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 zmieniające rozporzą-
dzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (DzU UE L 
98/3 z dnia 17.04.2009).

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, (DzU nr 68, poz. 622).
Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU nr 63, poz. 394).
http://www.stat.gov.pl;http://www.mf.gov.pl;http://www.clecat.org; http://www.tsouz.ru; 

http://ved.customs.ru.
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THE ROLE OF CUSTOMS AGENCIES IN CONTEMPORARY 
INTERNATIONAL CHAIN SUPPLY

Summary

The aim of this summary is to present the most important aspects of customs agen-
cies in international goods turnover. Both the activity of a modern customs administration 
and customs agencies themselves ensure the right function of international chain supply. 
The producers, exporters, logistic and transport services through to importers and cus-
tomers all stay in constant connection with duty.

For a few years customs representatives have dealt with 70% of all customs clear-
ance cases. The range of customs services has been enriched with tax aspects (some reg-
isters of VAT and excise) and INTRASTAT reports as well as inner-community statistics 
and excise since 2004. An essential role of customs agents in international goods turnover 
can also be seen in coordination of goods supply to other countries, especially to our East-
ern partners. A skillful analysis and comparison of European Union documentation and 
customs rules of a given country allows the stream.in. of the process.

The complexity of duty and tax issue and numerous limitations in international 
goods turnover create the need of finding effective solutions such as highly qualified per-
sonnel which has a good knowledge of law acts concerning duty, excise, VAT tax, foreign 
trade, environmental protection, trademarks and authorship rights. That professional atti-
tude towards customs services can have a positive impact on competition among ordering 
parties.

Translated by Bożena Pogan
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POSTAWY STRATEGICZNE ORGANIZATORÓW 
TRANSPORTU W WARUNKACH UNIFIKACJI SYSTEMÓW 

ZARZĄDZANIA OBSZARAMI WIELKOMIEJSKIMI

Wprowadzenie

Transport to dziedzina mająca duży wpływ na inne branże. Umożliwia 
sprawne i efektywne funkcjonowanie całej gospodarki, przenikając niemal całą 
działalność produkcyjną i nieprodukcyjną. Działalność transportowa wywiera 
na gospodarkę wpływ integrujący, stając się jednocześnie motorem rozwoju. Na 
rynku transportowym coraz bardziej rośnie znaczenie organizatorów transportu. 
Działają oni zarówno w sektorze przewozów ładunków, jak i pasażerów, borykają 
się jednak z podobnymi problemami operacyjnymi i strategicznymi.

Celem artykułu jest zidentyfikowanie możliwych postaw strategicznych orga-
nizatorów transportu ładunków i pasażerów wobec zmieniających się warunków 
otoczenia. Zwrócono uwagę na warunki funkcjonowania organizatorów, kształto-
wane w wyniku zmian wywołanych przekształceniami w strukturze otaczającego 
ładu przestrzennego, wynikających z unifikacji systemów zarządzania obszarami 
wielkomiejskimi. W artykule zastosowane takie metody badawcze jak analiza 
danych źródłowych i wtórnych oraz wyciąganie z nich wniosków oraz analiza 
i studiowanie literatury źródłowej.

1 dr Jagienka Rześny-Cieplińska – Uniwersytet Gdański, jrc@gnu.univ.gda.pl.
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Rola organizatorów transportu na rynkach transportowych

Transport traktowany jest jako odrębny dział gospodarki narodowej, silnie zin-
tegrowany z pozostałymi dziedzinami, co przejawia się w głównej mierze wysoką 
komplementarnością oraz niską substytucyjnością względem nich. Rozwijająca się 
pod wpływem transportu gospodarka narodowa stawia przed nim coraz większe 
zadania, wynikające z rosnącego wolumenu produkcji oraz z rosnącego poziomu 
specjalizacji i kooperacji produkcji2. Bez rozwoju transportu, nie mógłby wystę-
pować dalszy wzrost produkcji ani wzrost społecznego podziału pracy. Transport 
może więc stać się barierą ograniczającą wzrost gospodarczy.

Rynek usług transportowych podatny jest na wielowarstwową segmentację. 
Wynikiem tych procesów oraz rosnących wymagań użytkowników usług transpor-
towych stała się specjalizacja pracy i wyodrębnianie się przedsiębiorstw, będących 
pośrednikami między zlecającymi usługi przemieszczenia a oferującymi ich wyko-
nanie, trudniących się organizowaniem transportu. Organizowanie nie polega na 
wykonywaniu przewozu, ale na pośredniczeniu w procesie transportowym między 
zleceniodawcą, zgłaszającym popyt na usługi transportowe a przewoźnikiem – dys-
ponującym taborem oraz będącym w stanie zrealizować usługę przemieszczenia. 
Rozdzielenie funkcji organizatorów transportu od funkcji wykonawców usług 
przemieszczenia3, jest wynikiem osiągnięcia przez społeczeństwo i gospodarkę 
pewnej efektywności produkcji. Wówczas najkorzystniejszym rozwiązaniem 
staje się taki „podział pracy, w którym niezbędna dla konkurencyjności rynku 
wielkość producentów usług transportowych różnych gałęzi wymaga propopyto-
wej koordynacji pracy przez wyspecjalizowanych pośredników – organizatorów 
przewozów”4. Organizatorzy przewozów działają i na rynku przewozów ładun-
ków i na rynku transportu pasażerów. W stosunku do przemieszczania ładunków 
taką rolę mogą pełnić organizatorzy transportu, reprezentujący interes właścicieli 
ładunku, którzy stanowią popytową stronę rynku usług transportowych5. W przy-
padku transportu pasażerskiego, rolę pośredników między zgłaszającymi popyt na 

2 Transport, red. K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski. WN PWN, Warszawa 2009, s. 1.
3 J. Rześny-Cieplińska, Kapitałowe strategie przetrwania organizatorów transportu w Polsce, 

w: Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,  red. Z. Warzocha, Wydział Zarzą-
dzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2003, s. 121–123.

4 K. Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 94.

5 J. Kubicki, I. Urbanyi-Popiołek, J. Miklińska, Transport międzynarodowy i multimodalne systemy 
transportowe, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 2002, s. 55.
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usługi transportowe a producentami takich usług pełnią organizatorzy regularnych 
przewozów pasażerskich, którzy nie posiadając własnych środków transportu 
utożsamiają się z interesami użytkowników transportu publicznego6.

Możliwości strategiczne organizatorów transportu w ramach 
otaczającego ładu gospodarczego

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej oraz wymogi dotyczące funkcjo-
nowania podmiotów gospodarczych, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej 
stają się wyznacznikiem obieranych postaw strategicznych polskich organizacji 
gospodarczych oraz wpływają znacząco na ich funkcjonowanie. Organizatorzy 
transportu funkcjonują w różnych obszarach rynku usług transportowych, obsłu-
gując pasażerów albo ładunki. Zmienność otaczającego porządku gospodarczego 
odmiennych sektorów rynku, kształtuje w znaczący sposób strategie polskich 
organizatorów przewozów, wymuszając dokonywanie wyborów w ramach okre-
ślonych przez otoczenie ograniczeń, dając też różne możliwości wpływania na 
otaczający ład gospodarczy podmiotom w nich działającym.

W segmencie rynku organizatorów przewozów ładunków można mówić 
o warunkach czysto konkurencyjnych, względnym braku barier dostępu o charak-
terze administracyjno-prawnym oraz swobodzie kształtowania cen za usługi. Na 
konkurencyjnych rynkach organizatorów transportu mniej jest przejawów inter-
wencjonizmu państwowego określającego ramy działalności w danym sektorze. 
Przyczynia się to do stosunkowo – w porównaniu do organizatorów przewozów 
pasażerów – większych możliwości kształtowania otoczenia gospodarczego. 
Wybór przewoźników w realizacji konkretnego zlecenia transportowego oraz 
innych podwykonawców, niezbędnych w jego obsłudze, dyktowane są konkretnym 
wymiarem korzyści ekonomicznych oraz efektywności ekonomicznej osiąganej 
przez organizatora.

Funkcjonując w ramach pewnych ograniczeń wywodzących się z rynku, na 
którym działają oraz regulacji publicznych (wynikających z polityki transportowej 
państwa), organizatorzy przewozów ładunków mają więc możliwości stosunkowo 
swobodnego wyboru własnych strategii działania, realizowania określonych funkcji 
operacyjnych i kształtowania porządku gospodarczego przez7:

6 J. Rześny-Cieplińska, Możliwości kapitalizacji organizatorów transportu zbiorowego w Polsce, 
w: Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, red. G. Dydkowski, R. Toma-
nek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003, s. 185–187.

7 J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 245.
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 – wykorzystywanie do obsługi transportowej wybranych przewoźników,
 – intensyfikację przewozów wybranymi gałęziami transportu,
 – wykorzystywanie konkretnych podwykonawców do obsługi procesu trans-
portowo-logistyczno-spedycyjnej obsługi ładunku,

 – zapewnienie lepszego wykorzystania środków transportu (przewozy 
zbiorcze),

 – wykorzystanie specjalistycznych środków transportu przez ich dostoso-
wanie do ładunku,

 – przyspieszenie obrotu środków transportowych,
 – lepsze dopasowanie popytu i podaży,
 – pomoc w poszukiwaniu ładunków o sprzedaży usług transportowych.

Organizatorzy przewozów pasażerskich występują na rynku jako pośred-
nicy, którzy kojarzą rozproszony popyt (pasażerów), ze stroną podażową usług 
(przewoźnicy), zapewniając skoordynowaną i zintegrowaną ofertę. Reprezentują 
oni interesy władzy publicznej, która za pośrednictwem transportu miejskiego 
realizuje cele polityki transportowej i społecznej i do której należy kreowanie 
i realizacja określonych zadań na obszarach zurbanizowanych. Działają oni 
więc jako monopoliści wobec odbiorców usług, co wynika z monopolistycznej 
pozycji gminy, w której obowiązku jest zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych 
ludności8.

W przypadku organizacji przewozów pasażerskich można mówić więc 
o rynku niedojrzałym, który nie zdołał wykreować całkowicie rozwiniętego oraz 
przejrzystego mechanizmu regulacji. Przedsięwzięcia regulacyjne władz publicz-
nych w sferze rynku uzasadnia się jednak dbałością o dobro odbiorców usług9.

Uwarunkowaniami o kluczowym znaczeniu, mającymi wpływ na możliwo-
ści kształtowania porządku gospodarczego oraz wyboru postaw strategicznych 
organizatorów transportu pasażerów jest określenie roli władz publicznych oraz 
konkurencji w tej działalności transportowej. Doświadczenia w tym obszarze 
doprowadziły do następujących wniosków10:

8 B. Grad, Kształtowanie koncepcji rozwiązań organizatorsko-zarządczych regionalnym tran 
sportem publicznym, w: Systemy transportowe. Teoria i praktyka, Materiały Konferencyjne VI 
Konferencji Naukowo-Technicznej, Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu, Politechnika 
Śląska, Katowice 2009, s. 104–105.

9 B. Zagożdżon, Konkurencja regulowana na rynku publicznej komunikacji miejskiej, w: Warunki 
funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transpor-
towych, Konferencja Naukowa Translog 2002, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2002, s. 269–271.

10 K. Grzelec, Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej, 
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 – nie jest możliwe wprowadzenie w transporcie miejskim rozwiązań wolno-
rynkowych w pełnym zakresie, ze względu na jego funkcję użyteczności 
publicznej,

 – specyfice transportu miejskiego, jako działalności o charakterze użyteczno-
ści publicznej, odpowiada model jej regulowanej działalności, zakładający 
wpływ władz publicznych na organizację przewozów,

 – przedmiotem regulacji ze strony władz publicznych powinny być dotacje, 
taryfy, rozkłady jazdy oraz podział zadań przewozowych,

 – efektywnym rozwiązaniem organizacyjnym w ramach komunikacji regulo-
wanej jest stworzenie instytucjonalnych warunków dla konkurencji w dzia-
łalności przewozowej realizowanej w ramach zintegrowanego systemu 
komunikacyjnego,

 – pozytywna rola konkurencji w działalności przewozowej wynika z wyso-
kiej efektywności rozwiązań przy świadczeniu usług na wysokim poziomie 
jakościowym,

 – zadaniem organizatora, reprezentującego interes pasażera, jest niedo-
puszczenie do sytuacji, w której walka konkurencyjna mogłaby zagrozić 
prawidłowemu rozwojowi transportu w dłuższej perspektywie czasowej.

Organizatorzy transportu, ze względu na specyficzne funkcje oraz wykony-
wane zadania, oddziałują na porządek panujący w otoczeniu, nie mogą jednak 
funkcjonować bez uwzględniania w swoich postawach strategicznych procesów 
mających miejsce w tym otoczeniu. Należą do nich między innymi postępująca 
globalizacja oraz wzrost umiędzynarodowienia podmiotów gospodarczych, które 
wpływają znacząco na warunki funkcjonowania organizacji gospodarczych. 
Decydują one o skłonności do podejmowania globalnych wyzwań, wywołując 
zmiany w otaczającym porządku gospodarczym, ale również wpływając na 
zmiany w zarządzaniu obszarami miejskimi. Szacunki wskazują, że wielkie 
obszary miejskie będą rozwijać się najszybciej, a ład i porządek miejski powinny 
sprzyjać poprawie klimatu funkcjonowania organizacji gospodarczych oraz 
poprawie jakości życia mieszkańców. Obszary miejskie, charakteryzujące się 
takimi cechami jak: wysoki poziom rozwoju sektora usług, potencjał innowacyjny 
czy rozwój sektora informacyjnego stopniowo przekształcają się w obszary wiel-
komiejskie, które powstają i rozwijają się w wyniku złożonych relacji pomiędzy 
organizacjami gospodarczymi. Wielkie obszary miejskie mają też korzystną 
konfigurację dla rozwijania kooperacji, dają też możliwości osiągania efektów 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 81.
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skali, pozwalając na przeciwdziałanie kryzysom gospodarczym11. Fakty te wpły-
wają na zmiany w sposobach zarządzania takimi obszarami, co determinuje też 
zmiany w postawach strategicznych podmiotów gospodarczych działających 
w ich ramach.

Postawy strategiczne organizatorów transportu

Organizatorzy transportu ładunków oraz organizatorzy przewozów pasażer-
skich działają w różnych sferach gospodarki. W przypadku podmiotów trudniących 
się transportem ładunków można mówić o czysto rynkowych oraz komercyjnych 
zasadach działalności; organizatorzy transportu pasażerskiego funkcjonują zaś 
w sferze użyteczności publicznej, w warunkach daleko posuniętej regulacji ze 
strony administracji państwowej. Bez względu jednak na te fakty, organizatorzy 
transportu powinni jednakowo dostosowywać się do zmian otoczenia oraz znajdo-
wać sposoby zwiększenia własnej konkurencyjności, biorąc pod uwagę zmienne 
warunki funkcjonowania. Umacnianie pozycji organizatorów transportu, determi-
nowane przez uwarunkowania otoczenia w jakich funkcjonują, odbywać się będzie 
w odmienny sposób, podobnie jednak będzie decydowało o utrzymaniu się tych 
podmiotów na rynku (w przypadku organizatorów ładunku) lub o wzroście liczby 
użytkowników usług wywołanych wysoką atrakcyjnością ofert (w przypadku 
organizatorów transportu pasażerów).

Postawy strategiczne organizatorów przewozów ładunków 
funkcjonujących w obszarach wielkomiejskich

Polscy organizatorzy transportu ładunków, funkcjonując w sektorze podatnym 
na globalizację oraz stykanie się z silnymi kapitałowo i organizacyjnie operatorami 
zachodnioeuropejskimi, mają szczególnie trudne zadania w zakresie umacniania 
własnej pozycji konkurencyjnej12. Postępująca globalizacja, zmienność warunków 
funkcjonowania w specyficznym wielkomiejskim otoczeniu zmuszają organiza-
torów transportu do poszukiwania nowych strategii działania. Mogą one wystę-
pować, i temu sprzyjają wielkomiejskie uwarunkowania, w postaci rozmaitych 

11 Metropolie. Problemy rozwoju, red. W. Czarnecki, W. Proniewski, WSFiZ w Białymstoku, 
Białystok 2009, s. 60.

12 J. Rześny-Cieplińska, Adaptacja polskich spedytorów do warunków rynku globalnego, „Przegląd 
Komunikacyjny” 2003, nr 11, s. 17–19.
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form współpracy przez wchodzenie w grupy kapitałowe, tworzenie holdingów, 
spółdzielni, zawiązywanie fuzji, konsorcjów czy organizowanie sieci13.

W Polsce dopiero odkrywa się możliwości i korzyści, jakie może dać współ-
praca nawet z potencjalnymi konkurentami14. Jedną z form współpracy między 
organizacjami jest forma klastrów15.

Dzięki współpracy w ramach inicjatyw klastrowych lub klastropodobnych, 
organizatorzy transportu ładunków są w stanie osiągnąć wiele szczegółowych 
korzyści składających się na umocnienie ich pozycji konkurencyjnej oraz wzrost 
ich całościowej efektywności działania w długim czasie16. Składają się na nie 
przede wszystkim:

 – poprawa pozycji konkurencyjnej,
 – poprawa innowacyjności, kreowanie wiedzy i innowacji,
 – korzyści skali,
 – wspólna aktywność rynkowa,
 – prowadzenie wspólnej aktywności marketingowej,
 – rozwój zasobów ludzkich,
 – wzrost zatrudnienia,
 – wzrost kwalifikacji,
 – polepszenie komunikacji w klastrze.

Zasadniczym argumentem przemawiającym za koniecznością poszukiwania 
nowych rozwiązań w celu utrzymania i rozwoju jest konieczność współtworzenia 
nowego porządku gospodarczego, wynikającego z postępującej globalizacji, mini-
malizowania barier dostępu wejścia nowych czy międzynarodowych organizacji 
na rynek oraz rosnących wymagań klientów17. Dbałość o polepszanie pozycji 

13 M. Ciesielski, Relacje w sieciach dostaw a konkurencyjność i efektywność gospodarowania, 
w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołę-
biowski, Wspólna Europa Trans’05, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 57–58.

14 Zjawisko współpracy i konkurencji występujących jednocześnie określa się mianem kooperencji. 
Dwie strony lub więcej współpracują ze sobą w celu osiągnięcia wspólnych korzyści, nie przestają 
jednak być konkurentami. Kooperencja definiowana jest jako układ strumieni jednoczesnych i współ-
zależnych relacji konkurencji i kooperacji między konkurentami zachowującymi swoją odrębność 
organizacyjną, a może ona przyjąć różnorodne formy (kapitałowe i nie kapitałowe). J. Cygler, 
Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie, Warszawa 2009, s. 15, 16, 19.

15 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 253.
16 M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja 

przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008, s. 31.
17 W. Mantura, Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Problemy 

wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, PTE, Warszawa 
2002, s. 81.
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konkurencyjnej organizatorów transportu ładunków powinna być głównym celem 
przyświecającym opracowywaniu działań strategicznych czy związanych z opera-
cyjną działalnością podmiotów gospodarczych. Szczególne korzyści, przekładające 
się na lepszą sytuację finansową, organizatorzy mogą osiągnąć przez współpracę 
z podmiotami działającymi w podobnym lub w tym samym sektorze, a które mogą 
wynikać z: lepszej produktywności, będącej wynikiem dostępu do specjalistycznej 
wiedzy, technologii, czy siły roboczej, innowacyjności, wynikającej z bliskości 
podmiotów i instytucji mających wpływ na stymulację oraz wspieranie procesów 
uczenia się, absorpcji i dyfuzji innowacji, przedsiębiorczości, wyrażającej się 
skłonnością do podejmowania ryzykownych przedsięwzięć oraz kreowania nowych 
rozwiązań. Organizatorzy transportu ładunków w ramach klastrów mogą osiągnąć 
przewagę w postaci zwiększonego poziomu wiedzy, uzyskując potencjał z wymiany 
doświadczeń, kompetencji i umiejętności, zdolności do łączenia komplementarnych 
umiejętności w celu ubiegania się o większe zlecenia, rozwoju specjalizacji dzia-
łalności w ramach każdego przedsiębiorstwa, przez wspólne zakupy i możliwość 
wynegocjowania atrakcyjniejszych cen, czy wspólną aktywność marketingową, 
wzmocnienia społecznych i innych nieformalnych powiązań, prowadzących do 
powstawania nowych pomysłów czy podejmowania nowych działalności bizne-
sowych, usprawnionego przepływu informacji w ramach klastra oraz poza nim, 
w celu promowania swojej pozycji w specyficznym, wielkomiejskim otoczeniu.

Postawy strategiczne organizatorów przewozów pasażerów

Konieczność sprostania warunkom konkurencji na dynamicznie rozwijającym 
się rynku pasażerskich usług transportowych oraz dopasowanie oferty do potrzeb 
klientów, determinować powinny również działania podmiotów organizujących 
transport miejski. Organizatorzy transportu publicznego bezwzględnie powinny 
podejmować profesjonalne działania w kierunku zwiększania jego atrakcyjno-
ści. Wśród istotnych uwarunkowań konkurencyjności transportu publicznego 
można wymienić właśnie tworzenie zintegrowanego systemu usług transporto-
wych dostosowanych do potrzeb wynikających ze zmian w otoczeniu rynkowym 
i przestrzennym. Strategie organizatorów przewozów pasażerów w postaci dążenia 
do integrowania transportu, obejmującego sieć połączeń, infrastrukturę, taryfy, 
systemy biletowe, informację i marketing – dzięki ścisłej i sprawnej współpracy 
organizatorów i operatorów transportu publicznego, prowadzić będą zaś do 
poprawy poziomu i jakości usług.
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Potrzeba integracji transportu publicznego wynika przede wszystkim z funkcji 
jakie pełnią wielkie miasta w regionach. Funkcje te służą rozwojowi obszarów 
miejskich i okołomiejskich, zapewniając miastom ekspansję w skali otoczenia 
wewnętrznego i międzynarodowego. Rozszerzająca się zaś, pod wpływem różnych 
czynników przestrzeń niektórych miast prowadzi do stopniowego przekształcania 
się w obszary metropolitalne18. Zmienia się wówczas charakter miast i zakres 
powiązań społeczno-ekonomicznych z ośrodkami lokalnymi i obszarami w regio-
nie. W ich kształtowaniu szczególnego zaś znaczenia nabierają wzajemne położe-
nie, dostępność komunikacyjna, poziom rozwoju infrastruktury oraz aktywność 
samorządów lokalnych, przedsiębiorstw i instytucji.

Organizacja procesu integracji pasażerskiego transportu publicznego na tere-
nie obszarów wielkomiejskich jest więc procesem niezbędnym, zwiększającym 
efektywność działalności podmiotów organizujących i wykonujących transport 
miejski, podwyższającym konkurencyjność takich obszarów, a tym samym zapew-
niającym jego mieszkańcom możliwości sprawnego oraz dogodnego przemiesz-
czania się i dostępu do głównego ośrodka miejskiego. Wielopoziomowa oraz 
wielopłaszczyznowa integracja publicznego transportu pasażerskiego na terenie 
obszarów wielkomiejskich ma służyć pasażerom, spełniając ich oczekiwania oraz 
spełniać zadania polityki transportowej, realizując cele19:

 – zaoferowania wyższej jakości usług niż w sytuacji dezintegracji transportu 
zbiorowego,

 – podniesienia konkurencyjności transportu zbiorowego względem trans-
portu indywidualnego,

 – racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu transportu miejskiego,
 – współudziału transportu miejskiego w rozwoju miast, metropolii i regionów.

Mimo funkcjonowania w sferze użyteczności publicznej, dbałość o umoc-
nienie pozycji konkurencyjnej oraz polepszanie własnej efektywności powinny 
być głównym celem przyświecającym opracowywaniu działań strategicznych 
czy związanych z operacyjną działalnością organizatorów transportu miejskiego. 
Funkcjonowanie w ramach obszarów wielkomiejskich oraz stworzenie spójnych 
systemów komunikacji publicznej, w których główne ogniwa transportu publicz-
nego zarządzane są przez jednego organizatora, skutkowałyby zwiększeniem atrak-
cyjności komunikacji zbiorowej, a co za tym idzie lepszą ofertą dla pasażerów oraz 

18 G. Gorzelak, M. Smętkowski, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 16.

19 Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 246.
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polepszeniem sytuacji podmiotów odpowiedzialnych za jej organizację. Szczególne 
korzyści organizatorzy mogą osiągnąć właśnie przez stałe podwyższanie atrakcyj-
ności własnej oferty transportu publicznego wobec motoryzacji indywidualnej, co 
wydaje się być najbardziej możliwe w wyniku integracji transportu zbiorowego 
w ramach większych obszarów administracyjnych.

Podsumowanie

Zarządzanie obszarami miejskimi wymaga precyzyjnych i skoordynowa-
nych działań, szczególnie w wypadku większych obszarów administracyjnych. 
Wydzielenie obszarów wielkomiejskich, co wiąże się z koncentracją gospodarki 
i działań cywilizacyjnych w obrębie wielkich miast, przynosi jednak realne korzy-
ści. Regiony wielkomiejskie stają się bowiem głównymi ośrodkami napędzającymi 
wzrost gospodarczy, rozwój społeczny oraz kulturalny. Tworzą one sprzyjające 
warunki dla funkcjonowania i rozwoju organizatorów transportu ładunków oraz 
organizatorów transportu pasażerów oraz poszukiwanie i przyjmowanie adekwat-
nych postaw strategicznych.
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STRATEGIC ATTITUDES OF TRANSPORT ORGANIZERS AGAINST 
UNIFICATION OF METROPOLITAN AREAS MANAGEMENT SYSTEMS

Summary

Transport is a branch impacting to the other sectors. Influencing all the enterprises, 
it allows functioning an economy, exerts its effect on integration, becoming the engine 
of growth. Transport services market is susceptible to multi-segmentation, The result 
of these processes and the increasing requirements of transport services users, is a spe-
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cialization of transport companies and separation of organizations offering not making 
transport services but organizing them. Those companies engaged in the area known as 
transport organizing, operate on freight market, as well on passenger transport market.

Against all changes in global markets, in the growing competitiveness situation on 
the transport markets, and according to the European Union operation requirements for 
the enterprises, become determinants of strategies chosen by polish companies. These 
facts concern as well organizers of cargo transport and organizers of passenger transport. 
They function in different branch of economy, transport cargo companies operate on pure 
commercial market, passenger transport organizers function in the public sphere, in a far-
reaching regulation by the state administration. In spite of that, organizers of transport 
are forced to similar adaptation to the external conditions by seeking for ways to increase 
their own competitiveness.

However, while positions strengthening of transport operators, determined by ex-
ternal conditions will take place in a different manner, but, is crucial to keep these players 
in the market (in the case of cargo transport organizers), or will decide about increase 
of the users number, caused by high quality of services (in case of passenger transport 
organizers).

Translated by Jagienka Rześny-Cieplińska
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Wprowadzenie

Transport i logistyka to kluczowe sektory polskiej gospodarki, mające przy-
chody na poziomie 100 mld zł, z prawie 5% udziałem w PKB3, zatrudniające 
ponad 400 tys. pracowników4. Dla rozwoju gospodarki TSL5 ważne znaczenie ma 
międzynarodowa wymiana handlowa, korzystna lokalizacja naszego kraju na mapie 
Europy oraz ciągła poprawa stanu infrastruktury transportowej. Decydującą rolę 
w rozwoju sektora TSL odgrywa coraz częściej spotykana rezygnacja z dotychcza-
sowego podejścia do świadczenia usług logistycznych przez wdrożenie koncepcji 
integracji potencjałów technologicznych i informatycznych różnych firm TSL 
opartej na szerokim dostępie do informacji o stanie realizacji zlecenia w czasie 

1 prof. dr hab. inż. Iouri N. Semenov – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szcze-
cinie, jusiem@zut.edu.pl.

2 dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szcze-
cinie, lufilina@zut.edu.pl.

3 Produkt Krajowy Brutto.
4 Rynek transportu i logistyki, ING Bank, maj 2007.
5 Transport Spedycja Logistyka.
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rzeczywistym oraz skuteczne zarządzanie tym procesem. W związku z tym klu-
czowa staje się integracja tych firm w ujednolicone platformy logistyczne oferujące 
klientom całe spektrum usług, w tym:

 – logistykę zaopatrzenia – skierowaną na wsparcie procesu przepływu towa-
rów z miejsca ich produkcji przez ewentualne pośrednie przechowywanie 
w magazynach do miejsca odbioru wyznaczonego przez zaopatrywane 
przedsiębiorstwo,

 – logistykę produkcji – polegającą na wsparciu procesu przepływu surowców 
z magazynu zaopatrzenia przez miejsce ich przetwarzania do magazynu 
wyrobów gotowych,

 – logistykę dystrybucji – skierowaną na wsparcie procesu przepływu wyro-
bów gotowych z magazynu przez magazyny zbiorcze, a następnie do 
odbiorców końcowych,

 – logistykę utylizacji – obejmującą wsparcie procesu zwrotu niewłaściwych 
dostaw, jak również przepływu takich dóbr, jak opakowania zwrotne, 
surowce wtórne i odpady.

Niniejszy artykuł ma na celu analizę zasadności budowy platform logistycz-
nych zdolnych do zintegrowania potencjałów technologicznych i informatycznych 
różnych portów morskich oraz zaproponowanie innowacyjnego podejścia do 
organizacji takich platform w Polsce.

Przyczyny zwiększenia wymagań do zarządzania logistyką

W celu oceny znaczenia koncepcji platformy logistycznej celowe jest prze-
analizowanie ewolucji branży logistycznej (rys.1), którą można podzielić na kilka 
etapów:

 – etap I: zastosowanie koncepcji dorywczego świadczenia usług logistycz-
nych wg zaistniałych zapotrzebowań (lata 50–60),

 – etap II: zastosowanie koncepcji celowego świadczenia usług logistycz-
nych dla dużych producentów towarów i dorywczego świadczenia usług 
logistycznych wg zaistniałych zapotrzebowań (lata 60–70),

 – etap III: zastosowanie koncepcji kompleksowego świadczenia usług 
logistycznych dla dużych producentów i dorywczego świadczenia usług 
logistycznych wg zaistniałych zapotrzebowań z zastosowaniem technologii 
informatycznych (lata 70–80),

 – etap IV: integracja działań w ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw 
(przełom wieków XX i XXI).
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Rys. 1. Etapy rozwoju logistyki od organizacji funkcjonalnej do organizacji zgodnie 
z koncepcją platformy logistycznej

Źródło: opracowanie własne.

Ww. etapy odzwierciedlają podstawowe trendy w rozwoju rynku usług TSL6, 
w tym:

 – ciągły wzrost kosztów paliw, wynagrodzeń, ubezpieczeń prac 
przewozowych,

 – szybki rozwój technologii informatycznych stosowanych na rynku 
usługowym,

 – wzrost wymagań klientów zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku,
 – wyczerpanie możliwości wzrostu efektywności w sferze produkcji, technik 
i technologii wg koncepcji z pierwszej połowy XX wieku,

 – zmianę podejścia do roli zapasów w sferze produkcji towarów:
 – do lat 80. ubiegłego wieku – zapas to rezerwa na wszelki wypadek, pozwa-
lająca przetrwać trudne czasy, aktywa które zwiększają wartość, majątek 
firmy,

 – od lat 90. ubiegłego wieku – zapas to koszt związany z jego przecho-
wywaniem, świadczy o niesprawności występującej w procesie zaopa-
trzenia sfery produkcji,

6 P. Blaik, Logistyka – koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001; J.J. Coyle, 
E.J. Bardi, C.J., Langley Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
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 – zmianę podejścia do zadań zarządzania logistyką:
 – do początku XXI wieku – zarządzanie to polegało na weryfikacji potrzeb 
klientów i ciągłym dostosowywaniu się do nowych preferencji,

 – w XXI wieku – polega na ustaleniu jak najlepszego poziomu rezerw, 
realizacji usług wg zasady just-in-time, optymalizacji jakości obsługi 
klienta, optymalizacji prac wykonywanych w zintegrowanych łańcu-
chach dostaw wg zasady one-stop-shop – transport itp.,

 – coraz szersze zróżnicowanie popytu na usługi TSL w czasie i w przestrzeni.

Idea platformy logistycznej i jej zalety

Idea platformy logistycznej włącza następujące aspekty:
 – polega na zapewnieniu ciągłości i synchronizacji świadczonych usług wg 
zasady 24/7,

 – wykorzystuje technologie informatyczne w celu uzyskania efektu stru-
mieniowego przepływu ładunków, czyli częstych dostaw małych partii 
wg aktualnego popytu na usługi,

 – opiera się na reaktywnym uzupełnianiu zapasów, zintegrowanych dosta-
wach sterowanych popytem, co daje szansę na redukcję kosztów, ponie-
waż zapewnia dostarczenie właściwego produktu, we właściwe miejsce 
i w określonym czasie.

Proponuje odbiorcom pełną ofertę usług logistycznych zamawianych:
 – w trybie buy przewiduje pozyskiwanie firm świadczących wyspecjalizo-
wane usługi,

 – w trybie make or buy – przewiduje zdefiniowanie wymagań do potrzebnej 
usługi (funkcja make), a późnej jej zamówienie w wybranym w przetargu 
przedsiębiorstwie TSL (funkcja buy)7.

Zalety platform logistycznych są następujące:
 – możliwość ciągłego monitorowania potrzeb klientów i ciągłego dostoso-
wywania się do nowych preferencji,

 – racjonalizacja doboru asortymentu oferowanych usług,
 – zagospodarowanie całej przestrzeni platformy logistycznej,
 – optymalizacja promocji,
 – efektywne wprowadzenie nowych usług – w procesie tworzenia nowych 
usług muszą uczestniczyć ich klienci.

7 E. Leal, G.P. Salas, Logistic platforms: Conceptual Elements and the Role of the Public Sector, 
„Bulletin FAL” 2009, nr 6, issue 274.
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Strategie integracji działań dla stworzenia platformy logistycznej

Pozytywne wyniki ekonomiczne zanotowane po latach funkcjonowania plat-
form logistycznych spowodowały zakrojone na szeroką skalę prace nad poszuki-
waniem skutecznych strategii integracji działań różnych firm TSL, wśród których 
można wyróżnić dwie:
1. Pierwsza strategia CPFR (ang. Collaborative Planning, Forecasting and 

Replenishment).
2. Druga strategia – skierowana na skracanie czasu realizacji zamówień.

W ramach strategii CPFR realizowano dwie zasadnicze koncepcje:
1. Koncepcję ścisłej współpracy w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu 

zapasów klientów. Opiera się ona na stałej wymianie informacji na temat 
prognoz sprzedaży usług, zapasów oraz planów promocji i dostaw wraz 
z ustaleniem sposobów identyfikacji i wyjaśniania zaistniałych odchyleń 
czasowych. Koncepcja umożliwia:

 – efektywną wymianę informacji o ewentualnym popycie na usługi logi-
styczne oraz dostęp do danych o przebiegu prac przewozowych,

 – ustalanie jednolitej prognozy popytu na usługi oraz podniesienie jakości 
tej prognozy,

 – mapowanie procesów przebiegających w zintegrowanym łańcuchu dostaw.
2. Koncepcję eB2B oferującą nowe możliwości prowadzenia interesów z wyko-

rzystaniem istniejącej infrastruktury. Główny cel – stworzenie jednolitego 
rynku usług dostępnego dla wszystkich klientów zainteresowanych tymi 
usługami oraz udostępnienie partnerom biznesowym potrzebnej im informacji 
i stworzenie powszechnie dostępnego zaplecza IT.

Druga strategia realizowana jest przez usprawnienie przepływów towarów i infor-
macji w łańcuchach dostaw8. W wyniku tego:

 – firma może wcześniej przystąpić do wykonania nowych zamówień,
 – podnosi się poziom obsługi klienta,
 – zwiększa się zdolność firm do szybkiej i elastycznej reakcji na zmiany 
popytu i na potrzeby klientów,

 – obniża się niepewność dotycząca zmian popytu, a w konsekwencji zwięk-
sza się wydajność całego łańcucha logistycznego,

8 Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009.
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 – producenci chętnej wprowadzają zasadę just-in-time zamiast dotychcza-
sowego utrzymywania wysokiego poziomu zapasów, jako zabezpieczenia 
przed dużymi wahaniami popytu.

Ponadto potrzeba kompleksowej obsługi klienta na wysokim poziomie spo-
wodowała zmiany w roli i funkcjach operatorów logistycznych (rys.2). Obecnie 
powinny one nie tylko mieć odpowiednie zaplecze infrastrukturalne i technolo-
giczne, ale również integrować działania w ramach różnych łańcuchów dostaw.
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Rys. 2. Etapy ewolucji operatorów usług logistycznych

Źródło: opracowanie własne.

Jednym ze sposobów podwyższenia poziomu konkurencyjności europejskiego 
sektora transportowego jest oparcie platform logistycznych na tzw. węzłach zin-
tegrowanych (typu hub). Węzły takie charakteryzują się niezawodnymi połącze-
niami transportowo-komunikacyjnymi i mają strategiczne znaczenie dla rozwoju 
regionalnego rynku usług, stwarzając perspektywy jego rozwoju. Problemowi 
temu poświęcono wiele prac naukowych9.

9 N. Aldin, F. Stahre, Electronic Commerce, Marketing Channels and Logistics Platforms – 
a Wholesaler Perspective, „European Journal of Operational Research” 2003, nr 144, s. 270–279; 
B. Almotairi, K. Lumsden, Port Logistics Platform Integration in Supply Chain Management, 
„International Journal of Shipping and Transport Logistics” 2009, vol. 1, nr 2, s. 194–210; E. Leal, 
G.P. Salas, Logistic Platforms: Conceptual Elements and the Role of the Public Sector, „Bulletin 
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Doświadczenie europejskie wykazało, że funkcje takich węzłów najlepiej 
pełnią porty morsko-rzeczne, ponieważ są one przygotowane do:

 – kompleksowego rozwoju infrastruktury transportowej i logistycznej,
 – sieciowej obsługi informacyjnej procesu transportu ładunków,
 – synchronizacji współpracy różnych firm włączonych w łańcuch 
przewozowy.

W postaci platform logistycznych często występują terminale kontenerowe 
usytuowane w portach morskich. W UE obecnie funkcjonuje kilka platform logi-
stycznych, które znajdują się w Lyonie, Madrycie, Amsterdamie, Hamburgu. 
W najbliższym czasie zacznie funkcjonować również platforma w porcie Mersin 
na Morzu Śródziemnym10. Skutkiem tworzenia takich platform na przełomie XX 
i XXI wieków było zwiększenie obrotów ładunkowych oraz wzmocnienie pozycji 
tych portów na europejskim rynku usług transportowych.

Koncepcja platform logistycznych opartych na portach  
morskich

Podstawą sukcesu platform logistycznych jest możliwość przejścia od reali-
zacji pojedynczych zadań transportowych do realizacji kompleksowej obsługi 
partii towaru przez wykorzystanie zintegrowanych łańcuchów przewozowych11. 
Integracja obejmuje różne rodzaje transportu, w tym wodnego i lądowego. Wśród 
płaszczyzn tej integracji wymienić można płaszczyznę prawną, organizacyjną, 
finansową, dokumentacyjną oraz techniczno-technologiczną.

Rozwój konteneryzacji zainicjował wiele zmian w funkcjonowaniu terminali 
kontenerowych, m.in. wdrożone zostały innowacyjne rozwiązania techniczne 
i technologiczne pozwalające znacznie przyśpieszyć przeładunki kontenerów 
w portach. Jednym z nich jest budowa platformy logistycznej, która wymaga 
radykalnych zmian w dotychczasowej działalności portu, m.in.:

 – rozszerzenia spektrum usług poza przeładunkiem i obsługą kontenerów 
na placu,

FAL” 2009, nr 6, issue 274; Yong Lin Jing Luo Li Zhou, Modular Logistics Services Platform 
Service Operations and Logistics and Informatics (SOLI), 2010 IEEE International Conference, 
15–17 July 2010.

10 I.N. Semenov, L. Filina, Porty morskie jako systemotwórcze węzły europejskich platform logi-
stycznych, „Porty Ukrainy” 2010, nr 5, s. 16–17.

11 I.N. Semenov, Koncepcja koordynacji zintegrowanych łańcuchów transportowych w przewo-
zach międzynarodowych, w: Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, red. 
H. Salmonowicz, Szczecin 2012, s. 83–94.
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 – ciągłej synchronizacji współpracy służb portowych z podwykonawcami 
usług,

 – szeroko rozumianej kompatybilności wykorzystywanych środków 
transportu,

 – szybkiej i sprawnej organizacji obsługi strumieni ładunkowych.
Kolejnym aspektem niezbędnym do tworzenia platform jest opracowanie 

rozbudowanych baz informacyjnych, które zapewnią:
 – bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych techniczno-techno-
logicznych, jak i organizacyjno-finansowych,

 – elektroniczny dostęp do informacji, który ułatwia współpracę pomiędzy 
dostawcami, odbiorcami ładunków oraz przewoźnikami w całym łańcuchu 
dostaw, przy czym taki dostęp realizowany jest w trybie on-line.

 

Rys. 3. Koncepcja platformy logistycznej w porcie Hamburg

Źródło: port w Hamburgu: Folder reklamowo-informacyjny, 2009.

Budowa platformy logistycznej pozwala osiągnąć znaczące efekty ekono-
miczne, przykładem czego służy platforma logistyczna portu Hamburg (rys. 3). 
Dzięki wdrożeniu tej platformy port istotnie zwiększył przeładunki kontenerów 
w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku (wartość przeładunków w roku 
2011 plasowała się na poziomie prawie 10 mln TEU w porównaniu z obrotem 2,9 
mln TEU w 1995 roku12).

12 Port w Hamburgu, www.hafen – hamburg.de (04.2012).
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Propozycja rozplanowania terminalu kontenerowego w ramach 
platformy logistycznej

Większość terminali kontenerowych w swej zabudowie oparta jest na kla-
sycznym projekcie układu przestrzennego13. Do podstawowych elementów tych 
terminali należą: parkingi zewnętrzne i wewnętrzne, brama wjazdowa, biura, 
system dróg wewnątrzportowych, bocznica kolejowa, stanowisko ro-ro, nabrzeże 
przeładunkowe, sekcje składowania różnych typów kontenerów, magazyny pako-
wania, warsztaty naprawcze itp. Typowy wygląd infrastruktury terminalu konte-
nerowego przedstawiono na rysunku 4.

 
Rys. 4. Typowy schemat portowej bazy kontenerowej:
 1 – główne tory ładunkowe w relacji transport lądowy-statek kontenerowy,
 2 – tory dojazdowe,
 3 – place składowania kontenerów,
 4 – magazyn dla rozładunku lub załadunku kontenerów,
 5 – rejon ładunkowy w relacji transport kolejowy-transport samochodowy,
 6 – kontenerowa suwnica bramowa,
 7 – portowy dźwig kontenerowy nabrzeżny,
 8 – statki kontenerowe.

Źródło: Z. Gęsiarz, Konteneryzacja, PWE, Warszawa 1974, s. 210.

13 Z. Gęsiarz, Konteneryzacja, PWE, Warszawa 1974; L. Grzybowski, B. Łączyński, A. Narodzo-
nek, J. Puc, Kontenery w transporcie morskim, TRADEMAR, Gdynia 1997.
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Usytuowanie portu w ujściu rzeki stwarza dogodne warunki do rozszerzenia 
zakresu usług oferowanych przez terminal kontenerowy o przeładunki kontenerów 
ze statku morskiego na statek śródlądowy lub barkę. Podobne rozwiązania stoso-
wane są m.in. w portach Rotterdam i Hamburg, gdzie kontenery są przeładowywane 
na przycumowaną przy burcie statku barkę.

Biorąc pod uwagę, że istotą platformy logistycznej jest szybka obsługa 
ładunków i środków transportu, autorzy proponują innowacyjną koncepcję 
rozwiązania technologicznego nabrzeży przeładunkowych w porcie. Specyfika 
rozwiązania dotyczy usytuowania basenów przeładunkowych i specjalistycznej 
konstrukcji pirsu, które umożliwiają realizację przeładunków kontenerów nie tylko 
w relacji statek morski – nabrzeże, ale i statek morski – statek śródlądowy bądź  
barka.

W zaproponowanym przez autorów rozwiązaniu jeden z basenów portowych 
jest podzielony pirsem na dwie części A i B (rys. 5). W basenie A możliwy jest obu-
stronny rozładunek dużych kontenerowców, natomiast basen B przeznaczony jest 
do obsługi barek i statków śródlądowych. Kontenery rozładowywane ze statku – 
kontenerowca w części A mogą trafiać bezpośrednio na plac składowy lub być 
załadowane w relacji bezpośredniej na mniejsze jednostki pływające znajdujące 
się w części B.

W terminalach kontenerowych takich jak m.in. Manaus (Brazylia), Penang 
(Malezja) oraz Coronel (Chile) już wcześniej przeładowywano kontenery ze stat-
ków przycumowanych przy wąskim pirsie wyposażonym w suwnice kontenerowe. 
Jednak pirsy na tych terminalach wysunięte w stronę otwartego akwenu przezna-
czone są do obsługi statków, które nie mogły być przycumowane przy nabrzeżach 
ze względu na ich niewystarczającą głębokość. Po rozładunku ze statku kontenery 
są transportowane z pirsu do placów składowych na terenie terminalu.

W proponowanym rozwiązaniu pirs dzielący ma być wyposażony w suw-
nice kontenerowe z ramionami przeładunkowymi umożliwiającymi przeładunek 
kontenerów ze statku-kontenerowca na barkę lub w relacji odwrotnej. Również 
na pirsie ma znajdować się droga dwupasmowa umożliwiająca odbiór kontenerów 
z nabrzeża. W razie potrzeby można również wyposażyć pirs w tory kolejowe. 
Szerokość pirsu uzależniona jest od rodzaju urządzeń przeładunkowych i wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa ich eksploatacji.

Jak pokazała analiza w przypadku zastosowania ruchomego pirsu 
w porcie Szczecin można dostosowywać jego szerokość do wielkości 
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statków – kontenerowców zawijających do portu. Wykorzystanie sterowanych 
automatycznie wozów AGV (z ang. Automated Guided Vehicle) do przemiesz-
czanie kontenerów na placach składowych znacznie ułatwi i przyśpieszy obsługę 
kontenerów. Należy jednak zaznaczyć, że ww. rozwiązanie wymaga znacznych 
nakładów inwestycyjnych.

 

Rys. 5. Proponowane usytuowanie nabrzeży terminalu kontenerowego, gdzie:
 A – basen do cumowania statków-kontenerowców,
 B – basen do przycumowania barek lub statków śródlądowych

Źródło: opracowanie własne.

Analiza zaproponowanego rozwiązania metodą SWOT

Zalety i wady zaprezentowanego rozwiązania, a także jego szanse i zagrożenia 
przeanalizowano z wykorzystaniem metody SWOT (tab. 1).
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Tabela 1

Analiza skuteczności rozwiązania metodą SWOT

ZALETY WADY

 – usprawnienie obsługi transportu  
lądowego i wodnego

 – rozszerzenie oferty usługowej portu
 – zmniejszenie liczby kontenerów 

tymczasowo przechowywanych  
na terminalu

 – zwiększenie elastyczności usług
 – przeniesienie masy towarowej  

z dróg na transport śródlądowy
 – zmniejszenie niekorzystnego wpływu  

na środowisko

 – wysokie koszty budowy terminalu  
i jego infrastruktury

 – wysokie nakłady finansowe na utrzymanie 
i naprawy infrastruktury terminalu

 – ryzyko zaistnienia tzw. efektu 
łańcuchowego w przypadku niezdolności 
wykonania prac jednym z partnerów

 – potrzeba zapewnienia wysokiego  
poziomu bezpieczeństwa podczas  
realizacji przeładunków

SZANSE ZAGROŻENIA

 – zwiększenie obrotów ładunkowych  
portu

 – zwiększenie dostępności transportowej 
portu

 – pozyskanie nowych klientów
 – rewitalizacja odrzańskiej drogi śródlądowej

 – zanieczyszczenia ekosystemu akwenu 
portowego

 – obniżenie popytu na prace przewozowe 
wskutek kryzysu ekonomicznego

 – ewentualne zmiany polityczne i prawne

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy SWOT wynika, że wdrożenie omawianego rozwiązania pozwoli 
rozszerzyć ofertę usługową portu oraz może przyczynić się do polepszenia jego 
dostępności transportowej. Ponadto wyeliminowanie potrzeby tymczasowego 
składowania kontenerów na placu składowym uelastyczni proces przeładunku, co 
jest podstawowym wymaganiem funkcjonowania platformy logistycznej.

Podsumowanie

Wdrożenie platform logistycznych jest szansą do szybkiego rozwoju portów 
morskich, wzmocnienia ich roli strategicznej jako uniwersalnych węzłów transpor-
towych, poprawy pozycji konkurencyjnej zarówno województwa zachodniopomor-
skiego, jak i całego kraju. Przedstawione w artykule rozwiązanie technologiczne 
portowego terminalu kontenerowego zapewnia integrację transportu morskiego, 
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śródlądowego, drogowego i kolejowego przez usprawnienie procesu świadczenia 
usług logistycznych, oszczędzenie czasu przeładunku kontenerów i zwiększenie 
przepustowości portu, co przyczyni się do pozyskania nowych klientów, polep-
szenie sytuacji finansowej oraz sprostania wymaganiom UE w zakresie rozwoju 
usług transportowych.
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INNOVATIVE LOGISTICS PLATFORMS BASED  
ON THE CONCEPT OF TECHNOLOGICAL AND INFORMATIC 

POTENCIALS INTEGRATION OF POLISH SEAPORTS

Summary

This paper presents the results of the analysis of the merits development of logistics 
platforms able to integrate technological and IT potentials of seaports.

The paper contains characteristics of the evolution stages starting from the func-
tional organization of logistics processes leading to the organization in accordance with 
the logistics platform concept. The success of logistics platforms is the ability to transi-
tion from the execution of individual transport tasks to accomplish this task, the entire de-
livery of the consignment through the use of integrated transport chains. This integration 
includes various transport modes, therein waterborne and overland. Positive economic 
results recorded after years of logistics platforms exploatation have initiated work di-
rected to find out effective strategies for different TSL companies integration. The article 
describes chosen strategies used in seaports. An innovative approach to the organization 
of logistics platform in Polish sea ports is proposed. Opportunities and threats of the 
proposed solution were analyzed by the SWOT method. It was found that the construc-
tion of logistic platform based on the concept of technological and information potencial 
integration in seaport has the greatest chance to increase the competitiveness level of their 
region and country.

Translated by Iouri N. Semenov
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ŻEGLUGA BLISKIEGO ZASIĘGU NA MORZU BAŁTYCKIM 
A PROJEKTY SIECI TEN-T, IMPLIKACJE DLA POLSKIEGO 

RYNKU ŻEGLUGI PROMOWEJ

Wprowadzenie

Wymiana handlowa państw leżących w Regionie Morza Bałtyckiego charak-
teryzuje się wysokim udziałem wzajemnych obrotów, które obsługiwane są przez 
transport morski. Biorąc pod uwagę przewozy dokonywane na Morzu Bałtyckim, 
szacuje się, że 24% obrotów stanowi bałtycki wewnętrzny handel morski, podczas 
gdy transport drogą morską pomiędzy portami wewnętrznymi regionu, a położo-
nymi poza jego granicami wynosi ok. 76% całej wymiany handlowej2. Struktura 
towarowa handlu krajów regionu wykazuje stały wzrost obrotów towarami prze-
tworzonymi, zarówno w handlu wzajemnym, jak i z krajami położonymi poza 
regionem. Takie relacje ukształtowały ciągi ładunkowe w RMB.

Żegluga morska bliskiego zasięgu na Morzu Bałtyckim pozostaje w zależ-
ności od innych gałęzi transportu, przede wszystkim transportu drogowego 
(przewozy towarowe) oraz lotniczego (przewozy pasażerskie). W zależności od 
destynacji i możliwości zastosowania alternatywnych sposobów przewozu, żegluga 

1 dr Ilona Urbanyi-Popiołek – Akademia Morska w Gdyni, i.urbanyi@wpit.am.gdynia.pl.
2 Funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju rynku przewozów kontenerowych w Polsce do roku 

2015, ekspertyza dla Balticon SA, Balquest, Gdynia 2010.
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kontenerowa oraz promowa i ro-ro stanowią element intermodalnych łańcuchów 
transportowych lub mogą być substytucyjne wobec tras lądowych.

Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania żeglugi morskiej bli-
skiego zasięgu na Bałtyku w kontekście dokonanej rewizji sieci TEN-T. Niektóre 
projekty bezpośrednio odnoszą się do RMB. Można przewidywać, że ich reali-
zacja wpłynie na wielkości przewozów oraz na układ ciągów transportowych na 
Bałtyku. Polski rynek żeglugi promowej jest częścią bałtyckiego rynku SSS, stąd 
szczególną uwagę zwrócono na te projekty, które bezpośrednio mogą mieć wpływ 
na polskie serwisy. Metodologię badań oparto na analizie danych statystycznych 
oraz nowych dokumentów KE dotyczących koncepcji sieci TEN-T.

Żegluga bliskiego zasięgu w RMB

Problematyka funkcjonowania żeglugi morskiej bliskiego zasięgu – short 
sea shipping – stała się w okresie ostatniego dziesięciolecia przedmiotem zain-
teresowania Komisji Europejskiej oraz krajów członkowskich Unii. Przyczyną 
tego była pogarszająca się sytuacja w transporcie drogowym, związana ze stale 
zwiększającym się zatłoczeniem i wysoką szkodliwością tej gałęzi dla środowiska 
naturalnego. Zaczęto propagować inne sposoby transportu w celu odciążenia dróg 
kołowych, poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia emitowanych zanieczyszczeń. 
W tym kontekście SSS postrzegano jako alternatywę dla transportu ładunków 
i osób. Operatorzy żeglugi bliskiego zasięgu działają nie tylko w segmencie żeglu-
gowym, ale dywersyfikują działalność funkcjonując również w innych dziedzinach, 
jak transport lądowy, handel, turystyka, usługi logistyczne. Serwisy SSS stały się 
jednym z podstawowych ogniw intermodalnych łańcuchów logistycznych3. Ze 
względu na silną konkurencję transportu lądowego i konieczność zapewnienia 
szybkiego transferu ładunków w terminalach morskich, stosuje się dwie główne 
technologie przeładunku, do których przystosowane są jednostki eksploatowane 
w SSS. Pierwsza to technologia ro-ro, która stosowana jest przede wszystkim 
w relacjach bliskich, a statki poziomego ładowania konkurują głównie z transpor-
tem drogowym. Druga to technologia lo-lo, statki obsługiwane w tym systemie 
eksploatowane są przede wszystkim w dłuższych relacjach i konkurują z trans-
portem drogowym, kolejowym i lotniczym4.

3 A. Casaca, S. Carvalho, M. Oliveira, Opportunities and Challenges of Short Sea Shipping 
Industry. Investigating the External Environment, Preecedings, Short Sea Shipping Conference 
2012, Lisbona 2012, s. 4.

4 F. Medda, L. Trujillo, Short Sea Shipping, an Analysis of its Determinants, „Maritime Policy & 
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Bałtycki rynek żeglugi bliskiego zasięgu obejmuje dwa podstawowe seg-
menty. Pierwszy to żegluga kontenerowa. Drugi segment obejmuje przewóz tzw. 
ładunków tocznych. Z towarową żeglugą ro-ro integralnie związana jest żegluga 
promowa, która obsługuje ten sam segment ładunkowy – pojazdy – i wykorzystuje 
tę samą technikę przeładunku. Ponadto przedmiotem przewozu żeglugi promowej 
są, obok ładunku, pasażerowie, co stanowi jej wyróżnik.

Cechą charakterystyczną bałtyckiej żeglugi kontenerowej jest przewóz 
towarów pochodzących spoza lub kierowanych na zewnątrz regionu. Wynika to 
z zastosowania technologii kontenerowej przede wszystkim do obsługi ładunków 
w relacjach międzykontynentalnych. Natomiast żegluga ro-ro i promowa obsługują 
w przeważającej mierze ładunki wewnątrz regionu, transportowane od nadawcy 
do odbiorcy w pojazdach i wagonach kolejowych.

Rozwój obrotów ładunkami przewożonymi w kontenerach w relacjach 
międzykontynentalnych wpłynął na ukształtowanie się modelu organizacji oce-
anicznych serwisów liniowych, polegającego na obsłudze zredukowanej liczby 
portów bazowych, w których koncentrowana jest masa ładunkowa. Z kolei porty 
te połączone są z mniejszymi terminalami leżącymi w strefie ich ciążenia serwisami 
dowozowych – feeder services, które zapewniają dowóz i odwóz kontenerów do 
terminali niemających oceanicznych połączeń. Organizacja ta opiera się na syste-
mie hub and spoke. W konsekwencji spowodowało to tworzenie wielkich centrów 
przeładunkowych i sieci serwisów kontenerowych feederowych.

Porty leżące nad Morzem Bałtyckim położone są w oddaleniu od kontene-
rowych szlaków oceanicznych. W związku z tym obsługiwane są liniami dowo-
zowymi łączącymi je z wielkimi portami jak Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, 
Antwerpia. Analizując działalność poszczególnych przewoźników globalnych 
widoczne są dwa rozwiązania. Kilku z nich utrzymuje własne serwisy dedyko-
wane (np. Maersk Line, MSC), pozostali natomiast współpracują z niezależnymi 
operatorami komercyjnymi. W związku z tym bałtycki rynek feederowy może być 
podzielony na trzy grupy:

 – główne duże przedsiębiorstwa, świadczące usługi dowozowe, których 
udział w rynku bałtyckim wynosi ok. 45% (Unifeeder, Team Lines),

 – globalni przewoźnicy kontenerowi utrzymujący własne serwisy dowozowe 
(Maersk Line, Mediterranean Shipping Company MSC, CMA CMG, Orient 
Overseas Container Line OOCL), ich udział w rynku to 35%,

Management”, May 2010, vol. 37, s. 295.
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 – lokalni przewoźnicy feederowi m.in. FESCO-EFC, Containership Oy, Delta 
Line, których udział w rynku kontenerowym wynosi ok. 20%5.

W 2010 roku nastąpiła zmiana w układzie organizacyjnym żeglugi konte-
nerowej na Bałtyku. Największy operator kontenerowy Maersk Line 4 stycznia 
2010 otworzył bezpośrednie połączenie oceaniczne (deep sea service) z portów 
azjatyckich do RMB przez wydłużenie do Gdańska serwisu Asia – Europe Maersk 
AE-10, który poprzednio kończył się w Goteborgu i Aarhus. W lutym tego samego 
roku utworzona została przez tego operatora druga oceaniczna linia kontenerowa 
z Sankt Petersburga do Ekwadoru (Ecuador – Banana – Express). Powyższe 
działania zmieniły siatkę połączeń bałtyckich i zwiększyły konkurencję między 
operatorami.

Tabela 1

Główni przewoźnicy kontenerowi na Morzu Bałtyckim – stan na 1 stycznia 2012 roku

Operator Pojemność floty 
(TEU) Liczba statków Przeciętna 

pojemność (TEU)
1 Unifeeder 37 089 38 987
2 MSC 28 650 20 1433
3 Team Lines 19 924 19 1049
4 CMA/CMG 9000 10 900

5 Maersk Line 
(serwisy dowozowe) 8667 6 1445

6 FESCO-ESF 5537 4 1384
7 OOCL 5520 6 920
8 Containership 3582 4 896
9 Eimskip 3512 3 1171
10 Delta Shipping 3444 4 861

Źródło: obliczenia własne na podstawie http://www.alphaliner.com.

Bałtycka flota feederowa, wg stanu na dzień 1 marca 2011 roku, składała 
się z 139 jednostek o łącznej zdolności przewozowej blisko 150 tys TEU. Na 
przestrzeni lat wyraźnie widoczny jest przyrost liczby jednostek oraz wzrost 
wielkości statków kontenerowych. Trendu tego nie zahamowało mniejsze zapo-
trzebowanie na przewozy wynikające z kryzysu, ich liczba w 2010 roku zwiększyła 

5 Baltic Container Outlook 2011, Actia Consulting, Gdynia 2011, s. 10–15.
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się o 18 jednostek. Średnia wielkość kontenerowców dowozowych zatrudnionych 
na Bałtyku wyniosła w ub. roku 1021 TEU. Jest to wynik polityki eksploatacyjnej 
operatorów zatrudniania w operacjach feederowych byłych statków oceanicznych. 
Przykładowo MSC w roku 2010 zaczął eksploatować w regionie statki o pojem-
ności 3000 TEU. Dane te nie obejmują kontenerowców Maersk Line pływających 
w serwisach oceanicznych6.

Cechą charakterystyczną bałtyckiego rynku jest eksploatacja linii promowych 
tylko w obrębie akwenu. Serwisy towarowe ro-ro eksploatowane są podobnie 
jak linie promowe tylko na Bałtyku (np. serwisy Tallink i niektóre Finnlines), 
lub też obsługują ładunki transportowane do portów Morza Północnego, Zatoki 
Biskajskiej oraz wschodniej części Morza Śródziemnego jak armatorów Finnlines, 
Transfenica oraz MannLines.

Tabela 2

Główni operatorzy promowi i ro-ro na Bałtyku – stan na 1 stycznia 2012 roku

Operator Liczba statków Promy Statki ro-ro

1 Tallink /Silja Line 15 12 3

2 Viking Line 7 7

3 Finnlines 24 14 10

4 DFDS 14 4 10

4 Stena Line 8 7 1

5 Color Line 6 6

6 TT-Line 6 6

7 Scandines 16 14 2

8 Mann Lines 6 6

9 Transfenica 12 12

10 Unity Line 7 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie Guide 2012, Ship.Pax Information, Halmstad 
2012.

Przewozy cargo żeglugą promową i ro-ro są wrażliwe na zmiany popytu. 
W roku 2009 nastąpił wyraźny spadek przewozów jednostek frachtowych 

6 Ibidem.
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o blisko15% w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2011 zaznaczył się 
ponowny wzrost przewozów promami do poziomu 3,2 mln jednostek frachtowych, 
co jest odzwierciedleniem poprawy sytuacji ekonomicznej i wzrostu obrotów han-
dlowych w obrębie RMB. Dodatkowo żeglugą promową przewieziono 47,84 mln 
pasażerów oraz 8,62 mln pojazdów osobowych7. Dane te obejmują podstawowe 
połączenia międzynarodowe oraz najważniejsze linie wewnętrzne Danii i Szwecji.

Na omawianym akwenie można wyróżnić trzy rejony koncentracji przewozów 
promowych:

 – rynek zachodni, obejmujący linie promowe między Szwecją a Danią, 
Norwegią i Niemcami, Danią i Niemcami oraz Norwegią i Niemcami

 – rynek wschodni, obejmujący serwisy między Szwecją a Finlandią i Estonią, 
Estonią a Finlandią i Rosją,

 – rynek centralny, obejmujący połączenia między Szwecją a Polską, Łotwą 
i Litwą wraz z serwisami transbałtyckim, łączącymi Niemcy z Finlandią, 
Litwą i Łotwą.

Tabela 3

Przewozy cargo żeglugą promową w RMB

Bałtyk 2007 2008 2009 2010 2011

zachodni 2 7704 88 2 660 467 2 261 934 2 043 543 2 025 191

wschodni 563 957 585 074 475 292 520 448 530 200

centralny 550 087 543 752 477 288 528 474 531 474

Razem 3 884 532 3 7892 93 3 214 514 3 092 465 3 086 665

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Market:11, Statistics, ShipPax Information, 
Halmstad 2011; Market:12, Statistics, ShipPax Information, Halmstad 2012.

Dominujący w przewozach promowych jest rynek zachodni, na który przy-
pada ok. 69% przewozów jednostek frachtowych. Drugim co do wielkości jest 
rynek wschodni z ok. 18% udziałem, a na rynek centralny przypada ok. 13% ruchu 
pojazdów ciężarowych. Taki układ odzwierciedla ciągi ładunkowe ukształtowane 
wewnątrz regionu8.

7 Obliczenia własne na podstawie Market:12, Statistics, ShipPax Information, Halmstad 2012.
8 Obliczenia własne na podstawie Market:11, Statistics, ShipPax Information, Halmstad 2011; 

Market:12, Statistics….
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Koncepcja sieci TEN-T

W październiku 2011 roku Komisja Europejska przyjęła dokument „Łącząc 
Europę”, w którym określone zostały nowe założenia funkcjonowania sieci 
TEN-T. Zgodnie z rewizją wytycznych mają obejmować dwie warstwy: sieć 
bazową (core network) oraz sieć kompleksową (comprehensive network), którą pre-
cyzyjniej należałoby określić jako sieć komplementarną9. Celem nowego podejścia 
jest stworzenie spójnego systemu transportowego w Unii Europejskiej. W zało-
żeniach nowej polityki widoczne jest skoncentrowanie się na realizacji mniejszej 
liczby projektów, które mają przynieść wartość dodaną dla Unii Europejskiej 
i umożliwić nieograniczony przepływ towarów i osób.

Sieć bazowa obejmuje najważniejsze połączenia i punkty (węzły). Są one trak-
towane priorytetowo. Obejmuje ona, zgodnie z założeniami m.in. 83 główne porty 
lotnicze z połączeniami kolejowymi i drogowymi, 37 kluczowych portów lotni-
czych z połączeniami kolejowymi do dużych miast, 15 tys. km zmodernizowanych 
linii kolejowych dużych prędkości oraz 35 dużych transgranicznych projektów. 
Jej zadaniem jest usunięcie wąskich gardeł, usprawnienie ruchu transgranicznego 
towarowego i osobowego przez modernizację infrastruktury. Uzupełnieniem sieci 
bazowej jest wspomniana sieć komplementarna – kompleksowa, która realizowana 
będzie na poziomie regionalnym i krajowym. Oba poziomy obejmować będą 
wszystkie rodzaje transportu – drogowy, kolejowy, lotniczy, żeglugę śródlądową 
i transport morski oraz platformy intermodalne10.

Nowa sieć bazowa oparta jest na koncepcji korytarzy realizacyjnych dla sieci 
bazowej, które mają zapewniać połączenia węzłów multimodalnych i wspierać roz-
wiązania komodalne w transporcie. Korytarze te muszą spełniać następujące warunki:

 – obejmować trzy gałęzie transportu,
 – obejmować trzy państwa członkowskie,
 – obejmować dwa odcinki transgraniczne11.

Zaproponowano 10 korytarzy, które stanowić będą podstawę rozwoju infra-
struktury w ramach projektów bazowych12. Z punktu widzenia Rejonu Morza 

9 W dokumentach prezentowanych przez KE dotyczących nowego podejścia do sieci TEN-T 
używa się określenia sieć kompleksowa, jak wspomniano w tekście, bardziej precyzyjnie jej istotę 
oddaje określenie sieć komplementarna, gdyż uzupełnia ona sieć bazową.

10 „Łącząc Europę”: nowa bazowa sieć transportowa UE, dokument KE, Bruksela 19.10.2011, s. 2.
11 Ibidem, s. 6.
12 List of Pre-identified Projects on the Core Network in the Field of Transport, http://ec.europa.

eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm (30.07.2012).
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Bałtyckiego kluczowe znaczenie mają Baltic – Adriatic Corridor, Korytarz 
Warszawa – Midlands (Wielka Brytania) oraz korytarz Helsinki – Valetta.

Korytarz Bałtyk – Adriatyk (BAC) ma przebieg południkowy i składa się 
z kilku szlaków:

 – Helsinki – Tallin – Ryga – Kaunus – Warszawa – Katowice,
 – Gdynia – Katowice,
 – Katowice – Ostrawa – Brno – Wiedeń,
 – Katowice – Żylina – Bratysława – Wiedeń,
 – Wiedeń – Graz – Klagenfurt – Villach – Udine – Wenecja – Bolonia – Ravenna.

W ramach tego korytarza zakłada się podniesienie do rangi autostrady morskiej 
(MoS) linii promowej Helsinki – Tallinn, modernizację infrastruktury dostępu do 
obu portów oraz dalszy rozwój platform multimodalnych. Serwisy promowe między 
Helsinkami a Tallinnem obsługiwane są przez trzech operatorów (Tallink, Viking 
Line, Eckero Line), którzy w roku 2011 przewieźli 6,97 mln pasażerów, 1,03 mln 
pojazdów osobowych oraz 244 tys. pojazdów ciężarowych. Dominująca pozycję 
na rynku ma estoński Tallink (4,2 mln osób i 118 tys. jednostek frachtowych), 
eksploatujący na linii Tallinn-Helsinki dwa szybkie ro-paxy i jeden prom typu 
cruise, oferując do 7 odejść dziennie13. Wzmocnienie połączenia winno skutkować 
dalszym wzrostem obrotów ładunków. Część towarów będzie następnie transpor-
towana transportem kolejowym lub drogowym w kierunku Warszawy (projekt 
w ramach sieci bazowej zakłada budowę i modernizację infrastruktury obu gałęzi 
transportu) i dalej na południe Europy. Korytarz ten łączy się z proponowanym 
korytarzem Warszawa – Midlands, co pozwala na transport ładunków również 
w kierunku zachodnim. Można założyć, iż lądowa część korytarza przebiegająca 
przez Estonię, Łotwę i Litwę do Warszawy, uzupełniona przez sieć kompleksową 
(komplementarną), będzie stanowić konkurencję dla żeglugi promowej i towarowej 
ro-ro, dla serwisów kontenerowych z portów Europy Zachodniej oddziaływanie 
winno być mniejsze.

Kolejny korytarz odnoszący się do sieci bazowej Warszawa – Midlands ma 
łączyć wschodnią granicę Polski ze środkową Anglią i przebiega w relacji granica 
polsko-białoruska – Warszawa – Poznań – Frankfurt n. Odrą – Berlin – Hannover – 
Ostabruck – Ultrecht – Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe – Birmingham/
Manchester – Liverpool. Z punktu widzenia rynku promowego ma on małe zna-
czenie, natomiast może wywrzeć wpływ na transport kontenerowy na Bałtyku 
Południowym.

13 Market:12 Statistics…, s. 170.
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Ostatni z wymienionych korytarzy łączy Skandynawię z południową Europą:
 – Helsinki – Turku – Sztokholm – Malmo – Kopenhaga – Fehmarn – 
Hamburg – Hannover,

 – Brema – Hannover – Monachium – Verona – Bolonia – Rzym – Neapol – Bari,
 – Neapol – Palermo – Valetta.

W projekcie korytarza zakłada się uzyskanie przez linię promową Turku – 
Sztokholm statusu autostrady morskiej. Ważnym projektem jest też budowa 
stałego połączenia Fehmarn Belt, które umożliwi przejazd między Skandynawią 
a Niemcami bez korzystania z transportu morskiego z pominięciem dłuższej 
drogi przez Jutlandię. Korytarz ten daje możliwość szybkiego transportu lądo-
wego (kolejowego i drogowego) ze Skandynawii przez Niemcy na południe 
Europy. Można założyć jego negatywny wpływ na żeglugę promową i ro-ro na 
zachodnim Bałtyku. Na przewozy promowe winno mieć natomiast pozytywny 
wpływ przekształcenie linii Turku – Sztokholm w autostradę morską, zmoder-
nizowanie infrastruktury dostępu do obu portów i stworzenie w nich platform 
intermodalnych.

Polski rynek promowy

Polski rynek żeglugi morskiej bliskiego zasięgu obejmuje dwa segmenty. 
Pierwszy to żegluga kontenerowa. Przewozy kontenerowe wydają się być ustabili-
zowane. Serwis AE-10 Maersk Line zawijający do Gdańska zapewnia bezpośredni 
przewóz kontenerów z Dalekiego Wschodu. Te jednostki ładunkowe, które prze-
chodzą przez port gdański w transshipmencie, na rynek rosyjski i fiński przewożone 
są własnymi serwisami dowozowymi przewoźnika. Ładunki przechodzące przez 
terminale gdyńskie transportowane feederami są bardziej narażone na oddziały-
wanie korytarza przebiegającego przez terytorium Polski z portu w Rotterdamie. 
Sieć bazowa w postaci infrastruktury kolejowej i drogowej może być atrakcyjna 
dla potencjalnych gestorów ładunków skonteneryzowanych. Z drugiej strony 
infrastruktura korytarza BAC winna zapewnić lepszą obsługę ładunków przecho-
dzących przez porty Gdyni i Gdańska.

Na polskim rynku promowym działa czterech operatorów. Unity Line obsłu-
guje dwa połączenia Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg. Przewozy na 
linii Świnoujście – Ystad obsługują 4 jednostki – Polonia, Skania, Jan Śniadecki 
i Kopernik, natomiast linię Świnoujście – Trelleborg 3 statki ro-pax Gryf, Galileusz 
i Wolin. Drugi z polskich operatorów Polska Żegluga Bałtycka utrzymuje dwa połą-
czenia Świnoujście – Ystad (1 prom typu ro-pax Wawel) oraz Gdańsk – Nynashamn 
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(prom cruise/trailer Skandynawia oraz ro-pax Baltivia). Kolejnym przewoźnikiem 
funkcjonującym na polskim rynku jest szwedzki operator Stena Line, który eksplo-
atuje linię Gdynia – Karlskrona. Tradycyjnie obsługiwana jest przez dwie jednostki. 
W ciągu ostatnich dwóch lat operator dokonał całkowitej wymiany tonażu – pod 
koniec 2010 roku wprowadzono na linię prom Stena Vision, a w czerwcu 2011 
roku kolejny Stena Spirit. Nowe jednostki oferują znacznie wyższy standard dla 
pasażerów, dają możliwość świadczenie szerszych usług pozaprzewozowych oraz 
dwukrotnie zwiększyły zdolność przewozową w segmencie ładunkowym. Ostatni 
operator to Finnlines, który utrzymuje połączenie Helsinki – Gdynia – Rostok 
promami typu ro-pax (klasa Star) . W październiku 2012 roku połączenie w tym 
układzie zostało zawieszone, natomiast funkcjonuje bezpośredni serwis Gdynia – 
Helsinki utrzymywane mniejszym promem typu ro-pax.

Analizując wielkość ruchu promowego, można zauważyć stały wzrost prze-
wozów poszczególnych kategorii. Polski rynek promowy wykazał w roku 2011, 
podobnie jak w roku poprzednim, pozytywne wyniki (por. tab. 4). Przewozy 
w segmencie pasażerskim wzrastają od kilku lat, a recesja nie zmieniła tego 
trendu. Łącznie na liniach promowych z polskich portów przewieziono 1,062 mln 
osób i 314,5 tys. pojazdów osobowych, wzrost ruchu wyniósł odpowiednio 2% 
i 7%. W zakresie pasażerów przyrost był porównywalny z rokiem poprzednim. 
W przypadku samochodów wzrost podwoił się (w roku 2010 – 3,2%). Obroty 
towarowe wzrosły o 11% do poziomu 386,85 tys. jednostek frachtowych. Spadek 
ruchu towarowego w roku 2009 spowodowany był recesją, ale już rok kolejny 
przyniósł wzrost do poziomu wyższego niż przed recesją. Przedstawione wielko-
ści i tendencje wyróżniają polskie serwisy w porównaniu z większością rynków 
bałtyckich.

Najkorzystniejsze położenie względem korytarzy realizacyjnych sieci bazowej 
TEN-T ma linia Gdynia – Karlskrona. Stanowi ona naturalne przedłużenie sieci 
lądowej korytarza BAC w kierunku północnym. Serwis utrzymywany przez Stena 
Line stanowi główne i najkrótsze połączenie wschodniej i południowo-wschodniej 
części Polski ze Szwecją, jej zapleczem są również wszystkie kraje leżące w ciągu 
tego korytarza. Linia ta ma status autostrady morskiej, również w naturalny sposób 
wpisuje się w projekt Bothnian Green Logistic Corridor, którego miasto Gdynia jest 
partnerem. Stąd ten szlak promowy może być największym beneficjentem sieci TEN-T.

Drugie połączenie ze Szwecją eksploatowane przez PŻB, linia Gdańsk –
Nyneshamn wykazuje spadki przewozów, dla segmentu pasażerskiego konkurencję 
stanowią niskokosztowi przewoźnicy lotniczy, dla przewozów towarowych z kolei 
sąsiednie połączenie oferujące krótszy transit time. 
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Tabela 4

Przewozy na polskim rynku promowym w latach 2008–2011

Pasażerowie Pojazdy 
osobowe

Pojazdy 
ciężarowe

Polska ogółem 11 1 062 001 314 535 386 853
10 1 040 568 292 367 348 454
09 1 007 532 284 496 297 638
08 941 657 263 075 317 105

Świnoujście – Ystad  
Polferries

11 151 561 62 497 35 340
10 142 004 60 859 31 348
09 122 833 51 347 22 579
08 173 236 66 217 27 718

Świnoujście – Ystad
Unity Line

11 329 078 123 647 141 740
10 290 591 99 453 122 524
09 288 147 95 973 111 234
08 224 192 71 038 83 301

Świnoujście – Trelleborg  
Unity Line

11 18 230 7 789 105 886
10 22 581 8 986 96 057
09 17 881 7 154 69 793
08 17 417 7 016 93 087

Gdańsk – Nynashamn  
Pollferries

11 128 132 41 602 22 887
10 132 658 41 858 24 940
09 125 542 41 348 24 461
08 151 627 47 949 26 179

Gdynia – Karlskrona
Stena Line

11 435 000 79 000 81 000
10 376 764 72 096 76 271
09 350 762 64 940 66 340
08 375 203 70 855 86 820

Gdynia – Helsinki/ Travemunde/
Rostock  
Finnlines

11 b.d. b.d. b.d.
10 ok. 32 000 b.d. b.d.
09 ok. 16 000 ok. 5 200 b.d.
08 b.d. b.d. b.d.

Źródło: dane Unity Line, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Stena Line, ZMPG. Wielkości Stena 
Line za rok 2011 w zaokrągleniu.
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Wydaje się, że mimo podobnego zaplecza lądowego i położenia w korytarzu 
BAC, dla linii tej – ze względu na inne uwarunkowania – przedstawione zmiany 
nie będą miały ani pozytywnego, ani negatywnego wpływu. Z kolei linia Helsinki – 
Gdynia może odczuć negatywny wpływ sieci lądowej korytarz BAC przebiegającej 
przez republiki nadbałtyckie, zwłaszcza w przypadku towarów kierowanych do 
rejonów południowo-wschodniej Europy.

Największy ruch towarowy realizowany jest przez Świnoujście. Co prawda 
linie promowe do Ystad i Trelleborga nie leżą w korytarzu realizacyjnym, ale 
port w Świnoujściu, jak również linia kolejowa ze Świnoujścia do Poznania oraz 
droga szybkiego ruchu S-3 proponowane są jako elementy sieci bazowej. Dobre 
skomunikowanie z zapleczem lądowym są szansą rynku zachodniego wybrzeża. 
Ponadto jako jedyny w Polsce i jeden z nielicznych na Bałtyku serwis do Ystad 
realizuje również przewozy kolejowe. W kontekście rewizji sieci bazowej i pro-
mowanie projektów odnoszących się do transportu kolejowego, jest to silna strona 
linii eksploatowanej przez Unity Line.

Podsumowanie

Przedstawione projekty sieci bazowej TEN-T realizowane mają być do roku 
2030. Ich ukończenie może wpływać bezpośrednio na rynek żeglugi morskiej 
bliskiego zasięgu na Morzu Bałtyckim. Jednakże inne uwarunkowania zewnętrzne, 
jak przykładowo ustanowienie na Bałtyku strefy SECA, mogą zweryfikować 
faktyczne oddziaływanie projektów infrastrukturalnych na poszczególne rynki 
SSS, zwłaszcza, że jest to długi horyzont czasowy. Ponadto o trasie przewozu, 
zastosowaniu gałęzi transportu i terminali przeładunkowych decyduje użytkownik 
transportu, dokonując wyborów ekonomicznych zgodnie ze swoimi preferencjami. 
Powyższe rozważania są jednocześnie przyczynkiem do podjęcia głębszych badań 
nad problematyką zmian infrastruktury transportu i ich implikacji dla rynku żeglugi 
bliskiego zasięgu w RMB.

Bibliografia

Baltic Container Outlook 2011, Actia Consulting, Gdynia 2011.
Casaca A., Carvalho S., Oliveira M., Opportunities and Challenges of Short Sea Shipping 

Industry. Investigating the External Environment, Preecedings, Short Sea Shipping 
Conference 2012, Lisbona 2012.



Żegluga bliskiego zasięgu na Morzu Bałtyckim a projekty sieci TEN-T… 225

Funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju rynku przewozów kontenerowych w Polsce do 
roku 2015, Ekspertyza dla Balticon SA, Balquest, Gdynia 2010.

Guide 2012, ShipPax Information, Halmstad 2012.
List of pre-identified projects on the core network in the field of transport, http://ec.europa.

eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm (30.07.2012).
Łącząc Europę: nowa bazowa sieć transportowa UE, dokument KE, Bruksela 19.10.2011.
Market:11, Statistics, ShipPax Information, Halmstad 2011.
Market:12, Statistics, ShipPax Information, Halmstad 2012.
Medda F., Trujillo L., Short Sea Shipping: an Analysis of its Determinants, „Maritime 

Policy&Management”, May 2010, vol. 37.
www.alphaliner.com.

SHORT SEA SHIPPING ON BALTIC SEA IN TEN-T PROJECT, 
IMPLICATIONS FOR POLISH FERRY MARKET

Summary

The foreign trade of BSR countries is characterized by mutual connections and indi-
cates the most Baltic states are trading with their neighbours. Shipping is the main mode 
of transport in the region used for transportation of cargo. Trade connections between 
Baltic states have a great influence on transport flows in the region.

Short Sea Shipping on the Baltic consist of two main segments. Container market is 
the first one. It includes ocean, feeder and short sea shipping container traffic. Container 
shipping in BSR handles mainly extra-Baltic trades. The other depends on ro-ro technol-
ogy and is composed of pure ro-ro and ferry shipping. This segment of maritime transport 
is the base for handling the intra-trades on the Baltic Sea. Short Sea Shipping is an impor-
tant part of intermodal chains.

In September 2011 the European Commission accepted guidelines of new core net-
work within TEN-T project to transform the existing transport system into the unified 
transport network. It will remove bottlenecks, upgrade infrastructure and stream.in. cross 
border transport operations for passengers and cargo. Some projects are related directly 
to maritime transport in BSR, ex Helsinki – Tallinn ferry service is plan to upgrade to 
Motorway of the Sea or sea port network.

The aim of the article is to analyze the influence of the new core network on ferry 
shipping in the BSR. Polish ferry market is an important part of European transport sys-
tem. The guidelines will entailed the ferry links from Polish ports, ex Baltic – Adriatic 
Corridor.

Translated by Ilona Urbanyi-Popiołek
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RELACJE MIĘDZY WYNIKAMI BADAŃ  
JAKOŚCIOWYCH A CHARAKTERYSTYKĄ ILOŚCIOWĄ 

SYTUACJI NA RYNKU TRANSPORTOWYM

Wprowadzenie

Kryzysy gospodarcze stwarzają okazję do zweryfikowania poglądów na 
temat funkcjonowania gospodarki i charakteru wzajemnych związków między 
różnymi procesami i zjawiskami gospodarczymi. Pozwalają sprawdzić na ile 
stabilne są relacje między agregatami makroekonomicznymi oraz czy można 
mówić o typowych reakcjach na zjawisko recesji. W artykule skoncentrowano 
się na związkach między zmiennymi ilościowymi, stanowiącymi cykl referen-
cyjny dla całej gospodarki i branży transportowej, oraz jakościowymi, będącymi 
wynikami badań przeprowadzanych przez GUS metodą testu koniunktury. Celem 
artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o roli czynnika psychologicznego w opi-
sywaniu oraz prognozowaniu koniunktury gospodarczej w odniesieniu do usług 
transportowych.

1 dr inż. Natalia Wagner – Akademia Morska w Szczecinie, n.wagner@am.szczecin.pl.
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Rola zmiennych ilościowych i jakościowych w opisywaniu oraz 
prognozowaniu aktywności gospodarczej

Właściwe rozpoznanie bieżącej sytuacji gospodarczej oraz sporządzanie traf-
nych prognoz to jeden z warunków osiągnięcia sukcesu przez podmioty gospodar-
cze. Przedsiębiorstwo analizując swoją aktualną sytuację oraz perspektywy rozwoju 
uwzględnia zarówno własną specyfikę, jak i informacje dotyczące branży, w której 
działa, a także całą gospodarkę narodową. Analiza taka uwzględnia zatem obok 
danych pochodzących z przedsiębiorstwa również zmienne opisujące otoczenie 
przedsiębiorstwa oraz wybrane agregaty oddające stan gospodarki.

Obraz aktualnej koniunktury gospodarczej w skali makroekonomicznej 
zapewnia miernik, który, pomimo pewnych wad, jest w naturalny sposób uznawany 
za główny wyznacznik aktywności gospodarczej państwa – PKB. Poszukiwanie 
innych mierników wynika głównie z problemów metodologicznych związanych 
z pozyskaniem danych dotyczących PKB2.

Rozwiązaniem niedogodności związanych z pozyskaniem danych może 
być zastosowanie podejścia do definiowania cyklu koniunkturalnego zapropo-
nowanego przez M. Mitchella i A. Burnsa3. Sformułowana przez nich definicja 
mówi o występowaniu mniej więcej w tym samym czasie kolejnych faz cyklu 
w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. Stąd w wielu analizach za 
główny wyznacznik przebiegu cyklu koniunkturalnego zamiast PKB przyjmuje 
się produkcję przemysłową4.

Przytoczona definicja otworzyła drzwi dla poszukiwań zmiennych o procy-
klicznym charakterze względem zmiennej referencyjnej i prób wykorzystania ich 
dla prognozowania zachowania się aktywności gospodarczej. Pojedyncze szeregi 
czasowe charakteryzujące się tymi samymi właściwościami w stosunku do cyklu 

2 Głównymi wymogami formalnymi stosowania szeregów czasowych do oceny koniunktury 
gospodarczej jest przynajmniej miesięczna częstotliwość publikacji danych oraz niebudzący wąt-
pliwości pomiar. Tymczasem PKB jest publikowany w przekroju kwartalnym, a dodatkowo, wiele 
miesięcy po publikacji dane są jeszcze korygowane.

3 Nie wszystkie założenia przyjęte w proponowanej przez nich metodyce warto stosować we 
współczesnych badaniach. Przyjęte przez nich podejście, dziś nazywane klasycznym, zakładało 
stosowanie zmiennych w oryginalnej postaci. Tymczasem ze względu na to, że szeregi czasowe 
podlegają różnego rodzaju wahaniom, w celu zbadania składowej cyklicznej odizolowuje się trend 
i wahania sezonowe.

4 Decyzja o zastosowaniu produkcji przemysłowej jako cyklu odniesienia (zmiennej referencyjnej) 
jest spowodowana względami praktycznymi. Szereg ten podlega sprawozdawczości miesięcznej, 
a analiza danych historycznych zazwyczaj pozwala klasyfikować go jako zmienną równoczesną 
względem PKB.
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odniesienia są łączone we wskaźniki złożone. Wskaźniki te mogą pełnić trzy pod-
stawowe funkcje. W zależności od charakteru przebiegu danej zmiennej względem 
zmiennej referencyjnej wyróżnia się wskaźniki wyprzedzające, równoczesne i opóź-
nione. Największe znaczenie praktyczne mają oczywiście wskaźniki wyprzedzające.

Wśród typowych szeregów czasowych, które często są uwzględniane podczas 
tworzenia takich wskaźników dominują zmienne ilościowe. Nie istnieje uniwer-
salny zestaw zmiennych, które powinny być uwzględniane w tego typu analizach. 
Stworzenie jednolitego zbioru zmiennych jest niemożliwe ze względu na specy-
fikę każdej gospodarki. Można jednak wskazać na pewne podobieństwa między 
badaniami prowadzonymi przez różne międzynarodowe instytucje badawcze oraz 
krajowe ośrodki analityczne.

Wykorzystywane szeregi czasowe reprezentują różne dziedziny życia gospo-
darczego. Jedne są związane z przemysłem, inne z budownictwem bądź rynkiem 
pracy, a jeszcze inne z rynkiem kapitałowym. Do mierników, których zmiany 
odzwierciedlają cykliczność działalności gospodarczej często przyjmuje się także 
zmienne związane z sektorem usług, ze względu a coraz większy udział wyników 
tego typu działalności w PKB. Niektóre zmienne pochodzące z sektora usług wiążą 
się z szeroko rozumianym transportem i gospodarką magazynową. Przykładowo do 
zespołu typowych mierników wyprzedzających stosowanych często przez zagra-
niczne ośrodki badawcze zalicza się zmianę stanu zapasów5. Również w polskich 
opracowaniach z lat dziewięćdziesiątych wielkość przewozów ładunków była 
wskazywana jako zmienna wyprzedzająca i uwzględniana jako część składowa 
podczas konstrukcji zbiorczego wskaźnika wyprzedzającego6.

Jednym z kryteriów stawianych przed zmiennymi, które potencjalnie mogłyby 
zostać wykorzystane przy konstrukcji wskaźnika wyprzedzającego jest to, że muszą 
być wrażliwe na oczekiwania podmiotów gospodarczych lub wręcz te oczekiwania 
mierzyć. Powinny być w stanie szybko oddać tendencje, które na szerszą skalę na 
rynku pojawią się w przyszłości. Stąd w grupie tej często można znaleźć indeksy 
akcji bądź ceny surowców, a także wskaźniki jakościowe, których zadaniem jest 
bezpośrednie odzwierciedlenie nastrojów i oczekiwań.

Pomimo częstego wykorzystywania zmiennych ilościowych, nie sposób 
znaleźć taki złożony wskaźnik wyprzedzający, który nie uwzględniałby choćby 
jednej zmiennej pozyskanej dzięki badaniom ankietowym – testom koniunktury.

5 V. Zarnowitz, Business Cycles. Theory. History. Indicators and Forecasting, Chicago Press, 
1992, s. 28.

6 G. Kowalewski, Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, AE we Wrocławiu, Wrocław 
2005, s. 55.
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Specyficzne dla badań przeprowadzanych metodą testu koniunktury jest to, 
że opierają się one na opiniach dyrektorów ankietowanych przedsiębiorstw, a nie 
na danych ilościowych pochodzących z tych przedsiębiorstw. Punktem wyjścia 
jest założenie, że opinie często są w stanie oddać wiele czynników niemierzalnych, 
których menedżerowie są świadomi, choć nie zawsze są one kwantyfikowalne 
i poddawane sprawozdawczości. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie z zało-
żenia mają być subiektywnymi ocenami.

W tabeli 1 przedstawiono elementy składowe dwóch zbiorczych indeksów 
koniunktury w USA: wyprzedzającego i równoczesnego. Każdy wskaźnik ma 
wpływ na ostateczną wartość indeksu, choć znaczenie pojedynczych wskaźników 
jest zróżnicowane. Przez nadanie im wag decyduje się o tym, jaki mają udział 
w kształtowaniu indeksu złożonego. Niemal wszystkie uwzględniane zmienne 
mają charakter ilościowy. Jedynie jeden wskaźnik wyprzedzający – wskaźnik 
oczekiwań konsumentów – jest pozyskiwany przez badania ankietowe.

Tabela 1

Składowe zbiorczych wskaźników koniunktury w USA

Wskaźniki wyprzedzające
1. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy w przemyśle
2. Średnia tygodniowa liczba nowych wystąpień o zasiłek dla bezrobotnych*
3. Nowe zamówienia w przemyśle (w zależności od sektora produkcji zmienia się waga wskaźnika)
4. Opóźnienia dostaw
5. Liczba pozwoleń na budowę
6. Notowania akcji na giełdach (Indeks S&P 500)
7. Podaż pieniądza (M2)
8. Oprocentowanie obligacji
9. Wskaźnik oczekiwań konsumentów (comiesięczne badania ankietowe)

Wskaźniki równoczesne
1. Zatrudnienie poza rolnictwem
2. Dochody osobiste wyłączeniem transferów
3. Indeks produkcji przemysłowej
4. Obroty w przemyśle i handlu

* uwzględniana jest jego odwrotność; ujemna zmiana tego wskaźnika pozytywnie wpływa 
na indeks zbiorczy.

Źródło: The Conference Board Leading Economic Index for the United States,The Con-
ference Board, April 2011, s. 3.



Relacje między wynikami badań jakościowych a charakterystyką ilościową… 231

Innym przykładem wskaźników złożonych wykorzystujących zarówno 
zmienne ilościowe, jak i jakościowe jest system wskaźników wyprzedzających 
tworzony przez OECD od lat 70. Dla każdego z analizowanych krajów oraz 
grup państw dobierany jest zestaw zmiennych dopasowany do specyfiki danej 
gospodarki. Wspólne dla wszystkich wskaźników jest natomiast podejście meto-
dologiczne i stosowane procedury obliczeniowe. OECD oblicza wskaźnik wyprze-
dzający również dla Polski, wykorzystując w tym celu cztery zmienne ilościowe 
oraz szereg pochodzący z badań przeprowadzanych przez GUS metodą testu 
koniunktury. Zmienna jakościowa w tym zestawieniu dotyczy oceny koniunktury 
w przemyśle. Zestawienie wykorzystywanych zmiennych przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Składniki złożonego wskaźnika wyprzedzającego dla Polski  
obliczanego przez OECD

Składniki cząstkowe
Indeks kursu walutowego w stosunku do USD skorygowany o wpływ inflacji *
(Real Effective Exchange Rate Index)
3-miesięczny WIBOR*
Klimat koniunktury w przemyśle (badania ankietowe)
Liczba ofert pracy
Produkcja węgla

* uwzględniana jest odwrotność miernika.

Źródło: ww.oecd.org/std/leadingindicatorsandtendencysurveys/poland-clicomponentse-
riesturningpoints.htm (1.07.2012).

Test koniunktury jako metoda pomiaru opinii o sytuacji rynkowej

Postępowanie przedsiębiorstw na rynku, a zwłaszcza przyjęcie przez nich 
odpowiedniej strategii działania, zależy od tego, jak postrzegają one swoją bieżącą 
sytuację oraz jak oceniają dalsze perspektywy działalności. Na duże znaczenie ocze-
kiwań odnośnie do przyszłego stanu rynku wskazuje między innymi V. Zarnovitz. 
Wyróżnia on dwa rodzaje oczekiwań odnośnie do tendencji gospodarczych, które 
różnią się prognozowanymi zmiennymi oraz rolą podmiotów, które te przewidywa-
nia formułują. Pierwsze podejście – makroprognozy bądź makrooczekiwania – to 
sądy na temat stanu zmiennych charakteryzujących całą gospodarkę. Prognozy 
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na skalę makro są przygotowywane przez ośrodki akademickie bądź instytucje 
badawcze, czyli generalnie rzecz biorąc przez ekspertów. Drugi rodzaj prognoz 
to mikrooczekiwania, które są tworzone, zazwyczaj w postaci nieformalnej, przez 
podmioty, które uczestniczą w grze rynkowej. Są to prognozy, które dotyczą pro-
blematyki konkretnych przedsiębiorstw – na przykład w odniesieniu do poziomu 
sprzedaży bądź sytuacji finansowej. Zgodnie z teorią racjonalnych oczekiwań 
te przewidywania mają realny wpływ na przyszły kształt rynku. Swego rodzaju 
mikroocenami oraz mikroprognozami, znanymi opinii publicznej są wyniki testu 
koniunktury. Wartość tego typu prognoz bywa wysoko oceniana ze względu na 
to, że są one tworzone przez uczestników rynku, a nie przez ekspertów, który 
zazwyczaj są obserwatorami zjawisk gospodarczych.

Oczywiście każda perspektywa ma swoje lepsze i gorsze strony. Po stronie 
ekspertów sporządzających makroprognozy stoi większa wiedza o zjawiskach 
gospodarczych, natomiast przedsiębiorstwa są silniej zmotywowane do prawidło-
wej oceny aktualnej sytuacji. Trafna ocena stanu rynku, na którym działają oraz 
występujących na nim tendencji umożliwia realizację wyznaczonych celów. Oba 
podejścia mają ze sobą wiele wspólnego. Publikowane prognozy rozwoju gospo-
darczego są informacją dla przedsiębiorstw na temat możliwej koniunktury w ich 
otoczeniu. I odwrotnie – zbadane testem koniunktury opinie przedsiębiorców mogą 
stanowić wskazówkę podczas formułowania prognoz dotyczących rozwoju całej 
gospodarki. Jest to jeden z celów przeprowadzania tego typu badań przez GUS.

GUS rozpoczął badanie koniunktury gospodarczej metodą testu koniunk-
tury w 1992 roku. Początkowo badanie koncentrowało się tylko na przemyśle. 
W kolejnych latach do badanego obszaru tematycznego dołączono budownictwo, 
handel oraz jako ostatnie – w 2003 roku – usługi. Badanie koniunktury w usługach 
obejmuje podmioty zaklasyfikowane do jedenastu różnych sekcji (PKD 2007)7:

 – transport i gospodarka magazynowa (sekcja H),
 – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
(sekcja I),

 – informacja i komunikacja (sekcja J),
 – działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K),
 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L),
 – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M),
 – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
(sekcja N),

7 Badanie koniunktury gospodarczej, zeszyt metodologiczny GUS, Warszawa 2011, s. 15.
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 – edukacja (sekcja P),
 – opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q),
 – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R),
 – pozostała działalność usługowa (sekcja S).

W ramach sekcji H, która jest przedmiotem badań prowadzonych w niniej-
szym artykule, wyróżnia się z kolei pięć działów: transport lądowy oraz rurocią-
gowy, transport wodny, transport lotniczy, magazynowanie i działalność usługową 
wspomagającą transport oraz działalność pocztową i kurierską.

Założenia metodologiczne badań koniunktury wykorzystujących test koniunk-
tury wskazują wyraźnie, że respondenci odpowiadając na pytania powinni brać 
pod uwagę przede wszystkim osobiste odczucia dotyczące sytuacji we własnym 
przedsiębiorstwie. Nie powinni odwoływać się do prowadzonej w przedsiębior-
stwie ewidencji z obszaru objętego badaniem ankietowym, lecz opierać opinię na 
sytuacji obecnej, a formułowaną prognozę – na swoim odczuciu8.

Respondenci odpowiadając na większość pytań decydują o tym, czy z ich 
punktu widzenia sytuacja uległa poprawie, pogorszeniu bądź nie uległa zmianie. 
Wyniki testu koniunktury publikowane przez GUS są podawane w postaci wskaźni-
ków będących saldami takich odpowiedzi na dane pytanie. Obliczane są zatem jako 
różnice między procentowym udziałem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych.

Respondenci są proszeni o nieuwzględnianie czynnika sezonowego w swo-
ich odpowiedziach. Zatem z założenia wyniki badań nie powinny być obciążone 
wahaniami sezonowymi. Jednakże w praktyce realizacja tego warunku jest bardzo 
trudna do spełnienia, dlatego w niniejszym artykule przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia właściwej analizy wszystkie szeregi czasowe zostały pozbawione 
sezonowości. Wykorzystano w tym celu metodę TRAMO/SEATS, która jest stoso-
wana i rekomendowana między innymi przez GUS i Eurostat. Sezonowości zostały 
pozbawione zarówno dane jakościowe, jak i ilościowe. Ponadto z wykorzystanych 
w artykule zmiennych ilościowych został także usunięty trend. Posłużono się w tym 
celu filtrem Hodricka-Prescotta9. Dzięki zastosowaniu tych procedur przeprowa-
dzona analiza skoncentrowała się tylko na obszarze badawczym wyznaczonym 
przez ramy niniejszego artykułu.

Okres badawczy obejmuje lata 2003–2012. Pierwsza obserwacja podykto-
wana jest rozpoczęciem przeprowadzania testu koniunktury przez GUS w sektorze 

8 Ibidem, s. 16.
9 Więcej na temat filtru w: R.J. Hodrick, E.C. Prescott, Postwar US Business Cycles, An Empirical 

Investigation, „Journal of Money, Credit and Banking” 1997, nr 29.
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usług. Ostatni uwzględniany w analizie miesiąc to marzec 2012 roku. Obliczenia 
przeprowadzono dla całego okresu badawczego, jak również dla kilku okresów 
cząstkowych.

Wyniki badań

Ocenę aktualnej sytuacji oraz przewidywania na przyszłość pozyskiwane 
dzięki testom koniunktury, a także dane ilościowe, można badać pod kątem 
spełniania warunków metodologicznych wymaganych wobec składników 
cząstkowych wskaźników złożonych. W formie wycinkowej mogą posłużyć 
do analizy zachowania się przedsiębiorstw z określonej branży. Zestawienie 
zmiennych jakościowych i ilościowych opisujących daną branżę pozwala 
sprawdzić na ile odczucia i opinie są spójne z obserwowanymi zmianami 
ilościowymi. Analiza wielu zmiennych umożliwia wybór tych o stabilnym 
charakterze, które wskazują na daną branżę jako pro-, anty- bądź acykliczną 
w stosunku do całej gospodarki.

Badania amerykańskie wskazują10 na istnienie zależności między cyklem refe-
rencyjnym, opisującym cykl koniunkturalny w całej gospodarce, a cyklem w branży 
transportowej. Charakter wzajemnych zależności zmienia się wraz z fazami cyklu 
gospodarczego. Szczyt cyklu transportowego wyprzedza cykl koniunkturalny śred-
nio o sześć miesięcy, natomiast dno jest opóźnione o dwa miesiące. W rezultacie 
czas trwania recesji11 w transporcie jest o osiem miesięcy dłuższy w stosunku do 
gospodarki ogółem. Badania te pokazują także, że transport jest bardzo wrażliwy na 
zmiany koniunktury gospodarczej i jest w stanie odzwierciedlić nie tylko poważne 
recesje gospodarcze, ale także łagodne spowolnienia.

W badaniach przeprowadzonych w niniejszym artykule wykorzystano sie-
dem zmiennych pochodzących z badań ankietowych przeprowadzonych przez 
GUS (wszystkie szeregi dotyczyły sekcji transport i magazynowanie) oraz dwie 
zmienne ilościowe.

Zmienne jakościowe można podzielić na dwie grupy. W pierwszej znalazły 
się szeregi, które są wyznaczane jako salda odpowiedzi na pytania o aktualną 
sytuację w przedsiębiorstwie:

10 K. Lahiri, V. Yao, Economic Indicators for the US Transportation Sector, „Transportation 
Research Part A” 2006, nr 40.

11 Jeżeli zdefiniujemy recesję jako czas pomiędzy kolejnym szczytem a dnem cyklu. Wyróżnienie 
w przebiegu cyklu tylko dwóch faz między kolejnymi punktami zwrotnymi jest w badaniach aka-
demickich częściej stosowane niż wskazywanie tradycyjnie na cztery fazy.
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 – sprzedaż usług,
 – popyt na usługi,
 – ogólna sytuacja gospodarcza,
 – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w usługach.

Drugą grupę stanowią szeregi będące saldami odpowiedzi na pytania o prze-
widywaną w przyszłości sytuację. Horyzont prognoz to najbliższe trzy miesiące. 
Są to:

 – przewidywana sprzedaż usług,
 – przewidywany popyt na usługi,
 – przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza.

Dane jakościowe zostały skonfrontowane ze zmiennymi ilościowymi, które 
posłużyły jako zmienne referencyjne. Wykorzystano w tym celu produkcję sprze-
daną przemysłu oraz przewozy ładunków. Uznano, że przewozy ładunków ze 
względu na dużą wartość informacyjną powinny dobrze ilustrować koniunkturę 
w transporcie.

W pierwszej kolejności zestawiono salda odpowiedzi na pytanie o sprzedaż 
usług z cykliczną składową produkcji przemysłowej. Tę parę zmiennych zapre-
zentowano na rysunku 1.Widać na nim wiele podobieństw w przebiegu szeregów. 
Interesujące jest zwłaszcza ich zachowanie się w latach 2008–2009. Produkcja 
przemysłowa osiągnęła dno cyklu jako pierwsza.

 

Rys. 1. Cykliczna składowa produkcji przemysłowej (oś lewa) oraz opinie na temat 
sprzedaży usług (oś prawa) dla sekcji transport i magazynowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynów statystycznych GUS (różne numery) 
oraz bazy danych GUS „Koniunktura w usługach”.
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Oprócz analizy przebiegu szeregów czasowych na wykresie warto również 
zmierzyć współzmienność między badanymi zmiennymi. Wykorzystano w tym celu 
współczynnik korelacji liniowej Pearsona, który jest często stosowany do liczbo-
wego diagnozowania podobieństw w przebiegu szeregów czasowych. W pierwszej 
kolejności zbadano korelacje między produkcją przemysłową a zmiennymi jako-
ściowymi oddającymi odczucia przedsiębiorców na temat ich aktualnej sytuacji. 
Współczynniki policzono dla całego badanego okresu oraz dla trzech subokresów 
o równej liczbie obserwacji. Przeprowadzone obliczenia (tab. 3) wskazują, że dla 
wielu par badanych szeregów współczynnik zbliża się do 0,6, co należy uznać 
za wyraźną korelację12. W całym badanym okresie najwyższą współzmienność 
uzyskano dla ogólnej sytuacji gospodarczej, natomiast w odniesieniu do kilku 
ostatnich lat najwyższą korelację uzyskano dla popytu na usługi oraz sprzedaży 
usług.

Tabela 3

Współczynniki korelacji części cyklicznej produkcji przemysłowej oraz wybranych 
zmiennych jakościowych

Zmienna  
jakościowa 2003–2012 2003–2005 2006–2008 2009–2012

Sprzedaż usług 0,53 0,35 0,45 0,60

Popyt na usługi 0,49 0,22 0,52 0,57

Ogólna sytuacja gospodarcza 0,58 0,58 0,58 0,51

Wskaźnik ogólnego klimatu 
koniunktury w usługach 0,55 0,69 0,56 0,49

Źródło: obliczenia własne na podstawie Biuletynów statystycznych GUS (różne numery) 
oraz bazy danych GUS „Koniunktura w usługach”.

Kolejne badanie przeprowadzono dla drugiej zmiennej referencyjnej – prze-
wozów ładunków. Oczekiwano, że zawężenie analizy do zmiennych pochodzących 
tylko z obszaru transportu powinno przynieść wyniki świadczące o jeszcze wyższej 
współzmienności, niż to miało miejsce dla produkcji przemysłowej. Tymczasem 
tak się nie stało.

12 M. Sobczak, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 225.



Relacje między wynikami badań jakościowych a charakterystyką ilościową… 237

Na rysunku 2 przedstawiono przebieg cyklicznej składowej przewozów 
ładunków oraz salda odpowiedzi na pytanie o sprzedaż usług. W zachowaniu się 
zmiennych nie widać wielu podobieństw. Jedyna istotna zbieżność to zdecydo-
wany spadek wartości w obu przypadkach w latach 2008–2009. Podobnie, jak to 
miało miejsce na rys. 1., zmienna jakościowa dno osiągnęła później niż zmienna 
ilościowa. Oznacza to, że obserwacja wyników testu koniunktury nie mogłaby 
posłużyć jako zapowiedź zbliżającego się momentu odbicia od dna i rozpoczęcia 
fazy wzrostowej. Zestawienie przewozów ładunków z pozostałymi zmiennymi 
jakościowymi także nie ujawniło istnienia znaczącej współzmienności.

Interpretując wyniki przyjęto, że jeżeli moduł współczynnika korelacji będzie 
mniejszy niż 0,4, to taką współzmienność należy uznać za słabą. Obliczenia 
z tabeli 4 wskazują, że większość wyników mieści się w przedziale (–0,4; 0,4). 
Wyjątkiem jest znacząca korelacja uzyskana dla ogólnej sytuacji gospodarczej, 
gdzie korelacja na początku badanego okresu wynosiła 0,67. W kolejnych latach 
nie potwierdzono już istnienia takiego związku.

 

Rys. 2. Cykliczna składowa przewozów ładunków (oś lewa) oraz opinie na temat sprze-
daży usług (oś prawa) dla sekcji transport i magazynowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynów statystycznych GUS (różne numery) 
oraz bazy danych GUS „Koniunktura w usługach”.

Porównanie wyników przedstawionych w obu tabelach może świadczyć 
o tym, że oceniając sytuację gospodarczą w branży transportowej oraz zmiany 
popytu i sprzedaży usług własnego przedsiębiorstwa, ankietowani mogą sugerować 
się wieloma różnymi informacjami pochodzącymi z różnych obszarów działalności 
gospodarczej, a nie tylko z branży transportowej.
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Tabela 4

Współczynniki korelacji części cyklicznej przewozów ładunków oraz wybranych 
zmiennych jakościowych

Zmienna  
jakościowa 2003–2012 2003–2005 2006–2008 2009–2012

Sprzedaż usług –0,02 –0,04 0,39 –0,29

Popyt na usługi –0,06 –0,15 0,32 –0,30

Ogólna sytuacja gospodarcza 0,02 0,67 0,18 –0,19

Wskaźnik ogólnego klimatu 
koniunktury w usługach –0,08 0,40 0,26 –0,39

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynów statystycznych GUS (różne numery) 
oraz bazy danych GUS „Koniunktura w usługach”.

Zmienne jakościowe skonfrontowano z przebiegiem zmiennych ilościowych 
także z uwzględnieniem przesunięć czasowych. Brano pod uwagę wzajemne 
przesunięcia do siedmiu miesięcy. Nie odnotowano jednak istnienia silniejszych 
zależności niż miało to miejsce dla relacji równoczesnych.

Zbadano także współzmienność części cyklicznych badanych szeregów 
ilościowych względem siebie. Okazało się, że o ile do 2007 roku można zauważyć 
pewne podobieństwa w ich przebiegu, to w ostatnich kilku latach zmienne nie 
wykazują już korelacji. Oznacza to, że szereg przewozów ładunków nie mógłby 
posłużyć jako część składowa wskaźnika wyprzedzającego ani równoczesnego 
względem cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej. Przebieg przewozów 
obserwowany po 2007 roku cechuje się acyklicznym charakterem względem 
produkcji przemysłowej.

Drugą grupą analizowanych zmiennych jakościowych były salda odpowiedzi 
na pytania o przewidywane zachowanie się odpowiednich wielkości. Na rys. 3 
przedstawiono przykładową parę zmiennych – ocenę ogólnej sytuacji gospodarczej 
oraz przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej dla sekcji H. Analizowane szeregi 
nie cechują się stabilnym charakterem współzależności w całym badanym okresie.

Za punkt podziału przyjęto marzec 2009 roku. We wskazanym miesiącu 
zarówno ocena sytuacji bieżącej, jak i przewidywanej charakteryzowały się najniż-
szymi wartościami. Jest to jednocześnie miesiąc, w którym wartości współczynnika 
korelacji wskazują na osłabienie właściwości prognostycznych salda przewidywa-
nej sytuacji w stosunku do sytuacji aktualnej. Do porównania przyjęto subokresy 
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o takiej samej liczbie obserwacji. Przed 2009 rokiem korelacja dla 3-miesięcznego 
wyprzedzenia przewidywań w stosunku do sytuacji aktualnej wynosiła 0,81. 
Natomiast po 2009 roku zbieżność, mimo że wciąż była najwyższa dla 3-miesięcz-
nego wyprzedzenia, to wynosiła już zdecydowanie mniej, bo 0,55. Gwałtowny 
spadek wartości obu szeregów w roku 2008 i w pierwszych miesiącach 2009 roku 
następował jednocześnie. Szereg przewidywań nie wyprzedzał sytuacji aktualnej, 
nie sygnalizował wcześniej nadchodzącego załamania nastrojów. Chociaż już 
w przypadku samego odbicia od dna w marcu 2009 roku przewidywana sytuacja 
właściwie odegrała rolę zmiennej wyprzedzającej. Jej wartości wcześniej zaczęły 
wskazywać na spodziewaną poprawę sytuacji.

 
 

Rys. 3. Opinie na temat ogólnej sytuacji gospodarczej oraz przewidywanej sytuacji 
gospodarczej dla sekcji transport i magazynowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynów statystycznych GUS (różne numery) 
oraz bazy danych GUS „Koniunktura w usługach”.

Interesujące wyniki dała także podobna analiza przeprowadzona dla aktu-
alnego oraz prognozowanego popytu na usługi. W przypadku tych zmiennych 
najwyższa współzmienność dotyczyła danych równoczesnych, bez uwzględniania 
przesunięć czasowych. Korelacja dla całego obserwowanego okresu wyniosła 0,84. 
W czasie kryzysu w latach 2008–2009 szereg ocen sytuacji aktualnej dno osiągnął 
wcześniej niż szereg jego wartości przewidywanych. Bardzo podobne relacje 
cechują też parę zmiennych: sprzedaż aktualna – sprzedaż przewidywana. Również 
w ich przypadku należy mówić o korelacji równoczesnej. Dla całego badanego 
okresu wynosiła ona 0,83. Świadczy to o tym, że przewidywania są tworzone 
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przez ankietowanych na zasadzie ekstrapolacji już obserwowanych tendencji. Nie 
można zatem mówić o spełnianiu funkcji prognostycznej przez zmienne będące 
odpowiedziami na pytania o przewidywania na przyszłość.

Podsumowanie

W artykule zadano pytanie badawcze o relacje pomiędzy odczuciami przedsię-
biorców na temat ich kondycji i sytuacji rynkowej a kształtowaniem się obiektyw-
nych ilościowych mierników opisujących stan rynku i całej gospodarki. Odpowiedź 
na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Z jednej strony można znaleźć 
znaczące korelacje dla niektórych badanych par zmiennych, a z drugiej strony 
nie udało się ich potwierdzić dla sytuacji, gdy obie zmienne pochodziły z obszaru 
transportu. Najsilniejsze współzależności odnaleziono dla pary: opinie o sytuacji 
gospodarczej w sekcji transport i magazynowanie oraz produkcja przemysłowa.

Natomiast w przypadku drugiej z uwzględnianych zmiennych ilościowych – 
przewozów ładunków – interesująca była obserwacja punktów charakterystycznych 
w przebiegu cyklu. Wskazują one na podobne zachowanie się zmiennych w czasie 
dna cyklu w 2009 roku. W kolejnych latach spadkom przewozów ładunków nie 
towarzyszyło pogorszenie nastrojów odnośnie kształtowania się sprzedaży usług 
w przedsiębiorstwach.

Uzyskane w trakcie badań wyniki wskazują na niestabilny charakter zmien-
nych jakościowych w badanym okresie. Obliczone korelacje zmieniały swoje 
natężenie w zależności od badanego podokresu. To, co łączy wszystkie anali-
zowane współzależności to gwałtowne spadki zarówno danych ilościowych jak 
i jakościowych w latach 2008–2009.
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RELATIONS BETWEEN THE RESULTS OF TENDENCY SURVEYS AND 
QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE SITUATION ON THE 

TRANSPORT MARKET

Summary

The article compares the results of tendency surveys in the area of transport with 
macroeconomic variables in Poland over the period 2003–2012. It analyzes co-move-
ments between survey indicators expressing feelings about situation of enterprises and 
reference series. In the group of survey indicators there are: evaluation of general eco-
nomic situation, demand for services, sale of services, general climate in services.

The research period constitute years from 2003 until 2012. The correlation analy-
sis was also conducted including a few fragmentary subperiods. Last years are ideal for 
verifying the hypothesis about the role of psychological factors that influence the state of 
the market. This article is looking for the co-movements between same qualitative and 
quantitative (reference) time series.

Translated by Natalia Wagner
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USŁUGI LOGISTYCZNE W JACHTINGU

Wprowadzenie

Jachting jako rodzaj turystyki wodnej i element aktywności człowieka charak-
teryzuje się dynamicznym rozwojem. Potwierdza to wzrost liczby uprawiających 
jachting oraz obiektów przeznaczonych do obsługi jachtów na lądzie. Nabiera 
on szczególnego znaczenia w gospodarce krajów i regionów, których naturalne 
uwarunkowania geograficzne są szczególnie sprzyjające dla uprawiania tej formy 
turystyki. Dla takich obszarów turystyka wodna jest jednym z kluczowych ele-
mentów rozwoju regionów. Regiony, te mając świadomość dobrodziejstw natury, 
postawiły na rozwój gospodarki morskiej lub śródlądowej poszukując coraz to 
nowych kierunków działania. Jednym z nich, poza typową działalnością morską, 
jest właśnie turystyka wodna. Rozumiana jako nie tylko system zorganizowanych 
przez określony podmiot stałych morskich połączeń i rejsów wycieczkowych, ale 
również jako indywidualne podróże jachtowe po wodach morskich i śródlądowych. 
Niezależnie od formy tej turystyki, każda z nich wymaga zapewnienia odpowied-
niego zaplecza usługowego na lądzie przez porty jachtowe.
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Celem artykułu jest ukazanie specyfiki jachtingu i jego znaczenia w rozwoju 
turystyki wodnej, ze szczególnym wskazaniem na usługi logistyczne jako pod-
stawowe czynniki warunkujące sprawną obsługę turystów-żeglarzy w portach 
jachtowych.

Jachting – pojęcie, geneza, sens i znaczenie

Jachting – to działalność ukierunkowana na eksploatację indywidualnych 
i zbiorowych jednostek pływających wykorzystywanych masowo dla celów 
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych na: wodach śródlądowych, morskich 
wodach wewnętrznych i morskich wodach przybrzeżnych. Działalność ta reali-
zowana jest w portach i przystaniach jachtowych (mariny), lądowych bazach 
technicznych, a także dzięki lądowemu zapleczu turystycznemu3.

Rodowód jachtingu jest trudny do ustalenia, gdyż jednostkami pływającymi 
wykorzystywanymi dla celów rozrywkowych były już statki władców Egiptu 
(m.in. królowej Kleopatry) pływające po wodach Nilu czy statki cesarzy rzymskich 
(m.in. Kaliguli) przemieszczające się po wodach jeziora Nemi w środkowych 
Włoszech4. Historycznie jacht (oryg. jogt) był XVIII-wiecznym statkiem holen-
derskim używanym głównie do komunikacji. Spopularyzowanie tych „wodnych 
karet” było zasługą króla angielskiego Karola II, który bardzo polubił ten sposób 
podróżowania po morzu i wodach Tamizy5. Króla Karola można więc uznać za 
pierwszego „jachtsmena”, a posiadanie luksusowych jachtów przez panujących 
i arystokratów jest aktualne do dzisiaj. Od pierwszych wzmianek historycznych 
jachting był rozrywką królów i arystokracji. Nawet sama przynależność do grona 
jachtsmenów przynosiła zaszczyt i była przedmiotem usilnych zabiegów osób 
ubiegających się o ten status. Jachting od zawsze nobilitował, również tych, którzy 
dopiero pięli się po drabinie społecznej i był dogodną drogą awansu społecznego.

Studiując genezę jachtingu jako świadomego, bezinteresownego żeglowania 
wyłącznie dla samej przyjemności, należy zwrócić uwagę na miejsca i czasy, 
w których środowisko geograficzne, stosunki gospodarcze i społeczne oraz poziom 
kultury tworzyły ku temu odpowiednie warunki. Tak dogodne warunki istniały na 
przełomie XVI i XVII wieku w krainie położonej u ujścia Renu i Skaldy (obecnie 

3 L. Tołkacz, Kierunek studiów Jachting, materiały wewnętrzne Wydziału Techniki Morskiej 
i Transportu ZUT w Szczecinie.

4 L. Tołkacz, Śródlądowa turystyka wodna, t. II, Turystyczne śródlądowe statki pasażerskie, Wyd. 
WTMiT ZUT w Szczecinie, Szczecin 2009.

5 M. Mickiewicz, Z dziejów żeglugi, Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1971.
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Holandia). Na tych obszarach w 1588 roku powstała Republika Zjednoczonych 
Prowincji Niderlandów, która szybko stanęła u szczytu potęgi i bogactwa za sprawą 
ogromnej floty statków. Wykonywała ona zdecydowaną większość światowych 
przewozów w handlu zamorskim. Takie warunki sprzyjały również rozwijaniu 
przez ludzi bogatych, szukających wytchnienia, żeglarstwa spacerowego wynika-
jącego z czystego amatorstwa. W ujęciu mistycznym, w żeglowaniu widziano też 
istotny czynnik przeobrażania człowieka, wykształcenia w nim społecznie pożą-
danych cech osobowości. Temu zajęciu przypisywano także nabycie koniecznych 
umiejętności i ukształtowanie charakteru, które to w głównej mierze decydowały 
o zdolności czerpania przyjemności z bezinteresownego żeglowania. To co od 
zawsze było charakterystyczne dla żeglarstwa amatorskiego to poczucie piękna, 
jako najszlachetniejszego wyrazu i warunku jachtingu. Zgodnie z tym nie mógł być 
jachtem statek, który ze względu na swój wygląd nie budził podziwu estetycznego. 
Nie uznawano za jachtsmena człowieka, który z braku umiejętności lub zmysłu 
estetycznego nie utrzymywał swego statku w stanie elegancji albo negował normy 
etyczne czy zasady etykiety żeglarskiej6. Już sam statek jako narzędzie żeglowania, 
stał się symbolem trudnej i wspaniałej sztuki, ucieleśniał ludzki geniusz, symboli-
zował piękno, potęgę i możliwości człowieka. Jako ciekawostkę można przytoczyć 
celowe wykorzystywanie jachtingu przez Cara Piotra Wielkiego do przeobrażeń 
cywilizacyjnych wielkiego, kontynentalnego państwa jakim była Rosja. Jak wia-
domo Car był założycielem i budowniczym Petersburga, a w tym pierwszego portu 
morskiego. Był twórcą floty i gospodarki morskiej swojego państwa. W roku 1718 
utworzył na Newie flotyllę złożoną z 141 jachtów. Nadając jej statut organizacyjny 
i banderę, powołał w ten sposób pierwszy na świecie Klub Żeglarski.

Jachting o cechach masowych pojawił się w XIX wieku, a od wieku XX stał 
się nieodłącznym (podobnie jak motoryzacja) elementem cywilizacji. Współcześnie 
ze względu na to, że jest uznawany za jedną z dyscyplin sportowych, może być 
uprawiany zarówno amatorsko, jak i w sposób profesjonalny.

Rozwój jachtingu w Polsce

Historia polskiego jachtingu jest stosunkowo niedługa, w porównaniu do 
wielowiekowości uprawiania tej dyscypliny w świecie. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest kilka. Pierwsza z nich jest bardzo prozaiczna i wynika przede wszystkim 
z faktu, że sport ten pozostawał przywilejem osób zamożnych, a osoby niezamożne, 

6 http://tttm.eu/strona47/historia jachtingu w zarysie.
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angażowane były tylko do prac pomocniczych na łodziach bogatych jachtsmenów. 
Druga przyczyna wynika z sytuacji w jakiej przez wiele lat znajdowała się Polska, 
to znaczy utraty niepodległości i braku bezpośredniego dostępu do morza. Dlatego 
też historia jachtingu w Polsce, zasadniczo zaczyna się dopiero po 1918 roku. 
Wtedy to też rozpoczęto pierwsze próby uprawiania tej dyscypliny na naszych 
wodach. Odbywało się to dosyć opornie, gdyż zamiłowani w tej dyscyplinie Polacy 
nie dysponowali odpowiednim sprzętem, problemem był także brak wyszkolonej 
kadry tzw. jachtsmenów. Jednakże te trudności w niedługim czasie zostały poko-
nane przez zafascynowanych tą dyscypliną ludzi i stosunkowo szybko zaczęto 
organizować życie żeglarskie w Polsce.

Niezależnie od epoki zawsze należy podziwiać przenikliwość zamysłów 
żeglarzy, którzy doskonale rozumieją znaczenia żeglugi i morza dla kraju oraz 
walorów wychowawczych jachtingu. Takie też myślenie dominowało u wielu 
Polaków, którzy w okresie niewoli naukę żeglowania rozpoczęli na rosyjskim 
terenie. Jednym z takich przykładów jest lekarz Józef Jakóbkiewicz, który pływał 
po świecie na różnych statkach, zwiedzając wiele mórz i oceanów. Jego, podobnie 
jak wielu innych, burzliwe losy rewolucji i wojny rzuciły na krańce Syberii. Tam 
też zaczął zbierać porzucone polskie dzieci, sieroty po zesłańcach, dla których 
otwierał ośrodki opiekuńcze, a w nich Harcerskie Drużyny Wodne. Dzięki sta-
raniom Józefa Jakóbkiewicza powstał Syberyjski Hufiec Żeglarski. Zdarzenie to 
przyjęto umownie za początek polskiego jachtingu. Natomiast 22 marca 1922 
roku został oficjalnie powołany do życia pierwszy polski klub żeglarski. Był 
nim Klub Żeglarski w Chojnicach. Następnie 21 lipca 1922 roku w Gdańsku 
powstał polski Klub Morski. Wymienione kluby oraz liczne sekcje żeglarskie AZS 
i Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego na zebraniu w Tczewie 11 maja 1924 
roku powołały Polski Związek Żeglarski. Należy także zaznaczyć, że niezwykłą, 
a wręcz decydującą rolę w powstaniu „Polski Morskiej” miało miasto Toruń. To 
właśnie w Toruniu, 25 października 1928 roku powołano Wojewódzki Komitet 
Obchodów Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, który postanowił uczcić tę 
rocznicę ufundowaniem pomnika – jakim był legendarny dziś żaglowiec o nazwie 
„Dar Pomorza”. Żaglowiec ten przeznaczony był dla Szkoły Morskiej w Tczewie 
i ochrzczony 13 lipca 1930 roku w porcie Gdyńskim, gdzie podniesiono banderę. 
Warto zaznaczyć, że „Dar Pomorza” został uznany za jeden z najpiękniejszych 
żaglowców świata.

Natomiast za prekursora polskiego żeglarstwa uznaje się generała Mariusza 
Zaruskiego, który był jednym z założycieli, powstałego w 1924 roku Yacht Klubu 
Polski. Zwieńczeniem tych wysiłków był przebyty już w następnym roku pierwszy 
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rejs bałtycki na jachcie o nazwie Witeź. Drugim równie ważnym ośrodkiem krze-
wienia żeglarstwa była I Morska Drużyna Harcerzy im. Władysława IV w Gdyni. 
Z tej to właśnie drużyny wywodził się legendarny Władysław Wagner, który tuż 
przed wybuchem II wojny światowej zdołał przejść do historii jako pierwszy 
Polak, który opłynął kulę ziemską pod żaglami. Pod wpływem tych sukcesów 
zaczęły szybko tworzyć się inne organizacje, których celem było szerzenie wśród 
społeczeństwa morskiej edukacji. Jedną z nich była Liga Morska i Kolonialna 
(początkowo Liga Morska i Rzeczna). Rosła także flota polskich jachtów, np. 
Zawisza Czarny, flota Czajek, dzięki czemu coraz większa liczba młodych ludzi 
mogła uprawiać żeglarstwo7. Jednakże ten dobry okres dla jachtingu w Polsce 
został zahamowany wybuchem II wojny światowej. Po jej zakończeniu polscy 
pasjonaci żeglarstwa powrócili do odbudowywania osiągnięć sprzed wojny, 
jednakże nadal czekało na nich wiele przeszkód, z których największą był nowy 
ustrój, a dokładnie tzw. żelazna kurtyna, co skutecznie ograniczało rozwój i pełne 
rozwinięcie skrzydeł. Pomimo tych trudności, żeglarstwo w Polsce było uprawiane, 
tylko że na akwenach śródlądowych i w obrębie wód terytorialnych8. Należy 
podkreślić, że mimo tych ogromnych ograniczeń polscy żeglarze i tak wyraźnie 
wpisali się na karty historii światowego jachtingu. Do najsłynniejszych żeglarzy 
należą Leonid Teliga, Krystyna Chojnowska-Listkiewicz, Zdzisław Michalski 
i wielu innych9.

Sfera usług logistycznych

Usługi logistyczne ze względu na swoje specyficzne cechy, które w sposób 
jednoznaczny kwalifikują je do sfery usługowej (niematerialność, nietrwałość, 
nierozdzielność z osobą wykonawcy, różnorodność itp.) podkreślają, że sta-
nowią odrębną działalność, dostarczającą określonych korzyści nabywcom, 
niekoniecznie związanym ze sprzedażą produktów lub innych usług. Do ich 
wytworzenia mogą być wykorzystane dobra materialne (nie jest to warunek 
konieczny), jednak nie następuje zmiana właściciela dóbr, tzn. nie dochodzi 
do zmiany własności10. Historycznie przyczyną wyodrębnienia się sfery usług 

7 Encyklopedia żeglarstwa, red. J. Czajewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, 
s. 188.

8 E. Koczorowski, J. Koziarski, R. Pluta, Ceremoniał morski i etykieta jachtowa, Alma-Press, 
Warszawa 2008, s. 36–39.

9 www.czarteryjachtow.com.pl/jachting-w-polsce/.
10 Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski, Biblioteka Logistyka, Poznań 2011, s. 9.
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logistycznych była konieczność podporządkowania zmianom i potrzebom, jakie 
następowały na płaszczyźnie wymiany towarowej, a dokładnie przemieszczania 
i przepływu strumieni w ramach tzw. triady logistycznej (tj. przepływu strumieni: 
materiałów, finansów i informacji). Z tego też względu niezmiennie podsta-
wową usługą logistyczną jest usługa transportowa, która wynika z potrzeby 
przemieszczania osób i rzeczy. Usługa transportowa jest wymiernym efektem 
procesu przemieszczania, kryje w sobie czynności techniczne i organizacyjne. 
Z kolei transport jest działalnością podejmowaną w celu zaspokojenia konkretnej 
potrzeby, wymagającej pokonania przestrzeni przez człowieka lub dobro i ma 
charakter wtórny do popytu na określone dobra i usługi11. Zasadniczo usługi 
logistyczne odnoszą się do działalności zarobkowej związanej z wykonywaniem 
transportu, spedycji i magazynowania. Są to trzy podstawowe grupy usług, które 
stanowią bazę działalności logistycznej, która potrzebuje wsparcia tzw. usług 
pokrewnych (dodatkowych). To od ich w znacznej mierze zależy koordynacja 
procesu przepływu dóbr między ogniwami łańcucha dostaw. Należy podkreślić, 
iż współcześnie usługa logistyczna rozumiana jest jako wykonywanie na podsta-
wie umowy określonych czynności polegających na realizacji przez usługodawcę 
jednej lub wielu funkcji logistycznych na rzecz zleceniodawcy12. Takie podejście 
powoduje niejako konieczność szerszego ujmowania działalności logistycznej, 
jako tej która z natury wymaga określonego wsparcia usług dodatkowych, co 
wynika m.in. z obsługi klienta, np. informowanie o stanie realizacji umowy, 
odbiór należności itp. Dwie pierwsze grupy (transport i spedycja) mają za zadanie 
dostarczenie towaru w określone w umowie miejsce, w stanie nieuszkodzonym, 
trzecia grupa usług dotyczy procesu magazynowania. Wszystkie one wymagają 
wsparcia logistycznego, które zapewni zarówno optymalne wykorzystanie poten-
cjału, jak i wymaganą dostępność pod względem ilości i jakości oraz efektywność 
wszystkich czynności. Z tego też powodu wszystkie trzy rodzaje usług należą 
do sfery działalności logistycznej.

Przedstawione podziały usług logistycznych nie wyczerpują całego pakietu 
możliwości definicyjnych. Literatura przedmiotu jest dość bogata w różne podziały 
i tak np. w opracowaniach niemieckich autorów, spotykane są jeszcze bardziej 
szczegółowe podziały, zgodnie z którymi wymienia się usługi o charakterze13:

11 Rynek usług logistycznych, red. M. Ciesielski, Difin, Warszawa 2005, s. 11.
12 Usługi logistyczne..., s. 11.
13 Logistyka. Teoria i praktyka, red. S. Krawczyk, Difin, Warszawa 2011, s. 205; por. W. Ullmann, 

Logistische Dienstleistungen, TFH, Berlin 2002.
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 – operacyjnym, do których zalicza się transport, magazynowanie, komi-
sjonowanie, konfekcjonowanie, pakowanie i oznaczanie, zamieszczanie 
kodów kreskowych itp.,

 – administracyjnym, wśród których jest: obsługa zamówień, inwentaryzacja, 
dyspozycje wysyłkowe, obsługa celna,

 – komunikacyjno-przepływowym, związane z przepływem informacji, awi-
zowaniem przesyłki, monitoringiem, przetwarzaniem/przechowywaniem 
informacji, archiwizacją danych i tworzeniem baz danych,

 – finansowym, odpowiedzialnych za przepływy finansowe pomiędzy pod-
miotami, inkasa, factoringu, windykacji, ubezpieczenia itp.,

 – doradczym, w zakresie wyboru infrastruktury logistycznej, systemu infor-
matycznego, doboru kadr.

Z powyższego wynika, że usługa logistyczna może być prosta lub złożona. 
W przypadku tej drugiej nie ma rygorystycznie określonych zestawów elementów, 
które określałby jej skład. Są to zasadniczo pogrupowane moduły składające się ze 
zróżnicowanej liczby i rodzaju elementów. Elementy te mogą dotyczyć różnych 
czynności wykonywanych podczas procesu świadczenia usług logistycznych, 
bądź odnosić się do sposobu ich wykonywania, czy też rodzaju użytych środków.

Operacje logistyczne warunkujące realizację podstawowych funkcji 
portu jachtowego

Wykorzystanie indywidualnych i zbiorowych jednostek pływających tzn. 
jachtów żaglowych, jachtów motorowych czy małych statków pasażerskich rośnie 
wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw. Ruch ten w tak dużej skali – liczącej 
dziesiątki milionów jednostek nie mógłby istnieć bez zaplecza lądowego i usług, 
które są świadczone przez to zaplecze na rzecz jachtingu.

Podstawowym miejscem świadczenia usług jest port jachtowy, który stanowi 
zespół akwenów portowych, hydrotechnicznych budowli portowych, terenów por-
towych, budowli lądowych oraz urządzeń technicznych zapewniających bezpieczny 
postój i obsługę jachtów oraz innych rekreacyjnych lub turystycznych jednostek 
i urządzeń pływających. Może być morski lub śródlądowy14. Dla realizacji swoich 
funkcji każdy port jachtowy musi mieć odpowiednio ukształtowane obszary wodne 
oraz określonej wielkości tereny lądowe. Muszą one być prawidłowo wyposażone 

14 B. Mazurkiewicz, Porty jachtowe-Mariny. Projektowanie, Fundacja Promocji Przemysłu Okrę-
towego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2004, s. 31.
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w urządzenia techniczne i portowe konstrukcje hydrotechniczne, aby zapewniać 
obsługę żeglarzy i innych użytkowników portu. Bardziej zaawansowaną formą 
portu jachtowego jest marina, która jest swoistym portem jachtowym, jednak 
z założenia przygotowanym do spełniania dodatkowej funkcji – mieszkalnej. 
Dla realizacji tej funkcji marina ma tzw. dopełniającą zabudowę mieszkalną, na 
którą składają się pawilony lub inne budowle, które zapewniają miejsca hotelowe, 
powierzchnie dla handlu, gastronomii (bary, restauracje, kawiarnie, kluby, centra 
rekreacyjne i inne).

Usługi portów jachtowych można podzielić na trzy podstawowe grupy:
 – związane z eksploatacją indywidualnych środków transportowych (indy-

widualne jednostki pływające), ukierunkowane na obsługę jednostki 
w takcie postoju, w odniesieniu do jej potrzeb tankowania, mycia i napraw 
itp.,

 – związane z eksploatacją zbiorowych środków transportowych (zbioro-
wych jednostek pływających), ukierunkowane na obsługę techniczną 
jednostki (tankowanie, drobne naprawy) w trakcie postoju oraz organi-
zacyjno-socjalną uczestników podróży,

 – związane z organizacją i funkcjonowaniem portów i przystani jachtowych.
Usługi logistyczne świadczone w portach jachtowych można natomiast 

podzielić według dwóch podstawowych kryteriów: typu portu (jego przeznaczenie, 
pojemność – czyli liczba miejsc postojowych) oraz rodzaju użytkowników (stali 
użytkownicy, w tym firmy czarterowe oraz użytkownicy okazjonalni tzw. goście). 
Biorąc pod uwagę pierwsze kryterium, największa grupa usług logistycznych dla 
jachtingu jest świadczona w portach, przeznaczonych dla tzw. żeglugi profesjo-
nalnej. Chodzi tu głównie o zaopatrywanie jachtów (dostawy paliwa, żywności, 
wody pitnej itp.), remonty lub doradztwo w ich zakresie, mycie jednostek, usługi 
ubezpieczeniowe, transportowanie jednostek pływających, przechowywanie łodzi 
itp. Mamy tutaj na myśli te porty, w których obsługa żeglugi jachtowej nie jest 
realizowana na zasadzie uzupełniania i poszerzania oferty poru innego typu, ale 
jako podstawowa forma działalności. W Polsce istnieje kilka takich portów, są nimi 
mariny w portach morskich: Sopocie, Dziwnowie, Gdańsku, Gdyni, Kołobrzegu, 
Łebie, Pucku, Szczecinie, Trzebieży. Istotne miejsce na mapie portów jachtowych 
w Polsce odrywają także mariny śródlądowe w: Giżycku, Mikołajkach, Piszu, 
Ruciane-Nida, Ryn, Sztynort, Tczewie, Węgorzewie, Wrocławiu. W tym przypadku 
podstawowe grupy usług związane są z głównie z czynnościami cumowania 
jachtów, dostawy wody pitnej, energii elektrycznej itp. Poza usługi podstawowe 
wychodzą wszelkie czynności związane z obsługą socjalno-noclegową żeglarzy, 
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czyli organizacja usług dodatkowych związanych np. z noclegami w pokojach 
budynku zaplecza portu jachtowego itp.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku portów, które co prawda są przygoto-
wane do obsługi jachtów, ale żegluga jachtowa jest tu tylko współużytkownikiem 
infrastruktury portów różnego rodzaju (handlowych, wojennych, przemysłowych 
itp.) i dlatego też te porty mogą oferować ograniczoną liczbę miejsc postojowych 
dla jachtów. Ponadto miejsca te często nie są do dyspozycji zawsze i z zasady są 
to postoje na określony czas, często krótkoterminowe. Jeszcze inne przeznaczenie 
logistyczne mają tzw. porty schronienia, które także traktowane są jako porty 
awaryjne. Co prawda są one kwalifikowane jako porty profesjonalne, czyli otwarte 
dla wszystkich jachtów, ale głównie w sytuacjach wyjątkowych takich jak sztorm, 
czy awaria techniczna15. W tych portach usługi logistyczne świadczone są zgodnie 
z podstawowym przeznaczeniem portu, tzn. ze względu na główną funkcję portu, 
np. porty handlowe – obsługa ładunków itd.

Do zakresu zadaniowego usługodawców funkcjonujących w profesjonalnych 
portach jachtowych należą przede wszystkim usługi logistyczne z grupy usług 
dodatkowych, co wynika głównie z przeznaczenia i specyfiki tych obiektów i ocze-
kiwań ich użytkowników (klientów). Są to różnego rodzaju i poziomu:

 – usługi menedżerskie świadczone na rzecz funkcjonowania portów i przy-
stani jachtowych oraz na rzecz jednostek pływających służących działal-
ności zarobkowej,

 – usługi organizacyjne zróżnicowanych form turystyki wodnej powiązanej 
z turystycznym zapleczem lądowym,

 – dystrybucja jednostek pływających, wymagająca znajomości ich cech 
użytkowych oraz oczekiwań klientów,

 – usługi techniczne, obejmujące:
 – obsługiwanie jednostek pływających w portach i przystaniach jachto-
wych (wodowanie, cumowanie, slipowanie, zimowanie),

 – konserwacja i naprawy jednostek pływających,
 – remonty jednostek pływających,
 – działania inspekcyjne mające na celu bezpieczeństwo realizacji zróżni-
cowanych form wypoczynku obejmujące kontrole: przestrzegania zasad 
ruchu na wodzie, wymagań dotyczących stanu technicznego jednostek 

15 B. Mazurkiewicz, Porty jachtowe-Mariny. Projektowanie, Fundacja Promocji Przemysłu Okrę-
towego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2004, s. 33.
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pływających i ich wyposażenia, wymaganej fachowości załóg, jej 
trzeźwości,

 – usługi projektowe w zakresie portów i przystani jachtowych oraz funkcjo-
nalności jednostek pływających z wykorzystaniem „sprzężenia zwrotnego”, 
tj. doświadczeń z realizacji wcześniej wymienionych usług.

Podstawowym elementem warunkującym zapewnienie odpowiedniego 
poziomu obsługi dla wszystkich użytkowników marin (w tym czynnych i bier-
nych gości) jest odpowiednie wyposażenie techniczno-eksploatacyjno-socjalne. 
Mariny wyposażone są w pomosty stałe (betonowe, drewniane, metalowe), które 
umożliwiają bezpieczne dobijanie jednostek; stacje paliwowe, dźwigi, slip oraz 
różnorodne urządzenia sanitarne. W bliskim otoczeniu mariny powinny znajdo-
wać się różnego rodzaju kempingi, ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne, kluby 
i sklepy żeglarskie. Dobrze wyposażone mariny mają sanitariaty (WC, prysz-
nice itp.), dostęp do wody pitnej, podłączenie do energii elektrycznej, pompy do 
opróżniania zbiorników ze ściekami, urządzenia portowo-remontowe (dźwigi, slip 
itp.). Doposażone są także w niezbędne dla obsługi użytkowników marin punkty 
informacji pogodowej, mapy itp.), zaplecze gastronomiczne. Zasadniczo zadaniem 
marin jest zapewnienie warunków na krótki lub długi pobyt turystów – żeglarzy 
wraz z przygotowanymi dla nich miejscami hotelowymi, punktami handlowymi, 
gastronomicznymi czy miejscami rozrywki. Wszystko to wymaga skoordynowania 
działań logistycznych związanych z zaopatrzeniem poszczególnych obiektów 
usługowych, w taki sposób aby poszczególne elementy, stanowiły kompleksową 
ofertą obsługi klientów marin, która zaspokoi ich potrzeby i będzie stanowić pakiet 
usług one stop shopping (załatw wszystko jednym miejscu).

Takie uwarunkowania w funkcjonowaniu marin powodują niejako koniecz-
ność szerszego ujmowania działalności logistycznej w ramach ich struktur. 
Wymaga to odpowiedniego przygotowania i koordynacji działań już na etapie 
organizacji mariny oraz podziału funkcji pomiędzy poszczególne struktury zarząd-
cze i wykonawcze.

Podsumowanie

Jachting nabiera coraz istotniejszego znaczenia. Również w Polsce 
widoczny jest jego rozwój, co wywołuje określone konsekwencje zarówno 
społeczne, jak i gospodarcze co wynika z tego, że stał on się częścią biznesu 
turystyczno-sportowego i integralnym elementem turystyki wodnej. Jego funk-
cjonowanie, a szczególnie rozwój wymaga zapewnienia odpowiednich rozwiązań 
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organizacyjno-technicznych, szczególnie w odniesieniu do miejsc jego „stacjo-
narnego” funkcjonowania, czyli portów jachtowych. Niezwiązane jest to tylko 
z rozwojem ich technicznego zaplecza, ale ogromne znaczenie ma tu obsługa 
logistyczna jednostek pływających, żeglarzy i gości, która odpowiedzialna jest 
bowiem za sprawność procesów obsługi turystów-żeglarzy, pod kątem ich oczeki-
wań w zakresie usług związanych z obsługą jachtów, jak również całego zaplecza 
socjalo-bytowego. Zapewniając im odpowiedniej jakości warunki przebywania 
w marinach, wysoki standard i zdolność obsługi użytkowników.
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LOGISTICS SERVICES IN YACHTING

Summary

Modern yachting is seen as a kind of water sport. Its history is many centuries old 
and gluted with numerous accents of trade war. Currently, yachting is a form of human 
activity, often associated with sport and recreation. We can observe a dynamic develop-
ment of marine, coastal and inland tourism. This fact increases the demand for traditional 
port services (parking and other services).However, in times of market which is strictly 
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customer-oriented, the realization of many tasks at marinas is designed to satisfy the 
needs and expectations of vessels and people call at there. The result is that customer 
service quality is assessed in terms of several groups of services that together form a set 
of services providing full support for vessels and sailors. However, the most interest-
ing are those groups of services, which clearly affect on customer service quality and 
marinas operation and determine the appropriate standard of sailors and travelers visits 
in port. Among these groups are both logistical services of a fundamental nature as well 
as additional services. The second group prepare an appropriate amount of hotel rooms, 
dining, shopping, entertainment, etc. It should be noted that everything generate a need 
to develop a logistics system for vessels and their crews and all entities and individuals 
acting in the marina. The paper will approach approximate ranges of task for specific 
groups of logistics services and their impact on the functioning of the marina combined 
with residential buildings such as pavilions and others. The levels of inflirtation of these 
services and the ground of their integration will be also pointed.

Translated by Anna Wiktorowska-Jasik
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DETERMINANTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES’ 
DECISIONS IN RELATION TO MAINTAINING  

OWN-ACCOUNT TRANSPORT IN THE LIGHT OF RESEARCH2

Introduction

Road transport is considered a transport mode, which integrates different eco-
nomic sectors and has a significant impact on meeting their needs. The developed 
transport services market makes the carriers’ offer go in the direction of transport 
users’ demands, meets their preferences, and creates new requirements. A client has 
access to a wide range of transport services. Despite integrated, modern services, 
economic transport has a meaningful participation in meeting transport needs. The 
goal of this article is to present results of original research on determinants, which 
have a decisive meaning on the significance of own-account transport of goods.

Transport for own-account

Road transport of goods is a broad term. Its activity takes forms of hire and 
reward transport and own-account transport. In the first case it is a service activity 

1 mgr Agnieszka Wysocka – Uniwersytet Szczeciński, agnieszka.wysocka@wzieu.pl.
2 Own research carried out in the framework of the research project No. N N112 338038: „Deter-

minants of functioning of freight transport for own account in terms of development of Transport 
and Logistics sector in Poland”.
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involving carriage of goods using a motor vehicle or several motor vehicles, 
while in the second case it is the use of a motor vehicle to support own needs. 
It is, therefore, a non-profit transport. In greater detail, own-account transport is 
„every type of vehicle movement on public roads with passengers or not, loaded 
or unloaded, intended for domestic and international road transport of passengers 
or goods, performed by an entrepreneur as an auxiliary activity in relation to his 
basic economic business”.3

In reference books, hire and reward transport is subject to a more detailed 
analysis. Transport for own-account, especially after political changes, is not being 
given so much attention.

Statistically speaking, own-account transport is still an important complement 
to market potential. Considering the tonnage of transported goods, the participation 
of own-account transport in 1990 was over 70%, gradually decreasing to 49% in 
2010 (Fig. 1).

 

 
 

Fig. 1. The structure of transport of goods using road transport in Poland by types of 
economic activity

Source: own study based on „Transport activity results” Central Statistical Office, Warsaw, 
1991, 2001, 2011.

The reduction of participation of own-account transport was not a result 
of a decrease in the amount of transported goods, but development of hire and 
reward transport activity. Before 1990, some state-owned enterprises (especially 

3 Road transport law of 6 September 2001. Journal of Laws 07.125.874.
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industrial) owned fleets of motor vehicles needed to maintain transportation needs. 
The activity of private companies was marginal. After political changes, there was 
an intensive development of hire and reward enterprises. In the years 1990–2010, 
there was a more than twofold increase in the tonnage of cargo transported using 
hire or reward transport, while own-account transport increased by 9% (Fig. 2). 
A constant increase of transport of goods using hire and reward transport has been 
observed since 2003. This has been largely influenced by the Polish accession to 
the European Union, and thus strong internationalization of transport.

 

 
 

Fig. 2. Transport of goods using road transport in tons

Source: own study based on „Transport activity results” Central Statistical Office, Warsaw, 
1991, 2001, 2011.

Over the past decades, cargo transport using own-account transport fluctuated 
around 700 million tons, with an upward trend, which is shown in Figure 2. In recent 
years, the level of activity of hire and reward transport of goods and own-account 
transport is very similar (respectively 792 million tons and 760 million tons).

Results

The presented partial results of the research are an effect of surveys concerning 
the functioning of own-account transport of goods in construction and chemical 
businesses. The research was conducted in April and May 2011.
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The choice of the construction and chemical sectors was based on the structure 
of goods transported using own-account transport (raw and processed minerals 
(40%), cement and lime (15%) dominate).

The choice of companies was made based on a random selection of subjects 
meeting the criterion of owning a truck not older than 25 years with a maximum 
mass exceeding 3.5 tonnes and a load capacity of more than 1.5 tons. The studied 
sectors were selected based on the Polish Classification of Activity in which the 
construction industry is in section F, and three sections from the processing industry 
belong to the chemical industry. A detailed list is presented in table 1.

Table 1

Range of activities contained in the construction and chemical industries section 
(according to the Polish Classification of Activity)

Section F:
CONSTRUCTION

Section C:
PROCESSING INDUSTRY

Chemical sector

Branch 41 Building works connected with 
erection of buildings, Branch 20

Production of chemical 
subsdtances and chemical 
products.

Branch 42
Works connected with 
constructing buildings of land and 
water engineering,

Branch 21
Production of basic pharmaceutical 
substances and medicaments, and 
other pharmaceutical products,

Branch 43 Specialist construction works. Branch 22 Production of rubber and plastic 
products.

Source: original elaboration based on www.gus-pkd.pl.

 The survey questions was answered by 188 respondents, which is more 
than 21% of response return. Among the analyzed companies, majority of them – 
95% – were construction companies. This is adequate to the whole distribution 
of these sectors in Poland. In 2009, entities included in the chemical industry 
accounted for 0.3% of participation in the national economy and in the construction 
industry – 6.1%.

In terms of the number of employed, the sample is dominated by both micro 
and small enterprises (42%), while the percentage of surveyed companies qualified 
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as medium-sized and large was 8% (each). The survey was dominated by companies 
owning from 1 up to 5 trucks (42%), whereas 11% of respondents have four registered 
vehicles. Companies with more than 50 cars constitute the smallest group (2%). In 
the last five years, 70% of respondents bought a vehicle, and more than half of them 
(about 54%) purchased from 1 up to 3 vehicles. The state of owned truck fleet in 
case of 23% of companies did not change. However, a decrease in the number of 
vehicles was marked by 7%. In most cases (33%), this was a reduction in fleet park 
by one truck. About half of the surveyed (47%) does not plan to purchase a truck in 
the next year. The vast majority of the respondents (59%) do not intend to sell means 
of transport as well. Around 33% confirmed their willingness to purchase a car. Only 
14% of respondents plan to sell a car within the next year.

In the studied construction and chemical sectors, the largest percentage of 
companies (83%) meets their transport needs within their region (regional trans-
port). As much as 78% does it within the borders of a city (local transport). Almost 
half of the companies (46%) use their fleet to transport between several regions, 
23% for transport on the territory of Poland, 5% abroad, within the European 
Union. Transport outside the EU accounts for 3% (Fig. 3) – these are only chemical 
companies.

 

 
 

Fig. 3. Territorial range of transport

Source: original elaboration based on the results of the research surveys.
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The participation of meeting transport needs is shown in Figure 4. Among the 
respondents, 38% of companies meet their transport needs with their own car fleet. 
62% of respondents take advantage of additional services of external companies. 
In this, 71% uses mainly its own transport (67% are medium-sized companies), 
19% uses mainly external transport (symmetric distribution of medium-sized and 
small companies) and 10% of the respondents declared using external carriers and 
own transport to the same extent.

 

 
 

Fig. 4. The participation of meeting transport needs according to transport type among 
the respondents

Source: original elaboration based on the results of the research surveys.

Before deciding to choose a service company, the vast majority of the surveyed 
companies, those that use the services of a transport company, analyze their costs 
(76%) and technical and economic factors of using their fleet (59%).

The scope of the next question concerned preferences of choosing an external 
company for transport. In the question, the respondents were asked to indicate 
the level of importance of individual features, assuming criteria from 1 – most 
important to 5 – least important. Listed features were: service price, meeting deadli-
nes, possibility to negotiate transport rates, payment method, carrier’s financial 
stability, flexibility, a specialized type of car fleet, protection of the environment, 
services of a direct pickup and delivery of goods, area of operation, complexity 
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of services, route monitoring, form of taking orders, opinion on the market. In 
respect of weight, the percentage participation of selected preferences is shown in 
table 2. The analysis of data in table 2 allows concluding that the most important 
factor for companies from the construction and chemical sectors when choosing 
a company from the transport-shipping-logistics sector is the price of service. This 
factor was marked by 61% of the surveyed enterprises. In the second place, the 
companies chose the possibility to negotiate transport rates (33% of companies). 
The third place belonged to route monitoring (28%). Protecting the environment 
was considered insignificant by 22% of respondents. Among the surveyed enter-
prises using transport services, the complexity of services was chosen the least 
important feature (37% of respondents).

Table 2

Preferred features when purchasing a transport service

Chosen features
Importance level

1 2 3 4 5

Service price 61% 14% 2% 3% 20%

Possibility to negotiate rates 28% 33% 14% 14% 11%

Protection of the environment 21% 20% 19% 22% 19%

Complexity of services 18% 18% 16% 13% 37%

Route monitoring 15% 21% 28% 12% 26%

1 – the most important; 5 – the least important.

Source: original elaboration based on the results of the research surveys.

Other important features chosen by the respondents:
 – meeting deadlines,
 – payment method,
 – carrier’s financial stability.

When choosing a service company, only 10% of the respondents using external 
services take into account the market opinion on the company.

The hierarchy of influence of indicated preferences on the purchase of trans-
port services, which is a result of the research, indicates that the most important 
factor is the insufficient potential of own transport means and desire to reduce 
and control costs (49% each). The second most important factor is the access to 
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resources, which are not available in the company (40%). Other important features 
are complex service and reducing risk. The selected factors were presented in 
table 3. What is more, 38% of the companies indicated focusing on their main 
business activity as an important preference having influence on the purchase of 
transport services.

Table 3

Importance of factors having influence on the purchase of a transport service  
(in %)

Number of companies [%]

Factors’ importance level

Very 
impor. Important Avarage 

impor.
Little 
impor.

No 
meaning

Insufficient potential of own 
transport means 49 34 7 8 3

Striving to reduce and control costs 49 32 12 4 4

Access to resources not available  
in the company 31 40 19 5 5

Complex services 21 30 30 10 8

Reducing risk 14 29 25 20 13

Source: original elaboration based on the results of the research surveys.

Construction and chemical companies often use transport services during 
the spring-summer-autumn period, which is dictated by the seasonal character of 
construction works. The research has also shown that companies willing use the 
services of external transport companies and every fourth company uses them 
once a week, and 17% of the surveyed companies declare a daily need to purchase 
external transport services.

When examining preferences of enterprises, it can be seen that the lower 
costs of own transport fleet (64%) are the main determinant in favor of maintaining 
and using own car fleet. At the same time, the surveyed companies indicated that 
independence of the market offer and availability are the preferred features when 
using own-account transport. Moreover, owning a truck provides a possibility of 
using it for additional purposes such as company promotion. It is worth noting 
that the lack of a market offer for specialized transport services does not affect 
decisions in the range of maintaining own car fleet.
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DETERMINANTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES’ DECISIONS  
IN RELATION TO MAINTAINING OWN-ACCOUNT TRANSPORT  

IN THE LIGHT OF RESEARCH

Summary

Despite the overall growth trend of road transport, what can be seen is the general 
economic decrease of participation of own-account transport in this sector of transport.

At present, a rich and varied offer of transport service companies is adjusted to 
needs of industrial companies. Despite the downward trend in transporting goods using 
own-account transport, its significant participation in road transport proves of appropri-
ateness of its functioning in the transport system of a given country.

Price of services determines the choice of an external company to handle transport 
aspects. In accordance with the global trend of outsourcing services, industrial enterprises 
in Poland will depart from maintaining own-account transport. Decisions in this regard 
will be dictated by an economic analysis, which goal is to indicate whether the choice of 
a transport service will reduce costs in a company.




